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Oslo, 09.01.2013

FÅR IKKE LOV Å HJELPE KATTER

Vi viser til oppslag i NRK http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.10864647 om kvinnen
på 84 år fra Kjøpsvik i Tysfjord som på eget inititativ har tatt ansvar for å hjelpe hjemløse
katter fra å sulte ved å gi dem mat. Kommunen og Mattilsynet som har det overordnede
ansvar for dyrevelferden i Norge, har i alle år unnlatt å hjelpe de hjemløse kattene som nå
har formeret seg til å bli nærmere hundre katter.

Fylkesmannen og Mattilsynet benytter §24 i Lov om dyrevelferd som argument for å hindre
kvinnen i å mate kattene samt ta det økonomiske ansvar for kattenes skjebne. Argumentet er
at ved mating dør ikke kattene men vil formere seg ytterligere.
Kvinnen på sin side hevder sin rett til å mate kattene ved å vise til §4 Hjelpeplikten i Lov om
dyrevelferd.

§ 4 Hjelpeplikten går direkte på den handling som kvinnen utfører: å gi mat til kattene slik at
de ikke skal lide i utrengsmål. §24, derimot, kan vanskelig sees å ha relevans i denne saken.
Den fortolkning av § 24 som her gjøres av Mattilsynet og Fylkesmannen, er underordnet § 4
Hjelpeplikten som er relevant i saken.

Vi ber Fylkesmannen og Mattilsynet om å trekke sin anklage mot kvinnen. Tysfjord kommune
må av Mattilsynet og Fylkesmannen pålegges og lage klare regler for godt kattehold slik som
Vardø kommune har gjort. Det innebærer at katteeiere oppfordres til å kastrere og ID-merke
sine katter slik at det fødes færre katter som ender opp som hjemløse. Kvinnen som mater
kattene, må i en overgangsperiode tilbys nødvendig hjelp for å sikre at §4 Hjelpeplikten blir
overholdt overfor disse kattene.
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