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Norsk Huskattforening (NHF) og NOAH-for dyrs rettigheter er sjokkerte over
at Trond Kroken i Mattilsynet legitimerer skyting av hjemløse katter.

- Skyting av katter er klart lovstridig, med mindre det gjelder en hjemløs katt som lider og
ikke kan hjelpes, men i slike tilfeller må katten fanges i felle og sjekkes av veterinær for
eventuell ID-merking. Avliving kan bare skje av veterinær eller med skudd mot hjernekassa
mens katten er fiksert. Mattilsynet har ingen hjemmel i loven for å gi klarsignal til å skyte
hjemløse katter, dette vil gi stor fare for skadeskyting og lidelser, og også stor fare for at eide
katter rammes. Det finnes ikke hjemmel for å avlive friske katter, eide eller hjemløse, verken
i dyrevelferdsloven, kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven eller husdyrloven, sier Siri
Martinsen, leder i NOAH-for dyrs rettigheter.

NOAH og NHF mener det er svært kritikkverdig at Mattilsynet oppfordrer til å drepe dyr som er ofre
for omsorgssvikt, i stedet for å hjelpe dem.

- Vi oppfordrer til å kastrere kattene. Omsorgsmodellen innebærer at voksne katter kastreres og settes
ut igjen til et matingsprogram, mens kattunger fanges inn for omplassering. Denne metoden
praktiseres i en rekke land og også i flere norske byer, og har vist seg å være den mest humane,
effektive og langsiktige metoden, da den i tillegg til å stabilisere antall katter også virker positivt
holdningsskapende, sier Bodil Eikeset, leder i NHF.

Organisasjonene er sjokkerte over fiskeren som til Lofot-Tidende http://www.lofottidende.no/nyheter/article6104310.ece fortalte at han skar hodet av en katt som hadde satt seg fast i et
vindu.

- Dette er mishandling av verste sort, tortur av et uskyldig dyr, og vi er forundret over at noen vil stå
frem med en slik grusomhet, og ikke i stedet skammer seg dypt. Hvis det lykkes å få tak i navnet på
denne personen vil han bli anmeldt omgående, lover Siri Martinsen og Bodil Eikeset.

