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Året som har gått har vært svært hektisk for organisasjonen, 
men det har også vært et år fylt med nye og spennende sats-
ninger.

HJELP TIL DYR I NØD
Stadig flere hjemløse dyr får hjelp av våre 28 lokalavdelinger 
og det er også en økning i antall dyr som blir overtatt fra Mat-
tilsynet. Dyrebeskyttelsen Norge har et unikt nettverk av 
frivillige og fosterhjem som åpner sine hjem for å ta imot dyr. 
Det er rørende å få lov til å være vitne til at DN Ringerike tar 
inn 40 vanskjøtte hunder og følger opp disse inntil de kom-

me til sine for-alltid-hjem. Veterinærkostnadene forbundet 
med å ta over slike dyrehold er skyhøye, og det er fantastisk 
at de klarte å samle inn nok midler til å hjelpe så mange dyr.

Selv om katter er den største gruppen med dyr som får hjelp 
av organisasjonen, viser tall fra 2018 at hele 28 ulike arter 
mottok hjelp. Det ser ut til at problemet med hjemløse kat-
ter forbedres betraktelig i områder med en aktiv lokaldeling 
som har jobbet jevnt og trutt i mange år. I områder med yn-
gre avdelinger, slik som i Lofoten og Vesterålen, er kattepro-
blematikken stor og innsatsen til de frivillige imponerende.  

NYE SATSNINGER
Over det siste året har vi styrket informasjonsarbeidet og 
arbeidet med politisk påvirkning. Dette har ført til at vi har 
deltatt mer aktivt gjennom debatter i media, og på den må-
ten styrket relevansen i mediebildet og blant politikerne. 
Blant annet når det kommer til innføring av obligatorisk ID-
merking, som nå får støtte av Miljøpartiet De Grønne, Frem-
skrittspartiet og Høyre.

I 2018 satte sekretariatet i gang med kampanjen Ærlig talt. 
Dette er en kampanje som skal jobbe for på bukt med uetisk 
avl av familiedyr, og det jobbes med å påvirke myndighete-
ne og politikerne for å få konkretisert dagens lovverk til å 
bedre favne uetisk avl av familiedyr. I fjor høst arrangerte 
vi også en nasjonal kastreringskampanje (Black Friday), som 
ved hjelp av lokalavdelingene førte til mye oppmerksomhet 
i media.

Våre lokalavdelinger er også svært flinke til påvirknings-
arbeid opp mot politikere. Både Dyrebeskyttelsen Norge 
Bergen og Hordaland og Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøn-
delag, har jobbet for å få på plass dyrevelferdsplaner i kom-
munene. Hittil er dette på plass i Bergen kommune, og vi hå-
per å snart få det samme i kommunene Skedsmo og Stjørdal. 

VIDERE
Dyrebeskyttelsen Norge opprettet i 2018 organisasjonen Vi-
dere som skal arbeide mot vold mot dyr og vold i nære relasjo-

«Dyrebeskyttelsen Norge har et unikt nettverk av frivillige og fosterhjem  

som åpner sine hjem for å ta imot dyr. »

//  DYREBESKYTTELSEN NORGE
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ner. Gjennom dette arbeidet har Dyrebeskyttelsen Norge 
knyttet tette bånd til NMBU Veterinærhøgskolen og til 
Krisesentersekretariatet. 

Samarbeidet har resultert i rundebordskonferanser, der 
aktuelle departementer, direktorater, organisasjoner og 
fagfolk er med. Dette er et arbeid som skaper endring i 
måten dyr, barn og mennesker som lever i voldelige re-
lasjoner blir møtt av hjelpeapparatet. Arbeidet med dette 
fortsetter i 2019.  

TIDEN SOM ALDRI STREKKER TIL
Nå som vi er på full fart inn i neste hektiske år er det vik-
tig å se tilbake og tenke igjennom alt man har fått utret-
tet. 

Drømmene og planene man har kan lett bli større enn 
man makter, spesielt når det renner inn med dyr som 
trenger akutt hjelp. Det er alt vi har utrettet vi skal være 
stolte av og se tilbake på.  I 2019 er jeg sikker på at vi kom-
mer til å hjelpe enda flere dyr, at vi når enda lenger med 
vårt politiske arbeid og samarbeider bedre med hveran-
dre. Sammen er vi med på å endre en liten flik av verden 
til det bedre for både dyr og mennesker.

Oslo, april 2019

Åshild Roaldset
Daglig leder og veterinær 
Dyrebeskyttelsen Norge

Innhold

Fokus
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Dyrebeskyttelsen Norge er landets største og eldste dyrevernorga-
nisasjon. Siden 1859 har vi jobbet for at dyr skal bli behandlet med 
medfølelse, respekt og toleranse

Med over 8000 medlemmer i ryggen taler vi dyrenes sak overfor 
publikum, myndighetene og media. Vi sprer nye tanker der man 
ikke lengre ser verdien av et dyrs liv. Dyr skal tilkjennes den egen-
verdien de har, og respekteres som enkeltindivider. 

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende medlemsorganisa-
sjon med 28 lokalavdelinger som Disse strekker seg fra Finnmark i 
nord, til Mandal i sør. Lokalavdelingene har flere hundre frivillige 
som arbeider med praktisk dyrevelferd i tråd med Dyrebeskyttel-
sen Norges vedtekter og etiske plattform for å oppnå bedre dyrevel-
ferd i hele landet. 

Flere legater og stiftelser administreres av Dyrebeskyttelsen Nor-
ge. Alle fondene har til felles at de gir støtte til dyrevernarbeid som 
kan bidra til en bedre hverdag for dyrene. I tillegg har også Dyre-

beskyttelsen Norge en stiftelse, Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norge, 
som har identisk styre som sentralstyret i organisasjonen.

I 2018 hadde organisasjonen 7683 voksenmedlemmer, 304 ung-
dom/studentmedlemmer, 242 barnemedlemmer og 223 andre 
medlemskap. Til sammen 8452 medlemmer valgte å støtte dyrene 
gjennom et medlemskap i organisasjonen i 2018. 

FORMÅL
Dyrebeskyttelsen Norges formål er å fremme og sikre dyrs rettig-
heter og velferd. 

Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp til dyr i nød, 
arbeider organisasjonen for at dyr skal oppnå respekt og anerkjen-
nelse som likeverdige enkeltindivider med egenverdi – uavhengig 
av hvilken nytteverdi de måtte ha for mennesker. 

//  DYREBESKYTTELSEN NORGE

Landsmøte

Lokalavdelinger

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norge

Familien Minnie  
og Nils Wangensteens fond

Stiftelsen Lisa Kristoffersens Minde

Dyrebeskyttelsen Norge Fondet for 
Alternativ Forskning

Sentralstyre

Sekretariatet

VÅR ORGANISASJON

Dette er Dyrebeskyttelsen Norge
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TROMS OG FINNMARK

Avd. Midt-Troms
Avd. Finnmark 
Avd. Tromsø 
Avd. Harstad 

NORDLAND

Avd. Bodø
Avd. Lofoten og Vesterålen
Avd. Mo i Rana

TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL

Avd. Møre og Romsdal
Avd. Nord-Trøndelag
Avd. Sør-Trøndelag 

Dyrebeskyttelsen Norge over hele landet

//  FAKTA OM DYREBESKYTTELSEN NORGE

HORDALAND OG  
SOGN OG FJORDANE

Avd. Bergen og Hordaland
Avd. Sogn og Fjordane

ROGALAND OG AGDER

Avd. Farsund
Avd. Flekkefjord
Avd. Haugaland
Avd. Mandal
Avd. Nord-Jæren 

HEDMARK OG OPPLAND

Avd. Hedmark
Avd. Gjøvik/Toten
Avd. Hadeland
Avd. Lillehammer og omegn

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

Avd. Drammen og omland 
Avd. Kongsberg
Avd. Ringerike
Avd. Sandefjord-Larvik
Avd. Tønsberg-Horten

OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Avd. Oslo og Akershus 
Avd. Fredrikstad og omegn

= HJELPESENTER

STYRELEDER

Anne Lise Skoie Risøen, DN Mandal

 
STYREMEDLEMMER

Ove Myrmel, DN Sogn og Fjordane 

(nestleder) 
Susanne Langvad, DN Tromsø

Bård Kirkeeng, DN Tønsberg-Horten 
Lillian Ann Auliff, DN Mandal 
Berit Nilssen, DN Sandefjord-Larvik  

(fratrådt høsten 2018)

Egil Heine Strand, DN Nord-Jæren 
 
 VARAMEDLEMMER
Bjørn Andre Midjord, DN Finnmark 
Mona Sirikit Svanberg, DN Bergen og 

Hordaland

Heidi Halvorsen, DN Ringerike

SENTRALSTYRET 2018
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Dyrebeskyttelsen Norge har et sekretariat i Oslo. Sekretariatet fungerer som et serviceorgan for resten av organisasjonen, og arbeider 
med dyrevernspørsmål på nasjonalt nivå, i tillegg til å gi råd og veiledning til publikum. Sekretariatet tok i 2018 imot tusenvis av 
henvendelser fra publikum via telefon, e-post og sosiale medier. Sekretariatet svarer også på en rekke henvendelser ifra media.  

