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Kjære alle sammen, 
medlemmer, kolleger, samarbeidspartnere, 
frivillige og alle dyrevernere,
hjertelig takk for at dere lojalt støtter opp om 
vårt arbeid og våre mål.

Dere er årsaken til at vi klarer å holde det gående. Det varmer å se at mange av våre medlemmer 
har støttet opp om DSR siden 1980 tallet. Håpet er at dere alle fortsatt støtter oss. 
Jeg hadde tenkt å trekke meg helt tilbake nå i 2017 p.g.a. dårlig helse pluss at jeg er temmelig 
sliten. Sist jeg hadde ferie var i 1999. Skulle ha trukket meg tilbake for flere år siden, men det 
er og har ikke vært enkelt å få noen til å overta lederskapet. Nå har min nestleder, Eli sagt ja til 
å overta - noe som for meg er gode nyheter, og selv om jeg ikke burde så har jeg påtatt meg å 
fortsette med økonomi/regnskap til jeg har fått opplært 2-3 andre. Økonomien er viktig og må 
være i sikre hender.

Dyrene og Dyrebeskyttelsen Sør Rogaland har vært og vil alltid være en viktig del av mitt liv.
Jeg har prøvd å gjøre mitt beste for dyrene i alle år-.Lite ante jeg for 27 års siden hvor vanskelig 
det viste seg å være en dyrenes forsvarer. Det har vært den ene kampen etter den andre, pluss 
mobbing, sjikane, kritikk og trusler. Nå har aldri de siste ordene bekymret meg for mye. Det som 
bekymrer meg og uroer meg er folks likegyldighet og politikernes unnfallenhet. Det er alltid slit-
somt å gå i diskusjon med en politiker for de sier så mye uten egentlig å si noe i det hele tatt.
Gledene med å hjelpe dyr er å se hvor takknemlige de blir for å få lov å beholde livet, som for.eks. 
Ronaldo som ble funnet nesten ihjelfrosset i en snøfonn, med brukken kjeve og ødelagt fram-
fot. Lang rekonvalesens, ørten veterinærbesøk med operasjoner og det hele. Ronaldo er i dag 
verdens lykkeligste katt. Veterinærens råd ved første besøk var avliving. Ånei du! Kattens øyne ba 
om livet, og det fikk den. Likedan med Becky som ble funnet påkjørt ved en veikant. Hun var sterkt 
nedkjølt med brukket bekken. Avliving sa veterinæren. Nei, sa Becky´s øyne. Det ble 4 måned-
ers rekonvalesens, smertestillende og forsiktig snuing på Becky´s kropp mange ganger i døgnet. 
Becky ble husets katt.

Oljenedgangen med derpå påfølgende arbeidsløshet smakte vi allerede på i 2015. I 2016 
eksploderte antall hjemløse dyr og selv om det er flere dyrevernsorganisasjoner her i Rogaland så 
var det umulig å hjelpe alle kattene som stod uten mat og hjem. Det ble ytt fantastisk god hjelp fra 
Norsk Huskattforening, gode gamle Oslo foreningen og i Bergen og flere andre steder. Jeg bøyer 
meg i støvet og takker.
                                                                                                                                            Kari Mills
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Vi krysser fingrene for at det går bra.
Ellers hanker vi inn katter fra Storhaug, Tasta og 
Kvernevik.
Møter;
SV v/ Eirik Sakriassen inviterte oss til et møte 
hvor katteproblematikken 
ble diskutert.Godt å se 
Langeland igjen.
Fra DSR møtte Kari Mills 
og Eli Lunde Gilje.

MAI
Overføringen av katter til Hinna har gått over all
forventning. Kattene mingler som den naturligste
del av verden.
Det vil nok bli en del endringer i driftsmåten 
fremover grunnet mindre plass. Tidligere hadde vi
foruten huset til Mills og Hinnahuset også et tredje 
hus hos daværende nestleder Anne Marie. 
Med alle de dyrene som ble tatt inn og hjulpet så vi 
for oss at det på sikt ville bli en god del mindre
dyrelidelser. Men istedet gikk det andre veien. Fra 
2010 har problemet med hjemløse, vanskjøtta og 
mishandla katter eksplodert, og i år er det verre en 
noensinne.Sannsynligvis kan en del være relatert 
til oljekrisen, men hovedsaklig relateres det nok til 
menneskers labre holdning overfor dyr.
VI RYSTES LANGT INN I MARGEN når vi får inn 
en vakker katt - plukket opp i SOLA KOMMUNE. 
Den har en ledning knyttet stramt over bakkroppen 
- med det resultat at alt innvendig var forskjøvet og 
ledningen har skåret seg langt inn under huden, 
Det ble mange veterinærbesøk, og saken nevnes i 
SOLABLADET OG VG.
Media/møter:
Intervju med Randaberg Vgs v/ medialinjen 2 kl.
Intervju med NRK

