Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark
Pb 2272, 9508 Alta
Tlf. 984 47 592
Hovedmail: postdbfinnmark@gmail.com
Hund: dnfinnmark.hund@gmail.com
Kontonr. 4901 13 79922, Org.nr: 987004193

Årsmelding 2015

Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark

FORMÅL
Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark (DNF) er en lokalavdeling av
Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DNF ble stiftet i 2004 og arbeider
etter DN’s vedtekter og etiske plattform. Vår viktigste oppgaver
er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte
dyr. Vi arbeider for forebygge og bekjempe vanskjøtsel, fremme
respekt for dyr og deres rettigheter. Vi arbeider for å spre
kunnskap om dyr og dyrehold, og for å fremme forståelse for
dyrenes naturlige behov. Vi driver holdningsskapende arbeid
til publikum i alle aldre.
STYRET
Sittende styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 21.08.2015
og har bestått av:
Styreleder:
Nestleder:

Eli Kathrine Antila (ikke til gjenvalg som leder)
Bjørn Andre Midjord (sitter fram til årsmøte 2017)

Styremedlem:

Esther Susanne Jensen

Styremedlem:

Anette Weile Holm

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kine Thomassen Østlyngen (fratrådt 17.12.15)
Hege Lampe (sitter fram til årsmøte 2017)

(sitter fram til årsmøte 2017)

(sitter fram til årsmøte 2017)

Varamedlem:

Åse Iren Suhr (fratrådt 10.09.15)
Tone Lise Bjørkli (fratrådt 17.12.15)

Varamedlem:
Varamedlem:

Beate Thomassen (sitter til 2017, rykket opp til styremedlem)
Camilla Kostamo (fratrådt 17.12.15)

Etter 17.12.15 har styret bestått av 6 av de opprinnelige 10 som
ble valgt.
Ved ordinært årsmøte 14. februar 2015 ble Tor Magne
Christiansen valgt til leder, Kine Thomassen Østlyngen ble
nestleder, styremedlemmer ble Siv Irene Bøgeberg, Nina Suhr, Eli
Kathrine Antila, Anette Weile Holm og Åse Iren Suhr.
Varamedlemmer ble Sandra Helene Solbakken, Camilla Johnsen
og Camilla Kostamo. Dette styret gikk i oppløsning sommeren
2015 grunnet store konflikter, og det ble derfor besluttet å

avholde ekstraordinært årsmøte i august samme år, i samarbeid
med DNs sekretariat.
På ekstraordinært årsmøte i august deltok Linn Krogstad,
sekretariatsleder for Dyrebeskyttelsen Norge, og Therese
Simonsen Rye, styremedlem i DN Tromsø og i DNs sentralstyre,
som observatører. I de to påfølgende dagene etter ekstraordinært
årsmøte ble det avholdt styremøter der de to også deltok. De kom
med råd og veiledning i det videre arbeidet til styret, og de veiledet
i forhold til konflikthåndtering. Årsakene til det høye
konfliktnivået som har vært det siste året ønsker vi ikke å utdype
nærmere av personvernmessige årsaker. Det vi kan si er at
årsaken er sammensatt og komplisert, og kan ikke tillegges
enkeltpersoner. Det er alltid flere sider av en sak.
Sittende styre har hatt store geografiske utfordringer i forhold til
å avholde fysiske styremøter. Styret er spredt over hele fylket med
leder i Kirkenes, nestleder i Hammerfest og de øvrige
styremedlemmene i Vadsø og Alta. Det har derfor vært nødvendig
å avholde styremøtene elektronisk ved å benytte facebook og mail.
Dette har gått veldig greit, selv om fysiske møter er å foretrekke.
Vi ble opprinnelig anbefalt å fysisk møtes annen hver måned, og
denne anbefalingen gis videre til det nye styret etter årsmøtet.

