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Dyrebeskyttelsen Norge har opplevd
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DYREVELFERD – ETIKK,
MORAL, LOVBRUDD

Vi har alle en plikt til å hjelpe dyr,
så hvorfor kan det ta så lang tid før
dyrene får hjelp i større tilsynssaker?
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Stadig flere hunder må bruke
antidepressiva og angstdempende
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midler. Uetisk avl fører til at stadig flere
familiedyr sliter med sin mentale helse.

FÅ INSPIRASJON til
spennende mat!

DYREBESKYTTELSEN
NORGE FYLLER 160 ÅR!

ARENDALSUKA

Vi gir deg en oppdatering om hva vi
jobbet med under årets Arendalsuka.

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

Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i
Dyrebeskyttelsen Norge.

TESTAMENTERING
Vi tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter
som tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller en
av våre lokalavdelinger. Kontakt sekretariatet for
videreformidling eller mer informasjon.

For å unngå misforståelser, er det viktig at den som
ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker
korrekt navn og adresse som er: Dyrebeskyttelsen
Norge, Konows gate. 5, 0192 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.

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

FOTO: ANNE K. HARKESTAD

Leder
Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær Dyrebeskyttelsen Norge
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Gjennom å handle i vår nettbutikk.

20 MAT Forsøk vegetarisk mat!
25 SPØR OSS Veterinæren og naturforvalteren svarer leserne
27 KONTAKTINFORMASJON
Oversikt over våre lokalavdelinger
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Sommerens gleder
og sorger er over
SOMMEREN ER DEN vanskeligste tida for mange dyr. Våre lokalavdelinger arbeider på spreng for å hjelpe tusenvis av dumpede dyr og
skadet vilt. Selv om tallene for 2019 ikke er tilgjengelige enda tyder
alt på at 2019 blir nok et rekordår for vårt arbeid med hjemløse dyr.
I JUNI SENDTE vi ut SMS til 5000 medlemmer og ba om ekstra støtte
til dyrene gjennom sommeren. Denne støtten blir fordelt på våre
lokalavdelinger og midlene går direkte til dyr i nød. Responsen har
vært rørende og til neste år planlegger vi å sende ut en tilsvarende
SMS til alle våre medlemmer. Vi forstår at mange ikke har mulighet til å bidra med penger, men vi vil fortsatt benytte anledningen
til å takke alle som har bidratt.
RETT FØR SOMMEREN meldte Une Bastholm fra MDG inn to saker til
behandling; det ene er obligatorisk ID-merking og det andre går på
uetisk avl. Begge disse sakene har Dyrebeskyttelsen Norge og våre
lokalavdelinger arbeidet med i mange år. Arbeidet med ID-merking
av katt begynte for mer enn 40 år siden og arbeidet med uetisk avl
ble startet opp av Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus i 2015.
Langvarig strategisk arbeid gir resultater. Takk til alle som på ulike
måter har støttet dette arbeidet.
SOMMERENS STORE GLADSAK er at Landbruks- og matdepartementet
har gitt Mattilsynet i oppdrag å utforme utkast til en forskrift for
avl av hund. Det er nettopp dette vår kampanje mot uetisk avl skal
resultere i.
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I HØST PLANLEGGER vi ny kastreringskampanje for å få katteeiere
til å kastrere katten sin. Vi håper at du som medlem i dyrebeskyttelsen Norge er med å spre informasjon om kastrering. I høst skal
vi også ha jubileumsfeiring i oktober og deltakelse i Oslo maraton i
September. Bli gjerne med på våre arrangementer!
GOD HØST TIL to og firbeinte!
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Nyheter
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

Stadig flere land innfører
forbud mot uetisk avl
NORGE

NORGE

PREGET AV UETISK avl.
Dette gjelder for Østerrike, Tyskland, Nederland og Belgia, hvor det i ulike
grader nå skal innføres forbud.
Forbudene inneholder nekt av
avl av visse raser, hvor helsen er
såpass dårlig grunnet avl at det
anses som uforsvarlig å fortsette
NORGE
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avlen. I Nederland gjelder dette
at mopseavl ikke lengre er tillatt, hvis hundene har en snute
som er kortere enn veterinærenes anbefaling. I Østerrike
har det blitt utstillingsnekt for
hundeeiere, med raser som er
svært preget av uetisk avl. Dette
går mest utover de hunderasene

hvor snuten er for kort og hodeskallen er deformert. I Belgia
har det blitt ulovlig å eie visse
katteraser, deriblant Scottish
Fold, da denne lider av alvorlig
brusk- og leddeformasjon. Det er
også blitt ulovlig med eksotiske
katteraser som bengalkatt og
oselottkatt, da disse katterasene

er ansett som for aktive til å
kunne ha god velferd som vanlige huskatter.

VISSTE
DU?

DYREBESKYTTELSEN NORGE ER BÅDE PÅ FACEBOOK,
INSTAGRAM OG TWITTER.

VEDTOK
NEDLEGGELSE AV
PELSDYRNÆRINGEN
NORGE

NORGE

14. JUNI VEDTOK et flertall på Stortinget nedleggelse av
pelsdyrnæringen innen 2025. De vedtok også den foreslåtte
kompensasjonsordningen, der bønder skal få tilskudd og
kompensasjon, for investeringer som ble gjort før forslaget om
nedleggelse ble fremmet i 2018.
En 80 år kamp er endelig mot veis ende, og norske pelsdyrbønder må være ferdig avviklet med sin drift innen 1. februar 2025.
Dette stemmer med forslaget som ble lagt frem av Solberg-regjeringen under forhandlingene på Jeløya vinteren 2018.
NORGE

Krever at retromops blir
anerkjent på Crufts
NORGE

NORGE

DEN BRITISKE HUNDEUTSTILLINGEN Crufts får nå
press fra britiske dyrevernorganisasjoner, om at de
skal godta «blandingshunder» i utstillingsringen.
Dette kommer som følge av at mopsen har blitt kryssavlet
av noen oppdrettere, for å få en sunnere hund. Retromopsen som den kalles, skal ha blitt avlet med rasen jack
russel terrier, for å få frem et større snuteparti for å få bukt
med brachycefali syndromet som denne rasen lider av.
NORGE

INNFØRER OBLIGATORISK ID-MERKING
AV FAMILIEDYR
NORGE

NORGE

BÅDE BELGIA OG Portugal innfører nå obligatorisk ID-merking av katter. I Belgias hovedstad Brussel, blir det fra 2020
påbudt med kastrering av alle katter, i tillegg til at disse må være
ID-merket. I Portugal er det påbudt med ID-merking av alle katter
i 2021. Påbudene kommer som følge av det store antallet hjemløse
katter, og ukontrollert formering av disse.
Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking
av katter og andre familiedyr siden 70-tallet. Før sommeren, la Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) frem et representantforslag til Stortinget om innføring av obligatorisk ID-merking i Norge.
NORGE
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Den ordinære
båndtvangen er
opphevet
21. august var den ordinære
båndtvangen opphevet for i år.
I perioden 1. april til 20. august
er det ordinær båndtvang over
hele landet, for å beskytte
dyrelivet. Det er imidlertid mange
kommuner som har egne lokale
regler for båndtvang i sitt område.
Så mange som 200 kommuner
har ulike regler for båndtvang. Ta
kontakt med din hjemkommune
for å høre om dette gjelder der
du bor.

Fant valpekull i grøfta
NORGE

NORGE

Dusør etter funn av
død katt
Katten Stuart fra Kråkerøy i
Østfold, ble tidligere i august
funnet død i en container etter å
tilsynelatende har blitt druknet
og hengt. Vår lokalavdeling
Dyrebeskyttelsen Norge
Fredrikstad og omegn har utlovet
en dusør på 10 000 kroner til den
eller de som kan komme med
opplysninger som kan oppklare
hvem som har gjort dette. Saken
er politianmeldt og katten er
bragt til veterinærinstituttet for
obduksjon.

Mann tiltalt for å ha
etterlatt dyr uten tilsyn

DET VAKTE STOR oppmerksomhet da et
valpekull ble funnet i veikanten innelåst i et hundebur i
Farsund i sommer. Valpene ble
heldigvis funnet i god behold
og fikk hjelp av fosterhjem og
vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Mandal. Saken
skapte stort engasjement hos
publikum og i media, som
førte til at flere hundre mennesker som ønsket å adoptere
valpene.
Valpene var i god form, og
etter vaksinering, ID-merking
og sosialisering i et par uker,
kunne 5 familier ta med seg en
valp hjem.
NORGE

En mann er tiltalt for å ha hensatt
syv-åtte kaniner og to hunder i
hjelpeløs tilstand tilbake i 2017.
Mannen fra Østfold skal ha
etterlatt dyrene alene over en
lengre periode, og da Mattilsynet
og politiet ble varslet av naboene,
var det kun pels og skjeletter igjen
av kaninene.
Kun den ene hunden overlevde,
men ble omplassert og skal nå ha
det bra. Rettsaken mot mannen
starter i oktober.
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Elena Bogen Slydal
Medlemsansvarlig hos
Dyrebeskyttelsen Norge

ØNSKER DU MEDLEMSBLADET PER E-POST?

