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Innsendt materiell vil bli vurdert redaksjonelt, og kan 
bli språkvasket og forkortet om nødvendig.

TESTAMENTERING
Vi tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter som 
tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller en av våre 
lokalavdelinger. Kontakt oss for videreformidling eller 
mer informasjon på post@dyrebeskyttelsen.no.

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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Gi bladet videre når du  
har lest ferdig!

En av mange katter som har fått hjelp 
av Dyrebeskyttelsen Norge Harstad.
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eller arbeid ny motivasjon i livet gjennom arbeid med 
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Regionale seminarer er et viktig virkemiddel i arbeidet 
mot vold mot dyr og vold i nære relasjoner.
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ARRANGERTE  
SOMMERSKOLE  
FOR BARNA
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø har i år arrangert 
aktivitetsskole for barna.

18 
HARSTADS JUBILEUM
Lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 
fylte 20 år i slutten av oktober. Bli bedre kjent med 
lokalavdelingen og deres arbeid gjennom to tiår.

OSTEHØVELKUTT ER ET statlig konsept, der staten kutter budsjettene 
til byråkratiet litt hvert eneste år. Det første året merkes det kanskje 
ikke så godt, men etter hvert får det konsekvenser. Den siste tida 
har vi lest flere artikler om hvordan ostehøvelkutt i Mattilsynets 
budsjetter nå har gått så langt at det går ut over både folk og fe. 

FLERE ANSATTE I Mattilsynet har nå stått fram med rystende historier 
om hvordan de ikke har mulighet til å ta tak i dyrehold der de vet 
at dyr lider. Dette viser oss at veterinærer ansatt i Mattilsynet er 
opptatt av dyrevelferd og har et ønske om å gjøre en god jobb. Men, 
når jobben blir redusert til å følge opp oppgaver som Norge er 
forpliktet til gjennom internasjonale avtaler, i stedet for å rydde 
opp i dyrehold der man vet at dyr lider til de dør, er det forståelig  
at belastningen på de ansatte blir stor. 

DET ER DERMED ikke rart at veterinærer har valgt å slutte i Mattil
synet. Det er heller ikke rart at Dyrebeskyttelsen Norges ca. 250 
tillitsvalgte og ca. 1600 frivillige blir sinte og fortvilet når ingen
ting skjer i dyrehold med kjente, alvorlige og langvarige lidelser. 

DET ER EN seier til dyrene at vi nå har fått på plass dyrekrimgrupper 
i alle politidistrikt, men det hjelper lite når Mattilsynet mangler 
ressurser og når ingen offentlig instans er villig til å stille opp for 
de hjemløse dyrene.

VÅRE 27 LOKALAVDELINGER går med andre ord en travel tid i møte, 
der koronadyrene dumpes og Mattilsynet mangler ressurser. 
 Dyrene trenger all den hjelp de kan få. Ta kontakt med den av våre 
lokalavdelinger som er nærmest deg dersom du har mulighet til å 
hjelpe dyr i nød eller har mulighet til å hjelpe på annen måte. Hjelp 
oss å tale dyrenes sak, slik at de som ikke har en stemme fortsatt 
blir hørt. 
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OG RAPPHØNS BLIR 
ALLIKEVEL TILLATT
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Testamentariske gaver
Visste du at om du ikke oppretter 
testament, er det arvelovens regler 
som gjelder? Har du ingen arvinger,  
vil arven dermed tilfalle staten.

Dyrebeskyttelsen Norge er en del av 
initiativet Det Gode Testament. Ønsker 
du å gi en testamentarisk gave til 
Dyrebeskyttelsen Norge går beløpet til 
å bedre velferden til dyr.

Se hvordan du kan 
testamentere  
til din hjertesak på:  
https://detgodetestamentet.no/. 
Du kan også ringe oss på 23 13 92 50 
for en uforpliktende samtale om arv.

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

Nyheter
VISSTE 
DU? DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,  

INSTAGRAM OG TWITTER.

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

STØTT
DYRENE 

ved å handle i vår 

nettbutikk!

KANINGULSOTT HOS VILTLEVENDE 
KANINER I ROGALAND 

KANINGULSOTT ER FOR første gang påvist hos viltlevende kaniner i Norge. Rogaland har flere kolonier med forvillede kaniner.  
Mange kaniner ble funnet døde og på sensommeren ble det påvist at kaninene hadde den svært smittsomme og dødelige lever

sykdommen kaningulsott. Bor du i området og kommer over døde kaniner, oppfordres det på det sterkeste til å kontakte Mattilsynet slik at  
de kan sende kaninen til obduksjon.

Kanineiere i området bes også om å være obs på plutselig død hos sine kaniner og varsle Mattilsynet for videre undersøkelser. Les mer om 
kaningulsott inne på www.vetinst.no eller www.mattilsynet.no

Dyrekrimgruppe på plass i Arendal, Nordland og i Oslo
BÅDE ARENDAL, NORDLAND og Oslo politidistrikt har nå fått på plass sine egne dyrekrimgrupper. Det ble i fjor avgjort at  
alle landets politidistrikter skulle få en egen dyrekrimenhet, og det har nå kommet på plass i Arendal, Nordland og Oslo. 

 Dyrebeskyttelsen Norge ønsker dette velkomment og håper at de får ressurser til å etterforske dyrekrimsaker som også omhandler 
familiedyr og vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

FOTO: PIXABAY MOTTAKSSENTER FOR
SMÅDYR ER PÅ VEI

ETTER 7 ÅR med forberedelser og prosjekteringer, er endelig planene for mottakssenteret  
til Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA) ute på offentlig høring hos Plan og 

bygningsetaten.
Forslaget til DOOA er å omregulere Karls Flods vei 10 i Oslo fra felles parkeringsanlegg til hjelpe

senter for smådyr med et besøkssenter. Tomten har blitt disponert av Oslo kommune til vår lokalavde
ling, og har som mål å hjelpe både ville og tamme smådyr. Senteret vil være unikt, og et av få tilbud i 
Norden.

Smådyrsenteret vil få tilhold på Kalbakken i Oslo, og det er kommunen som har ordnet med tomt til prosjektet.
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KVINNE DØMT I GROV DYREVELFERDSSAK
STYRELEDEREN I VÅR lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike vitnet i september i en rettsak mot en dame som stod tiltalt for 
grovt mislighold av 48 hunder, 10 katter og 5 kaniner. Nå er kvinnen i Søndre Østfold tingrett dømt til ett år og to måneder i fengsel. 