SEKRETARIATETS ANSATTE 2018 
Åshild Roaldset tiltrådde som daglig leder ved sekretariatet våren 
2018, etter at Monica Dahlback sluttet i januar. Roaldset er utdan-
net veterinær og har bred erfaring, blant annet som klinikksjef 
ved smådyr og hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen og 
som daglig leder ved egen veterinærklinikk. Åshild er utdannet i 
Storbritannia og har med seg erfaring fra produksjonsdyrpraksis 
og forvaltning fra England.

Birgitte Fineid er utdannet veterinær og har blant annet erfaring 
som smådyrveterinær og fra forskning. Hun er ansatt som vete-
rinærfaglig rådgiver og arbeider med dyrefaglige problemstillin-
ger, blant annet i form av artikler til medlemsblader, høringssvar, 
veiledning til dyreeiere mm. Birgitte har jobbet ved sekretariatet 
siden 2015.  

Annette Bjørndalen Søreide er utdannet innen journalistikk og 
medier. Har bakgrunn fra medie- og kommunikasjonsbransjen og 
har jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved sekretariatet siden 

høsten 2016. Hun er redaktør for medlemsbladene, nettredaktør og 
SoMe-ansvarlig, i tillegg til medieansvarlig.

Marianne Lunde er utdannet statsviter, og ble ansatt som lokalav-
delingsansvarlig i april 2017. Hun arbeider med å styrke kommu-
nikasjonen mellom sentralleddet og avdelingene og yter rådgiv-
ning til disse, i tillegg tar hun seg av administrative oppgaver ved 
kontoret.

Eva Hustoft er utdannet dyrepleier og naturforvalter. Hennes ar-
beidsoppgaver består blant annet av å besvare dyrefaglige spørs-
mål, i tillegg til å skrive artikler i medlemsbladene, høringssvar og 
kronikker. Eva arbeider mye med temaer som omhandler ville dyr 
og med uetisk avl av familiedyr. Eva har jobbet ved sekretariatet 
siden høsten 2015.

Lena Syvertsen sluttet i sin stilling som medlemsansvarlig i april 
2018, og hadde da jobbet ved sekretariatet siden 2015. Stillingen 
ble overtatt av Trine Tristana Nordby Lunde, som ble ansatt i et 

//  DYREBESKYTTELSEN NORGE

Sekretariatets arbeid 

BIRGITTE FINEID

TRINE TRISTANA NORDBY LUNDE

ANNETTE BJØRNDALEN SØREIDE

INGER LISE HANSEN

MARIANNE LUNDE

CHAN WIKSTRØM

ÅSHILD ROALDSET

EVA HUSTOFT
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ettårig vikariat. Trine er utdannet innen organisasjonspsykologi 
og har bred erfaring med ulike CRM-systemer fra blant annet IT-
bransjen. Hun er superbruker av medlemssystemet Orgsys. og rap-
porterer til regnskapsfører, revisor og Skatteetaten. 

Inger Lise Hansen er Dyrebeskyttelsen Norges først møte med folk 
som ringer sekretariatets sentralbord og har bakgrunn fra blant 
annet coaching. Inger Lise har også et økonomisk ansvar på konto-
ret, håndterer testamentariske gaver og samarbeider tett med regn-
skapsfører. Inger Lise begynte ved sekretariatet sommeren 2016.

Chan Wikstrøm har arbeidet ved sekretariatet i seks år, og har tid-
ligere arbeidet i og for andre dyrevernsorganisasjoner både i Norge 
og i England. Hun har en mastergrad i smykkedesign, og har både 
designet og produsert smykker og klær til utsalg i butikker. Chan 
jobber på sekretariatet som nettbutikkansvarlig. 

SOSIALE MEDIER 
Dyrebeskyttelsen Norge har titusenvis av støttespillere på orga-
nisasjonens Facebook side, med mer enn 93 000 likes ved utgan-
gen av 2018. Dyrebeskyttelsen Norge er også aktive på Twitter og 
på Instagram med henholdsvis 3567 og 7618 følgere.

EKSTERN REPRESENTASJON 
Dyrebeskyttelsen Norge sitter i eksterne utvalg og grupper. Re-
presentasjonen gir oss mulighet til å påvirke bredt, blant annet 
overfor politiske miljøer, miljøvernorganisasjoner og fagmiljø 
innenfor dyrevelferd.  

NORECOPA 
Norges første plattform for alternativer til dyreforsøk, Norecopa, 
ble etablert i oktober 2007. Plattformen skal være et forum hvor 
representanter fra interessepartene rundt dyreforsøk skal for-
søke å oppnå enighet om utfordringene som det enkelte landet 
står overfor. Plattformen skal videre være et kompetansesenter i 
spørsmål som angår «de tre R-ene» (replace, reduce, refine) innen 
dyreforsøk. Birgitte Fineid er representert i Norecopas styre.

RÅDET FOR DYREETIKK 
Rådet for dyreetikk er et uavhengig statlig råd som utreder og 
gir uttalelser om ulike aspekter ved dyrehold. Rådets uttalelser 
høster respekt og tillit i samfunnet og disse refereres til i flere 
sammenhenger. Landbruks- og matdepartementet er blant insti-
tusjonene som bruker rådets uttalelser. Dyrebeskyttelsen Norge 
og Dyrevernalliansen kommer med anbefalinger av medlemmer 
og varamedlemmer når det stilles valg i Rådet for dyreetikk.

WORLD ANIMAL PROTECTION (TIDLIGERE WSPA)
World Animal Protection er en internasjonal paraplyorganisa-

sjon for dyrevernorganisasjoner over hele verden. Dyrebeskyt-
telsen Norge er medlem. 

NORDISK SAMARBEID
Dyrebeskyttelsen Norge har jevnlige møter med søsterorganisa-
sjoner i Norden. Her blir ideer og mulige samarbeid utvekslet.

FRIVILLIGHETEN NORGE 
Dyrebeskyttelsen Norge er aktivt medlem og benytter seg av Fri-
villigheten Norge som blant annet fora for faglig påfyll og nyttige 
kurs til sine ansatte og frivillige.

Medlemsbladene  
Dyrenes Forsvarer og Dyrenes Verden
Alle medlemmer i Dyrebeskyttelsen Norge får medlemsbladet 
Dyrenes Forsvarer fire ganger per år. De under 12 år er 
«Dyredetektiver» og får bladet Dyrenes Verden fire ganger per år. 

Dyrenes

FORSVARER

AKTUELLE NYHETER                VEGETARISK MAT                BUTIKK

KRONIKK: ANSVARSFRASKRIVELSE FRA STAT OG KOMMUNE side 22

Utgis av Dyrebeskyttelsen Norge. Nr. 4/2018

160 års arbeid 
for bedre 

dyrevelferd

Hjortevilt i 
faresonen

Dyr er dyr

FOKUS

Bonde – i gode 
og onde dager

Dyrebeskyttelsen Norge

Nr. 1-2018

Dyrebeskyttelsen NorgeDyrebeskyttelsen NorgeDyrebeskyttelsen NorgeDyrebeskyttelsen Norge

Nr. 1-2018Nr. 1-2018

Dyrebeskyttelsen Norge

Nr. 4-2018

DYREBESKYTTELSEN 

NORGE HAR 

BURSDAG!

