KATTENE FRA DYRENES VELFERD
Oslo, 13.09.07
Etter Mattilsynets aksjon mot Stiftelsen dyrenes velferd 11. september har flere dyrevernorganisasjoner
henvendt seg til Mattilsynets distriktskontor ved Sigrid Engeland, Oddrun Espelund og Ane Christophersen.
Henvendelsene har blant annet dreiet seg om krav om utlevering av kattene som ble tvangshentet fra
Dyrenes Velferd , krav om å få utlevert uavhengige obduksjonsrapporter samt krav om at DVs
veterinær skulle være til stede ved undersøkelse/evt. avlivning av kattene. Det er også bedt om innsyn i
vedtakene som førte til de to aksjonene den 10. og 11. september. Ingen av disse henvendelsene er besvart.
Advokat Brindem har fått beskjed fra Engeland og Espelund at heretter skal alle henvendelser sendes
direkte til Regjeringsadvokaten !
Aksjonen den 10. september hevder Mattilsynet var igangsatt på grunn av en bekymringsmelding som kom
inn på søndag og dreide seg om utvalgte katter som var syke. De utvalgte kattene var tydeligvis Pønki og
Sølvi samt noen kattunger siden Mattilsynet målbevisst tok dem i øyesyn øyeblikkelig. Kattungene ble
erklært friske og MT tok med seg Pønki og Sølvi samt en annen katt, Pinky, som Liv Walderhaug passet for
Ada Dahl. De tre kattene ble tatt med og bragt til Norges Veterinærhøgskole. Pinky er en frisk, livlig og sosial
hannkatt på 1 år som prøvde å komme seg unna men ble fanget inn og skadet i innfangingen ved at han
blødde fra munnen. Beskrivelse av Pønki og Sølvi følger nedenfor. Det er to gamle katter som var under
medisinsk behandling og som DVs veterinær mente ikke ville leve så veldig lenge grunnet alder og visse
kroniske sykdommer.
Aksjonen den 11. september var foranlediget av at Stiftelsens begjæring om midlertidig forføyning mot
Mattilsynets vedtak om opphør av Stiftelsen Dyrenes velferd, ikke ble tatt til følge. Stiftelsen er ikke noe
dyrepensjonat, men namsretten synes det ikke var grunn til rettslig å hindre Mattilsynet i å nedlegge
Stiftelsens virksomhet til saken ble prøvet i retten eller Lovavdelingen i Justisdepartementet har uttalt seg om
hjelpesentra for hjemløse dyr skal anses som dyrepensjonat. Kjennelsen ikke ga Mattilsynet løyve til å hente
kattene med tvang. Mattilsynet stilte med 4 voksne personer samt 4 politifolk. Dyrenes Velferds leder og
beboer i huset, Liv Waderhaug, ble beordret ut og ble bevoktet av politiet. I løpet av 3 timer ble 27 katter
jaget og plaget og ble deretter båret ut av huset. De fleste var da allerede dopet/avlivet. Disse 27 kattene ble
bragt til Bryn.17 av disse kattene ble erklært døde allerede etter 1 1/2 time. De resterende 10 levende
kattene ble deretter overført til Norges Veterinærhøgskole i går eller i forgårs. Det er derfor 13 katter som er
oppstallet på NVH nå.
Media har allerede informert om at 17 katter er avlivet grunnet vanstell, uhåndterbarhet, og at de var så syke
at det ikke fantes noen redning og at de derfor måtte avlives (Aften av 12.09.07). Det er klart at katter som
har vært jaget i tre timer er uhåndterbare. At de også skulle være så syke at de måtte avlives er ikke i tråd
med DVs egen veterinær som har erklært dem friske.
Jeg er av den formening at dette har vært en uthalingstaktikk og at målet med det hele er å få avlivet alle
kattene med diagnoser som levert til avisen Aften. At de holder i live de gamle kattene Pønki og Sølvi og
avliver alle de friske kattene, er bevisst fordi man da kan trekke frem Sølvi og Pønki som sannhetsbevis på
hvor alvorlig syke ALLE kattene er.
Det er trist at Mattilsynet i denne saken ikke har vært samarbeidsvillig overfor oss dyrevernforeninger for at vi
kunne redde kattene. Flere har tilbudt seg å ta imot dem. Men ingen har fått svar. Dette har gjort at jeg
dessverre må mistro motivene til Mattilsynet med at Mattilsynet uten gyldige obduksjonsrapporter
men med Pønki og Sølvi som sannhetsvitner vil erklære alle kattene som så syke at de ikke kan bli
friske igjen. Og dermed har de hjemmel i dyrevernloven for avlivningene. Jeg håper for min egen del
og for Mattilsynets del at jeg tar feil i den antagelsen med henblikk på videre tillitsfullt samarbeide i
fremtiden.
Og her kommer historien om Sølvi og Pønki som er adoptert av meg og som jeg flere ganger pr epost har
krevd utlevert til meg:
Sølvi – alder 10 – 15 år. Funnet på en søppelhaug på Alfaset (Linjegods) for ca 3 år siden sammen med
mange andre katter da en gammel man døde. Hun hadde kun hår i pannen og på ryggen og hadde ellers
bare bar hud. Hun var helt utmagret, og hun var mobbet av de andre og tordes ikke nærme seg matfatet når
andre var tilstede Hennes psykiske tilstand er derimot nesten normalisert, hun går sammen med de andre
kattene og hun ligger i sofaen og lar seg kose med. Hun begynner å bli en trygg katt. Hennes fysiske tilstand
er i bedring, men hennes fordøyelsessystem er fortsatt i ulage, slik at hun har løs avføring. Av den grunn har

hun ikke klart å få opp kroppsvekten til det normale.
Pønki – alder ca 12 - 15 år. Funnet på samme søppelhaug som Sølvi. Hun var meget sosial og hadde
antagelig fått være inne hos den gamle mannen. Hun var tynn og mager, men ikke så som de andre. Hun
behandles med Cortison for en kronisk lidelse med slimdannelse i halsen. Hun blir regelmessig sjekket av
veterinær.
Jeg ber deg innstendig om at vi kan få hente de 13 kattene som sitter innesperret i små bur og er livredde
etter den behandling de fikk under aksjonene og etterfølgende innesperring og håndtering. Jeg mener at
dyrevernloven er brutt på den måten Mattilsynet tok seg til rette. Det er uforståelig at ikke veterinærer som
skal være på dyrenes side ikke kunne inngå en avtale med dyrevernorganisasjonene for å gjøre dette på en
mer dyrevennlig måte. Såvidt jeg vet tilbød Dyrebeskyttelsen Norge seg også på et tidlig tidspunkt å ta vare
på alle kattene.
Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening http://home.no.net/huskatt
Ragnhild Schibbyes vei 36
0968 Oslo
E-post: beikeset@chello.no
Telefon: 22 10 93 54

