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ANMELDELSE – MISHANDLING AV KATTUNGEN PUS
Norsk Huskattforening og NOAH – for dyrs rettigheter vil med dette anmelde
mishandlingen av kattungen Pus. Handlingen er i strid med Lov om dyrevelferd.
Saken er belyst i Ringerikes Blad den 24.09. 2013 slik:
http://www.ringblad.no/nyheter/article6878901.ece
Hendelsesforløpet
Søndag kveld den 22.09.2013 kom kattungen Pus sjanglende inn døra da eier
Wanja Isaksen åpnet døra. Pus hadde pustebesvær, og han var full av silikon
eller lim og blod i fjeset. Han var tungpustet, og munnen og det ene neseboret
var tildekket av lim slik at Pus ikke fikk puste.
Tungen hans var klistret fast i ganen. Eier brukte lang tid for å få fjernet
silikonet eller limet, noe som var en smertefull prosess for kattungen ettersom
hår fulgte med da hun fjernet silkonet/limet.
Veterinær Benny Olsen som har sett på Pus uttaler at det er usannsynlig at en
katt ville spist lim eller silikon av egen fri vilje. Han mener derfor at det er sterk
mistanke om mishandling av Pus.
Eier har anmeldt saken. Politioverbetjent ved Hønefoss politistasjon sier at
saken sannsynligvis vil bli henlagt men kan tas opp dersom det kommer inn nye
opplysninger.
Vi mener at saken må etterforskes og at politiet selv må gå ut og be om tips.
Vi ber Politiet etterforske saken opp mot følgende i Lov om dyrevelferd: LOV
2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd
§ 1. Formål. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for
dyr.
§ 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.

§ 5. Varsling. Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling
eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle
Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som
følger av annen lovgivning. Enhver som får kjennskap til at et større antall ville
eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det
normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.
Norsk Huskattforening og NOAH – for dyrs rettigheter kan ikke se at måten Pus
ble mishandlet på er i tråd med Lov om dyrevelferd.
Norsk Huskattforening og NOAH – for dyrs rettigheter er kjent med at også eier
har anmeldt forholdet, og utelater derfor straffelovens bestemmelser om
skadeverk på annen manns eiendom fra denne anmeldelsen, selv om også disse
er relevante.
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