Pressemelding:
Folk må bry seg før det er for sent.
Katten på det vedlagte bildet gikk i flere måneder ute og skrek og bad om hjelp i et
boligområde i Os kommune. Lørdag ble katten funnet død etter å ha gitt opp kampen.
Bodil Eikeset i Norsk Huskattforening og Jenny Rolness i NOAH - for dyrs rettigheter, vil
gjerne minne folk om hjelpeplikten i dyrevelferdsloven.
Dyrevelferdsloven § 4: Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller
hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. (...) Nødvendige utgifter til tiltak etter denne
bestemmelsen skal staten betale, men utgifter knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan
kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren.
- Mange må ha sett denne katten i løpet av de månedene eller årene han gikk ute og led
vondt. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Bergen og Hordaland ble kontaktet dagen før katten
døde. De var raske med å skaffe fosterhjem og var også ute og lette etter ham, men da var det
dessverre for sent, forteller Bodil Eikeset og Jenny Rolness.
- Denne saken har opprørt mange. Det er grunn til å spørre hva som er galt med samfunnet
når folk i lang tid kan se hjemløse dyr i en så forferdelig forfatning uten å ta affære. Flere i
området har nok gitt katten litt mat, og noen har hengt opp oppslag og søkt etter eier, men
ingen gav ham den hjelpen han trengte. Han skulle vært tatt i hus for lenge siden og fått tilsyn
av veterinær. Det burde også vært en selvfølge å kontakte Dyrebeskyttelsen på et langt
tidligere stadium. Da kunne katten vært spart for mye lidelse og en uverdig død.

- Vi må ikke vente til det er for sent med å gi dyr i nød den hjelpen de trenger. Vi ber folk
som ser dyr som lider om å yte hjelp umiddelbart. Kontakt Dyrebeskyttelsen, Mattilsynet bruk gjerne meldeknappen på Mattilsynets nettside, der man kan være anonym om man
ønsker det - og politi og viltnemd når det gjelder ville dyr. Staten dekker utgiftene til avliving
når dette er nødvendig av dyrevelferdsmessige grunner, også av skadde fugler og andre ville
dyr man har mulighet til å bringe til veterinær. Er det dyr som er hjemløse eller har eiere som
ikke tar vare på dem - ta dyret i hus, gi det mat og varme og kontakt hjelpeapparatet,
og rapporter dårlig dyrehold.
- Vi håper at katten som døde i Os i helga kan være et ansikt utad for de mange hjemløse og
vanstelte kattene som går ute og sulter og fryser og lider vondt, så flere kan få hjelp før det er
for sent, sier Bodil Eikeset og Jenny Rolness.

Kontakt:
Bodil Eikeset, 99 51 27 52
Jenny Rolness, tlf. 57 74 06 03

