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ENDELIG ER DET jul igjen. Denne magiske tiden på året som vekker 
givergleden hos store og små. Vi i Dyrebeskyttelsen Norge har lyst 
til å rette en stor takk til alle som har støttet arbeidet vårt gjennom 
dette året. 

ARBEIDET TIL DYREBESKYTTELSEN Norge er variert. Det er allment 
kjent at vi bistår hjemløse dyr i nød, men kanskje mindre kjent at 
vi svarer på en rekke høringer, har møter med politikere og tilsyns
myndigheter og skriver leserinnlegg som trykkes i aviser over hele 
landet. Dette er viktig arbeid som styrker dyras rettigheter. 

HELDIGVIS HAR VI mange hjelpere som støtter arbeidet vårt og gir 
oss gaver. Av og til hender det at vi får en testamentarisk gave.  
Det ligger mye kjærlighet og omtanke bak en slik gave og det er 
vemodig at vi ikke får takket giveren personlig. Ved å skrive et 
testament kan du bestemme hvem som skal overta dine verdier. 
Familie og venner vil alltid komme først, men når de er ivaretatt,  
så kan en gave til en ideell organisasjon være en fin måte å videre
føre et verdisyn og en hjertesak. Tilgodeser du Dyrebeskyttelsen 
Norge i testamentet ditt, lar du rett og slett hjertet ditt banke videre 
for dyrene, i generasjoner som kommer.

JEG VIL MED dette ønske alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

HILSEN Åshild Roaldset 
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Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM OG TWITTER.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

Ønsker dyrevelferdsplan i Sortland
DYREBESKYTTELSEN NORGE ER svært glade for at Marthe Hov Jacobsen, som sitter i kommunestyret for Sortland Høyre, 
i oktober la frem et forslag om opprettelse av egen dyrevelferdsplan for kommunen.

Dette er et svært viktig steg i riktig retning, for at det offentlige skal anerkjenne og være med på å ta ansvar for de dyrevelferds
messige utfordringene som eksisterer rundt om i Norge, når det kommer til blant annet hjemløse dyr og kolonier. Dyrebeskyttelsen 
Norges lokalavdelinger jobber svært hardt for å sette problematikken med katte og kaninkolonier på dagsordenen overfor politikerne. 
Det er derfor flott at flere kommuner nå ønsker å bli sitt ansvar bevisst ved å legge til rette for egne dyrevelferdsplaner.

Håper å bli hørt 
i EU-kommisjonen
Dyrebeskyttelsen Norge leverte 
i høst et innspill til to dokumenter 
fra EU-kommisjonens plattform for 
dyrevelferd. Dokumentene omhandlet 
avl av henholdsvis hund og katt.
Du kan lese saken i sin helhet inne 
på våre nettsider.

Reagerer på nytt forslag
Rettmessig forvaltning av plan-  
og bygningsloven er svært viktig for 
våre ville dyr og fugler. Kommunal-  
og moderniseringsdepartementets 
foreslår endringer i loven. Dyre-
beskyttelsen Norge mener at forslaget 
ute til høring ikke kan godtas fordi  
det vil gjøre det enda enklere å 
ødelegge dyrenes leveområder.

Les hele saken inne på våre nettsider.

Nytt medlemsysstem
VI SKAL MODERNISERE oss, og i den forbindelse har  
vi startet prosessen med å bytte medlemssystem. 

Systemet vil gjøre det enklere for sekretariatet, lokal
avdelingene og medlemmer. Målet vårt er at overgangen  
fra nåværende til nytt system skal gå så sømløst at ingen 
 medlemmer vil merke at det skjer, men vi håper på forståelse 
hvis det skulle vise seg at det oppstår uforutsette hendelser. 

Det nye medlemssystemet heter Solidus og medlemmer  
vil nå få en ny «Min Side» med flere funksjoner og enklere 
innlogging. Lokalavdelingene vil enklere og mer effektivt 
kunne kommunisere med sine medlemmer og informere  
om hva som skjer i avdelingen. 

REKORDMANGE FAMILIEDYR 
PÅ AVVEIE

ALDRI FØR HAR det vært registrert så mange familiedyr på avveie som denne sommeren, 
ifølge Dyrebar.no. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger roper også varsko om ekstremt 

mange hjemløse og dumpede familiedyr som trenger hjelp.
Obligatorisk IDmerking ville ha ført til langt færre dumpingsaker og langt flere bortkomne  

dyr ville kunne blitt gjenforent med sin eier.

Vil du være med
å spare ressurser
og miljøet ved å 

motta medlemsbladet 
digitalt? 

Send e-post til 
medlem@dyrebeskyttelsen.no

Dyrevelferdsplan vedtatt for Røst kommune 
RØST KOMMUNE I Bodø vedtok på et kommunestyre i september å innføre en egen dyrevelferds
plan for kommunen. Dette er svært gode nyheter for dyrevelferden, og for vår lokalavdeling 

Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, som har jobbet med innfangning av katter fra en koloni i området.  
Lokalavdelingen var senest i september ute på Røst for å få hentet inn katter fra kolonien. Aksjonen 
skjedde i løpet av en helg og 10 frivillige, veterinær og fosterhjem hadde blitt mobilisert i forkant,  
i samarbeid med kommunen og Mattilsynet for å hente ut kattene. 17 av kattene ble fanget inn,  
og får oppfølging før de kan omplasseres til nye foralltidhjem. 23 katter var så syke og skadde  
at de dessverre måtte avlives. 

Polen vedtar 
nedleggelse av 
pelsnæringen

POLENS NASJONALFORSAMLING VEDTOK i september å avvikle 
pelsdyrnæringen i landet. Polen er verdens 3. største produsent 

av pelsartikler og vedtaket er et stort steg i riktig retning for dyre
velferden. Norge vedtok det samme i 2019, med en styrt avviklings
periode på 7 år, med full stans innen 1. februar 2025. Når tid pelsdyr
næringen i Polen vil være helt avviklet er ikke bestemt enda.

10 000 KRONER 
TIL DYRENE

DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG var i 
september med i konkurransen til Nord Trøndelag 

Elektrisitetsverk (NTE), hvor man kunne stemme frem ulike 
lag som til sammen kunne vinne 200 000 kroner. Vår lokal
avdeling endte på 4. plass, og får dermed 10.000 kroner til  
sitt arbeid. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å takke alle som  
stemte frem lokalavdelingen.

FOTO: FRIDA PETTERSEN/DYREBESKYTTELSEN NORGE BODØ

Kattungene Pilgrim og Ponzu ble reddet fra Røst. 

Stadig flere land velger å avvikle pelsdyroppdrett.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE/NETTVERK FOR DYRS FRIHET

Juks med tall gir fødselsproblemer
BONDEORGANISASJONEN TYR, SOM organiserer avl av storfe, 
har rapportert at bønder har jukset med vekt på nyfødte 

kalver. Juks med fødselstall kan medføre at okser som gir store  
kalver blir brukt på kviger som ikke greier å føde store kalver.  
Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret over dette jukset og har  
mottatt flere bekymringsmeldinger på fødselsvansker hos kjøttfe.
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Elisabeth Ellingsen  
Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge 
Haugaland 99.500 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  

PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

Hvem er du? 
En glad, arbeidsom og engasjert person med glimt i øyet,  
og med en lidenskap for dyrevelferd.

Hvorfor ønsket du å være frivillig for Dyrebeskyttelsen 
Norge Haugaland (DNH)?
Har et ønske om å bedre dyrevelferden i vårt distrikt.

Hva går vervet ditt ut på? 
Jeg har den overordnede oversikten over driften av vår 
 avdeling, jobber med alt ifra administrative oppgaver til 
 innfangning av dyr. Er også en selvutnevnt motivator  
og avdelingens spilloppmaker.

Ditt håp for fremtiden?
Har et brennende ønske om et hjelpesenter i vårt distrikt 
og vi jobber målrettet opp imot dette. 

Håper og ber om at det skal bli lovpålagt med IDmerking 
og helst kastrering, samt at det finnes en dyrevelferdsplan i 
alle kommuner. I en perfekt verden hadde vi alle hatt nok 
ressurser og midler til å kunne hjelpe alle de dyrene som 
trenger det.
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     «HÅPER OG BER OM AT DET  
SKAL BLI LOVPÅLAGT MED  
   ID-MERKING OG HELST 
KASTRERING, SAMT AT DET
  FINNES EN DYREVELFERDSPLAN
          I ALLE KOMMUNER.»

Avholdt landsmøte 
og ønsket velkommen 
til ny lokalavdeling

GRUNNET DEN PÅGÅENDE koronapandemien har Dyrebe
skyttelsen Norges landsmøte blitt avholdt via en digital 

plattform i år. I løpet av landsmøtet ble det blant annet vedtatt  
ny sentralstyreleder for organisasjonen. Bård Kirkeeng (Dyrebe
skyttelsen Norge Vestfold), tar over for avtroppende sentralstyre
leder, Anne Lise Skoie Risøen (Dyrebeskyttelsen Norge Mandal).

Det ble også enstemmig vedtatt å godkjenne Dyrebeskyttelsen 
Norge Telemark som ny lokalavdeling i organisasjonen. I bladet vil 
du finne kontaktinformasjon og informasjon om grasrotandel for 
vår nye lokalavdeling. 

