
Dyrebeskyttelsen Norge

Nr. 4-2019

FOKUS PÅ  

OSLO MARATON

Sherlock Fox 

trenger din hjelp. 

Løs oppdrag for Fox!

6 DAGER  – 50 KATTER

JULEFORTELLINGER  

OM DYR



Utgiver:  Dyrebeskyttelsen Norge

Redaktør:  Annette Bjørndalen Søreide. 

Medredaktør:  Birgitte Fineid

Design:  Malstrøm AS v/Hans Yngvar Olsen

Trykk:  Merkur Grafisk AS

Medlemskap:  www.dyrebeskyttelsen.no/ publikum/medlemsskap.shtml

ISSN:  0802-5908

Forsidebilde: Pixabay 

Alle bilder som ikke er kreditert/lenket til, kommer fra Pixabay.com 

Illustrasjoner Sherlock Fox av Fanney Antonsdóttir

Dyrenes verden utkommer fire ganger i året.  

Artiklene gjengir ikke nødvendigvis organisasjonens holdninger.

2        Dyrenes Verden 4-2019

Hei alle dyredetektiver!
Mitt navn er Sherlock Fox og jeg er Dyrebeskyttelsen Norges 
sjefsdetektiv! Vi trenger din hjelp for at dyr i Norge skal få et godt liv!

Vi har alle muligheter til å hjelpe dyr, men for å kunne hjelpe noen må vi  
først vite at de trenger hjelp. Hvordan kan vi vite dette? Og når vi vet  
at dyr trenger hjelp, hvordan kan vi hjelpe? 

Din oppgave som dyredetektiv er å snakke for dyrene.  
Dyredetektivene er dyrenes stemme!

Overraskelse i posten
Dyrebeskyttelsen Norges juniorklubb er for aldersgruppen 0 til 12 år.  
Vi trenger hjelp til å få vite hvor gammel du er, om vi har riktig adresse  
og om du kjenner noen som ønsker å bli medlem. 

Bruk kupongen på baksiden av bladet. Hvis du ikke ønsker å klippe i bladet, 
kan du sende en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no eller skrive til:

DYREBESKYTTELSEN NORGE 
KONOWS GATE 5, 0192 OSLO

Du kan også sende oss tegninger, bilder  
eller brev – og de som kommer på trykk  
får en overraskelse tilbake i posten!

Dyrevennlig hilsen 

Sherlock Fox, sjefsdetektiv
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Til neste blad ønsker jeg en tegning av  
hvordan dyrene har feiret julen.  

Til dette trenger du tegnesaker.

Vi trekker ut en heldig vinner som får  
en t-skjorte, skriv hvilken størrelse  
du ønsker og hvilken farge:  
rød eller blå! Skriv også adressen  
vi kan sende t-skjorten til. 

www.dyredetektivene.no 

HOVEDOPPDRAG: 

SPØRSMÅL

Tegnet av Mali, 8 år

Vinneren av dette oppdraget er Mali 8 år, som har tegnet dyrene som bor i skogen. Tusen takk for en flott tegning 
med mange spennende dyr! En t-skjorte er på vei til deg i 

posten.

Oppdrag utført!
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Julefortellinger 

 om dyr  

J  ula er full av historier og 
sanger om mus. Grunnen 
til at det finnes så mange 

historier om mus i jula, er fra 
gamle dager. Da trodde man 
at jord og himmel var nærmere 
hverandre når det var jul. Folk 
trodde dermed at man på 
denne måten var nærmere de 
døde, og det var mange som 
ville sette ut mat til dem. Når 
maten står ute litt, kommer det 
mus til for å spise denne. Der-
med ble jula en tid hvor man 
stadig traff på mus, og slik blir 
det jo gode historier av!

De fleste kjenner sikkert til 
Musevisa av Alf Prøysen hvor 
musene både går rundt støve-
len og spiser julemat? Musene 
må passe seg så de ikke går i 

fella, og klarer de å unngå fella 
får de være med på julefeirin-
gen. 

