
Årsrapport 2022 

 

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. 

 

DOOAs Ark 

Stiftelsen DOOA Hjelpesenter smådyr ble opprettet våren 2019 med 

formål om å skape et Hjelpesenter i Oslo. Senteret skal driftes av DOOA og 

det er tenkt at det skal kunne ta imot både tamme og ville smådyr. 

Hjelpesenteret har vi gitt navnet DOOAs Ark. Hjemmeside for prosjektet 

er under utvikling og vil bli lansert våren 2023 på www.dooasark.no. 

Tomten som Oslo Kommune har stilt til rådighet ligger i Karl Flods vei på 

Kalbakken i Oslo, rett ved Alnaelven og med svært god tilgang til offentlig 

transport. Tomten er regulert til parkeringsplass, så derfor er første steg 

omregulering. Reguleringsprosessen har vært lang og ble noe forsinket i 

høst, noe som gjorde at den ikke ble fremlagt for Oslo Bystyre før nyttår. 

Vi forventer nå at saken blir behandlet av bystyret i løpet av våren 2023. 

Dersom omreguleringen vedtas, kan vi endelig gå i gang med byggesak!  

Smådyrmottaket forventes å hjelpe 200-300 smådyr årlig, i tillegg vil vi 

bruke det til generell kompetanseheving for dyrevelferd. DOOA mener 

mottaket på sikt kan bli et naturlig sted for alle å søke råd og tips for 

smådyrene som bor rundt oss til daglig. Vi er utrolig spente, og ikke minst 

stolte, over at små, tamme dyr og små, ville dyr endelig skal få sitt eget 

hjelpesenter. Det arbeides jevnlig med en finansieringsplan og vi vil også 

søke støtte fra både offentlige og private instanser. 

 

 

 

 
 

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 

http://www.dooasark.no/


Status praktisk arbeid 

Antall dyr som har mottatt vår hjelp i 2022, direkte eller indirekte, er følgende: 

 

Art Omplassert/ 
retur eier 

Avlivet/død 
hos oss 

etter inntak 

Avlivet 
direkte 

hos 
veterinær 

Inne pr. 
31.12.22 

Totalt 

Katt 205 30 1   155 391 

Kanin 92 13 0 67 172 

Hund 11 4 0 14 29 

Marsvin 8 0 0 6 14 

Chinchilla 0 0 0 3 3 

Fugl 85 19 0 53 157 

Degus 0 0 0 2 2 

Reptil og amfibier 1 0 0 0 1 

Annet 2 5 0 0 7 

TOTALT 404 71 1 300 776 

 

 

Praktisk arbeid  

Vi tar imot dyr i nød fra 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 

2022 mottatt flere dyr fra andre deler av landet. 

2022 har vært et svært hektisk år for Avdeling katt. Dessverre har året vært preget av tyngre 

dyrevernsaker som har trukket mye ressurser i organisasjonen. Vi ser også følgene av at mange familier 

har anskaffet katt under pandemien og at dette ikke var godt nok gjennomtenkt. Vi har tatt inn 306 

katter i nød. Noen få katter har vi funnet eierne til via annonsering, og noen katter er blitt overført 

andre organisasjoner. 188 katter fikk i 2022 sitt for alltid-hjem. Mange katter vi tok inn fra blant annet 

kolonier er fortsatt under sosialisering. Avdeling katt drives utelukkende av frivillige, og vi er utrolig 

stolte av å ha kunnet redde så mange katter. 

Vi har også brukt mye tid på å bygge organisasjonen. Vi har gjennom året fokusert mye på prosesser, 

rutiner og opplæring. Vi har satt søkelys på å gjøre DOOA Avdeling katt synlig i markedet som en 

profesjonell og ivaretagende organisasjon ved henvendelser og i sosiale medier. Videre har vi arbeidet 

med effektiv kommunikasjon for alle frivillige som er tilknyttet DOOA katt, det være seg sjåfører, 

frivillige på hjelpesenteret, Sosiale Medier-teamet, koordinatorer for fosterhjem og koordinatorer for 

adopsjon. Vi samarbeider med andre organisasjoner og Mattilsynet. Vårt mål er å hjelpe hver enkelt katt 

til et godt fremtidig liv uavhengig av kattens tidligere historie. Vi fortsetter å utvikle området og vi er 

svært positive med hensyn til å kunne hjelpe enda flere katter i nød neste år. 