Hele organisasjonen ønsker velkommen til Dyrebeskyttelsen 
Norge Telemark som ny lokalavdeling og takker for innsatsen til  
Anne Lise Skoie Risøen.

Les hele saken inne på våre nettsider.

Gammel musegift fortsetter å skade familiedyr
SELV OM MUSEGIFT med virkestoffet alfakloralose ble forbudt for privatpersoner i mai i år, kommer det fortsatt inn tilfeller av 
 forgiftede katter til veterinær. I begynnelsen av oktober var det to slike forgiftningstilfeller i Ringerikeområdet. Med god støtte

behandling hos veterinær, slapp heldigvis kattene unna med livet i behold.
Selv om slik gift har vært ulovlig i privat eie siden mai, fryktes det at mange fortsatt har gift med alfakloralose i huset, uten å være klar 

over det. Dyrebeskyttelsen Norge anmoder derfor alle om å dobbeltsjekke hjemme og levere slik gift til nærmeste gjenvinningsmottak 
 (sjekk med din kommune).

MÅTTE AMPUTERE 
BEINET ETTER Å HA BLITT SKUTT

KATTEN TIMBA FRA Lånefjorden i Høyanger ble i slutten av august funnet skutt i beinet med salongrifle. Skuddet hadde truffet 
låret til katten, og skadene var såpass store at benet måtte amputeres. Timba kommer fra vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen 

Norge, avdeling Sogn og Fjordane og bor hos styrelederen i lokalavdelingen. Timba har heldigvis kommet seg bra etter operasjonen, 
selv om han nå må klare seg på tre bein. Dyrebeskyttelsen Norge er svært glade for at politiet startet etterforskning av saken og har 
avhørt naboer og andre som kan ha sett noe eller vet hvem som kan stå bak.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE TELEM
ARK

Selv om dette er en ny lokalavdeling, har de vært aktive i over ett år og hjulpet svært mange dyr

FOTO: PIXABAY



Hybridkatter får man  
når tamme katter pares 
med ville katter. Hybrid-
katter er ettertraktet 
blant annet på grunn  
av deres eksotiske 
 utseende, størrelse og 
«ville» væremåte, men 
det er store velferdsut-
fordringer knyttet til  
avl og hold av mange  
av disse kattene.  
                         TEKST: BIRGITTE FINEID, 
                                DYREBESKYTTELSEN NORGE
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kunne brukes i avlen. I Norge har vi heldig
vis et lovverk som gjør at dette er forbudt, 
men i en del andre land er det fritt frem for  
å ha ville dyr i fangenskap. Dette gjør at ville 
katter lever innendørs på menneskets pre
misser og har dermed et veldig unaturlig liv. 
Dette er ikke god dyrevelferd. 

Paringen kan i seg selv skape problemer, 
blant annet frykt, skader og noen ganger 
død. Utfordringer er blant annet at den  
ville hannkatten ofte er mye større enn den  
domestiserte hunkatten og hunkatten 
aksept erer ikke alltid at hankatten skal  
pare henne siden de er to forskjellige arter. 
Den domestiserte katten blir ofte angrepet 
av villkatten, og slike uforeneligheter kan 
ende dårlig2. 

Etikk og velferd 
De første generasjonene av hybridkatter  
(F1 – F3) har mye av villkattens atferder, blant 
annet er det stor risiko for urinmarkering og 
uforutsigbar kloring og biting. De kan også 
være territorielle og kan dermed være van
skelig å få til å gå godt sammen med andre 
dyr i husholdningen. Jo flere generasjoner 
som går, desto mer utvannet blir villkatt
genene, men kattene vil allikevel kunne 
være mer uforutsigbare enn domestiserte 
katter, og i noen tilfeller vil de kunne være 
til skade for andre familidyr3. Den generelle 
formeningen hos dyrevernorganisasjoner  
og fagmiljøer, ser ut til å være at det frarådes 
å gå til anskaffelse av hybridkatter og heller 
velge katteraser som har vært domestiser 
over lang tid4,5. Dette begrunnes blant annet 
med at hybridkatter har et veldig sterkt 
jaktinstinkt og har behov for mye aktivise
ring og lek og de kan ofte ha en uforutsigbar 
oppførsel. Mange av hybridene vil være 
større enn tamkatten, og sammen med deres 
sterke jaktinstinkt, er dette katter som oftest 
ikke kan bevege seg fritt utendørs siden de 
kan utgjøre en stor trussel mot fugl og småg
nagere, samt større dyr. Aktivitets nivået til 
disse kattene krever mye aktivisering og 
mental stimulering innendørs for at katten 
skal være frisk og lykkelig6. 

Dersom vi ser bort fra de ulike dyrevel
ferdsutfordringene forbundet med hybrid
katter, vil slik avl komme dårlig ut også på 
etisk grunnlag. Det finnes et enormt antall 
domestiserte katter verden over, og mange 

av disse er hjemløse. Avl av hybridkatter, 
kun for å tilfredsstille menneskers behov  
for noe nytt og annerledes, bør gi oss dårlig 
samvittighet. Dette er utnyttelse av ville  
dyr, samtidig som avkommene, i alle fall de 
tidlige generasjonene, lever et liv med sterke 
restriksjoner i forhold til deres naturlige 
behov. En annen etisk problemstilling er at 
avkom som ikke ser «riktig» ut, det vil si at 
de ikke har det ønskede utseende og riktige 
pelsfarger, kan risikere å bli avlivet selv om 
de er friske2.  

Hybridkatter i Norge
I Norge er det generelt ulovlig å holde ville 
dyr i fangenskap. Forskrift om fremmede 

organismer tillater import av domestisert 
dyr, blant annet hund og huskatt. For arter 
som finnes i både domestisert og viltlev 
ende form, gjelder tillatelsen bare for den 
domestiserte formen, og heller ikke for 
hund, huskatt og svin som stammer fra 
innkrysninger med viltlevende arter. Det 
betyr at hybridkatter ikke regnes som 
 domestiserte etter dette lovverket7. 

Dersom man skal reise eller handle med 
levende dyr og fugler, uttaler Miljødirektora
tet følgende: «Hybrider mellom domestiserte 
og ville former til og med fjerde generasjon 
tilbakekrysninger (F4) krever Citestillatelse 
ved innførsel og utførsel. Eksempel på slike 
hybrider er bengalkatt og savannahkatt.»8. 

D et finnes ulike hybridkatter i verden. 
Den vanligste hybriden er nok 
 bengalkatten, som er resultatet av 

krysning mellom leopardkatt og domestisert 
katt. En annen hybridkatt som har blitt 
populær er savannahkatten, som ble til ved 
å pare afrikansk serval og domestisert katt.  

Unaturlig avl
Det er ikke naturlig for ulike arter å pare seg 
med hverandre. Selv om man ser at krysninger 
mellom ulike kattearter gir levende avkom, 
ville allikevel hybridkatter sannsynligvis 
ikke formert seg dersom det ikke var for 
menneskelig innblanding. Utgangspunktet 
for hybridkatter er i de fleste tilfeller en 

domestisert hunnkatt som pares med en  
vill hannkatt. Avkom etter krysning mellom 
tamkatt og villkatt kalles for F1. Nesten alle 
F1 hannkatter er sterile (Haldanes regel1) og 
for å avle videre på hybriden, vil F1 hunn
katter pares med domestisert hannkatt. F2  
er betegnelsen på avkom etter denne krys
ningen, og siden de fleste hanner også her  
vil være sterile, fortsetter man å pare hybride 
hunnkatter med domestiserte hannkatter 
eller fertile hybride hannkatter fra senere 
generasjoner fra andre kull2. 

Dyrevelferdsutfordringer forbundet med avlen
Slike paringer skaper flere dyrevelferds
problemer. Noen utfordringer skyldes gene

tikk, blant annet har ofte villkatten og den 
domestiserte katten ulik drektighetslengde, 
noe som gjør at avkommene i de tidlige 
generasjonene (F1F3) kan fødes for tidlig 
med de problemene dette medfører. I tillegg 
vil villkatten og tamkatten i noen tilfeller ha 
ulikt antall kromosomer, noe som kan med
føre problemer med å få levende avkom. Avl 
med liten genetisk variasjon, som oppstår 
når avlen baseres på utseende, gir også risiko 
for arvelige lidelser. Det er registrert flere 
genetiske lidelser hos hybridraser, for 
 eksempel hjerteproblemer, som man også 
ser hos andre katteraser2. 

For å kunne avle frem hybridkatter, må 
ville individer holdes i fangenskap for å 

SAVANNAH
Krysning mellom serval og tamkatt. 
Savannahkattens væremåte vil ofte 
avhenge av hvor nært den genetisk er 
til sitt ville opphav. Det generelle inn
trykket er at noen katter er veldig sosia
le og vennlige rundt fremmede, mens 
andre gjemmer seg eller viser aggressi
vitet i slike situasjoner. Savannahkat
ten skal også ha et høyt aktivitetsnivå, 
og krever mye av eier i form av aktivise
ring4. 

BENGAL
Krysning mellom leopardkatt og tamkatt. Bengalkatten kan være veldig aktiv, ha mye 
lyd og være generelt krevende. Bengalkatt kan kreve mye av eieren sin når det kommer 
til aktivisering og oppmerksomhet. Bengalkatten er ofte sosial med familien, men de 
kan være territorielle og går ikke alltid godt overens med andre katter5. 

