PRESSEMELDING – OSLO, 15.08.07
VIL MATTILSYNET AVVIKLE DE FRIVILLIGE HJELPESENTRENE FOR DYR ?
Som det eneste landet i verden kan det virke som om det statlige dyrevern på sikt vil avvikle
omplasseringsvirksomheten til de frivillige organisasjonene. Noe alternativ for å hjelpe
dyrene som får hjelp hos de frivillige, har ikke Mattilsynet planer om å opprette. Se:
http://dt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070720/NYHET/707200002/1063/NYHET
fra Drammens Tidende av 20.07.07 der seksjonssjef for dyrevern i Mattilsynet, Torunn
Knævelsrud, uttaler: :"Jeg ser det ikke som en varig løsning for kattene å plassere dem på
dyremottak. Det viser seg at det er flere katter, enn folk som vil ta vare på dem. Slike mottak
vil derfor bare bli en oppbevaring av dyrene som ingen vil ha, sier Torunn Knævelsrud,
seksjonssjef for dyrevern i Mattilsynet."
I den senere tid har Mattilsynet vært på flere inspeksjoner hos frivillige omplasseringssentre
og vedtatt urimelige og uegnete regler for sentrene. Mattilsynet har beskrevet forholdet på et
omplasseringssted så dårlig at tilsynet har vedtatt å avlive alle kattene og legge ned stedet til
tross for at stedets veterinær i sin rapport har pekt på at kattene har det godt og er friske og
harmoniske.
De frivillige organisasjonene utfører det arbeide for dyr i nød som Mattilsynet etter loven er
pålagt men som de unnlater å oppfylle. Mattilsynet bryter dermed dyrevernloven. Vi krever
derfor at Mattilsynet samarbeider med de frivillige dyrevernorganisasjonene istedenfor å
motarbeide dem.
Vi ønsker et samarbeid med Mattilsynet der vi alle kan samarbeide om å ivareta lovmessige
plikter overfor dyr, jfr.:
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/interessentgrupper/dyrevern_dyrehold
Samtlige undertegnere av denne pressemeldingen har sendt et felles brev til Mattilsynet der
vi ber om et felles møte for å få til et godt samarbeide.
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