MEDLEMMER
Pr. 03.02.2016 hadde vi 160 aktive medlemmer, det er en
nedgang på 27 medlemmer. Medlemmene er fordelt på 12
ungdom/studentmedlemmer, 11 barnemedlem/dyredetektiver,
29 avtalegiromedlemmer og 108 hovedmedlemmer.
Inntak og omplassering av dyr
Hjelpesenteret for katter åpnet 1. nov.2009 med
livstidskontrakt med eier og hans etterkommer. Eier gikk bort i
nov 2014, på nyåret 2015 inngikk styret en avtale med eiers
datter som overtok eiendommen. Kattehuset består av 4 rom
(pluss gang/sluse der vi kommer inn), kattene går løs og har
alt de trenger av vann, mat, leker og selskap i hverandre. 2 av
4 rom kan lukkes med gitterdør og brukes som skjermet rom

til f.eks mor og barn. Det er luke mellom disse 2 rommene og
egen utegård i tilknytning til den ene, så selv om katter kan
fortsette å være skjermet fra de andre kattene så har de
mulighet til å gå ut.
Vi har totalt tatt inn 151 katter i 2015.
Totalt inntak katter
Voksne katter
Kattunger
Tilbakelevert eier
Omplassert voksne
Omplassert kattunger

151
61
90
3
35
67

Totalt antall døde
Funnet død/død av andre
årsaker
Avlivet grunnet sykdom/alvorlige
plager
Avlivet etter en totalvurdering av
tamhet/helse

44
7
28
9

Til sammenlikning var det totale inntaket av katter i 2014 78,
hvorav 11 ble avlivet/døde.
Kommentar til det høye antall døde katter i 2015:
Ved årsmøtet 2014 ble det vedtatt i handlingsplanen å satse på å
rydde opp i kattekolonier rundt om i fylket. Det ble derfor hentet
inn forvillede katter fra Havøysund, Honningsvåg, Hasvik og
Vardø for å nevne noen. Disse kattene er ofte i dårlig helsemessig
forfatning, i tillegg til å være utam. Noen av disse, og da spesielt
kattunger, har vi lykkes med å temme og omplassere. Voksne
katter derimot er vanskelig. Vi lykkes med noen få, men dessverre
så ender de fleste med å bli avlivet etter å ha prøvd de i først på
kattehuset, og så i fosterhjem. Vurderingen som gjøres i forkant
av å beslutte de avlivet, er en helhetsvurdering der vi både legger
vekt på helse, mulighet for ev. medisinering, samt hvor god
progresjon de har i forhold til målet som er at de skal kunne bo i
et hjem. Hvis de over tid ikke klarer å tilpasse seg å bo med

mennesker, og de konstant er redd, vil de etter hvert utvikle
kroniske sykdommer forårsaket av stress. Slike stressrelaterte
sykdommer er umulig å bli kvitt da årsaken til plagene ikke blir
borte. I tillegg er det svært vanskelig å medisinere slike katter. Vi
har som mål å gi alle en sjanse, ingen blir avlivet uten at vi prøver
andre muligheter først.
Av avlivede katter i 2015 er 14 kolonikatter som er fanget inn i
2014. Også i 2015 er det fanget inn kolonikatter i Salttjern
utenfor Vadsø, og i Båtsfjord. Av 13 katter fanget på disse to
plassene er 5 avlivet. Vi overtok også 10 katter fra DVOO i Vadsø,
av disse er 6 avlivet grunnet store helsemessige plager.
Når det gjelder kattunger så er 2015 et rekordår med hele 90
kattunger, til sammenlikning ble det hentet inn 44 kattunger i
2014. Vi vet ikke helt årsaken til det høye antall kattunger, men
vi tenker at det både skyldes at folk er blitt enda flinkere til å
varsle om kattunger som er født ute, og at vi har hatt en veldig lav
terskel for inntak.
Vi har tenkt at å ta inn stort sett alle kattunger vi får melding om
er med på å forebygge danning og vekst i kattekolonier. Hvis
kattungene ikke blir hentet inn, og de overlever vinteren, er
problemet mangedoblet året etter.
Pr. 31.12.15 hadde vi 19 aktive fosterhjem med til sammen 27
katter. 6 fosterhjem er ledig. På kattehuset var det 4 katter ved
årsskiftet.
Hundegruppa
Hundegruppa har omplassert hele 30 hunder i året som gikk. Av
disse er et valpekull på ni valper som vi overtok etter en eier som
mente å avlive de. 1 hund er avlivet, Castro. Castro led av alvorlig
hjertefeil, og etter en vurdering fra to veterinærer, hvorav den ene
spesialist på hjertesykdommer hos hund, ble Castro besluttet
avlivet av medisinske årsaker.
Som kjent er det ikke hjemløse hunder i Norge, derfor jobber
hundegruppa forskjellig i forhold til hvordan det jobbes med
katter. De fleste hundene overtas fra eier fordi de står i fare for å

bli avlivet, eller så er det hunder vi overtar fra politiet. Da har
som regel politiet gjort et vedtak etter hundeloven slik at eier ikke
lengere får eie hunden.
Bilde viser 4 av valpene fra valpekullet på 9 stk. Alle valpene fikk
gode og trygge hjem da de ble gamle nok.

