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De foreninger som tidligere het henholdsvis Dyrenes 
Beskyttelse, Norges Dyrebeskyttelsesforbund og 

Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i 
Dyrebeskyttelsen Norge. 

For å unngå misforståelser, er det viktig at den som 
ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker 
korrekt navn og adresse som er: Dyrebeskyttelsen 
Norge, Øvre gate 7, 0551 Oslo. Det er også mulig 
å tilgodese den enkelte lokalavdeling direkte. 
Dyrebeskyttelsen Norge takker samtidig for donasjoner 
vi har mottatt – midler som vil bli brukt til aktivt 
dyrevernarbeid.
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vi hundenes egenverdi i debatten om uetisk avl?

KRIG ER FORAKT for liv og truer menneskeverdet. Det truer vår evne 
til omtanke og omsorg for hverandre, for dyr og for naturen. At vi 
skulle oppleve krig i Europa i 2022, er ufattelig for de fleste av oss.

KRIGENS HERJINGER ER å anse som en katastrofe for mennesker og 
miljøet. I tillegg lider dyrene, både de ville, dyr i landbruket og dyr 
som ingen lenger har mulighet til å ta vare på. De heldigste dyrene 
er de som har fått flykte sammen med familien sin. I Norge, snudde 
Mattilsynet seg raskt rundt for å hjelpe dyrene med gratis karantene, 
ID-chip, vaksine og parasittbehandling. Med din hjelp har vi greid 
å samle inn penger og gaver, slik at dyr kan får hjelp med uforutsette 
sykdommer, mat og nødvendig utstyr. Med din hjelp har vi også 
greid å sende penger til dyrene som ikke kommer seg til Norge.

VÅRT MENNESKEVERD VOKSER når vi kan ta vare på de som er svakere 
enn oss. Som Astrid Lindgren skriver i boken Brødrene Løvehjerte, 
«Annars är man ingen människa utan bara en liten lort». Dette 
stemmer så godt når vi ser en levende valp blir gravd ut av ruinene 
av det som var en boligblokk, eller når vi ser dyrene i tilfluktsrom 
og dyrene som bæres lange avstander av mennesker på flukt. I en 
verden uten evne til å vise omsorg for alle som trenger beskyttelse, 
blir vi bare til en lort. Alle sammen teller.

EN YRKESGRUPPE SOM viser stor omsorg for dyr, er veterinærer.  
Den 1. mai arrangerte veterinærene turmarsjen «Flynn’s Walk»,  
for å sette fokus på det høye selvmordstallet blant veterinærer. En 
annen yrkesgruppe som sliter med selvmord, er bøndene. Disse to 
yrkesgruppene opplever mye stress i arbeidshverdagen og mange 
opplever å stå i spagaten mellom dyrevelferd, utmattelse og 
 økonomi. Om vi skal trygge dyrene må vi sørge for at de som 
 arbeider med dyrene også får gode liv. Alle sammen teller!

RESPEKT FOR INDIVIDET er vårt motto. Vi er forskjellige,  
men alle sammen teller og alle fortjener respekt og omtanke. 

PÅ SIDE 15 kan du lese mer om hvordan du kan støtte  
de ukrainske dyrene.
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Vedtok nedleggelse  
av pelsdyrnæringen

Den irske regjeringen vedtok  
i slutten av mars å avvikle 
pelsdyrnæringen. Irland har nå 
vedtatt en kompensasjonsordning 
for de tre resterende pelsdyr-
farmene, som må avvikle driften  
i løpet av året.

I Norge skal pelsdyrnæringen  
være avviklet innen februar 2025. 
Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet 
for pelsdyrenes velferd i mer enn  
80 år og dette er en av våre viktigste 
seire, men vi er ikke fornøyde før  
det foreligger et importforbud  
mot pels.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM, TWITTER OG LINKEDIN.

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

Må i retten for flere brudd 
på dyrevelferdsloven

IFØLGE TILTALEN SKAL en kvinne ha utsatt et titalls katter for dyremishandling på en adresse i både Høyanger og i Hordaland.  
Det skal først ha blitt varslet om kvinnens brudd på dyrevelferden til politi og Mattilsynet av vår lokalavdeling Bergen og Hordaland. 
Da kvinnen flyttet til adresse i Høyanger skal hun ha blitt meldt til politiet av vår lokalavdeling i Sogn og Fjordane. Våre lokal-

avdelinger har tidligere reagert på at det tok altfor lang tid før myndighetene tok grep i saken, men er lettet for at det nå blir en rettssak.

Mattilsynet anbefaler obligatorisk ID-merking av hund
I EN UTREDNING gjort  
på oppdrag fra Land-

bruks- og matdepartementet 
konkluderer Mattilsynet med  
at det bør innføres obligatorisk 
ID-merking av hund.

Dyrebeskyttelsen Norge har 
jobbet for å på plass lovpålagt 
ID-merking i nærmere 50 år. I 
dag er de fleste hunder merket  
og registrert på frivillig basis, 
men det er fortsatt behov for  
å få på plass obligatorisk 
 merking av katter, kaniner  
og andre familiedyr.

FOTO: SHUTTERSTOCK

ORDINÆR BÅNDTVANG 
I PERIODEN 1. april til 20. august er det ordinær båndtvang over hele landet. Vær en ansvarlig 
hundeeier - hold Fido i bånd (selv om hunden din ikke heter Fido også), for å verne om både ville 

og tamme dyr. 
Mange kommuner har egne regler for båndtvang, les mer om dette på din kommune sine  

hjemmesider.

Vant Djurskyddspriset 2022
DYREBESKYTTELSEN NORGE MOTTOK i mai Djurskyddspriset 2022 av dyrevelferdsorganisasjonen, Djurskyddet Sverige, for vårt 
arbeid mot uetisk avl av hunder og katter i Norge. Djurskyddspriset er organisasjonens høyeste utmerkelse og ble gitt til daglig 

leder Åshild Roaldset, i forbindelse med Djurskyddet Sverige sitt landsmøte. 

DONERER GRASROTANDELEN 
SIN TIL UKRAINA-DYR

VÅRE TO LOKALAVDELINGER Dyrebeskyttelsen Norge Mandal og Dyrebeskyttelsen Norge 
Telemark har donert  grasrotandelen sin for henholdsvis april og mai til dyr som kommer fra 

Ukraina. Har du ikke valgt grasrotmottaker enda? På side 26 finner du informasjon om hvordan du 
kan gi grasrotandelen til våre lokalavdelinger.
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104.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  
PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen
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Verv/stilling: 
Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge 
Kongsberg

Hvem er du? 
Ei positiv og empatisk dame fra Hokksund. Jeg er langt  
over gjennomsnittet glad i dyr og spesielt katter. Jeg har 
jobbet som barnehagelærer i 30 år og opptatt av barn og 
dyrs rettigheter.

