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ANMELDELSE
Norsk Huskattforening vil med dette anmelde operasjonsledelsen ved Vestfold
politidistrikt for følgende forhold:
Fredag den 18. mai 2012 ved 10-tiden ble en katt påkjørt og låg skadet ved
veikanten i Valløveien i Tønsberg. En lastebilsjåfør stanset og ringte politiet. Da
politiet ankom, levde katten. Politiet nærmet seg ikke katten fordi den freste til
Politiet uten å reise seg. Dermed antok Politiet at katten hadde brukket ryggen
og kjørte over katten to ganger med politibilen for å avlive den. Kattens eier
samtykket i dette. Ref, Tønsbergs Blad http://tb.no/nyheter/politiet-kjorte-overskadet-katt-to-ganger-1.7286266
En katt som er skadet, vil alltid vise aggressiv atferd i form av fresing. Politiet
kan ikke fastslå at kattens rygg var brukket ved kun å betrakte katten.
Norsk Huskattforening stiller spørsmål ved det etiske, moralske og
dyrevernmessige i saken og om politimannen som utførte dette er skikket til å
utføre sin jobb dersom dette er politimannens holdning til levende dyr.
Regelverket for avliving av dyr er dette:
http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Mattilsynet/Emner/Dyreholddyrevern-/Avliving-av-dyr/
Avliving av dyr skal skje på ein skånsam og effektiv måte som ikkje set dyr i fare
for å lide.
Avlivinga må skje ute av syne for andre dyr.
Om eit dyr må avlivast raskt fordi det er sjukt, skadd eller av andre grunnar

hjelpelaust, skal avlivinga skje så skånsamt som mogleg. Våpenet som nyttast
skal vere effektivt.
Det burde ha vært utstyr i alle politibiler til å hanskes med skadde dyr eller
avliving av dyr på en skånsom måte. Det gjelder for eksempel utstyr som bl.a
transportbur, teppe til å ha rundt skadde dyr og til å kontrollere aggressive dyr,
og f.eks sprøyter til å foreta en kontrollert skånsom og smertefri avliving.
Alternativt et bedøvelsesgevær i tillegg. Politiet er mye på veien, og bør ha slikt
utstyr i bilen som f.eks kan oppbevares i selve transportburet slik at det alt i alt
tar minimalt med plass.
Denne hendelsen går på den generelle tilliten til politiet. Som dyreeiere må vi
kunne kreve at vi har tillit til politiet når det gjelder anmeldelse av
dyremishandling, mottak av skadde dyr, og avliving av skadde dyr. Tilliten til
både Mattilsynet og politiet er allerede tynnslitt etter flere års kamp for et bedre
dyrevern, og det blir ikke bedre når man opplever at politiet begår slike
avlivingsmetoder. Politiet skal også være et forbilde, og man får jo håpe at
overkjøring med bil ikke blir en vanlig avlivingsmetode når hunden skal avlives
eller katten har fått unger som man skal kvitte seg med. Vi synes politiet sender
et feil signal og undergraver arbeidet med et bedre dyrevern med slik oppførsel.
Norsk Huskattforening kan ikke se at Politiet i denne saken har fulgt norsk lov.
Vi ber derfor Politiet om å etterforske saken opp mot følgende i norsk
dyrevelferdslov:
LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd http://www.lovdata.no/all/hl20090619-097.html
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 undeholdnings- eller
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.
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-19981011-0991.html
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 2. Avliving kan bare foretas med:
1. Skudd mot dyrets hjerne – fortrinnsvis med haglgevær, eventuelt annet dertil
egnet skytevåpen – som avfyres på en avstand tilpasset det våpen som anvendes,
og mens dyret er i ro. Avlivingen må foretas av person som er kyndig i bruk av
vedkommende skytevåpen
2. Elektrisk apparat som er godkjent av Mattilsynet, som kan sette vilkår for
godkjenningen. Før godkjenning gis, må apparatet m.v. og eventuell installasjon
av det være godkjent av de myndigheter som fører kontroll og tilsyn med
materiell og apparater for elektriske anlegg og installasjon av slike.
3. Medikament eller annet giftstoff, herunder gasser. Slik avliving må foretas av
veterinær eller med veterinær til stede. Veterinær kan ikke skrive ut resept på
bedøvingsmiddel for at andre personer skal bruke det til avliving av dyr, f.eks.
ved utlegging av åtegift.
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.
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