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Anmeldelse av X ,3760 Neslandsvatn, for ulovlig skyting og drap på to eide
katter.
Norsk Huskattforening vil med dette anmelde, X, Øygardsveien, 3760
Neslandsvatn, for følgende forhold:
X, 3760 Neslandsvatn, skjøt lørdag den 11.08.2012 to kattunger som tilhørte Y,
3760 Neslandsvatn. Y savnet kattungene ut på ettermiddagen lørdag den 11.
08.2012. Hun lette etter dem og kattemoren men fant dem ikke.
En annen nabo (heretter benevnt nabo nummer 2) stoppet Y om
formiddagen mandag 13.08.2012 og spurte om hun savnet to kattunger, noe hun
svarte bekreftende til. Naboen fortalte henne da at X hadde skutt kattungene
hennes. Mens de sto og pratet sammen, kom også X som hadde skutt kattungene
bort til dem, og han innrømmet at han hadde skutt og avlivet kattungene med
den begrunnelsen at de var "villkatter" og at Y og nabo nummer 2 var
"kattesamlere". Til orientering kan nevnes at Y har/hadde en kattemor og de to
kattungene på tre måneder som ble skutt. Nabo nummer 2 har 4 katter, disse er
kastrert og sterilisert.
Den 13.08.2012 fant Y kattemoren som fortsatt går rundt og leter etter
kattungene.
Vi ber Politiet etterforske saken opp mot følgende i Lov om dyrevelferd:
LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd
Paragraf 3. Generelt om behandling av dyr.
Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.
Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og
belastninger.
Paragraf 12. Avliving.
Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på
dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Den som benytter bedøvings- og
avlivingsutstyr, skal påse at dette er egnet og vedlikeholdt.
Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves
før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være
bevisstløst fra før avlivningen påbegynnes og til døden inntrer. Krav om
bedøving før avliving gjelder ikke hvis dyret avlives med en metode som gir
umiddelbart bevissthetstap. Etter at avliving er utført, skal det påses at dyret er
dødt. Avliving i nødstilfelle skal i størst mulig grad skje i samsvar med første og

andre ledd. Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig undeholdningseller konkurranseelement.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til miljø, utstyr og håndtering i
forbindelse med avliving av dyr. Kongen kan gjøre unntak fra bestemmelsene i
andre ledd for andre dyr enn landdyr og sjøpattedyr.
FOR 1998-10-11 nr 991: Forskrift om avliving av hund og katt.
Paragraf 1. Formålet med forskriften er å sikre at avliving mot hund og katt
utføres på en slik måte at dyrene ikke kommer i fare for å lide unødig.
Forskriftene gjelder for dyr av artene hund (Canis familiaris) og katt (Felis
catus).
Paragraf 3. Uten hinder av bestemmelsene i § 2 kan inntil 8 dager gammel
hund og katt avlives med slag mot hjernekassen (pannen eller bakhodet) av slik
styrke at det påfører dyret øyeblikkelig bevisstløshet og umiddelbar død.
Metoden
Skyting med salongrifle som avlivningsmetode, uten at dyret er "fiksert", og i et
boligområde er vanligvis straffbart. Både dyr og mennesker kan bli skadeskutt.
Det er forøvrig for sent å lese av en ID-merket katt etter at den er skutt og død.
Enhver katt, også domestiserte katter, blir redde ved enhver form for "jakting"
på dem. Lovlig og enkel metode ved innfanging av katter, er ved felle der katten
kan fikseres for blant annet å undersøke om katten er ID-merket eller skadet.
Slike feller fås av Dyrebeskyttelsen og skal kun benyttes for å sjekke om katten
er ID-merket eller skadet slik at han kan få hjelp.
”Villkatter”
Avisen omtaler kattene som "villkatter". Det finnes ikke ville katter i Norge
unntatt gaupa. Katter som blir omtalt som "ville", er hjemløse katter som har
blitt forlatt av sine eiere og etterkommere av disse kattene. Det er ingen
merkeplikt i Norge. Uansett merkeplikt eller ikke, så skal ikke en katt som eier
ikke har merket måtte bøte med livet.
Norsk Huskattforening redegjør på sine nettsider om de dommer som stadfester
at innfanging og avliving av andres katter er ulovlig. Dommene finnes på
nettsiden
http://norskhuskattforening.net meny ”Dyr i borettslag”
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