Hvorfor ønsket du å  
samarbeide med Dyrebeskyttelsen Norge?
Det har alltid ligget naturlig for meg å hjelpe dyr. Da jeg  
så lokalavdelingen i Drammen søke etter frivillige til katte-
huset (for maaange år siden), var det som en drøm gikk i 
oppfyllelse. Det ga meg en følelse av å bidra med det jeg 
brant mest for - dyrs rettighet til et godt liv. Da avdeling 
Kongsberg trengte folk til å drive et kattehus, var jeg klar 
for å bidra der med min erfaring.

Hva går jobben din ut på? 
Jeg er nå på mitt andre år som styreleder. I den rollen har jeg 
ansvar for at avdelingen følger Dyrebeskyttelsen Norge sine 
retningslinjer. Jeg har hovedansvaret for det administrative 
og jobber «ute i feltet».  Det er også viktig å påse at vi har 
gode rutiner slik at vi kan fungerer best mulig som et team 
og få hjulpet flest mulig dyr.

Ditt håp for fremtiden?
Først og fremst håper jeg at alle dyr skal ha et godt liv. 
Men, før det skjer håper jeg at dyrepolitiet og Mattilsynet 
får nok midler slik at de kan jobbe med alle saker de får inn. 
Og at folk som gjør urett mot dyr får sin straff.
 

REDDER VILLE DYR 
I NYTT NRK-PROGRAM

I NRK SITT nye program «Villdyrhjerte», får vi følge Frode Munkhaugen og Heidi Halvorsen fra 
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike, når de er ute og redder ville dyr. Programmet tar for seg en 

rekke ildsjeler som gjør en iherdig innsats for å redde og rehabilitere ville dyr. Programmet kan ses i  
sin helhet på NRK sine nettsider. Scan QR-koden under for å komme til serien.

DUMPET 
ALLEREDE I MARS

LILLE VETLE BLE Dyrebeskyttelsen Norge Mandals 
første dumpingsak. Påsken pleier ofte å markere 

starten på dumpingsesongen for Dyrebeskyttelsen Norges  
27 lokalavdelinger. Kaninen, som nå heter Vetle, ble funnet 
dumpet på et busstopp allerede i midten av mars. Alle våre 
lokalavdelinger ruster seg nå opp til en hektisk sommer, med 
både dumping og et høyt antall hjemløse dyr. For selv om 
mange har vært hjemme i løpet av pandemien, er det mange 
som dumper dyret sitt når de blir lei og skal på ferie igjen.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE M
ANDAL

Gi panten din til 
Dyrebeskyttelsen Norge 
Telemark 

HVIS DU BESØKER Rema 1000 Larvik kan du nå velge å 
 donere  pantepengene dine til Dyrebeskyttelsen Norge 

 Telemark. Gi hjemløse og dumpede dyr en ny sjanse i livet,  
når du panter tomflasker. 

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE TELEM
ARK Norsk 

undersøkelse 
viser klar 
sammenheng

EN NORSK UNDERSØKELSE viser at det er sam-
menheng mellom vold mot familiedyr og vold 

mot barn. Mer enn 9000 norske ungdommer mellom 12 
og 16 år deltok i undersøkelsen. Dyrebeskyttelsen Norge 
håper at studien vil bidra til at norske myndigheter tar 
på større alvor vold mot dyr og vold mot mennesker. 
Hele saken og studien kan leses inne på våre nettsider.
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S iden Russland invaderte Ukraina  
24. februar 2022, er det rapportert 
om flere enn 5 millioner ukrainere, 

per 18.april, som hadde flyktet fra landet.  
I tillegg er det et stort antall ukrainere som 
er på flukt i eget land. 

 

Flukt til Norge 
Etter at den russiske invasjonen av Ukraina 
var et faktum, var EU-kommisjonen raskt 
ute med en anbefaling til land i Europa om  
å legge til rette for at flyktningene kunne ta 
med seg familiedyret sitt. Mattilsynet tok 
utfordringen på strak arm og har gjort det 
mulig for ukrainske dyr å komme til Norge.  

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser 
at det så langt er registrert mer enn 15 500 
asylsøkere fra Ukraina i Norge. Mattilsynet 
melder om at de har registrert mer enn 600 
familiedyr som er på flukt med sine eiere. I 
tillegg finnes det sannsynligvis ukrainske dyr 
i Norge som ikke har blitt registrert av Mattil-
synet. Les om hvorfor det er viktig å registrere 
de ukrainske dyrene hos Mattilsynet på side 24.  

Dyrebeskyttelsen Norge bistår ukrainske 
dyr som har kommet til Norge. På side 15 
kan du lese mer om hvordan vi hjelper dyr. 
Organisasjonen kan blant annet bistå med å 
dekke utgifter til veterinærbehandling og 
medisiner, samt fôr og nødvendig utstyr. 

 

Hvorfor er dyr viktig i slike kriser? 
For mange flyktninger har det vært viktigere 
å få med seg dyret sitt, enn andre eiendeler. 
Det finnes sterke bånd mellom mennesker og 
dyrene deres, noe som denne krisen tydelig 

har vist oss. Mange mennesker ser på dyr som 
fullverdig medlemmer av familien, og det vil 
for disse være veldig vanskelig å etterlate 
dyret i Ukraina når de selv må flykte. 

Vi har alle sett bilder og reportasjer fra 
Ukraina de siste månedene, med mennesker 
på flukt sammen med dyrene sine. 

Flere studier viser at dyr blant annet 
reduserer stresshormoner, bidrar til produk-
sjon av lykkehormoner og har en terapeutisk 
effekt (NHI). Samhandling med dyr, vil 
derfor være sunt for mennesker, spesielt i 
stressede situasjoner som krig.  

 De som hjelper ved grensa 
Mange organisasjoner, både i og utenfor 
Ukraina bidrar med å hjelpe ukrainske dyr. 
Dyrebeskyttelsen Norge har bistått dyrevel-
ferdsorganisasjoner som står ved grensen til 
Ukraina og som jobber med mottak av dyr 
og mennesker som kommer inn til land som 
grenser til Ukraina.  

Vi har de siste månedene samarbeidet 
med en ungarsk dyrevelferdsorganisasjon 
som heter Foundation of Animal Protection 
in Fûzesabony (FAPF), hvor vi blant annet 
har kontakt med en norsk veterinær som 
bistår dyr som kommer fra Ukraina. 

Til å begynne med, var FAPF til stede ved 
grenseovergangen til Ukraina, men har nå 
flyttet virksomheten sin til Budapest, der de 
har opprettet en hjelpestasjon ved Keleti 
togstasjon. Dette er et offisielt mottakssenter, 
med lekeplass for barn, matstasjoner, klær 
og praktiske ting til flyktninger, i tillegg til 
en egen stasjon for dyr som ankommer 
Ungarn fra Ukraina.  

