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PRESSEMELDING 16.07.2008 
 

 
REDNING FOR DUMPEDE DYR? IKKE I BERGEN KOMMUNE. 
 
Sommeren er et mareritt for mange dyr. Hundrevis av dyr har allerede merket hva det vil si å 
ikke passe inn med ferieplanene: Mange har blitt dumpet i søppelcontainere eller skogholt, 
andre har blitt forsøkt drept. 
 
Dyrebeskyttelsen Norge er den eneste landsdekkende organisasjonen som arbeider praktisk 
for å redde disse dyrene. Til tross for at håndhevelse av dyrevernloven og tilsyn med 
dyrevelferden er et offentlig ansvar støttes Dyrebeskyttelsen Norges arbeid med lite eller 
ingenting fra det offentlige. Med innsamlede midler må Dyrebeskyttelsen Norge selv sørge 
for akutthjelp, sterilisering/ kastrering, id-merking og omplassering til et nytt, godt hjem. 
Hjelpen som det offentlige kan tilby er i hovedsak avliving - en mager trøst for dyr som 
nettopp har blitt reddet fra døden. 
 
I Hordaland har dette paradokset fått en ny dimensjon. Kommunen mener at det må søkes om 
bruksendring for lokalene som benyttes av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdeling i 
Hordaland, og har pålagt dem å stanse all omplassering av dyrene inntil videre for å unngå 
dagsbøter. Men lokalene er den private boligen til en av mange som arbeider frivillig i 
lokalavdelingen - noe som åpenbart ikke er aktuelt å omregulere til næringseiendom. Dermed 
faller lokalavdelingen mellom alle stoler og ender opp vingeklippet av kommunen. 
 
- Det er i utgangspunktet paradoksalt at en idealistisk organisasjon må ta seg av nødhjelp til 
mange av de hjemløse dyr i Norge. Dette burde være kommunen og det offentliges ansvar. Da 
grenser det til det absurde når kommunen pålegger oss å ikke hjelpe dyrene lenger. Vi blir rett 
og slett nektet å gjøre jobben kommunen selv burde være pliktig til å gjøre, sier Inger Johanne 
Graff, leder i Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hordaland. 
 
- Vi får telefoner om dyr som er reddet fra akutt nød, som har blitt dumpet levende i en 
søppelcontainere eller forsøkt drept. Noen kommer på døra til oss med dyr som har blitt 
reddet i siste sekund. Midt i den verste ferietiden er situasjonen for dyrene verre enn noen 
gang. Hvor ubegripelig er det ikke da at kommunen med viten og vilje nekter oss å hjelpe, 
spør Graff. 
 
Dyrebeskyttelsen Norge har bistått avdelingen i Hordaland med å klage inn kommunens 
vedtak, men det antas at klagen ikke vil bli behandlet før om 8-10 måneder. I mellomtiden 
opprettholdes omplasseringsforbudet fra kommunen. Dette vil ha dramatiske konsekvenser 
for de mange dyrene som er avhengig av lokalavdelingens hjelp i denne perioden. 
 
 
Kontakt: 
Inger Johanne Graff, leder i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Hordaland, tlf. 93 28 16 93 
Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig Dyrebeskyttelsen Norge, tlf. 47 45 88 44 


