NYHETSBREV FRA NORSK HUSKATTFORENING MARS 2008
Endelig avklaring om Dyrepensjonatforskriften
Dyrepensjonatforskriften

gjelder

ikke

for

virksomhet som driver omplassering. Forskriften
er ikke utarbeidet med tanke på omplassering av
hjemløse dyr, men for dyrepensjonater som
drives som næringsvirksomhet og hvor man tilbyr
losji

og

mat

mot

betaling.

Dette

slår

lovavdelingen i Justisdepartementet fast, stikk i
strid med Mattilsynets påstander, blant annet i
Dyrenes Velferd-saken.
Les forespørselen fra NHF og DN, Hjelpesentra
for dyr og Mattilsynets rolle, brev fra Noah til
lovavd., NHFs brev til justisdep. og svaret fra
lovavdelingen i Justisdepartementet.
Ny lov om Dyrevelferd
Høringsnotatet med utkast til ny lov om dyrevelferd ble sendt ut med frist til 18. 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. NHFs høringssvar kan leses her.

Løsning på kattesaken i Larvik kommune
Saken om kattene på Omrestranda i Larvik kommune
er nå avsluttet. Fem av kattene ble innfanget av
skadedyrfirmaet Anticimex på oppdrag fra Larvik
kommune og disse ble dessverre avlivet. 12 av
kattene er kastert og omplassert, mens resten av
kattene fortsatt stelles og mates av Agnar Melberg.
Kommunen jobber nå med å skaffe bolig til Melberg
og de gjenværende kattene hans. Les det siste
oppslaget i Østlandsposten om saken: Kattesaken
avsluttet.

Hjemløse katter i Haugesund
Den 19.03.08 hadde Rogalandsnytt dette innslaget om såkalte "villkatter" på Haugalandet i
Haugesund kommune. Der påstås det blant annet at kattene utgjør en helsemessig risiko for
mennesker. Rogalandsnytt har også latt Kari Mills, leder i DB Sør-Rogaland, ta plass i studio, og Mills
viser til andre og bedre løsninger enn avliving. Det gjør også Norsk Huskattforening, NOAH - for dyrs
rettigheter og Dyrebeskyttelsen Norge som sammen har skrevet brev til Mattilsynet og Haugesund
kommune

i

forbindelse

med

den

planlagte

avlivningsaksjonen

på

Haugalandet.

Les

organisasjonenenes felles brev til Mattilsynet og kommunen, pressemelding og leserinnlegg.

Planlegg ferien i god tid
Katteeiere må planlegge ferien i god tid fordi en katt kan ikke etterlates uten pålitelig tilsyn. Fordi
det er forbundet med stor fare å ta katten med seg i ferien, er det best for katten å få være
hjemme i sine kjente omgivelser. Da må katten ha daglig tilsyn av gode venner/naboer som må
mate den inne samt holde den mest mulig inne, slik at den ikke legger ut på leting etter sine eiere.
Går ikke dette kan den plasseres hos venner. Da må den må holdes inne under hele passeperioden
og dører og vinduer må holdes lukket der katten er. Et annet alternativ er å anbringe katten på
kattepensjonat. Da må den være vaksinert på forhånd og helst kastrert dersom katten er
kjønnsmoden. Fordi katter trives best med det de er vant til, er det å ta katten med seg på
ferieturen siste løsning dersom ovennevnte løsninger ikke er mulige. Er det trygt å ha katten med
seg på reisen og til det stedet man reiser til, må den være forsvarlig plassert under transporten i et
transportbur for katt og ha tilgang til vann og mat inne i buret. Pass på at transportburet ikke står i
solen. Katten må holdes inne i 14 dager etter ankomst på det nye stedet. Det betyr at den skal
holdes inne under hele ferieoppholdet dersom ferietiden er 14 dager. I ferietiden er det viktig å
iføre katten et elastisk halsbånd påført telefonnummeret til kattens eier. Den beste forsikring mot
at katten ikke kommer på avveie, er å øremerke den. Dersom ovennevnte råd blir fulgt, vil både
katten og kattens eier være lykkelig gjenforenet etter ferien.

Nå kan du enkelt skaffe Norsk Huskattforening inntekter!
Ved å registrere deg på Frivillighetsnorge.no, vil du motta tilbud på e-post og/eller sms, og Norsk
Huskattforening vil få inntekter for hver slik henvendelse du åpner! Det koster ingenting å være med!
Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no har heller ingen bindingstid og det er ingen krav til kjøp av varer
og tjenester. For at NHF skal få inntekter holder det at du åpner de henvendelsene du mottar på epost og/eller sms. Du bestemmer selv hvor mange slike henvendelser du ønsker å motta hver uke.
Det tar ca. 1 minutt å registrere seg. Alle som registrerer seg blir med i trekningen av premier hver
måned, i tillegg til hovedpremien som er en Citroen C4 til en verdi av kr. 200 000. Vi oppfordrer våre
medlemmer og abonnenter på nyhetsbrevet til å benytte seg av denne muligheten. Det eneste vilkåret
er at du har fylt 15 år og har egen e-postadresse. Klikk her! Støtt Norsk Huskattforening