I tillegg er kvinnen i slutten av 50årene ilagt aktivitets forbud for dyr for en periode på minimum 10 år.
Vår lokalavdeling var en av flere organisasjoner som tok inn dyr fra denne saken i 2018. Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike har aldri før 

opplevd så mange vanskjøtte hunder på en gang som i dette tilfellet, og veterinær utgiftene kom på flere hundretusen kroner. De aller fleste av 
hundene fungerer bra i dag, på tross av det de har gått gjennom.
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103.000 FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE  
PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ! 
www.facebook.com/dyrebeskyttelsen
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Verv/stilling: 
Prosjektkoordinator for Mental Helse 
Ungdom i prosjektet Dyreassistert 
Arbeidstrening 

Hvem er du? 
Jeg er 27 år, utdannet pedagog fra Universitetet i Oslo.  
Jeg har alltid hatt en stor interesse for dyr, atferd, relasjons
bygging og psykisk helse. I tenårene begynte jeg å undervise 
på min lokale rideskole, hvor jeg fort fant ut at formidling og 
samspill mellom hest og menneske var kjempespennende. 
Jeg har gjennomført kurs i dyreassisterte intervensjoner  
ved NMBU, og har som mål å videreutdanne meg innenfor 
dette feltet. 

Hvorfor ønsket du å  
samarbeide med Dyrebeskyttelsen Norge?
Da Mental Helse Ungdom lyste ut samarbeidsprosjektet 
«Dyreassistert Arbeidstrening» med Dyrebeskyttelsen 
Norge kastet jeg meg over muligheten. Dyrebeskyttelsen 
Norge har vært en kjent aktør for meg i mange år, og jeg  
kan ikke tenke meg en bedre samarbeidspartner. 

Hva går jobben din ut på? 
Dyreassistert Arbeidstrening er et prosjekt for unge mellom 
16 og 26 år som har opplevd å falle fra skole eller arbeid. 
Målsetningen er tosidig; å øke deltagernes mestringsfølelse, 
og styrke Dyrebeskyttelsen Norge sin kompetanse på psykisk 
helse. Vi ønsker å spre budskapet om at man kan jobbe for 
dyr og menneskers helse i ett og samme prosjekt. 

Ditt håp for fremtiden?
Jeg har et stort ønske om at alle dyr og mennesker skal 
møtes med respekt og kjærlighet gjennom hele livet. 

   «JEG HAR ET STORT 
ØNSKE OM AT ALLE DYR 
     OG MENNESKER SKAL 
MØTES MED RESPEKT  
  OG KJÆRLIGHET GJENNOM 
           HELE LIVET»

KAN BLI VERDENS- 
OMSPENNENDE 
FORBUD MOT PELS

I FORBINDELSE MED G20møtet som ble avholdt i oktober,  
har organisasjonen The Fur Free Alliance samlet inn over 

880 000 signaturer for å få på plass et verdensomspennende forbud 
mot pelsoppdrett. Underskriftene ble overrukket i forkant topp
møtet, med krav om at de behandler saken og innfører en sluttdato 
for pelsdyrnæringen.

I fjor måtte Danmark avlive hele landets minkbesetning,  
grunnet koronasmitte i bestanden. Et forbud mot pelsdyroppdrett 
vil gagne både dyrevelferden og kunne være med på å forhindre  
nye pandemier. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for forbud mot 
pelsoppdrett i mange tiår. I Norge skal pelsdyrnæringen være avviklet 
innen 1. februar 2025.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE OG NETTVERK FOR DYRS FRIHET

Klage på at gris 
transporteres 
langt i forbindelse 
med slakting

DYREBESKYTTELSEN NORGE  
REAGERER på nedleggelsen  
av Nortura sitt slakteri på 

 Rudstadhøgda, da det vil føre til lengre 
 transporttid for slaktedyr som nå skal 
sendes ned til slakteriet i  Tønsberg. 
Brevet til venstre er sendt til Nortura 
sitt hovedkontor på Økern i Oslo, 19. 
10 2021. 

 

 
 
 
 

Dyrebeskyttelsen Norge 
Øvre gate 7 
0551 OSLO 

 
Tlf: 23 13 92 50 

Org.nr.  971277475 
www.dyrebeskyttelsen.no 

Nortura SA 
Postboks 360 Økern 
0513 Oslo 
 
Kopi: Animalia 
Landbruks- og matdepartementet 
Mattilsynet   
Norges bondelaget 
         Oslo, 19.10.2021 

 
 
 
 
Klage på at gris transporteres langt i forbindelse med slakting 

 
Dyrebeskyttelsen Norge reagerer på Norturas valg om å samle all griseslakting på Østlandet 

i Tønsberg, og mener dette vil få negative konsekvenser for dyrevelferden.   

 
Årsaken til denne beslutningen skal være å øke selskapets lønnsomhet mellom 350 og 400 

millioner kroner i året.  
 
Denne beslutningen vil i mange tilfeller medføre lenger reisevei, blant annet for gris fra 

Innlandet. Vi er spesielt bekymret for transportavstander som gjør at sjåføren må hvile etter 

4,5 timers kjøretid.  
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener all oppholdstid på transportbil mens bilen står stille, vil 

være negativt for dyrevelferden. Vi har fått informasjon fra flere hold om at slik «ståtid» 

medfører økt risiko for slåssing mellom grisene. Dette kommer i tillegg til at slaktegriser 

fra forskjellige binger og dermed uten etablert rangordning, står sammen på bilen, noe som 

i seg selv medfører slåssing.  
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener lenger reisevei for grisene vil være negativt for 

dyrevelferden og at hviletiden for sjåføren ikke skal medføre «ståtid» for dyrene. Vi ber 

derfor om at Nortura som minstekrav har to sjåfører på transporter som kan ende opp med 

så lang reisetid at sjåføren må hvile underveis.  

 
Vi ser frem til svar på denne henvendelsen.  

 
 
For Dyrebeskyttelsen Norge 

 
Daglig leder  

FOTO: SHUTTERSTOCK
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som har opplevd å falle ut fra skole eller 
arbeid. I løpet av prosjektperioden skal del  
takere komme via NAV for å  ha arbeids
trening i Dyrebeskyttelsen Norges lokal
avdelinger. Samhandling med dyr har en 
positiv effekt på mennesker. 

Det finnes allerede aktører som arbeider 
med denne tematikken i Norge, blant annet 
Dyrebar Omsorg. Dyrebar Omsorg er en av 
Norges fremste aktører innen forskning, 
utdanning, oppfølging og tilbyder av tiltak 
innen dyreassisterte intervensjoner. På nett
sidene deres kan man  blant annet lese om 
den posistive effekten dyr kan ha på folke
helsen og om  dyreassisterte intervensjoner. 
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er et 

samlebegrep for 
aktive, tidsavgrensede 
tiltak der ulike former for 
samhandling med dyr brukes som 
et supplement for ordinære tiltak.1  
I likhet med dyrene som kommer inn til 
Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger, 
kommer vi mennesker fra ulik bakgrunn  
og med ulike erfaringer. Dyrebeskyttelsen 
Norge og Mental Helse Ungdom ønsket 
derfor å teste ut et pilotprosjekt der unge 
som opp lever utenforskap kan komme til 
våre lokalavdelinger for arbeidstrening. 