KRIGENS DYR
Millioner av ukrainere er drevet på flukt, både i sitt eget land  
og til andre land. Mange velger å bli igjen, blant annet fordi de 
ikke kan ta med seg hestene sine, gårdsdyrene sine eller dyr  
de arbeider med i dyreparker. Familiedyr er lettere 
å få med seg og noen av flyktningene kommer 
sammen med dyret sitt til Norge. 
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE  |  FOTO: CAROLINE HOLTET/FAPF
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De som blir igjen 
Mange dyr får som sagt ikke muligheten til å flykte landet – eller har blitt etterlatt til seg selv. Dyr fra 
dyrehager er noen av mange dyr som er vanskelig å få ut av Ukraina. Dyre parken i Kyiv (Zoo Kyiv) holder 
sin facebook-side oppdatert på hvordan forholdene er for dyrene i parken. Mange dyreparkansatte valgt å 
bli igjen å ta vare på dyrene. Selv om dyreparken er stengt, er det mulig å kjøpe digitale billetter, og på den 
måten holde i gang driften, slik at dyrene kan få mat og utstyr.  

Zoo Kyiv har også delt mat og utstyr med andre dyreparker i Ukraina. Ved å scanne QR-koden,  
kommer du inn på deres facebook-side og kan lese mer om hvordan du kan støtte dyrene i dyreparken. 
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DYREVELFERDSORGANISASJONEN FAPF bistår dyr 
som ankommer Ungarn fra Ukraina. Dyrebeskyttelsen 
Norge har takket være donasjoner fra dyrevenner kunne 
sende penger til FAPF som de bruker til innkjøp av 
dyreutstyr som de leverer ut flyktninger med dyr.
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Siden invasjonen 24. februar, har mer 
enn 7000 hunder, katter, ildere, marsvin og 
andre familiedyr kommet gjennom mottaks-
senteret. De frivillige i FAPF er til stede hver 
dag, og tilbyr fôr, utstyr og hjelp med om-
plassering om nødvendig. FAPF samarbeider 
med andre organisasjoner på senteret og har 
satt opp en imponerende stand med utstyr 
til dyr. Caroline Holtet er veterinær, og en av 
våre kontaktpersoner i FAPF. Hun har reist 
ned til Ungarn for å hjelpe ukrainske dyr i et 
par måneder fremover.  

Hjelpeapparatet ved Keleti togstasjon er 
imponerende. Alle dyr som kommer innom 
får gratis chip, pass, vaksiner og ormekur, 
samt bur og annet utstyr de måtte trenge, før 
de reiser videre til eventuelt flyktningmottak. 
FAPF og andre dyrevelferdsorganisasjoner 
har organisert en stor stand med diverse 
dyreutstyr og fôr som flyktninger med dyr 
kan ta med seg videre på reisen. 

Dyrebeskyttelsen Norge har sendt over 
penger til FAPF i to omganger og det kan 
hende det blir flere.  n

FOKUS

GI AV DIN
KJÆRLIGHET 

– nå og for alltid
 

Ta kontakt med oss for mer informasjon
Telefon 23 13 92 50
www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge  
kjemper for at alle dyr skal bli  

behandlet med respekt og  
medfølelse. Hvert år tar vi hånd  

om tusenvis av hjemløse dyr.

En testamentarisk gave  
vil hjelpe oss å redde liv.  

Ikke bare nå,  
men i mange år framover.

 

Respekt for individet
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KILDE:  

Antall mennesker på flukt fra Ukraina: https://www.fn.no/tema/flyktninger/flyktninger. 

Familiedyrs påvirkning på helse: https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/kjaledyr-bra-for-helsen/ 

Antall asylsøkere fra Ukraina i Norge (tall hentet 4. mai 2022): https://www.udi.no/statistikk-
og-analyse/statistikk/asylsokere-fra-ukraina-i-2022/ 
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G od helse og god velferd hos fisken 
må ligge til grunn for en bære-
kraftig oppdrettsnæring. Dette er 
dessverre ikke tilfelle i dag.

HØY PRODUKSJON OG HØY DØDELIGHET
I 2021 var det 54 millioner laks som døde  
i sjøfasen. Det tilsvarer 15,5 % av all opp-
drettslaksen i Norge dette året. I tillegg døde 
mer enn 33 millioner laks i settefiskfasen, 
altså i perioden før fisken kan settes ut i sjøen.

Rapporten melder om at årsaken til den 
høye dødeligheten i sjøfasen er sammensatt og 
at det er store regionale forskjeller i dødelighet.

Rapporten omtaler også rensefisken,  
som er med på å holde laksen fri for lakselus. 
I 2021 ble det satt ut mer enn 40 millioner 
rensefisk. Rensefisken er utsatt for store vel- 
ferdsmessige utfordringer blant annet med 
sykdom. De fleste fiskene utsettes for ekstrem 
lidelse, og forsvinner eller dør i anleggende.

AVLUSING – ET DYREVELFERDSPROBLEM
Oppdrettslaksen er generelt utsatt for 
 angrep av lakselusparasitten, som finnes i 
saltvann. Lakselusa skader fisken og gjør at 
den blir mer mottakelig for andre infeksjoner. 
Det er derfor viktig at laksen ikke får for 
mange lus på seg. Over årenes løp er det 
brukt mye medikamenter for å fjerne lusa 
fra laksen, noe som har gjort at lakselusa  
har utviklet resistens mot disse midlene.

Medikamentfri fjerningen av lakselus 
medfører store velferdsutfordringer for 
laksen. Det er ofte mange avlusinger laksen 
skal gjennomgå og mange av metodene som 
brukes vil gi laksen redusert velferd. Mange 
av disse metodene gir redusert velferd også 
for rensefisken.

BARE EN FISK?
Den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen 
er ikke noe nytt, dette har pågått over lengre 

tid. Veterinærinstituttet, som står bak 
 Fiskehelserapporten, utrykker bekymring 
for   situasjonen både oppdrettsfisken og 
rensefisken befinner seg i.

Næringen har stort fokus på vekst, noe 
Dyrebeskyttelsen Norge synes er veldig 
bekymringsverdig. Det å skulle ha enda  
flere dyr inn i en næring der et stort antall 
individer allerede dør, mener vi er uan-
svarlig. Det må heller settes søkelys på  
hvordan man skal gi oppdrettsfisken bedre 
velferd og lavere dødelighet.

Den høye dødeligheten i oppdretts-
næringen ser ut til å gå upåaktet hen  
hos den gjennomsnittlige forbruker.  
Det er på tide at oppdrettsfiskens velferd  
tas på alvor!  n

Fortsatt høy
dødelighet i 
oppdrettsnæringen
Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2021 viser  
at det var høyere dødelighet hos laks i oppdrett enn noen  
gang tidligere. Årsaker til dette skal blant annet være  
ulike sykdommer og behandling mot lakselus.
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE. FOTO: SHUTTERSTOCK.

KILDE:

Fiskehelserapporten 2021: https://www.vetinst.no/rapporter- 
og-publikasjoner/rapporter/2022/fiskehelserapporten-2021

 



D yrebeskyttelsen Norge startet også en innsamling; Sammen for dyrene. Gjennom denne har vi samlet 
inn nærmere en halv million kroner. I tillegg har flere av lokalavdelingene våre bidratt med midler fra 
egne innsamlingsaksjoner og egen inntekt, som for eksempel grasrotmidler.