JUNI
Det er tydelig at ferien nærmer seg og det vil bli en 
vond tid for både oss og dyr. Tananger er måne-
dens versting - Jæren følger etter. Det stod om 
livet for en nybakt kattemor og hennes fire nyfødte 
som ble kastet ut av et rushjem. Likedan for 4 små 
kattunger som var dumpet. En fem uker gammel 
kattunge var ingenting annet en pels og bein. Og 
en annen fem ukers kattunge hinket rundt med 
brukken fot uten at noen voksne på reagerte. Det 
er ikke bare frusterende - det er vondt. Vondt å se 
dyrs smerte. Vondt å oppleve menneskers igno-
ranse og ufølsomhet. 
Dugnad på Hinna, etterpå kos med grilling arrang-
ert av Monica.

JANUAR
Nytt år - nye muligheter.
En av kattene våre tok en en liten fugl, desverre 
stod ikke livet til å redde. Vi må hanke inn små kat-
tunger fra Nærbø og Stavanger sentrum. Det er alt 
for surt og kaldt for disse små kroppene.
Media/møter:
Unge Venstre inviterte oss til møte om dyr &    
dyrevelferd. Fin oppslutning - god dialog                     
*Søndeland kjører senere bra ut i media 
vedrørende kastrering & IDmerking.                               
Medialinjen Hetland vgs på besøk ang.           
skoleoppdrag. 

FEBRUAR
En stakkars liten hvit hannkatt ligger gjennomvåt 
og utkjørt bak en container på inngjerdet område til 
trafikksentralen til NSB i Paradis. Synd å si at det 
føltes som noe paradis for katten der den lå i pisk-
ende regn og vind. De ansatte gjorde en flott jobb 
med å ta den inn, samt tulle stakkaren inn i varme 
tepper. Vi henter inn to eldre katter hos en dame 
som er kommet på hjem. Vi begynner å hanke inn    
en kattekoloni og et kjært medlem tar seg av det 
meste. En dilliderten hunnkatt blir levert til avliving, 
veterinærene orker ikke tanken. Vi hentet katten. 
Den blir sterilisert og ID merket og har fått et godt 
hjem.

MARS
Travlere tider!
Vi finner eier til en bortkommet katt. Deretter bærer 
det av sted for å hente en utsultet kattemor og fire 
små kattunger som er forlatt i en leilighet. 
Innfanging i kattekolonien fortsetter. Travelt!!
Årsmøtet avholdt 14 mars, med både nye og gamle 
medlemmer. Fullt hus.
På slutten av måneden begynner det nervepiirrende 
arbeidet med å overføre kattene hos leder til Hinna, 
og så langt går det over all forventning. Utrolig.
Media/møter:
Nordic Bilde Akademi i Oslo v/ Sunniva Lund  
Thorsen er på besøk ang. en skoleoppgave og 
følger Kari i to dager.
Hittil har det blitt 29 veterinærbesøk og 
33 steriliseringer/kastreringer.

APRIL
Overføringen av katter til Hinna fortsetter.
En “kullsen” måned.
En stor katteflokk hankes inn. De er tynne og skrale
og veldig sky. Det blir lusekurer og ormekurer og 
skikkelig god mat.

Dsr´s motto: Respekt for individet
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JULI
Juli - faktisk den verste måneden som finnes. Alle 
skal ha ferie - alle MÅ jo ha ferie - det er det samme 
at noen av oss kan skyte en pil etter alt som heter 
ferie. En hektisk måned ble det - som forventet. 
Dyrevernsnemda ber om hjelp til å ta inn en haug 
med katter fra en notorisk gjenganger i dårlig dyre-
hold. Vi vet fra før at dyr fra denne personen har 
diarè, innvollsorm og luftveisinfeksjon. Vi går med 
på å ta imot noen. Kjekt er det at vi finner eiere til 
flere som kommer inn. Lykken er en seriøs eier. En 
liten tigret kattunge på 600 gram er dumpet utfor 
Coopen i Hillevåg, og en syv ukers gammel kat-
tunge er dumpet ved UIS, og fra Klepp henter vi 
inn en 4mnd. dumpa kattunge. En mann fra Klepp 
vil kvitte seg med katten sin og legger ut annonse 
med bilde. Han har ikke før lagt ut annonsen før 
han overlater katten i et rusmiljø med gulerotlokking 
om at katten venter kattunger om en måned og de 
kan selges for kr. 1000,- pr. stk. Heldigvis oppdaget 
snarrådige mennesker situasjonen og vi fikk katten 
inn. Den fødte rett etterpå. En kattemor har født på 
et innegjerda område ved jernbanelinjen. Kattemor 
er redd og i forsvar for ungene sine, så det tar litt tid 
før vi lykkes å få dem inn. 
Dugnad: Maling av katteanekset. 
MEDIA/MØTER: NRKTV: NRKRADIO: STAVAN-
GER AFTENBLAD