Prosjektet foregår i perioden 20212024, 
og det skal gjennomføres fem runder med 
arbeidstrening. Deltakerne som skal ha 

arbeidstrening som 
frivillig hos Dyrebe

skyttelsen Norge blir 
rekruttert via NAV, og det stilles 

krav om at deltakerne selv har et ønske om å 
komme tilbake til arbeid eller skole. I tillegg 
må de kunne uttrykke sine egne behov og 
ønsker, slik at den frivillige aktiviteten kan 
tilpasses dem. Deltakerne kan velge mellom 
en arbeidstreningsperiode som går over 6 
eller 12 måneder. Karen Steffensen i Mental 
Helse Ungdom koordinerer arbeidet. Hun 
rekrutterer deltakerne via NAV, rekrutterer 
mentorene fra Dyre beskyttelsen Norges 
lokalavdelinger, og arbeider med å opprett
holde kontakt og oppfølging mellom disse. 

D yreassistert arbeidstrening er et 
nyopprettet prosjekt, i regi av 
 Mental Helse Ungdom i samarbeid 

med Dyrebeskyttelsen Norge. Prosjektet skal 
tilby arbeidstrening og motivasjon til unge. 
Vi satser på at prosjektet vil gjøre at flere ser 
sammenhengen og påvirkningskraften 
velferd, trivsel og helse har på både dyr og 
mennesker. 

Bakgrunn for prosjektet 
Mental Helse Ungdom kontaktet Dyrebe
skyttelsen Norge i 2020, med en forespørsel 
om et samarbeidsprosjekt som omhandlet 
arbeidstrening for unge, som av forskjellige 

årsaker opplever utenforskap, og som har 
opplevd frafall fra enten skole eller arbeid. 
Siden vi vet at omsorg for dyr gir høy grad av 
motivasjon, og siden vi har lokalavdelinger 
som var interessert i å delta på prosjektet, ble 
det sendt en søknad til DAMstiftelsen , og  
vi fikk innvilget støtte for å drive prosjektet 
videre. Karen Steffensen ble ansatt som 
prosjektkoordinator, og skal holde trådene  
i prosjektet fremover. 

Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavd
elinger hjelper mange dyr i nød, hvert eneste 
år. I 2020 tok våre lokalavdelinger inn over 
7000 dyr. Hovedfokuset for våre frivillige er 
alltid på dyrene, og arbeidet som gjøres  er 
knyttet til innfanging, rehabilitering, om

sorg og utadopsjon av dyr i nød. For mange 
har arbeidet som frivillig i Dyrebeskyttelsen 
Norge i tillegg blitt en arena for sosial inklu
dering og mestring. Mange lokalavdelinger 
har tidligere hatt tilrettelagte tiltak, og gjør 
en stor innsats for inkludering. Mange av oss 
har selv erfart at det å kunne gi omsorg til 
sårbare dyr, gir oss mye motivasjon. Å kunne 
bidra til å hjelpe dyr som har det vanskelig, 
gjør at man føler seg nyttig  og at man kan 
utgjøre en forskjell. 

Dyreassistert arbeidstrening 
Dyreassistert arbeidstrening er et arbeids
treningsprosjekt for unge mellom 16 og 26 år 

Dyreassistert 
arbeidstrening 

Et nytt prosjekt skal gi unge som har falt ut fra 
skole eller arbeid ny motivasjon i livet gjennom 
arbeid med dyr i nød.

TEKST: MARIANNE LUNDE, ORGANISASJONSRÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE
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Pr dags dato har Dyrebeskyttelsen Norge 
fire lokalavdelinger som deltar i dette pro
sjektet; DN Oslo og Akershus, DN Mandal, 
DN Tromsø og DN NordJæren. I disse lokal
avdelingene har flere frivillige meldt seg til å 
være mentorer, og bistår prosjektkoordinator 
med å følge opp deltakerne. Både mentorene 
og deltakerne får opplæring og oppfølging 
av prosjektkoordinator.  Siden prosjektet 
skal gå gjennom flere år, er det fortsatt plass 
til flere lokalavdelinger og mentorer.  

Målsetning 
Målsetningen med prosjektet er tosidig.  
Det første målet er å øke deltakernes mest
ringsfølelse ved at de får gode opplevelser i 
arbeidstrening hos Dyrebeskyttelsen Norges 
lokalavdelinger. Det andre målet er å styrke 
Dyrebeskyttelsen Norge sin kompetanse på 
psykisk helse. Vi ønsker å spre budskapet 
om at man kan jobbe for både dyr og 
 menneskers helse i ett og samme prosjekt.

Lokalavdelingene til Dyrebeskyttelsen 
Norge som deltar på prosjektet vil kunne 
øke sin kompetanse på psykisk helse, og i 
tillegg få inn nye frivillige som kan bidra 
med å arbeide for at dyr i sårbare situasjoner 
skal få det bedre. Siden organisasjonens 
lokalavdelinger driftes på frivillig basis er 
det alltid behov for flere frivillige, foster
hjem og midler til arbeidet vårt.  n

FOKUS

KILDER:
1 https://www.dyrebaromsorg.no/dai

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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Både vold og drap av familiens dyr, eller 
trusler om dette, vil også kunne ha traumati
serende effekt på barnet. Trusler om vold 
mot familiedyr vil kunne hindre eller utsette 
at kvinner oppsøker hjelp for seg selv og 
barna på krisesenter, og barn kan utsette  
seg selv for stor risiko for å beskytte familie
dyr mot vold.

Veterinærene kan være  
de første som får mistanke 
Vold og trusler om vold mot dyr er i seg selv 
viktig å avdekke og forhindre, utfra dyre
vernshensyn. På grunn av sammenhengene 
mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, 
kan veterinærer noen ganger være de første 
som mistenker vanskjøtsel eller mishandling 
av barn, eller vold i nære relasjoner. På samme 
måte kan for eksempel ansatte i barneverns
tjenesten, helsevesenet eller politiet være  
de første som oppdager at dyr utsettes for 
mishandling. 

Det er viktig at vold mot dyr sees i sam
menheng med risikoen for at annen vold 
også kan foregå i hjemmet. Det er derfor et 

stort behov for at disse yrkesgruppene har 
kunnskap om hva de skal se etter og hvor
dan de skal håndtere mistanke. De må også 
ha god kjennskap til juridiske aspekter som 
blant annet taushetsplikt og varslingsplikt, 
slik at rette instanser blir varslet. 

Vold mot dyr i handlingsplan
En nasjonal omfangsstudie fra 2019 om vold 
og overgrep mot barn og unge viser at fire 
prosent har opplevd vold mot familiedyr.