Sherlock Fox 

trenger din hjelp. 

Løs oppdrag for Fox!

TØFFINGEN  
BATMAN

Sau 

i Norge

Dyrenes

FORSVARER

AKTUELLE NYHETER                VEGETARISK MAT                BUTIKK

KRONIKK: EN OPPLAGT AVVIKLING side 22

Utgis av Dyrebeskyttelsen Norge. Nr. 1/2018

Hyttekattene

I ulvens spor 
i Østmarka

Ekstraordinær 
båndtvang

FOKUS

Dokumentasjonen 
som forandret alt 
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//  DYREBESKYTTELSEN NORGE 2018

JANUAR

•  19. januar hadde Monica Dahlback sin siste arbeidsdag 
som daglig leder ved sekretariatet, etter å ha arbeidet der 
siden august 2016.

•  Birgitte Fineid og Eva Hustoft ved sekretariatet deltok på 
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn. 
Konferansen tar opp tematikk som rovdyr, beitedyr og 
samfunn. I år var blant annet Klima- og miljødirektoratet 
tilstede.

•  Regjeringen vedtok å fremme forslag til en lovproposisjon 
om forbud mot hold av pelsdyr i forbindelse med Jeløya-
forhandlingene.

•  23. januar ble foreningen VIDERE stiftet, som skal driftes 
av sekretariatet ved Birgitte Fineid

FEBRUAR

•  Sekretariatet deltok med stand under veterinærdagene 
som ble avholdt i Bergen.

•  Birgitte Fineid og Eva Hustoft deltok på NIBIO-konferansen 
på Gardermoen.

•  Sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Anne 
Lise Skoie Risøen, deltok på topplederkonferansen til 
Frivilligheten Norge sammen med Annette Bjørndalen 
Søreide og Marianne Lunde fra sekretariatet.

•  Det ble innført ekstraordinær båndtvang i store deler av 
landet grunnet store snømengder. Denne varte helt frem 
til den ordinære båndtvangen tredde i kraft.

•  Hong Kong vedtok et etterlengtet forbud mot salg av 
elfenben, som struper størstedelen av dette markedet.

•  På Valentines Day satte Dyrebeskyttelsen Norge fokus på 
«Pet Theft Awareness Day» og viktigheten av ID-merking.

•  En mann ble dømt til 24 dagers fengsel for å ha fôret 
slangen sin med levende dyr.

•  Dyrebeskyttelsen Norge sendte inn søknad om generell 
dispensasjon om midlertidig fôring av rådyr til 
Mattilsynet.

MARS

•  Dyrebeskyttelsen Norge gikk ut med advarsler mot nyre-
sykdommen Fanconi-syndrom, som man mistenkte kun-
ne komme i ulike former av dyresnacks som «jerky treats». 
Dyrebeskyttelsen Norge varslet relevante leverandører om 
dette.

•  Dyrebeskyttelsen Norge oppfordret til å kastrere og ID-
merke katter, og minnet på at det var viktig å finne noen 
allerede nå til å passe dyrene i forkant av sommerferien.

•  I løpet av mars-måned avholdt lokalavdelingene sine års-
møter. To lokalavdelinger ble lagt ned, noe som medførte 
at vi mistet våre lokalavdelinger i Risør og i Øvre Nume-
dal. DN Sandefjord-Larvik avholdt sine første årsmøter un-
der organisasjonen, siden opptaket i 2017.

APRIL

•  3. april startet Åshild Roaldset som ny daglig leder i Dyre-
beskyttelsen Norge.

•  24. – 25. april avholdt NMBU kurs i vanskjøtsel av dyr og 
mennesker. Åshild Roaldset holdt et foredrag om hennes 
erfaringer med voldssaker i smådyrspraksis som klinikk-
sjef på NMBU Veterinærhøgskolen. Birgitte Fineid og Eva 
Hustoft deltok.

•  Dyrebeskyttelsen Norge sendte inn høringssvar på ny læ-
replan hvor dyrevelferd foreslås å tas helt ut av pensum.

•  Norsk Tipping og VG satte fokus på valg av grasrotmotta-
kere og brukte Dyrebeskyttelsen Norge som et eksempel.

•  Dyrebeskyttelsen Norge sendte inn høringssvar til Næ-
rings- og fiskeridepartementet vedrørende forslag til øk-

Viktige hendelser i 2018
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ning i antall oppdrettsfisk per merd.
•  24. april var forsøksdyrenes dag og ble markert av Dyrebe-

skyttelsen Norge i sosiale medier.
•  Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag ble nominert til 

årets skulderklapp av Danske Bank.

MAI

•  1 mai ble §32 i dyrevelferdsloven opphevet, noe som nå 
gjør det mulig for politiet og Mattilsynet å omplassere dyr 
mot eiers vilje.

•  Dyrebeskyttelsen Norges tillitsmannsmøte og landsmøte 
ble holdt på Gardermoen 25. – 27. mai.

•  Dyrebeskyttelsen Norge gikk ut med advarsler mot bruk 
av robotgressklipper uten tilsyn på tider av døgnet der 
pinnsvin er i aktivitet.

•  Det ble avdekket at 4 av 5 slaktegrisprodusenter i Rogaland 
brøt reglene for god dyrevelferd.

•  WWF tapte mot staten i ulverettssaken.
•  Seks personer som stod tiltalt for å ha trent opp hunder 

til drap, ble dømt til fengsel for å a utøvd vold mot dyr i 
hjelpeløs tilstand. Den høyeste dommen lød på 2 år og 6 
måneder i fengsel, i tillegg ble de fradømt retten til å utøve 
jakt og ha kontakt med dyr i minimum 5 år.

•  Dyrebeskyttelsen Norge skriver kronikk om at 
ansvarsfraskrivelse hos dyreeiere hvert år fører til 
hjemløshet og store lidelser hos katter.

•  I løpet av mai oppfordret organisasjonen til å hjelpe bier, 
humler og andre pollinatorer.

•  50 000 viltbånd ble kjøpt inn til utdeling i hele landet som 
et virkemiddel angående dyr som blir påkjørt i trafikken. 

JUNI

•  Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Åshild Roaldset 
deltok på minihøring om dyrevelferd på Stortinget i regi 
av Venstre, og hadde et kort innlegg om obligatorisk ID-
merking.

•  WHO kom med et nytt diagnoseregister, som åpner opp 
for tradisjonelle kinesiske diagnoser der behandlingen 
kan stamme fra utrydningstruede dyrearter. Denne be-
handlingen har ingen dokumentert effekt, men kan føre 
til mye lidelse og utryddelse av truede dyrearter.

•  Organisasjonen går ut i media og advarer mot å ta med seg 

ville dyr hjem, da spesielt fugler og rådyrunger som ser til-
synelatende forlatte ut.

•  4. juni var Åshild Roaldset på Dagsnytt 18 i en debatt om 
«fang og slipp» sportsfiske av laks.

•  Dyrebeskyttelsen Norge, Krisesentersekretariatet og 
NMBU Veterinærhøgskolen går sammen om prosjektet 
«Se sammenhengen» for å avdekke og forhindre vold mot 
dyr og vold i nære relasjoner. (VIDERE).

•  13. juni lanserte Dyrebeskyttelsen Norge kampanjen «Ær-
lig talt» om uetisk avl av familiedyr.

•  Dyrebeskyttelsen Norge advarer om ekstremt høye tempe-
raturer og dyr som sliter i varmen.

•  To reindriftutøvere som i 2017 ble dømt for blant annet 
grov dyremishandling, fikk permanent aktivitetsforbud 
fra Mattilsynet. Dette er første gangen det settes ned per-
manent aktivitetsforbud.

•  Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger i Ringerike og 
i Oslo og Akershus, samt Norges kaninforening tok imot 
cirka 150 dyr i en grov tilsynssak.

•  Sekretariatet deltok på dyrevelferdsseminar – Fra fiskens 
bevissthet til hestens valg av dekken, i regi av NMBU.

