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ReDaKtøReNs hjøRNe

Vi vil ikke anbefale noen å flytte et helt hjelpesenter for dyr i nød hvis man ikke absolutt må. Heller ikke å ha noe 
med det kommunale plan-, bygge- og eiendoms-byråkratiet å gjøre, med mindre man liker å stå med luen i hån-
den da! 

Tusen takk!

Vi ønsker også å benytte anledningen 
til å takke Dag S. Stiansenstiftelsen og 
alle andre som tror på oss og vil at vi 
skal fortsette vårt arbeid for dyr i nød. 
Uten deres støtte vil ikke vi klare å hol-
de oss oppreist.

Til slutt vil vi ønske dere alle en 
fredelig, god og dyrevennlig Jul!

Sølvi Frøland Svoren
styreleder, redaktør og frivillig

Støtt oss via Grasrotandelen – det nytter!
Tenk at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tip-

ping og Joker for eksempel – og samtidig gi noe mer 

den foreningen du selv ønsker å støtte. Ved spill hos 

Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din 

forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte 

går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke 

belastet noe for å være grasrotgiver.

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede 

i dag, og du gør det på følgende måter:

1. Ta med deg orginisasjonnummeret til Dyrebeskyt-

 telsen Oslo & Omegn 971260483,

2. SMS: GRASROTANDELEN 971260483 til 2020 

 (tjenesten er gratis)

0HU�LQIRUPDVMRQ�¿QQHU�GX�Sn�ZZZ�JUDVURWDQGHOHQ�QR�
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Grasrotandelen er en ordning fra 

Norsk Tipping, hvor du som regis-

trert spiller kan velge ett lag eller 

en forening som du ønsker å støtte 

– din Grasrotmottaker. Vi oppfor-

drer deg til å støtte oss i DYRE-

BESKYTTELSEN OSLO & OMEGN!

Orginsasjonsnummer: 971 260 483

Foto: John Køltzow

Grafisk design og trykk: Synkron Media AS, www.birkelandtrykkeri.no
Papirkvalitet: Multiart 130 gr silk bestrøket
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Vi har lagt et år med flytteprosess bak 
oss. Vi er ikke helt i mål da vi fortsatt 
står uten et eget hjelpesenter, men vi 
har utrettet mye og vi har en operativ 
drift. I januar hadde vi ansvaret for 80 
dyr som ville bli husløse i juni. På tross 
av inntaksstopp tok vi inn ytterligere 
20 katter i løpet av halvåret. Da vi flyt-
tet hadde nesten 60 av disse fått seg nye 
hjem. 

I dette nummeret av Dyrenes Stemme 
har vi satt fokus på flytteprosessen - 
og vi har latt flere frivillige få forteller 
hvordan de har opplevd den. Vi håper 
at det til sammen skal gi et helhetlig 
bilde av flyttingen og om den innsat-
sen som har vært lagt ned til beste for 
dyrene. 

Vi ønsker å takke alle som har stilt opp 
på dugnad i prosessen, spesielt fangst-
gruppen og gjerdegjengen på Sollihøg-
da (i alfabetisk rekkefølge): Berit, Eli 
G., Frida, Ilze, John K, Julianne, Kari 
K., Kristin S, Maya, Siri, Tone, Tor G., 
Trude Aa, Unni-Lise og Vibeke. Takk 
også til Frivillighetsentralen i Bærum 
og Møller Bil på Rud, samt PetVett i 
Sandvika. Takk også til dere som hver 
dag stiller opp som frivillige foster-
hjem eller med andre nøkkelfunksjo-
ner i foreningen. Vi klarer ikke å drive 
vår virksomhet uten dere! 
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Innhold: Papirvalg 
med tanke på miljøet
Synkron Media AS, som er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift, 
synes det er veldig bra at også våre kunder bryr seg om 
miljøet og dermed også papirvalget.

Papir er en fornybar resurs som kan gjenvinnes mange 
ganger. Når det i tillegg utføres en fornuftig og regulert 
skogsdrift, med sporbarhetssystemer som FSC, inkluderer 
dette at også dyrelivet blir tatt på alvor og bevart på en god 
måte.

Vi er stolte av å kunne trykke Dyrenes stemme på FSC 
godkjent papir, som er det ledene miljømerke på det glo-
bale papirmarkedet. Miljøet tar vi på alvor og derfor drives 
hele trykkeriet med 100 % fornybar energi.

Flytteprosessen og parallellprosessene  side  4 – 6
Store, flotte, vakre og gode Ninja side  7
Bella og Benny flytter hjem side 8
Mumrik jubileet! side  9
Mattilsynet og kravet om en ny
dyrevernetat side  10 – 11
 
Nyhetsbrev om fjernadopsjonsdyrene side 12 – 15
Seniorkatten side 16 – 17
Livet på Dyrenes Hus
– med og uten hus side 18 – 19
Den politiske avdeling side 20 – 21
Det vegetariske hjørne side 22
Småstoff side  23 
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Klistremerker for dør/vindu
For bestilling send mail til post@dyreneshus.no 
eller ring tlf. 67 14 93 54. 

Kr 20 per stk + porto/eksp. kr 20 per bestilling.
Vennligst oppgi antall, type (for dør eller vindu)
og postadresse.

Følg med på det som skjer hos oss på facebook: Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn. Vi har også vår egen facebook gruppe for deg 
som er spesielt interessert i katte- og kaninstoff. Her kan du også selv bidra med innlegg: Dyrenes Hus i Bærum
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gir omsorg for dine kjæledyr; hunder, katter, 
kaniner, marsvin, hamstere og fugler. 

 

De fleste kjæledyr foretrekker å bo hjemme når eierne er borte på 
ferie, helgeturer eller forretningsreise. Dyrene har sin egen seng, 
sitt eget bur, og er i sine egne omgivelser, og ønsker vanlig 
menneskekontakt i sitt trygge hjem.  

Mating: Vi besøker deres kjæledyr en til to ganger om dagen for å 
mate det, slipper katten din ut og inn ved behov, koser og snakker 
med dyrene, lager mat (koker fisk til de kresne), rengjør matskåler 
og skifter vann. 

Lufting: Vår tjeneste innen lufting av kjæledyr er tilgjengelig på en 
regelmessig eller ad-hoc basis. Den kan skreddersys til dine krav, 
men vi unngår å gå med mer enn 2 hunder sammen på en gang.  

�

�

 

 

Ta kontakt med oss på  

tlf.: 944 71 790 eller besøk oss på�����������������
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Wikigallery.org

gjør og regnskap for 2012 skal gjøres 
klart og årsmøte forberedes. Vi har fått 
en håndfull tips som vi sjekker ut, og 
vært på et par befaringer, men fortsatt 
har vi ikke funnet noen lokaler som har 
vært egnet til vårt formål. Presset på 
styret begynner å tære på. To medlem-
mer legger ned arbeidet og en tredje 
fremviser en omfangsrik ferieplan for 
de neste fire månedene. 
 
April 
Årsmøte. Nye krefter i styret kom-
mer til og prosessen fortsetter. Vår be-
boer Kristin overtar som dyreansvarlig 
- og i samarbeid med omplasserings-
ansvarlige Frida får de oppgaven med 
å kartlegge dyrene. Spesielt viktig er 
det å få oversikt over de dyrene som vil 
komme tilbake fra fosterhjem før vi flyt-
ter. De som kan omplasseres skal inn i 
nye hjem, og de andre må i nye foster-
hjem. Vi andre starter arbeidet med å 

pakke, kaste og klargjøre rom for rom. 
Det er utrolig mye som har samlet seg 
opp på 22 år! 

Mai og juni
Det begynner å haste. Bærum kom-
mune har gitt oss et kart med 8 eien-
dommer som vi kan dra og se på. Op-
timismen og gløden er tilbake - enn så 
lenge. Vi kjører rundt i hele Bærum 

Av Sølvi Frøland Svoren

Alle som har flyttet vet at det er mye arbeid, mange tanker og litt vemod 
som ligger bak en nøkkeloverlevering til ny eier eller en utleier. Det å tøm-
me et hus til en forening med en over 150 år gammel historie er på mange 
måter en «ut av deg sjæl» opplevelse. På de 22 årene Dyrenes Hus har holdt 
til på Eiksmarka har nok aldri noen tenkt tanken på at det engang skulle 
ta slutt.

Flytteprosessen
– og parallellprosessene

Driften av vår forening besørges av et 
knippe nøkkelfrivillige og et styre med 
utvidede ansvarsområder som frivillige. 
Sammen med alle fosterhjemmene og 
et regnskapsbyrå som tar seg av økono-
mien, skal disse funksjonene dekke alle 
oppgaver knyttet til foreningens arbeid. 
Virkeligheten rammet oss hardt og bru-
talt en novemberdag i 2012. 

Et brev fra Løvenskiold. Vi ville ikke 
få forlenget leiekontrakten når den gikk 
ut 30.juni 2013. Var det mulig? Nei, her 
må det være en misforståelse et sted. Vi 
hadde jo fått forlenget leiekontrakten 
hver gang i snart 22 år. Vi hadde ikke 
fått noen klager og betalt vår husleie 
punktlig. Vi ba om et møte. Dette måtte 
ryddes opp i! Vi hørte ingen ting - og 
rett før jul sendte vi en purring. Svaret 
vi fikk var nedslående. Beslutningen var 
endelig og vi fikk ikke noe møte med 
Løvenskiold. Vi var helt på felgen. Hva 
gjør vi nå? Kortsiktig løsning: La folk få 
julefred!  

Januar 
Styremøte. Slagplan blir lagt og flere 
prosesser ble satt i gang: Informasjon til 
de frivillige og medlemmene, finne nye 
lokaler, mediehåndtering og Løvenskiold-
håndtering. Vi innfører inntaksstopp. 
Vi må konsentrere oss om å få de 80 
dyrene som bor på Dyrenes Hus om-
plassert og i fosterhjem. Samtidig skal 
vanlig drift opprettholdes. Med tanke 
på at vi kunne bli stående helt uten 
lokaler en periode, startet vi arbeidet 
med å bygge opp en fosterhjemsbase. 