Rico-saken
Rico er en rottweiler DNF overtok i 2014. Han ble forsøkt i flere
fosterhjem og nye hjem fra vi overtok han. I mai 2015 var det en
episode i daværende hjem, mellom to hunder, og et barn ble bitt.
Denne saken fikk mye medieoppmerksomhet:
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10933120.ece
http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article10940862.ece
Etter dette har Rico vært en kilde til mange diskusjoner internt i
både hundegruppa og i styret. Det har vært diskutert mulige
løsninger uten at vi egentlig har funnet en løsning som er til beste
for hunden. Saken var også en periode overført til
Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre uten at de heller klarte å
finne en løsning. Rico ble utredet medisinsk og man fant ut at
han hadde en del smerter som kunne forklare endring i atferd.
Det var derfor enighet om at man først skulle gi han behandling

mot smertene, for så å mentalteste han med tanke på å finne ut
om han var omplasserbar. I desember 2015 var det noen fra
styret som fratrådte sine verv. Disse søkte DNF om å få overta
Rico for å fortsette arbeidet med han. Etter en vurdering fant
styret at det var den beste løsningen for Rico, dette ble også
støttet av styrelederen i DNs sentralstyre, Aud Vogt Johansen.
Det er opprettet en egen organisasjon, En Siste Sjanse (ESS) som
nå eier Rico og fortsetter arbeidet med han.
Kattehussaken
Vi hadde tilsyn av mattilsynet på kattehuset 08.04.2015. Vi ble
vurdert etter Dyrevelferdsloven, Loven om matproduksjon og
mattygghet, samt forskrift om dyrepensjonat. Vi fikk pålegg på tre
punkter etter forskrift om dyrepensjonat. Påleggene gjaldt
karantenemuligheter, mangel på innlagt vann og manglende
godkjenning fra kommunen. I kjølvannet av dette ble styret enig
om å søke Alta kommune om andre og bedre lokaler som
tilfredsstiller kravene til dyrepensjonat. (Alle som driver
oppstalling av dyr reguleres etter forskrift om dyrepensjonat etter
en lovendring som trådte i kraft 01.01.16)
Alta kommune avholdt kommunestyremøte 21.09.15 og fattet
følgende vedtak:
«Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å
erverve/kjøpe eiendommen Engeseth for fremtidig
lokalisering av Dyrebeskyttelsen Norge Finnmark.
Finansiering av ervervet/kjøpet vil fremlegges for
Formannskapet når ervervsprosessen er avsluttet.»

Med bakgrunn i dette fikk vi forlenget frist av Mattilsynet i forhold
til påleggene. Vi har fremdeles ikke fått klarsignal fra kommunen
om når huset er klart til overtakelse, men vi venter i spenning.
Huset «Engseth» er et stort to-etasjes hus på Aronnes, det ligger
usjenert til og gir oss veldig gode muligheter i forhold til bl.a.
plass til kattene, egen karanteneavdeling, god lagringsplass og
mulighet for stor luftegård. I tillegg vil det være mulig å oppstalle
hunder midlertidig hvis det skulle bli behov for det.
Vi stengte kattehuset i september, da vi det på det daværende
tidspunkt ble lovet at overtakelsen av det nye hjelpesenteret
skulle skje innen noen uker. I november hadde vi så stor pågang
av katter som trengte hjelp, at vi besluttet å re-åpne for en
periode. I forbindelse med re-åpningen besluttet kattegruppa at
ingen katter skulle tas rett til kattehuset fra gata, de måtte i
karantene i fosterhjem først. Dette av hensyn til påleggene fra
Mattilsynet, der det ble sagt at katter med ukjent smittestatus
ikke måtte komme i nærkontakt med øvrige katter på huset.
Karanteneburene på huset er av netting som gjør at kattene har
nærkontakt.