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE

FOTO: PRIVAT

Ta kontakt: post@dyrebeskyttelsen.no

Hvem er du?
Jeg er 27 år gammel nordlending som bor i Oslo. Jeg har
vokst opp i et hjem fult av dyr, både hunder, kaniner,
fugler og fisker. I tillegg var jeg en ivrig rytter noen år.
Jeg har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU, og skrev
hovedoppgaven min om organisasjonskultur, og hvordan
kulturen påvirker frivillige organisasjoners evne til å
rekruttere frivillige. Selv har jeg vært frivillig i et stort
antall organisasjoner siden jeg var tidlig i tenårene, og
synes det er veldig givende å få jobbe med å legge til rette
for frivillighet i organisasjoner.

Hvorfor ønsket du å jobbe for Dyrebeskyttelsen Norge?
Jeg har bestandig vært svært glad i dyr, så når jeg så
muligheten til å jobbe fulltid for en så god sak måtte jeg
bare søke. Jeg har vist om Dyrebeskyttelsen Norge siden
jeg var lita, og har bestandig sett på det som en naturlig og
vesentlig del av det norske samfunnet. I tillegg er jobben
relevant for det jeg er utdannet i, og arbeidsoppgavene så
spennende ut.

Hva går jobben din ut på ved Dyrebeskyttelsen Norge?
Noe av det jeg liker best med denne jobben er hvor variert
den er. Som medlemsansvarlig har jeg ansvar for alt som
har med medlemssystemet å gjøre, generell medlemspleie
og annet medlemsrettet arbeid. Jeg begynte i stillingen i
januar, og har siden da jobbet med å utvikle rutiner rundt
medlemsarbeidet og sett på hvordan vi kan jobbe mer
effektivt samtidig som vi imøtekommer alle ønsker.
I tillegg jobber jeg noe med politisk påvirkning,
organisasjonsutvikling, arrangement og deltar i annet
som skjer på kontoret. Akkurat nå jobber vi blant annet
mye med feiringen av Dyrebeskyttelsen Norges 160 års
jubileum. Fordelen med å jobbe i et lite sekretariat er at
alle får bidra med de det har lyst og mulighet til. Ingen
dag er lik, og det er det som gjør det så gøy å jobbe i
Dyrebeskyttelsen Norge.

Ditt håp for fremtiden?
Det er mange! Jeg er generelt ganske optimistisk, og håper
virkelig vi kan feire at vi er ferdig med noen av fanesakene
snart. Jeg håper Dyrebeskyttelsen Norge blir politikere,
journalister og folk flest sitt naturlige valg når de har
spørsmål om dyrevelferd, og at vi forsetter å øke i antall
medlemmer og støttespillere.
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Løp for dyrene
21. september
NORGE

NORGE

21. SEPTEMBER GÅR startskuddet for Oslo Maraton, og i år
kan du også løpe for dyrene. Dyrebeskyttelsen Norge er i år
igjen en av organisasjonene man kan støtte ved å delta på
Oslo Maraton. Organisasjonen deltar under Oslo Maraton for å sette
fokus på uetisk avl av familiedyr.
Man kan velge mellom distansene 10 for Grete, halvmaraton og
helmaraton. Alle disse distansene kan fullføres ved å gå. Det viktigste er heller ikke at man fullfører, men at man gjør en innsats for
dyrene.
Påmelding skjer inne på www.dyrebeskyttelsen.no.
NORGE

NORGE

1207 dyr 30. juni
NORGE

FOR Å SETTE søkelys på det store antallet dyr som får hjelp
av våre 27 lokalavdelinger til enhver tid, hadde Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren en felles opptelling, på hvor mange dyr
som var i lokalavdelingenes bevaring 30. juni 2019. 17 av 27 lokalavdelinger fremla tall, som viste at 1207 dyr fikk hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges avdelinger akkurat på denne datoen.
De 1207 dyrene var alt fra katter, hunder, kaniner, ulike fugler og
gnagere. Dette gir en god pekepinn på hvor mange dyr som trenger
hjelp til enhver tid fra våre lokalavdelinger rundt om i Norge.
NORGE

www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ

95.000

FØLGER DYREBESKYTTELSEN NORGE
PÅ FACEBOOK – LIK OSS DU OGSÅ!

Dumpet ulovlige
skilpadder i fjæra
NORGE

NORGE

I SOMMER BLE det oppdaget 2 dumpede skilpadder i fjæra utenfor Tromsø.
Vår lokalavdeling i området tok
seg av skilpaddene, og prøvde
iherdig å finne en løsning for
skilpaddene som var av en ulovlig art i Norge.
Dessverre ble det pålagt
avliving fra Mattilsynet, da
skilpaddene er en uønsket art i
Norge, som enkelt kan etablere
og formere seg i norsk natur. Det
NORGE

NORGE

skjer dessverre fra en tid til annen at organisasjonen kommer
over ulovlige arter som har blitt
dumpet i norsk natur. Slike dyr
har ofte dårlig velferd, da eier er
redd for å ta de med til veterinær
hvis de blir syke, i frykt for at de
skal bli straffeforfulgt. Dyrebeskyttelsen Norge fraråder derfor
alle om å importere ulovlig arter
inn i Norge.

Nok et rekordår
NORGE

2018 VISTE SEG å være nok et rekordår for Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger. 8048 familiedyr
fikk hjelp av våre 27 lokalavdelinger, som er en oppgang
på mer enn 500 dyr fra året før. De totale utgiftene for det
praktiske arbeidet i 2018, endte på 22 millioner kroner. 12
millioner kroner ble brukt til veterinærutgifter og IDmerking av dyrene.
NORGE
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FOKUS

Bedøving
før slakt
Siden 1929 har det vært påbudt å bedøve dyr før slakt i Norge.
90 år senere, har debatten rundt dette blusset opp igjen og Det
Mosaiske Trossamfundet ønsker et unntak i loven for religiøst
slakt. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker imidlertid merking av
slikt importert kjøtt til Norge og et importforbud.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE

D

en siste tiden har det vært en
debatt rundt import av halalkjøtt til Norge, og manglende
kontroll og merking av dette
kjøttet. Dyrebeskyttelsen Norge har derfor
sendt en oppfordring til Forbrukerrådet om
innføring av etisk merking av importert
halal- og kocherkjøtt, slik at forbrukeren
får vite om kjøttproduksjonen følger norsk
lov. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker også
i utgangspunktet et importforbud mot
kjøtt som ikke oppfyller norske regler ved
slakting, da livssyn og religion ikke kan
gå på bekostning av gjeldende lovverk og
dyrevernhensyn.
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Omstridt slaktemetode
Allerede i 1859, da det som i dag heter Dyrebeskyttelsen Norge ble stiftet, var det stor
diskusjon i Norge vedrørende manglende
bruk av bedøving i forbindelse med slakting av gårdsdyr. Det var også lite føringer
på hvilke avlivingsmetoder bønder skulle
benytte seg av.
Human slakt var på den tiden en av de
store kampsakene til Dyrebeskyttelsen
Norge, i tillegg til transport av levende dyr
og velferd for arbeidshesten. På slutten
av 1800-tallet var den jødiske formen for
slakt, shechita (også kalt schäcting) mye
omdiskutert, da det etter jødiske forskrifter var påbudt å stikke dyret for at dette

skulle være å anses som kosher. Ifølge både
jødisk og muslimsk tro, skal dyret stikkes
for deretter å blø i hjel, slik at blodet ikke
blander seg med kjøttet, men tømmes raskt
ut av kroppen til dyret. Med stikking menes
det at man kutter dyrets strupe, det vil si
luftrør, spiserør og de store blodkarene som
går til hjernen.
Allerede på begynnelsen av 1900-tallet,
visste man nok om dyrs anatomi og atferd
til at man i alle fall mistenkte at de kunne
føle smerte. Slaktehusinspektøren Dr. Klein
utførte en studie rundt slakt uten bedøvelse
i 1913. Her undersøkte man om dyrene
mistet bevisstheten raskt nok ved bruk av
shechita-metoden, til at dette kunne være

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: PIXABAY
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EN ULTRAORTODOKS JØDE slakter en
kylling etter jødisk forskrift.

BE
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ansett som en human slaktemetode.
Som man kan se ut ifra bildene fra Dyrenes Ven, nr. 2, februar 1928, slaktet man
en ku, en okse og en sau og bedømte hvor
lang tid det tok for dyret å dø, etter at det
var stukket. Konklusjonen var klar – dette
tok altfor lang tid, og førte til en unødig
lang lidelse for dyret. For kua, tok det 40
sekunder fra dyret ble kuttet, til det mistet
bevisstheten. Under er Dr. Kleins reaksjon
på forsøket;
«De fleste vil bli meget forbauset over,
hvor langsomt tidsperioden forløper. Så
meget mere maa man være enig med mig
i, at det er i høieste grad forkastelig at la
et dyr som allerede under de almindelige
forberedelser til schächtningen har utstaat
angst og pine, bli utsat for ikke bare den
sterke smerte, som selve schächtesnittet
medfører, men ogsaa i kortere eller længere
tid for den forfærdelige dødrædsel og legemlige pine. Alt dette, ogsaa de skremmende og
smertefulde forberedelser, vet vi med visshet at dyret kan spares for ved den moderne
bedøvning».