Februar og mars 
Vi har fått mediedekning i flere lokal-
aviser og Østlandssendingen. Årsopp-

Foto: Vibeke Normann

Foto: Elin Seveholt
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og ser på triste og kondemnerte 
barneparker. Godt at vi er utstyrt med 
en god porsjon galgenhumor! Noen få 
lyspunkter, men den eiendommen som 
vi virkelig ønsket oss, kunne vi selvsagt 
likevel ikke få. Vi bestiller flyttecon-
tainer og fortsetter forhandlingene med 
kommunen. 
Folk er dugnadstrøtte. Stadig færre 
møter opp når vi frister med vafler og 
nye slitsomme oppgaver. Sommer-
fester, avslutninger og bading er mer 
forlokkende. Den opprinnelige fangst-
gruppen for låvekattprosjektet var gått 
i oppløsning, men snøen var for lengst 
reist og låvekattene måtte flyttes. Et 
oppdrag alle visste ville bli svært kre-
vende. Styret tar kontakt med tidligere 
frivillige, beboere og ansatte som kjente 
låvekattene godt fra før og ber om bi-
stand. Vi fikk umiddelbar og positiv 
respons fra Vibeke og Julianne. 

Det var viktig for oss å få begrenset 
stresset for kattene så mye som mulig, 
da prosessen med innfanging og flyt-
ting i seg selv ville medføre en voldsom 
påkjenning. Vi ønsket ikke å trauma-
tisere dem ytterligere ved å måtte holde 
dem innesperret i bur i flere dager i 
påvente av blodprøveresultat. 

Vi inngikk avtale med PetVett som 
hadde analysemaskin som kunne gi 
svar på alle nødvendige blodprøver 
samme dag. Ulempen var at PetVett 
kun kunne tilby begrenset åpningstid. 
Det ble en svært krevende logistikk for 
vår fangstgruppe. Men før vi kom så 
langt måtte de nye lokalene for låvekat-
tene på Sollihøgda klargjøres. 

Vår etterlysning etter sterke menn på 
facebook til gjerdebygging for låvekat-

tene var fånyttes, men vi hadde inngått 
avtale med Frivilligsentralen og Møller 
Bil på Frivillig Børsen på vårparten. 
De var sterke mannfolk og de kom for 
å hjelpe. Men etter to ettermiddager 
fant de ut at dette ikke var frivillig ar-
beid - og vi så dem ikke mer! Men inn 
steppet da Dyrenes Hus sitt eget «frivil-
ligkorps» bestående av damer med en 
snitthøyd på 1,65 meter.

I løpet av en vakker helg i begyn-
nelsen av juni ble det tråklet og sydd, 
sjauet og snekret – og ingen ga seg før 
kattegården var klar og rømningssik-
ker. Trodde vi! At vi allerede da burde 
ha leid inn låvekattene Inge og Trond 
som konsulenter, forsto vi dessverre 
ikke før etter innflyttingen, da disse to 
var de første som brøt seg ut. Men ak-
kurat der og da var imidlertid dugnads-
teamet skjønt enig om at ikke engang 
Ila Sikringsanstalt var bedre sikret!

Sollihøgda står endelig klar til å ta 
i mot låvekattene, og fangstgruppen 
setter i gang. Snø og Emma går først 
i fellen, så Herman og etter hvert alle 
de andre. Hver katt som etter veter-
inærbesøket blir plassert ørsken og for-
virret i sin nye bolig på Sollihøgda gir 
glede. For de andre gråter vi. Fire katter 
er imidlertid som sunket i jorden. Vi 
monterer et lånt overvåkningskamera 
i håp om å få zoomet inn rømlingene, 
men de eneste som viser interesse for 
godsakene vi har satt frem er nabokat-
ten og en innpåsliten skjæremor på jakt 
etter ledige lokaler! 

De siste to ukene før utflytting, kan 
best sammenlignes med «helvetes-
uken» i militæret med regn, gjørme og 
slit. Vi kaster, pakker og vasker - og gir 

bort det vi ikke trenger. Takk finn.no! 
Katter får nye hjem, frivillige stiller 
opp som fosterhjem, fangstgruppen 
til låvekattene er døgnville, men gir 
ikke opp – men hva gjør vi med Susie? 
Facebookappell - kan noen åpne sitt 
hjem for en sky og redd katt? Mye kjeft 
fra dyrevenner – ikke nevn ordet avliv-
ning! Takk Birgitta for at du stilte opp! 

Løvenskiold kommer, befarer og er 
ikke fornøyd. Han tar bilder, gir oss 
lang liste og ny frist. Ingen andre orker, 
så styret må gjøre jobben selv. Løven-
skiold kommer igjen men er fortsatt 
ikke fornøyd: fjern plankehaugen og 
oljefatet! Oljefatet har stått der så lenge 
– sikkert minst 22 år - at ingen faktisk 
har «sett» det! Nå er tidsmarginen så 
knapp at hjelp må hentes fra feriedager, 
avspasering og en ektefelle som tar seg 
fri fra jobben. Lykken var komplett da 
plankehaug og oljefat var levert ISI. 
Endelig! Regningen på spesialavfall for 
oljefatet kom nå i høst - kr 862,44. Ikke 
rart at Løvenskiold ikke ville ha det! 

Et sted å være - tror vi. Vi inngår 
avtale med Bærum kommune om leie 
av tidligere Myra barnepark på Stabekk 
som var regulert til park. Avtalen er un-
der forutsetning av at vi får tillatelse til 
midlertidig bruksendring. Kommun-
ens mann har foreslått at vi kan kjøpe 
eller leie brakker til hjelpesenteret – og 
han gir oss tips om firmaer som driver 
med den slags. 

Juli og august
Innsamlingsaksjon på facebook til 
innkjøp av eget overvåkningskam-
era og vi får Rikke inn. Hun er veldig 
fornøyd med å være sammen med ven-
nene sine igjen på Sollihøgda. 

Bærum kommune. Styret får endelig 
audiens med kommunens folk fra tre 
ulike etater for å få avklart til hvilken 
etat vi skal sende søknad om midler-
tidig bruksendring. I møtet lærte vi at 
kommunes etater ikke snakker sam-
men, så det å få en leieavtale i en etat 
betyr ikke at en annen vil gi brukstil-
latelse, selv om det var hele intensjonen 
med leieavtalen. Vi lærte også at når 
en kommunal eiendom er regulert til 
formålet park så vil man høyst sannsyn-
lig få avslag på søknad om midlertid 
bruksendring til annet formål. Men 
for å være helt sikker må vi fremme en 
full byggesøknad med de omkostnin-
gene, dokumentavgifter og gebyrer det 
innebærer. Vi ble også anmodet å leie 
inn en ansvarlig byggesøker – altså en 

Foto: Kari Kvamsdal
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konsulent – som vil koste foreningen 
enda mer penger. Våre argumenter om 
at kommunen har veiledningsplikt og 
at styret både har en siviløkonom, en 
regnskapsmedarbeider og en saksbe-
handler med 17 års erfaring gjorde lite 
inntrykk. Det ble mer enn antydet at en 
slik tilnærming ville medføre mange 
runder med kommunalt byråkrati og 
mulig avslag. 

Men kommunen var velvilligheten 
selv, og gav oss tilbud om å se på en 
kondemnert barnepark på Høvik som 
var regulert til barnehage. Det var 
større sannsynlighet for at vi ville få 
brukstillatelse der men de kunne ikke 
love oss det! 

September og oktober
Etter å ha befart barneparken og 
anslått at stedet kan ha potensiale som 
et nytt Dyrenes Hus hvis vi bruker 
anslagsvis en halv million kroner på 
oppgradering, får vi nytt pågangsmot. 
Vi lager regnestykke som viser at der-
som vi får en lang nok leieavtale og en 
lav nok husleie kan en slik investering 

forsvares. Vi ber om et nytt møte, men 
kommunens folk vil ikke sette av tid til 
oss. Vi får tilsendt et utkast til leieavtale 
med en høyere husleie og kortere leie-
periode enn det vi kan akseptere + en 
masse dokumenter. Kommunen har 
ennå ikke tatt seg bryet med å svare på 
vårt siste forslag til en kontrakt som vi 
kan leve med. Og der står saken i dag. 

Et nytt hjelpesenter vil ikke stå klart 
til jul som vi hadde håpet. Vi omorgan-
iserer med tanke på å drive fosterhjems-
basert en stund fremover, og engasjerer 
nye fosterhjemskoordinatorer som skal 
gå inn i vårt team av nøkkelfrivillige. 
Det er godt å få inn flere frisker krefter!

Vi får en telefon fra Dag S Stiansen-
stiftelsen. Vi er blitt tildelt prosjektstøtte 
med kr 90.000 til et nytt hjelpesenter. 
Vår forening er tilgodesett sammen 
med 8 andre søkere blant totalt 51! Vi 
er glade og ydmyke. Dette er en seier 
for dyrene – stiftelsen tror på arbeidet 
vårt og vil at vi skal fortsette! Vi inngår 
avtale om at pengene blir frosset inntil 
vi har et hjelpesenter å putte dem inn i. 
Og hjelpesenter skal vi få – i skrivende 

stund vet vi bare ikke når det blir og 
hvor det skal ligge. Vi ønsker fortsatt 
tips om mulige steder.

Dyrenes Hus på Eiksmarka er nå 
bare en fraflyttet husmannsplass med 
mange minner. De siste restene av 
vår virksomhet der er en matstasjon 
og en savnetplakat for våre katter. En 
vemodig takk for 22 flotte år i dyrenes 
tjeneste på Eiksmarka.

Plakat: Kari Kvamsdal
Foto: John Gjertsen

Foto: John Gjertsen
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LEGEVAKT VEST AS, Griniveien 6,  Røa  Telefon 2325 1111  www. legevaktvest.no

LEGEVAKT VEST
Allmennleger og spesialister

Timebestilling og drop-in 365 dager i året

Åpningstider:
man-fre 17-21  lør 10-16  søn 13-21

Godkjent leverandør av bedrifthelsetjeneste
Hudavdeling

om at noen husket. Og Vibeke husket! 
Ninja hadde blitt omplassert til et flott 
hjem med fine mennesker. Det hadde 
vært en artikkel i et ukeblad. Utklip-
pet var tatt vare på og satt i en perm. 
Dagen etter var vi tilbake i containeren 
og fant artikkelen. Opplysningen 1881 
er god å ha noen ganger - og etter flere 
navnesøk kommer vi frem til et fami-
liemedlem. Han skulle gi beskjed. 

Det går flere dager uten at eier ringer 
tilbake – og vi ringer henne. Hun bekla-
get. Et par dager etter får vi ny mail fra 
FOD. Det viste seg at det var allergi i 

Tekst: Sølvi Frøland Svoren Foto: John Gjertsen

På sensommeren fikk vi en mail fra Foreningen for Omplassering av Dyr (FOD). De 
hadde fått inn en stor, svart katt som var reddet ned fra et tre i Frognerparken. Pelsen var 
full av tover og katten bar preg av ikke å ha hatt tilsyn over lengre tid. Den hadde øretatovering 
men noen av tallene var nesten uleselige. Kunne det stemme at Dyrenes Hus hadde omplassert en katt ved navn 
Ninja - registrert den 22.november 2004? 

