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Adresseendring
Husk å sende adresse
endring til oss når du
flytter!

Forord
Vi jobber for hjemløse katter og problemene ser ikke ut til å avta, noe som vårt
blad alltid bærer preg av. Denne gangen belyser vi et tilfelle hvor Mattilsynet og
Fylkesmannen nektet en dame å mate hjemløse katter.
Damen påberopte seg retten til å mate, ved å vise til Hjelpeplikten §4 i
Dyrevelferdsloven, som sier at man må hjelpe et dyr som lider.
Myndighetene henviste til §24 i Dyrevelferdsloven og at man påtar seg det juridiske
ansvaret for dyrene og deres velferd. To paragrafer står her i konflikt med hverandre.
Så galt kan det bli i vårt prektige land når vi hjelper våre medskapninger dyrene.
Ha en fin sommer alle sammen !
Bodil Eikeset
Daglig leder

Og, takk til alle som
fortsetter å betale sitt
medlemskap

Takk til

adopsjonsforeldrene
som trofast støtter oss

Takk for alle store og små gaver
som kommer inn



In memoriam

Grethe Wiens døde nyttårsaften og ble nesten 90 år gammel.
Hun var helt til sin død et menneske som engasjerte seg på mange områder i samfunnet og var
blant annet mester i Rosenkors-ordenen i flere perioder.
Grethe ga av seg selv til mennesker, miljøvern, natur og særlig til dyrevern. Hun var genuint
glad i dyr, og var spesielt glad i katter. Hun hadde kontakter innenfor dyrevern i mange europeiske land, og var medlem av flere dyrevernorganisasjoner i Norge.
I Stiftelsen Dyrenes Velferd stilte hun som varamedlem i mange år, helt frem til hun gikk bort.
Grethe og hennes søster Reidun var i perioder fosterhjem for hjemløse katter. Hun støttet
Dyrenes Velferd økonomisk og bidro til at mange hjemløse katter fikk mat og veterinærhjelp.
Det var alltid ja til svar når vi ba om støtte og hjelp til dyrenes sak.
Vi vil alltid huske engasjerte og følsomme Grethe som lyste opp hverdagen for så mange.
Fred over hennes minne.



Norske myndigheter og dyrevelferd
Det er ganske deprimerende å gå på nettet og
søke på hjemløse katter – side opp og side ned
med hjemløshet. Rop om hjelp til å finne hjem
eller penger til mat og veterinær. Skrikene er
øredøvende.
Hvordan kan samfunnet leve med denne
verkebyllen? Hvorfor lukker mange sine øyne
for problemet og hvorfor gjør myndighetene så
lite for å hjelpe? Ja, i noen tilfeller virker det
som om myndighetene til og med gjør vont verre
– de straffer de som prøver å hjelpe – noe som jo
Dyrenes Velferd også har fått føle på kroppen år
2007.
Lov om Dyrevelferd, §4 i konflikt med §24
Ta for eksempel historien fra Kjøpsvik i
Tysfjord hvor en 84 år gammel kvinne trues av
fylkesmannen i Nordland med kjempebot hvis hun
fortsetter å hjelpe hjemløse katter. ”Det er slik at
fôring av eierløse katter bidrar til å øke bestanden.
Du kan risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig for
arbeidet med å fange inn kattene”, står det blant
annet i brevet fra Fylkesmannen.
Advarselen fra Fylkesmannen kom etter at
kvinnen først hadde sendt et brev hvor hun klaget
på behandlingen av kattene i bygda. I Tysfjord
kommune sliter de nemlig med flere hundre
eierløse katter som har blitt en pest og plage for
mange av innbyggerne.
Til sammenligning - Dyrebeskyttelsen i Narvik
forbarmet seg over dyra sist høst og har siden gjort
hva de kan for å samle kattene. Noen vil de kunne
omplassere, mens de aller fleste må avlives.