Følende individer
Det problematiske med denne slaktemetoden er at den påfører dyret langvarig lidelse,
frykt og smerte før den dør. Blodtilførselen
til hjernen kommer både fra strupen og fra
blodårer i ryggsøylen og dyret bevarer sin
bevissthet i opptil flere minutter etter at
blodårene i strupen er skåret over.
I dag vet man at dyr er levende individer som føler frykt, smerte, glede, sorg og
sinne – akkurat som vi mennesker. Allerede
i 1965, lanserte Brambellkommisjonen de
5 frihetene, som forklarte ideell velferd for
produksjonsdyr. Disse fem frihetene er;
Frihet fra sult, tørste og feilernæring, frihet
fra fysisk ubehag, frihet fra smerte, sykdom
og skade, frihet til å utøve normal atferd og
frihet fra frykt og stress.
Moderniserer religion
for dyrevelferden

Dyrebeskyttelsen Norge sendte i sommer en
henvendelse til Forbrukerrådet, med oppfordring til merkeordning for importert kjøtt
hvor dyret ikke har blitt bedøvet før slak-

ting. Dette gjelder særlig halal- og kosherkjøtt. Årsaken til dette, er at forbrukerne bør
bli informert om hvor kjøttet kommer fra
og hvordan dyrevelferden, inkludert avlivningsmetoden, har vært i produksjonen av
det produktet de kjøper.
Islamsk Råd Norge (IRN) har i lang tid
akseptert at kjøtt fra dyr som har blitt bedøvet før slakt anses som halal. I Norge utføres
halalslakt etter norske regler, sammen med
en takknemlighetsbønn. IRN har derfor
gått med på at man «lemper» på gamle
tradisjoner, for å tilpasse sin religion etter
dyrevelferdshensyn. Dette har vært en sertifiseringsordning muslimer i Norge har vært
fornøyde med, og det har heller ikke gått på
bekostning av dyrevelferden.
IRN hadde lenge en avtale om sertifisering av kjøtt slaktet etter norsk lov på
norske slakterier. Nortura sa imidlertid opp
avtalen om sertifiseringen med IRN i 2017
og Dyrebeskyttelsen Norge frykter nå at resultatet blir økt import av denne type kjøtt.
I dag kan halalslaktet kjøtt importert fra utlandet selges til uvitende forbrukere, det kan 4
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FOTO: DYRENES VEN, NR. 2, 1928.

FOKUS
BILDET viser utdrag fra studiet rundt slakt uten bedøvelse, gjengitt i Dyrenes Ven fra 1928.

«DYREBESKYTTELSEN NORGE ØNSKER
ET FORBUD MOT Å IMPORTERE SLIKT
KJØTT INN TIL NORGE, OG AT SLIKE
KJØTTVARER MÅ VÆRE TYDELIG MERKET
PÅ EN MÅTE FORBRUKEREN FORSTÅR,
INNTIL ET FORBUD KOMMER PÅ PLASS.»
4

kamufleres i ferdigprodukter og selges som
restaurantkjøtt, helt uten krav til merking.
Dette er å føre forbrukeren bak lyset.
Kritikk fra Det Mosaiske
Trossamfund

I etterkant av Dyrebeskyttelsen Norges oppfordring om merking av importert halal- og
kocherkjøtt og ønske om et importforbud,
har organisasjonen fått kritikk fra både
forstanderen i Det Mosaiske Trossamfund
og på lederplass i den kristne avisen Vårt
Land. Det har vært ymtet anklager om at
Dyrebeskyttelsen Norge krever jøder ut av
Norge – om de ikke blir veganere.
Vår oppfordring til Forbrukerrådet har
derfor blitt til en debatt om religionsfrihet.
Dyrebeskyttelsen Norges ønske om merking
av slike kjøttprodukter har ingenting med
religion å gjøre, men dyrevelferdshensyn.
Dyrevelferd har vi jobbet med i 160 år og
human slakting var en kamp vi vant for 90
år siden. Dyrebeskyttelsen Norge ble stiftet
i 1859, og slakt med bedøvelse var på agen-

10
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daen allerede den gang – cirka 30 år før Det
Mosaiske Trossamfund ble etablert i Norge.
Der IRN velger å modernisere seg, velger
forstanderen for Det Mosaiske Trossamfund
å kaste antisemitt-kortet, samtidig som at de
sammenligner våre holdninger til dyrevelferd med holdningene mot jøder som vokste
frem i Europa i mellomkrigstiden og andre
verdenskrig.
Ønsker et forbud mot import

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker et forbud
mot å importere slikt kjøtt inn til Norge, og
at slike kjøttvarer må være tydelig merket
på en måte forbrukeren forstår, inntil et
forbud kommer på plass.
Dyrebeskyttelsen Norge mener at det blir
feil å tillate import av varer, som ikke følger norsk lov. Vi har allerede svært strenge
regler på import av ulike matvarer inn til
Norge. Dette burde også gjelde dyrevelferden i produksjonen, slik at dette følger
norske regler. Religion burde ikke, og i hvert
fall ikke i 2019, kunne gå foran dyrevelferds-

hensyn og lover. Det Mosaiske Trossamfund
uttaler at de ønsker å få et unntak i norsk
lov, slik at kosherkjøttprodukter kan produseres i Norge – uten bedøving. Dette blir
å gå mange steg tilbake, når bedøvelse før
slakting har vært påbudt for å ivareta dyrevelferden de siste 90 årene.
Ønsker merkeordning velkomment

Både Forbrukerrådet, flere politikere og
Islamsk Råd Norge, ønsker en merkeordning
for importert halal- og kosherkjøtt velkomment. Det har å gjøre med forbrukernes rett
til informasjon om produktet de kjøper og
frihet til å velge.
Dyrebeskyttelsen Norge håper at Nortura
kan gjeninnføre sertifiseringsordningen
med IRN, slik at norske muslimer kan få
produkter som er laget etter norske regler.
Om det muslimske samfunnet i Norge kan
se mellom fingrene og modernisere gamle
tradisjoner slik at de passer inn i et moderne
samfunn, burde Det Mosaiske Trossamfund
vurdere det samme. Som Vårt Land skrev
på lederplass i en kronikk om kritikk av
religion; «Dersom forkynnelse er spekulativ,
usunn og skadelig, da er det vår plikt å si
fra.». n

STØTT

DYREBESKYTTELSEN NORGE
UTEN AT DET KOSTER
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 grasrotmottaker går ikke utover hverken innsats eller eventuell premie, men blir gitt av
Norsk Tippings overskudd.
DYREBESKYTTELSEN NORGES LOKALAVDELINGER er helt avhengige av økonomisk 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 enkelt 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 organisasjonsnummeret 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 mottaker. Dette er en glimrende anledning til et viktig bidrag til dyrevern – uten at
det kjennes på lommeboka.

HER FINNER DU ORGANISASJONSNUMMERET TIL VÅRE LOKALAVDELINGER:
AVDELING

ORGANISASJONSNR.

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø
Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland
Dyrebeskyttelsen Norge Farsund
Dyrebeskyttelsen Norge Flekkefjord
Dyrebeskyttelsen Norge Fredrikstad og omegn
Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark
Dyrebeskyttelsen Norge Gjøvik/Toten
Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland
Dyrebeskyttelsen Norge Harstad

988 712 698
997 248 856
885 541 542
994 111 167
999 304 923
884 056 632
987 004 193
994 664 875
894 064 072
984 506 627

AVDELING

ORGANISASJONSNR.

Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland
Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark
Dyrebeskyttelsen Norge Kongsberg
Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen
Dyrebeskyttelsen Norge Mandal
Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana
Dyrebeskyttelsen Norge Møre og Romsdal
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag

995 478 765
992 649 291
994 412 132
983 095 488
918 617 183
990 561 281
994 943 189
990 446 792
912 677 761
993 151 947

AVDELING
Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus
Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike
Dyrebeskyttelsen Norge Sandefjord Larvik
Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane
Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag
Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø
Dyrebeskyttelsen Norge Vestfold

ORGANISASJONSNR.
983 549 438
993 312 622
991 367 047
990 369 275
993 868 086
985 227 209
976 745 876

STATUS HJEMLØSE DYR 2018:

Krever handling
etter nok et
rekordår
Sprengt kapasitet og inntaksstopp var
oppsummeringen fra Dyrebeskyttelsen
Norges lokalavdelinger, etter nok et
rekordår med dyr som trenger hjelp. Nå
krever Dyrebeskyttelsen Norge handling
fra myndighetene og at det offentlige blir
sitt ansvar bevisst.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE.