Som giver er det fint å vite hvordan gavene man gir, blir brukt. Bidragene fra dere blir brukt på å hjelpe 
familier som kommer til Norge med dyr. Mattilsynet bistår flyktningene med blant annet rabiesvaksine, 
parasittbehandling og karantene ved ankomst, men har ikke budsjett til å bistå med behandling ut over dette. 
De kan heller ikke tilby fòr, utstyr og medisiner for dyr som ikke lengre er ved karantenestasjonene.

Takket være gavene deres, har vi kunnet hjelpe alle de familiene som har tatt kontakt med oss. De fleste 
familiene ankommer Østlandsområdet og Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus har derfor vært svært 
aktive i dette arbeidet. Gjennom tett samarbeid med veterinærkjeden EMPET i området, får dyrene nødvendig 
veterinærbehandling og medisiner. I tillegg har vi levert flere lastebiler med utstyr og fòr til ulike mottak i 
Østlands området. Noen firmaer, blant annet Purina, har også vært behjelpelig med å donere overskuddsfòr 
som vi har distribuert rundt til flyktningene.

Midlene vi har samlet inn har også blitt brukt til å hjelpe dyr i grenseområdene rundt Ukraina. Det er i all 
hovedsak organisasjonen Foundation On Animal Protection In Fuszesabony (FAPF) som har fått hjelp av dere. 
I denne organisasjonen jobber det flere personer med tilknytning til Norge, deriblant en norsk veterinær. Vi 
har tett dialog med organisasjonen og får regelmessig rapport om hjelpearbeidet deres. De bistår flyktninger 
som ankommer mottak i Ungarn og tilbyr veterinærmedisinsk hjelp, utstyr og fòr. Hvis eier mot formodning 
ikke kan ta med seg dyret videre, tar FAPF hånd om dyret og hjelper til med omplassering.

Vi vet at større dyr, som hester, dyr i landbruket og dyr i dyrehager er vanskeligere å få ut av Ukraina,  
enn familiedyr. Derfor vil det også være et stort behov for å gi hjelp til dyrene som er igjen i Ukraina. Dyre-
beskyttelsen Norge er derfor i dialog med den Ukrainas ambassade i Oslo, for å kartlegge hvordan disse dyrene 
kan få hjelp. Vi frykter at denne krisen blir langvarig, og det vil være behov for gaver og donasjoner en god 
stund fremover. 

De ukrainske flyktningene i Norge vil trolig også trenge hjelp i lang tid framover og vi skal fortsette  
å være der for dem og dyrene deres. Du kan være med å støtte de krigsrammede dyrene på følgende måter: 

Krisen i Ukraina har vekket et enormt engasjement  
og en stor  giverglede i det norske folk. Da krigen brøt ut  
ble det startet  flere ulike innsamlingsaksjoner og folk  
ga hjertelig og rikelig.
TEKST: HANNE SVENNINGSEN

Sammen
for dyrene
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 Vipps et valgfritt 
 beløp til 2271 og 
merk gaven Ukraina 
eller scan QR-koden 
under 

 Gi en gave til 
 kontonummer 
1503.18.34705 og 
merk den Ukraina

Send SMS med 
 kodeord UKRAINA 
 til 2271 og gi  
200 kroner
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Tekst: Eva Hustoft, fagrådgiver Dyrebeskyttelsen NorgeKronikk

FOTO:  SHUTTERSTOCK

Du skal ikke tåle så
inderlig vel den urett som
ikke rammer deg selv
Dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker.  
Oslo tingretts dom mot Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og Norsk Bulldog 
Klubb slår fast at det er i strid med dyrevelferdsloven å avle videre på cavalier king 
charles spaniel og engelsk bulldog. Dommen er nå anket. Hvor plasserer  
vi hundenes egenverdi i debatten om uetisk avl?

Ny dyrevelferdslov kom i 2010, og nytt ved 
denne var blant annet at dyrs egenverdi ble 
tatt inn som et bærende element i loven. 
Dette var en kjempeseier for dyrene, og 
løftet deres posisjon i samfunnet til nye 
høyder. 

 

Dagens lov tilkjenner dyr egenverdi
Dyr har altså egenverdi uavhengig av nytte-
verdien de måtte ha for mennesker. Det 
klinger godt, og treffer virkelig årtusen-
tallets puls. Dyrevelferd har fått et løft og  
et økt fokus. Anerkjennelse av at dyr har 
egenverdi er et helt vesentlig premiss for 
loven. 

Det fremstår derfor som spesielt at  
debatten omkring uetisk avl har mennesket 
i fokus. Dessverre ikke overraskende, men 
det får en til å tenke. Etter flere tiår med 
informasjonsarbeid og tydelig kommunika-
sjon fra et samlet fagmiljø om at hundeavlen 

går i feil retning, er det merkelig at hunde-
avlsdommen i Oslo tingrett synes å komme 
som julekvelden på kjerringa for mange.

Hvor er premisset om  
hundenes egenverdi i denne debatten?
Etter dommen i Oslo tingrett, skrev media 
sak etter sak om oppdrettere som er fortvilte. 
Alle, også vi, skjønner at dette er en tøff sak 
for oppdrettere og alle som elsker disse 
rasene. Men dyrevelferdsloven er ikke laget 
for å beskytte menneskene. Snarere tvert 
imot. Loven er laget for å beskytte hundene 
mot menneskers uvettige handlinger. 

Her snakker vi om systematiske lov-
brudd som har fått pågå i årevis, og titusen-
vis av hundeliv preget av enorme sykdoms-
byrder. Hvorfor velger hundeelskende folk  
å totalt ignorere hundenes lovfestede egen-
verdi i debatten? 

FOTO: ANNE K. HARKESTAD
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Ett av problemene er at rasehunder  
har blitt avlet fram for å tilfredsstille 
 menneskers tanker om hvordan de skal  
se ut, beskrevet i et menneskeskapt rase-
dokument som for enkelte raser i utstrakt 
grad beskriver hunder med menneskelige 
trekk som store øyne og flate ansikter. 
 Motivasjonen bak systematisk avl av 
 rasehund har vært helt og holdent skapt  
av og for mennesker. 

I starten var formålet å avle hunder  
til ulike oppgaver. Etter hvert som kennel-
klubbene begynte å sette avlen i system ble 
hovedformålet å oppnå et spesifikt utseende. 
Nå har vi kommet dit hen at det har blitt 
vanlig heller enn uvanlig, at engelsk bulldog 
både insemineres og deretter får valper ved 
keisersnitt. 

Enkelte raser er altså så belastet med 
innavlsproblemer og anatomiske utfordringer 
at de ikke lenger greier å reprodusere seg uten 
tilgang på avanserte veterinærmedisinske 
tjenester. Hundenes egenverdi har altså 
allerede ved ideen og planen om deres 
 tilblivelse blitt tilsidesatt.