Kvinnen mener at hun ikke har noe valg og at
hun ikke orker å se dyrene lide, men også at hun
har loven på sin side. I Lov om dyrevelferd, § 4,
Hjelpeplikt, står det ”Enhver som påtreffer et dyr
som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal
så langt mulig hjelpe dyret.”
Distriktssjef Hugo Kalstad i Mattilsynet i Ofoten
er av en annen mening. ” Folk har ikke ansvaret
for ville dyr, men straks de begynner å mate dyrene
påtar de seg samtidig det juridiske ansvaret for
dyrene og deres velferd.” Han forteller at ”det er
den generelle tolkningen av paragraf 24, Tilsyn og
stell.”Man kan ikke bare ta et skritt, uten å følge
opp videre. Tar man inn et sykt og skadet vilt dyr
inn i huset, så har man ansvaret for å gjøre noe
med det. Det er i så fall et klart brudd på loven om
man ikke gjør det”, forklarer han.
Kalstad innrømmer imidlertid at dette ikke er en
lett sak.
”Disse to paragrafene står i konflikt med
hverandre. Det er alltid et dilemma i sånne saker.
Men vi oppfordrer uansett folk om å tenke seg om
før de mater eierløse katter.” Han fortsetter, ”Hvis
katten får ubegrenset tilgang til mat så vil de yngle
mer og da vil problemet bare øke. Jeg har full
forståelse for at folk ikke vil at kattene lider, men
over tid er de med på gjøre problemet større”.
Osmark i Dyrebeskyttelsen kan videre fortelle:
”Vi har fått trusler fra folk som sier de skal ut å
skyte kattene. Det er klart det ikke er hyggelig
for folk at ungene må leke i kattepiss. Dessuten
risikerer vi at villkattene smitter huskattene med
sykdommer.”

Men Tysfjord kommune har mangel på folk som
kan gjøre jobben. ”Problemet mitt er at vi har et
bemanningsproblem. Så lenge kommunelegen sier
at det ikke er noen akutt smittefare, men at det
går på dyrenes ve og vel, så må vi dessverre ta en
avgjørelse på hva som må prioriteres. Og da er det
brøyting og julegate som går foran”, sier teknisk
sjef Pål Strøm Jensen i Tysfjord kommune.”


Vi i Dyrenes Velferd stiller følgende spørsmål:
Hvordan er det mulig at lovgiver lager paragrafer som kolliderer med hverandre? Er det
dårlig handverk eller er det tilsiktet?
Hvordan kan tilsynet for dyrevelferd, Mattilsynet, ansette folk med slike holdninger som
denne distriktssjefen?
Hvordan kan Fylkesmannen legge for dagen en slik hensynsløshet overfor dyr?
Hvordan kan kommunens ansatte gjøre slike prioriteringer? Dyrs lidelser har man ikke råd til
å prioritere? Det er så hjerterått!
Hele denne historien viser i et nøtteskall hvordan det står til med folks holdninger til dyr og
dyrs velferd i Norge. Kanskje spesielt hos myndighetspersoner. Dette er urovekkende.

Norsk Huskattforening, ved Bodil Eikeset, sendte den 9.1.2013 et brev til Fylkesmannen i Nordland og til
Mattilsynet ved distrikssjef Hugo Kalstad, Ofoten:

FÅR IKKE LOV Å HJELPE KATTER
Vi viser til oppslag i NRK http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10864647 om kvinnen på 84 år
fra Kjøpsvik i Tysfjord som på eget initiativ har tatt ansvar for å hjelpe hjemløse katter fra å sulte ved å gi
dem mat. Kommunen og Mattilsynet som har det overordnede ansvar for dyrevelferden i Norge, har i alle
år unnlatt å hjelpe de hjemløse kattene som nå har formert seg til å bli nærmere hundre katter.
Fylkesmannen og Mattilsynet benytter §24 i Lov om dyrevelferd som argument for å hindre kvinnen i å
mate kattene samt ta det økonomiske ansvar for kattenes skjebne. Argumentet er at ved mating dør ikke
kattene men vil formere seg ytterligere. Kvinnen på sin side hevder sin rett til å mate kattene ved å vise til
§4 Hjelpeplikten i Lov om dyrevelferd.
§ 4 Hjelpeplikten går direkte på den handling som kvinnen utfører: å gi mat til kattene slik at de ikke skal
lide i utrengsmål. §24, derimot, kan vanskelig sees å ha relevans i denne saken. Den fortolkning av § 24
som her gjøres av Mattilsynet og Fylkesmannen, er underordnet § 4 Hjelpeplikten som er relevant i saken.
Vi ber Fylkesmannen og Mattilsynet om å trekke sin anklage mot kvinnen. Tysfjord kommune må av
Mattilsynet og Fylkesmannen pålegges å lage klare regler for godt kattehold slik som Vardø kommune
har gjort. Det innebærer at katteeiere oppfordres til å kastrere og ID-merke sine katter slik at det fødes
færre katter som ender opp som hjemløse. Kvinnen som mater kattene, må i en overgangsperiode tilbys
nødvendig hjelp for å sikre at §4 Hjelpeplikten blir overholdt overfor disse kattene.
Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening


NOAH – for dyrs rettigheter kom med følgende pressemelding som vi sier oss enige med, til 100%:

Pressemelding:
Lovlig og moralsk riktig å mate hjemløse dyr
En 84 år gammel kvinne i Tysfjord trues av Fylkesmannen i Nordland med at hun
kan bli holdt økonomisk ansvarlig hvis hun fortsetter å mate hjemløse katter. http://
www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10864647
NOAH vurderer anmeldelse av Fylkesmannen for trakassering og forhindring av
lovpålagt hjelpeplikt.
- Dette er en horribel reaksjon fra Fylkesmannen, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. - Ingen kan trues med
økonomisk straff for å hjelpe dyr som lider. Tvert imot pålegger dyrevelferdsloven oss dette gjennom § 4, som blant
annet slår fast
”Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.”
- Det er denne hjelpeplikten kvinnen følger opp. Hun tar vare på dyr som andre har forsømt, og sørger for at dyrene
ikke blir overlatt til å dø av sult, kulde og sykdommer. Når Fylkesmannen og Mattilsynet fraråder mating av
hjemløse katter, oppfordrer de indirekte til å la dyrene sulte ihjel, og de bryter dermed med hjelpeplikten.
NOAH minner om at de som har hensatt kattene i hjelpeløs stilling er de som har begått lovbrudd, og som
kan trues med straff.
- Det er de uansvarlige dyreeierne Fylkesmannen og Mattilsynet bør gå ut mot. Disse kan trues med anmeldelse og
økonomisk straff. Men i stedet er det de som hjelper dyrene som får unngjelde. Dette er en reaksjon som på ingen
måte kan aksepteres.
NOAH oppfordrer Fylkesmannen og Mattilsynet til å bidra til humane løsninger i form av kastrering, og til å
forebygge hjemløshet hos dyr gjennom holdningskampanjer og tiltak rettet mot uansvarlig dyrehold.
- Det offentlige har sviktet de hjemløse dyrene. Det finnes ingen budsjett eller tiltaksplan for hjemløse dyr, utenom
avliving. Inntil det offentlige tar ansvar må frivillige fortsette å hjelpe. Dette er vår plikt, både moralsk og juridisk.
Ingen skal oppleve det som denne kvinnen nå opplever, for å følge sin samvittighet og hjelpe dyr som lider, sier Siri
Martinsen.
NOAH finner denne saken så graverende at en anmeldelse kan være aktuelt.  
Kontakt: NOAH - for dyrs rettigheter,
v/Siri Martinsen, tlf. 95 94 44 99

Hunden kommer når man roper på den, katten
tar meldingen og kommer når det passer den.


Kan Norge ha noe å lære fra Sverige?
Kastreringsbussen
Kastreringsbussen er en mobil dyreklinikk som er stasjonert i Skåne. Hovedoppgaven er å arbeide med
forebyggende dyrevern i form av kastrering, vaksinasjon og id-merking av katter. Hensikten med arbeidet
er å hindre at uønskede katter blir født til en uviss fremtid.
Dagens virkelighet er mange hjemløse, forlatte og forvillede katter. Dette er et tiltak for å forhindre at
disse formerer seg, og hvis man tar hånd om og verner om de katter som allerede finnes, kan situasjonen
for kattene bli bedre.

Kastreringsbussen og Djurens Rätt i samarbeide
Kastreringsbussen avsluttet sitt oppdrag i Abbekås,
Sverige, den 8. april. De hjemløse kattene i
havneområdet er kastrert, deres operasjonssår
er leget og alle katter er atter plassert i sine
vante omgivelser. Innsatsen i Abbekås skjedde
i samarbeide med Djurens Rätt, og var mulig
takket være penger som hadde blitt testamentert til
Djurens Rätt med direktiv om hva pengene skulle
brukes til.
I Abbekås havneområde, mellom Ystad og
Trelleborg, har det under mange år eksistert en
gruppe hjemløse katter. Med årene har gruppen
vokst som en naturlig følge av at de ukastrerte
individene har forøket seg ukontrollert. Kattene ble
matet av stedets fiskere og levekårene for kattene
var relativt gode, noe som avspeilet seg i antall
avkom.
En dyrevenn i Abbekås ble svært opptatt av disse
hjemløse kattenes situasjon og tok kontakt med
Kastreringsbussen for å finne en løsning og for å
forandre situasjonen for disse kattene. Ettersom
det ikke finnes noen eier til disse kattene var det
Djurens Rätt som måtte trå til og støtte saken.
Takket være testamentariske gaver til Djurens Rätt
var det mulig å finansiere innsatsen for kattene i
Abbekås.



