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Kjære medlem,
Dette er bare en kort informasjon om “ståa” pr. i dag. Som dere er gjort kjent med trakk vi oss enstemmig ut fra 
Dyrebeskyttelsen Norge på vårt ekstraordinære årsmøte i Mai, 2010. Årsaken var at Dyreb. Norge gikk fra å være en 
paraplyorganisasjon til en medlemsorganisasjon, samt at vedtektene ble heftig endret.

Helt tydelig, så blåser det en maktkamp med orkan styrke fra Dyrebeskyttelsen Norge,  da 
det i h.h.t. Dyreb. Norges nye vedtekter, er  umulig for en lokalforening å melde seg ut - 
dette i seg selv er skremmende, m.a.o. så blir lokalforeningene Dyreb. Norges burhøner. I 
alle organisasjoner, forbund og partier, kan en melde seg inn eller ut..........men altså ikke i 
Dyreb. Norge. Dette blir temmelig utidig når en vet at det er lokalforeningene som utfører 
allt praktisk hjelpearbeid til dyr i nød, og gjør det med frivillig innsats, helt gratis. 

Hjelpesenteret for dyr i nød (også kalt Dyrenes Hus) på Hinna, tilhører Dyrb. Norge, men vi har driftet dette i 10 år og 
hjulpet tusenvis av dyr. Vi er faktisk det største hjelpesenteret i landet.

P.g.a. at vi trakk oss ut, valgte Dyreb. Norge å si oss opp i Juni 2010, med 1 års 
oppsigelse frem til Juni 2011. I 7 måneder, har vi gjentatte ganger bedt om å få 
leie stedet slik at vi på sikt kan avslutte dyreholdet på en dyrevennlige måte. Våre 
henvendelser om  å leie ble aldri besvart.  Mange av dyrene er ikke omplaserbare, og 
de er alle tatt inn i perioden vi stod tilknyttet Dyreb. Norge.   Først 26 Januar 2011, får 
vi svar fra Dyreb. Norge. Stedet skal legges ut for salg på markedet for den nette sum 
av. kr. 4. millioner og det står oss fritt å være med i budrunden. M.A.O.: UT!!   Dyrene 

er ikke engang tatt i betraktning.

Ser en tilbake på historikken til Dyreb. Norge, ser en tydelig en rød tråd hvert tyvende år. For 20 år siden, opplevde vi 
at Dyreb. Norge på usaklig grunnlag sparket en dyktig og godt ansett kontormedarbeider. Saken endte opp i retten og 
dommeren var rystet over alle løgnene daværende leder og nestleder i Dyreb. Norge presterte å komme med. Saken 
gikk helt klart i Dyreb. Norges disfavør. Maktkampen som foregikk i forkant og etterkant av rettsaken var en stor 
belastning for lokalforeningene, og vår forening vurderte sterkt utmelding fra Dyreb. Norge.   Til orientering, så ble  
den daværende leder i Dyreb. Norge, som til de grader sjokkerte dommeren med sin usannheter, i fjor (2010) kåret til 
Ærsmedlem i Dyreb. Norge.

For 40 år siden, opplevde Dyreb. 
Norge et  ras av utmeldelser 
grunnet selsaken, som ble viet 
stor internasjonal oppmerksomhet 
i media. Vår fotograf, T. Smith 
Svendsen ble med en fangstskute fra Ålesund for å filme selfangsten i Vesterisen. Det ble en film som dokumenterte 
ulovlighetene som foregikk i h.h.t. Norsk Lov. Daværende leder i Dyreb. Norge, George Jakobsen,  beskyldte 
fotagrafen og filmen for falsum forde filmen viste direkte dyreplageri. Saken skulle opp i Oslobyrett, men endte med 
forlik da lederen i Dyreb. Norge, George Jakobsen,  trakk sine beskyldninger og i etterkant, trakk seg fra sitt verv. 
M.a.o., en moralsk seier for vår fotograf T. Smith Svendsen.  Dyrebeskyttelsen Kristiansand hadde garantert for 
utgifter ved en ev. rettsak.

