NEDENFOR FØLGER SVARET FRA NORSK HUSKATTFORENING
HJEMLØSE KATTER I ALTA
Mattilsynet Distriktskontoret for Vest-Finnmark
v/ Vibeke Elvenes
Norsk Huskattforening (NHF) takker for vedlagte brev datert 18.05.07 fra Mattilsynet ved
distrikstkontoret for Vest-Finnmark som svar på vedlagte brev fra Norsk Huskattforening
(NHF) datert 12.03.07 vedrørende forholdene for hjemløse katter i Alta. NHF påpekte der
at katter ble avlivet på grusomme måter ved for eksempel blanding av frostvæske i mat.
Dette ble bekreftet av lokalbefolkningen. De sier i Deres brev at dere etter befaring i
området ikke ble avdekket lidelse blant de hjemløse kattene. Det er nok ikke mulig ved en
befaring å avdekke grusomme avlivningsmetoder fordi at de gjenlevende kattene ikke såg
ut til å lide. Derfor er det viktig at Mattilsynet ved aktiv handling fortsatt oppfordrer folk til å
kastrere sine katter samt oppfordrer dem til å behandle de hjemløse kattene ved metoder
som er forenlig med Dyrevernloven. Befolkningen må også oppfordres til å hjelpe de
hjemløse kattene ved å gi dem mat, varmt husly og sørge for omplassering/kastrering.
Først og fremst er det Mattilsynets oppgave å finne de katteeiere som skaper problemet
med hjemløshet og påby dem og kastrere sine katter.
I Deres brev av 18.05.07 avslutter dere slik: "Mattilsynet Vest-Finnmark jobber videre
med eierløse katter problematikk da dette er en forvaltningsoppgave som kommer
inn under vårt dyrevelferdsområde. Vi samarbeider her både med den lokale
Dyrebeskyttelsen og kommunene i vårt distrikt."
Norsk Huskattforening setter stor pris på at Mattilsynet som sin forvaltningsoppgave
tar problemet med hjemløse katter alvorlig og ser frem til et godt samarbeide med dere i
den forbindelse. Vi håper at dere fortsetter det gode samarbeidet med Dyrebeskyttelsen
Finnmark som har lagt ned et stort arbeide i denne saken.
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