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0033 Oslo
AD ANMODNING OM VURDERING AV JURIDISKE FORHOLD ANGÅENDE
EIERLØSE/FORVILLEDE KATTER
Det vises til Distriktsveterinærens ekspedisjon av 04.06.98, med forespørsel om hvorvidt eierløse
katter kan fanges inn og avlives.
Spørsmålet må avgrenses til i forhold til de virkemidler som dyrevernloven og husdyrloven gir
anvisning på.
Når det gjelder eventuell innfanging og avlivning i medhold av dyrevernlovens bestemmelser, kan dette
utelukkende skje i de tilfeller hvor innfanging og avlivning ut fra en dyrevernmessig vurdering anses
for å være nødvendig for å forhindre at dyret kommer "i fåre for å lida i utrengsmål", jfr.
dyrevemlovens § 2. Dersom det ikke representerer noen slik fare for unødvendig lidelse om dyret får
leve videre, kan man ikke med ryggdekning i dyrevernlovens bestemmelser verken kreve eller besørge
dyret avlivet.
Når det gjelder forholdet til husdyrlovens bestemmelser, må eventuell innfanging og avlivning være
begrunnet i at man på den måten gjør det man finner nødvendig for å forebygge, begrense eller utrydde
sykdommer hos dyr. Det er neppe grunnlag for å hevde at katter som kan defineres som eierløse
representerer større eller annen smittefare enn katter som påviselig kan tilbakeføres til en eier. Det skal
på denne bakgrunn vanskelig gjøres å kunne etablere en annen praksis for innfanging og avlivning i
medhold av husdyrlovens bestemmelser i forhold til eierløse eller forvillede katter enn man kan gjøre i
forhold til eide dyr.
Konklusjon: Kattens status som eiet eller eierløs kan ikke tillegges selvstendig betydning når det gjelder
spørsmålet hvorvidt dyret kan avlives i medhold av husdyrlovens eller dyrevernlovens bestemmelser.
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