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Vi må stå opp for de stemmeløse!

Støtt oss via Grasrotandelen – det nytter!
Tenk at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, 
Tipping 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 alle-
rede i dag, og du gør det på følgende måter:
1. Ta med deg orginisasjonnummeret til Dyre
 beskyt telsen Oslo & Omegn 971260483,
2. SMS: GRASROTANDELEN 971260483 til 2020 
 (tjenesten er gratis)

Mer informasjon finner du på 
www.grasrotandelen.no.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Grasrotandelen er en ordning 
fra Norsk Tipping, hvor du som 
registrert spiller kan velge ett 
lag eller en forening som du 
ønsker å støtte – din Grasrot-
mottaker. 

Vi oppfordrer deg til å støtte 
oss i DYREBESKYTTELSEN 
OSLO & OMEGN!
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Signerte innlegg som trykkes i bladet gir ikke nødvendigvis uttrykk for redaksjonen eller Dyrenes Hus sitt syn. Ettertrykk kun tillatt med 
kildeangivelse. Stoff til bladet og annonseforespørsler sendes til administrasjonen.

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn - Dyrenes Hus ble stiftet i 1859, og er således den eldste dyrebeskyttelsen i Norge. I daglig bruk 
benyttes forkortelsen Dyrenes Hus i omtalen av foreningen. 

Dyrenes Hus mottar ingen form for offentlig støtte, og er helt avhengig av private donasjoner, testamentariske gaver og 
medlemskontingent for å finansiere driften. Dersom behov kan vi tilby gratis hjelp til oppsett av testamenter som tilgodeser foreningen.  
Vi takker for alle bidrag som vi mottar. Midlene blir brukt til aktivt dyrevernsfaglig arbeid.

Vi vet mye i dag om dyrs evne til 
å kjenne smerte, ha følelser og 
kunne kommunisere med hverandre 
artene innad. Forskning har gitt 
forbausende funn, men samtidig ikke 
så overraskende for oss som lever 
med – og har et nært forhold til dyr. 
Kunnskapen har gitt lovverk og regler 
som skal sikre god dyrevelferd med 
plikter overfor dyreeiere til å utøve 
godt og ansvarlig dyrehold. I tillegg 
har også dyr i naturen fått et rettsvern 
gjennom bl.a rødlisting av truede arter, 
regulering av jakt og fiske, båndtvang 
i perioder for å sikre sårbart liv.  

Vi blir derfor svært bekymret 
når vi opplever at kunnskapen og 
lovreguleringene betyr lite når 
vold fortsatt kan utøves mot dyr 
med liten eller ingen konsekvens, 
eller når nærings-interesser eller 
distriktspolitikk trumfer det enkelte 
dyrs rettigheter. Lovverk blir vridd og 
vrengt på, slik at rødlistede dyr likevel 
kan skytes; at fredelige hunder må 
bøte med livet; at fugler kan saneres 
bort fra der de alltid har oppholdt seg; 
at laksemerdene er så fulle at laksen 
selv må ta grep om egen skjebne og 
rømme, noe som igjen truer villfisk 
med sykdom og utryddelse. Det finnes 
en rekke andre eksempler. 

Men vi kan ikke gi opp. Vi må fortsette 
å kjempe for å forbedre lovverket slik 
at det ikke skal kunne vris og vrenges 
på i dyrenes disfavør, at vold mot 
dyr virkelig skal straffe seg, samt 
sikre at produksjonsdyr også har en 
egenverdi. 

Dyrenes Hus drives av ulønnede 
frivillige på dugnad, og det er den 
enkeltes bidrag og ønsker som avgjør 
vår aktivitet til enhver tid. Vi har 
hatt en utrolig flott gjeng med oss 
i år. Vi har hatt en svært engasjert 
politisk avdeling, i tillegg til en aktiv 
kattegruppe som har reddet inn over 
200 (!) nødstilte katter så langt i 2018. 
Av disse har 180 allerede fått seg sine 
for-alltid-familier. Enhver katt reddet, 
gir håp og krefter til å tåle tilbakeslag 
på andre områder, slik at vi orker å 
kjempe videre. Dyrene trenger at vi 
står opp for de, og gir de en stemme 
da de selv er stemmeløse.       

Tusen takk for all støtte fra dere 
medlemmer og andre som tror på 
oss. Det er godt å ha dere i ryggen. Vi 
ønsker dere alle en riktig God Jul og et 
Godt Nytt År! 

Sølvi Frøland Svoren

styreleder, redaktør og frivillig
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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 ressurs 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 ledende miljømerke på det 
globale papirmarkedet. Miljøet tar vi på alvor og derfor 
drives hele trykkeriet med 100 % fornybar energi.

www.synkronmedia.no
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var ikke like begeistret for hunden, men 
de kom overens, og noen ganger koser 
de litt mer hverandre. Petrus prøver til 
og med å leke med henne, men det blir 
litt miksede signaler og Mira skjønner 
ikke helt hva han vil. 

At Petrus var en utekatt skjønte vi raskt. 
Tilvenningen innebar mye mjauing, 
men da det endelig var på tide å slippe 
ut i et nytt og spennende nabolag, var 
det inn og ut hele tiden. Katteluke ble 
raskt anskaffet og hyppig brukt. Favo-
rittplassen å sove, er på pappa sitt fang 
i godstolen. Da maler han så det durer. 
Men han er fleksibel på hvor han kan 

TEKST OG FOTO: YLVA S. ALSAKER

Jeg startet som frivillig for Dyrenes 
Hus da jeg var 19. Det er 6 år siden 
nå. Da stelte jeg inne hos kattene og 
gledet meg over at jeg fikk kose med 
så mange skjønne katter. Jeg tror det 
tok tre måneder fra jeg startet til jeg 
ble valgt ut som det nye hjemmet til en 
veldig spesiell katt. Først tok jeg med 
meg lillebroren min på stell. Vi falt helt 
for en katt som for det meste var for 
seg selv, og som ikke kom best overens 
med de andre. Hvordan livet hans 
startet, vet vi ikke helt. At han hadde en 
tøff start før han ble tatt inn av Dyrenes 
Hus, er nok ganske sikkert. Det tok ikke 
lang tid før vi fikk med oss foreldrene 
våre opp for å hilse på pus, slik at de 
kunne ta en avgjørelse. Samme dag 
ble han med oss hjem. Vi måtte hilse 
på han ute for der likte han seg best. 
Da jeg satte reiseburet ned, gikk han 
inn før noen rakk å hilse på han. Denne 
dagen ble Petrus vår, eller vi ble vel 
mer hans. Han hadde valgt oss. 

Det tok ikke lang tid før han ble hus-
varm, og hunden vår Mira var helt hen-
rykt over å ha fått en katt. Hun syntes 
han var helt fantastisk. Petrus derimot 

Fra gatepus 
til kongepus!

sove, og vi vet aldri helt hvor vi finner 
han. Tre etasjer på tønnen må sjekkes, 
soverom og stue, og til og med dørmat-
ten i gangen er fin. En periode tror vi 
han testet ut livet som slåsskjempe. 
Jeg tror vi var hos veterinæren en 
gang i måneden en periode pga. byller 
her og der. Det ble mye tid inne for å få 
medisiner, noe som han tok greit, men 
han sa tydelig i fra at det var ut han 
ville. Ut i skogen, der fant han mye fint. 
For vi har fått mange gaver, og han er 
like stolt hver gang. En gang ribbet han 
en due i spisestuen og fjær var å finne 
overalt. Ofte er han med oss på tur når 
vi går med hunden vår. Da hopper og 

4 DYRENES STEMME



spretter han rundt, og hvis han mister 
oss av syne så mjauer han slik at vi kan 
rope på han. Vi må ikke gå så fort, for 
han har så mye han må følge med på. 

Petrus var navnet han fikk av Dyrenes 
Hus. Det synes vi er så fint, men kjært 
barn har mange navn: Mysil, hans 
kongelige høyhet, hans majestet, 
makrellen mm. Petrus ville vi aldri vært 
foruten. Han gir oss alle glede. Han 
er pappas gutt uten tvil, men han gir 
også mye glede til mine besteforeldre. 
I dag bor vi i et nytt hus med stor hage, 
sammen med bestemor, og han elsker 
å være med oss i hagen. Der klatrer han 
og hopper og spretter rundt når vi er 
ute. Soveplassene varier, og for tiden 
er det min seng som er mest populær. 
Han gjør som regel som han vil, og hvis 

TEKST OG FOTO: IVAR ØSTBY OG SØLVI SÆLE

I dag 12. oktober er det igjen jubileum 
for vår kjære katt Mumrik. På denne 
dag for 9 år siden fikk vi ham hjem til 
oss her på Ås. En forvokst kattunge var 
og ble han, og vi fikk ham med en aldri 
så liten advarsel om at han kunne opp-
vise noen “bølle-tendenser” av og til. 
Vi har nå levd sammen så lenge at vi 
kan forutse oppførselen hans, og som 
regel blir han kvitt energien sin ved å 
løpe i ekspressfart så gulvteppene flak-
ser. Han har egen katteluke og derved 
tilgang til stor hage og hele uteområ-
det forøvrig. Ellers er han en veldig ko-
sete og særdeles matglad pusekatt som 
gjerne tilbringer deler av nettene i sen-
gen hos oss. Han har vært – og er – til 
bare glede og underholdning. I sommer 
var han nok en gang gjest hos Per og 
Pias hunde- og kattepensjonat i Hobøl 
mens vi var i utlandet. Jentene der falt 
for fristelsen til å avbilde den umåtelig 
fotogene Mumrik på Instagram.

Mumrik-
jubileet

han ikke orker å åpne katteluken selv, 
ja da er det jo for han en selvfølge at 
vi reiser oss opp og åpner døren. Vi har 
hatt mange bekymringer, noen ganger 
har han vært lenge borte, da er det 
ofte broren min som er mest bekymret. 
Med tidvis mange veterinærbesøk og 
en trukket hjørnetann, har han sine 
skavanker men vi ville aldri vært han 
foruten! At jeg startet på Dyrenes Hus 
da jeg gjorde, må ha vært skjebnen. 
Det var «meant to be». Petrus er en 
liten raring, men han er vår raring. En 
bedre pusekatt kunne vi ikke bedt om, 
og mange spennende år med gaver, 
kos, litt lek og mye kjærlighet har vi 
fått, og flere ser vi frem til med vår 
elskede katt. Han gikk fra å være en 
gatepus med en dyster fremtid, til å bli 
en konge som er elsket av alle! Kongen skuer ut over sitt rike

Jubileet blir feiret med laks, champag-
ne og festkake etter italiensk oppskrift. 
For 10-årsjubileet neste år har vi kan-
skje en liten overraskelse i ermet for 
dere flotte representanter for Dyrenes 
Hus. Vi takker dere nok en gang for at 
vi fikk Mumrik, og ønsker dere alt godt 
og lykke til med det viktige arbeidet for 
kattene.
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Tusen takk for tilliten
TEKST OG FOTO: HEIDI STOKKE

Vi ble invitert inn for å hilse på kattene 
som befant seg på huset. Vi fikk blant 
annet møte Zenja og de fem kattun-
gene hennes som bodde på inntaks-
isolatet. Da vi dro derfra, var det med 
sommerfugler i magen, og avtale om 
å ta imot den lille familien i fosterhjem 
i begynnelsen av kommende uke. Der-
fra gikk turen rett til Liertoppen for å 
kjøpe inn nytt katteutstyr.

Hjemme hadde vi allerede vår 15 år 
gamle kattedronning My, men gjeste-
rommet vårt var jo ledig og sjelden i 
bruk, så der ble det vasket og ryddet. 
Ny katteseng og masse leker var inn-
kjøpt, og Asle, mannen min, snekret 
en stor kasse som kattene kunne være 
i de første ukene – så kunne mamma 
Zenja hoppe over kanten og få seg litt 
voksentid når hun hadde behov for 
det. 

Så kom de da – Zenja og de skjønne 
små nøstene som på den tiden bare 

En fredag tidlig i august var min samboer og jeg på vårt første besøk ved Dyrenes Hus for å 
donere litt pent brukt katteutstyr. Det var blitt fanget inn mange katter fra kattekolonien på 
Yggeset, og en Facebook-bønn om donasjoner hadde fått oss til å ta en titt i skap og på loftet. 
Det ble et vendepunkt i livene våre!

var en liten håndfull store. Heldigvis 
hadde fangstansvarlige Christine på 
Dyrenes Hus, etter mye arbeid klart å 
fange henne inn akkurat i tide til at hun 
kunne føde barna sine innendørs og i 
trygghet. Ungene hadde blitt håndtert 
av mennesker fra første stund. De var 
tillitsfulle og kontaktsøkende, og selv 
om Zenja ikke var helt trygg på men-
nesker, fantes hun ikke aggressiv. Hun 
var jo bare kattungen selv – antagelig 
bare rundt 10 måneder gammel, og 
dette var mest sannsynlig hennes an-
dre kull. Livet som hjemløs og usterili-
sert katt er både hardt og hjerteløst.

Zenja gjemte seg under kommoden 
eller senga hver gang hun hørte at vi 
var på vei inn i rommet og freste litt 
for å si ifra, men kattungene var lekne 
og tillitsfulle fra første stund, og hun 
lot oss holde på med dem uten proble-
mer. De hadde allerede begynt å bru-
ke kattekassen og smake litt på våt-
maten, selv om de knapt var tre uker 

gamle. Vi hadde aldri tidligere hatt 
ansvaret for så små kattunger, så det 
var med skrekkblandet fryd og aldri 
så lite ærefrykt, over den tilliten vi ble 
vist når vi stelte for den lille familien. 
Det var mye dotømming og dovask, og 
det gikk etter hvert noen helt enorme 
mengder med mat, men hele veien 
har det vært utrolig mye lek, moro og 
kjærlighet! Den som ikke forelsker seg 
i en kattunge, må ha et hjerte av sten.

Allerede andre dagen hoppet to av 
kattungene ut av kassen Asle hadde 
bygd, så disse små krabatene skulle 
man ikke undervurdere! For hver dag 
som gikk, kom personligheten deres 
tydeligere fram. Himalaya – en kullsort 
skjønnhet med en hvit flekk på brys-
tet. Førstefødt og selvstendig var hun 
helt fra starten av, og flink til å under-
holde seg selv. Baller med bjelle inni 
har hele tiden vært favorittleken 

Havanna var den største av katt-
ungene da de kom til oss. En flott 
tigerstripet jente, som dominerte 
leken og var den tøffeste og sterkeste. 
Ettersom ukene gikk, vokste imidlertid 
de fleste av søsknene fra henne, og 
hun ble etterhvert en av de minste i 
flokken, og ble litt mer tilbakeholden 
i den villeste leken. 

Zack – en grå tigergutt som fra første 
stund utmerket seg som en elskelig 
og kjærlig liten fyr. Helt fra han var 
ganske liten, elsket han å sitte på 
skulderen til menneskene for å ha full 
oversikt over det som skjer. Han raste 
rundt som en liten tornado når det 
var leketid, men hadde alltid tid til litt 
kos, og sovnet gjerne på fanget eller i 
armkroken.

Arizona – en grå «fluffyball» av en 
kattunge, var den minste av katt-
ungene hele veien, men det hun Mamma Zenja.
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manglet i størrelse, tok hun igjen i ren 
livsglede og energi! Hun var alltid der 
det skjedde, og hadde sjelden tid til å 
sove eller sitte stille og kose. Hun og 
storebror Alaska begynte tidlig med å 
forsøke å stikke av fra gjesterommet i 
det døren ble åpnet – det var jo en hel 
verden av nye opplevelser der ute! Den 
nydelige, lange, grå pelsen hennes og 
de vakre øynene gjorde henne til litt 
av en skjønnhet.

Også har vi storebror Alaska da. Han 
er riktignok like gammel som de andre 
kattungene, og var ikke blant de stør-
ste i begynnelsen, men tigergutten ble 
en flott og stor fyr – og like langbent 
som sin mor. Han elsket å leke og ble 
aldri lei av å herje rundt med søsknene 
sine eller menneskene. Han vokste til 
å bli en skikkelig kosegutt og elsket å 
bli strøket på den nydelige, prikkete 
magen sin.

Det har vært utrolig morsomt å følge 
kattungenes utvikling, og se hvordan 
motorikken stadig ble bedre og hvor-
dan deres relasjoner til hverandre og 
oss mennesker, forandret seg etter 
som ukene gikk. Mamma Zenja har 
også blitt mer trygg på oss, selv om 
hun fremdeles møter oss med et lite 

hiss, lukter hun nysgjerrig på hånden 
vår og kan finne på å komme frem for 
å spise, drikke eller bruke kattekassen 
selv om vi er tilstede. De siste dagene 
har hun også latt seg overtale til å leke 
litt med fjærpinnen.

En av de største utfordringene vi har 
hatt med et rom fullt av viltre katt-
unger, er renhold. Med så mange ivri-
ge hjelpere som skal sitte på feiebret-
tet, henge i feiekosten eller jakte på 
moppen blir det litt av et sirkus! Men 
du verden så moro – både for men-
nesker og dyr! Bøker har blitt liggende 
ulest, klesvask og husarbeid nedprio-
ritert, men det setter livet i perspek-
tiv, det å få være en del av det å redde 
andre sitt.

I skrivende stund, har alle kattungene 
med unntak av Himalaya flyttet til sine 
for-alltid hjem. Stillheten har senket 
seg på gjesterommet. Himalaya flyt-
ter også snart, og vi blir sittende igjen 
med fem små hull i hjertet, men også 
med mange gode minner og visshe-
ten om at disse små går en trygg og 
god fremtid i møte. Mamma Zenja bor 
fremdeles hos oss, og hun skal få den 
tiden hun trenger til å bli trygg på 
mennesker. Hun har jo holdt seg litt i 

Trøtte puser.Zack i solen.

bakgrunnen i tiden familien har vært 
hos oss, men nå gleder vi oss til å bli 
bedre kjent med henne. Vi ser allerede 
tegn til at hun er nysgjerrig på å finne 
ut hva vi egentlig er for noen merke-
lige vesener.

Vi har hatt hjemløse katter boende 
hos oss i kortere perioder tidligere, i 
påvente av at Dyrebeskyttelsen skulle 
få plass til å ta dem inn for omplasse-
ring, men dette var altså første gang 
vi har vært fosterhjem på riktig. Det 
har vært en fantastisk opplevelse, og 
en vi varmt kan anbefale for alle som 
kan finne en liten plass i hjemmet og 
hjerte sitt til å hjelpe noen som har 
hatt en tøff start i livet.  

Tusen takk for tilliten!
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Trond ble bitt i halen og det gikk 
betennelse i det dype såret. Man får 
bare et forsøk på å få Trond inn i et 
reisebur, men heldigvis lyktes vi, så 
2 mai kom han til dyrlege Cecilie på 
Anicura i Sandvika. Hun kunne ikke 
love at halen kunne reddes, men skulle 
gjøre hva hun kunne. Alt dødt og betent 
vev ble fjernet, så renset hun såret og 
satte på honningbandasje og krage 
rundt halsen. Etterpå var det godt vi 
hadde Dyrenes Hus i Asker hvor Trond 
fikk sykebur/isolat.   

Dagen etter skulle medisineringen 
begynne. Heldigvis fikk jeg hjelp av 
en pensjonert dyrlege, som sa ja til å 
komme og hjelpe.  Trond er en utrolig 
snill katt som ble glad hver gang jeg 
kom, og han lot seg holde og sitte 
på fanget mens Kari dyrlege ga ham 
medisin. Etterpå fikk han alltid fisk og 
kos, og arnicakuler i vannet. Beboerne 
Fredrik og Linn så til han om kveldene. 
De ga ham mat og ryddet i buret da 
han rotet sammen mat, tepper, vann og 
sand hele tiden. Og slik gikk dagene.. 

Seks dager senere var Trond klar for 
første kontroll. Halen hadde heldigvis 
grodd mye bedre enn forventet, 
men fikk ny honningbandasje og 
måtte fortsette med medisinen. Han 
mistrivdes i buret og fortsatte å lage 
kaos hver eneste dag. Spenningen var 
derfor stor uka etter om han var frisk 
nok til å komme tilbake til Sollihøgda. 
Og ja; På kontrollen satt han på armen 
min da Cecilie klippet av bandasjen, 
renset såret og satte på ny. Han fikk 
lov til å reise hjem, men fikk piller som 

Tronds hale
– en lang prosess TEKST OG FOTO: ELLINOR RIST LARSEN

kunne knuses i maten og måtte derfor 
ha sin egen hytte på Sollihøgda.

17 mai hadde Trond tatt av bandasjen 
for egen labb, så da ble det ny time 
hos dyrlegen.. Denne gang holdt det 
med aluminiumspray, men kragen 
måtte fortsatt sitte på til siste kontroll 
29 mai. Etter to dager innendørs fikk 
han friheten 31 mai. Helt fantastisk!  
Jeg satt med Trond på fanget og Siri 
åpnet døra. Trond var ikke sein med 
å smette ut. Han tok seg først en 
runde rundt hytta, så la han seg ned i 
gresset og begynte å male. 

Vi er alle veldig takknemlige for 
at Trond fikk beholde halen takket 
være flink dyrlege og at det var 
penger på konto.  Takk til dere som 
fjernadopterer!

NYHETER 
om fjernadopsjonskattene
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Trond med krage på sykeisolatet Trond fikk seg egen hytte hos Siri



På grunn av at hun sov så mye dagtid, 
var hun i fyr og flammer om natten. Da 
jeg sov ville hun ha kos og lek. Nasha har 
funnet ut at hvis hun slår meg litt forsik-
tig med poten på nesen, så våkner jeg. 
Da får hun både kos og oppmerksomhet. 
I løpet av sommeren ble dette så vanlig 
at jeg sluttet å  reagere. Hvis man tar en 
klo opp nesen klarer ikke  mennesket å 
ignorere det. Da våknet hun og katten 
får både kos og oppmerksomhet. 

