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Ny lov om Dyrevelferd
Høringsnotatet med utkast til ny lov om dyrevelferd er sendt ut med frist til februar 2008 å
uttale seg. Notatet kan leses her. NHF har tidligere gitt følgende høringssvar i forbindelse med
den nye loven: Ny stortingsmelding om dyrevern. I forbindelse med den nye dyrevernloven ga
NHF også følgende svar til Næringskomitèen: Dyrevernlov - forslag til Næringskomitèen. NHF
har også tidligere i en henstilling til Vitenskapskomitéen for Mattrygghet, Faggruppen for dyrehelse
og dyrevelferd (dyrevern) bedt om at plikten til å hjelpe dyr, paragraf 6 i nåværende dyrevernlov,
implementeres i den nye dyrevernloven: Les henstillingen. NHF vil gi nytt høringssvar innen
fristen 18. februar.

Helseundersøkelse hos
Veterinærhøgskole

katt

ved

Norges

Ved Norges veterinærhøgskole (NVH)
arbeides det med flere prosjekter angående
helse hos dyr. NVH har i samarbeid med
blant annet Norsk Huskattforening (NHF)
kartlegge helsestatus hos katter i Norge. De
første resultatene er nå klare. Se
Tilbakemelding til bidragsytere 20. des. 07,
samt NVHs nettside: Helsestatus hos katt i
Norge.

Katter på Omrestranda i Larvik kommune
NHF har engasjert seg i en sak som omhandler en gruppe på ca. 20 ungkatter og 10 kattunger på
Omrestranda i Nevlunghavn i Larvik. De opprinnelig forlatte "feriekattene" fra et hytte- og
campingfelt har vært matet av en som selv er husløs, men Larvik kommune har etter påtrykk
fra hytteiere bestemt at kattene skal bort fra området. Mattilsynet har fattet vedtak om at
kattene skal innfanges og om mulig omplasseres. Les mer om denne saken hos Noah, samt
avisartikler om saken: Pussig om kattene, Kultur kontra natur , Mattilsynet korrigerer, Dro med
uforrettet sak, Forsvar av en maktesløs, Klage ikke tatt til følge, Kattene blir avlivet, Kattene må
avlives og Vil avlive kattar, Fleischer anbefaler avlivning og En planlagt mordaksjon.
Pressemeldinger fra NHF og Noah: Dyrevern = Avlivning? Planlagt avlivingsaksjon av katter på
Ormestranda i Nevlunghavn og Krever omplassering og kastrering som løsning for kattene på
Omrestranda

Hjemløse katter i Stamsund
Norsk Huskattforening har i samarbeid med Noah - for dyrs rettigheter skrevet brev til
Vestvågøy kommune og Mattilsynets distriktskontor for Lofoten angående hjemløse katter i
Stamsund. Les brevet her. Saken er omtalt i Lofot-Tidende: Må avlives og Åpner for avliving.
Om NHFs og Noahs brev i Lofot-Tidende (30.10.07): Gir råd om villkatter. Flott initiativ fra
Trond Kroken i Mattilsynet og Vestvågøy kommune: Ønsker katte-dugnad. NOAH ved Siri
Martinsen har vært på åpent møte i Stamsund. Les rapport fra møtet: Omsorgsprogram
nødvendig. Utspill fra distriktssjef Trond Kroken i Mattilsynet: Kan skyte kattene selv. Les
reaksjonen fra NHF her.

Omsorgsmodellen - effektiv og etisk forsvarlig bekjempelse av hjemløshet
En god løsning for hjemløse katter som har liten tillit overfor mennesker og derfor kan være
vanskelige å omplassere til nye hjem, er at disse fanges inn og kastreres, for så å settes ut igjen
på samme sted som de ble innfanget, forutsatt at dette er et rimelig trygt sted for dem å
oppholde seg. Stadig flere kommuner, enkeltpersoner og foreninger både i Norden og i resten av
Europa bidrar til å muliggjøre slike omsorgsprogram. Les mer om omsorgsmodellen på
nettsidene: Omsorgsmodellen. En suksesshistorie om omsorgsmodellen er å lese i Noahs ark nr.
3/2007. NHF har fått tillatelse til å legge ut hele artikkelen på våre nettsider: Omsorg i praksis.

Opphør av omplasseringsvirksomheten hos Dyrenes Velferd
NHF sendte inn klage til Mattilsynet på det vi mener er et feilaktig vedtak om avvikling av
stiftelsen Dyrenes Velferd. Les brevet med vedlegg. Klage på vedtak fra Dyrenes Velferds
advokat finnes her. Endelig svar fra Mattilsynets regionkontor angående klage på vedtak kan i
helhet leses her: Endelig avslag fra regionkontoret. Flere dokumenter i saken er å finne på NHFs
nettside: http://home.no.net/huskatt/artiklerarkiv.htm

Omplasseringsvirksomhet og Mattilsynets rolle
Ni dyrevernorganisasjoner, deriblant Norsk Huskattforening, skrev den 4. aug. 2007 dette
brevet til Mattilsynet ang. anvendelsen av Forskrift om dyrepensjonater og lignende på
omplasseringsvirksomheter for dyr. Mattilsynets svar 17. aug. 2007 kan leses her. Flere
organisasjoner stiller seg bak følgende pressemelding: VIL MATTILSYNET AVVIKLE DE
FRIVILLIGE HJELPESENTRENE FOR DYR? Dyrevernorganisasjonene får støtte av professor
Bjarne Braastad. Les Braastads brev her. Østlandssendingen har dette oppslaget 20.08.07:
Uakseptable holdninger, samt dette oppslaget den 21.08.08: Ikke kompetente nok. Se også
innslaget på NRK. (Innslaget beg. ca. 12 min. ut i sendingen).

Norsk Huskattforening: http://home.no.net/huskatt

