Full støtte til dyrevernorganisasjonene i saken ang. hjelpesentre for hjemløse katter
Østlandssendingen
NRK
Jeg gir full støtte til dyrevernorganisasjonene som tar opp kampen mot Mattilsynet, som vil stenge
hjelpesentre for katter som ikke følger Forskrift om dyrepensjonater.
Mattilsynet/dyrevernsnemnder legger som regel en ensidig vekt på hygiene når de inspiserer hjelpesentre,
men også ved andre typer inspeksjoner i dyrepensjonater og hjem med mange katter eller hunder. I stedet
burde Mattilsynet legge en totalvurdering av dyras velferd til grunn. Hovedfokus må settes på hvordan det
individuelle dyret egentlig har det. Dette krever en grundig innsikt i dyreartens atferdsbehov og evne til å
vurdere dyras psykiske tilstand. Slik kompetanse mangler Mattilsynet i stor grad, i hvert fall i
dyrevernsnemndene som foretar inspeksjonene.
Vuredering av dyrevelferd må ta utgangspunkt i en moderne definisjon av dyrevelferd:
"Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk
på å mestre sitt miljø". Denne er bl.a. brukt i Norges forskningsråd's rapport om "Forskningsbehov innen
dyrevelferd i Norge", som for øvrig jeg ledet arbeidet med.
Etter en karanteneperiode er det ikke nødvendig at katter på omplasseringssentre settes i enkeltbur, slik
Mattilsynet krever. En må isolere aggressive katter som angriper andre katter, men for øvrig går de aller
fleste kattene godt sammen. Da får de også et mer naturlig og variert hjemmemiljø, noe som ikke minst er
viktig for de kattene som kan omplasseres til et nytt hjem.
Jeg har lenge etterlyst overfor Mattilsynet en kompetanseheving når det gjelder hvordan en kan vurdere
dyras psykiske helse. Dette er i utgangspunktet ikke lett, men det kan læres. Utdannede kandidater i etologi
(dyreatferd) fra UMB har slik kompetanse, men Mattilsynet er i altfor liten grad interessert i å engasjere
disse. I stedet brukes veterinærer som fageksperter, men disse har sjelden kompetanse på dyreatferd. De
lærer svært lite om dette i sitt studium - kun 8-10 timers forelesninger som vi ved UMB gir dem. Til
sammenlikning har UMB-studenter i etologi 40-50 ganger så mye undervisning i etologi, også innen hund og
katt.
Formelt sett omfattes nok omplasseringsanstalter av Forskrift om dyrepensjonater, men denne forskriften er
altfor rigid og ivaretar ikke en totalvurdering av dyrets velferd slik den bør. Den bør derfor revideres.
Hilsen
Bjarne O. Braastad
professor i etologi, og ekspert på katters atferd
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