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Avliving av katter i Refsnesalleen borettslag, Moss.
Saken gjelder avliving av tre kastrerte eide katter i Refsnesalleen Borettslag. Kattene var merket
med øremerking og microchip. Borettslagets styreleder, Pål Halvorsen, hevder i Moss Dagblad den
16.11.07 (http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article3130908.ece) at dette er gjort etter klarering
med Mattilsynet.
Det er forbudt å avlive katter som er i noens eie, hjemløse katter på annen manns grunn
(straffelovens par. 407) samt hjemløse katter på egen grunn. Det trengs positiv lovhjemmel for
å avlive katter. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov for avliving av friske katter som man selv
ikke eier. Det er heller ikke tilstrekkelig for avliving av katter at de står i fare for å lide i utrengsmål
slik som Dyrevernlovens par. 2 ofte feiltolkes. Avliving av fremmede katter kan bare skje etter
Dyrevernlovens par. 6 annet ledd når katten er så syk, skadet eller hjelpesløs at den ikke kan bli bra
igjen, og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelse for dyret. Heller ikke
Kommunehelsetjenesteloven, Smittevernloven eller Husdyrloven hjemler adgang til å avlive friske
katter. Innfanging av katter følger også reglene for avlivning av katter i egen forskrift der skyting
normalt ikke er tillatt.
Så lenge en katt ikke er til noen dokumentert ulempe for andre beboere så kan katt holdes i
borettslag. Ingen kan forby en beboer i borettslag å ha kjæledyr. Det slår blant annet både en dom i
Høyesterett (Emmeline-dommen, se NHFs nettside:
http://home.no.net/huskatt/emmelinedommen.htm), en dom i Agder lagmannsrett (om en hund) og
den nye Lov om husleie fra 01.01.01 fast. Det var høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn
som prosederte saken om katten Emmeline, og i følge hans tolkning av den nye husleieloven er
realiteten i lovteksten at borettslag ikke kan forby dyrehold som ikke sjenerer andre beboere.
Eventuell sjenanse må begrunnes og dokumenteres.
Interne regler i et borettslag kan vanskelig overprøve en høyesterettsdom. Det er altså ikke mulig
med hjemmel i norsk lov å opprette et forbud mot å holde kjæledyr. Jf. NHFs nettside Hund og katt
i leilighet - to høyesterettsdommer og en lovendring - av høyesterettsadvokat Tore Sverdrup
Engelschiøn: http://home.no.net/huskatt/borettslag.htm#Hund%20og%20katt%20i%20leilighet .
Det er heller ikke mulig å pålegge båndtvang på katter, slik styreleder i Refsnesalleen Borettslag Pål
Halvorsen hevder har blitt gjort overfor katteiere.
Jeg etterspør å få greie på hvem som har fanget inn kattene og hvilken veterinær som avlivet dem.
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