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Kjære medlem, tusen takk for støtten i året som har gått! 

 

Året 2018 har vært preget av digitalisering og fornying av DOOA, i tillegg 

til det praktiske arbeidet. Vi har det siste året samarbeidet veldig godt i 

styret med å fornye DOOA og gjennomgå rutiner og adopsjonstall. Vi har 

som et resultat av dette vedtatt å sette i gang arbeidet med å danne en ny 

organisasjonsstruktur, og vi jobber i dette øyeblikk med å opprette 

området hund. Vi ønsker å favne så mange dyrearter som mulig og øke 

antall dyr som vi kan hjelpe, og dette er noe som vårt nye 

organisasjonskart vil bidra med. 

 

Praktisk dyrevern 

Iht. 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. 

 

2018 ble et svært hektisk år for området smådyr, med en stor dyrevernsak 

som ramlet i fanget vårt i slutten av juni, en tid på året hvor det normalt 

er svært hektisk fra før, med få ressurser. I samarbeid med vår 

søsteravdeling, Ringerike, samt Norges Kaninforening, ble vi bedt om å 

hjelpe over 140 dyr. Mot alle odds klarte vi å samle nok frivillige og biler til 

å hente 75 kaniner og to chinchillaer en vanlig tirsdags kveld hos 

Mattilsynet. Resten ble plassert hos de to andre foreningene. Med 

strålende hjelp også fra Storo Dyreklinikk og Lillestrøm Dyreklinikk, samt 

snille mennesker som åpnet sine hjem for disse dyrene på kort varsel, fikk 

vi alle i hus. Noen av dyrene var i såpass dårlig tilstand at de dessverre 

måtte avlives, andre var drektige og fødte i løpet av de første dagene, og 

noen rakk vi å ta abort på. Uansett så var dette en massiv oppgave og i 

ettertid forstår vi ikke helt hvordan vi fikk det til. En stor takk sendes alle 

som stilte opp! 

 

Vi har i 2018 fått inn flere vonde dyrevernsaker, og ikke alle har det vært 

mulig å redde. De som har klart seg går gode tider i møte, og det er disse 

dyrene som gir oss motivasjon til å fortsette arbeidet. 

 

Høsten 2018 inngikk vi et samarbeid med NMBU Veterinærhøgskolen 

(NMBU) på flere områder. Blant annet tilbyr de gratisk helsesjekk til alle 

som adopterer smådyr fra oss innen seks måneder etter adopsjon. Noe av 

årsaken er at NMBU sine studenter vil få flere dyr å undersøke, samt at vi 

kan få bedre statistikker over dyrs helse i tiden etter adopsjon, og dermed 

øke vår kompetanse samtidig. I tillegg tar NMBU imot smådyr for oss 
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døgnet rundt/året rundt, og det er til stor hjelp i akutte situasjoner. NMBU bistår også med 

veterinærtjenester for smådyrene som blir innlevert til dem, så vi slipper å frakte til andre klinikker og 

stresse dyrene ytterligere før overføring til fosterhjem. 

 

I høst arrangerte vi kaninkveld sammen med NMBU, DN og Norges Kaninforening. Denne ble avholdt i 

auditoriet hos NMBU og det var nesten 90 deltagere, alt fra inviterte fagpersoner fra Mattilsynet, 

veterinærstudenter, veterinærklinikker og dyrebutikker. Målet var å øke kompetansen om kanin som 

dyreart, godt kaninhold, helse og tips til hvordan man enkelt kan øke velferden generelt. Arrangementet 

var en stor suksess og vi håper å kunne tilby flere slike kvelder. 

 

Smådyrmottak 

2018 var nok et år hvor vi følte vi ventet mer på konkrete svar enn noe særlig fremgang, men 2019 ser 

ut til å bli året da vi endelig kommer store steg nærmere opprettelse av Smådyrmottak! Vi har for kort 

tid siden valgt de arkitektkontorene som skal bistå oss i reguleringsprosessen og tegning av 

smådyrmottaket på tomten som Oslo Kommune har tilbudt oss på Kalbakken i Oslo. Vårt mål er å 

bestille oppstartsmøte med Plan- og Bygningsetaten (PBE) før påske og vi har fått tilbakemelding fra 

Eiendoms- og Byfornyelseetaten (EBY) om at vi da også vil lage utkast til festeavtale hvor leien vil bli kr. 