Man samarbeidet med fiskerne, som var godt kjent
med kattekolonien. Under tre arbeidsdager fanget
man inn kattene og alle ble kastrert, id-merket og
vaksinert. De eldre hannkattene bar tydelige spor
av revirkamper, en hadde en verkebyll i en pote og
en annen en byll i et øre. Disse ble medisinert og
behandlet for sine skader.
Kattene i denne kolonien var forvillet, men vant
til og avhengige av mennesker. Kastreringsbussen
vurderte at det var mulig å slippe kattene tilbake
til sitt vante miljø på grunn av den hjelpen som
fiskerne ga dem. De blir regelbundet matet og de
har beskyttelse mot regn, vind og kulde.

Dette sier en talsmann for Djurens Rätt:
”I Sverige finnes, i følge en undersøkelse gjort
2012 av Statistiska Centralbyrån, 1 159 000 katter
i familier. Så finnes det et ukjent antall katter som
mangler familietilhørighet.
Katten er et levende vesen, men blir av mange
betraktet som en bruk-og-kast-gjenstand. De
som blir overgitt av menneskene har store
vanskeligheter med å klare seg på egen hånd og de
lever i stor elendighet. Hjemløshet er en følge av
ansvarsfraskrivelse og manglende omsorg og tilsyn
av et familiemedlem. Djurens Rätt anser at det ikke
er etisk forsvarlig at en katt skal dø fordi den er
hjemløs”.

På programmet står nå følgende prosjekter:
Örsjö Skurup: to gjestearbeidere leier en gard
hvor den forrige eieren etterlot seg en stor gruppe
forvillede katter. Kattene vi fortsette og leve som
ville katter på garden med tilgang til tak over hodet
og mat.
Landskrona: I Kopparhögarna finnes en stor
gruppe hjemløse katter som etter kastrering vil få
tilsyn og fôring av frivillige.
Hörby: En stor mengde hjemløse katter har sökt
seg til en privat have og forøker seg. De tammeste
skal omplasseres og de sky skal få leve videre i sitt
revir med mulighet til tak over hodet og mat.

Har du husket å betale ditt støttemedlemskap i Dyrenes Velferd?
Det finnes ingen statsstøtte for å drive med dyrevern. Alle bidrag store og
små - er derfor av avgjørende betydning for vårt arbeide.

Støtt dyrevern i praksis! Støtt Dyrenes Velferd!

Dyrenes fem friheter
1. Frihet fra sult og tørste
2. Frihet fra fysisk ubehag
3. Frihet fra smerte, skade og sykdom
4. Frihet fra angst og frykt
5. Frihet til å utføre naturlig adferd
“De fem frihetene” ble opprinnelig utarbeidet av Brambell-komitéen i England på vegne av den engelske
regjeringen, og er nå internasjonalt aksepterte mål for god dyrevelferd.


Er du en ansvarsfull katteeier?

Da kastrerer og ID-merker du meg før du slipper meg ut. Da slipper
jeg å få kattunger du ikke finner hjem til, og du finner meg igjen om
jeg skulle rote meg bort.

Kampanje

Fakta

Mandag 13. mai ble en landsomfattende kampanje
lansert av Den norske veterinærforening (DNV),
Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF),
Dyrebeskyttelsen Norge og Dyreidentitet. Helse,
velferd og ID-merking av hund og katt står i fokus
Merkeampanjen pågår i perioden 7. mai til 15.
september
Kontakt ditt lokale veterinærkontor og spør om
pris. Det gis rabatt i kampanjeperioden.