FOKUS

FOTO: SHUTTERSTOCK
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BENGALKATTEN  
er den vanligste 
hybridrasen
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Dette medfører at det er tillatt å importe
re hybridkatter fra femte generasjon (F5). Da 
vil villkattgenene være så pass utvasket at 
man vurderer katten egnet som familiedyr. 

I Norge finnes det både bengal og savannah, 
og begge rasene avles her i landet. Til for
skjell fra f.eks. USA, vil det kun være katter 
fra og med F5 generasjon som brukes i avlen.

Hva karakteriserer hybridkatter?
Det kan være vanskelig å komme med en 
klar beskrivelse av de ulike hybridkattene, 

blant annet fordi avlen er relativt ny i for
hold til andre katteraser og det er relativt få 
individer av hver hybridrase. I tillegg vil det 
ofte være stor variasjon innad i rasen, alt 
ettersom hvor fremtredende de ville gen
trekkene er. Bengalkatten er den hybriden 
som det finnes mest informasjon om, blant 
annet oppførsel og helse. 

Hybridkattene har, selv etter flere genera
sjoner, beholdt atferdstrekk fra sine ville 
forfedre. Det sies for eksempel at bengal
katter er tiltrukket av vann9. Dette har den 

fra den ville leopardkatten, som blir karakte
risert som en god svømmer10. Savannah
katten skal kunne hoppe veldig høyt, og 
befinner seg gjerne opp i høyden11. Serval  
er en ekstremt spretten katt og skal kunne 
hoppe mer enn 2,5 meter rett opp i lufta for 
å fange fugl12. 

For å klare seg i naturen, må ville katter 
være gode og effektive jegere. Dette er noe 
også hybridkattene har med seg i større eller 
mindre grad. Det er viktig å ha dette i bak
hodet dersom man vurderer å la hybrid
katter gå fritt i naturen. I Norge beregner 
Norsk ornitologisk forening med at katter 
dreper rundt 7 millioner småfugl årlig.  
Noen katter jakter lite, mens andre er  
veldig effektive13. 

Hva Dyrebeskyttelsen Norge  
mener om hybridkatter
Med så mange ulike typer tamkatter som 
finnes i dag, mener Dyrebeskyttelsen Norge 
at det ikke kan forsvares å avle fram hybrid
katter kun for å tilfredsstille menneskers 
behov for noe nytt og annerledes. 

Velferdsutfordringene i forbindelse med 
avlen, samt de tidlige hybridgenerasjonenes 
lite naturlige levemåte, kan ikke avfeies som 
uproblematisk kun fordi det ikke foregår 
her i landet.   n

KILDER: 
 1.  Store norske leksikon – Haldanes regel:  

https://snl.no/Haldanes_regel
 2.  RSPCA Australia: https://kb.rspca.org.au/knowledge-base/ 

can-wild-domestic-cat-or-dog-hybrids-be-kept-as-pets 
-in-australia/

 3.  American Association of Feline Practitioners:  
https://catvets.com/public/PDFs/
PositionStatements/2017-HybridCats-Statement.pdf

 4.  International Cat Care - Savannah: https://icatcare.org/
advice/savannah/ 

 5.  International Cat Care - Bengal: https://icatcare.org/
advice/bengal/

 6.  Saving Pets Changing Lives: https://www.pdsa.org.uk/
taking-care-of-your-pet/looking-after-your-pet/all-pets/
hybrid-breeds

 7.  Forskrift om fremmede organismer: https://lovdata.no/
dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716

 8.  Miljødirektoratet - Handel med levende dyr, fugler og 
planter: https://www.miljodirektoratet.no/for-private/
handel-med-trua-arter-cites/handel-eller-reise-med-
levende-dyr-og-fugler/)

 9.  ASPCA Pet Health Insurance – Bengal: https://www.
aspcapetinsurance.com/resources/bengal-cat-facts/ 

 10.  International Society for Endangered Cats (ISEC)  
Canada – Leopard Cat:  https://wildcatconservation.org/
wild-cats/asia/leopard-cat/ 

 11.  Purina – Savannah: https://www.purina.com/cats/ 
cat-breeds/savannah  

 12.  San Diego Zoo – Serval: https://animals.sandiegozoo.
org/animals/serval

 13.  Norsk ornitologis forening: https://www.birdlife.no/
prosjekter/rapporter/2018_05_NOF.pdf

 14. S tore norske leksikon – tamkatt: https://snl.no/katt  

LEOPARDKATT
Leveområde: Asia
Vekt: 1,7 – 7 kg
Drektighetslengde: 65 – 70 dager

TAMKATT
Vekt: det er stor variasjon i størrelse,  
og avhenger av blant annet rase 
Drektighetslengde: 63 - 67 dager

SERVAL
Leveområde: Afrikas savanner
Vekt: 7 – 18 kg
Drektighetslengde: 70 - 79 dager

UTLYSNING AV LEGATMIDLER
Det utlyses herved midler som etter legatets statutter kan deles ut til:

■  Støtte av organisert arbeid for dyrebeskyttelse i Oslo og landet forøvrig.

■  Bidrag til organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som støtte til bestemte tiltak som
har dyrs ve og velferd som siktemål.

■  Bidrag til arbeid med sikte på å finne bedre behandlingsmetoder mot sykdommer og andre
lidelser hos dyr, herunder utvikling av instrumenter og innretninger som kan få betydning for
dyrenes sunnhet og velbefinnende.

■  Det skal ikke ytes bidrag til forsøk med levende dyr hvor dyrene utsettes for smerte eller
andre ting som kan være til plage for dem.

■  Stipendier til personer som innen- eller utenlands vil studere eller undersøke emner
vedrørende dyrebeskyttelse, da med sikte på reformer som kan komme dyrene til gode.

■  Belønninger for fortjenester av dyrebeskyttelsessaken, eksemplarisk dyrehold og annet
fortjenstfullt arbeid som inngår i nevnte punkter.

Søknadsfrist 1. desember 2020 

ARKITEKT FINN RAHNS LEGAT TIL STØTTE FOR DYREVERN OG DYREBESKYTTELSE:

Søknaden sendes: 

Arkitekt Finn Rahns Legat
v/Den norske veterinærforening, 

Pb. 6781 St. Olavs plass, 
0130  Oslo

SERVAL er en veldig god jeger og hopper flere meter rett opp i lufta for å fange fugl

FO
TO

: S
HU

TT
ER

ST
OC

K
FO

TO
:  S

HU
TT

ER
ST

OC
K

LEOPARDKATT er opphavet til bengalkatten

FOKUS
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 Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
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Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershu s 
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike  
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane 
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag 
Dyrebeskyttelsen Norge Telemark 
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø 
Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold 

ORGANISASJONSNR.

HER FINNER DU ORGANISASJONSNUMMERET TIL VÅRE LOKALAVDELINGER:

STØTT
DYREBESKYTTELSEN NORGE

  SOM SPILLER HOS NORSK TIPPING kan du selv velge hvilket lag eller forening 
som skal motta fem prosent av det beløpet du tipper for. Å velge seg en grasrot-
mottaker går ikke utover hverken innsats eller eventuell premie, men blir gitt av 
Norsk Tippings overskudd. 

  DYREBESKYTTELSEN NORGES LOKALAVDELINGER er helt avhengige av øko-
nomisk støtte for å kunne hjelpe dyrene. Å registrere en av våre lokalavdelinger 
som grasrotmottaker er en enkel måte å bidra på. Har du et spillekort er det en-
kelt å gi støtte til dyrene som trenger det. Send en SMS, dette er gratis, med 
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Opprydding i store kolonier med eierløse 
katter er ofte en stor og ressurskrevende 
jobb. Dyrebeskyttelsen Norge sine frivillige 
tar ofte på seg arbeidet med dette, og det 
krever mye tid, ressurser og logistikk for å 
håndtere alt det praktiske rundt en så om
fattende innfangning. På steder som Røst må 
man ha med veterinær og sørge for at lokal
befolkningen er informert om innfangningen 
av hjemløse katter. I tillegg er det viktig å ha 
med nok utstyr. Det krever også at det er 
mange nok frivillige til å kunne håndtere 
arbeidet, og få gjennomført innfangningen 
innenfor en planlagt tid. Dette innebærer at 
de frivillige må ha overnatting på øya. Det  
er derfor veldig kjærkomment at kommu
nen tar sin del av ansvaret, og bekoster deler 
av dette prosjektet. 

Samarbeid er løsningen
Samarbeidet man har sett på Røst, mellom 
en dyrevelferdsorganisasjon, kommunen og 
Mattilsynet er en modell som bør kopieres 
mange steder i landet. Dyrebeskyttelsen 

Norge Bodø har lenge arbeidet opp mot Røst 
kommune. Nå som et strukturert samarbeid 
er på plass, har lokalavdelingen blitt invitert 
til nabokommunen Værøy for et lignende 
prosjekt i fremtiden. 

Man må arbeide systematisk og på tvers 
av instanser for å få ryddet opp i det enormt 
store antallet hjemløse dyr vi har i Norge. 
Roller, forventninger og ansvarsområder må 
defineres. Dyrevernsorganisasjoner arbeider 
daglig med å håndtere hjemløshet, spesielt 
hos katt, men for å få til en langvarig løsning 
på dette problemet, må det offentlige på 
banen. Det kreves politiske løsninger på et så 
omfattende nasjonalt problem, og ansvaret 
må plasseres hos offentlige instanser.