Avdeling smådyr har hatt nok et travelt år og vi har merket etterdønningene etter COVID-19. Mange har 

skaffet seg dyr da de var så mye hjemme i 2020 og 2021, men nå som samfunnet etter hvert har åpnet 

helt, passer ikke lenger dyrene inn. Vi har mottatt mange henvendelser om vi kan overta en del av disse 

dyrene. Det har ikke vi kapasitet til å gjøre og det ansvaret ligger også hos eier, ikke oss. Vi opplevde i 



sommer at relativt mange kaninunger ble funnet ute på forskjellige steder, noe som er noe mer uvanlig i 

forhold til tidligere år. Blant annet ble tre kaninunger dumpet ved utfartsparkeringen i Skulleruddumpa. 

Flinke frivillige brukte mange timer hver kveld i fire dager før alle var fanget inn og trygt plassert i våre 

fantastiske fosterhjem.  

Vårt arbeid med å sette fokus på gode levevilkår også for de minste dyrene virker, vi ser flere og flere 

dyreeiere lage gode leveområder for sine dyr. Det er fremdeles en lang vei å gå, men vårt 

holdningsskapende arbeid vil fortsette og for hvert dyr som får større frihet, godt kosthold og 

spennende aktiviseringer, er vi litt nærmere målet. 

Avdeling fugl ble i 2022 utvidet til ni personer og aktiviteten med fugler har økt mye. Vi har et tett 

samarbeid med Norske tropefuglklubbers landsforening, Fugleadvokatene og veterinær Blom og jobber 

jevnt med kompetanseheving i tillegg til inntak, rehabilitering og adopsjoner av fugler. 

Avdeling hund har økt betraktelig det siste året siden etablering av egen avdeling i 2018, både når det 

gjelder antall henvendelser på e-post og inntak. Henvendelser er varierte og består av varslinger, hjelp 

til omplassering og andre utfordringer eiere og øvrige ber om hjelp eller råd til. Hundene er i all 

hovedsak kommet under vår omsorg i samarbeid med politi, Mattilsynet eller institusjoner innenfor 

kommune.  

Mange av hundene vi ønsker å hjelpe kommer fra alvorlige dyrevernsaker. Flertallet kommer inn med 

ubehandlede medisinske utfordringer i tillegg til adferdsmessige forstyrrelser. Dette skyldes som regel 

mishandling eller vanskjøtsel. Disse hundene har utfordringer som overgår hverdagsproblemer. Frykt for 

mennesker er det som utgjør det mest alvorlige problemet. Vi har per dags dato svært få fosterhjem 

med kompetanse til å trene eller forebygge de vanligste problemene, og dette er en stor utfordring. 

Målet er å kunne hjelpe flere dyr og kunne gi bedre omsorg med spesielt fokus for å sikre at alle dyrenes 

aspekter av generell helse og velvære blir adressert. DOOA Hund har godt samarbeid med 

Dyrebeskyttelsen Norges andre avdelinger, Rømlingen og sertifiserte instruktører. Det arbeides med å 

utvide dette. 

Ukraina 

Russlands krig i Ukraina har medført store flyktningstrømmer til Europa, inklusive Norge. Det er første 

gang vi har opplevd at flyktninger har hatt med seg dyrene sine og vi forsto raskt at de ville ha behov for 

hjelp, ikke bare i form av mat og utstyr, men også til nødvendige veterinærtjenester. Mange flyktet med 

bare litt tørrfôr i lommene sine, andre bar dyrene inne i klærne. Mattilsynet sier at over 4 000 dyr har 

kommet til Norge bare i 2022 og mange flere forventes i 2023 dersom ikke krigen tar snarlig slutt.  

 

Vi iverksatte bistand til disse dyrene i mars 2022. De aller fleste dyrene måtte i karantene, så i starten 

var det mest det akutte behovet vi jobbet med, fra flyktningene kom til et akuttmottak og til Mattilsynet 

hentet dyrene til karantene. Vi leverte mange billass med mat, sand og annet utstyr til mottakene i vårt 

distrikt. Vi inngikk avtale med EMPET-kjeden om veterinærbistand til syke og skadde dyr i vårt distrikt til 

sterkt rabatterte priser, slik at vi sikret at dyrene ville få nødvendig hjelp selv om eier ikke hadde 

mulighet til å betale selv. Vi ønsker også å takke EMPET, Helsfyr Panorama for lån av stort lagerlokale 

hvor vi oppbevarer donasjoner, DHL for bistand til å levere mat, sand og utstyr til hele landet (!), 

Zooplus, Purina, PetXL, og mange flere for bistand til disse dyrene og deres eiere! 



Markedsføring og sosiale medier  

Vi har en side på Facebook som har blitt svært populær de siste årene. Over 40 000 personer følger oss! 

2022 var et godt år for våre sosiale medier. Vi startet TikTok, og dette ble stor suksess. På Instagram 

satte vi oss et mål om å nå 5 500 følgere innen nyttår. Dette målet nådde vi med god margin!  

Sosiale medier-teamet ble utvidet, og det legges vekt på å ha en god og jevn kombinasjon av 

adopsjonsannonser, donasjonsinnlegg og hyggelige innlegg om hverdagen. Dette er noe som vil jobbes 

enda mer med i 2023. 

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 sosiale medier. Facebook-siden finner dere her: 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus  

 

«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». Det er positivt at stadig 

flere tar til orde for å ta problemene som oppstår ved uvettig avl på alvor. 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.  

 

Høsten 2022 sto ankesaken mellom Dyrebeskyttelsen Norge og Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, 

Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere i Borgarting lagmannsrett. I likhet med tingretten slo 

lagmannsretten fast at videre avl av rasen Cavalier King Charles Spaniel med dagens genmateriale er i 

strid med dyrevelferdsloven. For den engelske bulldoggen satt lagmannsretten terskelen høyere, og 

mener bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde forbudet fra tingretten. Nå har altså to instanser 

etablert gjennom rasen Cavalier King Charles Spaniel at deler av dagens avlspraksis foregår i strid med 

loven. Dette er en kjempeseier for dyrevelferden! Vi er samtidig overrasket over lagmannsrettens 

konklusjon på Engelsk Bulldogg. Dette er en rase med en massiv sykdomsbyrde, og hvor en stor andel av 

populasjonen lider av pusteproblemer. De arvelige lidelsene til denne rasen er godt dokumentert i 

litteraturen langt tilbake i tid, og nyere forskning viser tydelig at tilstanden for denne rasen er kritisk. 

Lagmannsretten setter likevel terskelen høyere enn det tingretten gjorde for bulldoggen, når det 

kommer til at helseutfordringene ikke i tilstrekkelig grad er bevist. 

 

Mer om kampanjen kan leses her: https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/  

 

Økonomi og administrasjon 

Foreningen har 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 

http://www.facebook.com/DyrebeskyttelsenOsloogAkershus
https://cgejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40575-022-00118-5
https://www.dyrebeskyttelsen.no/aerlig-talt/


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. 1950 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, faste givere og Grasrotandelen. 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.  

 

Styret 

Styret for 2022 har samarbeidet godt og det har vært gjennomført flere styremøter, i tillegg til jevnlig 

digital kommunikasjon. Styret og administrasjon for 2022/2023 har bestått av: 

 

• Leder: Mira Soria Røvang  Nestleder: Natanja Weist 

• Styremedlemmer:     Varamedlemmer: 

o Hege Johansen     Espen S. Andresen 

o Ann-Kristin Asbjørnsen    Anette Marie K. Andersen 

o Sanna Joelsson      

o Sabina Huanca Johansen 

o Anne Marie Winsnes     

 

• Administrasjonsleder: Helle Langmoen 

• Administrasjonssekretær: Frida C. Østvang Gulbrandsen 

• Frivillighetskoordinator: Inger H. Kviseth 

• Valgkomitè: Trine Tristana Nordby Lunde (trakk seg i perioden), Helene Nyheim, Brage Nordang 

og Hilde Merete Moe 

• Revisor: Høilund Revisjon AS  Regnskapsfører: Knif Regnskap 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.  

 

Tusen takk for 2022, og med ønske om et godt år for dyrene i 2023! 

 

Med vennlig hilsen, 

Styret  

https://dooa.no/stott-oss/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
mailto:medlem@dyrebeskyttelsen.no
mailto:post@dooa.no