Vi nedsatte umiddelbart en frivillig 
detektivgruppe. Alle våre permer var 
nedpakket i flyttecontaineren som sto 
på Myra, og vårt dataregistersystem 
gikk ikke så langt tilbake som 2004. 
Her var gode råd dyre. Vi kontaktet 
Jar Dyreklinikk som kunne bekrefte at 
Ninja hadde blitt øretatovert og kas-
trert der. Neste skritt var å endevende 
flyttecontaineren for å finne de gamle 
omplasseringspermene. Men med ufor-
rettet sak måtte vi pakke alt tilbake. 

Vi sender mail til ansatte som var 
tilknyttet Dyrenes Hus i 2004 med håp 

familien og Ninja hadde bodd i famil-
iens kjeller i lang tid. Det var der hun 
hadde stukket av fra. Det ble altså in-
gen lykkelig gjenforening. Vi var skuf-
fet men samtidig var det helt utenkelig 
at Ninja skulle tilbake til kjelleren. 

Detektivdelegasjonen dro på besøk til 
FOD hvor Ninja nå hadde fått et nytt 
navn: Malgorzata. Vi bestemte oss for å 
sluttføre oppdraget. Ninja er nå plassert 
i et helt fantastisk fosterhjem hvor hun 
venter på at en ny eier skal gi henne et 
nytt for-resten-av-livet hjem. Fordi hun 
fortjener det!       

Store, flotte, 
vakre og gode Ninja
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Vi på Dyrenes hus anbefaler:

Den store Kaninboka

For mer informasjon om 
kaninhold, sjekk ut nettsidene: 

�� kanin.org
�� kaninhold.info
�� maritemilie.com

Har du lyst på en sprudlende glad 
kanin som kaster på hodet og hop-
per sidelengs av pur lykke? Sørg for 
at den kommer ut av buret og gi 
den en opplevelse av frihet inne som 
ute.

En del av kaninutstyret fra Dyrenes 
hus ble gitt til Dyrebeskyttelsen Norge 
avd. Drammen, som har en fin kanin-
avdeling hos seg. Vi har inngått et sam-
arbeid med dem og videreformidler 
henvendelser dit. Vi annonserer også 
deres kaniner på vår hjemmeside.

Her hjemme koser jeg meg stort med 
Bella og Benny. Personlighetene deres 

Tekst og foto: Frida Lysgård

På Dyrenes Hus på Eiksmarka hadde vi to rom med plass til inntil 12 kaniner. Da beskjeden kom i vinter om at leie-
avtalen på Eiksmarka ikke ville bli fornyet, ble det raskt klart at kaninavdelingen ikke ville bli videreført. 

Bella og Benny 
flytter hjem....

Ingen nye kaniner ble tatt inn utover 
våren, og vi konsentrerte oss om å finne 
gode hjem til dem vi hadde inne. De 
siste som reiste var Marius, som fikk et 
fint hjem med en kaninvenninne i Fred-
rikstad. Så reiste Phillip, som nå har fått 
seg en kaninkompis og sannsynligvis 
et permanent hjem der i huset. Til sist 
reiste Bella og Benny, som jeg adop-
terte. Jeg hadde lenge ønsket meg ka-
niner men manglet bare hus med hage. 

Det ordnet seg endelig med hus og hage 
- og min egen flytting kom samtidig 
med Dyrenes Hus sin flytting. Alt ble 
gjort klart - Benny og Bella kunne en-
delig komme hjem til meg. Det var trist 
å forlate Dyrenes hus, og særlig trist å 
måtte ta ned utegårdene til kaninene 
som vi hadde brukt mange dugnads-
timer på bare et år i forveien. Den gan-
gen hadde vi leid inn en gravemaskin 
for å få gravd opp og få lagt netting un-
der utegårdene, slik at kaninene skulle 
ha gode muligheter til å grave, uten fare 
for at de skulle kunne grave seg ut og 
stikke av (eller andre dyr grave seg inn 
til dem). Benny og Bella koser seg i hagen.

Adele søker nytt hjem. Ta kontakt på mail: 
post@dyreneshus.no eller tlf. 67 14 93 54 

kom mye tydeligere fram da jeg fikk 
dem hit. De holder sammen i tykt og 
tynt og er verdens beste venner. Her 
har de stor plass inne og ute, og jeg kan 
plukke blåbærlyng til dem rett utenfor 
hagen. Og avslapningen ved å lytte til 
kaniner som tygger høy eller annen 
mat er den samme som da man kom 
inn på kaninrommet på Dyrenes Hus. 
Bella og Benny er endelig hjemme!
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som er konge, men veterinær Maria 
på Ås har vært betenkt over Mumriks 
matchvekt og gått inn for servering av 
diet-tørrfor. Dette spiser han med stort 
velbehag, men han greier fint å sjarmere 
seg til ekstraservering av Intense Beauty 
også. Iallfall i perioder greier vi vel så 
vidt å begrense dette, men....

Mumrik har fremdeles sine bølleten-
denser med brutal lek på programmet. 
Leken ender dessverre av og til med 
blodsutgydelser. Som regel går dette ut 
over uforsiktige gjester, men også forel-
drene får av og til smake rovdyrtenner 
og klør - når han er ute med foreldrene 
som jobber i hagen. Men Mumrik har 
altså absolutt også sine myke sider. 
De viser seg oftest på kveldstid da han 
helst ligger i totalt utstrakt positur oppå 
undertegnede sofabonde Ivar (like ut-
strakt).

Jubilanten skal i dag feires som vanlig 
med laks og champagne, Mumrik selv 
må jo selvsagt få en ekstraservering 
med Intense Beauty i anledning dagen. 
Gledene ved å ha Mumrik er uten ende. 
Dessverre hender det en sjelden gang 
at han blir borte over lengre tid enn 
vanlig, noe som skyldes hans enorme 
nysgjerrighet. Hittil er han heldigvis 
kommet til rette i god behold og med 
enorm appetitt.

Det fine småbruket i Bærumsmarka 
med Mumrik-gården er vel nå forlengst 
forlatt. Vi ønsker dere all mulig lykke 
til på det nye stedet og håper at dere og 
dyrene vil få det bra der. Dere gjør en 
fantastisk jobb til beste for dyrene, men 
også for oss heldige mennesker som får 
overta et dyr fra dere

Mange hilsener fra 
Ivar Østby og Sølvi Sæle

Tekst og foto: Ivar Østby

Her er en liten oppdatering om katten Mumrik, som noen av dere vil huske at vi fikk fra Dyrenes Hus den 12.oktober 
for nøyaktig 4 år siden:

Mumrik jubileum igjen!

Mumrik har hatt en fantastisk som-
mer hos oss på Ås med mye flott vær 
og aktivitet utendørs. Det meste av 
aktiviteten har bestått av musejakt 
på kvelds- og nattestid. Nabokattene 
Brunen og Gadaffi har også i høy grad 
stiftet bekjentskap med rovdyret Mum-
rik, som forsvarer reviret sitt døgnet 
rundt. På dagtid har jubilanten slanget 
seg ofte enten i kjellerstuen, i sengen, i 
en vinduskarm, eller helst i skyggen på 
verandaen. 

Det beste med denne sommeren er at 
han har fått være hjemme hele tiden, 
uten utidig plassering på kattepensjonat 
mens foreldrene er i Italia. Eneste bort-
plassering i år var en uke ved påsketider 
på grunn av en tulipantur til Holland, 
men det var fort glemt...

Som før om årene er appetitten på topp, 
og fremdeles er det Intense Beauty-foret 
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Tekst: Frida Lysgård og May Britt Tomasbråten. Foto: Frida Lysgård

Har du lyst på en sprudlende glad 
kanin som kaster på hodet og hop-
per sidelengs av pur lykke? Sørg for 
at den kommer ut av buret og gi 
den en opplevelse av frihet inne som 
ute.

tilbudt sin hjelp og assistanse til Mattil-
synet i mange slike dyrevernsaker. Ofte 
ender sakene likevel med at dyrene – 
som her er ofrene – blir avlivet. Dette 
er ett grelt eksempel på hvordan Mat-
tilsynet «løser» dyrevernsaker stikk i 
strid med hensynet til dyrevelferd og 
dyrenes interesser.

Problemer med Mattilsynet
Mattilsynet har måttet tåle mye og 
variert kritikk, både for hva de gjør 
og ikke gjør i sitt dyrevelferdstilsyn. 
Blant annet er de kritisert for ikke å gi 
dyrevelferd nok prioritet. Det har også 
kommet fram at dyrevelferd tidvis har 
måttet vike av hensyn til Mattilsynets 
øvrige ansvarsområder, både i oppføl-
gingen av enkeltsaker og i etatens gene-
relle prioriteringer. Disse forholdene har 
bidratt til at dyrevelferdstilsynet til tider 
har vært svakere enn man burde kunne 
forvente. Plutselige hendelser som ut-
brudd av matrelaterte kriser har også 
tappet Mattilsynets budsjetter, slik at 
dyrevelferdstilsynet har blitt nedpriori-
tert kraftig og helt uteblitt i perioder.1 I 
et intervju uttaler en ansatt i Mattilsyn-
et, med lang fartstid som praktiserende 
veterinær, dette: «Vi blir som oftest for 

Av Rune Ellefsen
Stipendiat ved UiO og forfatter av «Med 
lov til å pine: Om bruk og beskyttelse 
av dyr» 

Mattilsynet framstiller sitt eget arbeid som om de har god kontroll og utfører et be-
tryggende tilsyn med dyrehold over hele landet. Men hvordan fungerer egentlig dyre-
velferdstilsynet som Mattilsynet har hovedansvaret for? Håndterer de dyrevernsaker på 
en betryggende måte? Denne teksten belyser problemer med at ansvaret for dyrevelferd 
ligger hos Mattilsynet, og diskuterer noen alternativer til dagens ordning.

Mattilsynet 
og kravet om en ny dyrevernetat

Mattilsynets oppgaver 
og «løsninger»
Den som blir vitne til fysisk vold mot 
dyr, finner et hjemløst dyr, eller ser 
dyrehold som bryter dyrevelferdsloven, 
er pålagt å melde fra til Mattilsynet el-
ler politiet. Det er Mattilsynet som har 
hovedansvaret med å følge opp bekym-
ringsmeldinger om dårlig eller ulovlig 
dyrehold, samt å kontrollere at dyre-
hold skjer i tråd med dyrevelferdsloven 
og gjeldende forskrifter. Mattilsynet har 
imidlertid måttet tåle mye kritikk for 
måten de utfører sitt dyrevelferdstilsyn 
på og hvordan de reagerer i saker hvor 
dyr utsettes for mishandling eller van-
skjøtsel.

