
Årsrapport 2016 

 

Kjære medlem, 

 

tusen takk for støtten i året som har gått! 

 

Praktisk dyrevern 

 

I henhold til Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter er praktisk hjelp til dyr i nød 

hovedprioriteten for lokalavdelingene. Dette betyr at svært mye av våre ressurser 

går med til nettopp det å hjelpe dyr i nød, og det er naturlig at vår årsrapport 

også reflekterer dette.  

 

Hvert år mottar vi mange tusen henvendelser via telefon, e-post eller sosiale 

medier om dyr som trenger hjelp og stort sett klarer vi å hjelpe de fleste. Vårt 

praktiske arbeid har sitt hovedsete ved Dyrebeskyttelsens Hjelpesenter i Oslo 

hvor vi hovedsakelig tar inn katter. Alle andre dyrearter plasseres rundt i 

fosterhjem i påvente av nye, gode hjem, og vi er så heldige at vi har mange 

privatpersoner som har åpnet sine hjem for å hjelpe dyrene.  

 

Smådyrmottak 

 

Dere som har vært medlem en stund vet at vi jobber for å opprette et 

Smådyrmottak i Oslo, hvor vi ønsker å hjelpe både tamme smådyr og småvilt, 

avhengig av nødvendige tillatelser fra myndighetene. Bystyret i Oslo vedtok i 

2014 å la oss få disponere en tomt til dette formålet, etter hjelp fra Harald 

Nissen, fra Miljøpartiet de Grønne. Mattilsynet i Oslo støtter oss i dette tiltaket da 

de også ser at det er et behov for et slikt senter. 

 

Etter vedtaket i 2014 har det vært noe vanskelig å finne frem innad i kommunen 

hvordan vi praktisk skal ordne dette, men i juni 2016 fikk vi endelig komme på 

visning av en tomt sammen med representanter fra kommunen. Tomten var på 

drøyt 3,5 mål men dette møtet gjorde det tydelig for oss at vi trenger en mer 

tydelig instruks fra politisk hold for å kunne komme videre, og vi ba derfor Byråd 

Hanna Marcussen (MDG) om et møte for noen avklaringer. Byråd Marcussen var 

imøtekommende og i slutten av november hadde vi et hyggelig møte i Oslo 

Rådhus. Til møtet hadde vi med oss fire konkrete punkter som vi ønsker Byrådens 

hjelp til slik at Smådyrmottaket etter hvert kan bli virkelighet. Vi har blitt lovet en 

tilbakemelding nå i starten av 2017 og i skrivende stund venter vi spent! Vi håper 

inderlig at 2017 vil være året da vi for alvor kan sette i gang dette prosjektet! Vi 

vil holde dere oppdatert, og anbefaler dere å følge oss på facebook om dere ikke 

allerede gjør det: https://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus/.  

 

Praktisk arbeid 

 

Vi tar i mot dyr i nød fra hele Oslo og Akershus, men det hender også at vi mottar 

henvendelser fra søsteravdelinger i andre deler av landet, om vi kan bistå, eller 

fra privatpersoner som ikke finner noen hjelpeorganisasjoner i deres eget distrikt. 

Vi bistår gjerne disse så langt vår kapasitet strekker til, og har i 2016 mottatt flere 
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dyr fra andre deler av landet. Vi har også bistått og betalt veterinærkostnader for privatpersoner med dyr som 

trengte akutt hjelp. Ved ett par anledninger har vi også betalt for kastrering av hunnkatter for å forhindre at de fikk 

kattunger. Antall dyr som kom inn i 2016 økte da vi har utvidet samarbeidet vårt med Mattilsynet. De dyrene som 

ble avlivet på Mattilsynets regning er ikke med i tabellen. Andre offentlige etater som vi har jevnlig kontakt med er 

blant annet Politiet, Rusetaten, Psykisk Helse og NAV. 