Mot slutten av sommeren syntes jeg 
Nasha ble mer og mer fjern fra meg. Jeg 
tenkte det var varmen som tok hardt på 
henne. Men det ble ikke så mye bedre 
da det begynte å bli kjøligere. Hun er en 
gammel katt og sover til tider mye. Men 
noe var annerledes.

En hektisk periode kom i livet. Vi begyn-
te å forberede flytting. Jeg skulle snart 
til Russland for å klatre i store fjell. Jeg 
hadde fått tak på ny fin leilighet til oss. 
Stor balkong til pus. Mulighet å hoppe 
ut av vinduet og inn stue-døren. Katte-
passer var fikset til min ferie. Nasha var 
fremdeles litt langt vekk fra meg. Jeg 
tenkte at flyttingen til den nye leilighe-
ten etter at jeg kom hjem, kanskje påvir-
ket henne. Feeliway og catnip spray var 
fikset, men jeg følte at jeg hadde mistet 
all kontakt med Nasha.

Selvfølgelig er flytting en stor påkjen-
ning for en katt som henne. Hun er jo 
mer nervøs enn vanlige huskatter på 
grunn av sin historie. Jeg kjente at nå 
begynte dette gjøre vondt i hjertet mitt. 
Sånn skikkelig vondt. Jeg booket time 
hos veterinæren på Storo, hvor Nasha 
har vært under hele sitt liv som huskatt.

Å få Nasha til veterinæren er et pro-
sjekt. Det er litt ekstremsport i det. Jeg 
blir redd henne. Hun er ikke så aggres-
siv nå som da hun kom til meg, men hun 
sier fra at hun synes jeg oppfører meg 
ufint. Vi hadde den tradisjonelle jakten i 
leiligheten. Håpet er å få henne opp i et 
hjørne hvor hun ikke kommer fra meg. 
Denne gangen kom hun inn i hulen på 
klatrestativet. Og selv om dette høres 

Nasha TEKST OG FOTO: EMELIE CHRISTERDOTTER

ufint ut så skader det henne ikke. Jeg 
teipet rett og slett igjen hulens åpning 
med gaffa, og tok den av. Katt fanget 
uten noe bloddrama. Og fikk derfra tømt 
henne inn i transportburet.

Hos veterinæren må hun alltid bedøves. 
Litt mer en hun i utgangspunktet skal 
ha. Ellers legger hun seg ikke til ro. Det 
fine med veterinærbesøket var at vi fikk 
undersøkt henne fullt. Både sjekk og 
blodprøver viste at hun er en sunn og 
frisk katt. Usedvanlig faktisk for å være 
12 år. Men bekymringen var som jeg 
trodde. 

Nasha har vondt i munnen. Hun hadde 
irritert tannkjøtt som har trukket opp 
over tennene, og en skade på ene hogg-
tannen som det luktet stramt fra. Jeg 
kan ikke huske hun har hatt skade på 
hoggtann tidligere, så mistanken er at 
hun har TR, tidligere kjent som FORL. 
For å finne ut av dette må vi tilbake til 
veterinæren for å ta bilder av tennene, 
og vi har en oppkommende time snart. 
TR er ikke uvanlig hos gamle katter. Det 
er en tannsykdom som gjør at tennene 
begynner gå istykker. Det går ikke an å 
helbrede, men man kan fjerne de tenner 
som gjør vondt for å gi dyret lenger leve 

tid. Det vil bli en operasjon etterfulgt 
av smertestillende og hyppigere veteri-
nærbesøk.

Veterinæren ba meg tenke nøye gjen-
nom hva som er best for Nasha til neste 
besøk. Jeg vet jeg ikke kan gi Nasha 
noen etterbehandling. Jeg kan ikke ga-
rantere å få i henne smertestillende. 
Hun burde jo allerede ha øyendråper og 
øredråper. Men tilstanden hennes på det 
er at hun burde, men ikke må. Jeg har 
bestemt at hvis veterinæren mener hun 
må ha en etterbehandling jeg ikke kan 
garantere å gi henne, så må jeg respek-
tere at tiden da har kommet. Jeg håper 
jo selvfølgelig at tannproblemene hen-
nes er så små at det er en liten quickfix 
hun omtrent ikke vil merke. Men jeg vet 
også at det kan være en tikkende bombe 
i kjeven hennes.

Selv om jeg kan tenke meg mer av 
Nasha, så tenker mest på den tiden vi 
har fått. Det var hardt i begynnelsen, 
men hun har gitt meg så utrolig mye 
jeg er takknemlig for. Hun har gjort at 
hjemmet mitt har vært et hjem. I mine 
mest håpløse tider har hun fremdeles 
elsket meg. Dyrs måte å elske på er så 
ubetinget.

Det er nok f lere dyreiere som opplevde sommeren som tøff. Nasha sov hele dagene. Utslått. 
Jeg hadde kjøleelement innpakket i et pledd for å ha et alternativ til en kald plass. Men i kat-
tens  ånd  brukte hun selvfølgelig ikke den mulighet. Hun sover i garderoben. Det har vært 
hennes tryggeplass siden hun forlot «under sengen» for noen år siden.
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Smilla bor på hemsen over garasjen. 
For at hun lettere skal komme opp og 
ned, kledde Gerd og Siri den med en 
hamprye.  Når jeg skal fylle på tørrfor 
til henne ligger det ofte en “presang” 
der i form av en liten død mus.

Gisha er helt fiskegal. Han møter meg 
sammen med Trond og følger meg bort 
til kattehytta der han vil ha servert rå 
fisk på en skål under inngangstrappa.

Inge og Viking Inge er lederen av 
disse to gutta. Viking kommer ofte og 
“henger” seg på Inge. Det føler han er 
tryggest.

Porrio sees bare en sjelden gang, men 
nyter friheten han har på Sollihøgda.

Rikke begynte å være mer inne hos 
Siri da sommeren kom. Siri mistenkte 
at hun hadde vondt i tennene og 
sendte meg SMS om at jeg måtte dra 
til dyrlegen med Rikke den 12 juli. Da 
jeg kom lå Rikke i dyp søvn på sofaen. 
Først da jeg løftet henne inn i buret 
våknet hun. 

Dessverre hadde hun fått en 
tannsykdom som heter T.R. Den er 
veldig smertefull. Røttene blir brutt 
ned, og minst 5 tenner måtte fjernes. 
Sykdommen kan senere ramme flere 
tenner. Både dyrlegen og Siri mente 
det var best for Rikke å få slippe mer 
vondt. Rikke var veldig spesiell. Hver 
morgen møtte hun Siri underveis til 
kattehytta for å klappes. Vi savner 
henne.

Sirikattene
Fakta: 
FORL er en forkortelse 
for ”Feline Odontoclastic 
Resorptive Lesions” 
(tannedbrytningsskader) 
hos katt. I senere 
tid har benevnelsen 
”Tooth Resorption” 
(TR, tannedbrytning) 
blitt brukt ettersom 
sykdommen også 
rammer andre dyreslag 
enn katter.

Inge

Smilla

Gisha

Viking

Inge og Viking

Rikke
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Pels beskytter verken mot frostskader,  
nedkjølthet, urinveisproblemer eller  

i verste fall ihjelfrysning!

PASS PÅ KATTEN DIN.    
SØRG FOR AT DEN FÅR 
KOMME INN...

Støtt vårt arbeid for dyr i nød. For mer informasjon se: www.dyreneshus.no
Adresse: Pb 37, 1305 Haslum, mail: post@dyreneshus.no, orgnr: 971 260 483, kontonr.: 1503.53.42599
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TEKST: CHRISTINE LUNDEBY MERCER      FOTO: LYNN MOLTZAU

En kan ikke si at katter ikke danner kolonier, og at de ikke er f lokkdyr. Disse påstander, kan 
vår erfaring med arbeidet i Yggeset-kolonien, vise til at ikke stemmer. For der det er mat og ly, 
hvorav både ukastrerte- og kastrerte hann- og hunnkatter møtes, holder de sammen, og kan 
formere seg raskt. 

Yggeset-kolonien

har hatt enorm fremgang. Det som er 
spesielt for kattene i denne kolonien 
er at de kommer seg raskt i forhold til 
kattene i mange andre kolonier jeg har 
jobbet med, når det gjelder å bli hånd-
terbare for oss mennesker, samt trygge. 
Hva det skyldes, vil kun bli spekulasjo-
ner. 

Men vi har stått ovenfor et enormt 
sykdomsbilde på flere av kattene. Det 
herjet både lus, sterk lungebetennelse, 
undervekt og clamydia medfødt eller 
pådratt i kolonien, hvorav mange av 
kattene måtte isoleres, da smittefaren 
var såpass stor. Et mangfoldig antall 
måtte opp i vekt gradvis og med spe-
sialfòr etter innfanging, derav vanlig 
vekt for voksne hun/ hann katter som 
regel ligger på i fra en 3 kg og oppover, 
mens noen av Yggeset kattene lå på 
gjennomsnittlig 2 kg. Noen såpass lavt 
som 1,7 kg. 

Gjennomsnittsalder til kattene fra 
Yggeset kolonien har til nå ligget på 
rundt 1–2 år. Eldstemann er ca rundt 5 år. 
Vi snakker da opp imot et antall på over 
50 katter, inkludert kattunger. Vi startet 
innfanging i begynnelsen av juli i år, og 
i skrivende stund sitter vi igjen med 4 
katter, inkludert en drektig meget sky 
katt som fortsatt ikke er fanget inn. Er 
det noe kattene i denne kolonien hadde, 
så var det meget sky og engstelig adferd 
ovenfor oss mennesker. 

Første kveld under fangststart gikk 5 
voksne i fellene våre, deretter 4 små 
kattunger som vi heldigvis klarte å lo-
kalisere og få med oss. Mor ble hentet 
inn ved senere innfanging. En utrolig 
lettelse etter 1 dag, men vi visste at vi 
hadde en enorm jobb foran oss. Vi måt-
te få tømt Yggeset området for katter 
før vinteren kom. Vi visste alle også ifra 
tidligere erfaringer, at der det finnes 

en koloni, er den også meget utsatt for 
sykdommer og innavl. 

Det første vi la merke til ved våre obser-
vasjoner var at alle kattene i kolonien 
var særdeles undervektige. Noen kun 
skinn og ben, og adferd deretter; hissig 
og «kranglete». Kolonien hadde absolutt 
sine alfahanner og alfahunner, og da vi 
fanget inn de som skilte seg ut etter ob-
servasjon, kom det straks nye som over-
tok rollen. Det blir en slags evigvarende 
sirkel, inntil alle er fanget inn. 

Ja, selvfølgelig kunne noen levd 
sammen i harmoni med hverandre, men 
ikke under slike omstendigheter der kat-
tene hver dag må kjempe for føden. Alle 
kattene var også totalt uhåndterbare, 
men med intens jobbing, samt hjelp fra 
våre dyktige fosterhjem, er flere adop-
tert ut i dag og blitt fine familiekatter, 
mens andre fortsatt jobbes med, men 
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Død og sorg for oss, har også fulgt med 
denne kolonien. Noen har tatt sine siste 
åndedrag i armene våre, mens andre er 
blitt avlivet av dyrevelferdsårsaker der 
liv ikke kunne reddes. Men de fleste; en 
solskinnshistorie etter den andre, da 
100% friskmelding etter medisinering 
over lengre perioder på vårt isolat eller 
i fosterhjem, derav et fantastisk samar-
beid med våre dyktige veterinærer. 

Vi fikk raskt et godt samarbeid med en 
lokal gårdeier der vi kunne sette opp 
en matstasjon for kattene. Vi visste jo 
at dette ville ta tid, og var avhengig 
av å holde kolonien samlet til alle var 
innfanget. Når en først setter i gang et 
fangstprosjekt, kan en ikke slutte før 
alle er innfanget, så lenge noen går 
rundt og er ukastrerte. Da vil sirkelen 
med «reproduksjon» kun fortsette, så 
vil man få en like stor koloni innen et 
par år. Nei, her ble det bestemt at alle 
skulle inn, og det var vi alle innforstått 
med. Så vi kjørte opp ca 40 kg med 
donert tørrfor de neste dagene etter 
en fangst dag, og fortsatte å spe på slik 
at det alltid var mat tilgjengelig. Men 
ved faste tider. Dette var viktig derav 
de ville venne seg til oss «matere» og 
forbinde oss med noe positivt samt 
skape relasjonen, maten= mennesker. 
Vi startet først ved kl 21.30 tiden derav 
observasjon viste til, at flest mulig da 
dukket opp og kolonien samlet seg. 
Men dette var sommerstid, og en lysere 
periode samt varmere, slik at vi hadde 
godt nok lys for lokalisering. Ettersom 
tiden gikk, og vi gikk en mørkere årstid 
i møte, reduserte vi tiden med 1/2 time 
her og der. En gradvis tilvenning for 
kolonien. 

Målet var at de skulle begynne å «føl-
ge» vår tid. Og nå i dag er vi allerede 
nede mot kl 17.00 for samling og ma-
ting. Og jo færre katter, jo vanskeligere 

å fange inn. Nye metoder og strategier 
for å fange dem inn ble nøye planlagt 
hver gang før innfanging. Til tider måtte 
vi la det gå mellom 1 uke og 10 dager 
med fangst, derav de kjente oss igjen, 
og relaterte oss til fellene som smalt 
igjen. Dette er da også grunnen til at et 
fåtall er igjen i skrivende stund, men vi 
gir oss ikke før alle har kommet inn. 

Kattene i kolonien har hatt det tøft og 
grusomt, og mange i flere vintre på 
rad.  Hvordan noen av dem har klart å 
overleve er et mysterium. Men vi vet 
også grunnet sykdomsbildet, at de 
denne vinteren ikke hadde hatt den 
samme sjansen. Noen hadde gått en 
pinsom død i møte. Når det gjelder 
kattene Yggeset-kolonien, kan en be-
skrive de med Survival of the fittest, 
som vi ofte siterer fra Darwin. Sannelig 
ligger det mye bak dette uttrykket, og 
derav Yggeset-kolonien er et meget 
godt eksempel på den. 

Siste oppdatering: 
Når Dyrenes Stemme nå går i trykken, er den drektige kattemoren, den ukastrert hunnkatten og den siste 
hannkatten også trygt kommet inn i varmen på Dyrenes Hus. Kolonien er herved tømt, og totalt 51 katter er 
reddet inn. Vi er overlykkelige for å ha kommet i mål. Tusen takk til vår utrettelige frivillige Christine (som til 
daglig jobber som sykepleier), og hennes hjelpere for å ha stått på i hele sommer og i høst for redde kattene.

Prosjektet har hatt store kostnader til veterinær – kr 104.361, i tillegg til utgifter til medisiner, spesialfòr, 
morsmelkerstatning, transport og bompenger. Det har vært gjennomført flere innsamlingsaksjoner, og totalt har 
det kommet inn totalt kr 55.965. Tusen takk til alle dere som har støttet prosjektet med penger og oppløftende 
ord, samt dere som har stilt opp som fosterhjem. Dere har vært med på å redde liv. 

Foto Gro Engebakken
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VETERINÆRSPALTEN

Hva kan skje når vi ikke kastrerer 
kattene våre?
TEKST: VETERINÆR KJERSTI DYPVIG BRUNSVIG, VETERINÆRDEG AS        FOTO: LYNN MOLTZAU

Tilbake til romantiseringen. Parringen 
fullbyrdes, og katt blir kattemor. Hun 
får kanskje seks søte små. Ofte føder 
kattemor ungene sine utendørs, i det 
skjulte, gjemmer dem unna farer. Så nå 
er det seks søte små der ute, også de 
etterhvert klare for romantikk. Og det 
går fort! Allerede ved seks måneders 
alder blir mange katter kjønnsmodne. 
De skiller ikke mellom slektskap eller 
ikke, og bryr seg ikke om det er søster, 
datter eller mor de parrer seg med. Så 
nå kan man bare tenke seg hvor fort 
katt og katt blir til åtte, åtte blir til 40, 
40 blir til 200 osv...

Det er heldigvis slik, at de fleste som 
har katt er ansvarlige eiere. De kastre-
rer, vaksinerer og ID-merker dyrene 
sine. Så når katt møter katt, skjer det 
stort sett ikke mer enn noen hvesende 
eller høylytte mjau-mjau. Likevel ser 
man fra tid til annen oppkomme av 
såkalte kattekolonier, der dessverre 
ukastrerte katter har fått vandre fritt, 
fra den ene til den andre, og produsert 
smårollinger i rekordfart. 

Og hva skjer når det blir så mange 
dyr? Eier mister oversikten og kon-
trollen. Sykdom og skader blir ikke 
oppdaget eller behandlet, og sykdom-
mer spres. Omsorgssvikt. Manglende 
dyrevelferd. Lidelse. 

Kattene kan få en rekke mer eller 
mindre alvorlige infeksjonssykdom-
mer forårsaket av virus, bakterier og 
parasitter når tettheten av dyr som 
lever sammen stiger. Smittsom luft-
veisinfeksjon, FIV (immunsvikts virus), 
herpes, kattepest, klamydia, Leukemi-
virus, Parvo, Mykoplasma, salmonella, 
ringorm, spolorm, bendelorm, Toxo-
plasmose, lus, flått, lopper, lungeorm 
og skabb for å nevne noen. 

Egentlig er katter solitære dyr, som 
betyr at de under normale forhold 
lever alene. Ved økt tetthet av kat-
ter innenfor et mindre område, som 
for eksempel i en kattekoloni uten 
kontroll, vil dette naturligvis føre til 
stress. Som kjent kan stress påvirke 
immunforsvaret negativt og gjøre 
dyret mer mottagelig for infeksjoner. 
Stress kan også føre til mer usikkerhet 
og dermed konflikter innad i en kat-
tepopulasjon. Med konflikter kommer 
også skader som sår, byller, øyeskader 
og mer.  

Dette er ikke nyheter for dem som 
kan litt om katter, men med tanke på 
at det likevel fremdeles er mange som 
velger å ikke kastrere eller merke kat-
tene sine, er det viktig å få formidlet 
budskapet ut til publikum, igjen og 
igjen. Kastrering, ID-merking og re-
gelmessig helsesjekk med vaksinering 
anbefales.

Både smittsom luftveisinfeksjon (tidli-
gere katteinfluensa) og kattepest kan 
beskyttes mot ved å vaksinere kattene 
årlig. Man ser at i områder hvor vaksi-
neringen ikke er optimal kan sykdom-
mene blusse opp. Kattepest er poten-
sielt en dødelig sykdom, og spesielt 
kattunger er svært sårbare.

Ellers vaksinerer man ikke rutinemes-
sig mot så mange andre sykdommer 
på katt, med mindre smittepresset er 
stort eller det er lovpålagt i forbin-
delse med reising til land med blant 
annet rabies. Leukemivirus (FeLV) for 
eksempel, smitter ved bitt eller sår, og 
kan overføres fra mor til unger under 
drektigheten.  Viruset kan gi kreft og 
svekket immunforsvar, hvilket igjen 
kan føre til død forårsaket av immun-
forsvarsrelaterte sykdommer, blod-

sykdommer eller svulster. Viruset skil-
les i hovedsak ut via spytt, men også 
noe i blod, avføring og urin. De fleste 
kattene som smittes som voksne blir 
friske, da de er mer motstandsdyktige 
enn kattunger, men mange av dem kan 
fremdeles være smittebærere livet ut. 

Mykoplasma felis er en bakterie som 
finnes i kattens normale bakterieflora. 
Ved ulike tilfeller, spesielt i situasjoner 
hvor flere katter holdes i større grup-
per, kan denne tilsynelatende ufarlige 
bakterien forårsake sykdom i øyne og 
luftveier. Kattunger er mest utsatt.

Innvollsorm kan behandles ved ta-
bletter, flytende pasta eller dråper i 
huden, men uten jevnlig oppfølging 
av eier, vil også disse parasittene bli 
et stort problem. Lus, flått og lopper 
er også ekstremt plagsomme og vil 

For å sette det litt på spissen, katt møter katt, og jeg skulle likt å kunne si at kjærligheten blom-
strer. Realiteten er en ganske annen. Parring i katteverdenen er ganske brutal. Det er mer som 
et overfall, der kattene ofte blir skadet. Og det er ikke katt og katt, sammen for alltid. Nei da, 
her er det fra den ene, til den andre.
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kunne øke raskt i antall uten tilstrek-
kelig beskyttelse. Noen parasitter kan 
i ekstreme tilfeller forårsake død.

Kattenes helse og dyrevelferd er i 
fare i store kattekolonier.  I tillegg er 
det enda et meget viktig aspekt ved 
dette, nemlig zoonoser. Zoonoser er 
infeksjonssykdommer forårsaket av 
bakterier, virus, sopp eller parasitter, 
som kan smitte fra dyr til mennesker. 
Mange zoonoser smitter til mennesker 
nettopp fra kjæledyr, enten direkte el-
ler indirekte via for eksempel mygg el-
ler flått.

Toxoplasmose forårsakes av den en-
cellede parasitten Toxoplasma gon-
dii, men infiserte katter viser sjeldent 
symptomer. Riktignok kan individer 
med nedsatt immunforsvar bli syke. 
Denne sykdommen er en zoonose, et 
problem verden over, og kan føre til 
abort hos gravide kvinner. 

I Norge nå, er vi heldige som er for-
skånet for blant annet de potensielt 
dødelige zoonosene rabies og revens 
dvergbendelorm. Likevel er det viktig 
å huske at vi kan bli nødt til å måtte 

leve med disse sykdommene i omløp, 
dersom vi ikke har tilstrekkelig kon-
troll på dyrene våre. Og en relativt 
enkel måte å få kontroll på, er ved å 
kastrere dem.