AUGUST
Katter. katter. katter. Stakkars dyr. P..... ta folk. Sent 
på kvelden 21 august kaster noen en høydrektig 
katt over gjerdet og inn i hagen på Hinna. Høyden 
på gjerdet er gode 2meter, et høyt fall for en 
høydrektig katt. Heldigvis kom katten seg inn i 
katteanekset i hagen og fødte promte fem små 
(Det er vanskelig å ikke bruke all verdens eder 
og galle i store bokstaver). En 10 uker gammel 
hannkatt springer rundt badedammen og mjauer 
fortvilet på sin matmor, en annen liten skjønnas blir 
funnet i en bilmotor og stinker olje. 
Besøk: Leder i Dyrenes Beskytter Kristiansand, 
Arnfrid Robstad på besøk i 3 dager.

SEPTEMBER
En Wedderkanin blir funnet på Madla, den er hvit & 
brunoransje. Vi døper den El Canino - Capuchino 
, får ham kastrert og IDchippet. Han får egen stor 
garde med hus og alt tilbehør. I nattens mulm og 
mørke blir han stjålet. Vi annonserer og undersøker, 
og har en mistanke om tyvens identitet.
På Byhaugen oppdager vi en hannkatt med ende-
tarmen hengene ut. Det ble hurtig innfanging og 
“blålys” til veterinær. I slike tilfeller er det alltid en 
fare for at behandlingen ikke holder, men vi har 
opplevd dette noen ganger med godt resultat - noe 
som også ble tilfelle her.

Katten fikk 3 uker rekonvalesens etter behandling 
og kom i knallform :) En dødsyk katt blir funnet på 
Grødem, det blir full fart til veterinær- Livet stod 
ikke til å redde desverre.

OKTOBER
Katten som opplevde en brann i et rushjem kom til 
hektene igjen hos oss. Kattungen som ble funnet 
ved en skole på Storhaug havnet også hos oss. En 
kald natt sniker noen seg inn i hagen på Hinna og 
etterlater seg et bur med en 3-4 måneder gammel 
kattunge i. 
I et pompøst elegant området på Madla , hvor 
huser, hager og biler oser av velstand sliter en          
                                             kjærlig huskatt med 
                                             å overleve. 
                                             Den er skinnmager, 
                                             full av lus, uflidd pels,     
                                             blasse øyne, 
                                             øyebetennelse og    
                                             snue. Ingen bryr seg    
                                             (Her er det igjen uhyre   
                                             vanskelig å ikke bryte 
ut i eder og galle). Katten nøt å komme inn i var-
men, få stell, omsorg, mat & vann. 
4 oktober er Dyrenes Dag og Dyrevenners Dag til 
ære om helgenen Frans av Assisi. 
St.Petri Menighet inviterte oss til å delta på 
tilstelningen. Vi var kjempeglad for dette og møtte 
opp med deilig sjokoladekake sponset for 
anledningen av Våland Dampbakeri 
og informasjons-hefter også disse 
sponset for anledningen av 
Centrum Trykkeri. 
Menigheten selv 
stilte med kaker 
og drikke. Det ble 
bønn, sang, taler 
og velsignelse av
 dyr. 
Et stemningsfullt 
møte for alle 
tilstedeværende. 
Firbente møtte også 
opp, katter, hunder og rotter. 
Vi håper dette blir en årlig tilstelning.. 
TV-VEST utlovte kr. 1000 ,- til den som kunne vise 
det mest spektakulære gresskaret til 
Halloween. Vinneren fikk velge hvilken 
organisasjon som skulle motta premien, 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland mottok 
kr. 1000 ,- fra TV-VEST.
DYREPOLITI: Det ble i 2015 vedtatt at Rogaland 
skulle få et dyrepoliti i 2016. Vi ventet med 
spenning. Millioner ble satt av til 2016 prosjektet. 
Ja, vi ventet og vi ventet. Rundt midten av 2016 blir 
det opplyst at det vil skje i september. 
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Heldigvis får vi hjelp av Anita Jansen som driver 
Hund i form - hun stiller opp ørten ganger med la-
ser, og vi trener og masserer. Det går sakte fremov-
er, dag for dag - det vil ta måneder.
Under månedens styremøtet hadde vi et koselig 
“julebord”. Det var hyggelig med en avslappet og 
hyggelig kveld.
Det er lille julaften 2016. Klokken er 19.00, mørkt, 
vått og kaldt. Utenfor et borettslag på Sandnes ob-
serveres et kattebur. Det reageres ikke noe videre 
da folk i julestria bærer så mye rart inn og ut, men 
når katteburet står på samme plass i 23.00 tiden 
- reagerer alle - det blir stor aktivitet. 
Tørkeloftet blir redningen. 
Det samles inn mat, vann og dokasse. Når kat-
teburet åpnes tripper kattemor og fire små nøster 
ut, noe forvirret men i fin form. Hele Norge har fått 
med seg at Rogaland har fått dyrepoliti så hjelperne 
kontaktet Dyrepolitiet. 
Tror du de fikk hjelp så må du tro om igjen, de ble 
tilbudt alternativet: Avliving. Ingen omtanke, ingen 
medfølelse for den lille kattefamilien.
Kort prosess - dreping, selv om alle dyr er fredet i 
julen. Derimot hadde dette vært en liten hundefami-
lie hadde avliving aldri vært på tale (takk og pris). 
Men den unnfallenhet som Mattilsynet og deres 
Dyrepoliti utviser ang. katt er en stor skam for 
Norge, men et kjærkomment tilbud til useriøse kat-
teeiere. For med en slik innsikt nører disse to etater 
opp om at katter ikke har verdistatus...
Det er den totalt respektløse holdningen offentlige 
etater viser overfor katt som gjør meg skikkelig 
forbannet.

