Til Mattilsynet,
distriktskontoret for Agder
NOAH-for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening (NHF) reagerer sterkt på
at Mattilsynet har gitt klarsignal til å avlive hjemløse katter i Arendal, og har
lånt ut feller til dette formålet.
Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for å avlive friske katter som man selv
ikke eier. Avliving av fremmede katter kan bare skje med hjemmel i
dyrevelferdsloven, når katten er uhelbredelig syk eller skadet. Heller ikke
kommunehelsetjenesteloven, smittevernloven eller husdyrloven hjemler
adgang til å avlive friske katter.
Avlivingsaksjonen i Arendal er begrunnet ut fra et ønske om å redusere antall
hjemløse katter, og skiller ikke mellom friske katter og eventuelt syke
katter. Det er kritikkverdig at Mattilsynet ved å låne ut feller er involvert i en
aksjon som mangler hjemmel i lovverket.
Vi vil påpeke at det ikke er pliktig ID-merking av katter i Norge, og at katter
ikke kan avlives som eierløse selv om de er umerket. Den tammeste katt kan
få en adferd som hjemløs når den går i en felle. Etter det vi kjenner til er
allerede en eid katt avlivet i aksjonen.
Avliving er dessuten en ineffektiv metode for bestandskontroll. Det viser
seg gang på gang at antallet katter raskt øker igjen, da man ikke gjør noe
med årsaken til problemet, som er uansvarlig dyrehold. Omsorgsmodellen har
derimot mange fordeler fremfor uetisk avliving. Denne metoden praktiseres i
en rekke norske byer, og har vist seg å være den mest humane, effektive og
langsiktige. I tillegg til å stabilisere antall katter, virker den positivt
holdningsskapende ved at den hever kattens status og bekjemper bruk- og
kastmentaliteten overfor dyr.
NOAH og NHF vil oppfordre Mattilsynet til å fremme hjelpearbeid for dyr som
er ofre for omsorgssvikt, i stedet for å fremme avliving. Vi ber Mattilsynet om
å stanse utlånet av feller til en avlivingsaksjon som må være å anse som
lovstridig, og som av denne grunn anmeldes av NOAH og NHF.
Vennlig hilsen
for NOAH - for dyrs rettigheter og Norsk Huskattforening
Siri Martinsen og Bodil Eikeset
siri@dyrsrettigheter.no og beikeset@getmail.no

