DYREHOLD I BORETTSLAG
Jeg leser i media at flere katter har blitt borte i Refsnesalleen 2 borettslag i Moss i perioden 2.
november til 4. november 2007, og at borettslaget i denne perioden hadde en innfangings- og
avlivingsaksjon . Styreformannen i borettslaget rettferdiggjør aksjonen med at det er kun
tillatt med innekatt og at katter skal holdes i bånd ute. Til det er å si:
Det er forbudt å avlive katter som er i noens eie, hjemløse katter på annen manns grunn
(straffelovens par. 407) samt hjemløse katter på egen grunn. Det trengs positiv lovhjemmel for
å avlive katter. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for avliving av friske katter som man
selv ikke eier. Det er heller ikke tilstrekkelig for avliving av katter at de står i fare for å lide i
utrengsmål slik som Dyrevernlovens par. 2 ofte feiltolkes. Avliving av fremmede katter kan
bare skje etter Dyrevernlovens par. 6 annet ledd når katten er så syk, skadet eller hjelpesløs at
den ikke kan bli bra igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelse for dyret.
Heller ikke kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven eller Husdyrloven hjemler adgang
til å avlive friske katter. Innfanging av katter følger også reglene for avlivning av katter i egen
forskrift der skyting normalt ikke er tillatt. Det må anses som fastslått at det trengs positiv
lovhjemmel for å avlive katter. Den nye "Forskrift om skadedyrbekjempelse" under normale
forhold heller ikke hjemler innfangning og avlivning av forvillede, hjemløse, eide eller andres
katter.
Når det gjelder borettslagets påbud om kun og holde katter inne eller lufte dem i bånd, er dette
å si:
Loven taler om “dyr” uten begrensninger i retning av “innekatt”, “jakthund” eller “tamilder”
Prøver vedtektene i borettslaget å begrense lovens begrep dyr på en slik måte er det ikke
gyldig. Tillates bare innekatt er det ugyldig. Det samme gjelder at man bare tillater katter som
går i bånd ute. Derimot kan vedtektene pålegge en hundeeier båndtvang på borettslagets
grunn fordi hunden kan gå i bånd av sin natur i motsetning til en katt.
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