Både politiet og Mattilsynet er satt til 
å håndheve dyrevelferdsloven. For at 
brudd på loven skal kunne straffes, 
må saken først anmeldes til politiet og 
deretter gå veien videre gjennom retts-
apparatet. I tilfeller hvor ulovlig mis-
handling eller vanskjøtsel avdekkes, er 
det oppsiktsvekkende at det er avliv-
ing av dyr, heller enn behandling og 
livredning, som er Mattilsynets vanlig-
ste tiltak eller krav til dyreeier. Dette 
gjelder spesielt i tilfeller med hjemløse 
dyr, dyr som fratas eier eller dyr som er 
skadde eller syke i landbruk – hvor mu-
lighetene for behandling og livredning 
helt klart er til stede. 

Flere dyrevernorganisasjoner med lang 
erfaring fra omplasseringsarbeid, har 

snille. Det blir for mye fokus på men-
nesker og for lite fokus på dyrene. Det 
tar for lang tid før vi oppdager tilfellene 
og når vi oppdager dem så går det også 
for lang tid før saken er endelig løst. I 
mellomtiden lider dyr og mennesker 
unødig. Det er for lite ressurser i Mat-
tilsynet og vi rekker knapt nok å holde 
oversikten på de gårdsbrukene vi får inn 
bekymringsmeldinger på».2

Mattilsynet og 
dyrene i landbruket
Det er viktig å merke seg at det verken 
er hvorvidt dyrene lider eller nivået på 
dyrevelferden som Mattilsynet kon-
trollerer. Det de kontrollerer er om 
dyreholdet er innenfor lovverket. Selv 
om dyreholdet er innenfor lovverket, 
finnes det ikke belegg for å si at dette 
automatisk medfører god dyrevelferd. 
Innen landbruket kontrollerer Mat-
tilsynet i størst grad hvorvidt de fy-
siske innretningene som bur, vannings-
system og matingssystem er i tråd med 
forskriftene. Og hvorvidt det er synlige 
sår eller andre ytre skader på dyrene. 
Kontrollen handler altså om hvorvidt 
lovverket følges, ikke om dyrevelferden 
er god eller dårlig. Dyrevelferdsloven 
i seg selv sier ingenting om hvordan 
myndighetene skal vurdere dyrevelfer-
den i praksis. 

2 Hentet fra masteravhandlingen i samfunnssikker-
het Dyretragedier: En studie om dyremishandling i 
gårdsbesetninger og beredskapen for å fange opp slike 
hendelser tidlig i forløpet (2009) av Kjell Løvik, side 86. 

1«Mattilsynet har nå hatt sammenhengende kutt i 
budsjettet siden fusjonen 1. januar 2004. Det sliter 
på organisasjonen. De ansattes arbeidshverdag er an-
strengende og det er mange oppgaver som ikke blir 
gjennomført eller gjennomført i mindre grad enn 
ønskelig, sier hovedtillitsvalgt Bjørnar W. Jakobsen i 
Mattilsynet.» Hentet fra nettsak om Den norske Ve-
terinærforeningens kritikk av budsjettkutt i Mattilsy-
net: «Budsjettkutt i Mattilsynet» (14.10.2011).
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I lovens forarbeider finnes heller in-
gen avklart definisjon av dyrevelferd, 
noe som derimot er normal praksis i 
alle fagmiljøer som jobber med dyre-
velferdsspørsmål.

Mattilsyn eller dyrevernhensyn?
Ifølge dyrevelferdsloven har alle en 
lovpålagt plikt til å varsle Mattilsynet 
eller politiet når man har grunn til å 
tro at dyr blir utsatt for mishandling el-
ler vanskjøtsel.3 Men blant folk flest er 
det likevel mange som reagerer på at 
Mattilsynet er instansen som forvalter 
dyrevelferdsloven. For hva har egentlig 
mattilsyn å gjøre med dyrevern?

For at offentlig tilsyn med etterlev-
else av dyrevelferdsloven skal bli mer 
uavhengig og troverdig, har dyrevern-
organisasjoner og andre påpekt at til-
synet må flyttes ut av Landbruks- og 
matdepartementet.4 Som erstatning for 
Mattilsynet har det vært foreslått at et 
nytt tilsynsorgan kan opprettes under 
Miljøverndepartementet. Det har også 
kommet forslag om å opprette et Dyre-
ombud etter modellen fra Barneombu-
det.5 En annen mulighet som har blitt 
skissert er å opprette et eget dyrevern-
direktorat som helt er løsrevet fra land-
bruks- og næringsinteressene. Kravet 
om et eget dyrepoliti er det som har 
blitt frontet sterkest, og som også har 
fått bred tilslutning.

Inntil dyrevernkontrollen blir løsrevet 
fra matpolitikk og hensyn til sterke 
næringsinteresser, vil statens kon-

3 Dyrevelferdslovens § 5 sier: «Enhver som har grunn 
til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvor-
lig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest 
mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplik-
ten gjelder med de begrensninger som følger av annen 
lovgivning. Enhver som får kjennskap til at et større 
antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, 
skade eller annen lidelse utenom det normale, skal 
snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.»
4 Juridisk rådgiver i Dyrevernalliansen, Live Kleve-
land, uttaler blant annet: «Mattilsynet har verken 
kompetanse eller ressurser nok til å føre et godt nok 
tilsyn med dyrevelferd. Vi mener tilsyn med dyrevel-
ferd burde skilles ut til et eget tilsynsorgan». Hentet 
fra Aftenposten: «- Mattilsynet bør ikke ha ansvaret 
for dyrevern» (1.8.2007). 
4 Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipo-
litisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov (Lov av 
6. mars 1981 nr. 5 om barneombud). Barneombudets 
hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor 
det offentlige og private, og følge med i utviklingen 
av barns oppvekstkår, ifølge Barneombudets nettside: 
«Om Barneombudet». 

trollsystem ha liten troverdighet – i 
hvert fall overfor dyrene som brukes i 
landbruksnæringene. Uavhengighet fra 
næringsinteresser og -politikk er her 
helt avgjørende for at instansen kan stå 
fritt til å verne dyrenes interesser på en 
mer dyrevennlig måte. 

Et hovedpoeng i kritikken mot Mat-
tilsynet og i kravet om et dyrepoliti er 
at ansvaret for dyrevern må flyttes bort 
fra Mattilsynet til et uavhengig tilsyn 
som kan gi alle dyr et sterkere vern. Da 
er det helt avgjørende at det plasseres 
inn under et departement eller en in-
stans som kan sette dyrenes interesser 
i høysetet. I en troverdig dyrevernetat 
kan avliving av friske og omplasserbare 
dyr aldri være en «løsning».

Ny bok kom ut i oktober 2013:

Med lov til å pine

Les mer og bestill boken: www.dyrogsamfunn.no

Med lov til å pine belyser dilemmaene rundt vår bruk og beskyt-
telse av dyr. Boken diskuterer norske forhold, og tar for seg dyre-
velferdslovens virkning for dyrene som brukes i matproduksjon 
og landbruk. Leseren får også kritiske innblikk i myndighetenes 
kontroll av denne typen dyrehold. Med en ikke-moraliserende 
form tilbyr boken innsikt i endringene i menneskers forbruk av dyr, 
måter å forstå overgrep mot dyr på og utfordringene fra den vok-
sende dyrevernbevegelsen. Boken gir en innføring i temaer som 
får økende oppmerksomhet internasjonalt, både innen akademia, i 
offentlig politikk og i samfunnsdebatten for øvrig. 

Med lov til å pine henvender seg til det samfunnsengasjerte pub-
likum, foruten de som er interessert i dyrevern, dyreetikk, dyre-
velferdspolitikk eller andre sider av forholdet mellom mennesker 
og dyr.

Hvor trekkes grensen 
mellom bruk og 
misbruk av dyr? Hva 
innebærer egentlig 
«god dyrevelferd», og 
hvem avgjør hvordan 
vi forstår det? 
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Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Nyhetsbrev
om fjernadopsjonsdyrene

Låvekattene på Eiksmarka ble fan-
get inn og flyttet til Siri på Solli-
høgda et par hektiske uker i slutten 
av juni 2013. Det var en påkjenning 
for både dyr og mennesker. Rikke 
stakk av men ble fanget inn senere 
på sommeren takket være donasjo-
ner til et overvåkningskamera og 
uendelig tålmodighet fra vår frivil-
lige fangstgruppe. Tre andre hadde 
nok reist sin vei lenge før selv flyttin-
gen startet, men ingen er riktig sikre 
på når: Mario, Wenche og Milla. 
Vi har hatt fangststasjon med over-
våkningskamera på Eiksmarka i hele 
sommer og høst men så langt er det 
bare grevling, rev, nabokatten Toesy 
og en frekk liten skjære som har kost 
seg med godsakene vi har satt frem.
Porrijo ble fanget inn og flyttet til 
Sollihøgda, men brøt seg ut og for-
svant til alles bekymring. Heldigvis 
kom han tuslende tilbake etter 4,5 
måneder på rømmen. Noen av kat-
tene fikk også nye hjem før vi flyttet: 
Ivar og Opus + kaninene Doris og 

Philip. Mysti er plassert i fosterhjem 
sammen med Allinka da vi håper og 
tror at han skal få seg en ny fami-
lie etter hvert. Dessverre måtte noen 
også bøte med livet på grunn av om-
fattende helseproblemer. Vi var for-
beredt på at Emma måtte avlives da 
hun hadde skrantet lenge – hun var 
blitt en gammel dame. Ringreven 
som ingen hadde hatt noen kontakt 
med viste seg å ha FIV, som er kat-
teverdenens HIV. Da har man ikke 
noe valg. Vi ble alle veldig opprørte 
og triste da det fremkom at Her-
manns helseproblemer var så om-
fattende at avlivning var det mest 
humane. Vi savner han stort. RIP 
våre kjære katter Hermann, Emma 
og Ringreven. 
De øvrige kattene: Snø, Trond, Vi-
king, Gisha, Inge, Smilla, Porrijo og 
Rikke har flyttet til Siri på Sollihøg-
da hvor det ser ut til at de har funnet 
seg godt til rette og trives. Her skal de 
få bo resten av sitt liv!

Låvekattene som ble Hyttekatter og Sirikatter

Siri - En dag jeg var innom Dyrenes 
Hus på Eiksmarka ble jeg introdusert 
av frivillige Kari Grønberg for en gjeng 
spreke damer med masse godt humør. De 
hadde ett problem, nemlig hvor skulle 
de nå samles hver onsdag, når vi flyttet, 
og låvekattene ikke skulle være der mer. 
De pleide jo komme med fisk hver ons-
dag. Ettersom jeg umiddelbart likte disse 
damene sa jeg impulsivt at de kunne jo 
samles og besøke låvekattene hos meg – 
og det har jeg aldri angret på. Det ble 
mange gode stunder med The og Thebrød, 
og ikke minst fine samtaler og masse god 
fisk til låvekattene. Hver onsdag.

