Årsrapport 2019
Kjære medlem,
Tusen takk for støtten i året som har gått!
Foreningens formål (§ 3):
• Forebygge og bekjempe
dyremishandling og
uforsvarlig bruk av dyr,
også i forhold som ikke
omfattes av gjeldende
dyrevernlovgivning
• Fremme respekt og human
adferd overfor dyr og
human behandling av
tamme og ville dyr
• Yte praktisk hjelp til dyr i
nød
• Arbeide for økt forståelse
for dyrs velferd og naturlig
behov blant barn, ungdom
og voksne
• Støtte tiltak som fører til at
dyr kan leve best mulig i
samsvar med sin naturlige
adferd og biologiske behov
• Spre kunnskap om
dyrevern og søke å påvirke
holdninger som vedrører
dyrs behov, velferd og
rettigheter
• Arbeide for økt forståelse
for at dyr har rettigheter
som levende vesener,
hvilket blant annet
innebærer at de ikke må
benyttes i dyreforsøk
• Arbeide for at sentrale og
lokale politiske og
administrative myndigheter
skal ta økt praktisk og
økonomisk ansvar for
dyrenes velferd

dooa.no
post@dooa.no
Org.nr: 983 549 438
Tlf: 23 13 45 45

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.
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
På årsmøtet i mars 2019 ble det vedtatt å opprette en egen stiftelse som
skal stå for regulering og oppføring av et smådyrmottak. Oslo Kommune
har gitt oss en tomt på Kalbakken/Ammerud til rådighet og har forespeilet
en festavtale til kr 5000 pr år. Tomten er på ca 3 mål og ligger veldig fint til
med svært kort avstand til både buss og t-bane, samt at den ligger
naturskjønt til ved Alnaelven i Alna Miljøpark. Tomten er pr i dag regulert
til parkering og høsten 2019 gjennomførte Stiftelsen det offisielle
oppstartsmøtet for reguleringsprosessen med Plan- og Bygningsetaten. Vi
er utrolig spente, og ikke minst stolte, over at små tamme dyr og små ville
dyr endelig skal få sitt eget hjelpesenter! Vi antar at reguleringsprosessen
vil oversendes til politisk behandling i løpet av første halvår 2021, hvor
prosessen vil gå over til byggesakbehandling.
I tillegg til at vi håper 200-300 smådyr vil få hjelp årlig på dette senteret,
så vil vi også bruke det til generell kompetanseheving hos publikum. Vi
håper mottaket på sikt blir et naturlig sted for alle å søke råd og tips for
smådyrene som bor rundt oss til daglig.
Vi har opprettet en facebookside for prosjektet og vi anbefaler deg å
«like» den, der vil vi etter hvert holde alle som ønsker oppdatert på
prosessen, https://www.facebook.com/smadyrmottaket/.

Status praktisk arbeid
Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2019, direkte eller indirekte, er følgende:
Art

Katt
Kanin
Hund
Marsvin
Chinchilla
Fugl
Degus
Hamster
Hare
TOTALT

Omplassert/ Avlivet/død
retur eier
hos oss
etter inntak
207
79
3
2
0
12
2
1
0

6
8
1
0
0
0
0
1
0

Avlivet
Inne pr. Totalt
direkte
31.12.19
hos
veterinær
0*
104
317
0
97
184
0
2
6
0
8
10
0
4
4
1
2
15
0
0
2
0
0
2
1
0
1
541

* 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.
Praktisk arbeid
Vi tar imot 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
2019 mottatt flere dyr fra andre deler av landet.
2019 har vært et svært hektisk år for området katt. Området katt har vært under omstrukturering og vi
har brukt tid på rutiner og kompetanseheving. Vi har også knyttet til oss flere nye aktive frivillige og en
rekke nye fosterhjem for katt. Dette, samt samarbeid med andre organisasjoner og Mattilsynet har gjort
at vi har kunnet hjelpe langt flere katter enn på lenge. Vi har fokusert på å hjelpe hver enkelt katt til et
godt fremtidig liv uavhengig av kattens tidligere historie. Blant annet har vi sammen med andre
organisasjoner gitt et godt liv til mange kolonikatter. Vi fortsetter å utvikle område katt og vi er svært
positive med hensyn til å kunne hjelpe enda flere katter i nød neste år.
Området smådyr har også vært svært hektisk i mange år. Det er økt fokus på velferd også for de minste
dyrene og Mattilsynet har satt ekstra fokus på kaninhold den siste tiden. Økt krav til velferd fører til flere
tilsyn og dette igjen fører til avvikling av flere dårlige dyrehold. Vi bistår Mattilsynet så langt vi klarer og i
2019 overtok vi 46 dyr via dem eller andre offentlige etater.
Området hund er under oppbygging og vi håper å kunne hjelpe flere hunder i årene fremover. Vi støtter
også søksgruppen «Rømlingen», en gruppe som er dedikert til å lete etter hunder som er på rømmen og
bistå eiere med råd, tips og utstyr til innfanging/søk.