En kjønnsmoden ukastrert hannkatt og en hunnkatt
vil, dersom de får gå fritt, i gjennomsnitt produsere
12 unger i løpet av 1 år. Året etter vil disse 14 kattene kunne produsere 84 kattunger. Innen 10 år vil
man kunne ende opp med over 89 millioner katter.
Selvsagt skjer dette ikke i virkeligheten, men det
illustrerer hvilken enorm formeringsevne katten har.
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Trist Holdning til katter
Av veterinær Rannveig Boman, Gamle Fredrikstad

Det finnes mange historier om katter som etterlates
når eier reiser fra sommerhytta, puttes i søppelkasser, kastes ut av bilen i fart eller rett og slett dumpes
i skogen fordi man ikke får gitt dem bort. Jeg ble
smertelig påminnet dette forleden helg da jeg kom
over to kattunger etterlatt i et turområde i nærheten
av der jeg har klinikken min.
Jeg blir like lei meg, sint og frustrert hver eneste
gang. Eller egentlig mer lei meg og frustrert. For
det ser ikke ut som samfunnets holdning til katter
endrer seg i særlig tempo, til tross for økt fokus på
dyrevelferd, krav til dyrepoliti osv. Og mitt forhold
til å avlive friske dyr har heller ikke endret seg
– jeg gjør det ikke!
Jeg kan ikke på noen måte forstå eller forsvare
hvordan noen kan dumpe to kattunger på denne
måten; det er grusomt, hjerteskjærende og til og
med straffbart.
Etter å ha jobbet som smådyrveterinær i mer enn
ti år, samt i Mattilsynet med nettopp dyrevelferd,
kan jeg med hånden på hjertet si at det fortsatt er
en lang vei å gå med hensyn til holdninger rundt
kattehold. Både hos enkeltpersoner, men også i
samfunnet generelt.
Så hvorfor opplever vi at katter behandles på denne
måten? For det første er det enkelt å få seg en katt.
Ved et lite klikk på Finn.no i dag var det 261 annonser hvor katter gis bort gratis. Slå opp i hvilken
som helst avis og finn tilsvarende annonser. Altså
er holdningen at det ikke skal koste noe å få seg
en katt – dermed skal det ikke koste noe å ha den
heller. Skader den seg kan man jo bare få seg en ny
– gratis.
Så sitter man der da, med en nydelig liten kattunge.
Som etter hvert blir større og kjønnsmoden. Så får
den kattunger (hvis du ikke er så heldig å ha en
hannkatt da – da blir det jo ikke ditt problem at katten er ute ”på vift”). Så var det kanskje ikke så lett
å få gitt bort disse ungene til noen som virkelig har
ønsket seg katt og vil ta vare på den i de 15 årene
den lever.

Så er det myten om at alle hunnkatter bør ha et kull
for å bli ”lykkelige” – rart at denne myten fortsatt
eksisterer i 2012. Jeg har hatt flere hunnkatter – alle
sterilisert før de ble kjønnsmodne – ingen som
virker ”deprimerte” over å være barnløse.
Jeg ønsker også å rette noe av skylden på
myndighetene. Jeg har jobbet i Mattilsynet, som
blant annet forvalter Lov om Dyrevelferd. Der står
det jo ganske greit i §1: Formålet med loven er å
fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. En stor
del av henvendelsene til Mattilsynet dreier seg nettopp om eierløse katter som vandrer ute uten tilsyn
og stell. Men, det vi er pålagt å svare på slike henvendelser er at ”så lenge katten ser tilsynelatende
frisk ut gjør vi ingenting med den. Ring tilbake
dersom den er syk – da kan vi avlive den.” Er dette
å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr? Hva
slags signal sender dette till publikum?
Hva om noen hadde henvendt seg om et valpekull
som var forlatt i skogen? Da hadde Mattilsynet med
stor sannsynlighet rykket ut, tatt valpene i forvaring
og forsøkt å finne nye hjem til dem.
Det er ingen andre enn hver og en av oss som har
ansvar for hvordan vi behandler kattene våre. Hva
om vi starter med å ikke gi bort katter gratis – som
en hvilken som helst vare vi ønsker å bli kvitt. Dersom den koster litt, er det kanskje et mer bevisst
valg man tar nå man skaffer seg den. Ta ansvar og
kastrer katten før den blir kjønnsmoden – så unngår
vi kull på kull med nøster som vi aldeles ikke
trenger.
Hva om Mattilsynet var mer aktive med holdnings
kampanjer om kattehold i stedet for å gjemme seg
på kontorene sine og avfeie bekymringsmeldingene
om eierløse katter? Så kanskje jeg slipper å hente
iskalde kattunger fra et skogholt fordi noen ikke
fikk kvittet seg med dem til jul.
Klippet fra Huskatten nr 1, 2013
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Derfor bør babyen din ha et kjæledyr
En katt eller hund i huset har store helsefordeler
ifølge ny undersøkelse. En studie som ble publisert
i det amerikanske legemagasinet Pediatrics,
hevder at kjæledyr ikke bare er bra for ditt mentale
velvære, men også din fysiske helse.
Viktige bakterier
Dersom immunforsvaret ditt daglig får brynt
seg på småbakterier, holder det seg i form.For
ifølge undersøkelser ble barn som hadde vokst
opp med katter eller hunder, sjeldnere utsatt
for luftveissykdommer enn barn uten kjæledyr.
Forskerne hevder dette skyldes at barn som
har daglig nærkontakt med dyr, får sterkere
immunforsvar fordi dyrene bringer med seg skitt
og bakterier inn i hjemmet. Slik kan de enklere
bekjempe infeksjoner, virus og allergier senere i
livet.