Kastrering av hannkatter er et raskt 
inngrep, som gjøres under narkose. 
Katten får lokalbedøvelse og testikle-
ne fjernes gjennom et lite snitt i hu-
den. Ingen sting er nødvendig. Katten 
får ligge til overvåkning på dyreklinik-
ken til den er våken, og får smertestil-
lende i et par dager i etterkant. Stort 
sett er hannkatten seg selv igjen al-
lerede samme dag, og merker ikke en 
gang at inngrepet er gjort.

For hunnkattene gjøres operasjonen 
som regel ved at et snitt settes i midt-
linjen eller på siden av buken, og gjen-
nom det fjernes eggstokker og livmor. 
Vanligvis er det ikke noen sting å fjer-
ne da veterinærene ofte syr innven-
dige sting ved slike operasjoner. Etter 
oppvåkning kan også hunnkattene 
reise hjem samme dag og følges opp 
med smertestillende i noen dager. De 
er også tilbake i god form veldig raskt 
etter inngrepet. Dersom ikke katten 

allerede er ID-merket med elektronisk 
chip ved kastreringen, kan dette en-
kelt gjøres når katten ligger i narkose.

Det er en utfordring for samfunnet når 
kattene får reprodusere seg ukontrol-
lert. I dag er det en rekke frivillige ild-
sjeler som bruker fritiden sin på å red-
de ut individer fra uverdige forhold. 
På dyreklinikken ser vi alle de sårede, 
syke, svake, redde og forsvarsløse dy-
rene som hentes inn i trygghet. Det 
er vondt å se, men godt at det stort 
sett finnes en løsning for de fleste. 
Behandling, ID-merking, kastrering, 
vaksinering og omplassering i trygge 
hjem.  For noen er avliving den beste 
behandlingen dessverre, og da kjen-
nes det ekstra vondt. Nå er drømmen 
for alle som er involvert i prosessen 
med å redde ut kolonikattene, at alle 
dyreeiere blir engasjert i dyrevelferd 
og ser det store bildet, at de kastrerer, 
ID-merker og vaksinerer kattene sine. 
Da er jeg overbevist om at vi får en 
betraktelig bedre situasjon, færre kat-
tekolonier, mindre sykdom og skader, 
flere friske og lykkelige dyr. Og det må 
jo være et godt mål for alle.
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Karl Lagerfeld & Choupette.

Foto: Sothebys

Katten i kunsten
TEKST: LINN ANNIKKE ISAKSEN

Katten har vært en endeløs kilde til inspirasjon for kreative sjeler siden oldtidens Egypt. Fra 
å være tilbedt som en gud og gjenskapt i hellige statuer, til å bli ledestjernen i livet til f lere av 
nåtidens kulturelle ikoner. 

Verdens største kattemaleri
Det enorme maleriet som portretterer 
42 katter ble auksjonert bort av 
auksjonshuset Sothebys i 2015 til 
den nette sum av 7 millioner kroner. 
Den østerrikske maleren Carl Kahler 
brukte 3 år på å ferdigstille verket som 
ble hengt på veggen til katteelsker 
og mangemillionæren Kate Birdsall 
Johnson rundt 1893.   På et tidspunkt 
bodde Johnson sammen med nærmere 
350 katter på sin 3000 kvm store ranch 
i Buena Vista i California.  Hennes 
firbeinte samboere ble vartet opp av 
en hær av tobeinte tjenere, mens et 
helt arsenal av papegøyer og kakaduer 
stod for underholdningen av pusene. 
Etter sin død testamenterte Johnson 
5 millioner kroner til sine katter, slik at 

de kunne opprettholde sin overdådige 
livsstil. 

Karl og katten 
Designeren Karl Lagerfelds ubestridte 
øyensten er katten Choupette (7) 
som er kjent for å være «verdens 
mest bortskjemte katt».  Hun har to 
hjelpere, flyr første klasse verden 
rundt og har en egen Instagram-konto 
med over hundre tusen følgere. Den 
privilegerte pusen slukker tørsten med 
eksklusivt mineralvann og kattematen 
blir spesiallagd av egen kokk, samt 
servert på Goyard sølvtallerkener. 
Når Lagerfeld frekventerer Paris 
sine mest eksklusive restauranter 
er ofte Choupette med. De dagene 
motekongen er ute på oppdrag må 
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hushjelpene føre dagbok over alt 
Choupette har opplevd i hans fravær 
slik at Karl kan bli ettertrykkelig 
oppdatert når han kommer hjem. 
Designeren har også lansert en 
kolleksjon som er helt og holdent 
inspirert av hans kattedronning. 

Kattemuseet i Amsterdam 
Katten Kabinet ligger i et vakkert, 
restaurert hus fra det 15. århundre, 
sentralt plassert ved Amsterdams 
Herengrachtkanal. Museets grunn-
legger og huseier, Bob Meijer, åpnet 

Katten Kabinet i 1990 til ære for 
sin elskede, avdøde hannkatt, John 
Morgan. I tillegg til en del som er viet 
til John Morgan inneholder museet en 
samling originale verk av fantastiske 
malere som Picasso, Toulouse-
Lautrec og Rembrandt. Alle maleriene 
portretterer katter og er som seg hør 
og bør bevoktet av Meijers egne katter. 

Katter som livreddere 
og parterapeuter 
Når nettene blir lange og kulda setter 

inn, kan det være ekstra fristende å 
drømme seg bort i den litterære ver-
den. Da kan den japanske, selvbiogra-
fiske boken Katten anbefales på det 
varmeste. Boken omhandler et barn-
løst par i trettiårene som leier et lite 
hus i utkanten av Tokyo. De er begge 
forfattere med hjemmekontor, og pa-
ret er til tider så oppslukt i sine fiktive 
verdener og preget av de økonomiske 
nedgangstidene at de nesten har slut-
tet å kommunisere med hverandre. 
Men en dag dukker plutselig en liten 
katt opp på kjøkkenet deres…

Andre bøker med pus i hovedrollen som kan passe under kattevenners juletrær er;

Knut av Unni Lindell

Jesperpus – en helt spesiell katt av Aina Stormo og Katia Gjerding Wiegand

En gatekatt ved navn Bob av James Bowen 

1001 katt av Tor Åge Bringsværd

Total Cat Mojo av Jackson Galaxy

Katten – Atferd og Velferd av Bjarne A. Braastad
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TEKST OG FOTO: MARIE LOUISE HANSEN

Jeg bodde noen år i Damaskus før krig og elendighet. Der var det gatekatter over alt. Noen av 
dem brukte hagen min i transitt, men var så livredde at bare jeg beveget meg på innsiden av 
vinduet, føk de opp nærmeste tre. 

Det var en gang en 
gatekatt

En fredag morgen i oktober 2005, gikk 
jeg ut i hagen for å nyte morgenkaffen, 
og der lå en pus jeg ikke hadde sett før. 
Den holdt seg på avstand men ble væ-
rende i hagen. Den ble hele dagen, og 
da jeg sto opp lørdag morgen, var den 
der fremdeles. Det eneste jeg kunne by 
en pus på var melk og yoghurt naturell, 
så jeg satte ut en skål med yoghurt og 
en bolle med vann. 

Da jeg kom hjem fra jobb på søndag, 
var pusen borte, og jeg tenkte ikke 
noe mer på den. Men to uker senere 
var den tilbake i hagen – og nå hadde 
den tydeligvis bestemt seg for å bli. 
Jeg antok at den hadde hatt tilhold i 
en hage hvor noen snille mennesker 
hadde gitt den mat, og at de nå hadde 
flyttet så pusen var på jakt etter et nytt 
”hjem”. Jeg hadde en flott hage med 
både sitrontrær, yuccapalmer og gress 
bak en høy mur, så det var et rolig og 
trygt sted for en liten pus. 

Siden katten ikke gjorde noen tegn til å 
forlate hagen igjen, var det bare å gå i 

butikken og handle kattemat. Lille lurin-
gen hadde nok bestemt seg for å ”adop-
tere” meg. Etter et par dager fikk jeg 
lov å klappe den og løfte den opp. Jeg 
fant ut at det var en jentepus. Jeg antok 
at hun ble født på våren 2005, for det 
var ikke noe som tydet på at hun hadde 
hatt kattunger. Jeg ga henne navnet 
Zenobia etter en dronning i Palmyra i 
den syriske ørken ca år 265 e.Kr.

For noen lusne kroner kom dyrlegen 
på hjemmebesøk for vaksiner, og da 
hun skulle steriliseres, kom han med en 
assistent. Inngrepet foregikk på noen 
gamle håndklær på kjøkkenbordet. 

Zenobia var nå blitt en skikkelig hus-
katt som kunne ligge på fanget og kose,  
og hun sov stort sett inne om nettene. 
Da jeg flyttet fra Damaskus til Sarajevo 
i 2009, var det helt utenkelig å reise fra 
den lille pelsklumpen. Så Zenobia satt 
i vesken sin ved føttene mine på flyet.
I Sarajevo måtte hun bli innepus, men 
det så ut til at omstillingen gikk greit. 
For en liten slant kom også vår nye dyr-

lege på hjemmebesøk om kvelden for å 
holde henne oppdatert på alle vaksiner 
så det ikke skulle mangle noen stem-
pler i passet hennes når vi skulle flytte 
hjem igjen.
 
I juli 2011 flyttet vi til Oslo og hun er 
lovlig stemplet inn i landet av grense-
veterinæren på Gardermoen. Vår 
nåværende dyrlege kaller henne 
”Grünerløkkas Drama Queen” – hun 
freser, klorer og skriker. Det er umulig 
å sjekke den katten uten en beroligen-
de sprøyte først. Hun har vært gjen-
nom tre tannoperasjoner og blødende 
magesår (for sterke smertestillende 
sprøyter på en liten mage som ikke 
hadde spist på et par dager), men el-
lers er hun i en alder av 13+ fremdeles 
frisk og rask, og vi nyter livet hver dag. 
Hun er ganske ”snakkesalig”, og selv-
følgelig har hun oppdratt mamma til å 
bli en perfekt slave. Hun har koseplas-
ser rundt omkring men hver ettermid-
dag sier hun klart fra at hun vil øverst 
og innerst i klesskapet. 

Zenobia koser seg i hagen i Damaskus

Zenobia har det fint på balkongen i Oslo.
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Møte med kattevenner 
i Albufeira, Portugal

Og katter møtte vi i hopetall, enten 
det var på vei ned mot stranden eller 
en tur bortom gamlebyen på kveldstid. 
Selvsagt kjøpte vi en pakke tørrfor så 
vi hadde noen never mat å gi de «stak-
karene» vi møtte. Så og si alle hadde 
avkuttet øreflipp, men de fleste var 
også veldig sultne.

En dag fikk vi øye på en kasse med 
flere hull i, og et skilt som fortalte at 
kattene som holdt til her fikk mat og 
vann og ble jevnlig sjekket av en lokal 
dyrevernsforening. Det kunne i alle fall 
forklare at så mange av de som holdt 
til i nærheten var kastrerte.

Og faktisk, ved en tilfeldighet – møtte 
vi på to hyggelige engelske damer ved 
navn Jay Ballard og Anna Finnimore 
som var ute for å mate katter. Jeg 
spurte om vi kunne prate litt om det 
de drev med, og fortalte at jeg kom til 
å skrive deres historier her i Dyrenes 
Stemme. Det eneste ønsket deres var 
at navnet på foreningen ble tatt med, 
og det er AGA Cat Charity (forkortelse 
for Amigos dos Gatos do Algarve).
 
Vi endte opp på en cafè i nærheten, og 
det de fortalte kunne dessverre vært 
fra hvor som helst: Det var 4 spesielle 
plasser der de hadde funnet store kolo-
nier av hjemløse katter. I løpet av 3 år 
hadde de funnet hele 400 katter bare i 
nabolaget der vi satt og pratet.

Foreningen hadde ikke midler til annet 
enn TNR-metoden (Trap-Neuter-Rele-
ase). Mange var kastrert, men sikkert 
ikke alle. Noen holdt til på byggeplas-
ser, og Jay og Anna trodde de kunne 
fått mat og vann av de som jobbet der, 
men som lot kattene være igjen da de 
dro videre. Et par av stedene var det 
ekstra vanskelig å få fanget inn kattene 
fordi noen vennlige sjeler ga dem mat 
og da fristet ikke lokkematen i fangst-
kassene.

Det verste eksemplet var en stor hann-
katt med et stygt sår på den ene frem-
labben. Det tok dem nesten 3 uker å 
få ham fanget, og det med hjelp av en 
mann som hadde satt opp kamera ved 

TEKST: MONA SMEDSRUD, POLITISK GRUPPE 
FOTO: STEIN FONÅS OG MONA SMEDSRUD

I år gikk ferien vår til Albufeira i Portugal. Albufeira var 
for så vidt et koselig sted, men som så mange andre steder 
i syden var det katter over alt. Den første møtte vi på vei til 
stranden første dagen. Den lå rett ut oppå et biltak (og det 
var der vi så den oftest). Vi la merke til at den ene øref lip-
pen var klippet av, og en engelskspråklig mann fortalte at 
det var for å vise at den var sterilisert.

kassen, og satt og fulgte med i hele 9 
timer før den rette katten gikk i fella. 
Såret var da så infisert at labben måtte 
amputeres, men han klarer seg visst 
bra som tripod.

Og bare i de to siste ukene i september 
hadde de funnet 18 kattunger i et om-
råde rett nedenfor der vi bodde. Noen 
av dem var bare få dager gamle og 
måtte mates med sprøyte hver annen 
time, andre var noen uker gamle. For-
eningen AGA Cat Charity hadde man-
gel på fosterhjem.

Albufeira
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Og mens vi snakket om det, kikket Jay 
på klokken og måtte fyke hjem for å 
mate de hun hadde i huset.  Det gode 
som kom ut av dette «intervjuet» var 
at flere ved nabobordene ble nysgjer-
rige da de så jeg noterte, og kom bort 
og lurte på hva innsamlingsboksen 

som Jay hadde med seg var. Dermed 
havnet det noen ekstra euro der denne 
kvelden.

Tilfeldigvis møtte vi Jay igjen et par 
ganger ved en annen foringsplass og 
fikk gitt henne resten av esken vår 
med tørrfor. Inni kassene stod det både 
mat og vann, og et par andre frivillige 
hadde samme ruten med å sjekke kat-
tene om morgenen. På dagtid lå de 
fleste kattene og sløvet, men likevel på 
vakt for løse hunder og små barn som 
kom løpende og ville klappe. En liten 
tass måtte vi snakke hardt til da hun 
kom bort der vi satt og klappet noen av 
kattene – jentungen var klar til å røske 
i den første og beste halen og forel-
drene sa ingenting. Men om foreldrene 
ikke kunne norsk skjønte de poenget!

Så det at kattene virket så sultne da vi 
traff på dem skyldes nok at vi var rett 
foran Jay på hennes fòringsrunde.  Det 
var i alle fall veldig flaks at vi traff henne 
akkurat mens hun la ut kattematen, og 
at vi kom i snakk.

Så dessverre er visst katter et bruk-og-
kast dyr overalt. Det er bare å håpe at 
AGA Cat Charity’s kastreringsprogram 
får samlet inn midler til å fortsette det 
viktige arbeidet. Og at ildsjeler som 
Jay og vennene hennes finnes.

www:agacatcharity.com
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TEKST OG FOTO: ELISABETH JØRGENSEN SINGH

Det var i slutten av november ifjor, og jeg hadde nettopp kommet til Delhi med hurtigtoget fra 
Punjab, hvor jeg hadde vært og holdt foredrag på Sangrur Literary and Heritage Festival.

Den hvite hesten i Dehli

– Deepak, vi drar en tur til Sanjay 
Gandhi Animal Hospital med en gang. 
I morgen skal vi ha lunsj med forlaget, 
og da må vi være fine. Jeg vet hvordan 
det går når jeg kommer til et sted med 
over to tusen dyr samlet på ett og sam-
me område: Jeg blir møkkete! (Deepak, 
min sjåfør og ”lillebror” i Delhi, holder 
seg ren og pen uansett. Han har ikke 
det samme behovet for å gå i nærkon-
takt med dyra.) Så vi dro til Raja Gar-
dens, et stykke utenfor Delhi.

Det er alltid spennende å gå inn gjen-
nom porten til dette digre dyrehospi-
talet. Sekker av fòr av ymse slag står 
stablet ved inngangen. Om dette er fòr 
som er kjøpt eller donert, vet jeg ikke, 
sikkert begge deler. Dyrehospitalet får 
ingen offentlig støtte, og er avhengig 
av donasjoner. Man skriver seg inn i en 
besøksprotokoll, og så er det fritt frem.

Allerede i inngangspartiet er det liv og 
røre: Bikkjer av ymse slag vrimler om-
kring. Noen ser ganske greie ut, andre 
står det dårligere til med. Noen halter, 
noen har sår eller bandasjer, andre far-
ter rundt på tre bein. Felles for dem alle 
er at de er rolige. Det er lite slåssing 
og spetakkel, og tilværelsen på Sanjay 
Gandhi Animal Hospital er uansett him-
melen i forhold til det  livet de kom fra.

De frekke geitebukkene som det er fle-
re av der, kom diltende og skulle sjekke 
om vi hadde noe interessant å gi dem. 
Inne på den store åpne hovedplassen 
var det rigget opp til ettermiddagsmat, 
og her begynte det å bli uro i leiren: 
Lange rekker av boller i rustfritt stål 
var plassert utover, og her var knurrin-
gen og hylingen til hundrevis av hun-
der som var vant til å slåss på livet for 
en matbit, godt i gang. I en rekke stør-

re og mindre bur rundt plassen ble de 
av hundene plassert som ikke gikk av 
veien for å bite og slåss for å sikre seg 
mat. I en diger klump på siden av plas-
sen lå det dusinvis av enorme bøfler og 
kuer som uansett ikke brydde seg om 
det som ble servert. Så begynte hun-
dene å spise, og larmen avtok litt. Jeg 
gjorde meg klar til å ta bilder. 

Men i øyekroken, på siden av området, 
ved en murvegg, så jeg noe som fikk 
hjertet til å synke: En hvit, radmager 
hest med store sår på flanken stod dør-
gende stille med hengende hode. Jeg 
fant ut at jeg måtte gå en runde og 
psyke meg opp før jeg gikk bort til den 
hesten. Dette så ille ut....

Jeg gikk meg en tur blant de store 
bøflene, og så fikk jeg øye på Ram 
Sanjivah, en av dyrepasserne som jeg 
hadde snakket med før. 

– Så fint at du er her, sa jeg, – nå ble 
jeg glad.
– Jeg er alltid her, sa Ram Sanjivah, – 
hvor skulle jeg ellers være. Jeg har ikke 
noe annet sted.
– Det står en skadet hest der borte, sa 
jeg og pekte i retning av der jeg hadde 
sett hesten. – Hva har skjedd med den? 
Den var ikke her for halvannen uke 
siden; den ser ikke god ut.
– Påkjørt og etterlatt i veikanten, den 
holdt på å dø. Den ble brakt inn for 
noen dager siden.
– Men hva skjer? 
– Den blir undersøkt av veterinær, det 
skal komme en hestedoktor og se til 
den i ettermiddag.
– Klarer den seg, tror du?
– Kanskje, den spiser i hvert fall.

Da jeg etter en stund hadde mannet 
meg opp og rundet et hjørne for å se 
til hesten, så jeg at den var omringet 
av folk: Flere dyrepassere, områdesjef 
Romeo Papa Misra – og en mann med 
et stetoskop: Dr. Surjit Nath, heste-
spesialist.
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– Går dette bra? spurte jeg.
– Mja; kanskje – vi får se. Hesten er på-
kjørt og har brist i flanken. Jeg tror vi 
må prøve å spjelke. 

Jeg så til min lettelse at Dr. Nath virket 
kapabel og rutinert, og fikk et håp om 
at dette kunne gå bra. Da han etter 
en stund pakket sammen sakene sine, 
kom Ram Sanjivah med et stort fat med 
opphakket grøntfor. Han stilte seg opp 
på siden av hesten, som umiddelbart 
begynte å forsyne seg. Men det gikk 
treigt, kanskje hadde dyret skader i 
munnen også?

– Gi meg fatet, sa jeg, – jeg har tid til å 
stå her så lenge han tygger.
Og hesten spiste! Og spiste! Jeg stod 
med det magre hodet inni armkroken, 
og med et varsomt grep om mulen.Men 
så kom det to geitebukker, to med store 
horn, og jeg ble stående i en umulig po-
situr med fatet klemt mellom magen og 
en tomtønne, høyrearmen rundt mulen 
på hesten, og venstrearmen fullt opp-
tatt med å holde geitene unna.  Sånn 
stod jeg i over en time, men da var fatet 
tomt! – Se, sa jeg til Deepak, – han har 
spist alt sammen, her er det håp! Vi tar 
oss en tur innom i morgen før lunsjen, 
jeg skal bare sjekke om det går bra.

Hesten var på plass dagen etter, den 
stod på samme sted, men den var 
fortsatt ikke spjelket eller bandasjert. 
Jeg spurte Ram Sanjivah om han ville 
være så snill og passe ekstra godt på 
den for meg, jeg hadde allerede rukket 
å få en slags eierskapsfølelse til den 
hesten. Sanjay Gandhi Animal Hospital 
opererer ikke med noen form for fad-
derordning for dyrene de har. Til det er 
antallet altfor stort. Men jeg tenkte at 
jeg kunne jo prøve.

Da jeg satte meg inn i Deepaks trehju-
ling, ble jeg til min forskrekkelse opp-
merksom på at jeg stinket av geit. Og 
jeg som skulle shoppe gaver til venner 
hjemme! Jeg hadde bare denne ene 
muligheten, for etter lunsjen dagen et-
ter, skulle jeg langt avgårde for å hilse 
på Deepak’s familie i Soniya Vi har i ut-
kanten av Delhi. Det ble en nokså flau 
opplevelse å komme stinkende som et 
geitefjøs inn i to–tre butikker, og det 
ble en nokså abrupt affære.