I boken 24 dager til jul fin-
ner vi to små mus, Erlando 
og Magnuso, som gleder seg 
veldig til jul. I dagene fram mot 
julaften er det mange farer de 
to musene må passe seg for 
på gården. En dag blir de blant 
annet fanget av to gutter og 
lagt i et syltetøyglass. Og det 
gøye med denne boken er at 
den er delt opp i 24 kapitler, 
og kan dermed leses som en 
adventskalender!

Jul i Storskogen
I denne boken besøker vi 
mange forskjellige dyr, og alle 

sitter de og venter på jula. De 
vet ikke helt hva jula er, bare at 
det er noe fint, at man henger 
pynt på trærne og spiser god 
mat. Jula er en tid for mye god 
mat for oss mennesker også, 
og veldig mye av denne kom-
mer fra dyra. 

De siste årene har fler og 
fler valgt å spise mer planter 
og mindre dyr, og det finnes 
også masse god julemat som 
man ikke trenger dyr for å lage. 
Både nøttestek, vegisterkaker 
og riskrem (med soyafløte) er 
julemat som smaker godt og 
som ikke inneholder dyr. 

Bjelleklang
«Hør på bjellens muntre klang 

Har du noen gang tenkt på hvor mange historier og 
sanger som finnes om dyr? Tenk så mye dyra har betydd 
for menneskene i alle år. De har også en viktig plass i 
julefeiringen vår i form av historier, sanger og filmer.  
Kan du noen julesanger og julehistorier om dyr? 



når Blakken drar i vei». Hester 
er sterke dyr, og har vært brukt 
av oss mennesker i hundrevis 
av år til både ridning og kjø-
ring. På vinterstid i Norge ble 
både fjordhester og dølahester 
brukt til kanefart. 

Kanefart betyr at hestene 
trekker sleder etter seg, og 
dette var i all hovedsak for fin-
folk. I romjula møttes finfolk og 
dro på felles kanefart innover 
i skogen, med dombjeller og 
parafin på lampene, godt pak-
ket inn i skinnfeller. Det var nok 
en veldig deilig måte å komme 
i julestemning på.

Du og jeg og  
dompapen
Selv om dompapen er en fugl 
som er i Norge hele året, har 
den blitt et symbol på jul og 
julefeiring. Hvorfor tror dere det 
er sånn? Det kan kanskje ha å 
gjøre med den fine rødfargen 
som hanfuglene har. 

Alf Prøysen har skrevet en 
fin julesang om dompapen og 
dens lystige sang. Visste du at 
dompaper kan lære seg mu-
sikk? Unge dompaper som fikk 
høre tyske folkesanger lærte 
seg etter kort tid å gjengi deler 
av melodiene! Dyr er ganske 
fantastiske!

Rudolf er rød på nesa
Ingen jul uten sangen om det 
vesle reinsdyret med den røde 
nesa. Først blir Rudolf ertet for 
nesa si. Det var helt til nissen 
skjønte at Rudolf og nesen 
hans kunne brukes som en 
lampe og vise vei for nissen og 
sleden med alle gavene i. Tenk 
at nettopp det som gjorde Ru-
dolf annerledes fra de andre, 
var det som gjorde at nissen 
valgt han til å dra sleden. 

Selv om reinsdyra ikke har 
rød nese på ordentlig, er nesa 
kanskje det viktigste redskapet 
reinsdyra har. Nesa til reinsdy-
ret er det som gjør at det klarer 
å leve oppe på vidda vinterstid. 

Den kan nemlig gjøre om vel-
dig kald luft til luft som holder 
samme temperatur som krop-
pen på under et sekund!