Sterile hjem
Enkelte leger mener barn har det for rent hjemme,
med foreldre som overforbruker antibakterielle
rengjøringsmidler. Bakterier som kjæledyrene da
tar med seg inn i stuen kan dermed være redningen
mot senere kroniske sykdommer. Mellom 2002 og
2005 ble nærmere 400 barn i Finland fulgt fra de
var ni uker gamle. Foreldrene førte en dagbok over
barnas helse og noterte alt fra rennende nese, til
hoste og ørebetennelser. Undersøkelsen viste at i de
hjemmene som hadde hunder og katter, holdt barna
seg friskere.
Tidligere er det også funnet sammenhenger mellom
kjæledyr og god helse. Flere studier viser at etter
hvert som vi blir eldre kan dyr øke livskvaliteten,
senke blodtrykk, bekjempe ensomhet og depresjon.
Klippet fra Huskatten, nr1 2013

Hvordan kan du hjelpe oss å hjelpe?
Her følger en liste på saker som kan gjøres:
verve nye medlemmer
fjernadoptere en katt
bli fostermor/far
gi en gave i ny og ne
knytt deg og oss til Grasrotandelen
ta oss med i et testamente
du kan også hjelpe oss med administrative saker, f.eks. fjernadopsjon, utsendelser etc.
Du kan føle deg trygg på at midlene går direkte til kattene. Vi som jobber for Dyrenes Velferd jobber
uten vederlag.
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Hvordan står det til med din fjernadopsjonskatt?
Jeg sender en spesiell sommerhilsen til alle våre adopsjonsforeldre. Det er fortsatt for få aktive medhjelpere i
Dyrenes Velferd, og derfor får våre adoptivforeldre ikke den oppfølging som de fortjener. Derfor sender jeg min
sommerhilsen til våre velgjørere her og nå med et langt og dovent mjaauu. Vi har det bra og skulle det skje noe
med en av oss, så får dere beskjed. Mjaauu, mjaauu fra Rubella.