Dagen etter skulle jeg hjem. Deepak 
kjørte meg til flyplassen, og da koffer-
tene var plassert på tralla og vi egent-

lig hadde tatt farvel, sa jeg til Deepak: 
– Vi ringer til hesten! Deepak slo num-
meret til Ram Sanjivah. Jo, hesten så 
ut til å klare seg. Jeg labbet fornøyd 
inn i avgangshallen.

Fire dager senere kom det mail fra 
Deepak: Den hvite hesten var død. 
Ram Sanjivah hadde ringt og fortalt 
at den hadde falt, og den hadde ikke 
klart å reise seg igjen. Hesten hadde 
det i hvert fall godt den siste tiden den 
levde. Den var blant folk som ville den 
vel og som gjorde det beste for den. En 
mager trøst, men dog....Jeg håper den 
har det godt på de evige beitemarker!
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TEKST: TONE VESTGÅRD, POLITISK GRUPPE

Canned hunting 
– hegnjakt i Sør-Afrika

Canned hunting er uløselig knyttet 
til trofèjakt, og i Sør-Afrika er det 
hovedsakelig løver som utsettes for 
denne uetiske jaktformen. Mange 
har sett eller hørt om dokumentaren 
«Blood Lions». Da filmen kom ut i 
2015, ble det for alvor satte søkelys på 
hvordan de majestetiske kattedyrene 
industrielt og systematisk utnyttes for 
penger, men også for å tilfredsstille 
velstående menneskers forfengelige 
selvbilde.

I dag er det antatt at det finnes 
ca 300 avls- og jaktfarmer i Sør-
Afrika. Tilsammen er det beregnet at 
8 000–10 000 løver lever i fangenskap 
innenfor denne industrien. Ca 1000 av 
disse skytes hvert år av trofèjegere, 
som representerer en liten minoritet 
av velstående mennesker fra rike 
industriland. Man trenger hverken 
jaktlisens eller jakterfaring for å reise 
til Sør-Afrika for å skyte en halvtam 
løve. Det eneste som etterspørres, er 
om man har penger til å betale med. 
Så hvordan drives denne industrien, 
egentlig? 

Den naturlige syklusen for en løvinne 
i det fri er å føde ett kull med unger 
annethvert år. Løvinner i Canned 
hunting-industrien føder derimot 
ett kull med unger to ganger i året. 
Grunnen til det, er at ungene tas 
fra moren når de kun er noen dager 
gamle, slik at løvinnen kommer raskt 
i brunst igjen. Hun er dermed klar til 

Canned hunting, eller hegnjakt på norsk, er en form for «jakt» hvor dyret som skal skytes, 
slippes inn i en innhegning av begrenset størrelse, slik at «jegeren» er garantert å kunne felle 
sitt bytte. Dette fordi dyret ikke har noen mulighet til å f lykte. Ordene «jakt» og «jeger» settes 
her i anførselstegn, fordi Canned hunting altså har lite eller ingenting til felles med det vi 
tradisjonelt betegner som jakt. Flere land har forbudt Canned hunting, blant annet i store 
deler av USA og i Canada. I Sør-Afrika er det derimot en lukrativ og fullt lovlig geskjeft for de 
som driver med det. Derfor skal denne artikkelen nettopp handle om det vi kan kalle den sør-
afrikanske jaktindustrien.

å pare seg og produsere et nytt kull. 
Fordi løvinnene i Canned hunting 
industrien tvinges til å føde unger 
mer eller mindre kontinuerlig, får de 
helsemessige problemer og slites ut. 
I tillegg traumatiseres de siden de 
stadig opplever å miste ungene sine. 
De er ofte mindre og svakere enn 
normalt på grunn av påkjenningene 
de utsettes for. Det er ikke uvanlig at 
de fallbys til «jegerne» som «special 
offers». De ender som jaktbytte til en 
spesielt gunstig pris, når de ikke lenger 
kan utnyttes til avlsformål.

Når løveungene tas fra moren, må de 
håndmates med flasker for å overleve. 
Det er arbeidskrevende å avle opp 
løver. Ungene trenger mat og pleie 
døgnet rundt den første tiden av livene 
sine. Dette løser eierne av farmene 
ved å ta imot frivillige som ønsker seg 
en spennende opplevelse med ville 
dyr i Afrika. Farmene markedsfører 
sin virksomhet som «bevaring», og 
hevder at de redder løver som på et 
senere tidspunkt skal settes tilbake i 
naturen. Godtroende mennesker fra 
hele verden betaler således for et 
opphold på en farm som kan vare i 
opptil seks uker, i den tro at de bidrar 
til å redde utrydningstruede løver. De 
betalende frivillige presenteres løgner 
som at «løvinnen døde under fødsel», 
«løvinnen er ung, og vet ikke hvordan 
hun skal ta seg av ungene sine», 
eller «løvinnen avviste ungene sine». 
Tilforlatelige forklaringer på hvorfor 

de små løveungene trenger å bli foret 
opp med flaske av mennesker. Det 
skal også nevnes at mange løveunger 
er utsatt for sykdommer tilknyttet 
fordøyelse og stoffskifte, eller de kan få 
bein-deformasjoner og kalsiummangel 
fordi de fratas sin naturlige føde, som 
er morsmelk. 

Når løveunger håndmates med flaske, 
blir de vant til mennesker, og vant til 
å bli håndtert av dem. Det er da også 
meningen, siden det er hensikten at 
også ungene skal generere inntekter 
for eierne av avls- og jaktfarmene. 
Løveunger er bedårende og yndige 
foto-objekter, og turister betaler derfor 
villig for å få posere med en eller flere 
av dem på armen. Ungene sendes 
ofte fra arm til arm hele dagen, og 
turistene serveres de samme løgnene 
som de frivillige, at løveungene er 
«reddet» og skal tilbake til naturen. 
Stresset ungene utsettes for ved å 
stadig påtvinges kontakt med en rekke 
forskjellige mennesker, kan føre til at 
de utvikler mentale forstyrrelser. På et 
senere tidspunkt i livet kan det føre til 
farlige situasjoner hvor mennesker er 
involvert.

Når ungene er blitt noen måneder 
gamle, blir de brukt som såkalte 
«walking lions», eller turløver. Turister 
tilbys og betaler gladelig for den 
eksotiske opplevelsen det er å få gå 
tur med løver. Igjen forfektes det at 
pengene går til bevaringsarbeid, og 
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at intensjonen er at dyrene skal føres 
tilbake til naturen. Ved rundt ett års 
alder, blir løvene mer uforutsigbare og 
farlige. Når de ikke lenger kan brukes 
som walking lions, blir de plassert i 
innhegninger sammen med andre løver. 
Innhegningene er små og inneholder 
gjerne mange dyr, noe som kan føre 
til konfrontasjoner og slåsskamper. 
Løvene lever på flat mark, slik at de 
skal være synlige for alle som ønsker å 
se dem. Trær, buskas eller kratt finnes 
ikke, og dermed får dyrene ikke dekket 
grunnleggende behov som skygge for 
den brennende afrikanske solen, eller 
ly mot piskende regn og vind.

Fra 5–7 års alder anses en løve for å 
være «skyteklar». «Jakten» foregår 
som nevnt på den måten at løven 
føres inn i en mindre innhegning, 
hvorfra den er avskåret fra å flykte fra 
«jegeren». På forhånd er det lagt ut 
et åte som lokkemiddel. Ofte er løven 
blitt lett dopet i forkant, for å ivareta 
sikkerheten til menneskene som også 
befinner seg i det inngjerdede området. 
«Jegeren» føres inn i den samme 
innhegningen, stående på lasteplanet 
på en pick up. Han blir instruert hvor 
han skal sikte, og ikke sjelden trenger 
han hjelp av teamet som følger ham. 
Enten fordi han er nervøs eller rett og 
slett fordi han mangler skytetrening. 
Så drepes løven, mens den spiser på 
kjøttet som er brukt som åte. 

Den døde løven blir flådd, og skinnet 
og hodet – trofèet – prepareres og blir 

med «jegeren» hjem. Det kommer til å 
pryde hjemmet hans, som et tegn på 
hans velstand og suksess. 

En løve som fødes inn i jaktindustrien 
i Sør-Afrika, lever et miserabelt liv 
fra begynnelse til slutt. De store, 
majestetiske rovdyrene blir maksimalt 
utnyttet, fra fødsel til død. Av rent 
kommersielle grunner fratas de enhver 
mulighet til å leve et naturlig liv. Så 
hvordan kan myndighetene i Sør-Afrika 
tillate en industri som er så åpenbar 
uetisk? 

Argumentasjonen som oftest går igjen 
for å forsvare Canned hunting, er at 
den generer arbeidsplasser i et land 
hvor arbeidsledigheten er skyhøy. Sett i 
forhold til den totale arbeidsledigheten 
i det enorme Sør-Afrika, representerer 
imidlertid de relativt få arbeidsplassene 
i Canned hunting industrien en dråpe i 
havet. Og mesteparten av inntektene 
fra virksomheten havner dessuten 
først og fremst i lommene til eierne 
av farmene, og ikke til de ansatte 
arbeiderne. Et annet forslitt argument 
som aktørene i industrien bruker for å 
forsvare sin virksomhet, er at Canned 
hunting bidrar til bevaring av ville 
løver. Resonnementet deres er at når 
oppdrettede løver tilbys trofèjegere 
under kontrollerte forhold, vil disse la 
være å skyte ville løver. De harde fakta 
kan imidlertid fortelle om en annen 
virkelighet, og det er at bestanden av 
ville løver i hele Afrika stadig er sterkt 
nedadgående, hovedsakelig på grunn 

av nettopp jakt, både lovlig og ulovlig. 
Under enhver omstendighet kan ikke 
en så dypt uetisk behandling av dyr 
som i Canned hunting industrien, 
forsvare dens eksistens. 

De sør-afrikanske myndighetene er 
under internasjonalt press for å forby 
jaktindustrien, et press som øker etter 
hvert som flere og flere blir oppmerk-
somme på hvor grusom den egentlig 
er. Myndighetene har således erkjent 
at industrien ikke bidrar til bevaring, 
men kun er drevet av profitt. En rekke 
jaktorganisasjoner tar avstand fra 
Canned hunting, blant annet europeis-
ke. Men også interne jaktorganisasjo-
ner, for eksempel Professional Hunters 
Organisation of South Africa (PHASA) 
og Confederation of Hunting Associa-
tions of South Africa (CHASA) tar av-
stand, og ekskluderer medlemmer som 
«omfavner» Canned hunting.

Om du planlegger å reise på ferie til 
dette vakre landet, og er på utkikk etter 
eksotiske opplevelser med natur og 
ville dyr– vær kritisk! Se dokumentaren 
«Blood Lions», få et realistisk innblikk 
i hvordan disse sosiale og intelligente 
dyrene lever livene sine i fangenskap, 
og hvordan de utnyttes, kun for 
menneskers grådighet. Besøker du et 
«reservat» i Sør-Afrika med mange 
løver og løveunger, still spørsmålet 
direkte om hvorfor det er så mange 
unger der. Spør hvordan det har seg 
at alle enten er avvist av mødrene sine 
eller har mistet mødrene. Ikke betal 
for å få klappe, mate eller ta selfier 
av deg selv sammen med løveunger. 
Ikke betal for å få gå tur sammen med 
halvvoksne løver. For da er du mest 
sannsynlig med på å betale for deres 
lidelse. Mer informasjon om Canned 
hunting og bevaring av ville dyr kan du 
finne på disse nettstedene: 
www.bloodlions.org
www.bornfree.org.uk 
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TEKST: MONA SMEDSRUD, POLITISK GRUPPE  FOTO: ARNFINN HERLUFSEN

Grevlingen spiser det meste, men reg-
nes som en spesialist på meitemark. 
Den er også effektiv mot det som har 
blitt hageeiernes verste skrekk – brun-
skogsnegl. Dersom grevlingen graver 
mye i plenen, kan det tyde på at plenen 
er angrepet av oldenborrelarver. Larvene 
kan gjøre mer skade på plenen enn 
grevlingen. Når det er dårlige meite-
marktider må grevlingen lete etter an-

Grevlingen 
– et nyttig dyr for 
hagen din

nen mat. Da spiser den nesten alt den 
kommer over. De store, sorte løpebille-
ne som er aktive om natten er god grev-
lingmat. Det er også de feite tordivlene 
som gjerne holder til under kuruker på 
innmark. Jordvepsbol i gamle stubber 
og hull i bakken er grevlingen også glad 
i. Om natten sover de fleste veps, og er 
for dorske til å stikke når det kommer 
en inntrenger for å spise larvene deres. 
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Dessuten er grevlingen en tøffing som 
ikke bryr seg så mye om å bli stukket. 
Det gjelder også de grevlingene som 
har spesialisert seg på å spise piggsvin 
og padder.  

I byer er grevlingen avhengig av 
natur for å finne hiplass og mat. Tap 
av grønne leveområder, fortetting 
av villahager og veibygging med økt 

Grevling (Meles meles) er et kraftig bygd mårdyr som er lett å kjenne igjen med sin karakte-
ristiske svarte stripe over hodet og kraftige bygning. Både hunndyr og hanndyr kan bli ca 90 
cm lange, inklusive en hale på 15 cm; hannen er litt lenger enn hunnen. Grevlingen kan bli 
bortimot 15 år.



biltrafikk, har gjort det vanskeligere 
for grevlingen å overleve, og mange 
grevlinger dør i trafikken. Grevlingene 
bor i underjordiske ganger i jordhi 
som den graver ut, i steinrøyser eller 
under uthus og låver. Hiene kan brukes 
i mange generasjoner, kanskje mange 
hundre år. I slike «hundreårshi» lever 
det oftest en familiegruppe som er godt 
kjent med sine omgivelser og som har 
lært å passe seg for farer.

Grevlingen er hovedsakelig aktiv om 
natten. I sommerhalvåret er den ak-
tiv fra omkring solnedgang til omkring 
soloppgang.  I oktober–november går 
grevlingen i hi. Der sover den gjennom 
vinteren, og føder 1–4 unger på senvin-
teren i februar/mars. Ungene dier mens 
moren tærer på fettreservene.  Grevlin-
gen ligger ikke i dvale slik som bjørner 

gjør, men den sover seg gjennom vin-
terhalvåret. Blir det varmt i været kan 
den våkne og ta seg en liten tur ut før 
den igjen finner veien tilbake til hiet for 
å sove videre. Ellers er høsten den tiden 
da grevlingene skal spise seg fete, og 
da må de spise mye søt og fetende mat. 
Da slafser de i seg all slags bær og ned-
fallsfrukt de kan finne, i tillegg til nøt-
ter og korn. En grevling kan ribbe en hel 
stikkelsbærbusk i løpet av noen tidlige 
morgentimer.

Mange mennesker har en ubegrunnet 
frykt for grevlinger. En gammel myte 
er at grevlingen er hissig og biter, 
og at den ikke slipper taket før det 
knaser i bein. Dette er ikke tilfelle, og 
Folkehelseinstituttet gikk i 2015 ut med 
melding om at grevlingen er fredelig, 
og angriper ikke mennesker.  Hvis den 

blir forstyrret vil den flykte. Blir den 
truet og presset opp i et hjørne kan den 
flekke tenner. Når faren er over stikker 
grevlingen av.

Grevling kan felles uten særskilt til-
latelse hele året av eier/bruker/rettig-
hetshaver eller den han/hun bemyndi-
ger når dyret gjør skade av vesentlig 
økonomisk betydning på en eller flere 
av følgende verdier: Hus, hage, åker, 
plante- eller frøkultur, aktivt drevne 
egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfe-
oppdrett eller viltoppdrett. Som vilkår 
for skadefelling heter det seg at skaden 
må ha oppstått i inneværende sesong; 
at skaden er av vesentlig økonomisk be-
tydning, og at det på forhånd i rimelig 
utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak 
for å avverge skade.

Den som setter ut redskaper som fan-
ger grevlingen levende, er ansvarlig for 
å hindre at redskapet er til fare for an-
net vilt, bufe og mennesker. Fangstred-
skaper skal heller ikke utplasseres i om-
råder hvor alminnelig ferdsel medfører 
at det kan oppstå fare. Det er ikke tillatt 
å bruke levende lokkedyr i feller. Fangst-
redskap som er utplassert skal være 
merket med brukerens navn og adresse 
og eventuelt telefonnummer. Den som 
setter ut feller plikter å sette opp plakat 
som varsler om fangsten som foregår. 
Før felling er det enkelte ting som kan 
forsøkes: Her er et par tips:

– Grevlingen liker ikke sterke lukter. 
Sett ut bokser med salmiakk i områ-
det som den hyppig bruker. Da flytter 
den kanskje til et annet område.

– Grevlingen lar seg ofte skremme av 
uvanlige lyder eller bevegelser. Små   

    «plastvindmøller» fra leketøysbutik-
ker kan stikkes ned i plenen og fun-
gere som skremsel. Det kan også 
henges opp remser av aluminiums-
folie i trær og busker. Grevlingen har 
dårlig syn, men oppdager lett beve-
gelser, silhuetter og lyse ting som 
skiller seg ut i mørket.

– Belysning, styrt av en bevegelses-
sensor er også en løsning.

Grevlingen er et av rovdyrene de fleste 
av oss får muligheten til å oppleve i vill 
tilstand i byene. Dyr i nærmiljøet gir 
muligheter for naturopplevelser i hver-
dagen. Samtidig stiller det krav til oss 
om at vi respekterer dyrenes atferd.  Er 
du en av de som har grevling i hagen, så 
benytt sjansen til å studere dette fasci-
nerende og ufarlige dyret.

  Vi ønsker alle våre venner på 
Dyrenes Hus en riktig god jul!

Buddy Rykkinn | Rykkinn Senteret | tlf 67 13 80 43 buddy.no
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TEKST AV: TARA ORLIN, PROFESJONELL HESTETRENER  OG INSTRUKTØR

Etter at jeg begynte å lære 
horsemanship og fri-ridning, har en 
helt ny verden åpnet seg opp. En verden 
der hester er mer enn bare hest. De har 
blitt mine beste venner. Jeg har lært å 
se hester som likeverdige, intelligente 
og utrolig følsomme skapninger. Og 
ikke minst, at et godt samarbeid lytter 
til begge parter, ikke bare den ene.

Mange spør meg hvordan jeg tørr å 
ri uten hjelm eller uten hodelag og 
tøyler, uten bitt. «Det er jo et dyr. De 
er uberegnelige. Du kan ikke stole på 
dem». Mange har en forestilling om 
at dyr er skapninger som man må 
overvinne. At de er under oss, mindre 
verdt og at vi egentlig kan gjøre det 
vi vil med dem. De må kontrolleres og 

«Når du fjerner alt utstyret så sitter du igjen med én ting – sannheten» – Pat Parelli»
Forestill deg å sitte på en hest i full galopp gjennom skogen. Du hører den velkjente lyden av 
galopp fra hovene som treffer bakken. Du føler at du f lyr avgårde. Sand og stein spruter bak 
deg. Du har ikke sal, du har ikke hodelag, hesten er helt fri, men allikevel bærer den deg og lar 
deg oppleve ditt livs øyeblikk. Det kaller jeg ekte frihets følelse.

holdes kontrollert, og ofte føler jeg at 
det blir glemt bort at hesten og dyret 
også har følelser og en stemme. Mange 
bruker dyr og hester som om de er 
maskiner, en forbruksvare som man 
bare kan bruke og kaste, og spise til 
middag.

Foto: Pasquale Sena
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Jeg ser ikke på dyr og hester på den 
måten. Når jeg ser et dyr, så ser jeg en 
venn. Jeg ser en skapning som er litt 
annerledes enn meg, men en skapning 
som er smart, følelsesfull og har et 
ønske om å leve og være seg selv. Det 
viktigste for de fleste av oss, både 
mennesker og dyr, er frihet. Det er 
ganske stor forskjell på å velge og bli 
tvunget. Jeg vil at hestene mine skal 
velge meg.

Når jeg rir hesten min Bonus i full 
galopp gjennom skogen er jeg aldri 
redd. Jeg har ikke på verken sal eller 
hodelag. Han er fri. Han kan når som 
helst velge å kaste meg av eller stikke 
av, men han gjør det aldri, fordi vi er 
venner. Jeg stoler på han og han stoler 
på meg. Jeg bruker små signaler for 
å fortelle han om han skal svinge, gå 
eller løpe, stoppe og rygge. Det er en 
veldig lett kommunikasjon som viser 
at det er utrolig lite som skal til. Når 
hesten er fokusert på deg holder det 
ofte å bare tenke hva du vil hesten skal 
gjøre, så gjør den det.

Når jeg sitter med denne kunnskapen 
hvor jeg vet at det er så lite som 
skal til, blir jeg trist av å se hvordan 
mange hester blir behandlet i dagens 
samfunn. Det er fortsatt så mange 
harde metoder og vonde midler som 
blir brukt for å «knekke» hesten. Hvis 

hesten gjør noe den ikke skal så er det 
ofte slik at det blir brukt hardere og 
sterkere midler for å få kontroll i stedet 
for å prøve å forstå hvorfor hesten gjør 
det den gjør. Det blir glemt bort at 
hesten har en stemme, at hesten har 
en rett til å bli hørt og at hesten har 
en rett til å fortelle hva den føler. Vi er 
heldige som får lov til å eie en hest. Vi 
har valgt hesten som partner. Hesten 
har ikke valgt å tjene oss.

Som hestetrener vet jeg at det er viktig 
å være leder og ha kontroll, men det er 
mulig å bli leder på andre måter enn 
å tvinge hesten. Det er mulig å være 
leder og venn.