Flere av våre lokalavdelinger er i god 
dialog med både Mattilsynet og kommunene 
for å få på plass et systematisk samarbeid. Vi 
ønsker varige endringer i måten det offentlige 
håndterer hjemløse dyr på. Heldigvis har 
kommunene og Mattilsynet mange dyre
vernere å lene seg på, og dersom vi alle 
 samarbeider kommer vi langt.   n

P lassert helt ytterst i Lofoten, ligger 
øykommunen Røst. Kommunen har 
rundt 550 innbyggere, en av Europas 

største sjøfuglbestander og en utfordring 
med forvillede katter. Siden Røst både er 
geografisk lite, og har få innbyggere burde det 
være relativt enkelt å kartlegge og fange inn 
en bestand med forvillede katter. Allikevel 
har det over lang tid vært mange hjemløse 
katter på øya. Både Røst kommune og Mat
tilsynet avdeling Salten har lenge vært klar 
over dette problemet, uten at man har hatt 
en tiltaksplan. 

I mai 2020 ble det avtalt et samarbeids
møte mellom Dyrebeskyttelsen Norge Bodø, 
Mattilsynet og Røst kommune for å se på 
mulighetene til et trepartssamarbeid rundt 
hjemløse katter. Åshild Roaldset (Daglig 
leder) og Marianne Lunde (Organisasjons
rådgiver) fra Dyrebeskyttelsen Norge reiste 
nordover for å delta på møte. I forkant av 
dette møtet på Røst hadde Mattilsynet og 
kommunen dialog, der kommunen fikk 
pålegg fra Mattilsynet om å gå til innkjøp av 
fangstbur, for å få fanget inn kattene på øya. 
Men den lille kommunen hadde verken 
ressursene eller kompetansen som krevdes 
for å kunne gjennomføre dette. 

Kartlegging og dialogmøte
Målet med reisen til Røst, og med dialog
møtet var å kunne bedre kommunikasjonen 
og samarbeidet mellom ulike aktører og 
instanser for å få bukt på katteproblema
tikken på øya en gang for alle. Dersom vi 
kunne få til et slikt samarbeid, ville dette 
bedret dyrevelferden på Røst. Frivillige fra 
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø har flere ganger 
tatt fergen til Røst, for å fange inn syke og 
hjemløse katter. Kattene som har blitt fanget 
inn tidligere har ofte vært i svært dårlig 
forfatning. Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 
søkte i 2019 om midler fra kommunen for å 
kunne bistå i opprydningen av koloniene, 
men søknaden ble ikke innvilget. 

Vår første dag på Røst ble brukt til å kart  
legge hjemløsheten og koloniene. Leder av 
kattegruppen i Bodø, Katharina Greger Førde, 
kjørte oss rundt og vi fikk dannet oss et inn  
trykk. VI hadde ingen planer om å fange inn 
katter på denne turen, men vi endte opp med 
å ta med oss til sammen seks kattunger på 
fergen til Bodø. Kattungene var i dårlig for 
f atning og måtte prioriteres. To av disse klarte 
seg dessverre ikke etter ankomst til Bodø. 

Selve dialogmøtet foregikk digitalt på 
grunn av Covid19. Til stede var vi fire 

 personer på vegne av Dyrebeskyttelsen 
Norge, og lokalavdelingen i Bodø. Fra Mattil
synet stilte avdelingsleder i Salten, samt en 
inspektør. Kommunen stilte med ordfører, 
rådmann, teknisk sjef, samt representanter 
fra helse og omsorgsektoren. Fiskenæringen 
var også til stede, da tørrfiskindustrien på 
øya også har utfordringer med disse hjem
løse kattene. Etter møtet ble avsluttet fikk 
ordfører og teknisk sjef bli med rundt på 
øya, slik at leder av kattegruppa i Dyrebe
skyttelsen Norge Bodø kunne vise dem 
nøyaktig hvor de største koloniene befant 
seg. Samarbeidsklimaet var bra. 

Veien videre – et godt samarbeid
I etterkant av dialogmøtet, ble behovet for 
en dyrevelferdsplan på Røst løftet til kom
munestyret. Kommunestyret vedtok en
stemmig å utarbeide en dyrevelferdsplan. 
Denne ble spilt inn av Dyrebeskyttelsen 
Norge Bodø, og hovedfokuset er en plan for  
å redusere bestanden av eierløse katter på 
øya. Det ble også besluttet at Røst kommune 
skulle dekke utgifter Dyrebeskyttelsen Norge 
Bodø hadde i forbindelse med innsamling  
av eierløse katter på Røst i september  
2020. 

Reisebrev fra Røst

– Veien mot en
DYREVELFERDSPLAN
TEKST OG FOTO: MARIANNE LUNDE, ORGANISASJONSRÅDGIVER/LOKALAVDELINGSANSVARLIG DYREBESKYTTELSEN NORGE

1-METERSREGELEN må overholdes  
selv om man jobber med en viktig sak.  

Fra venstre: Teknisk sjef Røst kommune; 
Tom Ragnar Pedersen, Katharina G. Førde 

og Vibeke W. Hakkebo fra Dyrebeskyttelsen 
Norge Bodø, Ordfører Røst Kommune; 
Elisabeth Mikaelsen, Åshild Roaldset, 
daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge  

og Marianne Lunde.

ALLE DYR som tas inn blir sjekket og får eventuelle medisiner de trenger. EN AV KATTUNGENE fra Røst får hjelp med å få i seg mat.

FOR Å KOMME 
seg ut til Røst må 
man ta ferge.
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Butikken
www.dyrebeskyttelsen.no

Kjøp produkter i vår butikk og støtt vårt arbeid samtidig!

Se våre nettsider www.dyrebeskyttelsen.no for flere produkter og bestilling. 

BARNEBOK
– VERDT Å VITE OM DYRAS LIV
Rådet for dyreetikk har skrevet en barnebok 
som forteller om vårt dyrehold, og som 
tar opp forhold vedrørende dyrevelferd og 
dyreetikk. Boken kommer i bokmål  
og nynorsk.

Hettejakke for barn med potetrykk i front og 
Dyredetektivenes logo på ryggen. Jakken er 
i myk bomull og laget med slitesterkt stoff. 
Hettejakken kommer i fargene grå og turkis. 
Kommer i størrelsene: 5-6 år, 7-8 år, 9-11 år 
og 12-13 år.

Hold deg varm til høsten og vinteren 
med denne luen med Dyrebeskyttelsen 
Norges-logo. Luen er laget i 100 % akryl  
og kan vaskes på mildt vaskeprogram  
(ullvask 30 grader).

Pakken inneholder 10 julekort med  
ulike dyremotiv og 10 til-fra gavelapper.

Gi en gave med mening! Med vår 
alternative gave hjelper du dyr i nød, 
samtidig som du gleder en som er glad i 
dyr. I kortet får mottaker en beskrivelse av 
hva Dyrebeskyttelsen Norge jobber med 
motivet kanin.

Hold hendene varme i vinter med disse gode 
og mye vottene. Vottene er foret med fleece, 
for ekstra varme på kalde dager. Sorte votter 
med Dyrebeskyttelsen Norge logo på front, og 
teksten «Respekt for individet» inne i hånden.

VARME VOTTER MED LOGO

Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

JULEPAKKE

150,-150,-
ALTERNATIV GAVE VARM LUE MED LOGO

HETTEJAKKE BARN
«DYREDETEKTIVENE»

100 - 100 - 1000,-1000,- 225,-225,-

399,-399,- 149,-149,-299,-299,-

S vært mange hunder fødes til et  
liv med sykdom og smerter, og 
dette vil organisasjonen nå få en 
slutt på.

Innavl og sykdom
Allerede i 2015 bestilte Dyrebeskyttelsen 
Norge Oslo og Akershus en statusrapport fra 
NMBU om dyrehelsemessige aspekter ved 
avl av rasehunder i Norge. Dyrebeskyttelsen 
Norge har siden juni 2018 hatt kampanjen 
Ærlig Talt gående. Her har organisasjonen 
satt fokus på at dagens avl på rasehunder 
fører til innavl og sykdommer. Mange hun
deraser har også et utseende som medfører 
smerter og alvorlig sykdom. Dette kan være 
pusteproblemer, problemer med å føde, 
alvorlig allergi, leddproblemer, øyeproblemer 
etc. Hundene lider altså fordi mennesker 
avler dem med utseende som viktigste 
 målsetning – ikke helse. 

Systematis ke lovbrudd
Dyrevelferdsloven er tydelig på at det ikke er 
lov til å videreføre gener som påvirker dyrs 
fysiske eller mentale funksjoner negativt. 
Allikevel ser man at dyrevelferdsloven brytes 
systematisk for å oppnå et bestemt utseende. 
Situasjonen for hundene ser ikke ut til å 
bedre seg, og flere av de sykeste rasene øker 
i popularitet. Dette betyr at mange hunder 
blir født til et liv i lidelse. 

Vi vet at enkelte tror at dagens avlsarbeid 
bidrar til å bevare dagens raser. Sannheten er 
det stikk motsatte. 50 100 år med innavl har 
ført til at mange raser er ihjelavlet og videre 
avl innad i rasen er brudd på norsk lov. 