AKTIVITETER

DNF har i utgangen av året 38 frivillige i tilknytning
avdelingen. Disse er fordelt over store deler av fylket, Alta,
Hammerfest, Vadsø, Vardø, Kirkenes, Kautokeino og Lakselv.
De fleste i Alta er tilknyttet kattehuset, der tar de 1 til 2 vakter
pr. uke, og i tillegg har de andre arbeidsoppgaver som f.eks
innkjøp, innfangst, stands, henge opp plakater, tømme bøsser,
bringe/hente katter og utstyr til/fra fosterhjemmene etc.
Frivillige i andre kommuner gjør alt fra å henge opp plakater,
selge lodd/ kalendre, melde om dyr observeres i deres område
og innfangst av disse, oppfølging av fosterhjem etc.
Etter det ekstraordinære årsmøtet i august gjorde vi om på en
del ansvarsområder for å fordele arbeidsoppgavene over flere
personer. I hundegruppa fikk tre av styremedlemmene
hovedansvar, de tre fikk frie tøyler til å drive gruppa og ta
avgjørelser angående inntak, adopsjoner, drift at

faceboookgruppa, annonsering av dyr etc. Vi opprettet også en
egen kattegruppe der tre styremedlemmer fikk hovedansvar for
alle saker om katter på samme måte som hundegruppa. Å ha
hovedansvaret innbefatter også delegering av oppgaver til
andre styremedlemmer og til frivillige. Vi har også gått bort i
fra å ha en som har ansvar for oppfølging av fosterhjem alene,
det har vært mere naturlig at frivillige i de ulike kommunene
har hatt oppfølging av fosterhjem i sin kommune.
Da kattehuset re-åpnet i november fikk 2 av de frivillige i Alta
ansvaret for drift av huset. Vi gjorde også om på
vaktlisteordningen, som det tidligere har vært en del diskusjoner
og misnøye rundt. Vaktlistene lages for en uke om gangen, alle
som tar vakter på huset blir hver fredag bedt om å skrive opp
hvilke vakter de har anledning til å ta den neste uken, uavhengig
om andre også har sagt at de kan ta samme vakta. Søndag setter
styreleder opp vaktlista, de fleste får en eller to vakter pr. uke. På
denne måten unngår vi at noen få har de fleste vaktene, og etter
hvert blir utbrent. Tipset om denne metoden fikk vi fra avdelingen
i Tromsø der de har en veldig vellykket ordning. Så langt har
dette fungert veldig bra, og tilbakemeldingene fra de frivillige på
kattehuset er utelukkende positive. Det lages også en liste over
arbeidsoppgaver på kattehuset som blir fordelt på de ulike
vaktene ut over uken.
Også denne jula hadde vi et juletre plassert utenfor kattehuset
hvor folk kunne legge igjen gaver til dyrene. Det var en suksess
og vi fikk inn enorme mengder av mat til både hund og katt,
kattesand og liknende.

ØKONOMI
Inntekter:
Vår aller viktigste inntektskilde i 2015 har vært omplassering,
deretter følger grasrotandelen, varer salg, støtte fra DN og
medlemskontingenten. Den enorme økningen i inntekt etter

omplassering kommer som en naturlig følge at det høye antall
dyr vi har tatt inn.
Omplasseringsgebyret var 850.–/950.- pr. katt og fra 2000.–
til 4000.- pr. hund alt etter alder og helse, samt at vi tar et
gebyr for å ta til oss dyr fra private hjem som de ikke klarer å
omplassere selv. Dette gebyret er varierende da vi tar hensyn
til f.eks økonomi hos eier. For eksempel kan det være en enslig
forsørger med lav inntekt, eller en minstepensjonist som av
ulike årsaker ikke kan ha dyret sitt, og dyret er i fare for å bli
avlivet. Da tilpasser vi gebyret, eller frafaller det helt.
Samlet omplasseringsinntekt var på hele 180 044 kr, dette er
en økning på 119 744 kr fra 2014. En stor del av denne
summen kommer fra et valpekull på 9 valper og fra det store
antall kattunger. Vi tok 4000 kr i omplasseringsavgift for hver
valp, noe som resulterte i 36 000 i inntekt til oss, og inntekten
av adopsjon av kattunger var på 63 650 kr.
Vi fikk utbetalt106 220,54 kr fra Norsk Tippings Grasrotandel,
det er en nedgang på 6122,46 fra i fjor.
I medlemskontingenter fikk vi inn 44 039,45, dette er en
økning på 8107,45. Årsaken til økningen, til tross for færre
antall medlemmer er litt uviss, men det kan være fordi DN
sentralt har endret på fordelingsnøkkelen til avdelingene i
2015.
DNF mottok 50 000.– i arv til direktehjelp til dyra, fra DN
sentralt i år.
Utgifter:
Til drift av hjelpesenteret (strøm, leie, forsikring og vedlikehold)
gikk det 7159 kr, dette er en nedgang på 5065 kr.
Vi har brukt 82 112 kr på mat til dyrene, og 19 256 på sand,
disse to postene har økt kraftig og kommer som følge at det
store antall katter vi har hatt inne.
Til tross for at vi har gode avtaler hos veterinær er det vår
største utgiftspost, vi brukte 325 674,96 kr på