Vi har i 2019 fått inn flere vonde dyrevernsaker og ikke alle har det vært mulig å redde. De som har klart
seg går derimot gode tider i møte og det er disse dyrene som gir oss motivasjon til å fortsette arbeidet.
Markedsføring og sosiale medier
Vi har en side på Facebook som har blitt svært populær de siste årene. Mer enn 37 000 personer følger
oss! 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
I august 2019 deltok vi på «Dyr for alle» som foregikk over tre hele dager på Norges Varemesse på
Lillestrøm. Her delte vi stand med Norges Kaninforening og veterinærer fra EMPET Lillestrøm
Dyreklinikk. Messearrangøren hadde oppfordret alle barn om å ta med teddybjørner og andre kosedyr
så veterinærene kunne sjekke helsetilstanden deres, dette var et svært populært innslag og vi hadde til
tider køer langt utenfor standen!
Arrangementet «Kalde poter» ble nok en gang gjennomført av Memento Tattoo, en dag hvor de jobber
gratis og alle inntekter går direkte til vårt arbeid for dyr i nød. Dette er også et svært populært innslag og
vi takker nok en gang for fantastisk innsats av alle parter.
«Ærlig talt»
I senere tid har det blitt økt fokus på hva uetisk avl betyr for velferden og livskvaliteten til dyrene våre
og vi jobber med dette temaet ved kampanjen «Ærlig talt», hvor vi fokuserer hovedsakelig på hund, katt
og kanin. Vi startet dette arbeidet allerede i 2014, da bestilte vi en rapport om hundehelse fra
Veterinærinstituttet, noe som la grunnlaget for videre arbeid med «Ærlig talt». Kampanjen drives
hovedsakelig av oss og Dyrebeskyttelsen Norge sentralt. 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 dyrene våre. Mange raser har særtrekk som har blitt utviklet til
det ekstreme slik at det truer dyrets helse, funksjon og velferd. Dette gjelder blant annet særtrekk som
kortere overkjeve, kortere snute, kortere bein, bredere skalle og hodeskalle som er for liten for hjernen.
Når vår seleksjon går på bekostning av dyrets helse er dette å anse som uvettig avl.
Arbeidet har nå begynt å vise resultater i form av mye oppmerksomhet fra media. Publikum forstår godt
bredden i problematikken som tas opp, og det har vært mange gode tilbakemeldinger. Det er avsendt et
brev fra vårt advokatfirma til Norsk Kennel Klub der det varsles om søksmål for hvordan avlsarbeid
drives på mange hunderaser. Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke, og dette er den største saken,
med unntak av avvikling av pelsdyr, som Dyrebeskyttelsen Norge har vært involvert i i de senere år.
Mer om kampanjen kan leses her: https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/
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. For mer
informasjon om hvordan dere kan støtte oss, les mer her: https://dooa.no/stott-oss/
Foreningen har pr nyttår ca. 2 300 medlemmer og dere er én av våre hovedinntektskilder. 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 blir for dyrene. Andre viktige inntekter er fjernadopsjon,
innsamlingsaksjoner på Facebook og Grasrotandelen, som i 2019 ga oss hele 1 437 000 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.norsktipping.no/grasrotandelen.
Styret
Styret for 2019 har samarbeidet godt og det har vært gjennomført flere styremøter, i tillegg til jevnlig
kommunikasjon på e-post. Styret og administrasjon for 2019/2020 har bestått av:
•
•

Leder: Cathrine Melby Fredriksen (trakk seg i perioden)
Styremedlemmer:
o Jørn Yngve Sørum
o Anja L. Bredal (trakk seg i perioden)
o Randi Nøkleby Østvedt
o Hilde Merete Moe
o Jon Erik Modahl

•
•
•
•

Administrasjonsleder: Lisa Linnéa Aune
Administrasjonssekretær: Frida C. Østvang Gulbrandsen
Valgkomitè: Trine Tristana Nordby Lunde og Tina Hellerød (trakk seg i perioden)
Revisor: Høilund Revisjon AS
Regnskapsfører: Alpa Økonomi AS

Nestleder: Hege Johansen
Varamedlemmer:
Ann-Kristin Asbjørnsen
Eva Marie Stryker
Cathrine Hoel

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 2019, og med ønske om et godt år for dyrene i 2020!
Med vennlig hilsen,
Styret