Situasjonen blir verre og verre
Informasjonsarbeid mot valpekjøpere har 
ikke fungert som tiltenkt. Dyrebeskyttelsen 

Dyrebeskyttelsen 
Norge saksøker

Norsk Kennel Klub
raseklubber
oppdrettere

TEKST: EVA HUSTOFT, DYREBESKYTTELSEN NORGE  

Ærlig Talt kampanjen startet 
sommeren 2018, med den 
målsetning å sette fokus på 
uetisk avl av familiedyr. Dyre-
beskyttelsen Norge har vært 
klinkende klar på at hunder 
må avles i tråd med norsk lov, 
og at mye av den avlen som 
foregår i dag er lovstridig. Nå 
ender saken i rettssystemet.

BRUM SLET med allergi hele sitt liv. Du kan lese mer om dette på neste side.
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og utvalgte oppdrettere av disse rasene  
for brudd på § 25 i dyrevelferdsloven. 

Vi mener at avlen må baseres på viten
skap der alle helsedata samt fysiske og 
 mentale egenskaper blir brukt når avlsdyr 
skal velges. Dyrenes lovfestede egenverdi  
må veie tynge enn oppdretters hobby. Det  
er uholdbart at dyrevelferden ikke skal  
være det viktigste hensynet i avlsarbeidet. 

Det er samtidig viktig å understreke at 
dette er en kamp vi velger å ta for dyra, og 
ikke en kamp vi kjemper mot spesifikke 

aktører i hundeavlen. Vi har forståelse for 
den kjærligheten hundeeiere har til sine  
dyr, og det er ofte ingenting å utsette på 
gemyttet og personligheten til de fleste 
ekstremavlede hundene. De er tvert imot 
fantastiske individer som fortjener et liv 
uten sykdom og lidelse.   n

Norge, fagmiljøene innen genetikk og Den 
norske veterinærforening har over en lengre 
periode forsøkt å si i fra at dette ikke kan 
fortsette og at hundene våre lider. 

Rådet for Dyreetikk har ropt varsko  
om alvsrelaterte sykdommer siden 1998. 
Dessverre har dette ikke blitt tatt på alvor  
i hundemiljøet, og situasjonen for mange 
hunderaser blir bare verre og verre.  
Hundene våre lider, og har gjort dette i åre
vis. De fleste hunderaser har utfordringer i 
større eller mindre grad som følge av de  

siste hundre årene med utseendefokusert 
avl. Engelsk bulldog og cavalier king charles 
spaniel er to av de hardest rammede rasene, 
hvor det ikke lenger finnes friske individer 
igjen å avle på. 

Et menneskeskapt 
dyrevelferdsproblem som må løses
Dyrebeskyttelsen Norge har hatt møter og 
dialog med både Mattilsynet og Norsk Kennel 
Klubb (NKK). Gjennom disse møtene har det 
blitt tydelig for Dyrebeskyttelsen Norge at vi 

har svært ulike syn på hvordan problemet 
bør løses, og i noen tilfeller hva som faktisk 
er lov eller ikke. Vi ser derfor ingen annen 
løsning enn å teste dyrevelferdsloven i 
 retten. 

Dyrevelferdsloven skal beskytte dyrene 
fra menneskers uvettige handlinger. Vi kan 
ikke lenger sitte passive og se systematiske, 
planlagte og ønskede brudd på norsk lov. 
Dyrebeskyttelsen Norge har på det grunnlag 
valgt å saksøke både Norsk Kennel Klub, 
Engelsk bulldog klubb, cavalierklubben  

Til 
minne
om 
Brum 
B r u m  v a r  l i t t  o v e r  e t t  å r  g a m m e l,  
d a  h a n  k o m  t i l  o s s  s o m  o m p la s s e r 
in g s h u n d . H a n  v a r  d a  p la g e t  a v  k lø e , 
k lø d d e  s e g  k o n s t a n t  o g  f ik k  o g s å  
h å r lø s e  p a r t ie r  o g  s å r  r u n d t  o m  p å  
k r o p p e n . V i  f ik k  h a n  u n d e r s ø k t  a v  
v e t e r in æ r  o g  d e t  v is t e  s e g  a t  h a n  
h a d d e  a lle rg i . D e t t e  b le  s t a r t e n  p å  
e n  la n g  r e k k e  b e h a n d l in g e r  s o m  
B r u m  m å t t e  ig je n n o m . B e h a n d l in g 
e n e  g jo r d e  a l le r g ie n  b e d r e , m e n   
h a n  o p p le v d e  je v n l ig e  t i lb a k e f a l l.  
D a  h a n  v a r  s e k s  å r, u t v ik le t  h a n  e n  
a u t o im m u n  s y k d o m  s o m  p å v i r k e t  
h u d , le d d  o g  m u s k le r. S y k d o m m e n  
v a r  t ø f f , m e n  b e h a n d l in g e n  a v  d e n  
v a r  e n d a  m e r  n å d e lø s . B a r e  s y v  å r  
g a m m e l, o r k e t  ik k e  k r o p p e n  h a n s  
m e r  o g  v i  m å t t e  la  h a n  f å  s l ip p e .

M a n g e  h u n d e r  s l i t e r  m e d  u l ik e  
 g r a d e r  a v  a l le r g i  o g  v i  m å  s lu t t e  å  
b a g a t e l l i s e r e  d e n n e  s y k d o m m e n . 
A l le r g i  g i r  n e d s a t t  l iv s k v a l i t e t  o g  
f o r k o r t e r  le v e t id e n  t i l  s å  m a n g e  
h u n d e r. D e t  e r  o g s å  u lo v l ig  i f ø lg e  
n o r s k  lo v , å  b r u k e  s y k e  d y r  i  a v l.

V i  e r  g la d e  f o r  å  h a  b l i t t  k je n t  m e d  
B r u m  o g  v i  s a v n e r  h a n  h v e r  e n e s t e  
d a g . V i  ø n s k e r  a v  h e le  v å r t  h je r t e  a t  
a n d r e  h u n d e r  ik k e  s k a l  b e h ø v e  å   
l id e  l ik e  m y e  s o m  B r u m . 

Birgitte, 
eier til Brum

Har du også opplevd sykdom og død 
hos din hund som følge av arvelig 
sykdom eller et ekstremt utseende? 
Vi vil gjerne høre historien din! 
Send oss en e-post: 
post@dyrebeskyttelsen.no. 
Merk mailen: uetisk avl
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Dyrebeskyttelsen Norge Telemark ble i 
løpet av Dyrebeskyttelsen Norges landsmøte 
i august 2020, enstemmig vedtatt som orga
nisasjonens 28 lokalavdeling. De hadde da 
vært operative på prøve i ett år allerede,  
før de ble offisielt innlemmet som lokalav
deling. Dette åpner for at Dyrebeskyttelsen 
Norge kan hjelpe enda flere dyr, over større 
områder av landet. 

 Høsten 2018 var vi en liten gruppe med 
kaninglade eiere som fanget inn og hjalp 
omkring 28 kaniner. Vi fant fort ut at det i 
Telemarkområdet ikke fantes noe nettverk 
for hjelp til kaniner eller andre dyr enn 
katter, og tok deretter kontakt med Dyre
beskyttelsen Norge sentralt. 

Deretter sendte vi inn en søknad for å 
opprette en lokalav deling, med håp om å 
kunne bedre velferden til dyrene i Tele
markområdet, etter Dyre beskyttelsen  
Norges verdier, forteller Veronika Olsen,  
styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Tele
mark.

Med et testamente  
velger du selv hvem som skal arve
Å opprette et testament vil gjøre det mulig 
for deg å selv bestemme hva dine penger og 
verdier skal gå til, den dagen du går bort. 
Svært mange gjør aldri dette, og har du 
ingen naturlige arvinger, vil eiendelene  
dine faktisk tilfalle staten etter din bort 
gang.

En testamentarisk gave er likevel en 
vemodig gave. Det betyr tross alt at noen har 
gått bort, men åpner for at vedkommende 
sitt engasjement kan fortsette lenge etter 
deres tid. Som i tilfellet med smådyrsenteret, 
hvor vi i fremtiden vil få muligheten til å 
hjelpe mange dyr i nød – også ville dyr som 
heller ville blitt avlivet fremfor rehabilitert 
og gjenutsatt i naturen.

Dyrebeskyttelsen Norge er med på Inn
samlingsrådets initiativ «Det gode testament». 
På denne informasjonssiden finner du nyttige 
tips til hvordan man setter opp et testament, 
og hvorfor dette er en god ide for å sikre at 
arven etter deg blir fordelt slik du ønsker.

Gratis oppsett
Er du interessert i å gi en testamentarisk 
gave til oss den dagen du går bort? Testa
mentariske gaver til organisasjoner er fritatt 
fra arveavgiften, så du kan være helt sikker 
på at hele gaven går uavkortet til vårt arbeid.

Det er en tillitssak å overlate midler til en 
organisasjon. For å sikre at dine siste ønsker 
blir ivaretatt på en god måte, har Dyrebe
skyttelsen Norge avtale med en advokat  
som kan gi deg gratis bistand.  