•  Mattilsynet og landbruksdirektoratet skjerper rutinene i 
dyrevelferdssakene rundt produksjonsdyr og kan nå trek-
ke produksjonstilskuddet til bønder som ikke overholder 
regelverket. Dette kom som en reaksjon på rapporten om 
manglende dyrevelferd hos svineprodusenter i Rogaland.
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•  Bergen ble landets første kommune med en egen dyrevel-
ferdsplan. Dyrebeskyttelsen Norge hadde året før sendt 
inn høringssvar på forslaget til planen. 

•  NRK Ytring publiserte Dyrebeskyttelsen Norges kronikk 
om uetisk avl av familiedyr.

JULI

•  Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavdelingene var mye ute 
i media vedrørende grove dumpingsaker i feriemånedene. 
Dette gjaldt både katter og kaniner. Åshild Roaldset 
stilte opp på TV2-nyhetene og snakket om dumping av 
familiedyr.

•  Dyrebeskyttelsen Norge kom med en oppfordring om 
å melde fra til Mattilsynet dersom man kommer over 
piggtråd som ligger slengt i naturen og som utgjør en fare 
for dyr.

•  25. juli slapp Dyrebeskyttelsen Norge ut sin statistikk for 
2017, som viste en fordobling i antall dyr som får hjelp av 
organisasjonen de siste 10 årene.

•  Dyrebeskyttelsen Norge setter fokus i media på vold mot 
dyr og vold i nære relasjoner gjennom en rekke kronikker 
og innlegg.

AUGUST

•  Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat deltok på Arendalsu-
ka og arrangerte debatt om obligatorisk ID-merking. Blant 
deltakerne i debatten deltok politikere, Mattilsynet og ve-
terinærer.

•  8. august ble kattens dag markert ved å sette fokus på obli-
gatorisk ID-merking og kastrering.

•  En kvinne fra Tønsberg ble dømt til 26 dager fengsel for å 
ha flyttet fra kattene sine i vinter.

•  FECAVA, Den europeiske smådyrveterinærforeningen, 
skriver om Dyrebeskyttelsen Norges arbeid med obligato-
risk ID-merking.

SEPTEMBER

•  Dyrebeskyttelsen Norge inngikk en kortvarig avtale med 
Freia og Kvikk Lunsj om å adoptere en turvenn. Annette 
Bjørndalen Søreide var gjest på Morgenklubben med Lo-
ven & Co på Radio Norge for å snakke om omplassering av 

hund, sammen med kontorhundene Brum og Freidig.
•  Dyrebeskyttelsen Norge var en av organisasjonene man 

kunne løpe for under Oslo Maraton, og satte fokus på vår 
kampanje «Ærlig talt». Åshild Roaldset deltok i løpet med 
pustemaske for å demonstrere den dårlige pustekapasite-
ten til en rekke av dyrene som avles frem. Det lanseres også 
en egen underskriftskampanje for å presse myndighetene 
til å håndheve gjeldende lovverk vedrørende avl av fami-
liedyr og få på plass en forskrift om dette.

•  Flere av lokalavdelingene rapporterer om skyting av kat-
ter, og lokalavdelingene utlover dusør for å få en oppkla-
ring.

•  Nortura varsler at de skal kutte buregg innen 2025. Dyre-
beskyttelsen Norge har jobbet for stans av buregg siden 
90-tallet.

•  20. september avholdt Dyrebeskyttelsen Norge i samar-
beid med NMBU Veterinærhøgskolen og Krisesentersekre-
tariatet sin første rundbordskonferanse om sammenhen-
gen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker.

•  26. september sendte Dyrebeskyttelsen Norge et brev til 
sunnhetsutvalget i NKK om uetisk avl. Ved utgangen av 
2018 var denne fremdeles ikke besvart.

•  Åshild Roaldset og Trine Lunde stilte opp på God Morgen 
Norge og snakket om dumping, kastrering og ID-merking 
av familiedyr. Til innslaget hadde de tatt med kanin, hund 
og katt.

•  24. september åpner Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø sitt 
nye hjelpesenter etter at det forrige hjelpesenteret brant 
ned høsten 2017.

OKTOBER

•  Den nederlandske mopseklubben Commedia avgjorde 
at de nå skulle begynne med kryssavl for å få en sunnere 
mops, uten å be om tillatelse fra FCI og Mopseklubben i 
rasens hjemland.

•  Dyrebeskyttelsen Norge lyste ut to stillinger ved sekreta-
riatet, en som innsamlingsansvarlig og en som medlems-
ansvarlig.

•  10. oktober kom statsbudsjettet ut. Dyrevelferd var ikke 
høyt prioritert og Dyrebeskyttelsen Norge fikk samme 
støtte som tidligere år på 404 000 kroner. Dyrebeskyttel-
sen Norge skrev en kronikk om den manglende priorite-
ringen av dyrevelferd i Nationen.

•  Birgitte Fineid deltok på den internasjonale konferansen 
om velferd hos familiedyr (ICAWC) i Krakow.

//  DYREBESKYTTELSEN NORGE 2018
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•  NMBU Veterinærhøgskolen, Norges Kaninforening og 
Dyrebeskyttelsen Norge arrangerte temakveld for ansatte 
i Mattilsynet og på smådyrklinikker med fokus på kanin-
helse og velferd Arrangementet samlet mer enn 100 delta-
kere.

•  Stavanger kommune vedtok å utarbeide en egen dyrevel-
ferdsplan.

NOVEMBER

•  Birgitte Fineid og Eva Hustoft deltok på NordCAW sitt se-
minar om fiskevelferd i nordisk akvakultur.

•  Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike tar inn et større beslag 
vanskjøtte hunder fra Mattilsynet som fører til en stor inn-
samlingsaksjon for å få dekket utgiftene.

•  Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren mottok støtte fra Dag 
S. Stiansens stiftelse til sitt arbeid med hjemløse dyr.

•  Dyrebeskyttelsen Norge arrangerer en nasjonal kastre-
ringskampanje i forbindelse med Black Friday, hvor man-
ge veterinærklinikker landet rundt tilbød gode priser på 
kastrering og ID-merking. Åshild Roaldset og landbruks-
ministeren var på God Morgen Norge i forbindelse med 
kampanjen.

•  Sekretariatet deltok på Dyreetikkonferansen på NMBU 
Veterinærhøgskolen.

•  Dyrebeskyttelsen Norge deltok med stand på årets 

Dogs4All og samarbeidet i år med Rømlingen. Årets del-
takelse ved Dogs4All førte til at Dyrebeskyttelsen Norge 
sendt inn 18 bekymringsmeldinger om uetisk avl, med 
bakgrunn i dyr som ble stilt ut i konkurranser denne hel-
gen.

•  Regjeringen sendte forslag om lov om forbud mot hold av 
pelsdyr ut på høring.

•  Vest politidistrikt annonserte at de får på plass en egen dy-
rekrimenhet med base i Florø.

•  Dyrebeskyttelsen Norge går ut og oppfordrer til lydtre-
ning i forkant av nyttårsfeiringen. I samme tidsrom ble 
det også advart mot forgiftning fra frostvæske.

DESEMBER

•  5. desember ble frivillighetens dag markert med å takke 
for den frivillige innsatsen i året som gikk.

•  Mattilsynet mottok en rekke bekymringsmeldinger ved-
rørende varmebehandling av laks for å bekjempe lakselus.

•  Annette Bjørndalen Søreide var på TV2 Nyhetskanalen for 
å advare om å gi bort dyr i julegave.

•  Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag ble tildelt frivil-
lighetsprisen fra Steinkjer kommune for sin innsats for 
hjemløse dyr.

•  Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag feiret sitt 10 års-
jubileum og Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren feire sitt 
5 årsjubileum. 

•  Som en reaksjon på skyteepisodene i høst skrev Dyrebe-
skyttelsen Norge et åpent brev til justisministeren om å ta 
dyrekriminalitet på alvor. Dette kom også som en respons 
til at politimesteren i Øst politidistrikt flyttet ressursene 
fra dyrekrimenheten over til en annen enhet.