Juleevangeliet
Før den 25.desember ble gjort 
til Jesus sin fødselsdag, feiret 
mange jul til ære for sola. Det 
er jo rundt juletider at dagene 
blir lysere og lysere fram mot 
sommeren. Julefeiringen ble 
en del av den kristne tradisjo-
nen for noen hundre år siden. 
I Norge feirer vi derfor jul til 
minne om da Jesus ble født. 
Juleevangeliet er historien 
som forteller oss om dette. Her 
møter vi blant annet et esel 
som mammaen til Jesus får ri 
på, siden hun er sliten og snart 
skal føde Jesusbarnet. I stallen 
der hun føder er det både en 
okse, et esel og sauer. 

Kan du noen fine historier 
eller sanger om dyr? Kanskje 
dere kan lage en julesang el-
ler julefortelling sammen der 
hjemme? 
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Julefortellinger 

 om dyr  
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D  et startet en lørdag morgen i slutten av september.  
En av de frivillige i vår lokalavdeling stod og spiste 
frokost før jobb, da det ringte på mobilen. De måtte 

komme og redde en kattemor og et kattekull. 

DAGER – 

 6 50KATTER

LØRDAG 
– 12 nye katter 
på under ett 
døgn
Det viste seg at noen katt-
unger var innestengt i en 
leilighet. Det var huseieren 
som ringte angående av 
en av leilighetene som ble 
leid ut. De hadde oppda-
get dette, fordi kattemor 
stod på utsiden av leilig-
heten og prøvde å komme 
inn til ungene sine.

Heldigvis fikk lokalavde-
lingen vår tak i politiet og 
fikk åpnet døren til leilig-
heten. Ikke lenge etter, ble 
seks kattunger gjenforent 
med moren sin. Kattunge-
ne var ikke mer enn 6 uker 
gamle, og hadde ikke klart 
seg lenge uten kattemor.

Senere på kvelden 
måtte de frivillige i lokal-
avdelingen ut til en gård. 
Her ble det fanget inn fire 
kattunger sammen med 
kattemor. Innen lørdagen 
var over, hadde lokalav-
delingen vår i Fredrikstad 
fått inn 12 nye katter som 
trengte hjelp! 

Søndag morgen, mens de fleste spiser en rolig søndagsfrokost, 
organiserte lokalavdelingen vår en redningsaksjon. Det var nemlig 
observert en hjemløs katt med kattunger. Hvor mange kattunger 
moren hadde var vanskelig å si, da ungene ofte gjemmer seg for å 
unngå farer.

Lokalavdelingen vår satte derfor opp fangstfeller med mat til å 
lokke med, og måtte deretter smøre seg med tålmodighet. Et fangst-
bur er en felle med mat på en lem i den ene enden. Når katten spi-
ser maten og tråkker på lemmen, så lukker døra seg. Disse burene 
er helt ufarlige for kattene.

Kattemor og den ene kattungen var enkel å fange, og da gjen-
stod det å finne alle de andre kattungene. Lokalavdelingen vår satte 
opp viltkameraer i nærheten av fellene med mat. Slike viltkameraer 
reagerer på bevegelser, og sender et varsel til mobiltelefonen. Slik 
kunne vår lokalavdeling følge med på god avstand, om kattungene 
nærmet seg fellen – uten å skremme vekk ungene. Ved hjelp av vilt-
kameraer og opptak av en kattemor som roper på kattungene sine, 
fikk lokalavdelingen til slutt lokket til seg to av kattungene. En nabo 
mente at kattemor hadde minst seks unger, så det kunne hende at 
lokalavdelingen bare hadde fanget halvparten så langt.

SØNDAG TIL TIRSDAG 
– viltkamera og lyd av katt som mjauer

Vår lokalavdeling i Fredrikstad har hatt en veldig travel høst. Så travel  
at de fikk 50 nye katter på seks dager! I denne saken kan du lese om 
lokalavdelingens svært hektiske uke.
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Ved hjelp av en «han-
dyman», fikk de fjernet 

flere av plankene på 
plattingen. Og slik fikk 
de endelig kontroll på de 
siste 3 kattungene som var 
under terrassen. Denne 
oppgaven tok lang tid, og 
det var mørkt da de dro 
vekk derfra. 