Dersom du ønsker en uforpliktende og 
konfidensiell samtale om arv, kan du sende 
en epost til post@dyrebeskyttelsen.no 
eller ta kontakt på 23 13 92 50  
(telefontid 915).  n

N oen mennesker testamenterer til 
sin hjertesak den dagen de faller 
fra. For Dyrebeskyttelsen Norge 
og våre 28 lokalavdelinger, fører 

testamentariske gaver til at vi blant annet 
kan fokusere på nye prosjekter og hjelpe 
flere dyr i større områder av landet.

Nordens første smådyrsenter
 Arv er ofte det som gir mulighet til å 
 drømme litt større, forteller Hege Johansen, 
styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og 
Akershus (DOOA).

I lokalavdelingen har de siden 2010 
jobbet for å få på plass et eget smådyrsenter 
i Oslo. Etter utallige møter med politikere og 
kommunen, søknader om bygg og reguler
ingsplaner, vil de forhåpentligvis innen 5 år 
kunne åpne Nordens første profesjonelle 
hjelpesenter for tamme smådyr og småvilt, 
med byggestart kanskje allerede i 2021/2022. 

Muligheten til et slikt prosjekt, kommer 
som følge av donasjoner og at noen mennesker 
testamenterer til dyrene. Da en av DOOAs 
egne frivillige gikk bort for noen år siden, 
tilgodeså hun store deler av sitt testamente 
til lokalavdelingen hun hadde vært frivillig 
for i mange år, hvorav 25 prosent skulle gå 
til kattene og 75 prosent ble øremerket små  
dyrene. Slike gaver har ført til at det som i 
2010 var en drøm, nå snart kan bli en realitet.

Ny lokalavdeling takket være arv
Dyrebeskyttelsen Norge har lenge savnet en 
lokalavdeling som kan jobbe aktivt for dyr i 
nød i Telemarkområdet. Da det dukket opp 
en arv for et par år siden, som var øremerket 
dyr i Telemark, åpnet dette opp for å sette av 
penger til en dyregruppe som skulle hjelpe 
dyr i denne delen av landet. På sikt var håpet 
at man kunne opprette en egen lokalavdeling 
etter et par år.

Gaven som varer etter 
at du har gått bort
For mange er det rart å skulle planlegge for den dagen man 
ikke lenger er her. Likevel kan det være svært lurt å sette opp  
et testamente, slik at du har full kontroll på hva arven etter  
deg skal brukes til. 

SMÅDYRSENTERET vil få tilhold på Kalbakken i Oslo, og det er kommunen som har ordnet med tomt til prosjektet.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE

Les mer om testamentariske 
gaver inne på:
www.detgodetestament.no
www.dyrebeskyttelsen.no/stottoss
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SPISELIGE GAVER
Da er det straks den tiden av året igjen, hvor man skal prøve å finne ut av hva folk ønsker seg til jul. Kjenner du en  
del mennesker som allerede «har alt», kan spiselige gaver være en flott idé. Forskning viser likevel at mange spiselige  
gaver aldri blir spist, som dessverre fører til matsvinn. Derfor har jeg denne gangen laget gaver som naturlig vil  
passe inn i alle kjøkken, og som øker sjansen for at gaven blir brukt.

Krydret tyttebærsyltetøy
Høsten brukes hos oss til å sanke både bær og sopp. Har du plukket en del tytte
bær i år, er dette en gylden mulighet til å lage tyttebærsyltetøy. Her har jeg laget 
en krydret variant som passer perfekt til jul, både som tilbehør til middag og som 
topping på is eller riskrem.

Du trenger:
• 500 g tyttebær
• 1,5 dl vann
• 1 kanelstang
• 1 ts allehånde
• 23 nellik
• 250 g sukker

1.  Kok opp tyttebær og vann i 15 minutter, sammen med krydderne. Legg gjerne 
krydderne i en pepperholder og kanelstangen surret inn i gasbind i gryta, slik 
at det er enklere å få ut krydderne og kanelstangen fra tyttebærene etter koking.

2. Trekk kasserollen til siden, og rør inn sukkeret etter at krydderne er fjernet.
3. La syltetøyet avkjøles helt, før det helles over på rene glass med et lufttett lokk.

Oppbevares syltetøyet i kjøleskap, vil det ha lang holdbarhet  +/ 6 måneder.

Urtesalt
Har du fortsatt mye friske urter i kjøkkenhagen, 
eller nettopp kjøpt krydderurter som bare visner 
hen på kjøkkenbenken? Da er urtesalt den perfekte 
redningen! Her kan du mikse og prøve deg frem så 
mye du vil. Oppskriften gir til flere små glass, øk 
mengde salt og prøv deg frem med mengde urter 
– alt ettersom hvor mange glass du ønsker å fylle 
med salt.

Du trenger:
• 2  dl grovsalt (ikke vær fin på det, kjøp gjerne  

den rimeligste varianten på butikken)
•  2 gode håndfuller ferske urter  

– her bruker jeg basilikum og timian
•  Stekebrett med bakepapir

1.  Hvis urtene er våte, legg disse på  
et kjøkkenhåndkle og la de tørke.

2.  Finhakk urtene og bland sammen med saltet 
i en kjøkkenmaskin/blender eller morter.

3.  Bland sammen til urtene er godt blandet 
inn sammen med saltet.

4.  Legg urtesaltet utover stekebrettet på bakepapir 
og la det lufttørkes – gjerne over natten. Du kan 
også la det tørkes i ovn på 50 grader et par timer. 
Ha en sleiv i ovnsdøra under prosessen. 

5.  Når alt er tørt, kan du helle saltet over på rene, 
små glass med et lufttett lokk. Om saltet har blitt 
klumpete/hardt av tørkingen, bruk en morter/
hakk med en sleiv for å få det fint før du heller 
over på glass.

Hvis urtesaltet oppbevares mørkt og tørt 
(kjøkkenskap), vil det kunne ha lang holdbarhet.

Chiliolje
Smakstilsatte oljer kan brukes til pizza, pasta, salater og til annen matlaging. 

Du trenger:
• Glass med tørket chiliflak
• 1 fedd hvitløk, finhakket
• 12 Birds Eye/Rawit fersk chili til pynt i oljen etter at du har helt over på flasken.
• 2,5 dl god olivenolje.
• Glassflaske med lufttett kork.

1.  Varm opp olivenoljen til den begynner å ryke, men ikke så varmt at alt svir seg. 
Hell i chili og hvitløk, trekk vekk kasserollen fra platen og la det kjøles helt ned.

2.  Hell over oljen på rene, glassflasker med en god og lufttett kork. Tilsett 12 
Birds Eye chilier som pynt. Birds Eye er en veldig sterk chili, så smak deg frem, 
om du tør.

3.  La det stå i minst et par dager før smaking/eller du gir det bort til noen.

Hjemmelaget chiliolje kan ha lang holdbarhet om du bruker tørket chili.  
Ved bruk av fersk chili, vil chilien kunne mugne om den ikke lengre er dekket  
av olivenoljen. Etterfyller du olivenolje etter hvert som den brukes, vil chilien 
holde seg lengre, men smaken vil også bli mildere etter hvert.
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over mens han fortsatt var i live. Først ti år 
senere ble saken oppklart. «Adam» var et 
offer for menneskehandel og ofring i et 
voodoo rituale. Denne saken er dessverre 
ikke unik. 

I noen afrikanske land, blant annet 
 Tanzania og Malawi, er mennesker med 
albinisme fritt vilt. De blir jaktet på, lem
lestet og eventuelt drept. Det er stor etter
spørsel etter kroppsdeler fra albinoer,  
blant annet til bruk i ulike spirituelle 
 ritualer. 

Ta vold mot dyr på alvor
Dyrebeskyttelsen Norge mener denne saken 
må etterforskes av politiet som vold mot dyr. 
Ikke minst er denne saken viktig fordi det er 
en kjent sammenheng mellom vold mot dyr 
og vold i nære relasjoner. Fellesnevneren for 
saker der dyr har blitt utsatt for eller det er 
mistanke om vold, er at hendelsene sjeldent 
blir etterforsket av politiet. Vi kan ikke 
akseptere at verken dyr eller mennesker blir 
utsatt for grov vold i religionens navn. Hva 
religionsutøvelse i tidligere tider har blitt 

sett på som normalt er i denne sammenheng 
helt uinteressant. Det er vår tids lover som 
skal anvendes. Religiøse dogmer og religions  
historie er ikke relevant i denne sammen
heng. 

Vår organisasjon etterlyser en strengere 
håndheving av gjeldende regelverk. Norge 
har en svært god dyrevelferdslov. Påtale
myndighetene må i større grad benytte seg 
av loven og rettssystemet må evne å skille 
mellom hva som er avlivning og hva som  
er tortur med døden til følge.  n

Denne hendelsen har engasjert mange. 
Fylkeskommunen snakker om 
skjend ing av fredede kulturminner 
og mange har liten forståelse for at 

voodoo, eller vodou, er en religion. Dyre
beskyttelsen Norge vil sette søkelyset på 
offeret i ritualet og hva slike offerritualer 
kan medføre for både dyr og mennesker. 

Dyreoffer vs. industrielt landbruk
På Religioner.no har Rune Hjarnø Rasmussen, 
en dansk religionshistoriker, kommentert 
hendelsen i Larvik og folks reaksjoner i 
etterkant. Han sier blant annet at ofring av 
dyr i forbindelse med ritualer ikke er verre 
enn å ha matproduserende dyr i industrielt 
landbruk. 