I fjor høst, er der en person som på Dyreb. 
Norges Facebook spør om det finnes en 
Dyrebeskyttelsesforening i Stavanger? Hun får 
til svar at det ikke eksisterer.  Om Dyreb. Norge 

setter seg på Tuppen og Lillemorstadiet, får bli dere sak. Vi eksisterer og har eksistert i 135 år nå - Dyreb. Norge er 
bare 91 år gammel, selv om de i 2009 reklamerte og feiret 150 årsjubileum. Det jubileumet tilhørte faktisk den gamle 
Oslo (Kristiania) Foreningen som fremdeles er i drift i lokaler på Eiksmarka i Oslo. De meldte seg også ut av Dyreb. 
Norge, sent på 90 tallet.

   DYREVERN:  Der de edleste prinsipper skitnes til i en søle av korrupsjon, 
    unnvikelser og opportunisme;  alt uttrykt i de vakreste ordelag.
            Kari Mills

§ 13 Etter samme retningslinjer som gjelder for suspensjon av styret i en lokalavdeling, 
kan også myndighet, rettigheter, representasjonsrett som lokalavdelingen måtte ha, helt 
eller delvis suspenderes og midlertidig overtas sentralstyret.  

§ 13 For alle sanksjoner 
vil myndighet, rettigheter 
eller representasjonsrett 
vedkommende måtte ha 
umiddelbart falle bort

§ 13 Sentralstyret kan 
suspendere og ekskludere 
et medlem

§ 13 Dersom nytt styre i lokalavdelingen (jfr. § 13-2) heller ikke innretter 
seg etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter, retningslinjer og vedtak,  kan 
Sentralstyret midlertidig beslutte å tvangsoppløse okalavdelingen.
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ÅRSRAPPORT 2010 
Respekt for individet!

Sak 6.

Januar 2010

  Så er det full fart inn i 2010. Den nye 
dyrevelferdsloven trer i kraft. Mattilsynets lokale 
forvaltningsvakt er nedlagt og nasjonalvakt er opprettet. 
Dyrevernsnemndene blir fratatt vedtaksrett og inspeksjonsrett. 
Mattilsynet overtar det hele og fulle ansvar vedrørende dyr. 
Vi merker fort at det ikke er noen bedring i henhold til den 
nye dyrevelferdsloven, da Mattilsynet galant velger å avlive 
hjemløse dyr isteden for å omplassere dem.
  Mattilsynet mener at omplassering er for krevende 
(hva skal vi si til sånt?). Dessuten begrunner de det med at de 
ikke har noen plass hvor dyrene kan bli oppbevart i påvente 
av en eventuell omplassering. Gunnar Hagen i Landbruks og 
-matdepartementet sier det er helt greit dyrevelferdsmessig 
å avslutte et friskt dyrs liv ved avlivning. Hans uttalelser er 
direkte i strid med grunnprinsippet i den nye loven. Jammen 
har vi nok å stri med! 
 Januar er sprengkald og vi har store problemer 
med Mattilsynet angående nyklippede sauer i Ryfylke som 
omtrent må grave seg frem i den dype snøen med opptil 20 
minusgrader om natten. Sauene har ikke noe sted å søke ly for 
vær og vind -kun en liten enebærbusk.
  Snøen som kom før jul, ligger fortsatt. Rugdene fryser 
ihjel. Dyr finner ikke mat, men Stavanger kommune tar ansvar 
og legger ut mat til rådyrene.
 Trass den ekstreme kulden blir kattemødre og 
kattunger dumpet. Vi henter inn avmagrede og forfrosne dyr 
over alt, flere av tilfellene gjelder Haugesund og Kopervik. En 
halvvoksen liten gråpus lå nedgravd i snøen med hoftebrudd 
og forfrysninger. Vi fikk den til Stavanger, sendt med 
Flaggruten.  Kort tid etterpå måtte vi ut til Arsvågen for å 
hente enda en forfrosset kattunge på 12 uker. Denne var funnet 
i Kopervik. Det ble noen turer over fjorden denne måneden.
 I Misjonsveien ligger en påkjørt ung katt. Bilføreren 
har selvsagt bare kjørt videre. Katten sleper seg over 
brøytekanten for å komme seg i sikkerhet. Hjelpsomme 
mennesker kommer til unnsetning og bringer den til Veterinær 
Abrahamsen. Veterinæren kontakter oss og spør om hjelp til 
denne skjønnasen. Katten er en kjælegris av de sjeldne, og glad 
for livet.
 Et kattetransportbur blir avhendet i nattens mulm og 
mørke utenfor Tu Dyreklinikk. Buret blir ikke oppdaget før på 
morgenkvisten når veterinærene kommer på jobb. I buret sitter 
en kattemor med sine fire små, sammenstuet i urin og avføring. 
Da vi henter dem er de alle badet og har fått en helsesjekk.
 En dumpet langhårskatt var så forfrosset at den måtte 
ligge på varmepute og senere amputere en tå som var ødelagt 
av kulden.
 I Verven sliter en vakker trikolor langhårskatt. Hun er 
forfrosset og har store, åpne og blødende jursvulster. 

