PRESSEMELDING
Dyrevern = Avlivning?
Avliving av hjemløse katter i Haugesund ?
Oslo, 25.03.2008
Kontaktpersoner:
Odd Harald Eidsmo, Dyrebeskyttelsen Norge tlf 47 45 88 44
Jenny Rolness, N OAH – for dyrs rettigheter, tlf 57 74 06 03
Bodil Eikeset, Norsk Huskattforening, tlf 22 10 93 54.
NRK Rogaland, Rogalandsnytt, sendte den 19. mars 2008 en reportasje om hjemløse katter i
Haugesund og om en kommende kastreringskampanje av eide katter, jfr http://www1.nrk.no/netttv/indeks/126054 Der bekreftet seniorinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynets distriktskontor for
Haugalandet, Haugesund, at kommunen og Mattilsynet vil ”villkattproblemet” til livs fordi de hjemløse
kattene sprer sykdommer som ringorm og toxoplasmose samt tisser i sandkasser. Når det gjelder
sykdommene som omtales, er dette svært sjeldne og helt ufarlige kattesykdommer som ikke er
registreringspliktige.
Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Huskattforening og NOAH - for dyrs rettigheter ser positivt på at
Mattilsynet vil støtte en kastreringskampanje rettet mot eide katter.
Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Huskattforening og NOAH for dyrs rettigheter ønsker at kommunen og
Mattilsynet benytter dyrevennlige løsninger og griper til positive tiltak i spørsmålet om hjemløse katter.
I denne saken vil vi gjerne ha svar på om kommunen og Mattilsynet vil benytte kastrerings-påbud
/omsorgsprogram som virkemiddel for å hindre at de hjemløse kattene "kommer i fare for å lide" sier
Jenny Rolness i NOAH - for dyrs rettigheter. – Mattilsynet bør i større grad velge tiltak som bedrer
kattenes status og fremmer respekten for liv, fremfor den lettvinte og negativt holdningsskapende
avlivingen.
- Vi reagerer også på at kattene omtales som ville. Å bruke ordet villkatt om en hjemløs katt er både
misvisende og uheldig. De såkalte villkattene som det ofte refereres til gjennom media er i helhet
katter som har vært noens familiedyr og avkom av disse. De bør derfor ikke omtales eller betraktes
som villkatter, men som det de er: Katter som av ulike årsaker er forsømt av eller kommet bort fra
eierne og dermed blitt hjemløse. Landbruks- og matdepartementet har derfor valgt å gå bort fra all
bruk av begrepet villkatt. Da må man kunne forvente at ansatte i Mattilsynet gjør det samme, sier Bodil
Eikeset i Norsk Huskattforening.
Dyrevern i form av avliving i regi av Mattilsynet og kommuner er dessverre blitt regelen heller enn
unntaket, især når det gjelder familiedyr. Dyrebeskyttelsen Norge, NOAH og Norsk Huskattforening
viser til at loven setter klare begrensninger når det gjelder kommuners og andres adgang til å avlive
eide eller hjemløse katter.
- Vi påpeker at det ikke er innført bestemmelser om pliktig id-merking av katter i Norge. Man kan
derfor vanskelig påstå at alle umerkede katter i et område er eierløse. 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. Dyrevernlovens § 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, påpeker Odd
Harald Eidsmo i Dyrebeskyttelsen Norge.
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