Selv om industrielt dyrehold i mange 
tilfeller ikke medfører god dyrevelferd, vil 
det allikevel være regulert av et lovverk som 
setter et minstekrav til hvordan dyrene skal 
leve og dø. Avliving og slakting av dyr i Norge 
er regulert av blant annet dyrevelferdsloven. 

Dyrevelferdsloven stadfester at avliving 
av dyr og håndtering i forbindelse med 
avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig 
forsvarlig måte, noe som blant annet betyr 
at det er et mål i seg selv at avlivingen fore
går med så lite stress og frykt for dyret  
som mulig. Dyr i menneskers varetekt skal 
bedøves før avliving med en metode som gir 
bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst 
fra før avlivingen påbegynnes og til døden 

inntrer. Dette kravet gjelder ikke dersom 
dyret avlives med en metode som gir umiddel 
bart bevissthetstap. Et eksempel på metode 
som ikke gir umiddelbart bevissthetstap er 
kutting av halspulsåren, for eksempel ved 
halshugging av fjørfe. 

Avliving skal foregå etter loven, ellers 
mener vi at dyret utsettes for vold med 
døden til følge. Det er vanskelig å tro at dyret 
blir ivaretatt slik loven krever når det blir 
avlivet som en del av en religiøs seremoni.  

Dyrets egenverdi
I tillegg sier dyrevelferdsloven at dyr har 
egenverdi uavhengig av nytteverdien de 
måtte ha for mennesker. I Norge er det 
 religionsfrihet, noe som er en viktig grunn
leggende verdi. Men skal retten til å utføre 
religiøse handlinger, for eksempel voodoo 
ritualer, også gi frikort for dyremishandling? 
Rune Hjarnø Rasmussen uttaler at «Med et 
minimum af religionshistorisk forståelse 
skulle det være klart at offerritualer har 
været centrale i forhistorisk religion». Det 
bestrider vi ikke, men verden er stadig i 
endring. Det er vitenskapelig bekreftet at 
dyr har følelser, de kjenner på smerte, frykt 
og glede. Ved å bruke dyr i slike ritualer 
mener vi at dyrenes lovfestede egenverdi 
ikke ivaretas. Dyrene har beskyttelse i loven, 
og dette må trumfe religionsutøvelse. 

Dersom en levende hane har blitt brukt 
til voodooritualet, mener Dyrebeskyttelsen 

Norge at det må ses på som grov vold, noe 
som har en strafferamme på inntil 3 år i 
fengsel. 

Fra dyr til mennesker
Det finnes tilfeller der også mennesker har 
vært ofret i ritualer. Noen husker kanskje 
liket av en liten, ukjent gutt som ble funnet 
partert i Themsen i 2001, og som ble gitt 
navnet Adam. 

Obduksjonen viste at gutten hadde fått et 
paralyserende middel, før halsen ble skåret 

Tekst: Birgitte Fineid, 
veterinærfaglig rådgiver Dyrebeskyttelsen NorgeKronikk
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DET ER SLETTES IKKE 
GREIT MED VOODOO 
I VESTFOLD
På slutten av sommeren ble det funnet en halshugget hane på Istrehågan 
i Larvik. Dette området er en gammel, fredet gravplass og det mistenkes at  
hanen er en del av voodoo-ritualer. Det er ikke første gangen dette skjer  
på gravplassen. 

HANEN PÅ BILDE er kun til  
illustrasjon og ikke involvert i saken.



DYRENES FORSVARER 4/202024 DYRENES FORSVARER 4/2020 25

hyttefelt, veier og kraftledninger. Resultatet 
av slik endringer i naturen kan være at 
reinen ikke får tilgang til viktige beiteom
råder eller de områdene der kalvingen 
 naturlig finner sted. 

Når mennesker ferdes i områder der 
villreinen naturlig oppholder seg, kan dette 
medføre at reinen midlertidig stresses og at 
den blant annet kan bruke mindre tid på å 
lete etter mat. Dersom dette er en kortvarig 
påvirkning, vil reinen raskt gå tilbake til 
normal atferd. Men dersom det er mange og 
langvarige forstyrrelser for reinen, vil det 
kunne medføre at både reproduksjon, vekst 
og overlevelse blir redusert.  

Klimaendringer kan påvirke reinen 
negativt. Milde vintre, hvor det er mer snø 
og annen nedbør og større fare for nedising 
av beiter, gjør det vanskeligere å finne mat. 
Varmere somre skaper også problemer, ved 
at is og snøbreer i fjellet smelter mer enn 

normalt. Disse kalde områdene er blant 
annet viktige for at villreinen kan få kjølt 
seg ned på varme sommerdager. 

Sykdommer vil også være en risikofaktor 
for dårlig velferd. De senere årene har det 
vært mye snakk om sykdommen chronic 
waste disease (CWD), eller skrantesjuke. 
Dette er en prionsykdom som rammer 
 hjortedyr, og den ble påvist i Norge for første 
gang i 2016. Sykdommen gir gradvis tap av 
nerveceller i hjernen, og fører til at dyret   
utsettes for vekttap, samt nevrologisk 
 symptomer som blant annet ukoordinerte 
bevegelser. Sykdommen er alltid dødelig  
for dyr som blir smittet. CWD er påvist hos 
villrein i Nordfjella, og en hel villreinflokk 
ble i 2017/2018 tatt ut i nordlige Nordfjella 
for å forhindre videre smitte. Målet er å 
bygge opp igjen reinstammen etter at om
rådet har ligget brakk i en del år for å sikre  
at smitten er borte fra området. Nå i høst  
ble det dessverre også påvist CWD hos et  
dyr på Hardangervidda.  

Velferdsutfordringer for tamreinen
Tamrein er rein som det er tilknyttet eien
domsrett til og er den reinen man finner i 
reindrifta. Dyrene går på utmarksbeite hele 
året, og det gjør at reinen i stor grad får utføre 
sin naturlige atferd. De er dermed forskånet 
for mange av velferdsutfordringene vi ser 
hos andre matproduserende dyr som lever 

mer unaturlige liv. Denne måten å leve på 
gjør at tamreinen forflytter seg mye i løpet 
av året og dermed vil flere av velferdsut
fordringene beskrevet for villreinen også 
gjelder for tamreinen, blant annet areal
begrensninger og klimautfordringer. 
 Tamreinen samles kun inn i forbindelse  
med at de må håndteres ved hendelser som 
merking, veiing og slakting. 

I tillegg vil tamreinen utsettes for andre 
typer menneskeskapte utfordringer. Stress 
påvirker reinens velferd negativt, og stress 
som får pågå over lenger tid vil gi store 
negative konsekvenser. Det finnes ulike 
årsaker til stress hos tamreinen. Håndtering 
vil i de fleste tilfeller være en stressfaktor, 
spesielt dersom det foregår på en hardhendt 
måte som skaper frykt hos dyret. En annen 
utfordring for reindrifta er å klare å ha kon
troll med reinens helse og om de får nok mat 
til enhver tid. Blir flokkstørrelsen for stor i 
forhold til mattilgangen, vil det medføre at 
dyrene sulter. Dette er en viktig stressfaktor 
som medfører at dyrene lettere blir syke og 
er mer utsatt for rovdyrangrep. 

Dyrebeskyttelsen Norge mener at i likhet 
med andre dyreholdere er det reineiers ansvar 
at deres dyr ikke kommer i fare for å sulte, 
og reineier må ha godt beredskap for krise
fôring. Tradisjon eller kultur aksepteres ikke 
som begrunnelse for å utsette dyr for unødig 
lidelse.  n

S elv om reinen i all hovedsak lever 
et fritt og naturlig liv, kan dyrene 
oppleve dårlig velferd. Dette 
skyldes blant annet menneske

skapte problemer, sykdommer eller klima
utfordringer.  

Et godt tilpasset hjortedyr
I Norge lever det villrein i fjellområdene  
sør for Trøndelag. Reinen i resten av landet 
hører til den samiske tamreindrifta. I tillegg 
til villreinen på fastlandet, har vi Svalbard
rein. 

Reinen er det eneste hjortedyret hvor 
begge kjønn har gevir, og til og med kalvene 
får gevir i løpet av første leveår. Voksne 
bukker feller geviret etter paringsperioden, 
som foregår i midten av september til midten 
av oktober, mens simlene beholder geviret 
til kalven fødes utpå våren. Dette sikrer 
simlene høy status i flokken, slik at de  

kan få i seg nok næring når det er konkur
ransen om maten i løpet av vinter og vår
sesongen.  

Reinen har veldig tykk vinterpels i for
hold til andre hjortedyr, og sammen med 
underulla isolerer den godt mot vind og   
ned bør og beskytter reinen når den ligger  
i snøen. I forhold til reinen på fastlandet,  
har Svalbard reinen enda tettere pels, kortere 
bein og en kropp som er mer kompakt. Dette 
er med på å minske varmetapet fra kroppen 
enda mer enn hos fastlandsreinen. I tillegg har 
Svalbardreinen lavere temperatur i beina og 
høyere temperatur i kroppen for å beskytte 
viktige organer mot kulda. 

Klauvene til reinen er konstruert slik  
at de fungerer som truger, noe som gjør  
at det er lettere å gå i dyp snø og også på 
myrom råder om sommeren. Klauvene er 
gode svømmeføtter, og reinen er dermed en 
dyktig svømmer. De er i tillegg velegnet til  

å grave med, slik at reinen kan grave fram 
mat om vinteren. 