Når jeg lærer en hest fri-ridning så 
merker jeg at hesten får en helt ny 
respekt for rytteren. Hestene setter så 
utrolig pris på den friheten de blir gitt. 
Og det er nettopp det som er veldig 
viktig for meg, jeg vil at hesten skal 
føle seg fri sammen med meg. Selv om 
jeg bestemmer og forteller hva vi skal 
gjøre så vil jeg at hesten skal like meg 
og trives med meg som leder. Jeg vil 
gi den valget om å samarbeide eller 
ikke. Ved å gjøre det riktige lett og det 
feile vanskelig, vil hesten fort velge det 
riktige. For å få tillit må man gi tillit. 
Som Pat Parelli sier; – når du fjerner 
utstyret og setter hesten fri, det er da 
du ser sannheten. Hvis du fortsatt har 

en god kommunikasjon med hesten da, 
så vet du at det er ekte. Hesten gjør det 
ikke bare fordi den må, men fordi du 
har brukt tid på å lære å kommunisere 
med hesten på en måte den forstår og 
aksepterer.

Jeg ønsker at alle som har hest skal 
oppleve den tilliten og det båndet jeg 
opplever, for det er fantastisk. Det er 
en følelse av ekte vennskap og ekte 
tillit. Man innser at selv om det er et 
dyr så kan man stole på dem. Man kan 
snakke sammen med små bevegelser 
og signaler og til, og med bare tanker. 
Det er magisk. Hester snakker ikke 
norsk eller engelsk, men de har et 
språk. Lærer man seg det blir alt så 
utrolig mye lettere og bedre for både 
menneske og hest. Da trenger man 
ikke tvang eller harde midler og vonde 
metoder, man trenger kun å snakke 
sammen slik hesten forstår.

Foto: Sebastian Alfsen
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Naturlig velferd
For at dyrene våre skal ha det bra må vi forstå og ta hensyn til deres naturgitte behov. Vi kan 
lære mye om hvordan de bør leve ved å se på deres ville slektninger, og vi vet i dag at våre 
kaniner har det best når de er i velfungerende par eller grupper, at de er nysgjerrige dyr med et 
stort behov for å være i bevegelse, og at de må ha et gressbasert kosthold for å holde seg sunne 
og friske.  Kaniner er et dyr som ofte blir misforstått og glemt, og mye av kunnskapen vi har i 
dag går på tvers av hva mange har ment og trodd om arten. Jeg vil derfor gi en liten innføring 
i de overnevnte punktene og vise hvordan man lett kan øke kaninenes velferd ved en naturlig 
tilnærming. 

Boforhold og helse
Kaninen har et lett, nesten fugleaktig 
skjelett som holdes i form ved normal 
bevegelse. Kroppen vil raskt bli vond og 
stiv av lite egnede boforhold. Stillesit-
tende liv i bur vil føre til forkalknings-
gikt, benskjørhet, dårlig muskelmasse 
og stivhet i ledd. I tillegg vil kaninen 
miste koordinasjon og balanse, og 
kunne få problemer med bevegelse og 
egenpleie. Kulde og trekk vil forverre 
tilstanden.

Det er viktig å tilby kaniner et bomiljø 
hvor både den fysiske og mentale hel-
sen ivaretas. Vi har ikke ville kaniner i 
Norge, men der de lever viser de oss 
hvordan de selv ville valgt å bo. 
Villkaninene graver underjordiske tu-
neller og bor der med de andre dyre-
ne i kolonien. Hver enkelt beboer har 
et eget avlukke, men tilbringer mye 
tid sammen. De gresser også i følge 

TEKST: MARIT EMILIE BUSETH, FORFATTER AV DEN STORE KANINBOKA OG LEDER I NORGES KANINFORENING

Om man har huskaniner må man 
kaninsikre boligen eller det tilgjenge-
lige området ved å skjule ledninger. 
I tillegg må man sørge for at kaninen 
har gode løpemuligheter på sklisikre 
tepper. Både ute og innekaniner vil like 
å bruke dokasse, og kastrering vil også 
øke sjansen for å få en renslig kanin. 

Sosiale kaniner
Domestisering har gjerne liten innvirk-
ning på instinkter. Til tross for at våre 
tamkaniner ikke må samarbeide om å 
spise og holde vakt, vil de likevel ha et 
iboende behov for et sosialt liv med 
artsfrender. Man kan se at kaniner som 
lever i gode samliv har helsefordeler, 
lever lenger og utviser mindre stress-
relatert atferd enn de som bor alene. 
Man observerer også mer naturlig 
atferd hos kaninene i parforhold. De 
både hopper, spretter og koser mer 
enn sine sosialt depriverte slektninger, 
som på sin side utviser en mer depres-
siv oppførsel.

Når man skal tilrettelegge for at 
kaniner skal bo sammen, er det viktig å 
kjenne til deres sosiale hierarki. De må 
få lov til å etablere en rangordning når 
de møtes, og da de er svært territorielle 
bør introduksjonen foregå på et 
nøytralt område ingen har eierskap 
til.  I tillegg bør alle de involverte være 
ferdig kastrerte, uavhengig av kjønn. 
Hormonelt betinget atferd vil kunne 
føre til krangling/slossing og gi et dårlig 
utgangspunkt for varig vennskap. Etter 
kastrering bør man som hovedregel 
vente fem uker før man introduserer 
en ny venn. 

Kosthold og helse
Kaniner er laget for å spise mye 
næringsfattig og fiberrik mat som Emilie og Lotta. Foto Janne Arnesen Folkenborg

og flokk, og er sammen både for økt 
trygghet og velbehag. Vi ser altså at 
kaninene har tilgang på isolerte, lune 
oppholdssteder, samt store områder 
de kan beite og løpe på. I tillegg bor de 
med andre kaniner. 

Kaninbolig  
Kaniner som bor ute må ha et isolert 
hus som beskytter mot både kulde og 
hete. På vinteren bør det være mildt 
temperert, og optimalt holde en tem-
peratur på 5–7 plussgrader. Da blir ikke 
temperaturforskjellen så stor når kani-
nen løper ut og inn i løpegården, men 
kaninene vil fremdeles unngå frost og 
kunne slappe av inne.  Det er verdt å 
merke seg at kaninens idealtempera-
tur er 15–21 grader, noe som tilsvarer 
en nordisk sommer, ikke vinter. 
I tillegg må boligen være stor nok til at 
kaninene både kan oppsøke – og trekke 
seg unna – sosial kontakt. 
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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

Harald og Melis. Foto Marit Emilie Buseth

går raskt gjennom systemet, og høy 
er nødvendig for å holde en ømfintlig 
fordøyelse i gang. Uten fiber vil den 
nødvendige bevegelsen i tarm og 
mage reduseres og gjøre kaninen 
syk. I tillegg er høyspising avgjørende 
for at tennene slipes ned og holder 
seg fine. Man kan også huske på at 
kaniner i naturen bruker mye av sin 
våkne tid på å gresse og lete etter 
mat, så høyspising er også et viktig 
aktivitetstilbud. 85–90% av kostholdet 

bør bestå av høy og gress, noe som 
normalt sett tilsvarer kaninens egen 
kroppsstørrelse. I tillegg bør man velge 
en mager og fiberrik kaninpellets og 
grønn bladsalat. 

Vi som er ansvarlige for dyr kan ikke 
forvente at de skal tilpasse seg våre liv. 
Det er vi som må gjøre en innsats og 
tilrettelegge for hver enkelt art. Det er 
ikke naturlig for en hund å sitte alene 
i et bur mens du er på jobb, og en un-

dulat er ikke kun til pynt. Likeledes vet 
vi nå at kaniner får bedre liv om vi gir 
dem gode boforhold, kaninvenner og 
et godt kosthold. La oss gi dyrene våre 
naturlig velferd. Les mer om kanin og 
kaninhold på kaninboka.no
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Dette er argumenter som man ofte 
hører i debatter om dyrevern og dyre-
velferd, og som få mennesker synes å 
sette spørsmålstegn ved. Selv mange 
dyrevenner ville sagt seg enig i at det 
finnes grunnleggende forskjeller mel-
lom mennesker og dyr. Hvor stammer 
denne overbevisningen fra, og hvor-
dan kan vi være så sikre på at vi står 
på vitenskapelig grunn når vi hevder 
dette? Hva om det egentlig er religion 
som former våre tanker, selv hos de av 
oss som mener at de på ingen måte er 
religiøse?

Religion ruler
Vår europeiske og vestlige kulturarv er 
hovedsakelig basert på kristendommen 
og de to andre store religionene som 
stammer fra Midtøsten – jødedommen 
og islam. I disse er det mennesket 
som står i sentrum. Det er bare 
mennesket som har sjel, og i kraft av 
det står over og skal bestemme over 
dyr og natur. I den kristne skapelses-
historien ble dyr og mennesker 
skapt på hver sin dag, og det var 
bare mennesket som ble skapt i guds 
bilde. Slike fortellinger er gunstig for 
oss mennesker å lene oss på, fordi 
det rettferdiggjør vår bruk av dyr på 
måter vi måtte ønske. Vi kaller jakt for 
«forvaltning» og dyr for «produkter», 

Forskjellen mellom dyr 
og mennesker

og vi tillegger dyr verdi avhengig av 
deres nytteverdi for oss mennesker. 

Hva sier vitenskapen?
Etologi er en gren av biologi som stu-
derer dyrs atferd. Moderne etologisk 
forskning viser at det er kun gradsfor-
skjeller, ikke vesensforskjeller mellom 
dyr og mennesker.

Alle organismer, både planter, dyr og 
mennesker har ett felles biologisk 
opphav. Hele vårt genetiske materiale, 
DNA, er bygd opp av bittesmå enhe-
ter som kalles nukleotider. Vi er alle 
formet av akkurat samme nukleotider, 
bare organisert i ulike kombinasjoner. 
Om man er et menneske, et insekt, en 
hund, en fisk eller en fugl, består ens 
DNA i bunn og grunn av de samme fire 
nukleotider.

I løpet av mange tusen år har planter, 
dyr og mennesker utviklet ulike egen-
skaper og evner som har vært nødven-
dig for overlevelse i den situasjonen 
man har vært i. I biologisk forstand kan 
man derfor ikke si at en egenskap er 
bedre eller mer verdifull enn en annen, 
men en egenskap kan være mer nyttig 
enn en annen i en bestemt situasjon. 
Hos mange dyr er det utviklet kompli-
serte og avanserte kommunikasjons-
mekanismer som vi mennesker ikke 
fullt ut forstår. Det kan ikke utelukkes 
at disse er enda mer avanserte enn 
kommunikasjon mennesker benytter 
seg av gjennom språk. Ofte brukes 
likevel menneskers evne til å kommu-
nisere med språk som et argument for 
et grunnleggende skille mellom oss og 
dyr. Biologisk forskning viser imidlertid 
at f.eks. det såkalte FoxP2-genet som 
har ansvaret for taleevne hos mennes-
ker er på ingen måte unikt for mennes-
ker: Samme gen aktiveres hos fugler 
når de lærer å synge! 

Gener som påvirker nervesignaler i 
menneskets hjerne har ofte samme 
nukleotidkombinasjon som gener med 
tilsvarende funksjon hos dyr. Når et dyr 
og et menneske opplever frykt eller 
glede, registreres det aktivitet i samme 
områder i hjernen.

Ifølge forskning viser dyr evner som 
mange tror er unikt for mennesker: 
Mus kan føle empati, sauer kan re-
spondere på emosjonelle uttrykk hos 
andre sauer, aper har rettferdighets-
sans, stær kan vise optimisme og pes-
simisme. Evnen til å bruke redskaper er 
lenge blitt brukt som et «bevis» på at 
mennesker er vesentlig forskjellige fra 
dyr. Observasjoner av bl.a. kråker har 
slått sprekker også i dette argumentet: 
Kråkene har en avansert måte å lage 
og bruke redskaper på for å få tak i 
mat, som ved første øyekast ser util-
gjengelig ut. Derfor er det ikke lenger 
noen vitenskapelig grunn til å hevde 
at utvalgte egenskaper er unikt «men-
neskelige». Det at vi mennesker ikke er 
i stand til å forstå et dyrs opplevelser, 
tanker og emosjoner, holder ikke som 
vitenskapelig bevis på at dyr ikke har 
disse. Det forteller snarere noe om 
våre evner og begrensninger.

Fastholder vi likevel at det er en ve-
sensforskjell mellom mennesker og 
dyr, er vi nesten nødt til å ty til religion 
for å få støtte til vårt syn. Vi må ærlig 
innrømme at religion fortsatt spiller en 
viktigere rolle enn vitenskap i våre mo-
derne liv i det 21. århundre.

TEKST OG FOTO: ILZE VAKSE, RELIGIONSHISTORIKER OG STUDENT I HUSDYRVITENSKAP

«Det er en vesensforskjell mellom dyr og mennesker. Å tillegge dyr menneskelige egenskaper 
er et irrasjonelt, følelsesbasert og ikke-vitenskapelig syn.» 

Foto: Pasquale Sena
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Mange katter går lenge med ubehandlet tannkjøttbetennelse og tannstein som 

kan føre til tannløsning, infeksjoner og andre alvorlige følgesykdommer. Vi 

anbefaler regelmessige tannkontroller for å slippe ubehagelige overraskelser. 

Bestill gratis tannsjekk ved en av våre klinikker

www.dyreklinikkene.com

GRATIS TANNSJEKK
HELE ÅRET

dyreklinikkene.com
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Den politiske avdeling

Har hunden rettsvern i Norge?
– rettferdighet for valpene i Bergen

Sparket, til ribben og andre ben 
i kroppen knakk …... slått …. 
bitt i snuten – og tvangsfôret
med halvannen kilo skum-
gummi ned i en liten valpe-
mage …..Dette ble de hjerte-
skjærende skjebnene til 8 små 
Dachsvalper, i årene 2012 til 
2016. 7 av dem døde! SALLY, 
TASSEN, LORD, DIEZEL, ny 
TASSEN, KARO, ny SALLY, 
TIGERN …… Over 100.000 
brukte mannen på å kjøpe 
valper til sine sadistiske sysler.
Hvordan kunne han?

TEKST: KARI ELISABETH KVAMSDAL, POLITISK GRUPPE 

Hvordan er det mulig å se inn i tillits-
fulle valpeøyne, for så å mishandle 
dem på det groveste? Bare sadister 
og psykopater kan svare på det. Kun 
én av de 8 overlevde, og gjennom-
snittlig overlevelsestid etter over-
tagelse fra oppdretter synes å ha vært 
ca. 2 måneder. Det kan ha vært van-
skelig for utenforstående å avdekke 
enkeltstående tilfeller, og valpene ble 
kjøpt fra oppdrettere over hele landet 
+ i Sverige. Han var dyktig på å komme 
med vage forklaringer når oppdretter-
ne ønsket oppdateringer. Og han kunne 
opptre truende. Avsløringen kom etter 
at oppdretter av den åttende valpen 
ikke ga seg. Mannen ble anmeldt, men 
kun for mishandling av den siste val-
pen, med døden til følge.

Den 04.10.17  ble det, i Bergen Tingrett, 
avsagt en tilståelsesdom for grov dy-
remishandling. «Sak 17 – 101564ENE/5. 
Saken gjelder en 32 år gammel mann 
som har mishandlet en valp slik at den 

døde av skadene. Retten bemerker at 
volden er å anse som grov.» Under 
rettsforhandlingene tilsto den tiltalte 
at tilsvarende hadde skjedd før, med 
andre valper av samme rase. Men iste-
denfor å skjerpe dommen, får han en 
tilståelsesdom, hvor de opprinnelige 
21 dager «ubetinget» omgjøres til 21 
dager «betinget». Forbudet om å an-
skaffe ny hund settes til 5 år. Dommen 
ble rettskraftig den 16.10.17.

Den domfelte har et støtteapparat 
rundt seg. Hvor var det i disse årene, 

og hvor var Mattilsynet? Da valp nr. 5 
– den eneste overlevende – ble bragt 
til veterinær, med 2 påviste benbrudd, 
ble Mattilsynet kontaktet, men de 
fulgte aldri opp saken. Hadde de gjort 
det, ville ihvertfall 3 valper blitt spart!!! 
Alle papirer på de 8 valpene ligger i 
dag hos Mattilsynet, men fortsatt er 
intet gjort fra deres side.

Imidlertid tok NOAH tak i saken, og han 
er nå fradømt retten til å ha hund re-
sten av sitt liv. Stor takk til NOAH! Ad-
varsler er sendt ut til det skandinaviske 
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Ufattelig! Uakseptabelt 
Vi trenger kunnskapsbasert Hundelov! 
Vi trenger Dyrepoliti!
Vi trenger et rettssystem for hunder, 
med dommere med et minimum av 
faglig kompetanse om hund!
Og vi trenger det snarest!

Foto Kari Elisabeth Kvamsdal

oppdrettermiljøet for Dachshunder. 
Hadde tilsvarende sadisme rammet en 
baby, ville han etter all sannsynlighet 
fått en forvaringsdom, ikke minst grun-
net fare for gjentagelse. Her har den 
dømte selv tilstått at det hadde skjedd 
flere ganger – noe oppdretterne kan 
bekrefte.

Når skal rettsapparatet forstå at dyr 
har følelser, og at de kan føle smerte, 
som oss? Vi lever i 2018 – i et av ver-
dens mest ressurssterke land. Er det 
for mye å håpe på en viss utvikling 
her? Som et hån mot valpene, godkjen-
te statsadvokaten dommen, til tross 
for 30.000 underskrifter, og innspill fra 
dyrevernsorganisasjoner og enkeltper-
soner.
Valpenes ufattelige smerter, lidelser og 
redsel prellet tydeligvis av som «vann 
på gåsen», og ble hverken forstått eller 
respektert. Viser ellers til boken «The 
link between animal abuse and human 
violence», hvor 36 internasjonale aka-
demikere tar for seg drapsmenn som 
har startet sine «karriérer» med vold 
og mishandling av dyr.

Hundelov og dødsdommer
Den 22. september sto vi der – igjen! 
Mer enn 2000 mennesker – med og 
uten hund – hadde møtt fram foran 
Stortinget, på NOAH’s markering for 
en ny og KUNNKAPSBASERT Hunde-
lov. Mange dyktige appellanter stilte 
opp. Med hunden BOB som frontfigur 
for hunder som i løpet av de siste par 
årene har fått dødsdom i rettsvesenet, 
fikk vi høre om episodene som hadde 
ført dem ut i «ulykken». Felles for dem 
er at de er godt voksne familiehun-
der, som ved uhell har kommet i situa-
sjoner der de er blitt begjært avli-
vet. De er blitt tatt fra sine eiere inntil 
sakene deres har kommet opp for retten.

Det ble mange tårer blant de fram-
møtte, da eiere og familie fortalte om 
tiden etter deres kjære familiemedlem-
mer ble satt i «arrest» på ukjent sted, 
uten mulighet for besøk, og uten å vite 
hvordan de hadde det, og hva som ville 
skje. Det vi vet nå, er at dødsdømte 
Bob ble kidnappet av sin hundeluf-
ter samme dag som dommen falt, og 
bragt til ukjent sted. Bamse er avlivet. 
Quercus fikk sin dødsdom nå i oktober, 
men NOAH jobber for en fortgang i 
innføring av ny hundelov, forhåpentlig-
vis før ankefristen går ut for Quercus. 
Ingen hund er trygg her i landet med 
gjeldende hundelov!

Hver av hundene er blitt testet av flere 
authoriserte adferdsspesialister på 
hund. De er funnet vennlige og ufarlige 
– fullstendig blottet for aggressivitet!  
Likevel er de dømt til døden av sine re-
spektive dommere, uten noen form for 
kunnskap om hunders adferd! 

EXOTIC ZOO

Vi er faghandelen som har fokus på 
dyrevelferd. Med kjærlighet til både de 
to- og firebeinte kundene våre, tilbyr vi 
de riktige kvalitetsproduktene til deg 
og din beste venn.
Kom innom for en hyggelig dyreprat!

Den lille 
dyrebutikken 
med det 
store hjertet

Storo Storsenter
Vitaminveien 7-9

0485 Oslo
227 13 416

exotic.zoo.storo@gmail.com
facebook.com/zoo.storo.storsenter   .
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TEKST: LINN ANNIKKE ISAKSEN 

Sammenhengen 
mellom vold mot 
dyr og vold mot 
mennesker 

Trondheim, november 2015; En ung 
mann arresteres for å ha mishandlet 
og drept en katt. I politiavhør kommer 
det frem at han fantaserer om å gjøre 
det samme mot unge jenter. 19-åringen 
uttaler seg senere om dragningen 
mot å drepe jenter og unge kvinner i 
samtale med lege.  Den sakkyndige 
som vurderer mannen mener det er 
betydelig fare for at pasienten vil kunne 
skade dyr i tiden som kommer, og en 
reell fare for drap, skade og voldtekt 
først og fremst av yngre jentebarn/
ungdom, ifølge fengslingskjennelsen. 
– Han visste at katten var et høyt elsket 
familiemedlem. At tiltalte tar livet 
av katten på en særlig skremmende 
og brutal måte, anses som særlig 
skjerpende omstendighet. Han utsatte 
bevisst katten for smerter og dødsangst 
for egen tilfredsstillelses skyld, står det 
videre i dommen. Mannen ble dømt til 
6 måneders fengsel.

I et hjem med dyr som lider, lider ofte 
mennesker også
Psykologi- og kriminologi studier har 
vist at mange voldelige lovbrytere har 
begått gjentatte handlinger av alvor-
lig dyremishandling i barndommen og 
ungdomsårene (Canary in a Coal Mine: 
The Connection Between Animal Abu-
se and Human Violence, Penn Veteri-
nary Medicine).