Tingretten ser hundens egenverdi
Tingretten slår fast at «Både Cavalier og 
 Bulldog er rene familie- og selskapshunder, 
med tilhørende sosiale og psykiske verdier 
for sine eiere, husstandsmedlemmer mv. 
Slike verdier er langt fra uvesentlige. Men de 
kan ikke veie tyngre enn dyrevelferdslovens 
sentrale premiss om at «dyr har egenverdi i 
tillegg til å ha nytteverdi for mennesket». 

Det er ikke ofte at det foreligger dom-
fellelser på brudd på dyrevelferdsloven. 
Saker henlegges gjerne før de kommer inn  
i rettssystemet. Når en så viktig sak kommer 
for retten, er det rent forunderlig at ikke 
absolutt alle som elsker dyr applauderer og 
forstår at dommen er en seier for hundene. 
Så hvorfor feires det ikke? Jeg er overbevist 
om at dersom hundene kunne forstått 
 dommen hadde det vært både jul, bursdag  
og fullmånefest rundt i de mange hunde-
hjem.

Hvor fritt kan vi snakke  
omkring det svært belastede ordet rase?
Skal vi bare kalle en spade for en spade,  
og våge å bruke ordet rase? Og hva med 

rasehygiene? Eller skal vi pakke det litt inn 
slik at ingen blir støtt? 

Det er besynderlig at Norsk Kennel Klub 
og miljøene rundt snur ryggen til ledende 
forskere på sykdommer hos hundene de 
elsker, og heller fortsetter i et system hvor 
vitenskapen for lengst har måttet vike for 
rasehygiene. 

Hvorfor velger de å bidra til og å forsvare 
avl som nå er fordømt i norsk rettssystem? 
Hvorfor velger de ikke heller å faktisk redde 
rasene de beskytter med nebb og klør? Kryss-
avl er veien å gå dersom man vil redde rasene 
de (og vi) er så glade i. Hvorfor er da kryssavl 
den store stygge ulven i disse miljøene? 
«Alle» vet jo at når man tillater at søsken-
barn får avkom over flere tiår, gir det syk-
dom. Når kjente faktum og kunnskap til-
sidesettes på denne måten, kun for å holde 
en rase ren, er det ikke noe mindre enn et 
massivt svik mot hundene. Og det er helt 
uforståelig og ulogisk for oss på sidelinjen. 
Dyr har jo egenverdi! 

For Dyrebeskyttelsen Norge har det vært 
viktig å få tydelig frem at dyrevelferdsloven 
gir rettigheter til dyrene og forpliktelser til 
dyrenes eiere. Dommen synliggjør at det er 
klare grenser for avlsvirksomhet i Norge og 
at hensynet til rene hunderaser ikke kan 
settes foran dyrevelferden. En uavhengig 
domstol med tre høyst kvalifiserte dommere 
er etter en svært grundig prosess altså enig 
med Dyrebeskyttelsen Norge. Dommen er 
en seier for alle som er glade i hunder og 
som ønsker friske hunder. 

Hvor lenge skal hundene vente?
Mattilsynet ferdigstiller i disse dager et 
forslag til forskrift om avl av hund. Dyre-
beskyttelsen Norge mener at en ny forskrift 
kun gir mening for samfunnet dersom den 
løser dagens problemer med alvorlige 
 helseutfordringer og ekstrem innavl hos 
hundene våre. 

Skal dyrets egenverdi sikres gjennom en 
slik forskrift, må måten vi avler hunder på 
oppdateres til dagens vitenskapelige og 
teknologiske standard. Ut med rasehygiene. 
Inn med vitenskap. Databasene og tekno-
logien for å få dette til ligger klare. 

Imens sitter hundene og venter tålmodig 
på en ny vår. Snuten til værs og en hale som 
går- alltid til stede i sin egen eksistens. 
 Menneskets beste venn.  n

Kronikk

«DET ER BESYNDERLIG AT NORSK 
KENNEL KLUB OG MILJØENE RUNDT SNUR 
RYGGEN TIL LEDENDE FORSKERE PÅ 
SYKDOMMER HOS HUNDENE DE ELSKER, 
OG HELLER FORTSETTER I ET SYSTEM 
HVOR VITENSKAPEN FOR LENGST HAR 
MÅTTET VIKE FOR RASEHYGIENE»

 

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. 

Bli klar til tur med denne turpakken!
Turpakken inneholder førstehjelpskrin til 
hund/katt, sammenleggbar mat-/vannskål 
på 0,5 liter og adressetønne som man kan 
feste til selen/halsbåndet.

Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

225,-225,-
Hjelp oss å forhindre hjemløshet med  
denne morsomme og ærlige t-skjorten!
T-skjorten er i forkrympet bomull i rund-
strikket modell, som passer både menn og 
kvinner. Finnes i fargene svart og lysegrå. 

Vanntett ryggsekk med polstret lomme til 
15” laptop på 26 liter. Sekken kommer med 
justerbare skulderstropper, hovedrom med 
enkel lukking på toppen, flaskelomme på 
siden og bærehåndtak. Sekken kan enkelt 
komprimeres i størrelse via toppen.

VANNTETT
 PC-RYGGSEKK

Denne flotte fuglemateren fra Singing-
Friend er enkel å montere og frisker  
opp et hvert uteområde! Fuglemateren 
kommer i fargene olivengrønn og svart.

Artisten AURORA har nå valgt å være ambassadør 
for VGAN sin sjokolade med hasselnøtt, guarana 
og ingefær og valgt at Dyrebeskyttelsen Norge 
skal en få donasjon per solgte sjokoladeplate! 
VGAN sjokolade er smakfulle sjokolader fri for 
animalske ingredienser! Pakken inneholder  
5 stk. sjokoladeplater, med smak av hasselnøtt, 
guarana og ingefær.

Bagen passer perfekt til helgeturer, korte 
reiser eller som treningsbag. Den har 3 in-
nelommer i netting, en topplomme til verdi-
saker og avtakbare stropper. Bagen rommer 
50 liter og måler H=27,5 L=55 D=30.

EVIE FUGLEMATER 
FRA SINGINGFRIEND

199,-199,-

STOR TURPAKKEVGAN AURORA- 
SJOKOLADE

T-SKJORTE UNISEX
«BALLER ER OPPSKRYTT»

299,-299,-

549,-549,-
BAG MED DYRE- 
BESKYTTELSEN NORGE-LOGO

200,-200,-

375,-375,-
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Sunnmørsgodt kan sies å være den norske versjonen av britenes 
favorittdessert – Eton Mess. Den er superlett å lage, og du kan gjerne 
kjøpe ferdig vaniljekrem/vaniljekrempulver og pikekyss på butikken 
for å raske sammen denne herlige desserten på kortere tid. Egge-
hvitene som blir til overs, kan brukes til å lage pikekyss eller som 
omelett til lunsj.