Av kattekosemater Ellinor Rist-Larsen og kattekosesteller og hytteeier Siri Hall. 

Foto: Kari Kvamsdal

Foto: Ellinor Rist Larsen
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ungkarsleiligheten over garasjen. 
Han var veldig glad for fisk og kos. 
Gikk med halen rett opp foran meg 
og videre opp til Siri. Ropte på Inge, 
men så ham ikke. Snø kom i døra 
og ventet på fisk. Unni-Lise gikk 
inn for å stelle. Da kom Gisha og 
Smilla løpende ut. Siri laget te og 
vi koste oss ute. Trond var med oss 
hele tiden.

Siri – Trond skulle helt tydelig vise 
Ellinor at «se så fint jeg har det, her 
bor jeg». Så stolt og smilende at vi ble 
ordentlig glade alle sammen, og kos-
te oss rundt bordet med Trond lig-
gende enten oppå bordet, eller i den 
ene stolen ved siden av. Han er ikke 
helt konsekvent i sin skyhet. Noen 

ganger får jeg 
love å klappe 
ham, noen 
ganger ikke. 
Noen ganger er 
minsteavstand 
1 meter, noen 
ganger 5.    

Ellinor - Lørdag 13 juli: Unni-Lise 
hadde sett en katt ved dammen. 
Trodde det var Viking? Ropte på 
Trond men så han ikke, men Siri 
hadde sett han før på dagen. Snø 
var stadig fremme og spiste fisk. 
Mandag ringte Siri og sa at Viking 
og Gisha var i kattegården. Var det 
Porrijo som Unni-Lise så?

Siri – Porrijo greide å forsvinne 
bare et par dager etter at han an-
kom, den samme veien som Inge og 
Trond hadde brukt. Overbygningen 
i utegården ble forsterket med nok 
en meter, men Porrijo har ingen sett 
siden. Imidlertid, etter at utegården 
ble åpnet har det et par ganger vært 
spist ekstra mengder tørrfor, det kan 
være Porrijo som har vært innom. Vi 
tror liksom ikke han er helt forsvun-
net, men at han gjemmer seg i nær-
heten. Jeg tror også jeg har sett ham, 
men er ikke sikker.

Ellinor - Onsdag 17 juli: Ropte 
på Trond, men da kom Inge. 
Han fikk fisk under skjulet. 

vann. Våtmat fikk han i første eta-
sje, inntil skjærene fant ut av det og 
spaserte rett inn. Servering i annen 
etasje ble prøvet, men jammen fant 
en skjære veien dit også, men ikke 
ut igjen! En håndterlig skumgum-
mimadrass og masse oppfinnsom-
het ispedd en uendelig tålmodighet, 
hjalp meg å få skjæra ned trappen og 
ut porten igjen. Løsningen ble over-
våket uteservering.

Inge fant seg en noe mindre luksuriøs 
plass, under en liten bod bare noen 
meter fra innhegningen. Han løp sin 
vei når jeg gikk i nærheten, så serve-
ring til ham ble foretatt så å si rundt 
alle hushjørnene, stadig på nye ste-
der ettersom skjærene fant plassene. 
Det bodde etter hvert en flokk på 8 
skjærer her, i tillegg til de 8 hyttekat-
tene og 4 huskattene. Fisken sin fikk 
han imidlertid under hytteboden. El-
linor fikk lov til å nærme seg og prate 
med ham.

Ellinor - Onsdag 26 juni: Snø kom 
ut på trappa og møtte meg. Inge var 
utenfor. Han snakket og spiste fisk. 
Trond kom og jeg fikk kose og han 
spiste masse fisk. Virker som han 
hadde det bra.

Mandag 1. juli: 
Jeg snakket 
med Inge. Han 
spiste mye fisk. 
Klappet Snø 
som var veldig 
glad for kos 
og fisk. Så ikke 
Trond, men 
Siri så ham i 

går på hagebordet. Gisha var også 
sett i går. 

Siri – Helgen var flyttehelg for Dyre-
nes Hus, og mandag var jeg på Myra 
for å ta imot flyttecontaineren. Kom 
tilbake med solid hodepine og grønn 
i ansiktet. Ellinors kommentar – «Gå 
og legg deg». Det ble gjort. Deilig 
med avlasting på kattestell.

Ellinor - Torsdag 4 juli: Tåke og yr. 
Ropte på Trond og han kom ut fra 

Ellinor, Unni Lise og Gerd var gamle bekjente av låvekattene, som kom når de ropte, og noen av dem lot seg til og 
med klappe. De har vært uunnværlige i prosessen med å få disse sky og redde kattene til å føle seg hjemme her – og 
trives!

Snø og Inge. 

Trond

Inge

Ellinor har fra første besøk holdt 
dagbok over hvem som er sett, klap-
pet, og hvem som har manglet. Her 
følger utdrag fra den, med mine 
kommentarer.

Ellinor - Min første gang på Sol-
lihøgda var mandag 24 juni. Koste 

Snø og han fikk mye fisk. (Tok bilde 
av Snø inne i hytta). Inge var utenfor 
innhegningen. Han fikk fisk og ble 
glad. Jeg tittet igjennom vinduet og 
så Gisha og Smilla sitte og spise fisk. 
Trond hadde kommet seg ut, men så 
han ikke.

Siri – Inge og Trond hadde ikke vært 
her mange dagene før de fant en vei 
ut av innhegningen som vi møysom-
melig hadde laget, og virkelig gått et-
ter i sømmene og sikret langs bakken. 
Vel, vi hadde jo også laget overbyg-
ning, men det var altså ett sted der 
de kunne greie å hoppe opp på den-
ne, spasere ca en meter på den, og så 
hoppe over til et grantre som sto gan-
ske nær for så å klatre ned på bakken. 

Vi var veldig spente på hva som ville 
skje. Det viste seg at Trond fant seg 
hybel i annen etasje i garasjen, med 
deilige madrasser med puter og hau-
ger av silkeblomster. Der likte han seg 
tydeligvis. Dermed lot jeg garasjepor-
ten stå med en åpen glippe nederst, 
og satte opp en bolle med tørrfor, og 

Trond

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen
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kom også og de fikk mat utenfor 
nettingen og Snø og Viking innen-
for. Byttet tepper på sengene og la 
mye fisk på skålene. 

Onsdag 14 august: Trond kom 
mjauende i dag også. Han var vel-
dig kosen. Inge møtte oss da vi kom 
opp, og Rikke pratet og var lykke-
lig for at hun endelig var sammen 
med de andre. Trond og Inge spiste 

utenfor, og Vi-
king og Rikke 
innenfor. Unni-
Lise kom, og det 
ble første gang 
vi børstet under 
senga. Ut kom 
Gisha og Smilla. 
Alle fikk mye 
fisk. Snø veldig 
fornøyd.

Siri – Her har vi endelig alle samlet, 
og fått en sjekk på hvem som er der, 
og ikke. Porrijo mangler ennå. Rikke 
kom og var fra første dag utrolig ro-
lig og grei. Hun satt nesten fra første 
dag av uforstyrret i kurven sin når 
jeg serverte mat eller tømte dokas-
ser. Dermed kunne vi planlegge «The 
Grand Opening».

Ellinor - Onsdag 28 august: Siri øn-
sket å åpne utegården så alle kun-
ne være sammen. Da Trond kom, 
(Inge var der allerede), åpnet vi. 
Trond ble med innenfor og så kom 
Inge. Trond ble med ut, men Inge 
var så lykkelig for å komme inn til 
Rikke, og Rikke ble veldig glad. Snø 
klippet vi av en stor kladd. Viking 
satt på trappa.

Snø, Gisha,
Viking og Smilla 
kom ut i katte-
gården. Trond 
kom skrikende 
etter fisk. Inge 
og Trond fikk da 
fisk på utsiden av 
gjerdet og Snø og 
Viking spiste på 

andre siden. (vi ga mye fisk inne 
også). Inge og Viking gikk en runde 
sammen på hver sin side av innheg-
ningen. 

Onsdag 24 juli: Jeg ropte på Trond, 
men han kom ikke. Inge kom og 
møtte meg. Han spiste av hånda 
mi. Snø og Viking kom til porten. 
De fikk først fisk gjennom gjerdet. 
Unni-Lise og jeg tok vekk gulvtep-
pene. Smilla løp ut i gården. Siri 
ringte Kristin angående kamera på 
Dyrenes Hus. Bare grevling og rev.

Onsdag 31 juli: Både Trond og Inge 
kom løpende for å få fisk. Begge fikk 
fisk utenfor nettingen, og Snø og 
Viking innenfor. Satte mye fisk inne 
i stua da vi stelte. Gerd kom også. 
Rikke sett utenfor låven. Unni-Lise 
mater.

Inge

Rikke

Trond

Trond, Snø, Inge og Viking

Siri – Det at Inge og Trond likte å 
få mat utenfor nettingen, og «pratet» 
med de andre innenfor, gjorde oss 
mer og mer stemt for å åpne slusen. 
Men først måtte vi få tak i Rikke, og 
se at hun aksepterte at hun skulle bo 
her. Trond hadde forresten anlagt en 
ny vane. Hver morgen ventet han på 
terrassen foran huset for å få mat.

Ellinor - Onsdag 7 august: Ropte på 
Trond og han kom mjauende. Inge 

Siri – Det tok flere dager før Inge 
ville gå ut fra kattegården igjen, selv 
om slusen nå sto åpen. Fantastisk 
med gjenforening av Inge og Rikke, 
de to bestevennene. Nok en opple-
velse som gledet og varmet oss. Men 
åpningen av utegården førte til en 
annen ting, nemlig at Trond ofte fikk 
dobbelt frokost. En på terrassen, og 
en i hytta. Matvraket. Heldigvis leg-
ger han ikke på seg.

Ellinor - Onsdag 4 sept: Trond kom 
med en gang. Snakket og snakket. 
Inge, Viking og Snø kom også for 
å få fisk. Matet inne i stua og alle 
spiste. Vi ropte på Rikke, Smilla og 
Gisha, men så dem ikke.

Siri – Denne ropingen er ganske spe-
siell. Den går i toner så høye at jeg 
ikke engang kan tenke så høyt, og 
ikke komme i nærheten på skalaen 
over stemmebruk. Min ligger nok et 
par oktaver nedover på bass-siden. 
Jeg glemmer ikke en formiddag jeg 
hørte noen merkelige lyder nede ved 
parkeringen, ikke helt bil-lyder, og 
ikke helt fuglekvitter, men noe rart. 
Ut for å sjekke, og ja akkurat, det var 
Ellinor som «ropte». Men effektivt er 
det.