Dyremishandling har også vist seg å 
være en indikasjon på at det også blir 
begått vold mot andre medlemmer i 
husstanden. I 1997 viste en undersøkel-
se gjort i de 50 største krisesentrene i 
USA at 85 % av kvinnene, samt 63 % 
av barn som var offer for familievold 

Utenlandske studier peker på en soleklar sammenheng mel-
lom vold mot dyr og vold mot mennesker. For at både våre 
firbeinte medskapninger og våre medmennesker skal få leve 
i et trygt og godt samfunn er det et presserende behov for et 
ressurssterkt og dedikert dyrepoliti på nasjonal basis.  

fortalte om mishandling av dyr. Vold 
og drap av kjæledyret er også i flere 
tilfeller brukt som pressmiddel av over-
griperen. Denne sammenhengen har 
vært påvist i mer enn tretti år, og i USA 
prioriteres grove dyremishandlingssa-
ker høyt. 

Tidligere FBI-agent og forfatter, Robert 
K. Ressler, jobbet i flere årtier med å 
kartlegge psyken til seriemordere og 
voldtektsmenn, basert på denne er-
faringen uttalte ham; – Mordere star-
ter ofte med å drepe og torturere dyr 
som barn. Forskning viser bl.a. at av 
innsatte i fengsel som soner dom for 
barnemishandling rapporterer 30 % å 
ha begått dyremishandling. Av de som 
soner dom for voldtekt, rapporterer 
48 % å ha begått dyremishandling, av 
de som har utført seksualiserte drap, 
har 36% mishandlet dyr i barndom og 
46% i ungdomsalder. 63% av innsatte 
i fengsel som soner dom for generell/ 
uspesifisert vold har begått voldelige 
handlinger mot dyr. (The Link Between 
Animal Abuse and Human Violence, 
Sussex Academic Press, 2009)

Et tryggere og bedre samfunn for alle 
Et effektivt og ressurssterkt dyre-
politi over hele det langstrakte land må 
på plass snarest. Nå straffes dyremis-
handling i mange tilfeller langt mildere 
enn mindre forseelser og skadeverk på 
materielle verdier. Dette er fullstendig 
hjerteskjærende og en stor skamplett 
på det norske rettsvesen og samfunnet 
som sådan. Vi må være mye bedre enn 
som så. Rope høyt om urett begått mot 
de uten stemme. Slå hardt ned på dyre-
mishandling med straffer som virkelig 
svir og kan føre til en allmennpreven-
tiv effekt. Det fortjener de så enormt; 
Våre firbeinte familiemedlemmer, tro-
faste følgesvenner, sjelesørgere og 
hjelpere, de fantastiske, følsomme og 
fine medskapninger som deler både 
tak og klode med oss.

Mahatma Gandhi sa det slik: – En 
nasjons storhet og dens moralske 
framskritt kan måles etter hvordan den 
behandler sine dyr.  Det er nærliggende 
å tilføye at også et samfunns trygghet 
kan knyttes opp mot dette premisset.

Kilder: 
http://www.vet.upenn.edu/schoolresources/communications/publications/bellwether/58/
connection.html
http://www.helpinganimals.com/Factsheet/files/FactsheetDisplay.asp?ID=18 www.adressa.no
Finkelstein S , Canary in a Coal Mine: The Connection Between Animal Abuse and Human Violence, 
Penn Veterinary Medicine
Sussex Academic Press, 2009, The Link Between Animal Abuse and Human Violence» Sussex 
Academic Press
Degenhardt, B. 2005. Statistical Summary of Offenders Charged with Crimes against Companion 
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Tyrefekting i Portugal

Et firma inne i byen solgte billetter til alt mellom 
himmel og jord, og også til dette. Jeg ga tydelig 
uttrykk for min mening hver gang vi gikk forbi der, 
og det hadde nok også flere turister gjort. En dag 
hang det en håndskrevet lapp over plakaten, der det 
stod noe omtrent som: «Don’t worry, the bull is not 
killed in the ring».  Før kampen ble tyren undersøkt av 
veterinær, for å fastslå at den var frisk nok til en kamp. 
Og de flotteste oksene ble brukt til avl. For hvis ikke 
ville denne flotte rasen bli enda en som ble utryddet!  
(Kortversjon av reklamebrosjyren).
 
Dette hørtes underlig ut og jammen fant jeg litt om 
den portugisiske tyrefektingen i en reisehåndbok. Der 
stod det at tyren hadde noe tredd ned på hornene, 
slik at hestene som deltok ikke ble skadet/spiddet. Og 
etter at matadoren hadde stukket oksen sendte de inn 
en flokk «tamme» ungokser som eskorterte den tapre 
tyren ut slik at den ble stelt og fikk komme tilbake til 
farmen der den kunne rusle rundt på 30.000 m2.  Det 
hadde EU bestemt.  Hørtes veldig dyrevennlig ut, ikke 
sant?

Ved å lese litt videre fant jeg det beskrevet at tyren 
ble avlivet da den kom såret ut av ringen, men utenfor 
publikums syn.  Og at for oksen var det nok ett fett om 
den døde inni eller utenfor ringen.  

Ikke nok med det: Vi hadde TV’n stående på en kveld, 
og der var det i all sin «prakt»: Ungdom kom inn i 
ringen, med flotte kostymer og parykker (så nesten ut 
som en film om Ludvig XIV). Etter dem kom to kareter, 
trukket av flere hester og med like flotte kledde menn. 
De kjørte rundt inne i ringen til stor applaus. Vi trodde 
dette var en parade, men da alle disse var presentert, 
fått sin applaus og gått ut igjen kom han – matadoren, 
med sin kappe svingende. Og da de slapp inn en okse 
skrudde vi av. Dette var altså TV-underholdning i 
beste sendetid en fredag eller lørdag.

Men den omtalte reisehåndboken kunne også fortelle 
at flere og flere, spesielt yngre mennesker, var sterkt 
imot tyrefektingen. Det var visst ofte demonstrasjoner 
utenfor arenaene med paroler som ikke så dette 
verken som kultur eller tradisjon, kun som dyreplageri.

Så får man håpe at disse vinner frem, og at det blir 
slutt på den slags underholdning på TV.

Av og til får man bare «hakeslepp» når man reiser til fremmede land. Jeg visste at tyrefekting 
ikke bare foregikk i Spania men også i Portugal. Da vi kom til hotellet fikk vi en haug med 
reklame for ting man kunne gjøre i ferien, og midt inni bunken lå denne innbydelsen til tyre-
fekting, den stolte kulturelle begivenheten.
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Avvikling av 
pelsdyrnæringen i Norge?

Den 14 januar 2018 kom Regjeringen 
med den såkalte «Jeløya-erklæringen» 
som ble vedtatt da Venstre ble med i 
samarbeidsregjeringen Høyre Frem-
skrittspartiet.  Vedtaket sier: «Regje-
ringen vil gjennomføre en styrt av-
vikling av pelsdyrnæringen. Det tas 
sikte på å fremme en lovproposisjon til 
Stortinget om forbud mot pelsdyrhold 
med en avviklingsperiode for eksiste-
rende produsenter frem til årsskiftet 
2024/25.»  

Dette vakte naturligvis stor jubel hos 
blant andre NOAH, Dyrevernalliansen, 
Dyrenes Hus og et utall andre organi-
sasjoner som har kjempet i årevis for å 
få slutt på denne såkalte «næringen».  
Og ikke minst jublet alle de tusener 
som også har vært imot norsk pelsdyr-
oppdrett; som har gått i fakkeltog år 
etter år; som har skrevet avisinnlegg; 
skrevet til stortingspolitikere; som har 
blogget og har gjort alt de har kunnet 
for at folk skulle se at dette var rent 
dyreplageri.

Allerede i 1994 konkluderte Rådet for 
dyreetikk med: «Legger man avgjøren-
de vekt på dyras ve og vel, er det etikk-
utvalgets oppfatning at de driftsformer 
som anvendes ikke kan forsvares. På 
denne bakgrunn bør pelsdyroppdrett 
derfor avvikles.»  I klipp jeg har spart 
på finner jeg igjen noe jeg skrev i 2015.  
Siterer kort:
 
«Men i 2015 sitter rev og mink fortsatt 
i bur med netting i tak, vegger og gulv, 
de tvinges fortsatt til å tilbringe alle 
sine dager og netter i sin lille netting-
firkant – så fjernt det er mulig å komme 
fra det livet de er skapt for å leve. Mink, 
som i fri tilstand tilbringer mye tid i og 
ved vann (de har svømmehud mellom 
tærne) som er aktive jegere med en 
variert diett. Rev, som har behov for å 
grave og bygge hi, som streifer alene 
over store avstander. Burene hindrer 
dyrene i å leve normalt. Et minkbur er 

på 0,25 m2 og kan inneholde 2 mink. 
Reveburene er 0,8 m2 for ett dyr – 1,2 
m2 for 2.»

For mange nordmenn er også pels-
dyrnæringen etterhvert blitt assosiert 
med avsløringer av lovbrudd og dårlig 
dyrevelferd. Det viste NRK-dokumen-
taren «Pels» der dyreverneren Frank 
Nervik arbeidet på flere pelsfarmer 
og ved hjelp av skjult kamera avdek-
ket mye som bransjen selv påstår ikke 
skjer. For dette arbeidet fikk Nervik til-
delt Stiansen-prisen 2015 på 50.000 kr.

Syklusen for en rev eller mink i bur er 
kort fortalt slik: Mødrene føder om vå-
ren. I november samme år blir valpene 
deres drept og flådd. Pelsene selges. 
Mødrene blir gjort drektige på nytt, og 
står igjen i burene for å føde nye val-
per. Hele 7 år på å få en slutt på dette?  
Ja, dessverre. Dette er resultat av tau-
trekking i forhandlingene. NOAH, Dyre-
vernalliansen og Dyrenes Hus vil jobbe 
for at overgangstiden skal bli kortere, 
og at omstillingsstøtten vil bli lagt opp 
slik at så mange som mulig slutter så 
tidlig som mulig.

Senterpartiets argument om at ned-
legging vil ramme distriktene hardt, 
tilbakevises i en rapport fra Dyrevern-
alliansen i 2017:  Ikke nå lenger. Siden 
1996 er fire av fem pelsfarmer lagt 
ned. I 2017 var det bare 201 farmer 
igjen i landet. Pelsdyroppdrettet gir 
bare 300–350 årsverk på landsbasis. 
Basert på statens distriktindeks, hol-
des kun 5 % av pelsdyrene i de minst 
sentrale strøkene (sone 5), mot 51 % 
i de mest sentrale strøkene (sone 1). 
Nedleggelser fører ikke til flytting fra 
distriktene. Norsk Institutt for Land-
bruksøkonomisk Forskning (NILF) fant 
i 2012 ut at 96 % av oppdretterne som 
slutter med pels blir boende. Kun 108 
pelsfarmer var tilknyttet landbruk i 
2013. De resterende 60 % av farmene, 
med 67 % av pelsdyrene, var ikke til-

knyttet norsk matproduksjon.  (Tall fra 
Landbruksdirektoratet fra 2017 fortel-
ler at det kun er 171 farmer igjen i drift.)

I 2018 vil norske skattebetalere subsidi-
ere industrien med minst 26 millioner 
kroner i statlige tilskudd og fradrag. 
Avløsertilskudd, tilskudd til avlsarbeid 
og dyrevelferdsprogram for mink ut-
gjør ca. 18 millioner kroner til sammen. 
I tillegg får pelsdyroppdrettere totalt 
mellom 8 og 10,4 millioner i jordbruks-
fradrag årlig. Til og med 2015 fikk opp-
dretterne også tilskudd til fôr på ytter-
ligere 23,2 millioner kroner. Støtten var 
den samme i ni år, til tross for at antall 
farmer ble halvert på samme tid.

Etter at ovennevnte ble publisert, viser 
det seg at skattebetalerne kommer til å 
subsidiere med adskillig mer! Dette på 
grunn av den vanvittige overproduk-
sjon av sauekjøtt som foregår i Norge.  
Norske bønder har produsert alt for 
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Pels er ikke 
lenger på mote
– de store motehusene 
dropper bruk av pels

Internasjonalt: Mange motehus og designere blir mer og mer bevisste på 
etisk eller bærekraftig klesproduksjon, trolig fordi  forbrukerne blir det.  
Enkelte har vært tidlig ute, som Calvin Klein, pelsfri siden 1994 og Stella 
McCartney som kuttet bruk av pels i 2001.  Etterhvert kom flere etter, som 
Ralph Lauren i 2006, Tommy Hilfiger og Vivienne Westwood i 2007.

Mote er big business og ikke politikk. Og det måtte en holdningsendring blant 
luksus-shoppere til, slik at flere større og mindre motehus droppet pelsen 
i sine kolleksjoner. Her kan nevnes noen av de store som nå har pelsfrie 
kolleksjoner: Gucci, Michael Kors. Jimmy Choo, Donatella Versace, Donna 
Karan/ DKNY, Maison Margiela, The Kooples , Hugo Boss samt Burberry.  
I skrivende stund (september 2018) pågår en internasjonal kampanje for å 
også få Prada til å slutte med pels.

I moteverdenen er det «de 4 store», nemlig moteukene i London, New York, 
Milano og Paris som er toneangivende.  Det var da en gledelig nyhet som ble 
kunngjort i september 2018: London Fashion Week vil ikke ha noen pels, lær 
eller tilbehør på catwalken i år, noe som gjør den til den første pelsfrie store 
moteuken. Kunngjøringen kommer fra British Fashion Council (BFC), som 
undersøkte designere foran showene og fant at ingen av de 80 designerne i 
september-serien ville bruke pels.

I Norge: Allerede i 2010 ble Oslo Fashion Week verdens første pelsfrie 
moteuke.  I Norge har NOAH arbeidet for pelsdyrene i snart 30 år, og 
i løpet av den tiden har et samlet mote-Norge tatt avstand fra pels, og 
norske moteblader viser ikke lenger pels i sine blader. Dyrevernalliansen 
arbeider for et pelsfritt motebilde. Som følge av kampanjen «Pelsfri Mote» 
har over 200 kjente merker og butikker sluttet å bruke ekte pels. Med ”ekte 
pels” menes pels fra dyr som er drettet opp eller fanget utelukkende eller 
vesentlig for pelsens skyld. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes 
av næringsliv og dyrevernorganisasjoner over hele verden.

Med den nye gratisappen «Pelsfri?», kan kunder enkelt se om favorittmerket 
deres tar avstand fra ekte pels. Appen blir oppdatert av Dyrevernalliansen 
kontinuerlig, og representerer Norges beste oversikt over mote uten pels.

mye sauekjøtt, og har i flere år hatt 
tusenvis av tonn på lager. Dette er kjøtt 
som er produsert med støtte fra skat-
tebetalerne, og som kunne vært solgt 
billig til norske forbrukere. Men i stedet 
for å bli billig mat for mennesker, så blir 
1.000 tonn sauekjøtt dumpet billig og 
brukt til revefor.  Ett tusen tonn – det er 
ca 33.000 sau det (!).

For ordens skyld må det fortelles at 
denne «næringen» også er i ferd med 
å legges ned i andre land.
Forbud mot pelsdyroppdrett i andre 
land: Bosnia-Herzegovina, Danmark, 
England og Wales, Makedonia, Nord-
Irland,Skottland,  Østerrike, Slovenia, 
Kroatia, Serbia (fra 2019),  Tsjekkia (fra 
2019), Nederland (rev fra 2008, mink 
fra 2024) og Belgia (fra 2023).

Strengere regelverk enn i Norge:
Sveits: Har avviklet pelsdyroppdrett 
på grunn av strengt regelverk. Sve-
rige: Har avviklet oppdrett av rev etter 
vedtak om strengere regelverk. Tysk-
land: Har innført strengt regelverk som 
fører til en avvikling av pelsdyropp-
drett.

Oppdrettsbransjens argument om at 
avvikling i Norge gir dårligere vilkår 
for oppdrettsdyr i blant annet Kina 
blir tilbakevist både av NOAH og 
Dyrevernalliansen.  For det første 
kjøper folk i stadig mindre grad pels – 
også folk i Kina og Asia for øvrig (som 
Norge eksporterer til), blir mer opptatt 
av dyrs rettigheter og mer negative til 
pels. Det internasjonale pelsmarkedet 
blir større og ikke mindre av at også 
Norge bidrar til dette. Desto flere land 
som forbyr oppdrett, desto mer styrker 
det den globale etiske debatten om 
pelsindustrien. Når et flertall i Norge 
ønsker å spare pelsdyrene for lidelsene 
i bur og faginstansene råder dem til en 
avvikling, er det politikernes plikt å 
avvikle denne formen for utnytting. Så 
la oss håpe at bransjen og ikke minst 
politikere holder ord – selv om politikk 
som kjent er «de umuliges kunst». 

Kilder: NOAH, Dyrevernalliansen, diverse avisar-
tikler samt egne debattinnlegg.
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Bedre vern for de ville dyrene

Samtidig er det en økende opinion mot 
den utbredte praksisen med å ta livet 
av dyr som bare viser naturlig adferd. 
Mange mennesker opplever naturlig 
dyreliv som en berikelse av nærmiljøet, 
men denne gruppen blir dessverre ikke 
så lett hørt. Det gir et dårlig signal når 
kommuner etterkommer folks klager 
og tar livet av dyr bare fordi noen irri-
terer seg over dem.  Det bygger opp om 
negative holdninger i stedet for å frem-
me toleranse og respekt for dyr. 

Måker er blant artene som blir 
urettferdig behandlet. Overfiske, særlig 
på nøkkelarten tobis, har gått hardt 
utover måker og andre sjøfugler, samt en 
rekke fiskearter. I tillegg til næringssvikt, 
har rømt mink fra pelsdyrfarmer mange 
steder vanskeliggjort hekkingen for 
måker i skjærgården. Dette har ført til 
at måkene i økende grad er blitt urbane 
fugler som hekker på hustak og prøver 
å overleve på avfall. Konflikten topper 
seg når ungene klekkes og voktes 
av foreldrene. Dette gir godt stoff til 
media, som ofte betegner måkene som 
«hissige og aggressive» når de passer 
på sine små. En urettferdig beskrivelse 
av det som alle foreldre burde kunne 
identifisere seg med – omsorgen for 
avkommet.

Av de 10 måkeartene som hekker i Nor-
ge, inkludert på Svalbard og Jan Mayen, 
er 7 av dem på Norsk Rødliste. Det gjel-
der blant annet de vanligste bymåkene 
fiskemåke, hettemåke og krykkje. Også 
bestandene av gråmåke og svartbak 
går tilbake. På grunn av den negative 
bestandsutviklingen er samtlige måke-
arter totalfredet.

Mens svevende drager og sperringer på 
tak skal hindre måkene i å hekke, er det 
lite fokus på hvordan vi kan hjelpe dem 
til å overleve. Det trengs alternative 

Terskelen for å ta livet av ville dyr når de kommer i veien for menneskelige interesser er gene-
relt lav i Norge. Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagjess som har tilhold 
i parker og på strender, grågjess som beiter på innmark – lista er lang over uønska naturlig 
adferd hos dyr.  Vi tåler lite av dyr og vil helst ha alle områder for oss selv – ikke bare i byen 
men også ved sjøen, i skogen og på fjellet. Dyrene har ikke mange fristeder igjen. 

hekkeplasser og usjenerte områder der 
måker kan mates, blant annet med kas-
serte brød fra butikker. Overfisket må 
opphøre, og fiskeavfall som nå bringes 
på land må tilbake til havet – som kom-
pensasjon for maten som tas fra sjøfu-
glene. Det er vi mennesker som har satt 
måker og andre sjøfugler i en vanskelig 
situasjon og det er vårt felles ansvar å 
hjelpe dem. 

Kråker er blitt syndebukker for mye 
som går galt i naturen. De fremstilles 
som medvirkende årsak til nedgangen 
i bestandene av andre fuglearter, blant 
annet ryper og viper, og det opprettes 
grupper som har som formål å skyte 
flest mulig kråker, blant annet face-
bookgruppa Kråkekrigen. Det skytes 
årlig over 40.000 kråker i Norge. Men 
flere studier viser at kråkene ikke for-
tjener sitt dårlige rykte. Forskere ved 
Percy FitzPatrick Institute of Ornotho-
logy i Cape Town har samlet mer enn 
40 studier av kråkefugler og deres 
effekt på andre arter. De fant at i 81 % 
av tilfellene hadde kråkefugler ingen ne-
gativ effekt på bestandene og produkti-
viteten hos andre arter. I de tilfellene de 
hadde effekt, var det mer på produktivi-
tet uten å påvirke bestandene, og med 
liten langsiktig effekt. Konklusjonen var 
at om kråkene fjernes vil det ikke bli 
større bestander av andre arter.

Prosjektet Kameraovervåkning av 
hønsefuglreir (Trøndelag og Hedmark 
2010–2012) viser at kråker har en svært 
lav predasjon på reir, tilsvarende den 
som gjelder for løse hunder. Kråkebe-
standen har ifølge ornitologer vært 
stabil i Skandinavia de siste hundre 
årene, mens bestanden av blant annet 
viper har gått kraftig tilbake, i takt med 
intensiveringen av jordbruket. Rappor-
ten ”European Union Management plan 
2009–2011” peker på at nedgangen i 

vipas ungeproduksjon helt eller delvis 
er forbundet med intensiveringen i jord-
bruket, og konkluderer med at inten-
sivt jordbruk utgjør en høy trussel mot 
vipa. Effektiv beskyttelse av trua arter 
kan best oppnås gjennom storskala be-
varing av deres leveområder og re-
dusert jakttrykk, ikke ved å ta livet av 
andre arter som hører til i naturen.  

Grågås er en av de få sjøfuglartene som 
ikke er i tilbakegang i Norge. Men mens 
vi taper arter og mengder av fugl, inten-
siveres kampen mot de få artene som 
har en positiv bestandsutvikling.   
Skadefelling av grågås er utbredt, og 
mange kommuner innvilger så mange 
fellingstillatelser at grågåsa nærmest 
har mistet sin status som fredet i yng-
letida. Det er ikke uvanlig å tildele over 
100 løyver fordelt på flere grunneiere, 
noe som kan utgjøre omtrent den samla 
hekkebestanden av grågås i kommunen. 
Dette har preg av bestandsregulerende 
tiltak, noe skadefellingsforskriften ikke 
åpner for.  