•  Dyrebeskyttelsen Norge gikk ut med en oppfordring om å 
respektere de angitte tidene for oppskyting av fyrverkeri 
på nyttårsaften, og ga mange råd og tips til hvordan dy-
rene kunne få en bedre kveld.
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Hjemløse dyr er det største arbeidsområdet til Dyrebeskyttelsen 
Norge og det har det vært over veldig mange år. Det er et stort 
antall dyr i Norge som mangler et hjem og som ofte ender opp 
med å måtte klare seg selv utendørs året rundt. Det er i all ho-
vedsak katter som får hjelp av Dyrebeskyttelsen Norges lokalav-
delinger, men også kaniner, hunder og andre dyr får muligheten 
til et bedre liv. 

//  FOKUSOMRÅDE HJEMLØSE DYR

Dette er saken:
•  I Norge finnes det til enhver tid tusenvis av hjemløse dyr som trenger hjelp. En stor andel av disse dyrene er katter,  

men også kaniner, hunder og andre dyr utsettes for hjemløshet. Dyrene er ikke rustet for å overleve i norsk natur og klima  
og dyrene er utsatt for sykdom, skader, sult og tørst, samt at de fryser og får frostskader på vinterstid. 

• Problemet skyldes i all hovedsak uansvarlige dyreeiere som ikke tar vare på dyret sitt og dyrets eventuelle avkom. 
• Løsningen er enkel: kastrering og ID-merking.

HJEMLØSE DYR

Fortsatt økning i antall hjemløse dyr

Dyrebeskyttelsen Norges statistikk over dyr som fikk hjelp i 2018 
viser en stadig økning i antall dyr våre lokalavdelinger hjelper 
årlig. Rundt 7500 dyr i nød, hvorav 90 % katter, fikk dirkete hjelp 
fra organisasjonens 28 lokalavdelinger i 2018. Tusenvis av dyr får 
indirekte hjelp til et bedre liv gjennom organisasjonens arbeid 
med holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Heldig-
vis har Dyrebeskyttelsen Norge mange hundre frivillige ildsje-
ler som med stort engasjement hjelper hjemløse dyr rundt om i 
Norges land. 

Fokus
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DOBLING PÅ 10 ÅR

Problematikken med hjemløse dyr har dessverre ikke blitt redu-
sert med årene. Det har vært en dobling av antall dyr som har fått 
hjelp av Dyrebeskyttelsen Norge de siste 10 årene. Sommerhal-
våret er den travleste tiden for våre frivillige og allerede på vår 
og forsommer er kapasiteten sprengt hos mange av lokalavdelin-
gene. Dette skyldes blant annet drektige katter og kattunger som 
fødes av hjemløse mødre. En del katter dumpes også av sine eiere 
i forbindelse med ferietiden. 

OBLIGATORISK ID-MERKING
Det er flere viktige forebyggende tiltak for å unngå hjemløshet 
hos familiedyr. Dyrebeskyttelsen Norge har over lang tid ar-
beidet for å få innført obligatorisk ID-merking av våre familie-
dyr. Dersom dyrene blir ID-merket vil de enkelt kunne kobles 
sammen med eier og ansvaret for dyret kan plasseres der det 
hører hjemme. En stor andel av norske hunder er allerede ID-
merket i dag, noe som gjør det relativt lett å gjenforene hund og 
eier dersom hunden blir borte. Det er dessverre mindre vanlig å 
ID-merke katter og kaniner, og her vil lovpålagt ID-merking være 
et veldig viktig tiltak for å forhindre hjemløshet. Et annet viktig 
tiltak er kastering av katt og kanin. Dette er dyrearter som kan 
få mange unger på kort tid, og dette er med på å øke antall dyr 
som lever et tøft liv som hjemløs. En dyreeier som er sitt ansvar 
bevisst, vil kastrere og ID-merke katten eller kaninen sin. Det er 
viktig å huske på at dersom dyret får unger, er det dyreeier som 
er ansvarlig for at ungene kommer til gode hjem. Dyrebeskyttel-
sen Norge fronter kasteringskampanjer, blant annet i forbindelse 

med Black Friday i november hvert år, samt arbeider politisk for å 
få på plass obligatorisk ID-merking. 

MANGE TILSYNSSAKER FRA MATTILSYNET
I tillegg til hjemløse dyr, tar også organisasjonen imot svært 
mange dyr fra Mattilsynet som er involvert i tilsynssaker. Dyre-
beskyttelsen Norge får ikke dekket noen kostnader ved overdra-
gelse av dyr som har blitt utsatt for mishandling eller vanskjøtsel 
fra myndighetene. Omfanget på rehabilitering og behandling, 
samt der overveldende antallet dyr i slike saker gjør det svært 
kostbart for organisasjonens lokalavdelinger å bistå Mattilsynet. 
Frivillige i organisasjonen får heller ikke kjøregodtgjørelse selv 
om det noen steder i landet er store avstander.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider kontinuerlig med informasjon 
ut mot publikum om hva som ligger i å være en ansvarlig dyre-
eier, både via sosiale medier og i aviser og tidsskrifter. I tillegg er 
det viktig med informasjon til myndighetene om ulike problem-
stillinger og mulige løsninger på problematikken hjemløshet 
hos dyr. Dette gjør vi via høringssvar i forbindelse med endring 
av lovverk og direkte kontakt med politikere og partier som er 
opptatt av dyrevelferd. 
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//  FOKUSOMRÅDE PELSDYRNÆRINGEN

I våre dager er vi ikke lenger avhengig av pelsprodukter for å hol-
de oss varme vinterstid. Flere og flere politiske partier går inn for 
en styrt avvikling av pelsnæringen. Endelig tas det et fremtids-
rettet og helt nødvendig skritt for å stanse den totalt menings-
løse lidelsen til tusenvis av dyr. Regjeringen fremmet i november 
2018 et forslag til Stortinget om lov om forbud mot pelsdyrhold.  
Dyrebeskyttelsen Norge sitt arbeid over mange tiår har båret 
frukter!

EN LENGE ETTERLENGTET SEIER FOR PELSDYRENE
I 2018 tok politikerne til fornuft og lyttet til det faginstanser, 
dyrevernsorganisasjoner og flertallet i befolkningen har sagt i 
mange år. Pelsnæringen er stikk i strid med dyrevelferdsloven, 
og dyr har alt for lenge måttet lide for å tilfredsstille menneskers 
luksusvaner. Den 14.januar 2018 ble det først kjent at «Regjerin-
gen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det 
tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud 
mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende pro-
dusenter frem til årsskiftet 2024/2025». Forbudet begrunnes ut 
fra at hold av pelsdyr medfører belastninger på dyrene som ikke 
kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet. Da lovforslaget 
kom på høring mot slutten av året, sendte Dyrebeskyttelsen Nor-
ge inn et grundig og tydelig svar.

Det må fortsatt et flertall til på Stortinget for å sikre avviklingen. 
Dyrebeskyttelsen Norge fortsetter sitt påvirkningsarbeid helt til 
næringen er totalt avviklet. Dette innebærer også å jobbe for et 
forbud mot import av pels. 

Dette er saken:
•  Pelsnæringen var også i 2018 under hardt press fra både fagfolk og dyrevernere, da stadig flere mener  

at en dyrevelferdsmessig forsvarlig drift av pelsfarmer ikke er mulig. 
• I november la regjeringen fram et forslag om lov om forbud mot hold av pelsdyr!

PELSDYRNÆRINGEN

Motstanden har kostet – nå ser vi resultatene!

NATURLIG ATFERD
I ca. 100 år har det vært drevet oppdrett av pelsdyr i Norge. Dyre-
velferdsmessig er dette svært problematisk. Så lenge pelsdyra bor 
i små nettingbur vil de ikke ha mulighet til å ha positive opple-
velser av sitt liv. Hvorfor? Fordi både mink og rev er rovdyr som 
har behov for å utføre naturlige atferder, blant annet vil reven 
daglig bevege seg over store avstander. Slik atferd er helt grunn-
leggende for at disse dyrene skal kunne ha positive opplevelser i 
sine liv. Når muligheten til dette tas fra dem, er ikke dyrevelfer-
den ivaretatt. Pelsdyrbøndenes uttalelse om at deres næring ikke 
er til skade for noen må tilbakevises – hver eneste mink og rev 
som må leve hele sitt liv i bur for pelsens skyld blir skadelidende. 
Det har over lang tid blitt rettet kritikk mot pelsdyroppdrett fra 
ulike faginstanser. Dagens måte å drive næringen på ikke kan gi 
dyrene god velferd, og medfører belastninger på dyrene som ikke 
kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet.

