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Høring angående forskrift om ID-merking av dyr
Nå er det fastsatt i den nye dyrevelferdsloven i en forskrift til loven at alle
katter i Norge skal ID-merkes fra og med 7 måneds alder med mikrochip
med et identifikasjonsnummer som registres i et register sammen med
opplysninger om hvem som er eier. Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.
Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet
forslaget til forskriften ut på høring. Les om forskriften på Mattilsynets
nettsider: Høring - forslag til forskrift om merking av katt.
NHF er invitert til å gi høringssvar og har tidligere sendt innspill til
Mattilsynet v/Maria Veggeland angående denne forskriften. Brevet kan
leses her.
Høringsfristen går ut den 1.desember 2009. NHF gjør oppmerksom på at
ikke kun høringsinstansene, men også privatpersoner står fritt til å gi
høringssvar, og NHF oppfordrer videre sine medlemmer til å benytte seg
av denne muligheten.
Millionarv til hjemløse katter
En kvinne i Porsgrunn testamenterte huset sitt til organisasjonen Redd
dyra som arbeider med omplassering av hjemløse katter. Huset med
innbo anslås å ha en verdi på to millioner kroner. Huset skal nå selges og
pengene komme hjemløse katter gode. Les mer om saken i Dagbladet.

Nytt om Petrus, nå kalt Petussen, og Gullpus -- september 2009
Mange husker sikkert historien om de to hjemløse kattene Petrus og
Gullpus som fikk nytt hjem hos NHFs leder, Bodil Eikeset. Her er en
oppdatering om hvordan det går med dem:

Gullpus

Petrus

I november i år har vi vært hos mamma i fem år ! Hver dag er en glede
for oss to. Vi koser oss sammen med våre venner og ikke minst med
mamma Bodil. Hun sier at vi er de mest kosete av de katter hun noen
gang har hatt. Og så sier hun at vi er så vakre ! Hun er tydelig stolt over
oss. Vi husker ennå den tiden da vi levde ute som hjemløse uten mat og
kos. Vi levde ute i mer enn to år da mamma Bodil kom og fanget oss. Vi
var så redde til å begynne med fordi vi var vandt til at alle mennesker var
farlige og ikke ville oss vel. Nå forstår vi at det også finnes mennesker
som er glade i redde katter og gjerne vil gi dem trygghet og omsorg. Vi er
takknemlige for det livet vi nå har fått og ønsker at flere hjemløse katter
kunne få gode hjem. Vi som har opplevd å sulte, fryse og bli jaget, setter
så uendelig stor pris på et godt hjem. Mamma sier at vi viser denne
takknemlighet til henne hver eneste dag !
Mange gode hilsener fra
Petrus og Gullpus
Atferdproblemer hos katt
Miniseminar med veterinær og atferdskonsultent Hanna Klinkenberg
onsdag 14. oktober 2009. Mer info om seminaret og påmelding finnes
her.
Katteseminar
AntrozoologiSenteret inviterer til fagseminar om katt 14. til 15.
november. Leder av Norsk huskattforening, Bodil Eikeset, skal holde
foredrag om katt i borettslag og boligsameier. Eikeset har tidligere holdt
foredrag om dette emnet, dette foredraget er lagt ut her. Les mer om
fagseminaret og meld deg på her.

Atferd hos innekatter
En fordypningsoppgave til Dyrepleierutdanningen ved Norges
Veterinærhøgskole tar for seg atferd hos innekatter med vekt på
problematferd. Hele oppgaven kan leses her.
Masteravhandling om dyrevelferdsloven
Rune Ellefsen har nylig fullført en mastergrad i rettsosiologi ved
Universitetet i Oslo hvor han har skrevet oppgave i forbindelse med den
nye norske dyrevelferdsloven som skal tre i kraft ved årsskiftet. Han
definerer oppgaven til å plassere seg innenfor det nye fagfeltet "grønn
kriminologi". Les oppgaven her.
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