S

tatistikk fra Dyrebeskyttelsen
Norges lokalavdelinger, viser
at 8048 familiedyr i Norge fikk
praktisk hjelp fra organisasjonen
i løpet av 2018. Det er en økning på 633
dyr fra 2017, hvor Dyrebeskyttelsen Norge
hjalp 7415 dyr. Dyrebeskyttelsen Norge
krever nå tiltak for å snu den tragiske
utviklingen, samt å sette mer av ansvaret
over på myndighetene. Selv om hjelpeplikten overfor dyr er forankret i norsk lov,
lempes arbeidet og utgiftene med å hjelpe
dyr over på private mennesker og frivillige
organisasjoner.
Økning på over 100 prosent

I 2009 ga Dyrebeskyttelsen Norge ut rap-
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men kun et fåtall blir straffeforfulgt for å
gjøre dette.
ID-merking øker dyrenes rettssikkerhet
ved at det blir enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper dyr eller
utfører vold og vanskjøtsel mot disse. Dette
vil kunne virke forebyggende for å forhindre fremtidig dumping og voldsutøvelse
mot dyr. Er dyret ID-merket, vil det være
enklere å gjenforene funnet dyr med eier.
Obligatorisk ID-merking vil også gjøre at
man tenker seg om to ganger før man skaffer seg dyr.
«Spania har allerede innført obligatorisk ID-merking, Nederland og Belgia
følger etter. I andre land konkluderer man
at det er et godt tiltak for dyrene og besparende for myndighetene med obligatoriskID merking. Det er merkelig at Norske
myndigheter har en annen oppfatning,
samtidig som de fraskriver seg ansvaret for
hjemløse dyr, forklarer Roaldset»

FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE SOGN OG FJORDANE

Markering foran Stortinget
med kosedyr

porten «Hjem, kjære hjem», som viste at
3641 dyr fikk hjelp i løpet av året. 10 år
etter, er antallet hjemløse dyr som får hjelp
av organisasjonen mer enn doblet. Dyrene
som kommer inn er ofte umerkede og bortkomne familiedyr, eller dyr som har blitt
dumpet av eier. I 2018 brukte Dyrebeskyttelsen Norge over 22 millioner kroner på
praktisk hjelp til dyr i nød, og 12 millioner
gikk til å dekke veterinærbehandling og
ID-merking av dyr.
«Disse dyrene har i praksis ingen rettsvern.
Når man ikke kan identifisere en eier er dyret
i praksis ikke beskyttet av lovverket. Dette var
nok ikke Stortingets intensjonen da vi fikk Lov
om dyrevelferd i 2010. Obligatorisk ID-merking

er en enkel og åpenbar løsning. ID-merking er
en engangskostnad som dekkes av dyreeier og
det er en enkel prosedyre som kan utføres på alle
dyreklinikker. Nå er det på tide at disse dyrene
får rettsikkerheten sin ivaretatt», sier veterinær
og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild
Roaldset.
Ingen ID-merking,
ingen ansvarliggjøring

Det er dessverre ikke unikt at nordmenn
dumper familiedyret, når de går lei. Dumping av dyr øker i forbindelse med feriene,
og det oppdages til stadighet dumpede
familiedyr i søppelcontainere, langs veier
og i skogholt. Å hensette et dyr i hjelpeløs
tilstand er et brudd på dyrevelferdsloven,

Fjorårets statistikk viser at det trengs
strakstiltak for å få bukt med det som er
et menneskeskapt problem. Det har vært
en jevn økning i antall dyr som får hjelp
de siste årene og Dyrebeskyttelsen Norges
lokalavdelinger opplever til stadighet å
måtte sette inntaksstopp grunnet fulle
hjelpesentre. Dyrebeskyttelsen Norge
planlegger derfor å holde en markering
foran Stortinget i november, for å belyse
problematikken, samt kreve handling fra
myndighetene.
I 2019 samler Dyrebeskyttelsen Norge
inn brukte kosedyr fra private hjem. Kosedyrene skal representere de dyrene som
fikk hjelp i løpet av 2018, og organisasjonen ønsker å samle inn 8300 kosedyr til
markeringen på Eidsvoll plass.
«Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for at
familiedyr skal ID-merkes i over 40 år. Når antall dyr som får hjelp stadig øker må landbruksministeren ta grep. Situasjonen er uholdbar for
tusenvis av dyr, sier Roaldset. Den estimerte
kostnaden som skulle vært dekket av staten ved
Mattilsynet i henhold til «nødhjelpsforskriften»
for 2018 er på over 5 millioner. Staten sparer
mye på å dumpe ansvaret for nødhjelp til dyr
over på frivillige. Nå er det på tide at ansvaret
plasseres der det hører hjemme, nemlig hos
dyreeier.»
I løpet av markeringen ønsker Dyrebeskyttelsen Norge å overrekke de 8300
kosedyrene og en symbolsk faktura til
landbruksminister Olaug Bollestad (KrF).
Denne fakturaen viser summen myndighetene lemper over på Dyrebeskyttelsen
Norge hvert år, ved å fraskrive seg ansvaret
for de hjemløse dyrene. n
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Butikken

BAG

549,-

Smart reisebag i høy kvalitet med Dyrebeskyttelsen Norge logo. Bagen rommer 50
liter og måler H=27,5 L=55 D=30.

99,-

Kjøp produkter i vår butikk og støtt vårt arbeid samtidig!

www.dyrebeskyttelsen.no

450,-

SVART UNISEX HETTEJAKKE

Denne tøffe hettejakken kommer i mykt
og slitesterkt bomullsstoff med potetrykk
nedover armen og Dyrebeskyttelsen Norge
logo på ryggen. Hettejakken er stor i str, så
bestill en størrelse større enn normalt.

310,-

SVART UNISEX JOGGEBUKSE

Svart joggebukse i mykt og deilig
bomullsstoff med Dyrebeskyttelsen Norge
Logo. Store i str, så gå en størrelse ned enn
normalt.

99,-

50,-

HANDLENETT JUBILEUM

HANDLENETT ÆRLIG TALT

REFLEKSBÅND MED LOGO

Handlenett i rosa bomull med Dyrebeskyttelsen Norges jubileumslogo. På baksiden
av handlenettet er alle Dyrebeskyttelsen
Norges lokalavdelinger listet opp.

Med et brannklistremerke får brannmenn og
annet redningspersonell informasjon om at
det finnes dyr i husstanden dersom en farlig
situasjon oppstår.

Vær synlig i høst- og vintermørket med et
refleksbånd. Langt til å festes rundt armer og
bein og CE-merket med 3M høyreflekterende
kvalitetsmateriale.

Se våre nettsider www.dyrebeskyttelsen.no for flere produkter og bestilling.
14
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ILLUSTRASJONSBILDE
av skadet og syk kalv.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS/SHPERNIK088

Alle fulgte med
og skjønte at det
måtte gå galt.
TEKST: TONE I. LUNDSAUNET, STYRELEDER
DYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-TRØNDELAG. DENNE
KRONIKKEN BLE FØRST PUBLISERT I TRØNDER-AVISA,
24. JUNI 2019.

Dyrevelferd – etikk,
moral, lovbrudd
DYRENE ROPTE PÅ mat. Høyt og tydelig.
Mange hørte det. Naboer, familie, bekjente,
postbudet, håndverkere, melkebilen, slaktebilen, tilfeldig forbipasserende. Mattilsynet
og Dyreversnemda var varslet av flere over
lengre tid. Politiet ble også kontaktet, men
de viste til at dette er Mattilsynet sitt ansvarsområde. Det ble mindre rop og skrik
fra fjøset. Ropene ble stillere og sjeldnere. Så
en dag ble det stille. Helt stille.
DE DØDE. DE sultet i hjel. Nyfødte i uisolerte
fjøs, frøs i hjel. Vannslanger som frøs, og
gjødselspjeld som frøs. Noen nyfødte druknet i skitt. Dyr som gikk ute etter vegen
rundt gården og etter søken på mat. Noen
døde på grunn av manglende veterinærbehandling etter skader og sykdom. Flere
titalls dyr døde innestengt i fjøset. Livet
utenfor gikk sin vante gang samtidig som
dette pågikk. Media skriver ikke om det
heller. Stille katastrofer i lokalmiljøene.
Katastrofe for dyrene.
HVOR MANGE DYR skal lide i norske fjøs før

alle som burde varsle og gripe inn blir stilt
til rette for brudd på hjelpeplikten? Så begynner det på nytt. Mattilsynet aksepterer
at eier skriver over ansvaret for driften på
sønn, datter, nabo, svoger, ny samboer osv.
Da er saken avsluttet. Dette til tross for at
tidligere eier er den i praksis som fortsatt
har det daglige ansvaret for dyrene. Dyreholder kan til og med være fradømt retten til å
ha dyr. Det hjelper ikke at Mattilsynet følger
lover og forskrifter om dette er resultatet!
Mattilsynet må ta ansvar for at det gjøres
nødvendige endringer. Hvilket ansvar har
vi alle sammen for å trygge dyrene? Hvor er
politikere og organisasjoner når det gjelder
å forsvare dyrene? Det kommer ikke en lyd
fra det holdet i slike saker. Aldri! Hvorfor?

VI HAR NÅ en diskusjon pågående om matproduksjon. Det slår aldri feil. Når noe stiller
spørsmål ved dyrevelferden, blir det rabalder. Politikere og organisasjoner, Bondelaget, Småbrukerlaget, Senterpartiet med flere
kommer raskt på banen. Det handler da om
kollegastøtte, det handler om trygge bon-

den, det handler om å hjelpe mot «stygge
media» og alle vi som ikke forstår noe som
helst om hvordan man produserer mat. Det
er rene Cervantes’ Don Quijote i en kamp
som ikke eksisterer. Det er ingen som er mot
dere, snart må dere forstå det. Vi vil ha norsk
landbruk og vi vil kjøpe norsk, men dere må
stå frem og vise at dyrene har det bra!