Ellinor - Onsdag 11 sept: Jeg stop-
pet bilen og der var Trond mjau-
ende for kos og fisk. På tunet møtte 
jeg Inge, Rikke og Snø. Unni-Lise 
kom, og vi gikk inn i kattegården, 

Trond

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist Larsen
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Unni-Lise koser med Trond så Snø får spist

og kattene etter. Vi stelte inne og 
la mye fisk inne. Da vi gikk ut gikk 
de inn. Viking så vi ved garasjen. 
Smilla og Gisha sett før.

Onsdag 18. 
sept: Trond 
kom med en 
gang. Mye kos 
og fisk til Unni-
Lise kom. Inge, 
Snø, Rikke og 
Viking ventet 
oppe. Ga fisk 
ute og inne. 
Så Smilla bak 
stua. Gisha er 

ikke blitt sett på noen dager.

Siri – Gisha hadde imidlertid fått 
en ny vane – han hadde funnet ut av 
kattelukene i «hovedhuset», og kom 
inn, både for å spise og sove. Sove-
plassen var på hyrdeteppet i min 
antikke uttrekksseng plassert ikke så 
langt fra inngangen til kattene. Han 
løp ut når jeg kom ned om morge-
nen, men jeg kjente etter hvert igjen 
de hvite flekkene på bakbena. Jeg har 
alltid et stort fat med tørrfor stående, 
og en stor bolle med vann, slik at de 
som vil kan forsyne seg når de ønsker 
det, og katteluker gjennom en vegg 
og to dører. Her skal alle kattene ha 
frihet.

Rikke og Inge

Ellinor - Onsdag 25 sept. Trond 
kom som vanlig. Snakket og koste. 
Vel oppe kom Inge, Snø og Rikke. 
Mye fisk ute og inne. Viking og 
Smilla i full fart inn i stua da vi gikk 
ut. Siri hadde sett Gisha.

Torsdag 10 okt. Trond kom fra 
stua. Han var kosen og sulten på 
fisk. Snø kom også nedover bakken. 
Unni-Lise kom og vi matet og stelte 
i stua. Vi så Inge,Viking og Rikke. 
Siri ringte og fortalte at Gisha har 
begynt å ligge i skuvsenga inne.

Torsdag 17 okt: Trond sto utenfor 
bilen da jeg åpnet. Han snakket og 

spiste fisk. Snø ville også gjerne ha, 
men Trond la seg på han så Unni-
Lise måtte kose ham så Snø fikk 
spist. Det var deilig og varmt i stua 
nå og bra lys. Vi byttet ut et bord. 
Trond satte seg i opp-ned-bordet og 
ventet. Senere plasserte vi det uten-
for stueveggen og det ble straks ak-
septert. Rikke, Inge, Smilla og Snø 
viste at de kunne gå gjennom kat-
teluka. Inge måtte vrikke på rumpa 
for å komme gjennom. Gisha had-
de sovet i skuvsenga i natt også.

Siri – Nå har hele gjengen funnet 
en ny vane. Alle sover inne i hytta, 
Trond ser ut til å ha forlatt hybelen i 
andre etage, og Gisha ser ut til å ha 
forlatt skuvsengen og hyrdeteppet. 
Nå er det jo varmt og godt i hytta, 
fullt av puter og tepper, og alt de 
kunne ønske. Når jeg kommer med 
frokost sånn ved ti-tiden prater jeg 
underveis for å melde min ankomst. 
Da kommer de ut en etter en, - ikke 
for å hilse på meg, men for å gjemme 
seg under hytta. Når så maten er 
servert dukker de opp igjen. Noen 
går inn og begynner å spise mens jeg 
ennå er der, andre kommer nølende 
etter. Men ingen løper av gårde i vill 
panikk som de gjorde de første da-
gene. De har vennet seg til meg, og 
kan godt oppholde seg innen et par 
meters avstand uten å bry seg. Under 
forutsetning av ingen brå bevegelser 
eller plutselige lyder. 
Fredag 8. nov.: Porrijo er tilbake!

Foto: Ellinor Rist Larsen

Foto: Ellinor Rist LarsenHytten innvendig. Foto: Kari Kvamsdal

Har du lyst til å fjernadoptere en av
Sirikattene for kr 50 pr måned?

/nYHNDWWHQH�VRP�À\WWHW�WLO�6ROOLK¡JGD�RJ�EOH�6LULNDWWHU�
skal få lov til å bo der resten av sitt liv. De skal ha sin 
frihet, få mat, tilsyn og veterinæroppfølging.

Kontakt oss:
Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn- Dyrenes Hus
Pb 37 1305 Haslum

Mail: post@dyreneshus.no 
Tlf 67 14 93 54
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Vi anbefaler en årlig vaksine og helse-
sjekk gjennom hele kattens liv, både for 
å være beskyttet mot virusinfeksjoner, 
og for å sjekke den generelle helsetilstan-
den. Vaksinen beskytter mot kattepest 
og katteinfluensa, og dette er virus som 
finnes i Norge. Kattepest er potensielt 
dødelig for katten og smitter lett. 

Helsesjekken fokuserer på kattens ve og 
vel. Veterinæren ser på tenner, lytter på 
hjertet, kjenner over kroppen etter ku-
ler eller ujevnheter, samt ser på øyne, 
ører, pels- og hudkvalitet med mer. Det 
tas ikke rutinemessige blodprøver hvert 
år, men etter at katten har nådd en viss 
alder, kan det være en god idé å ta en 
seniorsjekk i blant. Mange sykdommer 
kan oppdages i en tidlig fase ved hjelp av 
en blodprøve, og dess tidligere man vet 
om et problem, dess lettere er det å fore-
bygge og behandle! Det vi kontrollerer 
ekstra nøye hos seniorkatten er:

Tenner: 
Ca 60% av alle katter over 5 år har en 
tannsykdom som heter TR, tannresorp-
sjon. Dette er en tannhalsdefekt hvor de-
ler av tannroten blir brutt ned. Tilstan-
den er svært smertefull og må behandles. 

En katt kan betraktes som senior 
når den har fylt syv år. Eldre katter 
er mer utsatt for enkelte sykdommer, 
og som dyreeier er det viktig å være 
klar over at flere av disse sykdom-
mene kan gi nedsatt livskvalitet hos 
katten. Ved å følge opp katten hos 
veterinær kan man plukke opp tid-
lige stadier av de ulike sykdommene. 

Seniorkatten Av PetVett Dyrenes Storsenter, Sandvika

Veterinær Cecilie trekker ut en tann på en katt. Foto: PetVett
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Dyrepleier Ida renser tenner. Foto: PetVett

Tannstein er en annen tilstand som kan 
føre til problemer i munnen. Eldre katter 
har ofte mye av det. Tannstein kan føre 
til betennelse i tannkjøttet som igjen kan 
føre til løse tenner.

Bevegelighet: 
Stivhet i rygg og ben forekommer ofte 
hos eldre katter. Dette skyldes forkalk-
ninger. Symptomene på dette er at kat-
ten ønsker å holde seg mer i ro. Den er 
ikke like spenstig og klarer ikke å hoppe 
så høyt som tidligere. Det kan bli smer-
tefullt. 
Man kan forebygge stivhet ved å tilby 
spesialfôr til katten. Dette fôret er med 
på å bevare brusken i leddene. Er det 
smertefullt for katten kan veterinæren 
skrive ut smertestillende som kan være 
med på å øke livskvaliteten til katten. 
Mange katter med forkalkninger vil også 
kunne få mindre smerter ved hjelp av ki-
ropraktikk eller akupunkturbehandling. 
Kosttilskudd med glukosaminer er også 
brukt. Ta kontakt med din lokale veteri-
nær for spørsmål rundt dette.

Vekt: 
Det er viktig å holde katten slank. Et-
terhvert som katten blir eldre er den ofte 
mindre aktiv enn før. Dette kan føre til at 
katten legger på seg. Overvekt er lite øn-
skelig av flere årsaker. For det første vil 
overvekt føre til økt belastning på skje-
lettet. Hvis katten har forkalkninger vil 
ekstra vekt gjøre tilstanden verre. Over-
vekt kan også føre til diabetes. Er katten 
overvektig kan den settes på spesialfôr 
for å få den ned i vekt.

Nyrefunksjon: 
Nyresvikt er dessverre ikke uvanlig hos 
eldre katter. Når katten utvikler ny-
resvikt vil den gå ned i vekt og kan slutte 
å spise. Den drikker og urinerer oftere 
enn normalt, og den er ikke særlig i 
form. Nyresvikt kan diagnostiseres ved 
hjelp av blodprøve og urinprøve. Fanger 
man opp diagnosen tidlig er prognosen 
bedre. Katten blir da satt på spesialfôr 
og medisiner som kan forebygge videre 
ødeleggelse av nyrevevet.

Leverfunksjon: 
Leversykdom kan avsløres tidlig ved 
hjelp av blodprøve. Riktig behandling og 
leverdiett kan forsinke videre utvikling.

Stoffskifte: 
Eldre katter kan ha økt stoffskifte. Slike 
katter vil være tynne selv om de har stor 
appetitt. I tillegg kan de være rastløse og 
få høy hjertefrekvens. Dette kan igjen 
føre til høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk 
medfører økt risiko for blødinger. Det 
kan forverre en eventuell nyreskade og 
føre til forandringer i hjertet. Hvis du 
mistenker at katten din har høyt stoff-
skifte, anbefaler vi at du tar kontakt med 
din lokale veterinær for videre undersø-
kelser.

Er katten frisk og fin anbefaler vi kun 
årlig vaksine og et velegnet seniorfôr til 
katten. Det ideelle seniorfôr innehol-

der mindre fett, og i tillegg er det tilsatt 
omega-3 og antioksidanter, samt har et 
lavere fosforinnhold for å skåne nyrene. 
De fleste veterinærklinikker har senior-
fôr som møter disse kravene. 

Ved å ta godt vare på den aldrende kat-
ten, kan den ha mange fine år fremfor 
seg. På klinikken i Sandvika har vi pa-
sienter som er i kjempeform selv om de 
nærmer seg 20 år! De er kanskje ikke 
fullt like aktive som da de var yngre, men 
matmor – og far – kan fortelle om 18 og 
19-åringer som jevnlig fanger både mus 
og fugl, og som etterpå hopper glade opp 
i sofaen for å nyte en velfortjent hvil.  
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fordi vi må flytte, og har enda ikke et 
nytt sted å flytte til. Vi har inntaksstopp.