Rundbordskonferansene var viktige for å 
få satt vold mot dyr sett i sammenheng med 
vold i nære relasjoner på den politiske dags
ordenen. Dette arbeidet har nå båret frukter, 
blant annet er vold mot dyr tatt med i regje
ringens nye handlingsplan for å forebygge 
vold i nære relasjoner. Opprettelse av dyre
krimenheter i alle landets politidistrikt er 
ett av tiltakene i handlingsplanen. Ett annet 
tiltak er at vold mot dyr blir inkludert i den 
nye omfangsundersøkelsen om vold i nære 
relasjoner utført av Nasjonalt kunnskaps
senter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS).  n

S om en del av prosjektet «Se sammen
hengen», som er et samarbeidspro
sjekt mellom Krisesentersekretaria

tet, Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU 
Veterinærhøgskolen og Dyrebeskyttelsen 
Norge, ble det avholdt to regionale seminarer 
høsten 2021. 

Regionalt samarbeid 
De regionale seminarene ble avholdt i 
 Rogaland og Trøndelag. Målet for disse 
 seminarene er å komme et steg nærmere  
en praktisk organisering av et samarbeid 
mellom privatpraktiserende veterinærer, 
Mattilsynet, politi, barnevern, krisesentrene, 
helsevesenet, dyrevernsorganisasjoner og 
andre relevante yrkesgrupper.

Ved begge seminarene var det et stort 
engasjement blant deltakerne fra ulike 
yrkesgrupper og etater. Seminarene startet 
med foredrag av Karianne Muri og Marit 
Nesje fra NMBU Veterinærhøgskolen om 
sammenhengene mellom vold mot dyr og 
vold i nære relasjoner, ulike former for mis
handling av dyr og juridiske aspekter. Der
etter fulgte gode og interessante innlegg fra 
regionale ressurser rundt tematikken vold 
og mishandling. Seminarene ble avsluttet 
med gode diskusjoner, blant annet om hvor
dan man kan få i stand et regionalt nettverk 
og økt tverrfaglig samarbeid. 

«Se sammenhengen»
Prosjektet startet med en rundbordskonfe
ranse i Oslo september 2018. Målet var økt 
kunnskap om sammenhengen mellom vold 
mot dyr og vold i nære relasjoner hos rele
vante departementer, tilsyn og etater, samt 
at denne kunnskapen på toppnivå ville føre 
til et tettere samarbeid mellom blant annet 

helsevesen, barnevern, Mattilsynet, politi  
og veterinærer. 

I januar 2019 ble det avholdt et oppfølg
ingsmøte for å komme et steg nærmere en 
praktisk organisering av dette samarbeidet. 
Det var bred deltagelse på begge konferansene, 
fra blant annet Mattilsynet, barnevernet, 
politihøgskolen, krisesenter, dyrekrimgrupper, 
samt ulike direktorater og departementer.

I starten av 2020 ble det utviklet en veile
der for hvordan dyrehelsepersonell blant 
annet skal kunne avdekke vold mot dyr og 
hvordan de skal forholde seg til voldssaker. 
Veiledere rettet mot politi og helsepersonell 
er under utvikling.

Bakgrunnen for prosjektet
Det er et stort behov for tverrfaglig tilnær
ming til denne tematikken, fordi dyremis
handling ofte er en del av en familievolds
konstellasjon, der barn og/eller sårbare 
voksne også blir mishandlet. Selv om barn 
ikke selv blir utsatt for vold, vet man at det å 
være vitne til vold mot en omsorgsperson er 
traumatiserende. 

Dette har prosjektet  
«Se sammenhengen»  
oppnådd: 

•  Vold mot dyr er tatt med i regjering
ens nye handlingsplan for å forebygge 
vold i nære relasjoner

•  Vold mot dyr blir inkludert i den nye 
omfangsundersøkelsen om vold i 
nære relasjoner utført av Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og trauma
tisk stress (NKVTS)

•  Det er utviklet en veileder for hvordan 
dyrehelsepersonell blant annet skal 
kunne avdekke vold mot dyr og hvor
dan de skal forholde seg til voldssaker

•  Det er avholdt flere regionale semi
narer for komme et steg nærmere en 
praktisk organisering av et samarbeid 
mellom privatpraktiserende veteri
nærer, Mattilsynet, politi, barnevern, 
krisesentrene, helsevesenet, 
dyreverns organisasjoner og andre 
relevante yrkesgrupper

•  Vi har mottatt forespørsler om tilsvar
ende seminarer flere steder i Norge  

Regionale seminarer for 
ØKT KUNNSKAP OG SA MARBEID

FOTO: PIXABAY

STYRELEDER i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 
holdt foredrag.

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE

Dette jobber vi videre med: 

•  Veiledere om tematikken til politiet  
og helsevesenet

•  Etablering av regionale nettverk  
i alle regioner

•  Barn som bor i husholdninger der  
dyr blir mishandlet, skal avhøres på 
statens barnehus

•  Dyr som dør på mistenkelig vis,  
eller som resultat av mishandling  
og vanskjøtsel skal obduseres

•  Aldersgrense for å være med  
på avliving av dyr.

•  Straffeloven bør brukes når  
vold mot dyr brukes for å straffe  
mennesker

Det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr  
og vold i nære relasjoner. Denne sammenhengen 
har vært lite kjent i Norge, men vi ser at i løpet av 
de siste årene har bevisstheten rundt dette tema 
økt. Regionale seminarer er et viktig virkemiddel  
i dette arbeidet. 
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE
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Du kan
betale med

 
i vår nettbutikk

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. 

Julepakke
Julepakken inneholder 3 julekort, og 12 gavelapper.
Julekortene og gavelappene kommer i tre ulike motiver  
- katt, hest og fugl.

Alternativ gave
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 og det er fire ulike motiv å 
velge mellom; hund, katt, kanin og ulv.

199,-199,-
100-1000,-100-1000,-

100,-100,-

Omvendt Advent-kalender
Denne kalenderen er en perfekt gave til den som har alt, eller til den som heller vil gi enn å få! 
Omvendt Advent er ikke en vanlig julekalender. Istedenfor en tradisjonell gave skjuler hver  
luke et lite stykke nestekjærlighet – noen kroner fra deg til noen som trenger dem enda mer.  
23 organisasjoner er med på kalenderen i tillegg til Dyrebeskyttelsen Norge, blant annet 
 Sykehusklovnene, Foreningen for hjertesyke barn og Blå Kors.

Ved å kjøpe kalenderen fra oss, støtter du Dyrebeskyttelsen Norge direkte med 100 kroner.  
For å støtte de øvrige organisasjonene i kalenderen, kan du Vippse en valgfri gave til 693261 
eller scanne QR-koden på baksiden av kalenderen. Som et eksempel, vil en gave på 240 kroner  
gi 10 kroner til hver av de 24 gode formålene i kalenderen.

Arrangerte

for barna
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø har via midler fra Bodø kommune 
arrangert et pilotprosjekt denne sommeren, i form av en sommer - 
klubb for barn i Bodø-området. Klubben var såpass populær at 
lokalavdelingen håper på å gjenta suksessen neste sommer.

TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER DYREBESKYTTELSEN NORGE

sommerklubb

FOTO: HENRIETTE IVERSEN

«DET ER VELDIG 
FINT Å KUNNE 
INVESTERE I 

FREMTIDEN OG
FREMTIDENS

DYREVERNERE»
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V år lokalavdeling i Bodø har gjen
nom  sommeren engasjert 20 dyre
glade barn til å lære om god dyre
velferd gjennom ulike aktiviteter.

Ønsket å gjøre noe aktivt med døtrene
Janne Schjetne, styremedlem i Dyrebeskytt
elsen Norge Bodø, ønsket å gjøre noe aktivt  
i Dyrebeskyttelsen Norge sammen med 
døtrene sine, og fikk ideen om å søke om 
støtte til å arrangere gratis sommerklubb  
for barn.

 Det er veldig fint å kunne investere i 
fremtiden og fremtidens dyrevernere. Dyre
velferd burde introduseres i ung alder, slik at 
det blir en selvfølge at det skal praktiseres, 
sier Schjetne.

Slik ble et pilotprosjekt formet, kalt 
Dyredetektivenes sommerklubb. 

Fikk støtte fra kommunen
Schjetne skrev en detaljert prosjektplan for 
sommerklubben, og så for seg et budsjett på 
cirka 30 000 kroner. 

 Det er mange landsdekkende organisa
sjoner man kan søke midler fra, det er også 
mange midler å søke om. Jeg søkte midler fra 
Bodø kommune, som hadde satt av penger 
til sommeraktivitet for barn og unge. Vi fikk 

innvilget hele søknadsbeløpet på 30 000 
kroner, sier Schjetne.

Som følge av koronakrisen, hadde 
 kommunen fått tildelt 5,7 millioner kroner 
fra Utdanningsdirektoratet, som skulle deles 
ut til ulike sommertilbud for barn og unge  
i grunnskolen.

Snekring og hundebesøk
I løpet av sommeren har sommerklubben 
samlet 20 barn på seks søndager, gjennom  
36 timer totalt. I løpet av denne perioden har 
barna blant annet lært seg å lage fuglekasser, 
som de deretter har malt og hengt ut i 
 Eventyrskogen på Tverlandet i Bodø.

Barna har også hatt filmkveld, kunst
prosjekt, samt lært seg å lage veganske vafler 
og hundekjeks. Sistnevnte ble godt mottatt av 
de firbente, da barna var med på å arrangere 
en hundekafe hvor de kunne få positive 
opplevelser sammen med hunder.

Har fortsatt med aktiviteten
Da vi startet påmeldingen, publiserte vi linken 
forsiktig i ei relativt lita gruppe på Facebook, 
«Dette skjer for barn i Bodø», og etter bare 
en dag måtte vi stenge på meldingen. Det 
gikk over all forventning, sier Schjetne.

Sommerklubben var såpass suksess, at 
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø også inviterte 

barn til aktivitetsdag på sitt nye hjelpesenter 
i oktober. Arrangementet var gratis, og barn 
mellom 810 år lagde fuglemat og fikk lære 
mer om de ulike vinterfuglene som finnes i 
nærområdet.

Dyrebeskyttelsen Norge sentralt synes 
det er kjempespennende at lokalavdelingen 
i Bodø har tatt initiativ til å aktivisere barn 
og lære de om god dyrevelferd, og håper at 
flere lokalavdelinger finner inspirasjon til  
å arrangere aktiviteter for barn og unge i  
sitt nærområde.  n

Fakta om Dyredetektivene

Dyredetektivene er Dyrebeskyttelsen 
Norges barneklubb, og passer for barn 
mellom 312 år. Dyredetektivene har 
eksistert siden 1800tallet og har  
gjennom årenes løp lært barn om dyr 
og dyrevelferd gjennom barnebladet 
«Dyrenes Verden». Har du et barn som 
kunne tenke seg å bli en Dyredetektiv? 

Besøk  
www.dyrebeskyttelsen.no 
/innmelding

TIL SAMMEN 20 barn var med på Dyredetektivenes sommerklubb. Alle «Dyredetektivene» fikk utdelt valgfri t-skjorte, drikkeflaske, gymbag og pannebånd.

FOTO: HENRIETTE IVERSEN
FOTO: HENRIETTE IVERSEN

BARNA snekret, malte og hengte opp fuglekasser i Eventyr-
skogen i Tverlandet. Foto: Janne Schjetne

HUNDEKAFEEN var populær for både barna og de 10 hundene som deltok.  
Hjemmelagde hundekjeks stod på menyen. Foto: Janne Schjetne. 

FUGLEKASSER i alle regnbuens farger  
ble hengt opp rundt om i Eventyrskogen.  
Foto: Henriette Iversen

BARNA hadde kunstprosjekt hvor bildene 
ble vist frem på stormen bibliotek i Bodø. 
Foto: Janne Schjetne.

BARNA lært seg også å lage hundekjeks. Foto: Janne Schjetne. 
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denne utetilværelsen, og faren for smittsomme 
sykdommer blant kattene er stor.

Ressursene vi bruker er store økonomisk. 
Men det brukes også mye ressurser på å 
sosialisere kattene, med tid og omsorg slik at 
de skal bli trygge katter som kan få sitt eget 
hjem med tiden.  Noen katter trenger lang 
tid på dette, mens andre ganske fort blir klar 
for sitt eget hjem. Vi er så heldige at vi har 
gode fosterhjem, som legger ned mye tid i å 
hjelpe en katt til et bedre liv. Disse foster
hjemmene gjør et stort og viktig arbeide.

Kattene på Rødskjær
I 2019/2020 hadde vi et stort prosjekt med å 
fange inn katter fra et avfallsanlegg på Rød
skjær utenfor Harstad. Da vi var ferdig, hadde 
vi fanget inn 37 katter. Noen var syke og 
skadet, men mange av dem ble tillitsfulle og 
sosiale katter som nå har fått sitt eget hjem. 

Men, selv med litt økonomisk støtte fra 
Harstad kommune og fra avfallsselskapet, så 
ble utgiftene mange og store for oss. Spesielt 
veterinærutgiftene ble veldig høye og langt 
over det som var budsjettert, men også inn
kjøp av mat og utstyr til kattene kostet. Gleden 
av å ha hjulpet disse kattene er uvurderlig. 
Men vi sliter enda med konsekvensene av  
de store utgiftene.  

Ønsker seg flere grasrotgivere
Vi har vært så heldige dette året å ha fått 
enda flere frivillige til huset vårt, slik at vi 
nå er en fin gjeng som legger ned hundrevis 
av timer med arbeid. Vi er alle frivillige og 
alt arbeidet vi gjør er ulønnet. 