Fokus
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I flere år har debatten omkring tap av sau på beite dreid seg om 
rovvilt – og i all hovedsak ulven; ett av de fire store rovdyrene 
som tar minst sau. Fakta og tall drukner i næringsinteresser og 
politikk, og til syvende og sist er det sauen som betaler prisen. 

Ifølge Rovbase ble 16756 sau/lam erstattet grunnet rovdyrangrep 
i 2018, mens over 80 000 sau/lam ble tapt på utmarksbeite grun-
net andre årsaker eller udokumenterte rovviltangrep. 

HVILKEN GREIP HENGER DE DETTE PÅ? 
Ifølge statistikk fra Landbruksdirektoratet har antallet sau i 
Norge økt med 11,2% siden 2007 og hvert år slippes ca. 2 millio-
ner sau/am på utmarksbeite. I samme tidsrom har etterspørselen 
etter sauekjøtt gått kraftig ned. Kombinasjonen av økt produk-
sjon og redusert etterspørsel har ført til et enormt produksjonso-
verskudd. Ifølge Nortura hadde Norge i utgangen av 2018 nesten 
2690 tonn kjøtt fra sau/lam på frys. Nortura oppfordrer produsen-
tene til å produsere færre lam, og sier at det ikke burde gis inves-
teringsstøtte til produksjonsdrivende investeringer i næringen.  

FORTSATT UTPEKES ROVVILT SOM DEN STORE SYNDEREN
Mattilsynet har i sin årsmelding for 2017 utpekt tap av sau på 
beite som ett av problemområdene sine, og begrunner dette i all 
hovedsak med tap til rovvilt. De begrunner fokuset med at tap til 
rovvilt er en utfordring som Mattilsynet selv mener det er van-
skelig å gjennomføre gode tiltak mot. Å vri fokuset ensrettet over 
på rovdyr, er bare med på å skjule de andre grunnene til at sauer 
dør på beite. Skal man få bukt med dyrevelferdsutfordringene 
med sau på utmarksbeite, må man adressere alle årsakene. Dy-
rebeskyttelsen Norge kommer til å fortsette å sette fokus på alle 

//  FOKUSOMRÅDE TAP AV SAU PÅ BEITE

Dette er saken:
•  Totalt tap av sau/lam på beite i 2018 var ca. 100 000 individer. Om man regner at beitesesongen varer i  

3 måneder, betyr dette at det er 1000 dyr som dør på beite hver eneste dag i beitesesongen.  
• Tap av sau til rovvilt har blitt redusert med over 50% den siste tiårsperioden, og i 2018 ble 16756 dyr erstattet grunnet rovvilt 
• Over 80 000 sau/lam på utmarksbeite dør altså av andre årsaker eller udokumenterte rovviltangrep

TAP AV SAU PÅ BEITE

Sauen på utmark betaler prisen

tapsårsakene, og å legge press på politikerne og Mattilsynet for å 
få på plass et arbeid mot en nullvisjon av beitetap.

UTFORDRINGER
Sau på utmarksbeite møter ulike utfordringer på ulike steder i 
landet. Omtrent 2 millioner Norsk kvit sau og lam sendes hvert 
år ut på beite. Disse er ikke godt rustet til å takle norsk topografi, 
parasittangrep og angrep fra rovdyr. De høye tapstallene viser 
at kravet om at dyra skal sees til en gang per uke, er altfor lite. 
Sauer er også beskyttet av dyrevelferdsloven. Denne sier blant 
annet at dyr skal beskyttes mot skade, sykdom og andre farer. 
Dyrebeskyttelsen Norge mener at saueholder må sørge for trygge 
beiteforhold og gjeting på beite, og å arbeide mot en nullvisjon av 
beitetap. Landbrukspolitikken bør reflektere viktigheten av god 
dyrevelferd og belønne saueholdere som har god velferd og lave 
beitetap i sin besetning.  

Fokus
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Det å forhindre og oppklare voldssaker som omhandler dyr, er av 
stor viktighet. Derfor har kampen for et landsdekkende dyrepoliti 
blitt en viktig sak for Dyrebeskyttelsen Norge. 

SAMMENHENG MELLOM VOLD MOT DYR OG VOLD MOT MENNESKER
De siste årene har Norge begynt å sette fokus på sammenhengen 
mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Det har blitt holdt 
kurs og rundbordskonferanse om dette for dyrefag- og helseper-
sonell, for å bedre samarbeidet mellom de som arbeider innenfor 
voldsproblematikken. Mattilsynet rapporterer om flere saker 
som omhandler mishandling og vanskjøttede dyr og slike saker 
er ofte i media. Nå som myndighetene også begynner å se denne 
sammenhengen, kan det føre til at vold mot dyr tas mer på alvor. 

ALLE DYR KAN UTSETTES FOR VOLD
Vanskjøtsel ses også på som en type voldshandling. I 2018 var det 
flere saker hvor Mattilsynet fant et stort antall vanskjøttede fa-
miliedyr i samme husstand. Det å være en dyresamler (horder) er 
en mental lidelse som medfører store dyrevelferdsproblemer for 
dyrene i husholdningen. Våre lokalavdelinger har vært involvert 
i flere slike saker og mange familiedyr har fått hjelp. Katter er 
overrepresentert i statistikken over familiedyr som mishandles, 
blant annet blir katter ofte skutt på. Hvorfor er det slik? Sammen-
lignet med andre familiedyr, går de fleste katter utendørs uten 
tilsyn, noe som nok er en viktig årsak. En annen faktor, er at kat-
ten dessverre har en lavere status enn hunden. Dyrebeskyttelsen 
Norge arbeider aktivt for å øke kattens status, som et intelligent 
og sosialt familiedyr.

Dette er saken:
•  Mishandling av dyr er relativt vanlig og engasjerer enormt. Likevel er det sjeldent at dyremishandlingssaker blir etterforsket  

og ender med en rettskraftig dom.
• Det finnes en kjent sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker
•  Opprettelsen av et statlig, landsdekkende dyrepoliti vil kunne være et viktig tiltak for å øke antall saker som blir oppklart,  

samt virke forebyggende når det gjelder mishandling og vanskjøtsel av dyr. 

DYREPOLITI

Vold mot dyr må tas  
på alvor

HAR VI DYREPOLITI I NORGE?

I 2015 ble Norges første dyrekrimgruppe opprettet i Sør-Trønde-
lag. Dette har vært en så stor suksess at dette nå eksisterer i seks 
politidistrikter. Dyrekrimgruppene består av en håndfull enga-
sjerte etterforskere og jurister i politiet. Enhetene skal avdekke 
og etterforske dyrevelferdssaker, og utveksle kompetanse i sam-
arbeid med Mattilsynet. Prosjekt dyrekrim er likevel ikke et eget 
dyrepoliti, og de få enhetene som finnes har få ressurser til å ef-
fektivt etterforske og håndheve lovverket rundt dyrevelferd. 

DYREBESKYTTELSEN NORGES ARBEID FOR DYREPOLITI
Dyrebeskyttelsen Norge jobber aktivt for å påvirke politikere 
og beslutningstakere til å innføre et statlig, landsdekkende dy-
repoliti. Dette gjøres gjennom informasjonskampanjer, debatt-
innlegg og deltakelse i høringssvar rundt lovendringer. Informa-
sjonsarbeid rundt dyrevelferdssaker ut til befolkningen er noe 
vi prioriterer høyt. Vi ønsker å belyse alle voldssaker der dyr er 
involvert og vi forsøker å fange opp så mange av disse sakene som 
mulig, men det er viktig at publikum og lokalavdelinger tipser 
sekretariatet om mulige dyrevoldssaker. 