Dette merker også pusene. Plutselig 
begynner noen tidligere sky katter å 
blomstre opp. Vi ser nye sider hos kat-
ter vi før trodde vi kjente ut og inn. 
Mange koser seg med å få være færre, 
andre kjeder seg kanskje litt.

Det er mai 2013
Livet går ikke lenger sin vante gang på 
Dyrenes Hus. Vi må begynne å lete et-
ter fosterhjem for katter som ikke blir 

omplasserte før vi flytter. Vi må be-
gynne å fange inn låvekattene, vi må 
begynne å tenke på flytteprosessen. 

Jeg fortsetter å stelle og lete etter fos-
terhjem for kattene som kanskje ikke 
finner sine for-resten-av-livet-hjem 
før vi flytter. Jeg mailer, jeg ringer, jeg 
avtaler besøk, forklarer, forteller, viser 
frem, spør meg fram, undrer meg litt, 
utfordrer litt. Jeg prøver å matche riktig 
katt til rett fosterhjem. Jeg arrangerer 
en del blinddates mellom katt og men-
nesker ;-)

Det er juni 2013
Det er unntakstilstand på Dyrenes Hus. 
Låvekattene skal fanges inn. De skal 
flyttes til sitt nye hjem på Sollihøgda 
hos Siri. Og de skal på helsesjekk hos 
veterinær. En veterinær har åpnings-
tider som vi må forholde oss til. Jeg 
og flere andre bruker netter og tidlige 
morgener for å fange inn låvekatter, vi 
følger overvåkningskameraet døgnet 
rundt. Sove? Tja... det får man gjøre se-
nere om man får tid.
Samtidig skal vi få i boks de siste fos-
terhjemmene, samtidig er vi i full gang 
med flytting, samt at katter og kaniner 
skal få sitt daglige stell; det skal vaskes, 
fores, koses, stelles og pleies.

Det er juli 2013
Stille... men ikke helt stille. Jeg har flyt-
tet tilbake til min leilighet i Oslo. De 
fleste kattene har kommet i hus, og 
vi har flyttet ut. Men vi mangler fire 
låvekatter. Vi har fortsatt et kamera på 
Dyrenes Hus for å se om i hvertfall Rik-
ke viser seg igjen.
Vi oppdager også at vi har flere foster-
hjem som ønsker å ta i mot katter. Vi 
har faktisk mulighet til å hjelpe nye kat-
ter! Så vi begynner så smått å ta inn nye 
katter som trenger vår hjelp!

Livet på Dyrenes Hus
... med og uten Hus

Det er april 2013
Livet som beboer på Dyrenes Hus går 
sin vante gang. Jeg står opp om mor-
genen for å stelle, vaske, kose og pjuske 
for katter og kaniner. Jeg sjekker at alle 
har det bra og at de får tilsyn av veter-
inær om de trenger det.

Det er en mengde arbeid å gjøre for 
en som bor og jobber på Dyrenes Hus. 
Men av en eller annen grunn blir det 
litt mindre å gjøre for hver dag som går. 
Katter og kaniner får seg nye hjem, men 
ingen nye dyr kommer inn. Hvorfor? Jo, 

Av Kristin Solberg

Kristin og Darek tar ned skiltet. Foto: Sølvi Frøland Svoren
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Det er august 2013
Jeg husker ikke helt når vi fikk inn 
låvekatten Rikke, men jeg husker godt 
hvilken arbeidsinnsats vi la ned for å 
få henne i hus. Vi var fire frivillige som 
delte på oppgaven med å fylle på mat-
stasjonen og følge med på kameraet 
hver dag. Jeg var en av de som fulgte 
med på kameraet, og jeg fikk se mange 
grevlinger i full utfoldelse rundt matfa-
tet, en ung rev som stadig forsynte seg 
av maten, samt nabokatten Toesy som 
trofast var innom hver dag. Så kom 
Rikke endelig i fokuset for kameraet og 

vi fikk sendt henne friskmeldt til Sol-
lihøgda.

Vi fortsetter også med å ta inn nye kat-
ter som trenger hjelp. Tenk at vi klarer 
dette uten et Hus! Sommeren er på 
hell, og nye mulige fasthjem begynner 
å melde seg. Katter finner sine nye-for- 
resten-av-livet-hjem.

Det er september 2013
Livet som frivillig for Dyrenes Hus 
går sin vante gang. Vi tar inn katter 
som trenger hjelp. De får oppfølging, 
helsesjekk og behandling av dyktige 
veterinærer, dersom de trenger det. De 
kommer til flotte fosterhjem som tar 
vare på dem fram til de blir omplas-
sert. Så blir de omplassert til nye fine 
hjem. Fosterhjemmet er klar til å ta inn 
en ny besøkspus. I fosterhjemmene blir 
katten helsesjekket, vaksinert, chipet, 
kastrert, får ormekur, blir kost med, tatt 
vare på og lekt med.

Tenk at det finnes så mange fine men-
nesker som ønsker å være fosterhjem 
for en katt eller to!

Hilsen Kristin
den siste beboer på Dyrenes HusTilla. Foto: Kristin Solberg

Gillian. Foto: Dyrenes Hus
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For tre år siden kom den fantastiske nyheten om at det Israelske flyselskapet EL AL ville slutte å transportere pri-
mater til dyreforsøk. Dette etter flere års hardt arbeid både fra Israelske og internasjonale dyrevernere. Gleden varte 
dessverre ikke lenge. Flyselskapet ble raskt saksøkt av Mazor farm, en stor oppdretter av primater til dyreforsøk. Dette 
fordi de mente at grunnlaget for å si opp fraktavtalen med dem var usaklig. Etter flere lange runder i rettssystemet 
kom dommen alle hadde ventet på. Den 2.september2013 ble det kjent at EL AL hadde vunnet sin kamp mot Mazor 
Farm. Dommen gav EL Al rett til å nekte å frakte aper til dyreforsøk på etisk grunnlag. En seier for dyrerettsforkjem-
pere over hele verden!

I juni i år ble det kjent at Peppes Pizza lanserte en ny pizza med gåselever. Produk-
sjonen av gåselever går ut på å tvangspåføre gjess og ender en forferdelig og lidelsesfull 
sykdom. Dyrevenner fra ulike organisasjoner gikk få dager etter Peppes´ lansering 
sammen om en kampanje for å få pizzaen fjernet fra menyen. Kampanjen spredde seg 
som ild i tørt gress. I løpet av få dager hadde Peppes facebookside fått flere hundre sinte 
kommentarer, utallige personer hadde sendt Peppes mail. Over 1200 underskrifter mot 
Peppes var samlet inn fra irriterte forbrukere, og flere store aviser dekket kampanjen. Den 
fjerde dagen i kampanjen kom uttalelsen fra Peppes: «I Peppes er vi opptatt av å prøve ut nye 

spennende smaker. 
God smak handler imidlertid også om 
råvarenes vei til restaurantene, og derfor har 
vi konkludert med at vi ikke ønsker å benytte 
gåselever». De føyer seg med dette til den 
lange listen over restauranter som tar avstand 
fra denne dyremishandlingen. Kort tid etter 
kom også nyheten om at Spar og EURO-
SPAR fjerner Foie Gras fra sitt sortiment. 
Det gleder oss at flere og flere tar avstand fra 
dette produktet - som faktisk er forbudt å 
produsere i Norge. Vi håper nå den nye land-
bruksministeren vil se på saken og FORBY 
IMPORT OG SALG AV FOIE GRAS I 
NORGE. 

Den politiske avdeling
Forsøksdyrenes uventede Forkjemper

Fri fra Foie Gras

-nyheter fra vår politiske redaksjon ved Siri Hall og Tor Grobstok

Foto: Nettverk for Dyrs frihet
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På Arbeiderpartiets landsmøte i 2009 ble det for første gang stemt over hvorvidt partiet skulle støtte avvikling av 
pelsindustrien i Norge eller ikke. Den gangen tapte dyrenes talspersoner med 15 stemmer. I 2011 var på nytt av-
viklingsspørsmålet oppe til votering på Arbeiderpartiets lokale årsmøte. Denne gangen stemte 176 av 300 delegater 
for avvikling. I år varslet pelsbransjen «omkamp» og saken skulle nok en gang opp på landsmøtet. Vår samarbeids-
organisasjon Dyrevernalliansen og mange andre dyrevenner satte i gang å kontakte flere hundre lokale politikere og 
det førte frem. Et stort flertall – ca 2/3 stemte FOR NEDLEGGELSE AV PELSINDUSTRIEN! Utfordringen med å 
gjennomføre dette vedtaket faller imidlertid på den nye regjeringen. Vi håper de ikke trenerer eller henlegger saken - 
som Arbeiderpartiet godt støttet opp av Senterpartiet - har gjort ved flere tidligere anledninger.

Kjøp og salg av hunder og katter er kanskje fjernt fra vår 
verden. Vi fokuserer mer på å redde hjemløse hunder og 
katter som går ute alene i regn og kulde. Imidlertid øker 
handelen med hund og katt kraftig i Europa. 

Tilstanden i USA
De av dere som følger med på «Hundehviskeren» Cæsar 
Milan på TV har vel allerede sett eksempler på problemet 
fra USA. Der har det oppstått såkalte «valpefabrikker». Vi 
orker ikke gå nærmere inn på tilstanden til valpene der, 
men de fleste som kommer fra slike steder blir solgt i dyre-
butikker, som hevder at de kommer fra private hjem eller 
fra seriøse oppdrettere. Det er vanskelig å bevise noe, men 
dyrene er så hard avlet at de fleste blir avlivet i løpet av 
maks 2 til 3 år. Det skal spesialister til for å få dem «men-
neskevennlige». Der det er penger å hente, er det alltid 
noen som benytter sjansen. 

Europa
At handelen har økt i Europa betyr selvfølgelig at etter-
spørselen har økt, og det fører til en rekke velferdspro-
blemer. Europeiske lands regelverk er ikke samkjørt på 
dette feltet. For første gang arrangerte EU i år en kon-
feranse for å belyse disse utfordringene. Konferansen fant 
sted i Brüssel 28. oktober. 

Arbeiderpartiet mot pels 
(fortsettelse fra Dyrenes Stemme 1/2013)

EU-konferanse om velferd for katt og hund
Norske dyrevernsarrangementer
I tillegg til den internasjonale EU- konferansen i oktober 
har det i år vært arrangert flere konferanser og seminarer 
med dyrevern som tema lokalt i Norge.
 
Etikk
I august arrangerte Minding Animals Norge for tredje år 
på rad en egen dyreetikkonferanse. I år med temaet: «Dyrs 
natur under press – Hvordan vi former dyr i vårt bilde». 