Hvis vi får komme med et bursdagsønske, 
så må det være at vi trenger flere grasrotgivere! 
Det er grasrotgiverne som gjør at vi har øko  
nomi til å drive Dyrebeskyttelsen Norge i 
Harstad. Vi er også veldig glade for å få leker, 
klorestativ og tørrfor.  n

D yrebeskyttelsen Norge Harstad ble 
stiftet 30.oktober 2001. Vi er en av 27 
avdelinger i Dyrebeskyttelsen Norge, 

rammene er satt i vedtekter, og vi har en 
felles etisk plattform.

Behov for en lokalavdeling
Det var et stort behov for en dyrebeskyttelse 
her i Harstad, det var mange katter som gikk 
ute i byen og kommunene rundt.  Det ble 
derfor 30.oktober 2001 avholdt et møte av 
initiativtakerne hvor det møtte opp mange 
mennesker, også veterinærer og Harstad 
kommune var representert. 

De første årene fikk mange katter hjem,  
i de fleste av disse tilfellene tok ny eier på 
seg å koste veterinærutgifter. Det ble i denne 
tiden benyttet krisehjem eller fosterhjem før 
omplassering. I 2003 fikk vi den første brakken, 
året etter en brakke til, gleden var stor over 

disse brakkene, selv om det blant annet ikke 
var innlagt vann. Det ble også laget lufte
gård. Brakkene ble med årene i så dårlig 
forfatning at arbeidet med et nytt hjelpe
senter ble startet.  Det nye huset stod klart  
i mars 2015, og forholdene for dyrene og de 
frivillige ble mye bedre. 

Hjemløse katter er førsteprioriteten
I disse 20 årene som er gått, kan vi trygt si at 
det har vært og er et stort behov for oss. Vår 
største oppgave er å hjelpe de kattene som 
lever ute, eierløse eller forlatte. Som sliter seg 
gjennom kalde vintre, uten mat og varmen i 
et hjem. 

Eierløse eller forlatte katter som lever  
et trasig liv i en utetilværelse, med sykdom
mer og lite mat er de dyrene vi bruker mest 
ressurser på. I tillegg er de ukastrerte, og det 
fødes mange kattunger som også må leve i 

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad fylte 20 år i slutten av oktober. 
Bli bedre kjent med lokalavdelingen og deres arbeid gjennom 
to tiår
TEKST: RITA ØIEN, STYRELEDER DYREBESKYTTELSEN NORGE HARSTAD. FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HARSTAD.

Ønsker du  
å gi en gave til 
lokalavdelingen 
i Harstad? 
• Vipps ønsket beløp til 108472

•  Gi en gave på kontonummer: 
4730 05 82903

•  Send SMS Grasrotandelen 
984506627 til 60000

20 årsjubileum
FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HARSTAD

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HARSTAD

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE HARSTAD

RIGMOR er en av kattene som 
ble fanget inn fra et avfallsanlegg 
på Rødskjær.RONALD OG GRÅPUS har begge vært hjemløse. Ronald ble reddet ut fra avfallsanlegget på Rødskjær, mens Gråpus ble 

forlatt av eier.

EN AV MANGE katter som har fått hjelp av vår lokalavdeling Harstad.

Dyrebeskyttelsen Norge Harstad har 
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KOSELIG FØRJULSTID
Selv om det fortsatt er en liten stund igjen til jul, er det lov å kose seg litt ekstra nå i mørketiden.

Pepperkakemuffins med tyttebærfrosting
(oppskriften gir 20 muffins)

Du trenger:
• 4,5 dl hvetemel (kan bruke glutenfri finmiks)
• 4 økologiske egg
• 300 g romtemperert smør
•  3 dl brunt rørsukker (kan bruke vanlig sukker  

for mindre grove muffins)
• 1 ts bakepulver
• ½ ts malt kanel
• ¼ ts malt ingefær
• ¼ ts malt nellik
• ½ malt allehånde
• ½ malt muskat

1.  Forvarm ovnen på over/undervarme på 200 grader.  
Pisk smør og sukker til det er blitt luftig. 

2.   Tilsett ett og ett egg sammen med litt og litt av melen, 
 bakepulveret og krydderne. Rør eller bruk en mikser til du  
har en jevn røre.

3.  Bruk muffinsbrett eller muffinsformer og fordel 111/2 ss  
med røre i hver form.

4.  Stek midt i ovnen i cirka 1215 minutter.

Server muffinsene med kanelglasur, tyttebærglasur eller en skive 
blåmuggost og en liten dæsj med honning om du tør!

Kremostglasur med kanel
• 100 g Philadelphia naturell
• 75 g romtemperert smør
• 75 g melis
• ½ ts malt kanel

1.  Rør sammen alle ingrediensene med en miksmaster til du har en 
jevn glasur. Pass på å ikke bruke for høy hastighet eller for lang tid, 
da smøret kan smelte og deretter skille seg. Legg glasuren i kjøle
skapet i minst en halvtime til den er litt stivere, slik at den blir 
lettere å håndtere. 

2.  Bruk en sprøytepose og pynt muffinsene med kremostglasur.

Tyttebærglasur
• 100 g philadelphia naturell
• 75 g romtemperert smør
• 75 g melis
• 2 ts rørte tyttebær (kan bruke tyttebærsyltetøy)

Bruk samme fremgangsmåte som med kanelglasuren.

Juleavslutning på jobben, skolen eller i barnehagen – pepperkakemuffins gir julestemning til både store og små.  
Du kan fint lage disse med vanlig kremostglasur, eller for de voksne: bytte ut glasuren med en liten skive blåmuggost og litt honning.
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Raserenhet for enhver pris?
Vi opplever at NKK er enig i at de aktuelle 
rasene har alvorlige helseutfordringer. 
Spørsmålet er derfor kun om problemene  
er alvorlige nok til at videre avl er lovstridig. 
NKK mener at problemene kan holdes på  
et akseptabelt nivå med riktig avl innenfor 
rasens eksisterende genmateriale. Dyrebe
skyttelsen Norge mener et kryssavlsprosjekt 
er nødvendig for å «redde» rasene, og er 
villig til å trekke saken dersom NKK og 
raseklubbene er villige til å starte et slikt 
prosjekt. Det ønsker ikke NKK/raseklubbene 
å gjøre.

Motviljen mot et kryssavlsprosjekt er 
neppe begrunnet i dyrevelferd. I 2017 tok 
raseklubben for cavalier selv initiativ til et 
kryssavlsprosjekt for å få bukt med rasens 
helseproblemer. Prosjektet ble godkjent av 
den engelske kennelklubben. Likevel valgte 
klubben å avstå fra prosjektet. Bakgrunnen 
for valget fremgår ikke direkte av klubbens 
møtereferater, men vi antar at det kan bunne 
i et ønske om å bevare rasen i sin «rene» form.

Holdningen er tankevekkende og illus
trerer den påfallende sterke posisjonen 
raserenhet har for NKK og raseklubbene. 
Selv om NKK synes å være enig i at rasene har 

alvorlige helsemessige utfordringer og at kryss  
avl kan være en effektiv måte å få bukt med 
disse problemene på, nekter klubbene å utfor
dre rasenes «renhet» for å begrense lidelser.