 

DOOA er en forening som tror sterkt på å yte god hjelp til alle dyr som har behov for dette og behandle dem med 

respekt og medfølelse. Dessverre er det en del av dyrene som kommer inn til oss det ikke er verken trygt, eller 

forsvarlig, å omplassere til nye hjem. Dette er som regel syke, skadde eller forvillede dyr. Et resultat av dette er at 

våre veterinærer må bistå oss med å avgjøre om det aktuelle dyret bør avlives av dyrevernmessige hensyn, eller 

om vi har et håp om at dyret vil kunne fungere godt i et nytt hjem. 

 

Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2016, direkte eller indirekte, er følgende: 

 

Art Omplassert Avlivet/død 
hos oss 

etter inntak 

Avlivet 
direkte 

hos 
veterinær 

Inne pr. 
31.12.16 

Totalt 

Katt 95 10 12* 53 170 

Kanin 68 14 2 66 150 

Hund 2 0 0 1 3 

Marsvin 11 3 0 4 18 

Chinchilla 2 0 0 4 6 

Fugl 0 0 0 14 14 

Hamster 0 0 0 1 1 

Ørkenrotte 0 1 0 0 1 

TOTALT     363 

 

* Katter som er innlevert hovedsakelig av publikum direkte til veterinær før inntak hos oss, og som vi har dekket 

kostnaden for undersøkelser og avliving. FIV-positive katter dekkes nå av Mattilsynet, det samme gjør alvorlig 

syke/skadde. Dyr med utenlandsk uregistrert chip blir avlivet i henhold til regelverket: 6.  

 Forvillede/alvorlige adferdsproblemer, innavl/genetiske defekter: 6 

 

Markedsføring og sosiale medier 

 

Vi har som nevnt en side på facebook og denne har blitt svært populær de siste årene. Mer enn 33.000 personer 

følger oss! Alle som ønsker å vise sin støtte til oss oppfordres til å følge denne siden. Her vil dere få et godt innblikk 

i våre hverdager, og vi deler alt fra små, til store nyheter. Siden finner dere her: 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus  

 

Vi har i 2016 også vært synlig i mange små og store medier, både lokalt og riksdekkende. Vi har hatt besøk på 

Hjelpesenteret av studenter og media, som vil filme og fotografere. Vi er veldig populære blant studenter som skal 

lage skoleoppgaver, så forespørslene er mange. Medienes interesse for DOOA har vært stor, og dette har ført til at 

også publikum har vært engasjert.  

 

Politisk og juridisk arbeid 

 

Vi fokuserer nå våre krefter i hovedsak mot Oslo Kommune, og opprettelse av Smådyrmottaket. Vi har opplevd en 

økt interesse også blant politikere fra enkelte kommuner i Akershus, som har tatt kontakt på eget initiativ, for å bli 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus


satt inn i situasjonen for dyrene i deres distrikt. Dette er veldig positivt, og vi merker at dyrevern og dyrevelferd 

har kommet høyere på den politiske agendaen til flere av partiene, selv om det fremdeles er en lang vei å gå. Oslo 

Kommune videreførte støtten til oss på 250 000 kroner, noe vi setter utrolig stor pris på! Miljøpartiet de Grønne i 

Ullensaker forslo også for Akershus Fylkeskommune på slutten av 2016 at de burde kunne gi en fast støtte til oss 

på vegne av alle kommunene i Akershus. Det forslaget har ikke blitt vedtatt så langt, men det er en god start for å 

øke bevisstheten ute i kommunene, at også dyrene skal tas godt vare på og få hjelp når de trenger det. 

 

Anmeldelser som blir foretatt føler vi ikke blir tatt på alvor, og dyrevernsaker er lavt prioritert hos politi og 

myndigheter. Anmeldelsen mot eier av «Flatebyhundene», var oppe i retten i 2016, dessverre tapte vi, og eier ble 

frifunnet for dyremishandling. En av anmeldelsene vi gjorde sommeren 2016 om et dyr som ble dumpet i buret sitt 

har vi ikke en gang fått svar på, på tross av purringer. 

 

Økonomi og administrasjon 

 

Foreningen har etter hvert fått opparbeidet seg en trygg økonomi, noe som gir oss stabilitet og forutsigbarhet. 