Fokus

//  FOKUSOMRÅDE DYREPOLITI
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//  FOKUSOMRÅDE UETISK AVL

Dyrebeskyttelsen Norge mener at mye av dagens raseavl resul-
terer i klare lovbrudd. Vår streben etter «perfekte» dyr, går på 
direkte bekostning av deres helse. Over 20 år med informasjons-
arbeid har ikke gitt resultater.

UETISK AVL
Problemene som påføres dyrene på grunn av uetisk avl kommer 
av to ting; utseende og innavl. Dyr får et utseende som gjør at de 
sliter med å utføre helt normale funksjoner, som å puste, stelle 
seg, føde unger og regulere kroppstemperaturen. Når to hunder 
er nært beslektet har de mange gener til felles, også gener som 
bærer med seg sykdom. Pares disse to hundene, vil dermed av-
kommene ha større sjanse for å få sykdom, ettersom de kan få syk-
domsgenene både fra mor og far. Hjertelidelser, leddproblemer og 
allergier er eksempler på sykdommer som disse dyrene er hyppig 
utsatt for. Får å få inn nye gener, kan man avle inn individer fra 
andre raser/blandingsraser. De arvelige lidelsene disse dyrene 
utsettes for er menneskeskapt, og er et resultat av organisert avls-
arbeid. Dette er dyremishandling satt i system.  I dag har vi over 
700 arvelige lidelser hos hund og tallet er stigende. 

RASEHYGIENE
Mange av problemene kunne vært løst ved å avle inn friske indi-
vider fra andre raser/blandingshunder. Det viser seg at det største 
hinderet for å få til dette, er tanken om rasehygiene. Når rasene alli-
kevel opprettholdes etter dagens rasestandarder, på tross av at det-
te viderefører smerte og sykdom, mener Dyrebeskyttelsen Norge 
at slike oppdrettere bryter med §25 i dyrevelferdsloven. Ettersom 
mennesker styrer raseavlen, kan ekstremavl med høy innavlsgrad 
sies å være dyremishandling satt i system. 

Dette er saken:
• Styrt formering av familiedyr (hund, katt, kanin) i over 100 år har gitt dyrene store velferdsproblemer
• Utseende har hos mange individer blitt svært ekstremt, og gir i mange tilfeller store helseplager.
•  For å få til det karakteristiske utseende, har innavl blitt brukt i utstrakt grad. Dette øker sannsynligheten for arvelige  

lidelser hos avkommene. 
•  Dyrebeskyttelsen Norge mener at vi trenger varige, strukturelle endringer for å unngå avl som gir syke individer.  

Derfor har vi kampanjen «Ærlig talt». 

ÆRLIG TALT- UETISK AVL

ÆRLIG TALT-KAMPANJEN
Dyrebeskyttelsen Norge har i 2018 hatt utstrakt møtevirksomhet 
med blant annet NKK og Mattilsynet for å vinne gehør, og mane 
til en felles forståelse av problemene omkring uetisk avl. Vi har 
skrevet kronikker som har blitt publisert i NRK ytring, VG og Vete-
rinærtidsskriftet, og brukt sosiale medier aktivt i formidling.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker varige strukturelle endringer i 
måten vi avler familiedyr. Avlsarbeidet må ha vitenskapelig for-
ankring og ivareta dyrenes lovfestede egenverdi.  Forskriften må i 
utgangspunktet gjelde for hund, katt og kanin og være skrevet slik 
at Mattilsynet får færrest mulig tilsynsobjekter. Mattilsynet må få 
midler over statsbudsjettet til å ta tak i dette omfattende dyrevel-
ferdsproblemet.  

Dyremishandling satt i system
Fokus
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//  KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

Å spre kunnskap om dyr og dyrs behov til publikum har de siste 
årene vært en svært viktig sak for Dyrebeskyttelsen Norge. Lin-
ken mellom mangel på kunnskap og dyr som utsettes for urett 
er sterk, og gjennom informasjonsarbeid kan man forhindre at 
dyret i det hele tatt blir utsatt for urett.

DYREDETEKTIVENE
Dyrebeskyttelsen Norge har en egen barneklubb for de under 12 år. 
Klubbens egen maskot, Sherlock Fox sprer gode holdninger til «dy-
redetektivene» gjennom informasjon tilpasset barn, og gjennom å 
stille spørsmål barna selv må tenke litt over. Barna er fremtiden, og 
forhåpentligvis vil fremtiden bringe et enda sterkere fokus på dyr 
og dyrevelferd.

MEDLEMSBLADER
Fire ganger i året går medlemsbladet Dyrenes Forsvarer ut til orga-
nisasjonens hovedmedlemmer. I bladene formidles kunnskap om 
ulike dyrearter og ulike dyrevelferdsproblemer. Våre dyredetek-
tiver mottar bladet Dyrenes Verden fire ganger i året, og her kan 
barna løse oppgaver og lese informasjon om dyr og dyrevelferd.

SOSIALE MEDIER
Sosiale medier blir en stadig mer brukt kanal for å nå ut til flest 
mulig, raskest mulig. I sosiale medier prøver Dyrebeskyttelsen 

Dette er saken:
•  Gjennom informasjonskampanjer kan et stort antall dyr slippe å bli utsatt for vanskjøtsel og andre 

brudd på dyrevelferdsloven. 
•  Dyrebeskyttelsen Norge jobber for å nå ut til flest mulig med gode holdninger og evidensbasert 

kunnskap om dyrs behov og hva som skal til for at dyret opplever god dyrevelferd.

INFORMASJON  
TIL PUBLIKUM 

Kunnskap gir bedre dyrevelferd!
Norge å spre lettfattelig informasjon som kan bidra til at dyr får en 
bedre hverdag. Vi har hatt et stadig større fokus på å kommunisere 
våre budskap ut i de sosiale mediene i året som har gått.

NETTSIDE
Dyrebeskyttelsen Norge fikk nye nettsider i løpet av 2017, som i 
dag fungerer som en god informasjonsportal for publikum. Nett-
siden oppdateres jevnlig med nyheter, funksjoner og interessant 
innhold publikum lurer på, som blant annet en egen søkemotor 
for dyreraser med avlsplager.

MATERIELL
Dyrebeskyttelsen Norge har mye godt informasjonsmateriale i 
form av brosjyrer og plakater som kan gis ut til publikum. I 2018 
utarbeidet vi en informasjonsbrosjyre om kampanjen «Ærlig talt», 
oppdaterte gamle brosjyrer og jobbet med en revidert utgave av 
håndboken for barneklubben Dyredetektivene. Et økende antall 
dyreklinikker kontakter Dyrebeskyttelsen Norge for å bruke orga-
nisasjonens brosjyrer i sitt opplysningsarbeid.

SALGSARTIKLER
Dyrebeskyttelsen Norge har en egen nettbutikk hvor det selges 
produkter som kan fremme dyrevelferd, for eksempel bøker og 
klistremerker med informasjon til brannvesenet om at det bor 
dyr i huset. Vi jobber kontinuerlig med å finne varer som kan 
være relevant for publikum.
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For å kunne påvirke, må vi også forholde oss til beslutningsta-
kerne i landet – enten det gjelder private aktører eller politikere i 
kommunene og på Stortinget.

Dyrebeskyttelsen Norge jobber mye med politisk arbeid i løpet av 
ett år, blant annet gjennom høringssvar rundt forslag til endringer 
i lover og forskrifter, men også i direkte dialog med politikere.

ARENDALSUKA
Dyrebeskyttelsen Norge har vært tilstede ved Arendalsuka de siste 
par årene. Arendalsuka er en politisk møteplass, som arrangeres 
over en uke hvert år i august. Dette er en unik møteplass for or-
ganisasjoner å kunne diskutere med politikere og publikum om 
deres arbeid. 

I løpet av uken Dyrebeskyttelsen Norge deltok, arrangerte vi en 
debatt om innføring av obligatorisk ID-merking. Flere politikere 
deltok i debatten, i tillegg til representant fra Mattilsynet og Den 
norske veterinærforening. I etterkant har vi knyttet god kontakt 
med politikerne fra debatten for å jobbe opp mot bedre dyrevelferd 
og innføring av obligatorisk ID-merking.  