Sett fra Dyrebeskyttelsen Norges per
spektiv er det derfor mer riktig å se på søks
målet som et angrep på raserenhetens hellige 
posisjon: Der det er dyrevelferdsmessig 
nødvendig må hensynet til raserenhet vike 
for hensynet til dyrevelferd. NKKs eget 
Lundehundsprosjekt, også omtalt i Hunde
sport nr. 2, er et godt eksempel på at kryssavl 
innenfor organiserte og vitenskapelige 
rammer kan gi gode resultater.  n

I Hundesport nr. 2 ble Dyrebeskyttelsen 
Norges søksmål mot Norsk Kennel Klub 
(NKK) m. fl. presentert under tittelen  
«Vil forsvare den organiserte avlen i retten». 
Artikkelen gir leserne av Hundesport en gal 
oppfatning om at Dyrebeskyttelsen Norges 
søksmål er et angrep på den organiserte 
hundeavlen. For å korrigere dette inntrykket 
sendte vi inn leserinnlegget nedenfor. Hunde  
sport, som er NKKs medlemsblad, nektet 
imidlertid å publisere det. Det ville heller 
ikke Hund og Fritid. Du kan derfor nå lese 
leserinnlegget under.

Dyrebeskyttelsen Norge  
er for organisert hundeavl
Tittelen «Vil forsvare den organiserte avlen  
i retten» gir leserne inntrykk av at Dyrebe
skyttelsen Norge angriper den organiserte 
hundeavlen. Inntrykket forsterkes ved følg
ende uttalelse fra administrerende direktør i 
NKK, Torbjørn Brenna: «Det grunnleggende 
spørsmålet som må stilles, er om vi i Norge 
ønsker at hundeavlen skal foregå i kontrol
lerte former av ansvarlige oppdrettere, eller 
om hundeavlen skal foregå uten noen form 
for kontroll». Tilsvarende argumentasjon 
kommer frem flere steder i artikkelen.

Artikkelen skaper et helt feil inntrykk av 
hva søksmålet gjelder: Det er ikke riktig at 
søksmålet er et angrep på organisert avl. 
Dyrebeskyttelsen Norge støtter organisert 
avl og mener hundeavl innen organiserte 
rammer er en forutsetning for dyrevelferds
messig god avl. Samtidig må den organiserte 

avlen naturligvis også sikre at avl skjer 
innenfor etiske og lovlige rammer.

Søksmålet er utelukkende et angrep på 
avl av syke hunder. Dyrevelferdsloven § 25 
forbyr videreføring av arveanlegg der avl har 
«påvirk[et] dyrs fysiske … funksjoner nega
tivt», som har «reduser[t] dyrs mulighet til å 
utøve naturlig atferd», eller vekker «allmenne 
etiske reaksjoner».

Det grunnleggende spørsmålet er ikke 
om avl skal foregå i kontrollerte former (det 
bør den absolutt). Det grunnleggende spørs
målet er om historisk avl av engelsk bulldog 
og cavalier king charles spaniel har påvirket 
arveanlegget til disse rasene så negativt at 
videre avl av disse rasene (uten kryssavls
prosjekter) er ulovlig. Dersom det er tilfellet, 
kan NKK naturligvis ikke bidra til videre avl.

Et langvarig dyrevelferdsproblem
Det har lenge vært et kjent dyrevelferds
messig problem at historisk raseavlspraksis 
har avlet frem hunder med alvorlige helse
utfordringer og lidelser.

Cavalier king charles spaniel og engelsk 
bulldog er to av rasene som er genetisk 
disponerte for alvorlige lidelser.

Engelsk bulldog lider blant annet av 
pusteproblemer fordi den har et ekstrem
avlet kort snuteparti. Svært mange engelsk 
bulldogger må forløses ved keisersnitt fordi 
rasens anatomi gjør det uforsvarlig eller 
umulig å føde naturlig.

Cavalier king charles spaniel er avlet 
med en skalle som er for liten for hundens 

hjerne. Hjernen presser seg mot bakhodet og 
ned i hundens ryggrad, og kan gi en alvorlig 
og smertefull nevrologisk tilstand.

Selv om det kan finnes individer av disse 
rasene som ikke lider, mener Dyrebeskyttelsen 
Norge at gjeldende avl av disse hunderasene 
er ulovlig, fordi avkom med rasens arvean
legg har en for stor risiko for alvorlig helse
messige lidelser. Det er neppe – innenfor 
rasens genetiske materiale – mulig å 
kompen sere for dette uten å avle frem et 
uakseptabelt antall syke hunder. Enda 
 mindre gir dagens system og praksis gode 
nok rammer for akseptabel dyrevelferd.

Tekst: Advokat Emanuel Feinberg og advokat Dagny Ås Hovind, Advokatfirmaet Glittertind AS. 
Advokatene representerer Dyrebeskyttelsen Norge i søksmålet mot Norsk Kennel Klub mfl. Kronikk
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Leserinnlegget NKK nekter å publisere: 
Dyrebeskyttelsen Norge angriper 
ikke organisert hundeavl
Les Dyrebeskyttelsen Norges tilsvar til Norsk Kennel Klub (NKK) sin sak i 
Hundesport nr. 2, som kennelklubben nektet å publisere.
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I 2021 ble alle søknader om utsett av 
fasaner og rapphøns til trening av fugle
hund avslått av Miljødirektoratet. Av

slagene bygger blant annet på at mange av 
fuglene, som ikke finnes i naturlige viltlev
ende bestander i Norge, trolig sulter og 
fryser i hjel i løpet av høsten og vinteren. 

Miljødirektoratet har med dette tatt 
hensyn til fuglenes velferd. 

Klima- og miljødepartementet omgjør vedtak
Klima og miljødepartementet (KLD) om
gjorde imidlertid i slutten av august Miljø
direktoratets vedtak, og tillater dermed at 
fasaner og rapphøns allikevel blir satt ut i 
norsk natur i 2021. Departementet begrunner 
dette blant annet med at utsetting av fasan og 
rapphøns ikke medfører store konsekvenser 
for naturmangfoldet, og at slik utsetting har 
foregått i flere år. Det vises også til at fuglene 
kan settes ut fordi de allerede er oppdrettet, 

og alternativet vil være kontrollert avliving 
av dyrene. 

Klima og miljødepartementet mener det 
er for lite kunnskap om blant annet de dyre
velferdsmessige sidene av saken til at praksi
sen med utsetting av fasaner og rapphøns 
skal endres. Derfor har KLD og Landbruks 
og matdepartementet (LMD) bedt Miljø
direktoratet og Mattilsynet om å bestille en 
vurdering fra Vitenskapskomiteen for mat 
og miljø (VKM). Vurderingen skal utforske 
risikoen for uheldige følger for naturmang
fold, dyrehelse og dyrevelferd ved utsetting 
av fasan og rapphøns for trening av fugle
hunder og lavlandsprøver. Rapporten skal 
være klar før neste års sesong. 