•  3 dl rips, kan være frosne og trenger ikke å tines  
hvis du skal lage desserten litt før servering

• 1 boks fløte (vispet til krem)
• 1-2 ss sukker til vispet krem
• 1 pakke pikekyss (ev. lage selv ved å bruke eggehvitene til overs)
• 3 eggeplommer
• 1 vaniljestang eller 0,5 ts vaniljesukker
• 3 dl melk
• 50 gram sukker
• 1 ss maisenna

Tilberedning:
1.  Visp eggeplommer og sukker sammen i en kjele.  

Skrap ut vaniljefrø og tilsett det sammen med eggene,  
eventuelt vaniljesukker. Tilsett melk og rør inn maisenna. 

2.  Varm opp vaniljekremen på middels varme. Rør hele tiden for  
å unngå at det klumper seg/svir seg. Vaniljekremen er ferdig  
når den har tyknet til. Unngå at den koker.

Ta frem en stor bolle eller dessertskåler og legg lag på lag med  
vaniljekrem, vispet krem og rips. Bruker du frosne rips kan du  
fint blande disse rett inn i desserten. Ripsene tines raskt.  
Topp desserten med pikekyss.

Mat Annette Bjørndalen Søreide Redaktørens egne oppskrifterFO
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SØTE SYNDER
Denne gangen har jeg laget to desserter som begge er enkle å bli glad i. Har du tilgang på rips gjennom sommeren,  
har du her tips til dessert som er kjapp å sette sammen i en fei. Kanelsnurrene tar litt mer tid, men er vel verdt det.

«Cinnabons» med eplefyll og kremost (gir 16-18 snurrer)
Hvorfor ikke ta de klassiske kanelsnurrene et hakk videre? Cinnabons er amerikanske kanelsnurrer, med overdrevent mye fyll og glasur, 
sammenlignet med den norske varianten. Disse fortæres gjerne når de fortsatt er lunkne og pleier å forsvinne på et blunk. De smaker best 
med norske, røde epler, men Granny Smith eller Fujiepler fungerer også fint. Kremostglasuren kan byttes ut med vanlig glasur. For å spare 
litt tid, jukser jeg og bruker bollemiks fra Toro. Da bruker man bare halvparten av tiden på heving.

Deig
• Bollemiks
• Smør
• Lunkent vann
• 1 egg (til pensling av snurrene)

Fyll
• 3 røde epler
• 1 håndfull hakkede valnøtter
• 1 håndfull rosiner
• 3 ss rørsukker/vanlig sukker
• 2 ss kanel
• 1,5 ss smør

Kremostglasur
• 1 pakke Philadelphia kremost (200 gram)
• 200 gram melis
• 75 gram smør (romtemperert)
• 0,5 ts vaniljesukker
• 1-2 ts karamellsaus (til is)

Sunnmørsgodt (4-5 porsjoner) 

Tilberedning:
1.  Varm en kasserolle på medium varme og kutt eplene i små biter  

(skallet kan være på om du ønsker).
2.  Putt epler, smør, sukker og kanel i kasserollen og la det varmes på medium varme til  

eplene «kollapser» og du har en myk eplesaus. Dra vekk fra plata og la det kjøle seg ned.
3.  Lag bolledeigen etter anvisning på pakken. I mellomtiden finhakker du valnøtter og 

 rosiner og blander det sammen med eplesausen, som har kjølt seg ned. Etter forheving tar 
du frem deigen og kjevler den til en avlang, rektangulær leiv, på cirka 30 x 20 centimeter.

4.  Smør fyllet utover leiven, før du ruller sammen deigen til en lang pølse.  
Kutt i cirka 2-3 centimeter tykke snurrer. Dette utgjør cirka 16-20 snurrer.

5.  Smør en stor ovnsform (eller 2) med smør eller nonstick-olje. Legg forsiktig snurrene  
i formen. Legg kjøkkenhåndkle over formen og legg de til heving i cirka 1 time,  
til de har hevet seg.

6.  Forvarm ovnen til 225 grader på over/undervarme. Pensle over snurrene med eggeplomme, 
før de settes inn i ovnen på midterste rille og stekes i cirka 10 minutter. 

7.  Mens snurrene er i ovnen, tilbereder du glasuren. Kjør sammen kremost, melis, smør, 
karamellsaus og vaniljesukker i en blender/kjøkkenmaskin til du har en jevn glasur. 

Snurrene pyntes med glasur mens de fortsatt er lunkne. Spises så fort glasuren har stivnet. 



NÅR FLYKTET DU?
Dagen etter at Russlands invasjon av Ukraina 
startet (25. februar), foreslo slektningene 
mine at jeg skulle reise til et sommerhus i 
nærheten av Kyiv. Jeg hadde 15 minutter på 
å pakke tingene til meg selv og katten. Etter 
å ha bodd på sommerhuset i noen uker, 
bestemte jeg meg for å komme meg ut av 
landet.

KAN DU FORTELLE LITT OM REISEN TIL NORGE?
Sønnen min Denys har bodd i Norge i 14 år, 
så derfor valgte jeg å flykte hit. Veien var 
veldig lang og utfordrende. 

Det var svært vanskelig å komme seg på 
evakueringstoget, men til slutt kom jeg meg 
på toget som skulle vestover. I et veldig 
overfylt tog reiste jeg til Uzhgorod (Ukrainas 
vestlige grense). Reisen varte i 18 timer i 
fullstendig mørke (slik at toget er ikke syn-
lig om natten). Etter det som føltes som en 
evighet, kom vi oss til grensen og så videre 
til Slovakia.

Vi bodde sammen med veldig hyggelige 
mennesker i en landsby i Slovakia i tre 
dager, og deretter tok jeg fly fra Krakow  
til Oslo 11. mars.

FORTELL LITT OM KATTEN DIN?
Katten min heter Tilda, hun blir 10 år nå i 
august. Hun er en veldig tam, men forsiktig 
og sjenert katt. Hun er en innekatt og kun 
vært utendørs når hun har vært hos vete-
rinæren. Resten av tiden bodde hun i leilig-
heten.

Jeg hadde egentlig lenge planlagt å flytte 
til sønnen min i Norge, men nå skjedde det 
veldig plutselig. Fordi jeg planla å flytte, 
vaksinerte jeg Tilda mot rabies, og fikk chip 
og pass til henne 16. februar – kun åtte dager 

før krigen. Dette hjalp heldigvis veldig mye 
da jeg måtte flykte. 

HVORDAN VAR DET 
 Å REISE SAMMEN MED TILDA?
Dere har kanskje sett bilder av flyktninger 
fra Ukraina ved grensene, eller på togstasjon-
ene? Mange av dem var sammen med kjæle-
dyr. For Tilda var dette en kjempeprøve. Det 
eneste jeg rakk å ta med meg i all hast, var 
kattesand og litt mat. Jeg hadde ikke katte-
bur, og i de få butikkene som var åpne på 
den tiden var det ingen bur igjen.