HERSKETEKNIKKER OM CAFÉ latte-meninger,
gjøre narr av folk og at vi ikke forstår noe av
produksjon av dyr er ikke veien å gå. Vi vet
hvordan vi ikke vil dyr skal behandles! Vi vil
kjøpe av dere, vi vil ha norske produkter og
vi vil ha kortreist mat. Forbrukeren blir mer
og mer bevisst på hva som er akseptabel dyrevelferd. Det går an å produsere med bedre
dyrevelferd. Mange har gjort store endringer
og gjør det. Det er prisverdig. Bokstavelig
talt. Og vi liker det. La oss jobbe sammen for
bedre dyrevelferd og legge vekk dette fiendebilde som skapes. Vi vil at dyrene skal ha
det bra mens de lever. Det er dyrenes velferd
dette handler om. n
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Belønningsbasert
trening for alle dyr
A
Alle våre vanligste familiedyr kan trenes.
Dersom det gjøres på en belønningsbasert måte, vil det oftest være en berikelse
i dyrenes hverdag og gi bedre kontakt og
samarbeid mellom dyr og mennesker.
TEKST: BIRGITTE FINEID, DYREBESKYTTELSEN NORGE
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lle dyr kan trenes. Dyret som
er vanligst å trene, er hunden.
Mange hunder har ulike oppgaver
vi mennesker ønsker at de skal
utføre. Dette gjelder blant annet jakthunder,
gjeterhunder og førerhunder. For at disse
hundene skal utføre jobben sin på en god
måte, må de trenes.
Også hunder som «bare» er familiemedlemmer vil ofte få et bedre liv dersom de får
arbeidsoppgaver og lærer hva vi mennesker
forventer av dem. Små hunder blir i mange
tilfeller lite trent og dette gagner i de fleste

Positiv forsterkning

Stimulus tilføres (+)

Atferden øker i frekvens

Negativ forsterkning

Stimulus fjernes (-)

Atferden øker i frekvens

Positiv straff

Stimulus tilføres (+)

Atferden minker i frekvens

Negativ straff

Stimulus fjernes (-)

Atferden minker i frekvens
FRA BOKA LÆRINGSPSYKOLOGI AV SVARTDAL OG FLATEN (2007)

av å få mange «likes» på sosiale medier, slik
at vi får lyst til å dele flere bilder og historier.

FOTO: PIXABAY.COM

Konsekvensen av atferden
er avgjørende

tilfeller ikke hunden. Selv om de er små av
størrelse, trenger de også stimulering og
trening.
Mindre kjent er det at mange andre arter
også kan trenes med stor suksess. Katter,
kaniner, rotter og til og med gullfisk kan ha
stor glede av å få bruke hodet sitt. Det som
er viktig, er at dyret selv synes treningen er
gøy.
Hva motiverer deg til å gjenta
en atferd?

Operant betinging er en form for læring og
er det som skjer når en atferd endres som
følge av konsekvensen atferden har. Denne
formen for læring skjer hele tiden, både hos
oss mennesker og hos dyr.
Et eksempel; hvis vi gir hunden en
godbit hver gang den setter seg, vil hunden
etter hvert sette seg for å se om den kan få
noe godt. Hunden kobler nå konsekvensen
(godbit) sammen med atferden (sette seg). På
samme måte vil vi mennesker bli motivert

En forsterkende konsekvens av en atferd,
gjør at dyret ønsker å gjenta atferden oftere.
Dersom vi straffer en atferd, blir atferden
mer sjelden.
Man kan forsterke en atferd på to måter;
med positiv forsterkning (tilføre noe dyret
liker) og med negativ forsterkning (tar bort
noe dyret ikke liker). Et eksempel på positiv
forsterkning er at hunden får godbit eller
leke hver gang den setter seg. Når det gjelder
negativ forsterkning vil hunden jobbe for
å unngå noe den ikke liker. For eksempel
vil en hund som opplever at det ikke lenger
rykkes i halsbåndet når den setter seg, sette
seg oftere.
Positiv forsterkning vil helt klart føre til
raskere fremgang i treningen enn negativ
forsterkning. Belønning øker motivasjonen
til å trene på en helt annen måte enn dersom
dyret må jobbe for å unngå ubehag. Tenk
selv på hvilken type sjef du helst vil ha, en
som driver med positiv forsterkning eller en
som driver med negativ forsterkning?
Straff minsker sannsynligheten for en
atferd
Du kan minske sannsynligheten for en
adferd på to måter; positiv straff og negativ
straff.
Positiv straff er når noe dyret opplever
som ubehagelig tilføres etter atferden og
dyret utfører da atferden sjeldnere. For eksempel vil en hund som får kjeft hver gang
den setter seg, sette seg sjeldnere.
Negativ straff er når noe dyret oppfatter
som behagelig fjernes etter atferden og dyret
utfører da atferden sjeldnere. Et eksempel
er en hund som hopper opp når den hilser.
Dersom du ignorerer hunden ved å snu deg
bort, vil ofte hunden slutte å hoppe siden
den hverken får hilse på eller får annen
oppmerksomhet fra deg. Det samme gjelder
dersom du ikke lenger får «likes» på bilder
du legger ut på Facebook. Da vil du sannsynligvis dele bilder sjeldnere enn om du hadde
fått mange «likes».
Dominanstrening

Det finnes dessverre fortsatt en del dyreeiere
som mener at dyr må trenes med dominans.
Da snakker vi i all hovedsak om positiv
straff, hvor et ubehag fjernes når dyret utfører ønsket atferd. I tillegg brukes også en del

negativ forsterkning, hvor dyret jobber for
å unngå ubehag. Forskning viser at denne
formen for trening har dårligere effekt enn
belønningsbasert trening.
Trening som involverer en eller annen
form for ubehag kan resultere i en rekke
uheldige effekter, f.eks. aggresjon og frykt
hos dyret. Dette har også en negativ effekt
på forholdet mellom dyr og eier.
Belønningsbasert trening

Belønningsbasert trening er basert på positiv forsterkning og negativ straff (ignorering
av uønsket atferd). Fokuset vil alltid være
på hva vi ønsker at dyret skal gjøre og det
er veldig viktig at dyret får vite hva som
er ønsket atferd. Når vi ignorerer uønsket
atferd, må det etterfølges av belønning for
ønsket adferd.
For god læring er det viktig at dyret vil
ha belønningen som tilbys. Hva som er
god belønning, vil variere mellom de ulike
artene og også mellom individer. Videre vil
foretrukket belønning variere fra situasjon
til situasjon, avhengig av om det er andre
forstyrrelser rundt dyret når du trener og
hvordan disse forstyrrelsene påvirker dyret.
Husk at dyr som er stresset sjelden tar godbiter eller leke!
Kan mitt dyr trenes?

Svaret vil i de aller fleste tilfeller være ja!
Når det gjelder hundetrening finnes det mye
informasjon og det finnes både teoretiske og
praktiske kurs. For de fleste andre familiedyrene våre er det mindre informasjon om
trening av de ulike artene, men også her vil
det være mulig å finne kvalifisert hjelp. Vær
kritisk til hva du melder deg på og hvilken
informasjon du velger å benytte.
Trening kan være mye forskjellig og
stille ulike krav til dyret. En hund som skal
delta i fartsfylte agilityløp må være utvokst,
i god form og uten sykdom og skader. For
hunder som er veldig unge, gamle eller har
andre fysiske utfordringer, kan enkel og rolig trening som stimulerer hunden mentalt
uten å gi stor fysisk belastning, være midt i
blinken. Vurdere derfor alltid dyret som skal
trenes og ta hensyn til blant annet alder og
helsetilstand før treningen igangsettes. n
Kilder:
Hun om hund: https://blogg.forskning.no/hun-om-hund/operantbetinging--en-innforing/1097144
Hun om hund: https://hunomhund.no/fagstoff-og-tips/belonningsbasert-hundetrening-et-eksempel/
Tabell fra boka Læringspsykologi av Svartdal og Flaten (2007)

DYRENES FORSVARER 3/2019

17

Valpekullet som
ble dumpet i grøfta
Fellesferien hadde nettopp begynt, da et samboerpar la merke
til et hundebur som var plassert i et veikryss. Buret de håpet
var tomt, skulle vise seg å inneholde 5 små valper som var etterlatt til seg selv. Innestengt i et bur.
TEKST: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE. ALLE FOTO: ELAINE MICHELLE EGELAND.

I

Vanse, i Farsund kommune, ble det i
sommer funnet et gjensatt bur med 5
valper. Heldigvis ble de funnet før det
var for sent, og valpene lever i dag hos
nye familier. Hvert år redder Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger tusenvis av
hjemløse dyr, men heldigvis er ikke dumping av hunder dagligdags.
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Hverdagskost for
omplasseringsorganisasjoner
Dumpede dyr er hverdagskost for
Dyrebeskyttelsen Norges 27 lokalavdelinger – og for andre omplasseringsorganisasjoner i Norge. Spesielt rundt feriene dukker det til stadig opp kattunger, kaniner
og andre dyr som er dumpet i skogen, i

grøftekanter og i noen tilfeller, i søppelcontainere.
Våre lokalavdelinger får mange henvendelser hvert år, fra dyreeiere som «plutselig»
har blitt allergiske rett før ferien, eller ikke
lengre vil ha dyret sitt og krever at vi skal
hjelpe. Dumping av valper er imidlertid
relativt uvanlig, og denne hendelsen en fin

VALPENE ble godt ivaretatt og fikk det de trengte av stell,
mat og kos.
FOSTERMOREN var godt vant
med hunder og valpene fikk god
sosialisering med barn.

sommerdag skulle raskt utvikle seg til å
eksplodere i media.
- Jeg har aldri opplevd lignende respons i en
sak før, og jeg har sittet i lokalavdelingen i nærmere 20 år, forteller Anne-Lise Skoie
Risøen, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge
Mandal.
Lapp med instruks