De frivillige ville stoppe 
innom Skantebygda, i 
tilfelle de så noe mer til 
kattungene som ikke ville 
la seg fange. Plutselig hop-
pet en liten kattunge ut i 
veien og de frivillige måtte 
bråstoppe! De frivillige fikk 
i hu og hast lagt ut et nytt 
bur med masse mat inni, 
og ikke lenge etter var de 
tre siste kattungene fanget 
i samme felle. Etter mye 
arbeid og flere dagers inn-
sats, fikk de endelig reddet 
alle kattungene.

Da fredagen kom, 
kunne lokalavdelingen telle 
til sammen 50 katter som 
hadde fått hjelp av deres 
frivillige i løpet av seks 
dager. Sånn er det å være 
frivillig i Dyrebeskyttel-
sen Norge og vi er utrolig 
takknemlige for innsatsen 
de frivillige i våre lokalav-
delinger gjør for å redde 
dyr i nød.

Natt til tirsdag gikk uten at det dukket opp flere kattunger ved 
fellene. Den tirsdagen skulle lokalavdelingen på tre oppdrag i 
Østfold. Den ene var tilbake til Skantebygda, hvor det var satt opp 
feller til de siste kattungene. De to andre oppdragene var i Rak-
kestad og i Eidsberg. To av de frivillige i lokalavdelingen hadde 
faktisk tatt seg fri fra jobben sin, for å hjelpe disse dyrene i nød.

De frivillige fylte to varebiler med utstyr og reiste ut klokka 11. 
Først tok de turen innom stedet med kameraene og lokket på 
kattungene, men de var ingen små puser å se.

Noen av de andre frivillige reiste til Rakkestad, hvor de hadde 
fått melding om en sky kattemor med flere kattunger. Mens de 
var der, oppdaget de plutselig at det var små kattunger under en 
platting (terrasse) på nabotomta. Disse kattungene var så små at 
det ikke var mulig å bruke fangstfellen på dem. De var rett og slett 
så lette, at vekten ikke løste ut fellen hvis de gikk inn i buret. Det 
var også såpass lavt under plattingen, at det var umulig for de 
frivillige å krype under for å få tak i kattungene.

Mens alle dette skjedde, fikk de frivillige beskjed om at det 
befant seg kattunger på en gjenvinningsstasjon i Rakkestad. Da 
hadde det som først skulle være 3 oppdrag blitt til 5! Lokalav-
delingen fant ut at det var vanskelig å få tak i kattungene under 
terrassen, og valgte å legge igjen mat til kattungene inntil de fant 
en løsning.

Mens lokalavdelingen pønsket ut en plan for å få ut kattene fra 
under terrassen, dro de videre til Eidsberg, hvor det var melding 
om katter som trengte hjelp. Totalt 10 katter ble fanget inn av vår 
lokalavdeling i dette området. Hele tiden mens de reddet de 10 
kattene, var de stresset over kattungene under plattingen. 

Da midnatt nærmet seg, hadde de reddet inn mange katter. 6 
katter ble reddet på gjenvinningsstasjonen, 10 katter på Eidsberg 
og to av fem kattunger som lå under plattingen. Da de frivillige 
omsider fikk lagt seg den kvelden, var det fortsatt 3 små kattun-
ger som måtte reddes dagen etter. Heldigvis hadde lokalavdelin-
gen fått lagt inn mat under plattingen til dem. 

TIRSDAG  
- fem redningsoppdrag på en dag

ONSDAG 
– måtte  
demontere 
plattingen
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 O  slo Maraton er et løp 
som går i Oslo hver 
høst, og titusenvis av 

mennesker velger hvert år å 
løpe for en god sak. De siste 
2 årene har Dyrebeskyttelsen 
Norge vært en organisasjon 
folk kan løpe for – for å støtte 
organisasjonens arbeid mot 
uetisk avl av familiedyr.