Jeg måtte kjøpe en termopose til mat og 
bære katten i den, og holde den åpen hele 
tiden. Tilda hadde på seg en sele med bånd 
(for første gang i hennes liv), og jeg hadde 
båndet hennes rundt armen min hele veien.

Det vanskeligste var på toget - mye folk, 
veldig lite plass og veldig bråkete. Hun spiste 
ikke noe hele veien, men noen ganger drakk 
hun litt vann fra hånden min.

I Slovakia kjøpte vi et ordentlig transport- 
 bur for å ta henne med på flyet. Hun fløy fra 
Krakow til Oslo alene i  bagasjerommet.

HVORDAN HADDE TILDA  
DET UNDERVEIS PÅ FLUKT?
Da vi bodde i sommerhuset utenfor Kyiv, var 
hun veldig redd og satt under sengen nesten 
hele tiden.

På toget var hun fullstendig desorientert 
og veldig redd, men i Slovakia, hvor det var 
en rolig atmosfære slappet hun mer av og 
begynte å spise normalt.

Etter flyturen til Norge, fikk jeg ikke 
engang lov til å holde henne, da hun umid-
delbart ble satt i karantene. Etter 20 dager i 
karantene, virket hun som en «fremmed 
katt» i flere dager: Annen personlighet, 

andre vaner og spiste veldig grådig. Hun roet 
seg heldigvis ned gradvis, og to uker senere 
kom «min» Tilda tilbake.

HVILKEN BETYDNING HADDE  
DET FOR DEG Å KUNNE TA MED DEG TILDA?
Tilda betyr veldig mye for meg, som sikkert 
er det samme for alle dyreeiere. Hun er både 
en daglig «anti-stress» og en favoritt-pelsball 
som bringer meg lykke. Jeg ville aldri vurdert 
et eneste sekund å flytte uten henne.

HVORDAN GÅR DET MED HENNE NÅ?
Nå går alt fint med henne. Mens hun er i 
hjemmekarantene, bor hun på to rom og  
har mulighet til å gå rundt og lufte seg på 
den store terrassen. Hun er tilbake til å være 
den nysgjerrige og morsomme Tilda.

HAR DU NOE ANNET  
DU ØNSKER Å FORTELLE OM?
Jeg vil takke alle mennesker som hjalp Tilda 
og meg under denne lange reisen, sønnen 
min, kjæresten hans Michelle og vennene 
deres. Og en stor takk til de ansatte på Airpet 
Hotel, for at de tok vare på Tilda mens hun 
satt i karantene.  n

Flyktet
sammen med
katten Tilda

Dyrebeskyttelsen Norge har fått  
snakket med Tanya (62) fra Kyiv, som 
måtte berge seg selv og katten Tilda (9) 
da Russland invaderte landet hennes.
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TILDA UTFORSKER terrassen i huset i Norge. TANYA OG TILDA gjenforent etter 20 dager i karantene.
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D et er normalt sett strenge regler 
for innreise med kjæledyr fra 
Ukraina til Norge og andre land i 
EU og EØS. Ukraina har en annen 

dyrehelsestatus enn Norge og EU/EØS-områ-
det, for eksempel når det gjelder rabies, men 
også når det gjelder andre alvorlige smitt-
somme dyresykdommer og parasitter.   

Mattilsynet gjør nå flere unntak fra regel-
verket. Alle krav som normalt sett skal være 
oppfylt før dyrene kommer til Norge, for 
eksempel vaksinasjon mot rabies, en antistoff- 
test som viser at dyret faktisk er beskyttet 
mot rabies, og behandling mot bendelorm, 
kan nå løses etter at dyret har kommet til 
Norge. 

Ingen ukrainske kjæledyr som kommer 
på flukt med sin eier til Norge, vil bli avlivet 
på grunn av manglende papirer eller vaksiner. 
Kostnader for ID-merking, rabiesvaksine, 
antistoff-test, parasittbehandling og karantene 
dekkes enn så lenge av myndighetene.   

 

Kontroll av avgjørende for dyre- og folkehelse 
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle 
kjæledyrene som kommer. Dette gjør vi for å 
minimere risikoen for spredning av alvorli-
ge smittsomme sykdommer og parasitter til 
mennesker og dyr her til lands. Vi ber derfor 
om at alle som hjelper ukrainske flyktninger 
til Norge og tar dem varmt imot, sørger for at 
Mattilsynet blir kontaktet hvis flyktningene 
har med seg kjæledyr.  

Dersom kjæledyrene ikke blir kontrollert 
ved grensepassering, er det utrolig viktig at 
norske medhjelpere eller eierne av kjæledyret 
umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på 
telefon 22 40 00 00 når de ankommer første 
stopp i Norge. Vi tror det kan være ukrainske 
dyr i Norge vi ikke har fått beskjed om. Alle 
dyr som Mattilsynet har kontrollert vil 
følges av et vedtaksskjema fra Mattilsynet. 

I skrivende stund har Mattilsynet registret 
godt over 600 kjæledyr som har kommet til 
Norge med flyktninger fra Ukraina. De fleste 
av disse er hunder og katter. Det har også 

kommet marsvin, ørkenrotte, skilpadde, 
hamster, kvelerslange og kanarifugler. 

 

Ønsker ikke å skille  
dyrene fra eierne lengre nødvendig 
Mange dyr må i karantene til nødvendige 
prøvesvar foreligger og vaksiner er tatt. Vi 
ønsker ikke å skille dyrene fra eierne lengre 
enn det som er høyst nødvendig, og vi vil  
i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor raskt 
 dyrene kan gjenforenes med eierne sine.   

Når hunder og katter (og ilder) både er 
vaksinert mot rabies og har tatt en anti-
stoff-test som viser at dyret er beskyttet,  
vil vi vurdere om dyret kan overføres til 
hjemmeisolasjon. Det forutsetter blant 
annet at dyreeier bor et sted hvor det tillatt  
å ha dyr. Dette kan være en utfordring, fordi 
flyktningmottak tillater i utgangspunktet 
ikke kjæledyr. Dermed vil også bosituasjonen 
avgjøre når dyr og eier kan gjenforenes.  

Det er strenge krav for hjemmeisolasjon. 
Dyr i hjemmeisolasjon kan for eksempel 
ikke ha kontakt med andre dyr og heller 
ikke med personer utenfor husstanden. 
Videre er det viktig at dyrets velferd blir 
ivaretatt i henhold til norsk regelverk.  

Vi vet at det er norske dyrevenner, som 
allerede har kjæledyr fra før, som ønsker å  
ta imot ukrainske kjæledyr direkte. Det  
er et flott initiativ, men utfra et dyrehelse-
perspektiv så er det dessverre ikke så lurt. 
Hvorvidt det vil bli mulig å bidra ved å ha 
dyr i forvaring hjemme hos seg selv når eier 
ikke kan motta dyret etter endt isolasjon,  
er ennå ikke bestemt. 