veterinærtjenester, det er en økning på 134 583,96 kr. fra i
fjor.
Hovedsakelig går utgiftene til kastrering, ID merking og
vaksinering av katter vi tar inn, i tillegg har vi hatt noen
vanskelige sykdomstilfeller, bl.a Castro. Vi har også hatt flere
tilfeller der hankattunger har en av testiklene inni buken, da
må veterinæren operere og slike operasjoner er kostbare.
I sommer hadde vi utbrudd av Mykoplasmabakterie som førte
til flere veterinærbesøk og dette var med på å gi oss økte
utgifter til medisin. På reseptbelagt medisiner har vi brukt
49 453,10, dette er en økning på 26 457,10 kr.
Fylket vårt er veldig stort og for å hjelpe til der det har vært
behov, har vi hatt reisekostnader på 31 391,16, de var i 2014
på 24 500.Vi byttet telefonabonnement i 2014 og gikk over fra 1 telefon til
5 telefoner via et sentralbord, dette betyr økte telefonutgifter og
var i 2015 på 13 641 kr. I 2014 var telefonutgiftene på 5795
kr. Vi har erfart at vi ikke har behov for 5 telefoner, og det var
ved utgangen av 2015 kun to telefoner i drift, kontakttelefon
og hundetelefonen. På grunn av bindingstid har ikke de øvrige
telefonene blitt sagt opp.
For øvrig har det vært en ganske betydelig nedgang i
henvendelser til kontakttelefonen. Årsaken er at vi besluttet at
alle henvendelser om adopsjon og fosterhjem skal foregå via
mail. På denne måten har vi skriftlig dokumentasjon på all
kontakt vedrørende dette, og kan gå tilbake i ettertid å se hva
som er avtalt o.l. Telefonnummeret vårt er derfor tatt bort fra
alle annonser, noe som gjør at publikum henvender seg til oss
skriftlig. I noen tilfeller har vi gjort adopsjoner via telefon,
spesielt der det f.eks er eldre som ikke har mail.

Resultatregnskap 2015
Inntekt

Budsjett

Regnskap

Bøsse
Fjernadopsjon

5000
4000

4477
4300

Gaver
Grasrot
Loppemarked
Lotteri
Mat salg
Medlemskontigent
MVA
Omplassering
Overtakelse
Post og bank inn
Varer salg
Diverse inntekter
Renter
Støtte DN

20 000
115 000
20 000
10 000
40 000
36 000
30 000
50 000
10 000
300
72 000
0
0
0

18 938
106 220,54
0
0
36 732,50
44 039,45
27 743,70
180 044
0
0
77 841
37 166,11
185
50 000

SUM inntekter

417 800

620 657,71

Utgifter

Budsjett

Regnskap

Annonse
Apotek
Blomster/gaver
Fosterhjem
Husleie/forsikring/strøm
Kastreringskampanje
Loppemarked/matinnkjøp/
Lokale
Mat kjøp
Post bank ut
Reiseregning
Rekvisita
Rengjøring
Revisjon
Sandkjøp
Telefon
Utstyr dyr og kattehuset
Varer kjøp

4000
20 000
300
7000
10 000
10 000
1500

0
49 453,10
0

60 000
4000
15 000
3500
2000
10 000
10 000
10 000
3000
40 000

82 112
0
31 391,16
7439,87
0
10 000
19 256,48
13 641,12
0
102 050,23

7159
1000
0

Vedlikehold
Veterinær
Årsavgifter
Div. utgifter

2000
200 000
5000
0

0
325 674,96
0
27 274,29

Sum Utgifter

417 300

676 452,21