Inne i buret sammen med valpene var det
etterlatt en håndskrevet lapp med teksten;
«Far – ettersøkshund, mor – rådyr- og hjortejakt. Mor er fra Vestlandet og jakter bra. Født
16. mai».
- Det er galskap at noen som eier hund kan
gjøre noe slikt mot levende dyr. Det er bare to
uker til de er leveringsklare, at de ikke klarte å
vente de to ukene er ganske sykt, sa samboeren til
finneren av valpene til NRK 2. juli.
Fikk fosterhjem på dagen

Samboerparet som kom over valpekullet
kontaktet både politi, veterinær og Dyrebeskyttelsen Norge. Vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Mandal engasjerte seg
raskt i saken, og heldigvis var det en nabo
av finner som hadde mulighet til å ta inn
valpene i fosterhjem.
Over de neste dagene ble valpene tatt
godt hånd om av fostermor Elaine Michelle
Egeland, som i samråd med lokalavdelingen
vår i Mandal tok med valpene til veterinær

for helsesjekk. Her ble de også vaksinert og
ID-merket.
Eksploderte i henvendelser

Saken om valpene ble raskt snappet opp av
både media og publikum. Saken ble også
politianmeldt for brudd på dyrevelferdsloven. Vår lokalavdeling fikk i løpet av kort tid
flere hundre henvendelser ifra mennesker
fra hele landet som ønsket å gi de fem valpene et nytt hjem.
- Vi prøvde å være flinke med å svare på alle
henvendelsene i denne perioden, men det ble en
utfordring på et tidspunkt, forteller Skoie Risøen.
Valpekullet ble etter hvert overført fra
Vanse i Farsund, til Mandal, hvor de fikk
være hjemme hos familien til styrelederen i
Mandals lokalavdeling. Her begynte prosessen med å luke ut alle henvendelsene for å
finne nye eiere til valpene.
Valpene var en blanding av det man mistenker kan være Beagle og Drever – begge
aktive jaktraser. Lokalavdelingen måtte
derfor prøve å finne familier som var aktive
og hadde mulighet til å gi hundene det de
trengte av stimuli og aktivitet.
Spredt over hele landet

Etter en lang om omfattende prosess med
å gå gjennom alle henvendelsene, klarte til
slutt vår lokalavdeling å finne 5 nye hjem
til valpene. En ble sendt til Kragerø, en til

Mandal, en til Flekkefjord, en av valpene ble
sendt helt til Bergen, hvor en ansatt i politiet
ønsket å gi hunden et godt og aktivt hjem.
Den siste valpen ble adoptert til et hjem i
Farsund, ikke så langt unna der valpene ble
funnet. Lokalavdelingen vår har opprettet
en lukket Facebook-gruppe for valpeeiere,
slik at de kan utveksle erfaringer med hverandre og for at kullsøsknene kan møtes om
det ønsker det.
Alle valpene ble adoptert ut mot et
omplasseringsgebyr som alle våre lokalavdelinger tar for adopsjon av et dyr. Dette
dekker inn noe av de utgiftene som brukes
til veterinærbehandling, ID-merking og mat.
Omplasseringsgebyret er også viktig for å
synliggjøre overfor potensielle dyreeiere at
dyrehold kommer med betydelige økonomiske utgifter.
Omplasserte flere dyr
enn normalen

Sommertid er den mest hektiske perioden
for Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger, og det kan være svært vanskelig å få
omplassert dyr midt i fellesferien. Oppmerksomheten rundt saken om dette valpekullet,
har imidlertid ført til at lokalavdelingen vår
i Mandal fikk mange henvendelser fra folk
som ønsket å adoptere andre dyr også.
- Det har vært en rekordsommer med hjemløse dyr generelt i år, men vi har fått omplassert
mange dyr denne sommeren som sikkert kommer
av at det var mye mediedekning i denne perioden
rundt valpene. Dette har gjort at vi faktisk kunne
hjelpe flere dyr enn normalt på denne tiden av
året, avslutter Skoie Risøen.
Ønsker du å adoptere et dyr? Ta kontakt med
den av våre lokalavdelinger som er nærmest
der du bor. Kontaktinformasjon til våre lokalavdelinger finner du på side 27.
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Tuulia Kankaanpää

Gobi Manchurian
Vegansk, glutenfri
Det er mange versjoner av denne blomkålretten, og her er mannen
min sin oppskrift. Du kan også bytte ut blomkålen med tofu,
tempeh eller poteter om du liker det bedre.
Ingredienser:
1 stor (eller 2 små) blomkål, i biter
1 liter olje til frityrsteking
1 vårløk, hakket
Røre:
2 dl kikertmel/maismel
2,5 dl vann
Salt
Saus:
2 ss olje
8-12 hvitløksfedd, finhakket
4 ss soyasaus
6 ss ketchup/chilisaus
Fremgangsmåte:
Bland ingrediensene til røren i en stor bolle. Juster mengden til røren
er ganske tynn. Tilsett blomkål og miks godt.
Frityrstek blomkål i olje til fargen er gyldenbrun. Når blomkålbitene
er ferdige, legg dem over på et kjøkkenhåndkle/papir slik at overflødig
olje kan renne av. Sett til side.
Til sausen, har du olje og hvitløk i en gryte med lokk. Kok på lav
varme til hvitløken er gyldenbrun. Tilsett soyasaus, småkok i to

minutter på middels varme. Tilsett ketchup / chilisaus, småkok i ett
minutt. Ha i blomkålen og sørg for at sausen dekker hver blomkålbit.
Sett opp temperaturen i 30 sekunder mens du rører godt.
Garner med vårløk og server umiddelbart mens det er varmt.

Sjokolademousse

Vegansk, glutenfri
Du kan også lage denne med muscovado- eller kokossukker, og
erstatte kokosmelk med soyakremfløte.
Ingredienser:
2 dl kokosmelk
1 dl brunt farinsukker
150g mørk, melkefri sjokolade
Fremgangsmåte:
Varm kokosmelk og sukker i en gryte til sukkeret har smeltet. Smelt
sjokoladen forsiktig på komfyr eller i mikrobølgeovn. Bland alle
ingrediensene sammen, og hell i små dessertskåler.
Avkjøl, og sett i kjøleskap i noen timer - helst over natten.
Før du serverer, dekorer med kakaopulver og friske jordbær.
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Tuulia Kankaanpää bor i Oslo og jobber i en startupbedrift. De siste årene har hun og mannen vært
fosterforelder for kaniner via Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus (DOOA). Hun drømmer om å starte et
dyrefristed en dag, hvor det er plass til å redde alle individer som trenger hjelp. Samtidig drømmer hun om en
fremtid uten dyremishandling - da blir det ingen behov for fristeder.

Kokoscurry
Vegansk, glutenfri
Rekker til 6 porsjoner
Ingredienser:
1 ts sesamolje
2 ss kokosolje
4-6 hvitløksfedd, finhakket
5 cm fersk ingefær, finhakket
2 ts sorte sennepsfrø
2 ts gurkemeie
1 ts rød/gul/grønn karripasta
0,5-1 ts chili
2 bokser med kokosmelk
2 gulrøtter, i terninger
2 poteter, i terninger
1 blomkål, i terninger
1 rød paprika, i terninger
250g tofu, i terninger
200 g fersk spinat
Juice fra 1 lime
Salt og pepper
Sesamfrø
Fremgangsmåte:
Varm opp sesamolje, kokosolje og sennepsfrø i en stor gryte. Tilsett
gurkemeie, karripasta, hvitløk, ingefær og chili. Tilsett litt vann om
nødvendig, og småkok i noen minutter.
Ha i kokosmelk og grønnsaker, kok til gulrøttene og potetene er
myke. Ha i tofu, spinat og krydder og la det sette seg et par minutter.
Serveres med quinoa eller ris.

Bakt ostekake
Vegansk
Passer til en kakeform på størrelse 20-24 cm i diameter.
Ingredienser:
300g (Digestive) kjeks, knust
80g vegansk margarin/kokosolje, smeltet
3 x 150 g Oatly Påmackan kremost
1 x 400g Alpro Go On Plain
Juice fra en halv sitron
2 dl melis
1 ts vaniljesukker
3 ss potetmel
Fremgangsmåte:
Forvarm ovnen til 175 ° C.
Bland knuste kjeks og smeltet margarin i en bolle. Plasser blandingen i en kakeform og trykk den godt ned i bunnen og sidene av
kakeformen.
Bland resten av ingrediensene i en bolle og hell over toppen av kakebasen. Sett kakeformen i ovnen og bak i 45-55 minutter, avhengig
av kakeformstørrelsen. Når kaken har fått lys gyldenbrun farge på
toppen, er den ferdig.
Dekorer kaken med friske bær og agavesirup.
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Kronikk

Hundeavl
angår oss alle
Den 28. juli kan vi lese på nrk.no at det er en økning i bruk av
antidepressiva og angstdempende midler til hunder. Uetisk avl av
familiedyr har bidratt til at mange hunder sliter mentalt.

S

eparasjonsangst og lydfobi er blant
de vanligste mentale lidelsene
vi ser hos hund og begge disse
lidelsene kan eskalere og medføre
stress og angstfølelse. Slike lidelser
kan være arvelige og komme av uetisk
avlsarbeid. Angst og stress hos dyr er et
dyrevelferdsproblem i likhet med fysisk
sykdom. Derfor må hundeeiere ta dette
på alvor slik at dyrene får best mulig liv
med riktig medisinsk behandling og
hensiktsmessig atferdsterapi.
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker at dyr
skal avles slik at de blir robuste, både fysisk
og mentalt. Hunders gemytt og mentale
helse er arvelige egenskaper og når vi nå ser
en økning i bruk av antidepressiva, er det
viktig at oppdrettere tar grep og finner nye
måter å velge avlsdyr på.

