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ANMELDELSE – DRAP PÅ KATTEN PONDUS
NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening vil med dette anmelde X for å ha slått
i hjel katten Pondus i strid med Lov om dyrevelferd.
Saken er belyst i Bergens Tidende søndag den 28. juli 2013 slik:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Naboen-drepte-katten_-og- leverte-den- i-en-pose2938334.html#.Uff6PY29CFl
Hendelsesforløpet
Søndag formiddag den 28. juli 2013 ringte det på døren til katteeier Tommy Andersen, Øvre
Sædalsvegen 199, 5099 Bergen. Utenfor sto X med Tommy Andersens døde katt Pondus i en
plastpose og leverte katten til Tommy Andersen. X fortalte at han hadde slått i hjel katten
fordi katten hadde rispet hans datter i armen. Rispet var overflatisk og førte ikke til alvorlig
skade for datteren.
Tommy Andersen bragte katten til veterinær Omri Ziv hos dyrlegevakten på Bønes for å få
fastslått hvordan katten hadde blitt avlivet og hvor mye kraft og mishandling som måtte til for
at katten ble drept. Dyrlegen uttaler, sitat Bergens Tidende: «Det er ingen tvil om hvorfor den
døde. Han (X) må ha brukt mye kraft. Hvordan kan noen gjøre noe sånt? Kjeven er knust
fullstendig. Det er bare trist, sier dyrlegen».
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
vere 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.
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.
NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening kan ikke se at måten katten Pondus
ble drept er i overensstemmelse med Forskrift om avliving av hund og katt. Vi kan heller ikke
se at det er samsvar mellom handlingen som X utførte og den konsekvens kattens klor fikk på
hans datter.
NOAH og Norsk Huskattforening er kjent med at også eier anmelder 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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