La tvilen komme dyrene til gode
Dyrebeskyttelsen Norge synes det er uheldig 
at departement omgjør Miljødirektoratets 
vedtak, som bygger på risikoen for dårlig 

velferd for fasaner og rapphøns som settes ut 
i norsk natur. Ifølge stortingsmeldingen om 
dyrehold og dyrevelferd (20022003), bør 
ikke tradisjon være et argument for å sette 
dyrevelferden til side. I tilfeller der det er 
usikkerhet rundt dyrevelferden, mener vi at 
tvilen må komme dyrene til gode, noe det 
ikke gjør i dette tilfellet. 

KLD viser også til at fuglene kan settes ut 
fordi de allerede er oppdrettet og alternativet 
vil være kontrollert avliving av dyrene. I dette 
tilfellet mener vi avliving ville vært et bedre 
alternativ. Det at fuglene blir satt ut i naturen, 
vil gi større grad av lidelse enn om de blir 
avlivet på en dyrevelferdsmessig riktig måte. 

Det er positivt at det er bestilt en rapport 
for å øke kunnskap på dette området. Dyre
beskyttelsen Norge mener allikevel at dagens 
informasjon viser at mange fugler lider og 
dør fordi de ikke er egnet til å klare seg i norsk 
natur vinterstid. Dermed må dette ansees å 
være et grovt brudd på dyrevelferdsloven. n

D et er på tide å innføre dyrevennlige 
alterna tiver til nyttårsfeiringen. 
Mulighetene er både gode og mange!

Historisk gnist
Over det meste av verden brukes det fyr
verkeri som en markering av årsskiftet. 
Historisk sett var det kineserne som startet 
trenden 200.f.kr., med den målsetning å 
bruke lyden for å skremme bort onde ånder. 
De satte fyr på bambus, stammen utvidet seg 
og eksploderte. 

Kruttet erstatter bambusen på 600tallet. 
Dette bråkte mer, og skapte også gnister. På 
1800tallet utvinner italienske pyroteknikere 
raketter som lyser opp både i grønt, blått og 
rødt.

 

Gode grunner til å velge andre alternativer
Gleden ved et vakkert fyrverkeri kommer 
med mye bismak. Det skremmer dyr (både 
ville og tamme) og fugler, bidrar med for
urensing både i luft, vann og på land. Det 
skader mange øyne hvert eneste år og det 
etterlater seg mye søppel. 

I Asia brukes det mye dronefyrverkeri 
som lager ulike 3Dformasjoner som et 
alternativ til fyrverkeri slik vi kjenner det i 
dag. Det er mange fordeler med å bruke slike 
droner. De kan brukes mange ganger, og de 
forurenser ikke med hverken støy, søppel 
eller kjemikalier. I tillegg kan slike droneshow 
animere himmelen på en måte som fyrverkeri 
ikke kan. 

Vi bør si oss ferdige med private fyrverkeri
Flere byer, stater og land rundt omkring i 
verden regulerer eller forbyr bruken av 
fyrverkeri. Irland har gått så langt som å 
totalforby både å eie og å skyte opp fyrverkeri. 
Mange italienske byer har forbud mot å 
sende opp raketter på nyttårsaften. 

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker at dagens 
lovverk endres, og at et forbud mot bruk av 
fyrverkeri i privat regi innføres. Kommunene 
bør både utarbeide en plan for felles marker
ing av årsskiftet, og se på mulighetene til å 
innføre lokale forbud mot fyrverkeri i privat 
regi i henhold til Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff.   n

Fyrverkeri
           – sann plage for dyr og mennesker
Nyttårsfeiringen kan være en sann plage for både mennesker og dyr. Det finnes gode alternativer til bruk  
av fyrverkeri i privat regi. Disse alternativene ivaretar både menneskenes behov for markering og fest, og dyrevelferden  
til tusenvis av redde dyr. 

TEKST: EVA HUSTOFT, DYREBESKYTTELSEN NORGE

FOTO: SHUTTERSTOCK

Om du ikke har gjort det enda,  
kan du også signere vår underskrifts
kampanje for forbud mot fyrverkeri i 
privat ved å skanne QRkoden under. 

Tar du visse forholdsregler, kan 
 feiringen inn til det nye året bli litt 
mindre smertefull for deg og familie
dyret ditt. I god tid før nyttårsaften går 
det i mange tilfeller an å trene hunden 
og andre dyr til å i større grad akseptere 
fyrverkeri. Hvis du trenger tips til å 
trene hunden din før nyttårsaften,  
skan QRkoden under.  

Å sette ut fasaner og rapphøns blir allikevel tillatt
Det er tradisjon for at fasaner og rapphøns blir satt ut i norsk natur for trening av stående fuglehund. Dyrebeskyttelsen 
Norge reagerer på dette blant annet fordi mange fugler ikke klarer seg gjennom den norske vinter og at de utsettes for 
hundetrening flere ganger i uken. 

TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE.
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Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland 988 712 698
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø 997 248 856 
Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland 885 541 542 
Dyrebeskyttelsen Norge Farsund 994 111 167 
Dyrebeskyttelsen Norge Flekke�ord 999 304 923
Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn 884 056 632 
 Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark 987 004 193
Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik/Toten 994 664 875 
Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland  894 064 072
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad 984 506 627 

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 995 478 765
Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark 992 649 291 
Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg 994 412 132 
 Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn 983 095 488 
Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen 918 617 183 
Dyrebeskyttelsen Norge Mandal 990 561 281 

 Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana
 

994 943 189
 Dyrebeskyttelsen Norge Møre og Romsdal 990 446 792
 Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren

 
912 677 761

Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 993 151 947

 983 549 438
 993 312 622

990 369 275
993 868 086 

985 227 209 
976 745 876 

UTEN AT DET KOSTER

AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING ORGANISASJONSNR. AVDELING 

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 Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

3030 34 50153 dnfarsund@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 dbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

45 26 77 61 Gjøvik og Toten Inger Malerstuen
Holteveien 2, 2822 Bybrua 

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 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 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 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

Tusen takk for din støtte!
Disse dyrene er et lite knippe av alle dyrene som har fått hjelp i løpet 
av året som har gått. Som du ser er det mange ulike typer dyr som får 
hjelp av våre 27 lokalavdelinger, og mye av dette er takket være deg 
som leser denne teksten.

TUSEN TAKK FOR STØTTEN – ditt medlemskap hos oss muliggjør  
at flere dyr som de på denne siden får hjelp til et nytt liv.

                                              FOTO: CAMILLA HATTREM       

                                              FOTO: STEIN JOHAN WARLAND       

Med ønske om en god jul 
og et dyrevennlig nytt år! 


