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Velkommen til nye medlemmer!
Norsk Huskattforening kan med glede melde at vi siden nyttår har fått mange nye
medlemmer, og vi håper på flere i månedene som kommer. Det har også blitt mange
faste abonnenter på vårt nyhetsbrev, og dette er vi glade for. Vi håper alle medlemmer
og kattevenner har hatt en fin sommer så langt, og at mange fine dager gjenstår.

Vedtak om opphør av Dyrenes Velferd
NHF har sendt inn klage til Mattilsynet på det vi mener er et feilaktig vedtak om
avvikling av omplasseringshjemmet Dyrenes Velferd. Les brevet med vedlegg her.
Klage på vedtak angående Dyrenes Velferd ved advokat kan i sin helhet leses her.
Sigrid Engeland, representant for Mattilsynet, ønsket å avlive de 22 kattene som bor
hos stiftelsen Dyrenes Velferd på Alnabu i Oslo. Angivelig fordi det ikke var rent nok
der ved inspeksjon i mars. Engeland kom da på inspeksjon om morgenen før stellet
var gjort, og punkter i rapporten til Engeland påpeker blant annet at det står en privat
sofa i stua og at det var skitne dokasser. At dokassene er skitne før morgenstellet er
unnagjort, er ikke uvanlig. Dyrevernorganisasjoner som har besøkt Dyrenes Velferd
kjenner ikke igjen beskrivelsen i Engelands rapport, tvert imot er inntrykket av
Dyrenes Velferd at det er rent, kattene har mat og friskt vann, de har 350 kvm
husrom, samt et stort inngjerdet uteareale som de har fri tilgang på via kjelleren og

stua. Alle kattene er kastrerte og ellers friske og raske. Kattene får jevnlig tilsyn av
veterinær, og hun har skrevet en rapport som støtter opp om at kattene får god
omsorg på Dyrenes Velferd.
Dyrenes Velferd fikk frist til slutten av juni 2007 med å utbedre forhold Sigrid
Engeland fant klandreverdige. Til tross for dette ga Engeland varsel om at kattene
ville bli fjernet med makt fra og med den 15. juni. Dyrenes Velferd anket vedtaket,
med støtte fra de store dyrevernorganisasjonene. Engeland uttalte likevel på
Østlandssendingen at vedtaket står ved lag, dette til tross for at anken ikke er
ferdigbehandlet. En advokat har påpekt mangler ved saksbehandlingen, samt
urimelige krav uten lovhjemmel, blant annet sier Engeland at man i et privat hjem
ikke får ha mer enn fem katter. Det er imidlertid ingen paragrafer i norsk lov som
fastsetter en maksimumsgrense for hvor mange katter man har i en privat
husholdning, det er skjøtselen av kattene som gjelder. Derimot sier Lov om dyrevern
at friske katter ikke skal avlives: avliving er nødløsningen når "dyret lider i
utrengsmål". Kattene på Dyrenes Velferd lider ikke, både veterinær og medlemmer av
dyrevernorganisasjoner kan bekrefte at kattene er friske og velstelte.
Norsk Huskattforening bidro med følgende i forbindelse med endring i forskrift om
dyrepensjonat og lignende: Dyrepensjonatforskrift - høring april 2003. Les endelig
forskrift.
Dyrevennen høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn er død
Tore S. Engelschiøn sovnet stille inn mandag den
23.04.2007, 75 år gammel. Budskapet om hans død
vekker mange minner om et engasjert menneske som
deltok på mange arenaer i samfunnet. Aftenposten
hadde en omtale av Tore i forbindelse med hans 75
årsdag den 30. juli 2006. Omtalen avsluttes med disse
ord: "Som advokat lå jubilantens hjerte hos dyrene, og
Dyrebeskyttelsen var ofte klient". Norsk Huskattforening
kan slutte seg til disse ordene. Tore bidro med gratis
juridisk hjelp til foreningen i mange år.

Den mest omtalte saken som Tore hjalp foreningen med var Høyesterettsdommen

avsagt 29.10.1993 om retten til katt i borettslag, den såkalte "Emmelinedommen",
Tore prosederte saken som han vant på vegne av sin klient. Dommen har vært
banebrytende i forhold til de nye lovbestemmelsene vi har fått om dyrehold til tross
for deres uheldige ordlyd. Forøvrig kan Tores utredninger finnes på nettsiden til Norsk
Huskattforening i menyene "Hjemløse katter" og "Dyr i borettslag." På vegne av alle
oss som taler dyrenes sak og som gjennom mange år har fått hjelp av Tore, vil jeg få
uttrykke takknemlighet for alt det som Tore har bidratt med til dyrenes velferd. Vi kan
ikke få takket ham nok for all den juridiske gratis-hjelp han har gitt oss. Hans
utredninger er lagt ut på flere dyrenettsider og vil alltid minne oss om hans medfølelse
og engasjement for alle dyrearter. Vi snakker ofte oss imellom om hvor hjelpeløse vi
ble da Tore etter hvert grunnet dårlig helse ikke lenger kunne bidra på samme måte
som tidligere med å hjelpe oss i kampen for dyrenes rettigheter. Men han lever videre
med oss fordi hans juridiske utredninger er til hjelp hver dag og danner basis i mye av
vårt arbeide. Personlig tenker jeg med glede tilbake på alle de inspirerende og
engasjerte samtaler vi hadde. Han kunne kontaktes når som helst når det dukket opp
en dyrevernsak som måtte løses juridisk. Med Tores bortgang har dyrene mistet en
kraftig stemme, og vi har mistet et inspirerende og godt menneske. Vi minnes Tore
med takknemlighet og glede og sender hans familie våre tanker i denne vanskelige
tiden.
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening
Minneord hos Dyrebeskyttelsen Norge.

Nå kan du enkelt skaffe Norsk Huskattforening inntekter!
Norsk Huskattforening har inngått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no som gir
store inntektsmuligheter for Norsk Huskattforening – uten at det koster verken deg
eller oss en krone! Vi oppfordrer alle medlemmer, dyrevenner og andre støttespillere
til å benytte seg av denne unike inntektsmuligheten. Alle som registrerer seg er med i
trekningen av flotte premier hver måned. Klikk her! Støtt Norsk Huskattforening.

Enkelt og greit!
Ved å registrere deg på Frivillighetsnorge.no, vil du motta gode tilbud på e-post og

sms, og Norsk Huskattforening vil få inntekter for hver slik henvendelse du åpner! Det
er annonsørene som betaler Norsk Huskattforening for å nå ut til de som har registrert
seg – for deg og Norsk Huskattforening koster det ingenting å være med!
Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no er altså helt gratis, det har ingen bindingstid og
det er ingen krav til kjøp av varer og tjenester. For at Norsk Huskattforening skal få
inntekter holder det at du åpner de henvendelsene du mottar på e-post og sms. Du
bestemmer for øvrig selv hvor mange slike henvendelser du ønsker å motta hver uke.
Enklere kan det ikke bli – og morsomt er det også! Det tar ca. 1 minutt å registrere
seg. Alle som registrerer seg blir med i trekningen av flotte premier hver måned, i
tillegg til hovedpremien som er en spenstig Citroen C4 til en verdi av kr. 200 000.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer, dyrevenner og andre støttespillere til å benytte
seg av denne unike muligheten. Det eneste vilkåret er at du har fylt 15 år og har egen
e-postadresse. Klikk her! Støtt Norsk Huskattforening.
Med hilsen
Norsk Huskattforening
Besøk vår nettside: http://home.no.net/huskatt