Skadefellingstillatelser blir i de fleste til-
feller gitt på ungfugler, men det er van-
skelig å skille voksen fugl og ungfugl på 
avstand. Det er ingen kontroll med hvil-
ke fugler som felles og det kreves van-
ligvis ingen dokumentasjon. Det er blitt 
funnet sultende grågåsunger i områder 
med skadefelling. Felling av foreldredyr 
i yngletida innebærer store lidelser for 
etterlatte og hjelpeløse unger – i strid 
med dyrevelferdslovens forbud mot 
å hensette dyr i hjelpeløs tilstand og 
naturmangfoldlovens bestemmelse om 
at unødig skade på viltlevende dyr og 
deres reir, bo eller hi skal unngås.  

I tillegg til skadefelling har flere kom-
muner innført tidlig jaktstart fra 26. 
juli. Dette driver grågjessene på et for 
tidlig trekk, før alle ungene kan være 
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fullt flygedyktige og før alle de voksne 
fuglene er i kondisjon etter fjørfellinga 
til å klare trekket. Tidlig trekk kan føre 
til at flokkene vender tidligere enn nor-
malt tilbake til hekkeplassene om våren 
– noe som bidrar til å øke konflikten. 

Det er behov for å endre en altfor libe-
ral skadefellingspraksis og forebygge i 
stedet for å ta livet av grågjess. Eksem-
pler på forebyggende tiltak kan være 
skremming, utgjerding/leplanting, end-
ringer av avlingstyper og innhøstings-
tid, skjøtsel av øyer og holmer som kan 
fungere som friområder, og skjøtsel av 
annen utmark. Samtidig bør det vises 
toleranse for grågjessenes nærvær og 
forståelse for at de hører til i faunaen, 
og en viss skade bør påregnes og tole-
reres.

Kanadagåsa er også utsatt for 
skadefelling, i tillegg til omfattende 
punktering av egg.  Strendene og 
gresslettene der menneskene trives 
er også steder der kanadagjessene 
trives. Med menneskelig ekspansjon 
og stadig flere områder som tas i 
besittelse, og som folk vil ha for seg selv 
– strender, parker, holmer, skogsvann, 

hytteområder og andre eiendommer 
med strandlinje – øker konfliktene. 
Igjen er det ofte fuglene som må vike. 
I kanadagåsas tilfelle er avliving ofte 
begrunnet i smittefare. Det finnes 
imidlertid ingen dokumentasjon på at 
gåseavføring kan utgjøre en helsefare 
for mennesker. Tvert imot viser en rekke 
uttalelser fra fagmiljøer at ingen studier 
kan linke gåseavføring til infeksjoner 
hos mennesker. Det finnes ingen kjente 
tilfeller der sykdommer hos mennesker 
kan tilskrives gåseavføring.

I en tid der menneskene fjerner seg sta-
dig mer fra naturen er det viktig å ikke 
problematisere naturen og skape unø-
dig frykt for fugler og andre dyr. Gåse-
avføring kan rakes bort når den er tørr 
og utgjør i verste fall bare et estetisk 
problem. Kommunene bør igjen velge 
forebyggende tiltak fremfor avliving – 
som planting av hekker for å skjerme av 
områder som menneskene vil ha for seg 
selv, og samtidig tilrettelegge områder 
som holdes åpne for kanadagjessene. 
 
I stedet for å problematisere dyrs natur-
lige og harmløse adferd bør vi se på vår 
egen skadelige adferd. Det er anslått at 

over en million sjøfugler dør av marint 
søppel hvert år, i tillegg til utallige fisker 
og andre marine dyr. Det er ikke måker, 
gjess og annet dyreliv som er proble-
met i vår tid, men vår egen påvirkning 
av naturen og miljøet. Det dør ut arter 
i et tempo som er nesten tusen ganger 
høyere enn naturlig. FNs miljøprogram 
har estimert at det hver dag forsvinner 
mellom 150 og 200 arter på verdensba-
sis. Bare på Norsk Rødliste for 2015 er 
2355 arter oppført som truet. 

Vi må ikke bli så naturfjerne og blinde 
for andre arters interesser og rettig-
heter at vi vil ta livet av alt som er i veien 
for oss.  Med økt menneskelig ekspan-
sjon og inntrenging i dyrenes leveom-
råder blir det stadig viktigere å fremme 
toleranse for dyr. Gjennom møter med 
dyr utvikles empati og respekt for 
dyrene, og det vekkes engasjement og 
interesse for å ta vare på naturen og det 
sårbare dyrelivet.  

Dyrenes Rett prøver å følge opp skade-
fellingssaker, og tar gjerne imot tips om 
slike saker.  dyrenes.rost@gmail.com  

Kilder:
https://naturvernforbundet.no/nyheter/overfiske-forer-til-utryddelse-av-sjofugl-article7739-796.html
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Maker-i-tilbakegang-pa-kysten/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12223/full
http://www.viltkamera.no/wp-content/Arbeidsnotat-253_Kameraprosjekt_2012.pdf  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Scaup%20EU_MP.pdf 
http://www.canadageesenewjersey.com/Health%20Quotes/Health%20Quotes.htm 
https://www.apollon.uio.no/ledere/2018/2_leder.html

Foto: Budstikka
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Jerven

Hovedføden for jerven er reinsdyr, og 
jerven var opprinnelig utbredt i alle 
områder hvor det fantes rein. I tillegg 
til rein spiser jerven også smågnagere, 
rev, hare, hønsefugl og sau. Jerven har 
god nytte av smågnagere som føde, 
og den får fram flest unger i gode 
smågnagerår. Jerven er ikke en spesi-

Jerven i Norge er ett av våre rødlistede rovdyr, noe som betyr at den er sterkt truet. Den kan 
bli inntil en meter lang fra snute til halerot, og veier 8–20 kilo. Hannene blir tyngst. Jerven er 
tettbygd og kan minne litt om en bjørn. Den har et lite hode, små øyne, små ører og brede poter 
som bærer godt på snøen. Fargen på pelsen er mørk brun, nesten svart, men en lysere stripe på 
sidene. Jerven er det største mårdyret i Norge. Den har et ekstremt kraftig bitt, som kan knuse 
tykke bein og frossent kjøtt.

elt god jeger men kan nedlegge syke/
skadde dyr. Den kan også ta sau og 
tamrein på beite. Den er en typisk åt-
selspiser, og spiser åtsler spesielt etter 
ulv og gaupe. Åtslene den ikke får spist 
med en gang gjemmer den på forskjel-
lige steder. 

Stortinget har bestemt at det skal være 
39 jervekull i Norge hvert år. I 2018 er 
tallet 53 kull. Lisensfellingsperioden på 
jerv er fra 10 september til 15 februar.  
Stortinget har bestemt at lisensfelling 
skal være hovedvirkemiddelet i be-
standsreguleringen av jerv. Lisensfel-
ling er ikke jakt, men felling som er mo-
tivert ut fra ønske om skadereduksjon.

I 2017 ble det registrert 40 jervekull 
i Norge, altså tilnærmet det Stortin-
get har bestemt at det skal være. Til 
tross for dette, gjennomførte staten 
10 hiuttak. I 2016 ble 7 hi gravd ut av 
myndighetene, og 13 jervevalper drept 
i hiuttak, sammen med fem jervetisper. 
I tillegg ble ytterligere 19 jerv skutt 
av myndighetene som «ekstraordi-
nære tiltak». I siste lisensjaktperiode, 
10. september–15 februar, ble 56 jerv 
skutt. I 2015-sesongen ble 102 jerv 
drept; 50 i lisensjakten og 52 gjennom 
myndighetenes ekstraordinære tiltak. 
De ekstraordinære tiltakene inkluderer 
27 jervevalper drept i hiuttak, sammen 
med 8 jervetisper. I tillegg ble 17 jerv 
skutt, mange av dem fra helikopter.
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Jerven

Miljødirektoratet har myndighet til 
å fatte vedtak om hvor og hvordan 
ekstraordinære uttak av jerv skal 
settes i gang. Slike vedtak skal 
fattes i nær dialog med de regionale 
rovviltnemndene, og gjennomføres 
av Statens naturoppsyn. I februar–
mars, føder jerven ungene sine i et 
hi.  De dier moren i ni–ti uker, og tar 
sine første skritt utenfor hiet i slutten 
av april. (Hvis de kommer så langt). 
Når myndighetene har bestemt at 
bestanden av et rovdyr ligger over 
det som er bestemt i Rovviltforliket av 
2011 starter den – for mange – uetiske 
«jakten» hiuttak. For når det er snakk 
om uttak er dette et ord som ikke 
klinger så ille i manges ører som ordet 
drap.

Jakt på dyr i hiet og jakt under yn-
glesesongen regnes som inhumant 
og er forbudt i Norge. Hiuttak bryter 
mot denne reglen, men regnes ikke 
som jakt i konvensjonell betydning 
av ordet. I moderne tid brukes meto-
den i bekjempelse av rovdyr, særlig 
jerv. Hiuttak er en jaktform der man 
graver seg inn i hiet under ynglese-
songen og avliver moren og ungene. 
Ungene drepes først, deretter moren.

En annen jaktform er bruk av jervebås. 
Regelverket for bruk av dette er meget 
strenge. Alle båser må godkjennes av 
Fylkesmannen etter at de er satt opp 
på den lokaliteten fangsten skal bedri-
ves. Godkjente båser skal være merket 
med eiers navn og telefonnummer.

Båsen må så fysisk sjekkes to ganger 
hver dag så lenge denne er i drift.  I en 
prøveperiode fra 2015 – 2018 har det 
enkelte steder vært brukt kamerao-
vervåkning av båsene. Da blir eieren 
kontaktet straks det er bevegelse i 

båsen. Dette har gjort det enklere for 
jegere å bruke bås i jakten på jerv.  I 
tillegg har det vært tillatt med kuns-
tig lys på åte. Bruk av kunstig lys gir 
en mulighet for å kunne benytte en 
større del av lisensfellingsperioden, 
samt kan minske faren for skadesky-
ting. Det er gjort positive erfaringer 
med bruk av kameraovervåking som 
tilsyn med fangstbåser på jerv he-
ter det fra Fylkesmannen i Oppland.

NOAH er sterkt kritisk til dette. Å 
bruke snøscooter for å kjøre etter 
jerven på jakt, å jakte om natta med 
kunstig lys og å tillate feller i mindre 
tilgjengelige områder med primært 
kameraovervåking er tiltak som alle 
bidrar til større risiko for skadesky-
ting og lidelser for dyr som jaktes 
og fanges, sier leder Siri Martinsen.

Rovdyr og beitedyr i samme område 
betyr konflikt. Som oftest er det rov-

dyra som må bøte med livet når de 
har angrepet sau eller tamrein som 
blir sluppet ut på beite. Selv i nasjonal-
parker i Norge blir rovdyr felt dersom 
de tar beitedyr. I Trollheimen er jerven 
utryddet. Rovdyr gir store naturopple-
velser for oss mennesker når vi er så 
heldige å oppleve dem i levende live. 
I tillegg til det viktigste argumentet 
for at vi skal ha rovdyr i Norge: Hvem 
er vi til å bestemme at en naturlig 
forekommende art skal utryddes? 

Kilder: Miljødirektoratet, Rovviltportalen, Rovdata, WWF Norge, NOAH, SABIMAs kronikk: Det 
årvisse jervemordet, publisert i Klassekampen 23.2.2015, Div. tidsskrifter
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Gjør laksen glad igjen 

Det er ikke rart at det finnes mange 
historier rundt laksen. Den kan 
spores tilbake til primitive fisker for 
20–30 millioner år siden. Laksen er på 
mange måter et sosialt dyr. Den har 
rangordninger og kontrollerer hvem av 
hannene i en populasjon som får lov å 
befrukte hunnenes egg i et visst område. 
Likevel er det også sett at små hanner 
gjemmer seg under hunnen når hun 
gyter eggene og deltar i befruktningen.
 
Industrialiseringen begynner
På 60–70 tallet var ikke alle nordmenn 
fornøyde med å fiske laks på tradisjo-
nelt vis. Ønske om å tjene mer penger 
og etablere industri basert på laksens 
popularitet dukket opp. Fra 1970-tallet 
til 1990-tallet økte opprett fra noen få 
tusen tonn til 150 000 tonn i året. Alle-
rede da, etter denne økningen, ble det 
beskrevet i bokserien «Norges dyr» 
i 1992 at «Mange oppdrettsanlegg 
forurenser mye. Det har kommet inn 
uønskede parasitter og sykdommer, 
som ikke bare har skapt problemer for 
oppdrettsnæringen men også for lak-
sevassdragene de har spredt seg til.» 

Vi har historier helt tilbake til 1500 tallet om nordmenns beundring og store interesse for laks. 
Store fisker som kunne klare seg i både ferskvann og saltvann, samt hoppe oppover store elver 
i fosser og ville stryk. Allerede på 1500 tallet oppdaget vi at mange laks forlot elva når de ble 
noen år, dro ut på det store havet i ett eller f lere år, for så å vende tilbake til barndommens elv. 
Ikke rart den fikk tilnavnet «En glad laks». Biologen og presten Peder Claussøn Friis mente 
rundt 1590 at det var en orienteringsevne gitt av Gud som gjorde at laksen faktisk fant hjem!

Men likevel, selv om vi da så disse store 
problemene komme etter så kort tid, 
fortsatte vi med økt styrke. Vi har jo alle 
sett problemene i elver og vassdrag, for 
annen fisk og fauna, samt for de natur-
lige bestandene. Vi risikerer altså å ut-
rydde dyr og da genmateriale med så 
mange millioner av år med historikk bak 
seg – på noen få tiår! 

Alarmerende ny forskning 
gir fiskere rett
Forskningsinstituttet IRIS i Stavanger 
gikk nettopp ut i NRK med urovekkende 
funn: Det mest brukte lusemiddelet i 
oppdrettsnæringen, hydrogenperoksid, 
er enda verre for miljøet enn tidligere 
antatt. Giften som oppdrettsnæringen 
de siste årene har dumpet 120 000 tonn 
av i norske fjorder, for å drepe lakselus, 
tar også livet av skalldyr og krepsdyr, 
som for eksempel reker. I tillegg til hy-
drogenperoksid brukes legemidlene 
azametifos, cypermetrin, deltametrin, 
fôrmidlene/legemidlene diflubenzuron, 
teflubenzuron og emamektin*. Fjordsys-
temene kveles også av alt avfallet fra 
anleggene. Villaksen er nå utrydnings-

truet og kystfiskerne mister livsgrunnla-
get sitt.  Rekefiskerne har over flere år 
påpekt at bruken av hydrogenperoksid 
dreper livet i havet. Først nå har man 
forskning som påpeker det samme.  
Næringen og myndighetene har lukket 
øynene og påstått at giften har få miljø-
messige konsekvenser. 

Dårlig dyrevelferd
I tillegg til miljøkonsekvensene er det å 
ivareta god dyrevelferd et enormt pro-
blem i oppdrettsnæringa. Fiskehelse-
rapporten 2017 fra Veterinærinstituttet, 
som ble publisert i februar 2018, slår fast 
at: «Ifølge Fiskeridirektoratets tall ut-
gjorde svinnet (dødeligheten i merdene 
red anm) 53 millioner laks både i 2016 
og 2017 [...] uansett hvordan en regner 
svinn i prosenter, mener vi at dødelig-
heten fortsatt er for høy i oppdrettsnæ-
ringen. Høyt svinn er ikke forenelig med 
god fiskehelse, og det er mulig å redu-
sere svinnet.»

Når vi da tenker tilbake på tilstandene 
for få tiår siden, uten oppdrett, med en 
beundring av den glade, frie laksen, som 
vi hadde båret med oss siden uminnelige 
tider. Hvordan kan vi da putte den tett i 
tett i merder der den blir syk og forhin-
dret fra de fleste naturlige instinkter og 
la 53 millioner laks dø av stress og syk-
dom i løpet av et par år? 

Forslag til behandling 
på Stortinget nå
Akkurat nå er det et forslag til endring av 
lakseoppdrettsnæringen til behandling i 
Stortinget. «Representantforslag om 
en ekte miljøreform av oppdrettsindus-
trien.» fra Per Espen Stoknes (MDG).** 
Forslaget vil kunne gjøre store endringer 
om det blir vedtatt. Det inneholder for-
slag om lukkede anlegg, men også der er 
det selvsagt mye innovasjon og arbeid 
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som må til for å kanskje oppnå anlegg 
med god dyrevelferd. Vi kan håpe. For-
slaget er: 
Stortinget ber regjeringen 

• kun tildele nye oppdrettskonse
 sjoner basert på lukket teknologi.
• i samarbeid med oppdrettsindus-

trien legge frem en plan for over-
gang til lukket teknologi på alle 
oppdrettsanlegg som i dag opererer 
med åpne merder.

• utrede en produksjonsavgift som 
gir både oppdrettere og kommuner 
incentiver til bruk av miljøvennlig 
lukket teknologi ved at åpne anlegg 
betaler en høy avgift direkte til 
staten, mens lukkede anlegg betaler 
en lavere avgift som går til kommu-
nene.

• raskest mulig påby merking av opp-
drettslaks slik at rømt laks alltid kan 
spores tilbake til anlegget de rømte 

fra.
• sørge for at «trafikklyssystemet» 

krever reduksjon i antall fisk når økt 
dødelighet fra all menneskelig 

 påvirkning overstiger 10 pst.
• utvikle et reguleringssystem for 

oppdrettsnæringen basert på 
miljøindikatorer som tar hensyn 
til alle vesentlige lokale miljø- og 
dyrevelferdsproblemer som følger 
av dagens oppdrettsnæring. Det må 
blant annet inkludere rømninger, 
utslipp av biologisk avfall, kobber 
og avlusningskjemikalier samt 

 dødelighet, sykdom/skader/helse 
og atferdsforstyrrelser for opp-
drettsfisk og rensefisk i merdene.

• gå gjennom behovet for etablering 
av nye genbanker for truede 

 villaksbestander i Norge for å sikre 
at ingen villaksbestander går tapt.

• totalforby bruk av giftig kobber-

 impregnering og kitinhemmere i 
oppdrettsanleggene som ødelegger 
de omliggende marine økosyste-
mene.

Forslaget ligger nå til behandling i næ-
ringskomiteen og vi venter spent på 
utfallet. Inntil videre får vi håpe at folk 
går over til mer bærekraftig pålegg og 
middag enn laks som har lidd og en næ-
ring som har påført lokalsamfunnet og 
miljøet vårt enorme problemer. 

Kilder: 
*nrk.no https://www.nrk.no/trondelag/
ny-forskning-viser-at-lusegiften-
hydrogenperoksid-er-langt-farligere-for-
miljoet-enn-antatt-1.14196994 
** https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/
Representantforslag/2017-2018/dok8-
201718-247s/?all=true 

TEKST: MONA SMEDSRUD, POLITISK GRUPPE

Forbud mot eksotiske dyr i sirkus

Sirkusdyrene lever mesteparten av sitt 
liv i et miljø som ikke er naturlig. Flokk-
dyr tvinges til å leve alene, dyr som i det 
fri beveger seg over store avstander 
holdes i bur eller trange innhegninger. 
Kunstene som dyrene tvinges til å ut-
føre er ikke lek, men innlærte øvelser 
som er meningsløse og ofte belastende 
for dyret selv. Det er vist at vold brukes 
i trening, og redskaper som elefantkrok 
og pisk påfører dyrene smerte. Mat-
tilsynet utarbeidet i 2009/10 et for-
slag til nytt regelverk for bruk av dyr i 
underholdning, der det ble foreslått at 
det ikke lenger skal være tillatt å vise 
frem elefanter på sirkus, men at det 
frem til 2015 skal være anledning til å 
søke om tillatelse som en overgangs-
ordning.  En forskrift om dyrevelferd 
med ikrafttredelse den 01.01.2017 fast-
slår at det ikke er tillatt å vise fram ele-
fanter på sirkus.

Stadig flere sirkus, både internasjonalt 
og i Norge, har valgt bort dyrenumrene. 
Eller – kan man si: måttet avslutte 
dem på grunn av strengere regler og 
at flere og flere publikummere valgte 
bort sirkus som underholdning fordi 
kunnskapen om eksotiske dyrs behov 
ble bedre kjent. Dette førte til at en ny 

form for sirkus oppstod.  Ny-sirkus er en 
spennende ny form for sirkus som vever 
sammen halsbrekkende akrobatikk, 
spektakulære visuelle effekter, historie-
fortelling og musikk til et sterkt bilde for 
alle sanser. Canadiske Cirque du Soleil 
har i mange år turnert for fulle hus over 
hele verden, tyske FlicFlac er en brak-
suksess, og svenske Cirkus Cirkør har 
utvidet sitt konsept med Nordens første 
høyskoleutdannelse for sirkusartister.

Pr 1.9.2018 er dette land som har for-
bud mot elefanter og/eller eksotiske 
dyr i sirkus: Belgia, Bolivia, Bosnia-
Herzegovina, Costa Rica, Danmark, Fin-
land, Estland, Hellas, India, Irland, Israel
Italia, Kina (delvis), Kroatia, Kypros, 
Latvia, Mexico, Nederland, Norge, 

Panama, Paraguay, Peru, Polen, Romania, 
Slovenia, Spania (ca 300 kommuner, 
de største byene, Kanariøyene), Stor-
britannia, USA (enkelte stater og større 
byer, f.eks New York), Østerrike. Dette 
kan vi takke dyrevernorganisasjoner 
for. Vi har utrettelig drevet vår kamp 
for å få politikere til å forstå god dyre-
velferd samt opplyse publikum hvilke 
lidelser de er med på å finansiere.  Det 
har tatt lang tid, men endelig ser det ut 
til at flere og flere tar til fornuften og 
besøker sirkus uten eksotiske dyr.