20 oktober avholder Politi og Mattilsynet 
pressekonferanse: NÅ ER DYREPOLITIET I 
GANG. Men de vektlegger at dette Dyrepoliti ikke 
blir som det som finnes i U.S.A. (det hadde vært 
det som trengtes - så hva var det vi forventet).
Dagen etter pressekonferansen ringer en dame 
politiet og ber om hjelp til en forvirret katt inni 
Storhaugtunnelen (Storhaugtunnelen er ganske 
lang den). Politiet ville ikke hjelpe. Brannvesenet 
hjalp. Kult med Dyrepoliti. 

NOVEMBER
En ung tillitsfull huskatt blir funnet nær sentrum 
med den ene bakfoten slepende etter seg. Den 
tilbringer noen dager til behandling og observasjon 
hos veterinær 
før den kommer 
“hjem” til oss. 
Det blir en lang 
rekonvalens 
- men en aner 
litt bedring fra 
dag til dag. 
Omplassering 
av katter til 
nye hjem går 
tregt, 
Stavanger 
kommunene 
flyter over av trengende dyr. Deri blir desto van-
skeligere å hanke inn alt, og vi har blitt nødt til å 
begrense inntag til de mest alvorlige tilfellene. Vi 
har rundt regnet 190 katter i vår varetekt pluss 
chinchilla og noen fugler, dette krever enorm 
innsats med rengjøring, stell og pleie. Dyrene har 
215 m2 inneareal og 1 mål uteareal, så det er mer 
en nok å henge fingrene i. NOAH’s fakkeltog mot 
pelsdyrindustrien “Nei til dyr i bur” gikk som vanlig 
av stabelen en mørk, fuktig novemberkveld. Flere 
av DSR’s representanter og medlemmer deltok i 
fakkeltoget. En liten kattunge blir observert på en 
bro som krysser over motorveien. Observatøren 
ringer politiet, og ber om hjelp. Svaret var NEI. 
Bra med dyrepoliti. En familie og dens katter stod 
husløse. Familien fikk hjelp, men ingen andre enn 
oss bidro med hjelp til dyrene. En tragisk situasjon 
bare en måned før jul. Det var like tragisk for en 
halvvoksen mager liten pusekatt som var dumpet i 
en innelukket garasje på et hotell.

DESEMBER
Ja, da var julemåneden her
Travelt som vanlig. 
Ekstra travelt og tidkrevende 
er det da vi har to katter som trenger massasje
og gåtrening. Det går fort bedre med ungkatten 
som kom inn i november, det er verre med en kar 
på 5 år som omtrent ikke har en muskel. 

      2016 Årsrapport i kortversjon:

  Vi har avholdt 13 styremøter.
  Vi har hatt 5 dugnader på Hinna
  Medlemstallet er stabilt
  Antall dyr i vår varetekt 1. januar 2016:   280
  Antall dyr tatt inn i 2016:     119
  Antall dyr i vår varetekt 31 desember 2015:   218

  Antall saker behandlet::                                 1263
  Saker ang. katt:                    68%
  Saker ang. hund:                    5%
  Saker ang. diverse:                   14%
  Saker ang. fugl:                      6%
  Saker ang. gnagere:                     3%
  Saker ang. vilt:                      1%
  Saker ang. gårdsdyr:                     2%

  Vi har avlagt veterinærbesøk:          86
  Dyr sterilisert / kastrert:           88 (46 F , 42 M)
  
  Dyrearter vi har hatt inn i 2016: Katt, kanin, fugler og 
  chinchilla  
 