Du kan være en stemme for dyrene
Valget nærmer seg, og i løpet av sommeren vil du treffe politikere på stand rundt omkring i byene. Spør
politiske partier hva de mener om dyrs velferd i Norge og hva de har tenkt å bidra med. Spør spesielt om
hva de kan gjøre for hjemløse katter. Det er nå, før valget, som de kanskje lytter til hva velgerne mener
om forskjellige tema, og kanskje noe av det du forteller dem vil huskes hvis de kommer i posisjon. Vis
ditt engasjement for dyrene!
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Ved veis ende
De fleste dyreeiere kommer før eller siden til det øyeblikket da man må ta beslutningen om at katten skal
avlives. Det kan være før forventet, pga sykdom og ulykke eller etter et langt og godt dyreliv. Uansett,
dette er dagen alle dyreeiere frykter. Det er en utrolig følsom og vanskelig dag. Det å sette seg som dommer over liv og død er ingen lett avgjørelse og mange eiere greier ikke å ta den avgjørelsen alene eller
uttale at det er dette de egentlig vil. Mange vil at veterinæren skal ta beslutningen for dem.
Eiere har forskjellige oppfatninger om dyrehold og dette påvirker naturligvis denne avgjørelsen. Det kan
også være økonomiske hensyn som påvirker avgjørelsen. Noen orker ikke se at dyret lider og vil da mene
at avlivning er det beste, mens andre ikke skjønner hvordan de skal greie seg uten kjæledyret sitt, og derfor ikke vil avlive det.
Veterinæren vil se saken ut fra et dyrevelferdsperspektiv, og vil fortelle eieren om hvilken avgjørelse som
er best for katten. Men som regel er det eier som må ta avgjørelsen. Mange veterinærer avliver ikke friske
eller unge dyr med mindre det er et farlig adferdsproblem tilstede. Med friske eller unge dyr anbefales
andre løsninger som for eksempel omplasseringer. Dyr som er gamle, eller uhelbredelig syke hvor prognosen er dårlig, er de som får “den siste sprøyte”.
Når avgjørelsen endelig er tatt er det veterinærens oppgave å gjennomføre handlingen på en så omsorgsfull og god måte som mulig. Ikke minst viktig er dette for dyret, men også for familie/eieren som skal
huske dette øyeblikket for alltid. Her er det mange veterinærer som har et forbedringspotensiale.
Hva skjer når avgjørelsen endelig er tatt? Rent generelt skal dette skje, men det er forskjellig praksis:
1.

Eier må signere en dødsattest som attesterer at eier har gitt lov til å avlive dyret.

2.

Alle dyr får en bedøvelsesprøyte som får dem til å sovne helt. Da vil de ikke merke noen smerte,
stress eller være urolige. Dette kan ta ca 10 minutter.

3.

Sprøyte nummer to er den avgjørende sprøyten. Denne blir satt intravenøst/ direkte i blodbanen
og virkningen er umiddelbar etter noen sekunder. Det er en overdose av anestesi som lammer
hjertemuskelen straks. Noen dyr kan vise reflekspusting etter at døden har inntruffet. Da kan dyret
ta dype magedrag og noen eiere, hvis ikke klar over dette, tror at dyret lider. Det gjør de ikke,
dette er en naturlig refleks.

Eieren kan være med på hele prosessen. Noen klarer ikke å være tilstede i det hele tatt og leverer dyret fra
seg. Andre sitter til dyret har sovnet etter bedøvelsen og andre er med helt til slutten. Ingenting er riktig
eller feil men må være opp til eieren selv.
Etter avlivningen har eier tre valg:
1.
Man kan ta med katten hjem for å gravlegge den
2.
Separat kremering: Eier kan få en urne eller enkel eske med asken til dyret tilbake.
3.
Felleskremering: dyret blir kremert, men det er ikke mulig å få asken tilbake ettersom kremeringen
skjer felles med flere andre dyr.
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En katts farvel
Ikke gråt, bare lytt til det jeg har å si:
Jeg har ikke gått fra deg. Mitt legeme har forlatt det jordiske, det er sant. Du har tatt farvel av min myke
pote, min våte snute og min malende kropp med de skimrende øynene. Du kan ikke lenger ta meg på
fanget. Kanskje har du også laget en liten grav som skal skjule min døde kropp.
Uansett, jeg vil alltid være hos deg. I din hjerne og i ditt hjerte og i din hud. I dine øyne og dine hender vil
minnet av meg alltid være tilstede.
Du vil våkne mitt i natten og føle mine poter bevege seg over dynen. Du vil se meg skimte i øyekroken,
akkurat der hvor skyggen møter lyset. Du vil skimte min hale bak en busk eller over gjerdet. Du vil høre
lyden av at jeg slikker i meg vann. Og du vil høre mitt mjau som en lyd i det fjerne.
Jeg går aldri fra deg. En liten flamme av den kjærlighet som du ga meg, vil for alltid være der. Den vil
alltid brenne og når du løfter og kjæler med en ny katt med dine myke hender, da vil det forplante seg til
meg.
Og i den kattens øyne kan du se, hvis du ser nøye etter, den lille flammen som en gang var jeg. Du vil se
glimten av det Evige Livs Katt i hver katt som kan komme til å dele sitt liv med deg.
Et sted i evighetens gåte finnes et ekko av hukommelsen. Malingen som aldri vil stilne. Det er sangen fra
en elsket katt.
Når du er i grenseland mellom drøm og virkelighet kan du kjenne noe som stryker over din kinn, som en
engels vinge, og da er jeg hos deg.
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