Kilder: 
NOAH, Dyrebeskyttelsen, 
Dyrevernalliansen, div. avisartikler
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Den «nødvendige» lidelsen

Vurderingen av et dyrs lidelse 
I vurderingen av om en påkjenning eller 
belastning er nødvendig, skal det leg-
ges vekt på graden av påkjenning eller 
belastning, formålet med handlingen, 
og om handlingen er allment aksep-
tert.1) I tillegg åpner dyrevelferdslovens 
§ 3 for skjønn basert på en interesse-
avveining. Hensynet til dyrenes inter-
esser kan fort komme i konflikt med 
menneskelige praktiske og økonomiske 
hensyn. I en slik interesseavveining 
kan resultatet bli at en handling anses 
lovlig, selv om mange vil anse det som 
uetisk eller uforsvarlig.  I følge lovfor-
arbeidene skal avveiningen av de mot-
stridende interessene gjøres forholds-
messig. Dette vil si at de motstridende 
interessene skal tillegges rimelig vekt 
til hverandre.2) Dersom handlingen har 
liten nytteverdi, er det tvilsomt at dette 
forsvarer å sette dyrs interesser til side.

Denne tankegangen ser vi igjen i for-
skriftene. Bruk av elektrisk strøm på 
hund er som hovedregel forbudt, mens 
det er tillatt å gi kuer og griser elektrisk 
støt for å få dem til å gå fremover på 
slakteriet eller gjøre fra seg på riktig 
sted.  Sentralt i interesseavveiningen er 
dyrets lidelser satt opp mot den økono-
miske interessen dyret representerer.3) 
Det er ikke lov å fjerne kroppsdeler på 
dyr for å «redde slakteverdien» dersom 
dyrets livskvalitet reduseres av inn-
grepet. Det er imidlertid lov å holde 
dyrene på svært begrenset plass hele 
livet, selv om det reduserer livskvali-
teten deres. Fjerning av nebb på fjørfe 
for å hindre hakking er heller ikke lovlig, 

Det følger av dyrevelferdsloven § 3 at «dyr skal be-
handles godt og beskyttes mot fare for unødige på-
kjenninger og belastninger». Produksjonsdyr brukes 
av mennesker til å produsere animalske varer. Denne 
utnyttingen fører til at dyrene utsettes for nettopp på-
kjenninger og belastninger. Herunder regnes blant 
annet smerte, skade, stress, angst og frykt. Dyrevel-
ferdslovens formål er ikke å beskytte dyr mot alle på-
kjenninger og belastninger. Målet er å hindre unødige 
eller uakseptable påkjenninger og belastninger som 
kan unngås. Men hvor går egentlig grensen for hva 
dyrene i matindustrien kan utsettes for?

men det er lov å holde dem i bur hvor de 
ikke kan strekke ut vingene.  I produk-
sjonsdyravlen blir gjerne hensynet til 
dyrenes velferd bare vektlagt dersom 
dette kan gi økonomiske resultater.4) 
Seleksjonen av effektive produksjons-
dyr har ført til høye forekomster av 
sykdommer tilknyttet produksjonen, og 
hos dyr som bl.a. kylling, kalkun og gris, 
har det ført til invalidiserende trekk. 
Når invalidiseringen er en følge av avl 
og ikke kirurgi, ser det ikke ut til at myn-
dighetene har de samme vurderingene 
av hva som er unødig lidelse.

Når er det «nødvendig» 
å påføre dyr lidelser?
Mer spesifikke regler for hvilke på-
kjenninger og belastninger man lovlig 
kan påføre produksjonsdyr finner vi i 
egne forskrifter. Bestemmelsene som 
omhandler slakt er særlig relevante å 
trekke frem da slakteprosessen inne-
bærer en stor risiko for å påføre dyr 
påkjenninger og belastninger.  I for-
bindelse med slakting av kyllinger er 
det lovlig praksis å henge dem opp 
etter beina i en bøyle fra et transport-
bånd før bedøving, jf. forskrift om av-
living av dyr. Opphengingen er både 
stressende og smertefull for dyrene.5) 
Daggamle hanekyllinger som ikke kan 
brukes til eggproduksjon kan avlives 
ved «maserasjon». Dette innebærer at 
kyllingene blir satt på et rullebånd som 
fører dem til hurtigroterende mekanisk 
drevne kniver. Når kyllingene føres til 
knivene risikerer man at de blir kuttet 
opp hvor som helst på kroppen før de 
dør. Ved slakting av gris kan gassen 

karbon-dioksid brukes til bedøving. 
Gassen er irriterende for slimhinnene, 
og det er dokumentert at innånding er 
sterkt ubehagelig for grisene. Det kan ta 
flere minutter før grisene blir bedøvet. 
Under denne prosessen er grisene 
svært urolige, og viser tegn på panikk. 

Disse praksisene er eksempler på på-
kjenninger og belastninger som anses 
som «nødvendige» av myndighetene.  
Forskriftene som gjelder dyrenes livs-
forhold gir også eksempler på «nød-
vendige» påkjenninger og belastninger. 
Forskriften om velferd for småfe sier at 
sauer og geiter kan holdes innendørs i 
8 måneder i strekk. Det er ingen regler 
om spesifiserte minstekrav til areal per 
dyr. Forskrift om hold av storfe sier at 
storfe kan holdes på bås frem til 2034. 
Forskriften tillater også bruk av ku-
trener, en innretning som gir kua elek-
trisk støt hvis hun gjør fra seg innen-
for båskanten. Videre sier den at kyr 
kan holdes inne i 10 måneder i strekk. 
Okser over 6 måneder har ikke krav på 
å komme ut på beite i det hele tatt. For-
skrift om hold av svin sier at slaktegri-
ser fra 85–110 kg kun har krav på 0,8 
kvadratmeter hver. De har ikke krav på 
å få komme utendørs. Forskrift om hold 
av høns og kalkun sier at det kan holdes 
36 kg slaktekylling per kvadratmeter, 
noe som tilsvarer ca. 30 kyllinger. Verpe-
høner kan holdes 9 stykker per kva-
dratmeter i løsdrift, og 11 per kvadrat-
meter i bur. Kalkuner veier gjerne 5,7 
kg, og kan holdes ca. 8 stykker sammen 
per kvadratmeter. Ingen av disse har 
krav på utearealer. 
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Tilsyn med reglene og regelbrudd 
Brudd på dyrevelferdsregelverket 
er vanskelig å oppdage, særlig når 
det gjelder produksjonsdyr, da disse 
dyrene gjerne er mer skjermet for 
publikum enn familiedyr. Etter dyre-
velferdslovens § 30 er det Mattilsynet 
som har ansvar for å føre tilsyn med 
at dyrevelferdsloven følges. De siste 
årene har de gjennomført flere tilsyns-
prosjekter med fokus på bestemte 
typer husdyrhold.  I 2012 gjennomførte 
Mattilsynet et tilsynsprosjekt med 
kyllingprodusenter, der de gjennom-
førte tilsyn ved 25 % av gårdene. 
Inspeksjonene ble meldt 1–2 dager på 
forhånd. Av 152 utførte tilsyn, ble det 
funnet regelbrudd på 132 gårder, altså 
87 %. Blant disse hadde 102 gårder 
alvorlige avvik. I sluttrapporten skrev 
Mattilsynet at «de fleste bruddene på 
regelverket, gikk på vesentlige krav 
som påvirker dyrevelferden direkte.»6).
 I 2013 avsluttet Mattilsynet et tilsyns-
prosjekt med kalkuners fothelse. Det 
ble oppdaget at 40% av de undersøkte 
kalkunene hadde alvorlige skader på 
tråputene.7) Mattilsynets inspektø-
rer meldte om «store dyrevelferdsut-
fordringer ved dagens driftsformer, til 
tross for at kalkunprodusentene i stor 
grad overholder regelverket». I 2016 
gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt 
tilsynsprosjekt med kalver i melkeku-
besetninger, der de utførte tilsyn ved 
10% av besetningene.8) Av de 912 ut-
førte tilsynene ble det avdekket brudd 
på regelverket i 48 % av besetningene. 
Mattilsynet konkluderte med at det må 
gjennomføres tiltak for å forbedre dyre-
velferden.  

Fra 2017 til 2018 gjennomførte Mat-
tilsynet et tilsynsprosjekt ved beset-
ninger med slaktegris i Rogaland. I følge 
sluttrapporten ble det gjennomført 228 
uvarslede tilsyn, der det ble funnet av-
vik i 73 % av besetningene.9) Mange 
av avvikene som ble funnet var alvor-
lige. Det ble blant annet funnet syke og 
skadde dyr som ikke var oppdaget el-
ler tatt hånd om, for mange dyr på for 
liten plass, og uforsvarlige avlivings-
metoder. Til sammen ble det gitt 96 
hastevedtak for dårlig oppfølging av 
syke og skadde dyr. På grunn av mange 
alvorlige funn som krevde mer ressur-
ser enn forutsett, rakk de bare å føre 
tilsyn ved 39 % av besetningene som 
de ønsket å undersøke.   

I 2017 gikk Mattilsynet ut med mel-
dingen om at «beite er den største 
trusselen mot dyrevelferd i Norge», og 
pekte på de store ikke-rovdyrrelaterte 
tapene som alvorlige: «Det er larver 
fra fluer som går i ulla på sauen, og 
som spiser av sauen så det blir svære 
sår. Det er meget smertefullt og veldig 
alvorlig».10) Samtidig uttalte Mattil-
synet at det er lite å gjøre med disse 
lidelsene, da driftsformen er politisk 
bestemt.  I løpet av 2017 gjennomførte 
Mattilsynet totalt 7027 tilsyn i beset-
ninger med landbruksdyr, der de fant 
avvik i regelverket hos 47 % av beset-
ningene.11) Tall fra tilsyn med dyretrans-
port og slakterier er ikke med i bereg-
ningene. I forbindelse med avvikene ble 
det fattet 570 hastevedtak, og 50 av 
dyreholdene var så dårlige at de måtte 
avvikles. I første tertial av 2018 fant 
Mattilsynet brudd på regelverket i 54 
% av besetningene med landbruksdyr 
som de utførte tilsyn i.12)

Produksjonsdyrs faktiske rettsvern 
Den praktiske behandlingen produk-
sjonsdyr blir utsatt for gjenspeiler ver-
ken «god dyrevelferd», «respekt» eller 
«egenverdi» slik som dyrevelferds-
lovens tilsier. Vi ser gjerne at produk-
sjonsdyrenes velferd blir nedprioritert 
dersom det er andre mål som anses 
som viktigere, slik som økonomisk over-
skudd. Dersom familiedyr hadde blitt 
behandlet på samme måte som pro-
duksjonsdyrene blir behandlet, hadde 
det blitt sett på som dyremishandling.   
I en dom fra Nedre Telemark tingrett 
av 20.02.2012 ble en mann dømt til 60 
dagers fengsel for å ha holdt opp til 213 
katter innesperret i en bolig. Retten 
uttalte: «Kattene hadde av den grunn 
ikke muligheten til å danne egne re-
vir, eller til å trekke seg unna og være 
for seg selv. Dette medførte stor fare 
for frustrasjoner og aggresjoner, med 
slåssing og sårskader til følge.» I egg- 
og kyllingproduksjon derimot holdes 
fuglene innesperret tusenvis i samme 
rom, og opptil 30 dyr per kvadratmeter. 

Ved å sammenligne disse to forhol-
dene ser vi et klart skille mellom det 
rettslige vernet av familiedyr og det 
rettslige vernet av produksjonsdyr. 
Dette på tross av at de skal beskyttes 
av de samme bestemmelsene i samme 
lov. Behandlingen av kattene er som 
dommen viser ikke akseptabel, mens 
behandlingen av kyllingene og hønene 

ikke er å anse som dyremishandling i 
juridisk forstand.  Spørsmålet om hvor-
vidt familiedyr har et sterkere straffe-
rettslig vern enn dyr som holdes for å 
drive industriell kjøttproduksjon ble 
behandlet av Høyesterett den 
09.11.2016 i Jøa-saken. Saken gjaldt en 
bonde som hadde latt være å fôre 92 
storfe. Dyreholderens forsvarer argu-
menterte at kjøttfe har mindre straffe-
rettslig vern enn hunder og katter, og 
at det derfor ikke var grunn til å straffe 
bonden så strengt. I forbindelse med 
straffeutmålingen uttalte Høyeste-
rettsdommeren: «Jeg er enig med lag-
mannsretten i at det ikke er grunnlag 
for å hevde at storfe i en besetning hvor 
det drives «industriell kjøttproduksjon» 
har mindre strafferettslig vern enn 
kjæledyr».  I Jøa-saken slo Høyesterett 
for første gang fast at produksjonsdyr 
har det samme rettsvernet som familie-
dyr. Lovverket sier imidlertid noe annet 
da det tillater å påføre dyr påkjenninger 
og belastninger dersom dette anses 
nyttig for mennesker, og er «allment 
akseptert». Dersom alle dyr, uansett 
art og nytteverdi, skal ha samme retts-
vern, må lovverket endres slik at det 
faktisk fremmer respekt for dyr slik for-
målet med loven tilsier.

Artikkelen er skrevet av fagmed-
arbeider i NOAH – for dyrs rettigheter 
og har tidligere stått på trykk i NOAHs 
medlemsblad, NOAHs Ark #2 – 2018. 
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TEKST: LINN ANNIKKE ISAKSEN  FOTO: OSLO RAW

Det går gjetord om de fantastisk smakfulle og sunne kakene hennes langt utenfor Tigerstadens 
bygrenser. Dyrenes Stemme har tatt en prat med den grønne gründeren bak OSLO RAW som 
selv gjerne starter sin travle hverdag med et kakestykke og en kopp varm chili-sjokolade. 

Nyte med god samvittighet
Gründer og kakekunstner, Tiril Refsum, 
har elsket søtsaker siden hun var liten.  
Hun spiste gjerne iskrem og kake til 
middag, men over tid virket ikke disse 
næringsfattige spisevanene særlig 
godt inn på kropp og sjel. Derfor la hun 
om hele kostholdet og spiste strengt i 
en lang periode før hun gjorde en opp-
dagelse i det kulinariske landskapet 
som skulle forandre livet hennes for 
alltid; 
– Jeg oppdaget rawfood for rundt seks 
år siden og ble trollbundet av alt jeg 
kunne skape med rå kakao, kokoskrem 
og vanilje. Dette ble jo kaker som jeg 
kunne spise til frokost! De rå kakene er 
proppfulle av både fiber, mineraler og 
vitaminer, noe jeg minner meg selv på 
når det virker for godt til å være sant å 
spise kake til frokost. Kakene gir krop-
pen masse næring og stabil energi. 

Sammensetningen av fett, proteiner og 
karbohydrater gjør det mulig å spi-
se kake til frokost uten å få skyhøyt 
blodsukker.

Etter noen år med eksperimentering 
og utvikling av sine kakeferdigheter 
startet hun catering og syklet byen 
rundt med kaker. – I november 2016 
åpnet vi OSLO RAW kafé på Adamstuen. 
Nå har vi kunder i og utenfor Oslo, vi 
har hatt en pop-up kafé på Egertorget 
Karl Johan siden april, samt åpnet et 
nytt bakeri med storproduksjon av ka-
ker. Vi er blitt et stort godt team som 
jobber for det samme; nyte seg til god 
helse og ta vare på hverandre gjennom 
å bygge en bedrift basert på samarbeid, 
kreativitet og kjærlighet. For Tiril startet 
hele OSLO RAWs reise med et ønske 
om å nyte med god samvittighet.

Inspirert av menneskets 
enorme potensiale 
Følelsen av å skape noe nytt og bedre 
og hjelpe andre til å nyte sin egen hver-
dag mer er en stor inspirasjonskilde for 
Tiril; – Det å ta bedre vare på seg selv 
gjennom næringsrik godis, feiring av 
hverdagen, og satse på sine drømmer. 
Jeg blir inspirert av menneskets enorme 
potensiale. Tiril peker på at det er 
viktig å verdsette seg selv og gjøre det 
man føler er riktig; – Da blir ofte livet 
veldig godt. Vi mener at magien fin-
nes i kroppen og hjertet, og her kan 
godisen være med på å vekke sansene 
og følelsen av nytelse. Da blir vi minnet 
på å ikke ta tankene og livet for alvor-
lig.

I tillegg til rawfood gir meditasjon, 
trening, ro, skogsturer, gode filmer 
og festlige sammenkomster Tiril nød-

HELT RÅTT
på Adamstuen

VEGETARMAT
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vendig påfyll i en hverdag som til 
tider kan gå i 150; – Og viktigst av alt i 
en travel hverdag; huske og puste og 
ikke bli lurt av det raske sinnet som går 
på auto-pilot. Vi er sterkere enn stres-
set og kan håndtere det med kjærlig-
het, ro og forståelse.

Finne tilbake til røttene
– Mange tror rawfood er et fancy kon-
sept som krever stor omstilling, men 
rå mat har fungert i tradisjonelt norsk 
kosthold i generasjoner, så det er neppe 
en midlertidig helsetrend med nye 
kostholdsregler. Det handler om å se 
oss rundt i naturen og finne tilbake til 
røttene og råmaterialet. 

Så hva er rawfood og hva er de helse-
messige gevinstene med det?  
– Rawfood er rå grønnsaker, frukt, bær, 
nøtter, frø, oljer, tang og sopp som ikke 
er varmebehandlet over 42 °C. Vi koker 
og steker ikke – bare fryser ned, tørker 
eller spiser råvarene slik de er. Årsaken 
til dette er at vitaminene, mineralene 
og enzymene i plantene er sensitive 
for varme, og liker seg best ved lave 
temperaturer. Uten enzymer hemmes 
kroppens funksjoner, for eksempel for-
døyelse og avgiftningssystem, og vi er 
ikke så godt beskyttet mot sykdommer 
og bakterier. Transporten av nærings-
stoffer til celler, vev og organer blir 
også svekket.

Hvis Tiril skal spise et tyngre kokt mål-
tid, starter hun gjerne med en råkost-
salat eller litt surkål full av enzymer for 
å sette i gang fordøyelsen siden raw-
food er full av fiber som hjelper maten 
lettere gjennom tarmen. – Rawfood 
sørger også for en balansert pH-verdi, 
siden den justerer syre-base-nivået i 
kroppen. Spiser du sur mat, blir krop-
pen sur. Er du overarbeidet eller stres-
set, bidrar også det til et surt miljø i 
kroppen. I tillegg har koking av maten 
ofte en tendens til å senke pH-verdien 
i basisk mat som frukt og grønt. Spiser 
du jevnlig mat som har en pH-verdi på 
over 6 – og ikke mer enn 7,5 – vil du 
hjelpe kroppen til å holde et balansert 
miljø. 

En fest for smaksløkene 
Selv om det er kakene som står i høy-
setet, hvorav snikkerskaken er OSLO 
RAWs stolte, salte og søte ukronede 
konge, finnes det også en rekke andre 
fristelser på menyen. Lunsjtallerkenen 
er en real fest for smaksløkene og 
består av chiapudding eller acaibowl, 

avocadomash på knekkebrød, assor-
tert mix av små kakestykker og noe 
varmt i koppen som golden milk, kaffe 
eller chai. 
– Vi har også et stort nytt utvalg av 
kaker, grøt, salater, supper, shakes og 
smoothies i kafeen, forteller Tiril. 

Fra 1 desember blir det julestemning på 

kaféen med inntog av pepperkaker og 
annet julegodt, og det blir også holdt 
bakekurs i årets siste måned. Om en 
vil prøve seg på rawfood-kokkelering 
hjemme kan boken Rågodt være en 
inspirerende kjøkkenassistent, og på 
vårparten slipper Refsum bok nummer 
to – En kakehåndbok i rågode fristelse. 
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Zenas digge bananpannekaker

Åses super-smoothie

Forslag til topping:
Rørte jordbær
Brunost
Friske bringebær, blåbær og honning 

Forslag til topping:
Kakao-nibs
Kokos
Raspet mørk sjokolade 

VEGETARMAT
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• 2 stk modne bananer 
• 2 dl havregryn (lettkokte)
• 1 dl kokosmelk
• 2 egg
• 1 ts bakepulver
• 1 ts vaniljesukker
• 1/2 ts kardemomme

Ha alle ingrediensene i en bolle og miks godt sammen med 
en stavmikser.
Stekes med smør på middels varme i pannen.

• 1,5 frosne bananer 
• (frys bananer når de er godt modne for ekstra sødme)
• 3 dl mandelmelk eller annen nøttemelk
• 1 dl espresso
• 2 dadler
• 1 dryss kanel

Kjør alle ingrediensene i blender og servér



Ved å skaffe deg dyr har du sagt JA til ansvar 
for resten av dyrets liv! 

Bli støttemedlem, gi en gave eller din Grasrotandel til inntekt for vårt arbeid for bedre dyrevern!

DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN - Dyrenes Hus. Norges eldste dyrebeskyttelse - stiftet i 1859.  
Postadresse: Pb 37, 1305 Haslum. Besøksadresse: Bleikerhaugen 6C, Asker.  TLF: 67 14 93 54 (11-13),  

e-mail: post@dyreneshus.no, org.nr. 971 260 483, kontonr.: 1503.53.42599

HVERT ÅR KASTES 
 KJÆLEDYR UT MED 

JULEPYNTEN...

Ved å skaffe deg dyr har du sagt JA til ansvar  
for resten av dyrets liv!  

Vi hører  
ikke hjemme  

under juletreet!

Støtt vårt arbeid for dyr i nød. For mer informasjon se: www.dyreneshus.no
Adresse: Pb 37, 1305 Haslum, mail: post@dyreneshus.no, orgnr: 971 260 483, kontonr.: 1503.53.42599
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Returadresse: Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn, Postboks 37, 1305 Haslum