Dette bidrar blant annet til at vi kan støtte søsteravdelinger, og andre organisasjoner, samt enkelte privatpersoner. 

Vi jobber fremdeles hardt for å få mest mulig for pengene våre, og setter svært stor pris på alle våre støttespillere 

som gjør vårt arbeid mulig! Det være seg om man bidrar økonomisk eller praktisk, begge deler må til for å kunne 

hjelpe dyr i nød. Oppføring av Smådyrmottaket vil bli en betydelig utgiftspost, men dette har vi spart målbevisst 

mot i mange år og vi står nå klare til å «sette spaden i jorden» så snart vi blir enige med Oslo Kommune om hvilken 

tomt vi kan få disponere! 

 

Foreningen har per nyttår ca. 3 000 medlemmer og sammen med våre faddere utgjør dere hovedinntektskilden 

vår. Det er vel så viktig også å vise at det er mange der ute som bryr seg om dyr og deres velferd, så jo flere 

medlemmer vi har, jo sterkere kan vår stemme bli for dyrene. Andre viktige inntekter er Grasrotandelen, som i 

2016 ga oss hele 953 753 kroner! Har du ennå ikke bestemt deg for hvem du ønsker å donere din Grasrotandel til, 

så knytt deg gjerne til oss, søk da opp vårt organisasjonsnummer 983 549 438 på denne siden, og velg «Tilknytt»: 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.  

 

Vi har i 2016 endelig kommet i gang med Avtalegiro for våre faddere, samt at man nå også kan bli fadder for 

kaniner, i tillegg til katter. Avtalegiro både reduserer våre kostnader til regnskapsføring, i tillegg til at det eliminerer 

manuelle feil, og dermed også bidrar til at våre faddere får registrert korrekt beløp for sitt fadderskap. Faddere kan 

også få skattefradrag for sine bidrag. Regjeringen har økt satsen for gaver til frivillige organisasjoner for 2017, man 

få fradrag for gaver helt opp til kr 30 000 (totalt beløp pr person for alle godkjente organisasjoner). Ønsker du å 

lese mer om skattefradrag for gaver, se Skatteetaten sine nettsider: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-

satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/. Ønsker du å bli fadder, eller støtte oss på andre måter, i tillegg til å være 

medlem, ta en titt på våre nettsider for mer informasjon: http://www.dooa.no/stott-oss/.  

 

Styret 

 

Styret har samarbeidet godt, og det har vært gjennomført styremøter, i tillegg til jevnlig kommunikasjon på e-post. 

Styret og administrasjon for 2016/2017 har bestått av: 

 

 Leder: Cathrine Melby Fredriksen 

 Nestleder: Eva Marie Stryker 

 Styremedlemmer: 

o Jørn Yngve Sørum 

o Katarina Andersson 

o Hege Johansen 
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o Norun Sandersson 

o Christine Jeppesen 

 Varamedlemmer: 

o Dag-Erling Smørgrav (sekretær) 

o  Marie Juell 

o Wanja Jevne 

o Jon Erik Modahl 

 Valgkomitè: 

o Elin Haakenstuen 

o Renée Ariann Riis-Mysen 

o Ann Kristin Løvlien 

 Revisor: 

o Høilund Revisjon AS 

 Regnskapsfører: 

o Alpa Økonomi AS 

 

Generelt 

 

Vi ønsker å takke alle som følger oss på vegne av dyrene og vi håper dere vil fortsette og støtte foreningen. Vi vil 

minne om at dere som medlemmer kan melde fra om adresseendringer direkte til medlem@dyrebeskyttelsen.no. 

Jo mer oppdatert våre register er, jo mindre administrasjon og kostnader for feilsendt informasjon blir det på oss. 

Dere som er faddere kan melde fra om adresseendringer, etc. til oss på post@dooa.no. 

 

Tusen takk for 2016, og med ønske om et godt år for dyrene i 2017! 

 

Med vennlig hilsen, 

Styret   
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