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ÅRSBERETNING 2009

”Det er min påstand at det ikke finnes hjemløse katter med
verdige liv. For å leve et verdig liv, må man kunne overleve og
mestre det miljøet man befinner seg i på en tilfredstillende
måte. Det gjør ikke hjemløse katter”
Veterinær Pettersen, Hafrsfjord Smådyrklinikk i rapporten ”Hjem, kjære hjem?”
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ANTALL MEDLEMMER
Per 31.desember 2009 hadde Dyrebeskyttelsen Norge, Avdeling Trondheim og
Omegn 668 betalende medlemmer. Dette er 42 medlemmer mer enn i 2008.

MØTEVIRKSOMHET
Det har i perioden vært avholdt elleve styremøter, fem møter med Trondheim
Kommune, Mattilsynet, Dyrevernnemnden og Foreningen for Omplassering av Dyr i
Trondheim, og to møter/sosial samvær for brakkestellere og medhjelpere.

AKTIVITET
Åpen Dag:
Brakka har vært åpen for publikumsbesøk hver torsdag kl.18.00 -20.00. Vi hadde
også Åpen Dag lørdag 5.september med opprigging av gnagertelt, standtelt og
kaffetelt utenfor brakka i tillegg til åpen brakke. Vi har hatt godt besøk gjennom hele
året, og mange dyr har fått seg nye hjem gjennom denne besøksordningen.
Stand:
 4. - 5. april – informasjonsstand på Katteutstilling på Lade
 24. april – markering av ”Forsøksdyrenes Dag” på torget.
 7. juni – informasjonsstand på Bydelstorget, Voll Gård.
 13. juni – informasjonsstand på Åpen Dag ved Byåsen Dyreklinikk.
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5. desember – utdeling av sjokolade og informasjon om ”Grasrotandelen” i
Nordre gate.

Annet:
 5. mai – informasjonsforedrag ved Skjetlein Videregående skole, i samarbeid med
F.O.D Trondheim.
 8. - 10. mai og 9. - 11. oktober – loppemarked på Bispehaugen skole: utrolig
mange lopper, masse folk og godt salg.
 23. – 25. juni – Stormartnan i Trondheim sentrum: lynlotteri, generell informasjon
om arbeidet vårt og verving av medlemmer.

INNTAK DYR / OMPLASSERING
I løpet av 2009 tok vi inn 287 katter. Dette er 59 flere enn i 2008.
238 katter ble omplassert til nye hjem og 37 ble gjenforent med eieren sin. Dette er
henholdsvis 58 og 9 flere enn året før.
Av andre dyr tok vi inn 19 kaniner, 5 tropefugler, 2 høner, 1 hane, 4 marsvin, 2 ildere,
1 chinchilla, 1 degus, 1 hamster, 1 mus og 1 rotte.
10 kaniner, 5 tropefugler, 2 høner, 1 hane, 1 marsvin, 1 degus, 1 hamster og 1 rotte
ble omplassert til nye hjem.
3 kaniner, 2 ildere og 1 tropefugl ble gjenforent med eieren sin.

Hjemløse kaniner er dessverre et økende problem, her representert ved kaninen Tina som ble etterlatt
på sentralbanestasjonen i Trondheim sentrum.

FJERNADOPSJON
25 katter har vært fjernadoptert i 2009. Dette er 5 flere enn i 2008.

BEKYMRINGSMELDINGER
I alt 79 bekymringsmeldinger vedrørende dyrehold ble mottatt og varslet videre til
Dyrevernsnemnda i løpet av 2009. Dette er en økning på 2 saker i forhold til 2008.
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ØKONOMI
Hovedinntektene til Dyrebeskyttelsen kommer fra medlemskontingenter, gaver /
støtte fra private personer og gjennom arrangementer i egen regi. Hovedutgiften vår er
knyttet opp til veterinærbesøk i forbindelse med de hjemløse dyrene vi tar inn. I 2009
vedtok styret at også kaniner og andre gnagere skal kastreres og id-merkes før de
omplasseres til nye hjem, noe som er en av grunnene til at veterinærutgiftene ble høye
i 2009. Hovedgrunnen er likevel det høye antallet dyr vi har tatt inn, og året ble ekstra
utfordrende fordi vi i perioder var den eneste organisasjonen som tok i mot hjemløs
dyr i Trondheim. I oktober vedtok derfor styret at pengene fra ”Grasrotandelen”
skulle brukes til å dekke budsjettoverskridelsen. Takket være ”Grasrotandelen”, gode
inntekter på loppemarkedene, og gaver/støtte fra publikum klarte vi oss økonomisk
også i 2009.

GAVER OG STØTTE
Vi vil takke alle privatpersoner som har støttet Dyrebeskyttelsens arbeid gjennom
2009, ingen nevnt – ingen glemt! Vi vil også rette en stor takk til alle besøkende som
har vært innom brakka vår på Sluppen med gaver som kattemat, pledd og annet
katteutstyr. Det er veldig hyggelig at så mange viser interesse for dyrene vi har tatt
inn, og det arbeidet vi gjør.
Legat: Stykjunker J.M Moe og Hustru Sigrid Moes legat;10.000 kroner.

MEDIA/OMTALE
 ”Foreldre må ta ansvar for kjæledyr” – Adresseavisen 12.01.09 – kommentar til
avisartikkel om den nye dyrevernsloven
 ”Flere hjemløse dyr” – NRK Trøndelag 21.01.09 – radiointervju/nettartikkel om
status når det gjelder hjemløse dyr
 ”400 katter omplassert i fjor” – Adresseavisen 28.01.09 – avisartikkel om antall
hjemløse dyr i Trondheim
 ”Kjenner du denne kaninen?” – Adressa.no 05.03.09 – nettartikkel om kanin
etterlatt på sentralbanestasjonen
 ” Kanin forlatt” – Adresseavisen 06.03.09 – avisartikkel om kanin etterlatt på
sentralbanestasjonen
 ”Hvem eier denne høna?” - Adressa.no 16.04.09 – nettartikkel om høne funnet i
Trondheim sentrum
 ”Ingen savner Nelly” – Adressa.no 17.04.09 – nettartikkel om hønen som ble
funnet og tatt inn av Dyrebeskyttelsen
 ”Høne jagd opp i tre” – Adressa.no 19.04.09 – nettartikkel om høne nummer to
funnet i Trondheim
 ”Mysteriet med de hvite italienerne” – Adressa.no 20.04.09 – avisartikkel om
hønene funnet i byen
 ”Ja, vi flytter sammen” – Adressa.no 25.04.09 – nettartikkel om hønene som ble
omplasserte sammen i et nytt hjem
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 ”Dumpet og forlatt” – Adressa.no 29.04.09 – nettartikkel om voksen katt dumpet
på trappa til brakka
 ”Hønekrim ble hønelykke” – Adresseavisen 07.05.09 – avisartikkel om enden på
historien om hønene
 ”Kattunger ble dumpet som søppel” – Dagbladet.no 28.05.09 – nettartikkel om
kattungekull etterlatt på trappen til Dyrebeskyttelsens brakke
 ”Kattunger tapet fast og dumpet i pappeske” – Aftenposten.no og Adressa.no
28.05.09 – nettartikkel om kattungekull etterlatt på trappen til Dyrebeskyttelsens
brakke
 ”Hadde ikke noe annet valg” – Adressa.no 29.05.09 – nettartikkel om katteeieren
som dumpet kattungene på brakka til Dyrebeskyttelsen
 ”Forferdelig og meningsløst” – Adressa nettavisen 07.06.09 – nettartikkel om død
and funnet med plastbånd knyttet rundt halsen
 ”Endte livet i byen” – Adresseavisen 08.06.09 – avisartikkel om samme sak som
ovenfor
 ”Ferietrøbbel for de firbente” – Kvinneguiden.no 06.07.09 – nettartikkel om
sommer, ferietid og dyrehold
 ”Store forskjeller” – Adresseavisen 08.07.09 – kommentar i avisartikkel om
dyrepensjonater
 ”Forlatt i skogen” – Adressa nettavisen 15.07.09 – nettartikkel om kattunger
dumpet i en grøft
 ”Skrekksommer for dumpede katter” – Adresseavisen 18.08.09 – avisartikkel om
katteskjebner sommertid
 ”Føler meg stemplet som dyremishandler” – Byavisa 25.08.09 – avisartikkel om
katteeier som er misfornøyd med Dyrebeskyttelsen
 ”Et tragisk eksempel” – Adressa nettavisen 27.08.09 – nettartikkel om døende
kattunge funnet i en grøft
 ”Ensidig fremstilling av Dyrebeskyttelsen” – Byavisa 08.09.09 – leserinnlegg i
forbindelse med sak i Byavisa 25.08.09
 ”Kjenner du Goffen?” – Adressa nettavisen 05.10.09 – nettartikkel om tam mus
funnet innestengt i en trekasse
 ”Ta vare på dyrene i kulda” – Adresseavisen 31.12.09 – kommentar om å ta ekstra
godt vare på dyrene i den strenge vinterkulden

Hønene på vidvanke i byen skapte mange avisoverskrifter i april.

OPPRETTELSE AV FORENING
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Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn er organisert som en stiftelsen. I henhold til
stiftelsesloven kan ikke en stiftelse være underlagt en annen organisasjon eller andre
vedtekter enn stiftelsens egne, og det er styret i stiftelsen som skal være det høyeste
organet. Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn har dermed ikke anledning
til å være medlem av paraplyorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. På årsmøtet i
2009 ble det vedtatt at styret i stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn skal
opprette en forening som bærer navnet Dyrebeskyttelsen Norge, Avdeling Trondheim
og Omegn. Foreningen vil være en lokalavdeling til Dyrebeskyttelsen Norge,
eksistere ved siden av stiftelsen, og styret vil være det samme i forening som i
stiftelse. Denne omorganiseringen vil ikke påvirke driften vår på noen som helst måte,
og vi vil arbeide videre til det beste for dyrenes ve og vel.

GRASROTANDELEN
I januar meldte vi organisasjonen inn i Frivillighetsregisteret. Dermed fikk vi
anledning til å delta i ordningen som Norsk Tipping har opprettet under navnet
”Grasrotandelen”. Uten ekstra kostnader kan tippere støtte oss med 5% av beløpet de
tipper for. Dette har så langt vært en god og kjærkommen inntektskilde for oss, og per
31.12.09 hadde vi 492 støttespillere gjennom ordningen. Vi takker alle som har valgt
Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn som mottaker for sin Grasrotandel!

I desember delte ”menneskelige pusekatter” ut sjokolade og informasjon om
”Grasrotandelen” i gågaten i Trondheim sentrum.

RAPPORT OM HJEMLØSE DYR
Dyrebeskyttelsen Norge publiserte rapporten ”Hjem, kjære hjem?” i mai 09.
Rapporten belyser situasjonen for de hjemløse dyrene i Norge, og presenterer
dokumentasjon innhentet fra Dyrebeskyttelsens lokalavdelinger over hele landet.
Dyrebeskyttelsen Trondheim bidro også til denne rapporten som kan lastes ned fra
nettsiden www.dyrutenhjem.no

BLOG
I august opprettet vi en blog på nettsiden vår www.dyrebeskyttelsen-trondheim.no
Ved hjelp av bloggen gis et innblikk i den daglige driften av organisasjonen, og
publikum får anledning til å komme med innspill og kommentarer til innleggene som
legges ut.
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KAMPANJE ANGAENDE KATTEHOLD
I lspet av 2009blc det etablefiet samarbeidmellom Mattilsynel Dy'revemnemnda,
Trondheimkommune,Foreningenfor Omplasseringav Dyr og Dyrebesb.ttelsen
Trondheimog Omegn.Milet med samarbeideter utviklingen av en forebyggende
kampanjel|.ir det gjelderkastreringavkatterog ansvarligkattehold.Resultatetav
samafteidetvil t{i lans€rti lopet av varcn2010.

SAMARBEID
Vi har hatt et godt sarnarbeidmedflere parteri 2009og vi vil spesielttakke;
MelhusDfeklinikk ved vetednererAnna ElisabethRatheog ArmaNeergaardRathe,
Foreningenfor Omplasseringav Dyr i Trondheimved lederKirsti Wangberg,
DyrcbeskyttelsenNorge, Avdeling Nord-Trondelagved lederKjell Karlssonog
Dyrevemsnemnda
for Malvik, Trondheimog Klebu ved leder GunnGraffer.
Vi vil ogsAtakkeAdr€sseavisen
og lokalavisenerundt om i distriktet for hjelp til A
annonsereetter eier til dyr somvi har taft inn.
En spesiellhilsenog takk rcttestil FrancisKjeldsbergsomi en anekkehar gitt
Dyrebeslil.ttelsenTrondheimmulighettil 6 husehjalnlssedyr pAbrakkai
Sluppenveien
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Sist,men ikke minst vil vi roseog rakk alle privatpersonersomhar Apnetsinehjem og
stilt opp somkisehjem for dyr somDyrebeslqttelsenhar tatt inn - utenderehaddevi
ikke kunnethjelpe si mangedyr som vi har gio( dettearet.
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