Reinen kan lukte lav dypt under snøen. 
Dette skyldes at de har veldig god luktesans. 
Luktesansen brukes også til kommunikasjon 
mellom dyrene ved at det frigis stoffer fra 
duftkjertler. 

Villreinen lever sammen i flokker av  
ulik størrelse, og dette er sannsynligvis en 
tilpasning for å beskytte seg mot rovdyr.  
Jo flere dyr det er i flokken, desto mindre 
sannsynlig er det å bli drept av rovdyr.

Velferdsutfordringer for villreinen
Selv om villreinen lever et fritt og naturlig 
liv, finnes det ulike utfordringer og trusler. 
En stor utfordring er at reinens leveområder 
blir mindre og det lages hindringer i området 
som stopper reinen fra å bevege seg i sine 
naturlige trekkområder, for eksempel bygging 
av vannkraftmagasiner, vindmølleparker, 

Fjellets nomade

KILDER:

Rein: https://snl.no/rein 
Statusrapport om Svalbardreinen: https://www.villrein.no/aktuelt/statusrapport-om-svalbardreinen-1
Fakta om villrein: https://www.hjortevilt.no/fakta-om-artene/villrein-rangifer-tarandus/ 
10 fakta om reinsdyr: https://horecanytt.no/mat-oktober-2019-produkter/10-fakta-om-reinsdyr/449131 
Skrantesjuke - Chronic Waste Disease:https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease 
Spørsmål og svar om skrantesjuke (CWD): https://www.hjortevilt.no/sporsmal-svar-skrantesjuke-cwd/ 
Statlig nedskyting av rein i Nordfjella er avsluttet: https://www.nrk.no/osloogviken/statlig-nedskyting-av-rein-i- 
nordfjella-er-avsluttet-1.13935500 
Tamrein: https://snl.no/tamrein 
Reindrift: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/reindrift/reindrift/id2339774/ 
Reindrift: https://www.radetfordyreetikk.no/reindrift-2/ 
Velferdskriterier i reindriften: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2446838  
Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform: https://www.dyrebeskyttelsen.no/etisk-plattform/

FOTO: SHUTTERSTOCK

SVALBARDREINEN er en egen 
underart av rein, og er mye kraftigere 
bygd enn tam- og villreinen man 
finner på fastlandet.

FOTO: INGER M
ARIE GAUP EIR

REINFLOKK 
som beiter i snøen.

Det finnes både villrein og tamrein i Norge. Dette hardføre 
hjortedyret er tilpasset et liv høyt til fjells, sommer som 
 vinter. Reinen kan bevege seg over store avstander,  
og dette styres av sesong og hvor de kan finne mat. 
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE



Adresser

Telefon Avdeling Kontaktperson/adresse Kontonummer E-post/nettside

95 45 77 76 Bergen og Hordaland Inger Johanne Graff
Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes

3624 67 97670 db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no  

40 09 11 29 Bodø Vibeke Wensell Hakkebo
Terminalveien 2, 8006 Bodø

4509 29 48734 dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com 
www.dyrebeskyttelsen-bodo.no

95 92 41 37 Drammen og omland Aud Vogt Johansen
Postboks 4109, 3005 Drammen

1638 07 45074 post@ddoo.no
www.ddoo.no

Farsund Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

3030 34 50153 dnfarsund@gmail.com  
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord 3000 28 65579 flekkefjord@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no      

48 06 69 78 Fredrikstad og omegn Solgunn Øvereng
Kirkeveien 39, 1664 Rolvsøy

0532 06 37769 info@frdb.no
www.frdb.no

98 44 75 92 Finnmark Katrine Larsen
Postboks 2272, 9508 Alta

4901 13 79922 dbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

45 26 77 61 Gjøvik og Toten Inger Malerstuen
Skausnaret 1, 2818 Gjøvik 

6173 05 40700 dyrebeskyttelsengt@gmail.com
www.tovelafjell.no

61 32 32 00 Hadeland Postboks 218, 2711 Gran 2020 32 27419 dnhadeland@gmail.com 
www.dnhadeland.no

90 97 67 20 Harstad Rita Øien
Nerbotnveien 1, 9407 Harstad

4730 05 82903 kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no
www.dyrebeskyttelsen-harstad.no

91 79 05 35 Haugaland Elisabeth Ellingsen
Postboks 212, 4299 Avaldsnes

3240 08 47052 dnhaugaland@gmail.com   
www.dnhaugaland.no 

41 36 41 79 Hedmark Vivian Nikolaisen 
Postboks 32, 2101 Skarnes

1822 09 05523 dnhedmark@gmail.com
www.dnhedmark.no

47 24 32 71 Kongsberg Steve Antonsen  
Postboks 836, 3606 Kongsberg 

2291 17 56866 dyrebeskyttelsennorgekongsberg@gmail.com   
www.dbnk.no

93 84 86 39 Lillehammer og omegn Nina Jørstad
Postboks 15, 2601 Lillehammer

6188 05 28504 lillehammer@dyrebeskyttelsen.no 
www.db-lillehammer.no

48 42 85 85 Lofoten Vesterålen Marita Johannessen 
Postboks 348, 8384 Andenes 

4750 48 64533 dyrebeskyttelsen.love@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-love.no

45 05 80 04 Mandal Anne Lise Skoie Risøen
Heslandsveien 324, 4517 Mandal

2801 08 67160 mandal@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenmandal.no

91 88 93 20 Mo i Rana Eva Stien Mathiesen,  
c/o Eva Stien Mathiesen,  
Stien 23, 8617 Dalsgrenda

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

Møre og Romsdal Heidi Rosbach Klevjer  
Einerskaret 24, 6521 Frei

3910 30 55168 post@dbmr.no
www.dbmr.no

 Nord-Jæren Elise Sjøthun Halvorsen 
Øksnevarden 1, 4352 Kleppe

1503 4120789 nord-jaeren@dyrebeskyttelsen.no
www.dnnj.no

41 66 98 58 Nord-Trøndelag Tone I. Lundsaunset
Postboks 17, 7701 Steinkjer 

4484 11 67411 db.nordtrondelag@gmail.com
www.dnnt.no

23 13 45 45 Oslo og Akershus Hege Johansen
Mosseveien 226, 1169 Oslo 

7032 06 09745 post@dooa.no
www.dooa.no

98 04 72 12 Ringerike Heidi Halvorsen
Vemeveien 141, 3534 Sokna

2280 66 07561 post@dyrebeskyttelsenringerike.no
www.dyrebeskyttelsenringerike.no

95 22 52 75 Sør-Trøndelag Anita Fossdal
Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

4358 15 86109 sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.no
www.dnst.no

41 36 92 58 Sogn og Fjordane Beate Green
c/o Beate Green , Lånefjorden 29 , 
6994 Nessane

3720 14 98210 post@dyrebeskyttelsen-sfj.no
www.dyrebeskyttelsen-sfj.no

Telemark Veronika Olsen 
Postboks 95 Sentrum, 3701 Skien

1506 41 76347 telemark@dyrebeskyttelsen.no

90 52 40 47 Tromsø Therese Simonsen Rye 
Postboks 493, 9255 Tromsø

6420 05 49994 dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-tromso.no

33 07 08 00 Vestfold Åshild Karlsen
Pauliveien 190, 3185 Skoppum

2420 57 01458 post@dbnv.no
www.dyrebeskyttelsen-norge-vestfold.no
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F osterfar var villig til å ta seg av Pia og 
Penny så lenge det trengtes, selv om 
det allerede bodde en katt i huset. 

Dette medførte at de ikke fikk løpe fritt hele 
tiden, og at de ikke fikk den aktiviseringen 
de trengte. 

Avdelingen fikk forespørsel fra hele 
landet, og de to rottene ble adoptert ut i 
rekordtid. Hun som endte opp med å adoptere 
hadde to jenterotter fra før, og nå lever alle 
fire sammen i et stort, åpent bur og med  
mye løpetid.  n

Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

Å holde rotter som familiedyr er en krevende hobby. Rotter er 
svært intelligente og sosiale, noe som gjør at de egner seg godt 
som kjæledyr. Men det betyr også at disse dyrene hver dag 
har stort behov for variert aktivitet og kontakt med deg. Rotter 
trenger mye plass, klatremuligheter og gjemmesteder. Rotter er 
sosiale dyr, så du bør holde minst to av samme kjønn sammen.

BEGGE FOTO: STEIN JOHAN W
ARLAND

PIA OG PENNY
Vår lokalavdeling på Nord-Jæren ble kontaktet 
av en som hadde tatt over ansvaret for rotten 
Pia, som den daværende eieren hadde mistet 
interessen for. Han visste at rotter ikke skal 
leve i ensomhet, og raskt etter flyttet Penny 
inn. Disse to hadde svært godt selskap i 
hverandre, og hver dag fikk de løpe fritt rundt 
på hjemmekontoret. Den nye fosterfaren 
ønsket ikke å annonsere de på Finn.no eller 
lignende sider, da han ønsket at de skulle få et 
godt og stabilt nytt hjem som har kunnskapen 
som trengs.

FAKTA:

ØNSKER DU Å BIDRA?
    bli medlem på dyrebeskyttelsen.no
    gi en valgfri gave via vipps (2271)
    gi en gave direkte til vår konto 1503.18.34705