I år var det 15 dyrevenner 
som løp for oss. De løp alt fra 
10 kilometer og helt opp til 42 
kilometer! Det er dette som kal-
les for en helmaraton, og er en 
veldig lang distanse. 

Mange stod langs med løypa 
og heiet på de som løp for oss. 
Dette var blant annet brødrene 
Lars Kristian (10 år) og Tore 
Johan (8 år), som sammen med 
kameraten Arnt Tobias (11 år) 
hadde kommet helt fra Mandal 
for å gjøre en innsats for dy-
rene! 

De synes at uetisk avl er 
forferdelig, og ønsket å gi av sin 
tid denne lørdagen til å gjøre 
en innsats for dyrevelferden. 
Mange dyr lider dessverre, fordi 
vi avler på dyr som er syke eller 
er utsatt for å bli syke, slik at 
barna til dyret også blir syke. 
Dyrebeskyttelsen Norge jobber 
for at lovverket skal bli strenge-

re, slik at myn-
dighetene kan 
straffe de som 
avler frem syke 
dyr. Det er svært 
viktig at dyrene 
våre har det bra, 
og at hunder og 
katter og andre dyr 
har god helse.

Når vi spør barna om hvorfor 
de går rundt med plakater med 
bilde av en mops, svarer de;

-Fordi de hundene ikke kla-
rer å puste ordentlig. Når de 
løper så kan de bli så varme at 
de svimer av og dør, forteller 
Arnt Tobias. 

Sammen med Lars Kristian 
og Tore Johan var de heiagjeng 
for løperne. Her ble det spilt mu-
sikk, delt ut popcorn og brosjy-
rer til de som var interesserte i å 
høre mer om denne saken.

- Vi gir ut popcorn til de som 
er ute i gaten og heier på de 
som løper i dag, slik at de blir 
bedre kjent med at det finnes 
dyr som trenger vår hjelp, sier 
Arnt Tobias.

Når vi spurte om hva man 
kan gjøre for at ikke dyrene skal 
bli syke, var alle de tre gutta 
enige;

- Stoppe med innavl av dyr 

og avl av dyr 
som er syke, fordi dette kan 
føre til syke valper, sier alle tre.

Vi var svært heldige med 
været denne dagen – og ikke 
minst, for at vi hadde fått tre 
unge dyredetektiver til å enga-
sjere seg for vår sak!

- Det er gøy å kunne hjelpe 
til å gjøre en forskjell for å 
prøve å redde dyrene. Alle dyr 
fortjener et godt hjem, forteller 
Lars Kristian.

- Vi må prøve å hjelpe de 
så godt vi kan, fordi det er så 
mange dyr som trenger hjelp, 
forteller Arnt Tobias.

De tre kameratene var enige 
om at alle dyr skal ha det bra 
og fortjener et godt og sunt liv i 
et trygt hjem. Ønsker du å lære 
mer om kampanjen vår? Da 
kan du besøke www.dyrebe-
skyttelsen.no/aerlig-talt og lese 
mer om vår kampanje mot 
uetisk avl.
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3 unge dyrevenner valgte å vise sin 
støtte til dyrene ved å hjelpe til på 
Oslo Maraton 21. september.

Satte dyr i fokus 
på Oslo Maraton
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ARNT TOBIAS, LARS KRISTIAN OG TORE JOHAN 

hadde reist helt fra Mandal for å vise sin støtte til dyrene som 

trenger det.
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1
Alpakkaen kommer fra Sør-Amerika 

og har levd sammen med mennesker i 

flere tusen år.

Hårstråene til alpakkaen kalles fiber og er tynne, glatte og har veldig små hulrom som inneholder luft. Dette gjør at alpakkafiberen blant annet er varmere enn ull og klør mindre. 

Visste du at... 

2
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3
En alpakka kan spytte for å gi beskjed til et annet dyr om å holde seg unna. De spytter sjeldent på mennesker. 