Vi brukte også mye tid i løpet av uken til å informere om vår pågå-
ende kampanje om uetisk avl av familiedyr, «Ærlig talt», på stand. 
Dyrebeskyttelsen Norge vil også være tilstede på Arendalsuka i 
2019 med ulike arrangementer.

AKTIVT POLITISK PÅVIRKNING
I tillegg til høringssvar, prøver også Dyrebeskyttelsen Norge å på-
virke politikere og beslutningstakere mer direkte.
Det siste året har vi skapt bedre kontakt med politikere og ser at 
vi blir oftere inkludert når avgjørelser skal tas, blant annet ved at 
vi bli invitert til å delta i minihøringer på Stortinget for å komme 
med våre synspunkter rundt saker som vedrører dyrevelferden.
Flere av lokalavdelingene rundt om i landet er også veldig flinke 
til å påvirke lokale politikere og beslutningstakere. Blant annet i 
Bergen, hvor DN Bergen og Hordaland har vært en pådriver for å få 
på plass en egen dyrevelferdsplan i Bergen kommune, og Dyrebe-
skyttelsen Norge Nord-Trøndelag som jobber med å påvirke kom-
munene i Trøndelag til å innføre det samme. Kom det noe på plass 
i Skedsmo?

POLITISK ARBEID
Økt aktivitet for politisk påvirkning

Høringssvar
Høringssvar skrevet av sekretariatet 2018

26.02.2018 Utvidet lisensperiode for ulv
09.03.2018  Endring av forskrift om hold av pelsdyr
12.04.2018  Utkast til forslag om kapasitetsøkning 

for tillatelser til akvakultur med matfisk 
i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 
2018

17.04.2018  Forslag til endringer av 
kjerneelementene i læreplanen

23.08.2018  Utkast til forslag om endring i TSE-
forskriften

12.11.2018  Fagfornyelsen innspillrunde skisser til 
læreplaner
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Gjennom å spre nye tanker, kunnskap og sette fokus på viktige 
problemstillinger jobber Dyrebeskyttelsen Norge for en bedre 
hverdag for dyrene. 

SYNLIGHET I MEDIA
I sosiale medier, på nett, i medlemsblader og gjennom andre fla-
ter når organisasjonen ut til de som allerede har en interesse for 
dyr eller en form for tilknytning til organisasjonen. Media gir 
muligheten til å nå langt bredere ut, og det er derfor en svært vik-
tig, og prioritert kanal.

Å være synlig i media er også en stadig påminnelse til både po-
litikere, myndigheter og publikum om viktigheten av fokus på 
dyrevelferd samt en påminnelse om at dyrevern er en sak som 
engasjerer.

I 2018 var Dyrebeskyttelsen Norge nevnt i 1462 mediesaker. Det-
te er en oppgang fra 2017, hvor organisasjonen var nevnt i 1358 sa-
ker og det er en jevn økning i antall saker hvor Dyrebeskyttelsen 
Norge og våre lokalavdelinger er omtalt i media per år.

TILSYNSSAKER, SKYTING AV KATTER OG FÔRING AV SLANGER
Bredden i sakene i 2018 har vært stor. Som ved tidligere år, er det 
dumping av familiedyr og hjemløse dyr som får det største fo-
kuset i løpet av året. Som tidligere år har organisasjonen jobbet 
hardt for å sette fokus på viktigheten av kastrering og ID-mer-
king av familiedyr, for å forebygge hjemløshet. Gjennom 2018 og 
i forbindelse med publiseringen av statistikken over hjemløse 
dyr for 2017, fikk organisasjonen massiv dekning i media. Vi ser 
at stadig flere politikere og politiske parter lufter denne proble-
matikken for media og på Stortinget og lokalpolitikere tar selv 
initiativ til opprettelse av dyrevelferdsplaner.

I 2018 har vi sett at sesongen for dumping av familiedyr starter 
tidligere enn før. Allerede rundt påske kunne man rapportere om 
overfylte hjelpesentre. Feriemånedene juni-august var den desi-
dert travleste måneden, og organisasjonen hadde 469 oppslag i 
media i dette tidsrommet - mest om dumping og hjemløshet. Spe-
sielt dumpingsakene i Sogn og Fjordane fikk mye mediedekning 
i dette tidsrommet, i tillegg til kattekolonier i hyttefelt.

Ved starten av juni lanserte organisasjonen kampanjen «Ærlig 
talt», mot uetisk avl av familiedyr. Dyrebeskyttelsen Norge fikk 
svært god respons på videomaterialet som ble produsert til kam-
panjen i sosiale medier og har resten av året holdt denne proble-
matikken i live gjennom pressemeldinger, organisering av un-
derskriftskampanje og deltakelse på Oslo Maraton.

I løpet av 2018 var organisasjonen involvert i flere store tilsyns-
saker. I løpet av sommermånedene måtte lokalavdelingene trå til 
i en tilsynssak som involverte nærmere 150 vanskjøtte dyr. Mot 
slutten av året, tok lokalavdelingen på Ringerike inn nærmere 40 
hunder fra en tilsynssak på Østlandet. I forbindelse med disse sa-
kene har mediedekning rundt viktigheten av fosterhjem vært et 
viktig bidrag til at dyrene får hjelp.

Ifølge Mattilsynet har publikum blitt flinkere til å varsle om dår-
lig dyrevelferd og dyrevelferdssaker får bred oppmerksomhet i 
media, slik som saken om kvinnen i Tønsberg som ble dømt for å 
ha flyttet vekk fra sine katter. Det er et økt press mot myndighe-
tene om at brudd på dyrevelferdsloven blir etterforsket og fører 
til domfellelse. Dyrebeskyttelsen Norge har i siste halvdelen av 
2018 jobbet for å sette vanskjøtsel og annen vold mot dyr mer på 
agendaen gjennom en rekke kronikker og innlegg i media.  

Mot utgangen av 2018 var det seks politidistrikter rundt om i 
Norge med sin egen dyrekrimenhet. Dette prosjektet har blitt 
rost opp i skyene av politikerne, men det er dessverre ikke nok 
ressurser til å effektivt forhindre vold mot dyr. I løpet av høsten 
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Synlighet i media - Dyrebeskyttelsen Norges ansikt utad
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rullet det ut en rekke stygge saker om katter som ble skutt og 
drept. Felles for disse sakene var at ingen av disse ble etterforsket 
av politiet, selv om distriktene hadde på plass en dyrekrimenhet. 
Våre lokalavdelinger var i denne perioden svært flinke til å be-
lyse dette i media, som førte til økt press på blant annet Trønde-
lag politidistrikt som gjenåpnet saken og i Sveio hvor ordføreren 
gikk ut med krav om at dette måtte tas på alvor.

Høsten 2018 organiserte organisasjonen en landsomfattende kas-
treringskampanje, hvor veterinærklinikker landet rundt satte fo-
kus på kastrering og ID-merking ved å tilby dette til en god pris 
på Black Friday 23. november. Kampanjen fikk god dekning i me-
dia i denne perioden.

Ellers har det vært en rekke saker vedrørende levendefôring av 
slanger, som skapte mye mediedekning for lokalavdelingen i 
Bodø i september, en litt uheldig lekse som førte til sterke reak-

sjoner fra lokalavdelingen i Tromsø, fôringsforbud av hjortedyr 
og ekstraordinær båndtvang i forbindelse med de store snømeng-
dene som kom de første månedene i 2018.

STATISTISK FORDELING
Organisasjonen er mest synlig i lokalaviser, som viser at det er 
tett kontakt mellom lokalavdelingene og media. Bergensavisen 
har størst dekning av organisasjonens saker, etterfulgt av avi-
sene iTromsø og Oppland Arbeiderblad.

De av lokalavdelingene våre som er mest synlige i mediebildet i 
løpet av året er lokalavdelingene våre Bergen og Hordaland (214), 
Tromsø (149) og Nord-Trøndelag (79), etter Dyrebeskyttelsen Nor-
ge (363 omtaler). For Dyrebeskyttelsen Norge er det en oppgang i 
antall medieoppslag fra 349 i 2017 til 363 oppslag i 2018.

MEDIEDEKNING PER MÅNED 2018
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