 

Stor forskjell på norske og ukrainske kjæledyr 
Mattilsynet anbefaler også at dyrene vaksi-
neres med såkalte kjernevaksiner ved behov, 
samt behandles mot parasitter (innvortes og 
utvortes) så raskt som mulig etter ankomst. 
Dette er ikke noe vi kan kreve etter regel-
verket, men noe vi mener er nødvendig hvis 
dyrene skal oppholde seg i Norge over tid. 

Det er viktig å huske på at kjæledyr fra 
Ukraina kan være bærere av parasitter, 
bakterier og virus som ikke finnes eller er 
sjeldne hos norske dyr. Dette gjelder også 
dyr som har vært i karantene og hjemme-
isolasjon. Det er derfor viktig at alle som 
kommer i kontakt med dyr fra Ukraina er 
ekstra nøye med hygienen, fordi det kan være 
en smittefare til både dyr og mennesker. 

 

Situasjonen er krevende 
Det er ingen tvil om at oppfølging av kjæle-
dyr fra Ukraina krever svært store ressurser 
av Mattilsynet. Flyktninger med dyr kan 
dukke opp over alt i landet. Det betyr at vi 
må kontrollere overalt, ikke bare ved grense-
overgangene. 

Nesten alle dyrene som kommer må i 
karantene. I en normalsituasjon har vi be-
hov for knappe 20 karanteneplasser. I løpet 
av noen uker fikk vi opprettet ca. 1100 
 midlertidige karanteneplasser, fordelt på  
51 forskjellige steder i landet. Alle disse blir 
jevnlig fulgt opp av Mattilsynets veterinærer 
når det står dyr der. 

Dyret blir som regel plassert på en av 
karantenestasjonene som ligger nærmest 
der flyktningene først ankommer. I Stor- 
Oslo er det et stort press på slike plasser, 
men inspektørene våre legger ned en solid 
innsats for å klare å håndtere situasjonen.  

 

God og viktig dialog 
Allerede et par uker etter krigen i Ukraina 
brøyt ut, tok Dyrebeskyttelsen Norge kontakt 
med Mattilsynet. Siden midten av mars har 
vi hatt en svært god dialog om hvordan  
vi følger opp alle dyrene som kommer,  
og hvordan Dyrebeskyttelsen Norge kan 
hjelpe til. Det er vi veldig glade for!

Situasjonen for både dyr og mennesker i 
Ukraina, er svært trist. Da er det godt å se at 
alle gode krefter i Norge som bryr seg om 
dyr, kan jobbe godt sammen. Det vet vi at 
flyktningene er takknemlige for.   n

Slik jobber
Mattilsynet med 
kjæledyr fra Ukraina 
Mange ukrainske flyktninger som kommer til Norge, har med 
seg kjæledyret sitt. De siste par månedene har Mattilsynet 
 derfor jobbet hardt for å legge til rette for at flyktningene skal få 
med seg kjæledyrene sine inn i landet, uten at det øker risikoen 
for at norske dyr og mennesker blir utsatt for alvorlige smitt-
somme sykdommer og parasitter. 
AV BENTE FJERMESTAD-EIE, VETERINÆR OG SENIORRÅDGIVER I SEKSJON DYREHELSE I MATTILSYNET. FOTO: MATTILSYNET.

FLESTEPARTEN av dyrene som har ankommet Norge fra Ukraina, er hunder og katter.

EN HUND fra Ukraina undersøkes for chip av veterinær
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UTEN AT DET KOSTER

AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING 

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trønd elag
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 
organisasjonsnummeret på avdelingen du vil støtte, til 2020 eller oppgi organi-
sasjonsnummeret hos tippekommisjonæren som vil hjelpe deg. 

  NÅR DU HAR REGISTRERT hvilken lokalavdeling som skal få din andel vil fem 
prosent av alt du tipper for gå uavkortet til avdelingen du har valgt som mot-
taker. Dette er en glimrende anledning til et viktig bidrag til dyrevern – uten at 
det kjennes på lommeboka. 

995 500 639 

Adresser

Telefon Avdeling Kontaktperson/adresse Kontonummer E-post/nettside

95 45 77 76 Bergen og Hordaland Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes 3624 67 97670 db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no  

40 09 11 29 Bodø Vibeke Wensell Hakkebo
Påls vei 2, 8008 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

23 13 92 50. Farsund 3030 34 50153 dyrebeskyttelsenfarsund@gmail.com
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

23 13 92 50. Flekkefjord Postboks 186, 4402 Flekkefjord 3000 28 65579 flekkefjord@dyrebeskyttelsen.no
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no      

23 13 92 50 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 postdbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

23 13 92 50 Gjøvik og Toten 6173 05 40700 post@dyrebeskyttelsen.no

61 32 32 00 Hadeland Monica Holtet
Fjordlinna 388, 2760 Brandbu

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 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 Unni Merete Skjemstad  
Postboks 836, 3606 Kongsberg 

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

93 84 86 39 Lillehammer og omegn 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 Mette Karina Jakobsen 
Stien 23, 8617 Dalsgrenda

0539 27 24879 dbmoirana@gmail.com
 

23 13 92 50. Møre og Romsdal Einerskaret 24, 6521 Frei 3910 30 55168 post@dbmr.no
www.dbmr.no

23 13 92 50. Nord-Jæren May Lis Finnesand
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 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

35 54 55 55. Telemark 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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Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

P å en gren oppe i et tre satt en liten ugleunge. 
Den satt heldigvis i trygghet, men den andre 
hadde falt ned under angrepet. Siden ugle-

ungen som var på bakken virket medtatt og var 
utsatt for rovdyr, tok lokalavdelingen den med seg  
til veterinær. Veterinærundersøkelsen viste at den 
var litt for tynn, de bestemte seg derfor for å ta den 
inn og gi den mat slik at den kunne kvikne til.

Det er viktig av ville dyr ikke blir for vant til 
mennesker, så lokalavdelingen var kjappe med å 
prøve å plassere den tilbake til der de fant den etter 
at den hadde kommet i bedre form. Dette skulle 
imidlertid vise seg å være vanskeligere enn først 
antatt. 

Tilbake til treet hvor den andre ugleungen ble 
observert, var det ingen andre ugler. Lokalavdelingen 
prøvde å sette den tilbake i treet, noe den var lite 
interessert i. Etter flere forsøk, hvor den siste resulterte 
i at kattugla landet i en elv og både frivillige og dyr 
ble klissbløte, ble det avgjort at den skulle tilbake  
til rehabilitering. 

Rovfuglmottaket i Vestland fylke ble kontaktet 
for videre oppfølging av den lille kattugla. Rovfugl-
mottaket har inne en annen kattugleunge som nå er 
blitt «fostersøsken». Slik kan de lære av hverandre, 
inntil de er klare for å slippes sammen tilbake 
 i det fri.  n

Kattugla på bakken
Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland fikk en ettermiddag 
melding om en liten kattugleunge som satt på bakken. Det hadde  
blitt observert at flere skjærer hadde angrepet to ugleunger tidligere 
på dagen. Frivillige fra lokalavdelingen rykket derfor ut for å  
undersøke hva som hadde skjedd. 