Rasehygiene og innavl
Dagens hundeavl er basert på rasehygiene.
I årtier har man avlet hunder med høy grad
av innavl, dette har resultert i hyppig forekomst av arvelige sykdommer, som igjen gir
redusert livslengde og redusert livskvalitet
hos mange hunder.
I dag avles hunder i stor grad ut fra utseende med lite hensyn til dyrets mentale og
fysiske funksjon. For 21 år siden anbefalte
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Rådet for dyreetikk at enkelte raser burde
forbys dersom deres helse ikke ble forbedret.
Norsk Kennel Klub, rasehundklubbene og
de enkelte oppdrettere har ikke tatt dette på
alvor, og det er trist å lese om sykdomsbyrden enkelte raser må leve med. Nå mener
Dyrebeskyttelsen Norge at myndighetene
må gripe inn. Vi er 21 år på overtid.

Endring i tankesett
Vi har ikke råd til å avle flere generasjoner
med hunder basert på prinsippet om at
rasehygiene og utseende skal trumfe vitenskapelig metode og hundens egenverdi. For
de aller fleste raser er det ingen krav til dyrenes mentale og fysiske funksjon ved valg
av avlsdyr, på tross av at loven krever at avl
skal fremme robuste dyr med god funksjon
og helse. Genmaterialet som blir videreført
til neste generasjon er svært sparsomt og
basert på få individer. Utvelgelsen av avlsdyr er ofte basert på feil kriterier og utført av
lekpersoner.
Det sier seg selv at dette avlsarbeidet
ikke er bærekraftig. For mange hunderaser
snakker vi om systematisk, organisert og
planlagt dyremishandling. Dyrebeskyttelsen Norge anser mye av avlen som brudd på
§ 25 i dyrevelferdsloven. I juni 2018 lanserte
Dyrebeskyttelsen Norge kampanjen #ær-

lig talt for å sette søkelys på uetisk avl av
familiedyr.
Myndighetene i flere europeiske land
har i det siste tatt grep for å hindre uetisk
avl. I Østerrike har offentlige veterinærer
nektet dyr med tannmangel fra å delta på
utstilling, og i Nederland har det blitt ulovlig å avle hunder med kort snute. England
har nylig fått på plass et nytt lovverk der det
blir mulig å straffeforfølge personer som
driver uetisk avl, og i Luxembourg stanset
landbruksdepartementet en internasjonal
hundeutstilling med den begrunnelse at
utstilling ikke var bra for dyrevelferden.
Utstilling er ikke en egnet måte å velge
ut avlsdyr på, dermed er denne aktiviteten kun et show der menneskelige behov
blir ivaretatt. I Belgia har myndighetene

FOTO: ANNE K. HARKESTAD
FOTO: PXHERE.COM

Tekst: Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Kronikken ble først publisert i Nationen 8. august 2019.

sammen med fagfolk laget et verktøy for å
sikre at utvelgelsen av avlsdyr har en viss
vitenskapelig forankring, for å begrense
innavlsgraden og sykdomsbyrden hos rasehunder.

Opplysningsarbeid fungerer ikke
Det viser seg fra vitenskapelige studier at
eier av syke dyr er blinde for deres dyrs
lidelser og at de ofte velger samme rase neste
gang de skal ha hund. Dette på tross av at
rasen krever hyppig veterinærbehandling,
og daglig stell og tilrettelegging for å få
tilfredsstillende livskvalitet.
Alt tyder på at vi trenger strukturelle
endringer i avlsarbeidet og at myndighetene
må sørge for at loven blir fulgt. 21 år med
opplysningsarbeid har ikke hatt ønsket

effekt og både vitenskapelige studier og
erfaringer fra utlandet tyder på at opplysningskampanjer ikke gir resultatene som
hundene fortjener.
Dyrebeskyttelsen Norge ønsker en
forskrift som beskriver hvordan avl av
familiedyr skal foregå og at denne forskriften må ansvarliggjøre Norsk Kennel Klub,
rasehundklubbene og den enkelte oppdretter. I dag ser vi altfor ofte at aktørene legger
skylden på hverandre, og til og med på
valpekjøper. Det sier noe om hvor absurd
situasjonen har blitt når det er valpekjøper
som får skylden for uetisk avl.

Uetisk avl angår oss alle
Uetisk avl av familiedyr er et omfattende

dyrevelferdsproblem og vi er helt avhengige
av at Mattilsynet får ressurser til å håndtere
problemet, slik vi ser myndighetene i andre
land gjør. I dag drukner problemstillingen i
andre alvorlige dyrevelferdsutfordringer.
Det er ikke bare angst hundene våre
sliter med, det er også en økning i antall
hunder som lever med allergiske lidelser.
Allergi hos hund, er en arvelig lidelse
som ofte gir hudproblemer, som gjerne
behandles med hyppige eller langvarige
antibiotikakurer. Uetisk hundeavl er
dermed også en pådriver for unødvendig
antibiotikabruk. Dersom dyrevelferd ikke
er god nok begrunnelse for at myndighetene skal ta problemet på alvor så bør det
være klinkende klart at unødvendig antibiotikabruk angår oss alle. n
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Invitasjon
Dyrebeskyttelsen Norge fyller 160 år!
I starten av oktober skal vi feire 160-årsjubileet vårt tre dager til ende, og vi vil gjerne
invitere deg til å feire sammen med oss!
Feiringen vil foregå på SALT i oslo, og bestå av to dager med spennende,
populærvitenskapelige foredrag og en hel dag dedikert til gøy for hele familien.
Torsdag 3. og fredag 4. oktober vil vi fylle dagene med foredrag som tar for seg et
bredt spekter av temaer, fra dyrevelferd i landbruket og forbrukerens bevissthet rundt dette,
til uetisk avl av familiedyr og støy i havet.
Lørdag er den store familiedagen og da inviterer vi både små og store til spennende foredrag
tilrettelagt for barn og unge. I tillegg til interessante foredrag, blir det morsomme aktiviteter utendørs,
som rebusløp, kosedyrklinikk, ansiktsmaling og underholdning for å nevne noe.
Vi håper at du blir med og feirer Dyrebeskyttelsen Norge sitt 160-års jubileum.
Detaljert program vil bli publisert på www.dyrebeskyttelsen.no og i alle våre
kanaler så snart alle detaljer er spikret.

24

DYRENES FORSVARER 3/2019

Arendalsuka 2019
I år rigget Dyrebeskyttelsen Norge opp tidenes triveligste stand
under Arendalsuka. Vi hadde en deilig sofa, bord og vi serverte
nytraktet kaffe. Målet vårt var å kunne invitere folk inn på en
uformell prat og fortelle litt om arbeidet vårt. Dette ble en stor
suksess, og mange hyggelige mennesker ville sitte ned og
snakke med oss. TEKST: EVA HUSTOFT, DYREBESKYTTELSEN NORGE
og regnponsjoer som barna kunne få med
seg til skolestart. Vårt fine rosa treetasjes
pennal gjorde mange barn hoppende glade
disse dagene.
I tillegg til stand, var Dyrebeskyttelsen
Norge ansvarlig for to arrangementer. Ett
foredrag på tirsdagen, hvor Karianne Muri
snakket om sammenhengen mellom vold
mot dyr og vold mot mennesker i Norge.
Hun brenner for å gi veterinærene kunnskap om hva de skal se etter i sin klinikkhverdag for å avsløre voldstilfeller, og er en
pioner på dette arbeidet her i Norge. Dyrebeskyttelsen Norge/Videre leide henne inn
for å holde dette foredraget. Vi anser dette
arbeidet som svært viktig, og ønsker å bidra
til at kunnskapen når ut til alle.
På torsdagen var det duket for debatt om
uetisk avl av familiedyr, i forbindelse med
vår Ærlig talt-kampanje. I debatten stilte
både politikere, Mattilsynet, Veterinærforeningen og fagfolk. Dyrebeskyttelsen Norge
stilte med daglig leder Åshild Roaldset. NKK

og noen raseklubber var invitert, men valgte
å ikke stille. Debatten var preget av en konsensus om at dette problemet må adresseres,
og dyrenes helse og velferd må ivaretas.
Åshild Roaldset var klinkende klar på at vi
må slutte å la rasehygiene gå foran helse
og velferd hos dyrene. Torunn Knævelsrud
fra Mattilsynet kunne også informere om
at i sommer har Landbruks- og matdepartementet gitt Mattilsynet i oppdrag å utrede
og utarbeide en forskrift til paragraf 25 i lov
om dyrevelferd. Det er en solid delseier på
veien mot bedre helse og velferd for våre
familiedyr og er nettopp en av de tingene
Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet hardt for
i Ærlig talt-kampanjen.
Det ble en flott uke med mye dyresnakk,
og mange spennende foredrag om alt fra familiedyr, ville dyr til produksjonsdyr. Vi tar
med oss ny kunnskap hjem, og en ny giv til
å ta fatt på gamle og nye problemstillinger
innen dyrevelferd!