Dyrenes Dag 
Det ble også i forbindelse med dyrenes dag, den 4. oktober, 
arrangert to dyrevernsarrangementer på Litteraturhuset. 
Det ene arrangementet i regi av Mattilsynet med fokus 
på «Dyrevelferd for kjæledyra – hva er statens rolle?» og 
det andre, et samarbeidsarrangement mellom en rekke 
norske dyrevernsorganisasjoner som hadde som formål å 
fokusere på hvordan vi mest effektivt kan hjelpe dyrene. 

Vellykket Samarbeide
Både Mattilsynet, UiO, Veterinærforeningen, Veterinær-
høgskolen, Rådet for Dyreetikk, Politiske partier, Norsk 
Kennel Klubb, dyrevernsorganisasjoner som Dyrebeskyt-
telsen og en rekke andre har vært deltagende. Det gleder 
oss at så mange aktører er interessert i dyrenes velferd, og 
villige til å få til et samarbeid for å bedre velferden for dyr 
i Norge.

Foto: NOAH
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Vegan Wagon

Deilig Vegan Blomkålsuppe 
(for 2 personer)

Ungarsk paprikagryte 
(for 4 personer)

Slik gjør du:
Skrell og kok poteten (del den gjerne i biter, så koker 
det raskere). Kok blomkålen mør i vannet, ca 4-5 
minutter (den skal ikke være overkokt!). Stek løken myk 
i litt olje + ½ dl vann. Ta ut ca halvparten av blom-
kålbukettene og legg de til side. Ha løk og potet oppi 
kjelen med blomkål, mos med en stavmikser til det blir 
jevnt. Tilsett melk og smak til med buljongpulver og ev 
litt salt. Ha blomkålbukettene oppi kjelen og gi et lite 
oppkok. Strø over finhakket persille og noen dråper 
frisk sitronsaft.

Serveres med brød. Velbekomme!

Slik gjør du:
Skrell potetene og del dem i skiver, rens løken og skjær 
dem i ringer. Strimle hvitkål og paprika. Fres løk og kål 
i oljen på svak varme til de begynner å bli myke. Tilsett 
paprikaen og la dem frese med i noen minutter. Kok 
opp buljongen og tilsett den sammen med potetskivene, 
tomatpurè og krydder. La gryten koke til potetene er 
kokte men ikke moset, ca 20-25 minutter. Smak til med 
sitronsaft og strø over finhakket persille.

Serveres med flatbrød eller grovt hjemmebakt brød. 

Herlig!

Det vegetariske hjørnet

I august åpnet Vegan Wagon lukene 
for nydelig, sunn og rask hjemmela-
get mat til en billig penge. Den farge-
rike vognen deres sto i lengre tid på 

Youngstorget, til stor glede for forbi-
passerende, kunder, vegetarer og ve-
ganere. Et fantastisk salg har ført til 
at de nå har oppgradert og flyttet inn 
i Mathallen på Vulkan. Dette betyr at 
du her, hver uke, fra tirsdag til søndag, 
mellom 10.00 og 20.00 kan kjøpe deres 
smakfulle og dyrevennlige mat. 

Spis deg mett 
med god samvittighet
På menyen finner du blant annet en 
fantastisk mungobønneburger med 
aïoli og hummus, supersaftige baguet-
ter med marinert tofu, aïoli og friske 

grønnsaker, forfriskende smoothier og 
deilige søtsaker.

«Jeg tror det bare er spørsmål om tid 
før den allmenne bevisstheten forstår 
hvor mange felles trekk mennesker og 
dyr deler, og at vi da kan fokusere på 
likhetene istedenfor forskjellene. Dyr 
og mennesker burde etterhvert få en 
felles betegnelse slik at vi slutter å se-
parere oss fra dem» sier Carl Henrik 
Dubois, daglig leder i Vegan Wagon til 
Noah - for dyrs rettigheter. 

Vi gratulerer med fremgangen
Vi i Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 
er glade for at Oslo har fått et nytt ve-
getarisk tilbud og oppfordrer alle til å 
ta turen innom Vegan Wagon i Mat-
hallen på Vulkan og få seg et deilig, 
dyrevennlig måltid.

Tekst: Siri Hall og Tor Grobstok

Kilde: Norsk vegetar forening og Vegan 
Misjonens kokebok av Jane H. Johansen 

Kilde: Vegetarisk kokebok 
av Inga-Britta Sundqvist

Du trenger:
�� 1 medium potet
��  ½ blomkål i små biter 
 (ta med stilken også, den har mye smak og næring)
�� 3-4 dl vann, ettersom hvor tykk du ønsker suppen
�� 1 gul løk, hakket + ½ dl vann
�� 1 dl mandelmelk 
 (eller annen vegetabilsk melk som f.eks. soyamelk)
�� 2 toppede ts vegan økologisk buljongpulver
�� salt (kan sløyfes)
�� fersk kruspersille, finhakket

Du trenger:
�� 6-8 poteter
�� 1 løk
�� 1 kløft hvitkål (ca 225 gr)
�� 1 grønn paprika
�� 1 rød paprika
�� 1 ss olje
�� 3½ dl grønsakbuljong (her 

kan man bruke to ter-
ninger for å få mer smak)

�� 3 ss tomatpurè
�� 2 ts paprikapulver

��  ¾ ts karve
�� 1 presset hvitløkfedd 

(bruk gjerne mer etter 
smak og behag….)

�� 1 ss sitronsaft
�� finhakket persille
�� 2 toppede ts vegan 
 økologisk buljongpulver
�� salt (kan sløyfes)
�� fersk kruspersille, 
 finhakket
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Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus har avtale med Norstat AS  
 

  

 

DBO er deltakerforening i panel.no – og når du svarer på en undersøkelse 
kan du donere dine poeng til oss. Meld deg derfor som deltaker i panel.no 
og begynn å motta undersøkelser. Du kan svare på så mange du vil og når 
det passer deg, men husk at jo flere undersøkelser som svares på – jo mer 
penger til dyrene. Og når man har samlet 100 poeng kan de doneres bort. 

En gjennomsnittsundersøkelse tar ca. 10 minutter. Om 250 medlemmer 
bruker 20 min av sin tid i måneden, vil det generere ca. 50.000 kr. til 
Dyrenes Hus. 

Kontakt oss på post@dyreneshus.no for å få link til påmelding til panel.no 
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Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn - Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte og er derfor avhengig av donasjoner og medlemsinntekter. 
Vi har mange støttespillere i næringslivet samt privatpersoner som bidrar slik at vi klarer å holde kostnadene nede. Bidragene kan være 
alt fra mat og utstyr til dyrene, praktisk hjelp eller gaver/donasjoner. Noen har også latt oss få lov til å ha våre tiggerbøsser stående på 
disken. Vi er utrolig takknemlig for all støtte!

Anniken Gilbert
Asker Zoo-1
Beaphar Care+
Bekkestua Dyreklinikk
Buddy, CC Vest
Bærum dyreklinikk
Carol Lie
Doktor Dyregod, Grini
Dyrehospitalet, Kolsås
Eiksmarka Hund og Katt
Frivillighetssentralen i Bærum
Hills
Jar Dyreklinikk
Kajato Kjæledyrservice
Kanicare
Kiwi Eiksmarka
Korsbakken Trading AS
Mariehaven Bo- og behandlingssenter, Bærum kommune

Dyrenes Hus har mange støttespillere 
og vi vil takke de alle!

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – 
Dyrenes Hus har avtale med Norstat AS

Støtt oss via sms!
Send kodeord DBO mellomrom ditt 
bidrag til tlf.nr 2401. 
Eksempel «DBO 50» til 2401.
 
Du kan donere mellom 1 og 200 kroner.

Moseng Dyreklinikk
Møller Bil, Rud
Nestlè Purina A/S
North Face Event A/S
Ny Vri A/S
Paddock Hestesport, Røa
PetVett - Dyrenes Storsenter, Sandvika
Royal Canin
Røa Hundesport og Zoo
Storo Dyreklinikk
Zoo-1, Bekkestua
Zoo-1 Norge

Dersom noen av våre støttespillere 
skulle ha falt ut av listen, beklager 
vi dette. Vi ber om å få beskjed slik 
at vi kan få rettet opp listen.

DBO er deltakerforening i panel.no – og 
når du svarer på en undersøkelse kan du 
donere dine poeng til oss. Meld deg derfor 
som deltaker i panel.no og begynn å motta 
undersøkelser. Du kan svare på så mange 
du vil og når det passer deg, men husk at jo 
flere undersøkelser som svares på – jo mer 
penger til dyrene. Og når man har samlet 
100 poeng kan de doneres bort.

En gjennomsnittsundersøkelse tar ca. 10 
minutter. Om 250 medlemmer brukes 
20 minutter av sin tid i måneden, vil det 
generere ca. 50.000 kr til Dyrenes Hus.

Kontakt oss på post@dyreneshus.no for å 
få link til påmelding til panel.no



Returadresse: Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, Postboks 37, 1305 haslum

Bastian
er en tre år gammel svært kosete, men bestemt ung herremann. Han ble 
stengt ute av sin tidligere eier og nektet husly, mat og vann. Slik kom han 
til Dyrenes Hus. Vi søker nå et nytt hjem og en ny familie for Bastian 
som må love aldri å stenge han ute igjen! 

Tekst: Sølvi Frøland Svoren

Våre katter har hatt en tøff start i livet. Gi de en sjanse til 
et nytt hjem og en fremtid i trygge og gode omgivelser. 
Det fortjener de!

Vi trenger nye hjem 
til våre flotte katter!

Bastian
Foto: Elin Seveholt

Anne
Foto: Eli Lekang Hagset

Bialy
Foto: Dyrenes Hus

Anne
er en snill pusefrøken på 4 år. Hun har vært redd mennesker 
mesteparten av sitt liv, men etter å ha vært i fosterhjem i snart 
et år har hun tint opp og blitt en ordentlig kosekatt. Hun er 
fortsatt litt engstelig men er mye mer frempå og liker å følge 
med på det som skjer. Vi håper å finne et hjem til henne hvor 
hun kan fortsette sin ferd mot å bli en trygg og sosial katt. 

Bialy
betyr hvit på polsk. Vår Bialy er drøyt 
et år og en ekte skøyer. Han elsker 
å leke og få oppmerksomhet 
selv om han også har sine 
forsiktige sider. Vi ønsker at 
han nå skal få seg sin egen 
familie hvor han kan få 
vokse og utvikle seg videre.

Ønsker du å adoptere Bastian, 
Anne eller Bialy? Ta kontakt enten 
på mail: post@dyreneshus.no 
eller tlf 67 14 93 54.
For flere omplasseringsklare katter 
og kaniner; sjekk vår nettside 
www.dyreneshus.no eller våre 
annonser på finn.no