4
Alpakkaen kan bli  

20-25 år gammel.
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LØSNINGER:
Kryssord:
Loddrett:
1. Julenisse
Vannrett:
2. Sjøhest
3. Puma
4. Klov
5. Dromedar
6. Nise
7. Hvit
8. Isbjørn
9. Vintersøvn
10. Edderkopp

Hvilke vinteraktivitet 
 er dette?
1. Slalåm
2. Lage snømann
3. Ake 
4. Stå på skøyter

2. Lever i havet og ligner på sjakkbrikken «springer»?

3.  Stor viltlevende kattedyr som finnes  
i Nord- og Sør-Amerika?4. Kalles foten til kua?5. Har en pukkel på ryggen?6. Liten tannhval som er fredet i Norge?

7. Denne fargen har fjellreven om vinteren?

8. Hvit bjørn som finnes på Svalbard?
9.  Kalles det når bjørnen sover gjennom  

store deler av vinteren?10.  Dette dyret spinner  fine nett?

LODDRETT:

VANNRETT:

DYREKRYSSORD:

OPPGAVER TIL DEG
Av Annette Bjørndalen Søreide

Stokk om på bokstavene?

1. Slalåmski
2. Votter
3. Bøker
4. Lego
5. Julemarsipan

1.
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HVILKEN VINTERAKTIVITET ER DETTE? 

3

42

1

STOKK OM PÅ BOKSTAVENE  
OG FINN JULEGAVER

1: M Å S L IA K S L  
2: R E TOV T  
3: K Ø R B E 
4: GO L E 
5: MU L AP IAR S J E N



DIN VERDEN

Din Verden er din side! 
Du kan sende inn leserinnlegg, bilder og tegninger som  
du har lyst til å dele med andre i Dyrenes Verden.

Send til: Dyrenes Verden,  
Dyrebeskyttelsen Norge,  
Konowsgate 5, 0192 Oslo

eller e-post:  
post@dyrebeskyttelsen.no 

Husk å sette på navn, adresse og alder!
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CAROLINE OG LOUIS

Caroline har sendt meg et koselig 

bilde av henne og hunden Louis. 

Louis fylte nettopp seks år og elsker 

å leke sammen med bestevennen 

sin Caroline. Louis er en blanding 

av pappilon og tibetansk spaniel 

og veldig søt! Jeg har sendt en 

overraskelse til to- og firbente i 

posten til dere!

JULIE OG SARA HADDE BASAR
Jule og Sara arrangerte basar i sommer utenfor  
Joker-butikken på Hisøy i Arendal. De solgte  
blant annet hjemmelagde munker og lodd,  
og klarte å tjene 1230 kroner. Tusen takk for  
innsatsen deres! Jeg sender med noen  
overraskelser til barna før jul!



Alle tegningene og bildene som  

kommer på trykk får en overraskelse i posten!

Tusen takk til alle innsendte bidrag!  
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PANTET FLASKER!

Jentene Mathea, Mia Emilie 

og Cornelia gjorde en skikkelig 

dugnadsinnsats og pantet 

flasker for vår lokalavdeling i 

Nord-Trøndelag. De klarte å 

pante for hele 901 kroner! Disse 

pengene kommer godt med 

til å hjelpe dyrene i området – 

tusen takk og en overraskelse 

er på vei til dere!

SOLGTE KAKER TIL 
INNTEKT FOR DYRENE
Barna Anna, Siena og Håkon har 
arrangert loppemarked for dyrene. 
Her solgte de også deilige kaker 
og klarte å samle inn 2000 kroner 
som vi skal få til vårt arbeid for dyr 
i nød. Tusen hjertelig takk for flott 
innsats og overraskelse er på vei 
i posten til dere alle!takk og en 
overraskelse er på vei til dere!



Du kan bli en aktiv 

dyreverner!

Se nettsidene www.dyredetektivene.no 
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Mange barn og ungdommer går rundt med en aktiv dyreverner inne i seg,  og lurer på hvordan de kan hjelpe dyr. Les våre tips til hva DU kan g jøre!

Returadresse: 
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo


