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Dyrebeskyttelsen Norge, heretter forkortet DN, vil i
denne årsmeldingen presentere organisasjonen og
virksomheten i 1999 i grove trekk.
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GENERELT
Formål
DNs formål er å:
• Arbeide for human adferd og human behandling av tamme og ville dyr.
• Arbeide for økt forståelse for dyrevernsaken blant barn, ungdom og voksne.
• Støtte tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sine naturlige instinkter.
• Forebygge og bekjempe dyremishandling og uforsvarlig bruk av dyr.
• Spre kunnskap om dyrevernsaken og forsøke å påvirke holdninger til dyrs
behov, velferd og rettigheter.
• Arbeide for økt forståelse for at dyr skal ha rettigheter som levende vesener.
• Påvirke norske myndigheter i saker som har med dyrevern og dyrevelferd.
• Delta i internasjonalt dyrevernarbeid.
Dyrebeskyttelsen Norges organisasjon
DN er en demokratisk organisasjon, der landsmøtet er det øverste organ. Landsmøtet avholdes annethvert år, og ble avholdt i mars 1998 i Oslo. Medlemmenes
tillitsvalgte møter på landsmøtet, og landsmøtet velger styret som er ansvarlig
organ mellom landsmøtene.
Styret
Styret i DN arbeider på idealistisk grunnlag og har ingen form for økonomisk
vederlag. Styret består av syv personer inkludert leder og to nestledere. Det ble
valgt nytt styre på landsmøtet i 1998. Noen av styrets medlemmer er aktive i
lokalforeninger, mens andre samarbeider med sekretariatet om den daglige
aktiviteten. Styrets arbeidsutvalg består av leder og de to nestlederne. Siden
landsmøtet i mars har styret i DN betått av:

Leder:

Nina Svendsby, Jessheim

Nestledere:

Kari Mills, Stavanger & Inger Lazzeri, Oslo

Styremedlemmer:

Thale Berg Strøm, Tromsø
Bent Ellingsen, Drammen
Gerd E. M. Nordhus, Ålesund
Pål Kristian Olsen, Tromsø

Varamedlemmer:

Stine Sønsterud, Bergen
Toralf Metveit, Kongsvinger
Stein Bakke, Oslo

Valgkomité:

Solveig Kristiansen
Reidun Fekjær
Marit Lilland

Vara til valgkomité:

Jenny Rolness

Styremøter/AU-møter:
Det har i 1999 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonmøter. Totalt 83
styresaker er blitt behandlet.
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Sekretariatet
DN har sitt sekretariat i Storgt. 38, 0182 Oslo. I 1999 har følgende personer
arbeidet i DNs sekretariat:
•Tatiana Kapstø, generalsekretær (tre femtedels stilling)
•Edel Husmo, sekretær (fire femtedels stilling)
•Anton Krag, biolog (tre femtedels stilling)
•Live Kleveland Karlsrud, jurist (full stilling)
•Iselin Thorseen, organisasjonssekretær (halv stilling)
•Inger Lazzeri, ernæringsfysiolog (frivillig medarbeider)
•Henning Skjørseter, sivilarbeider
I tillegg har man engasjert eksterne personer i utvalgsarbeid, på prosjekter og til
enkeltoppdrag. Sekretariatet er ansvarlig for den daglige drift av organisasjonen
og for å effektuere styrets vedtak. Sekretariatet mottar daglig en rekke henvendelser fra publikum, presse, skoleelever, studenter, andre organisasjoner og
institusjoner om problemstillinger vedrørende dyrevern. Sekretariatet organiserer et landsdekkende katteregister som i dag inneholder over 20 000 registreringer.
Lokalforeninger
Et overordnet mål for DN er at organisasjonen skal ha solide og aktive lokalforeninger og kontaktpersoner over hele landet. Det arbeidet lokalforeningene og
kontaktpersonene utfører er svært omfattende og bidrar vesentlig til organisasjonens utførelse av praktisk dyrevern.
Økonomi
DN har en solid økonomi og en sunn økonomisk styring. Driftsutgiftene er i
henhold til budsjett vedtatt av landsmøtet. Styret har rett til å gjøre justeringer i
budsjettet. Det vises til regnskap og balanse for detaljer. DNs aktiviteter er i stor
grad basert på økonomisk støtte fra privatpersoner, og de senere årene har man
registrert en positiv trend med et stadig økende antall mennesker som ønsker å
støtte organisasjonen økonomisk. Uten disse bidrag ville det ikke vært mulig å
opprettholde alle de aktiviteter organisasjonen forestår. DN vil på vegne av dyr i
Norge takke alle testat-orer og donatorer for deres bidrag.
Fond for alternativ forskning
DN forvalter «Fond for alternativ forskning». Fondet har i 1999 delt ut kr.
50.000 til forskere som bruker forskningsmetoder uten bruk av dyr. Det er viktig
for DN å kunne fremheve at forskning kan gjennomføres uten bruk av dyr.
Dyrevernblad
DN gir ut to blader. «Dyrenes Forsvarer» kommer ut 4 ganger i året og distribueres til ca. 5 000 abonnenter. Barnebladet «Dyrevennen» kommer også ut 4
ganger årlig og distribueres til ca. 2 500 abonnenter.
Internett
DN etablerte sine egne sider på Internett i 1998. Sidene er oversiktlige og informative og gir god anledning til å finne utdypende stoff om dyrevern og dyr
generelt. Internettsidene finnes på : www.dyrebeskyttelsen.no
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REPRESENTASJON I RÅD, UTVALG M.M.
Forsøksdyrutvalget
Landbruksdepartementet utnevner medlemmer av Forsøksdyrutvalget for 4 år
av gangen. Utvalget har det overordnede ansvar for virksomhet som innebærer
forsøk med dyr i Norge. Generalsekretær Tatiana Kapstø er fast medlem av utvalget, mens Nina Svendsby er personlig varamedlem for Kapstø. Utvalget avholder
møter ca. en gang i måneden, og driver tilsyns- og inspeksjonsvirksomhet.
Rådet for dyreetikk
Landbruksdepartementet har oppnevnt dette rådet som uttaler seg om prinsipielle etiske sider ved norsk dyrehold og produksjon. Varamedlem til DNs styre,
Toralf Metveit er fast medlem av Rådet for dyreetikk. Nestleder i DNs styre, Inger
Lazzeri, er varamedlem. Rådets uttalelser er svært ofte sammenfallende med DNs
synspunkter og krav vedrørende dyrevern og dyrehold.
DEBIO/Økologisk produksjon
DN er representert i DEBIOs utvalg for produksjonsformer i landbruket. DEBIO
fungerer som kontroll- og rådgivende organ for produksjonen av økologiske
matvarer i Norge. Generalsekreær Tatiana Kapstø har vært medlem av Debio i
1999, og juridisk rådgver Live Kleveland Karlsrud varamedlem. Økologisk produksjon tar større hensyn til produksjonsdyrenes ve og vel, og DN ser det som
en viktig oppgave å bidra til å øke og forbedre den økologiske produksjonen i
Norge. Nye regler for slakt av dyr fra økologisk produksjon har vært under bearbeiding.
DNs egne utvalg
«DNs utvalg for sel- og hvalfangst» og «DNs jaktutvalg» ble etablert i 1999 for å
knytte sammen ressurspersoner. Utvalgene arbeider for å bygge opp og formidle
kunnskaper som bidrar til å få slutt på menneskets utbytting av ville dyr. Anton
Krag er koordinator for begge utvalgene.
Arbeidsgruppe - eierløse katter
Landbruksdepartementet opprettet i 1998 en arbeidsgruppe som skal se nærmere på problemene med hjemløse katter i Norge. Arbeidsgruppen organiseres
av Statens Dyrehelsetilsyn og DN er representert ved nestleder Kari Mills. Målet
er å utarbeide en rapport til Landbruksdepartementet. På sikt er målet at det
ikke skal finnes eierløse dyr i Norge.
Forum for Utvikling og miljø
Forum er opprettet av norske organisasjoner for å koordinere oppfølgingen av
FNs konferanse om miljø og utvikling, og har mer enn 60 medlems-organisasjoner. DN ble medlem i 1999. Juridisk rådgiver Live Kleveland
Karlsrud er varamedlem i Forums styre, og deltar i arbeidsgruppen om WTO.
Høringer
DN er høringsinstans for flere offentlige etater i saker som vedrører dyr og dyrehold: Landbruksdepartementet, Statens Dyrehelsetilsyn, Miljøvern-departementet og Direktoratet for Naturforvaltning. DN har i løpet av 1999 avgitt høringsuttalelser om endringer i dyrevernloven, viltloven og om patentdirektivet.
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Rapporter
DN har produsert fem rapporter i løpet av 1999: «Krypdyr som hobbydyr», «Tap
av rett og straff etter dyrevernloven», «Hvor er dyrevernet i norsk politikk?»,
«Transport og slakt av produksjonsdyr», og «Rev og mink i fangenskap». Rapportene er blitt distribuert til interesserte og til media i forbindelse med DNs kampanjer på de aktuelle områdene.
Landbruksdepartementet/Statens Dyrehelsetilsyn
DN har jevnlig kontakt med så vel Landbruksdepartementet som Statens Dyrehelsetilsyn. I møter med de nevnte organer blir aktuelle problemstillinger vedrørende dyrevern og dyrehold diskutert. Det er viktig for DN å ha denne muligheten til å legge fram våre synspunkter og krav for de myndigheter som utformer
og forvalter norsk dyrevernlovgivning.
Kontakt med andre organisasjoner
DN er jevnlig i kontakt med andre organisasjoner som f.eks. Norsk bonde- og
Småbrukarlag, Godt Norsk, Dyreombudet, Nordsvin, Geno, Noregg og Fagsenteret for Kjøtt. Representanter fra DN har også vært tilstede på kurs for
dyrevernnemnder i flere landsdeler.
Kurs, besøk og foredrag
DN deltok ved ISAE (International Society for Applied Ethology) seminaret på
Lillehammer i høst. DN har foretatt fem besøk i forskjellige besetninger, og på to
slakterier. DN har holdt en rekke foredrag for studenter bl.a. på Norges Landbrukshøgskole, og Norsk Lærerakademi i Bergen.

INTERNASJONALT ENGASJEMENT
WSPA
DN er medlem av World Society for the Protection of Animals, WSPA. Varamedlem Toralf Metveit er medlem av WSPAs eksekutivutvag. WSPA er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdens dyrevernorganisasjoner, med over 300
medlemsorganisasjoner i over 70 land.
Eurogroup
DN er observatør i Eurogroup, en lobbyorganisasjon som fremmer dyrevern i EUbyråkratiet. Eurogroups arbeid er svært viktig, fordi det initi-erer regelendringer
som får direkte betydning for dyr i hele Europa, inklusive Norge. DN var representert på Eurogroups årlige fellesmøte ved Live Kleveland Karlsrud og Anton
Krag.
Nordisk Dyrebeskyttelsesråd
DN er medlem i Nordisk Dyrebeskyttelsesråd, som består av dyrevern-organisasjoner fra alle de nordiske landene. Disse samles en gang i året for å utveksle
erfaringer og utarbeide felles strategier for dyrevernarbeidet i de nordiske landene. I 1999 ble det årlige møtet arrangert på Island og Norge var representert
ved varamedlem Toralf Metveit.
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DYREVERNSAKER
Pelsdyr
DN gikk i 1998 til sak mot to tilfeldig valgte pelsdyrholdere for å få vurdert
lovligheten av pelsdyrholdet i forhold til dyrevernloven. Pelsdyrenes monotone
liv i nettingbur anser DN for å være i strid med §2 i dyrevernloven, som lyder:
«Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til dyrs naturlige trong og instinkter, så dei ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål.» Tilværelsen i nettingbur gir
ikke pelsdyrene mulighet til å få utløp for verken naturlige behov eller instinkter, og det er vel dokumentert at denne formen for dyrehold påfører dyrene
lidelse som bl.a. kommer til uttrykk ved unormal adferd og tvangshandlinger
(stereotypier).
Etter å ha tapt i herredsretten anket DN saken inn for lagmannsretten, der saken
kom opp i desember 1999. DN var representert ved advokat Jan Heftye Blehr.
DN førte en rekke habile vitner, som professor i dyrevern Donald Broom, etolog
Per Jensen, sekretær for Rådet for dyreetikk Cecilie Mejdell, og leder i Djurens
Rätt, Roger Petterson. I forbindelse med rettssaken samlet DN inn mengder av
informasjon vdr. alle sider ved pelsdyrhold både i Norge og utlandet. En
sammenfattende rapport ble utarbeidet og distribuert til pressen, myndigheter
og interesserte. På tross av att lagmansretten legger til grunn at pelsdyrhold er
uetisk, tapte DN saken. Styret i DN vil avgjøre om saken skal ankes videre til
Høyesterett.
Sanksjonsbestemmelsene i dyrevernloven
Det lave straffenivået i dyrevernsaker som havner i rettsapparatet sjokkerer
mange. Som regel blir den tiltalte dømt til bøter, betinget fengsel noen få uker og
av til blir vedkommende fradømt retten til å ha et visst dyreslag i noen år. De
praktiske konsekvensene for den dømte er små, uansett hvor groteske overgrepene eller omsorgssvikten har vært. DN har tatt opp dette med Landbruksdepartementet, og oppnådd at departementet nå fremmer lovendringsforslag om
straffebestemmelsene. Forslaget inneholder DNs viktigste krav.
Tamrein
DN gjentar krav om krisefôring av tamrein som ellers dør av sult på vidda. Problematikken kom et langt skritt i riktig retning da Landbruksdepartementet i
mars 1999 etterkom DNs krav om å innfortolke tamrein i dyrevernloven § 4.
Sau på utmarksbeite
DN fastholder krav om satsing på forebyggende tiltak for å hindre at sau
blir tatt av rovdyr. Utviklingen går også her i positiv retning: Statens
Dyrehelsetilsyn fremmer krav om at saueeierne selv tar ansvar, og at dyrevernnemndene håndhever dette. Landbruksdepartementet fremmer lovendringsforslag.
Slakting og transport av dyr
DN har avdekket at hele 52 000 dyr dør under transport på vei til slakterier
hvert år. Det er ukjent hvor mange som skades i tillegg. Norske slakterier er
opptatte av å hemmeligholde sin virksomhet. DN har innsamlet store mengder
informasjon, og kommet i dialog med slakterinæringen. Informasjon om emnet
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er formidlet til publikum via media, Dyrenes Forsvarer og en meget vellykket
avisannonse. DN samarbeidet med TV2, som produserte et opplysende innslag
om oppdrett og slakting av gris i programmet «Rikets tilstand».
Politikk
DN har vært i kontakt med samtlige stortingspartier og oppnådd dialog med
representanter for Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
I tillegg har DN kommet i dialog med flere ungdomspartier.
Forskning
DN har søkt Norges Forskningsråd om midler til å forske på dyremishandling, og
fått bevilget NOK 600 000 til oppstart av et prosjekt som skal kartlegge tilfeller
av dyremishandling i Norge. Pålitelig kunnskap om mishandlingen vil gi oss
bedrede muligheter til å forebygge og stanse slik mishandling i fremtiden.
WTO
WTO-avtalen kan i økende grad bli en bremsekloss for nasjonalt og internasjonalt dyrevern. Dyrevernhensyn må ikke anses som «handleshindr-ende tiltak» i
WTO-avtalen, og forbrukernes rett til produktkunnskap bør sikres gjennom merking av produksjonsmåte. DN har, på oppfordring fra Eurogroup, arbeidet for å
bevisstgjøre norske politikere og forbrukere om disse spørsmålene. DN har bl.a.
hatt møte med Landbruksdepartementet, samarbeidet med FORUM, undertegnet
et internasjonalt opprop og initiert et norsk opprop.

OPPTREDEN I MEDIA
DN har i løpet av året figurert i alle landets største aviser og på de største TVkanalene. DN har flere ganger deltatt i debatt i «Sentrum» på TV2, har hatt innslag i nyhetssendingene på TV2, NRK og i flere radiokanaler. DN har hatt oppslag
i Aftenposten ved flere anledninger, dessuten helsidesoppslag i VG, Nationen,
Bondebladet og Klassekampen. I tillegg kommer oppslag i en rekke lokalaviser og
intervjuer i lokalradio, lokalTV og intervjuer i enkelte blader. De mediaprofilerte
sakene har for en stor delt vært enkeltsaker eller saker som media har hatt interesse av generelt, som sel/hval, mishandling, hjemløse katter m.v. I tillegg ble
pelsdyrenes elendige levekår satt i fokus i anledning av pelsdyrrettssaken ved
årets slutt. Totalt har DN i løpet av året hatt ca. 200 registrerte mediaopptredener som har vært av en viss størrelse.

-8-

Årsmelding 1999

Dyrebeskyttelsen Norge
Storgata 38
0182 Oslo
Tlf: 22 20 23 00
Fax: 22 94 32 81
www.dyrebeskyttelsen.no
post@dyrebeskyttelsen.no
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