5 000 pr år. Vi har signalisert til PBE tidligere at vi minimum må få benytte 2 mål, helst mer, så får vi se 

hva vi får til gjennom reguleringsprosessen. Smådyrmottaket vil bli det første i sitt slag i Norge og med 

stadig flere store dyrevernsaker for smådyr så er det definitivt et stort behov for et slikt senter. 

 

Praktisk arbeid  

Styret har innført nye digitale verktøy for å lette hverdagen til både frivillige og administrasjonen. Dette 

er også på bakgrunn av at Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ønsker at lokalavdelingene skal bli papirløse, 

samtidig som vi sikrer personlige opplysninger iht. GDPR-reglementet. Vi har begynt arbeidet med å 

forberede oss på drift av smådyrmottaket hvor vi vil få ansvaret for å organisere enda flere frivillige. I 

tillegg bruker vi Shelter Manager, en digital database med oversikt over alle dyr, adoptivhjem, 

fosterhjem, og lignende. 

 
Kompetanseheving blant de frivillige 

Vi ønsker kompetanseheving blant de frivillige på Hjelpesenteret og vil på sikt kunne tilby relevante kurs 

av veterinærer og ev. veterinærstudenter og andre fagfolk, som kan bidra til økt kunnskap og trygghet. 

Det har vært flere forespørsler fra de frivillige etter at vi tilgjengeliggjorde kommunikasjonen opp mot 

styret, og dette gjør at styret kan arbeide mer effektivt med å skaffe til veie både utstyr og relevante 

kurs til de som ønsker det. 

  
Spesifikk rekruttering 

I 2018 har vi jobbet med å rekruttere frivillige til spesifikke formål med gode resultater. Det vil vi 

fortsette med og vi ønsker å fokusere på å ha en gruppe med frivillige som kan bidra med 

informasjonsarbeid ved å stå på stand og jobbe med kampanjer. Dette krever at de frivillige har god 

kunnskap om organisasjonen generelt, og de spesifikke sakene vi jobber med. Vi vil derfor ha fokus på 

god opplæring og inkludering for hver enkelt frivillig, og vi jobber med å sette sammen en 

velkomstpakke til nye frivillige.  

 



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 som det ikke 

er hverken 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 2018, direkte eller indirekte, er følgende: 

 

Art Omplassert Avlivet/død 
hos oss 

etter inntak 

Avlivet 
direkte 

hos 
veterinær 

Inne pr. 
31.12.18 

Totalt 

Katt 90 6 3* 48 147 

Kanin 72 23 0 109 204 

Hund 0 0 0 0 0 

Marsvin 9 0 0 4 13 

Chinchilla 0 0 0 4 3 

Fugl 6 0 0 2 8 

Degus 0 0 0 2 2 

Ørkenrotte 0 0 0 1 1 

TOTALT     378 

 

* 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.  

 

Markedsføring og sosiale medier  

Som tidligere skrevet har vi hatt stor suksess med å rekruttere frivillige ved å spørre etter spesifikk 

kompetanse som vi trenger der og da, og sosiale medier er en flott arena å gjøre dette på. Vi oppfordrer 

alle som ønsker å få et godt innblikk i vår hverdag, hvor vi deler både små og store nyheter, til å følge 

oss på Facebook og Instagram. Facebook siden finner dere her: 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus  

 

NRK Super 

I 2018 har DOOA også valgt å rette fokus på informasjon til barn og unge. Gjennom et samarbeid med 

NRK Super har barn og unge fått bli med DOOA ut for å se hva som skjer med dyrene som er i nød. NRK 

har fulgt frivillige ved innhenting av chinchilla og innfangning av kanin, og de har fått bli med i en svært 

alvorlig dyrevernsak som omfattet fire kaniner. Dette er innslag som har blitt vist i serien ”9 liv”, den har 

rettet seg mot de litt eldre barna eller de yngste tenåringene. Seriens hensikt var å vise hvordan dyr kan 

være avhengig av hjelp fra mennesker for å overleve. Dette prosjektet var viktig for oss fordi vi tror på 

barn og unges engasjement, og vi vet hvor viktig det er at mennesker tidlig i livet opparbeider seg 

empati og respekt for dyr. 