FOTO: ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE, DYREBESKYTTELSEN NORGE.
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å standen hadde vi også litt
materiell til utdeling. Både medlemsblader til barn og voksen, og
annet informasjonsmateriell fikk
folk med seg. Vi jobbet særlig med Ærlig
talt-kampanjen og fikk mange nye underskrifter denne uken. For at folk kunne få
kjenne på hvordan det er å være et dyr med
flat snute og pusteproblemer hadde vi tre
oksygenstrupende masker som folk kunne
prøve. Disse maskene ble svært populære,
både blant barn og voksne. Mange gjorde
store øyne da det gikk opp for dem at dette
faktisk er tilstanden 24/7 for flere av familiedyrene våre. Det ble mye engasjement og
diskusjon, og mange gikk fra standen med
nye kunnskap om virkeligheten til disse
dyrene.
Vi hadde to konkurranser som folk
kunne delta på, hvor fire heldige vinnere
fikk fine premier fra nettbutikken vår. Til
barnedagene hadde vi gjort klart en mengde
med pennaler, nøkkelringer, post-it lapper
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Dyredetektivene

på sporet!
Vi trenger nysgjerrige og dyreinteresserte barn
under 13 år til å hjelpe oss i vårt arbeid for dyr.
Dyrebeskyttelsen Norges dyredetektiver får
en håndbok med mange tips og mye kunnskap
om hvordan vi alle kan hjelpe dyr, de får bladet
Dyrenes Verden fire ganger i året og vår
fine maskot Sherlock Fox! På nettsidene får
dyredetektivene tilgang til ukentlige utfordringer.
Et medlemskap koster 200 kroner.

www.dyredetektivene.no

Adresser
Telefon/faks (f)

Avdeling

Kontaktperson/adresse

Kontonummer

E-post/nettside

95 45 77 76

Bergen og Hordaland

Inger Johanne Graff
Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes

3624 67 97670

db.bergen.hordaland@gmail.com
www.dbbh.no

40 09 11 29

Bodø

Vibeke Wensell Hakkebo
Postboks 4007, Coop Prix Bodøsjøen, 8089 Bodø

4509 29 48734

dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com
www.dyrebeskyttelsen-bodo.no

95 92 41 37

Drammen og omland

Aud Vogt Johansen
Postboks 4109, 3005 Drammen

1638 07 45074

post@ddoo.no
www.ddoo.no

Farsund

Andreas Albrektsen
Postboks 137, 4558 Vanse

3030 34 50153

dnfarsund@gmail.com
www.dyrebeskyttelsenfarsund.no

Flekkefjord

Monica Skailand
Postboks 186, 4402 Flekkefjord

48 06 69 78

Fredrikstad og omegn

Solgunn Øvereng
Kirkeveien 39, 1664 Rolvsøy

0532 06 37769

info@frdb.no
www.frdb.no

98 44 75 92

Finnmark

Katrine Larsen
Postboks 2272, 9508 Alta

4901 13 79922

dbfinnmark@gmail.com
www.dyrebeskyttelsennorgefinnmark.net

45 26 77 61

Gjøvik og Toten

Inger Malerstuen
Skausnaret 1, 2818 Gjøvik

6173 05 40700

dyrebeskyttelsengt@gmail.com
www.tovelafjell.no

61 32 32 00

Hadeland

Kristin Bjerkås
Postboks 218, 2711 Gran

2020 32 27419

dnhadeland@gmail.com
www.dnhadeland.no

90 97 67 20

Harstad

Rita Øien
Nerbotnveien 1, 9407 Harstad

4730 05 82903

kontakt@dyrebeskyttelsen-harstad.no
www.dyrebeskyttelsen-harstad.no

91 79 05 35

Haugaland

Elisabeth Ellingsen
Postboks 212, 4299 Avaldsnes

3240 08 47052

dnhaugaland@gmail.com
www.dnhaugaland.no

41 36 41 79

Hedmark

Vivian Nikolaisen
Postboks 32, 2101 Skarnes

1822 09 05523

dnhedmark@gmail.com
www.dnhedmark.no

47 24 32 71

Kongsberg

Steve Antonsen
Postboks 836, 3606 Kongsberg

2291 17 56866

dyrebeskyttelsennorgekongsberg@gmail.com
www.dbnk.no

93 84 86 39

Lillehammer og omegn

Nina Jørstad
Postboks 15, 2601 Lillehammer

6188 05 28504

lillehammer@dyrebeskyttelsen.no
www.db-lillehammer.no

48 42 85 85

Lofoten Vesterålen

Mariell C. Hansen
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

Lene Rasmussen
Postboks 1257, 8602 Mo i Rana

0539 27 24879

dbmoirana@gmail.com

Møre og Romsdal

Ragnhild Kirkholm
c/o Roger Stormo, ,
Einerskaret 24, 6521 Frei

3910 30 55168

post@dbmr.no
www.dbmr.no

Nord-Jæren

Elise Sjøthun Halvorsen
Øksnevarden 1, 4352 Kleppe

1503 4120789

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

40 55 09 67

Nord-Trøndelag

Tone I. Lundsaunset
Postboks 17, 7701 Steinkjer

4484 11 67411

db.nordtrondelag@gmail.com
www.dnnt.no

23 13 45 45

Oslo og Akershus

Hege Johansen
Mosseveien 226, 1169 Oslo

7032 06 09745

post@dooa.no
www.dooa.no

98 04 72 12

Ringerike

Heidi Halvorsen
Vemeveien 141, 3534 Sokna

2280 66 07561

post@dyrebeskyttelsenringerike.no
www.dyrebeskyttelsenringerike.no

92 44 33 64

Sandefjord – Larvik

Annette Gulliksen
Postboks 7, 3251 Larvik

2480 57 19040

dbsandefjordlarvik@gmail.com

95 22 52 75

Sør-Trøndelag

Torunn Vingsand
Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

4358 15 86109

sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.no
www.dnst.no

41 24 40 02

Sogn og Fjordane

Anne-Jo Bjordal
Postboks 626, 6804 Førde

3720 14 98210

post@dyrebeskyttelsen-sfj.no
www.dyrebeskyttelsen-sfj.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@dbth.no
www.dbth.no

hjelpdyrene@gmail.com
www.dyrebeskyttelsenflekkefjord.no
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Returadresse:
Dyrebeskyttelsen Norge
Konows gate 5
0192 Oslo

Vil du gi dyrene en hjelpende hånd?
Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten mulighet til å forsvare seg selv.
Noen av dyrene finnes på pelsfarmene, innesperret i nettingbur hvor de er fratatt alle muligheter til å leve slik de
selv ønsker. Andre dyr har blitt sviktet av sin egen familie: Tatt inn i varmen som små og sjarmerende, men dumpet som
søppel når det nye familiemedlemmet har tatt for mye tid.
Dyrebeskyttelsen Norge kjemper for reelle endringer. Vi har bidratt til avsløringer av forholdene på norske
pelsfarmer og formidlet dette til politikere, presse og publikum. Hver dag kommer vi nærmere målet om et forbud mot
pelsdyroppdrett i Norge.
Vi er også i felten. Hver dag. For å redde dem som har blitt sviktet av alle: Kattunger som er forlatt i en søppelcontainer
eller kaniner som er etterlatt langs motorveien. Hvert år redder vi over 7500 dyr og gir dem nye, omsorgsfulle hjem.
Vårt arbeid er finansiert av medlemskap og gaver. Med deg som medlem kan vi arbeide hardere og oppnå mer for
dyrene som trenger det mest. Du kan gi dyrene en hjelpende hånd ved å gi oss din støtte og ditt medlemskap:
Bli medlem ved å fylle ut slippen under og returner til oss i dag.
PS! Er du allerede medlem av Dyrebeskyttelsen Norge kan du fylle ut og sende inn skjemaet under for å endre din medlemsform til
Avtalegiromedlemskap.

Det er nå under 300 pelsfarmer igjen i Norge, og
et gryende ønske om forbud hos norske politikere.
En støtte til Dyrebeskyttelsen Norge betyr en
støtte til avvikling av pelsdyroppdrett.

AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:
•
Du blir varslet minst 7 dager før forfall - da har du full kontroll på regningene dine.
•
Din konto blir automatisk belastet ved forfall - da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken.
•
Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften - da får du god oversikt.

automatisk betaling av faste regninger

x

JA TAKK! Jeg ønsker å bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge og betale mitt medlemskap med AvtaleGiro.
Hvis jeg allerede er registrert som medlem ønsker jeg at mitt medlemskap heretter betales med AvtaleGiro.
Mottaker

Mottakers konto

Dyrebeskyttelsen Norge

1503 18 34705

Mitt faste bidrag per måned er:
(minstebeløp kr. 50)
kr. 50

150 250

Annet beløp

Belast mitt konto nr.
Beløpsgrense per trekk: kr...............................
Hvis beløpsgrensen ikke fylles ut vil den bli satt til kr. 500
per trekkmåned. Du vil kun trekkes for det avtalte beløp.

KID-nr.
(Fylles ut av Dyrebeskyttelsen Norge)

Navn: .......................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................

Jeg ønsker å støtte (kun ett kryss):
Dyrebeskyttelsen Norge
Nærmeste lokalavdeling

Postnr./sted: ..........................................................................................................................
Fødselsdato: ............................................................ Telefon: ..........................................

Jeg ønsker ikke varsel i forkant av
betalingen

E-postadresse: .....................................................................................................................

Jeg ønsker å motta elektronisk
nyhetsbrev på e-post

Sted/dato: ......................................................................
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Underskrift: ........................................................................................

Send signert skjema til Dyrebeskyttelsen Norge, Konows gate 5, 0192 Oslo. Tlf. 23 13 92 50