 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus


Politisk og juridisk arbeid  

Kampanjen Ærlig talt. I senere tid har det blitt økt fokus på hva uetisk avl betyr for velferden og 

livskvaliteten til hundene våre. Det er positivt at stadig flere tar til orde for å ta problemene som oppstår 

ved uvettig avl på alvor. 

 

Det er ikke til å stikke under stol at menneskets skjønnhetsidealer utgjør en stor fare for hundene våre. 

Mange hunderaser har særtrekk som har blitt utviklet til det ekstreme, slik at det truer hundens helse, 

funksjon og velferd. Når vår seleksjon går på bekostning av dyrets helse, er dette å anse som uvettig avl. 

Mer informasjon om dette finnes på Dyrebeskyttelsen Norges hjemmeside. 

 

DOOA har engasjert seg i kampanjen om uetisk avl i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge; 

Prosjektgruppen består av Åshild Roaldseth, daglig leder DN, Eva Hustoft fra sekretariatet, og Jørn Y. 

Sørum fra DOOA. I tillegg får vi hjelp av frivillig Henriette Eikeset som er jurist. 

 

Under «Dogs4All»-messen ble det tatt bilder og samlet inn dokumentasjon rundt en del utstilte hunder, 

noe som har resultert i at det er sendt inn 20 bekymringsmeldinger til Mattilsynet. Det er avholdt møte 

med Mattilsynet i januar v/Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd. Hensikten er å få 

utarbeidet en forskrift som skal omhandle avl på dyr (hund), og med det gi Mattilsynet et bedre verktøy 

i arbeidet. Det er oversendt et oversendelsesbrev til Mattilsynet om saken, og pressen blir kontaktet når 

vi mener tiden er moden. 

 

Økonomi og administrasjon 

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

forutsigbarhet. 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 og vi gleder oss stort over alle bidrag som vil hjelpe oss med å realisere dette. Etter 

hvert som prosjektet skrider frem vil vi arrangere innsamlingsaksjoner også for mottaket. 

 

I tillegg til medlemsinntekter og fjernadopsjon er inntekter fra Grasrotandelen og innsamlinger via 

Facebook og VIPPS, viktige arenaer for fundraising. 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. 

 

Regjeringen har økt satsen for gaver til frivillige organisasjoner for 2018, da kan man få fradrag for gaver 

helt opp til kr 40 000 (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 for 2018 har samarbeidet godt og det har vært gjennomført flere styremøter, i tillegg til jevnlig 

kommunikasjon på e-post. Det gode samarbeidet har resultert i flere spennende prosjekter både 

innenfor området hundeavl og smådyr. Vi har opprettet tettere samarbeid med Dyrebeskyttelsen 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/
http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/
http://www.dooa.no/stott-oss/


Norge, og jobber kontinuerlig med å fremme viktige saker for å øke synlighet og nye medlemmer. Styret 

og administrasjon for 2018/2019 har bestått av: 

 

• Leder: Cathrine Melby Fredriksen 

• Nestleder: Hege Johansen 

 

 

• Styremedlemmer: Jørn Yngve Sørum, Katarina Andersson, Norun Christine Sanderson, Hilde 

Merete Moe, Michelle Nordby 

 

• Varamedlemmer: Jon Erik Modahl, Pia V. Ravnsborg Aanrud, Knut Haugen 

 

• Administrasjonssekretær: Frida C. Østvang Gulbrandsen 

• Valgkomitè: Renée Ariann Riis-Mysen, Tina Hellerød, Anita Brennhaugen 

• Revisor: Høilund Revisjon AS 

• Regnskapsfører: 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 er 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.  

 

Vi oppfordrer alle til å melde seg på vår elektroniske medlemsliste via vår nettside siden vi ønsker å 

bli papirløse og spare pengene som går til porto, print og papir til dyrene. 

 

Tusen takk for 2018, og med ønske om et godt år for dyrene i 2019! 

 

Med vennlig hilsen, 

Styret  

 

  

 
 

 

Ønsker du å motta invitasjon, Årsrapport og annen viktig medlemsinformasjon elektronisk i fremtiden? Da kan 

du melde deg på vår elektroniske medlemsliste via vår nettside: 

 

http://www.dooa.no/stott-oss/medlemskap/  
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