Veterinæren anbefaler avlivning da han fastslår langt 
fremtreden jurkreft på grunn av p-pillebruk.
 FAKKELTOG MOT PELS i regi av NOAH gikk 
av stabelen denne måneden. Budskapet var at pelsindustrien 
ikke hører hjemme i 2010. Appeller ble holdt av politikerne 
Eirik Sakariassen (SV), Hedgard Hugaas (SV) og Kari Mills 
(Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland).
 
 MEDIA
 -Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad: Innlegg om  
   sauene i Ryfylke. 
 -Stavanger Aftenblad: Innlegg om kråker, naturens   
   renovasjon.
 -NRK TV: Dyr, vinter.
 -Tasta bydelsavis: Dyr om vinteren.
  -NRK TV skulle ha stavangerkjendiser til skøyteløp   
    på Breiavatnet. Kari Mills ble bedt om å delta i løpet,  
  men avslo. Alle har vel hørt om Bambi på isen?
 
Februar 2010
 Det er fremdeles like kaldt. Ved Hafrsfjordbrua 
ligger en hardt skadet katt i brøytekanten, påkjørt og forlatt. 
Veterinæren konstaterer brukket kjeve og ødelagt framfot. 
Kjeven blir lagt i stål og senere må foten amputeres. Det blir 
en lang rekonvalesens for katten, men det er vel verdt det, 
både med arbeidet og de økonomiske kostnadene. Særlig når 
man opplever kattens dype takknemmelighet.
  En spraglete korthårskatt på Byhaugen har kollapset 
på grunn av blødende og betent hale. Full fart til veterinær og 
halve halen ble amputert.
  Vi får telefon fra NSB angående en stor eske med 
gullfisker som er funnet på nattoget fra Oslo til Stavanger. 
Selvsagt hjelper vi til og hopper i bilen. Tankene spinner; joda, 
vi har jo noen akvarier. Men hvor skal vi plassere akvariene? 
Kattene vil storkose seg og tro de har fått levende lunsj! Til 
vår fortvilelse så er dette en type gullfisker som ikke kan 
være i samme akvarie. Nå får vi nesten panikk, og disse små 
skapningene begynner å se slappe ut. En ansatt ved Amazon 
Dyreforretning kommer som en reddende engel og tar over. 
Heldigvis forble vår fantasi om kattenes gullfisklunsj bare en 
fantasi..
 Februar fortsetter med noen vonde saker på Hundvåg, 
der to katter må hentes ut av narkoreir. Den ene katten er 
lammet i bakparten og har gule og blå merker på hele kroppen 
etter spark. Heldigvis slår god pleie aldri feil!
 
 MEDIA
 -Rogalands Avis: om katastrofetid for katter i kulden
 -UIS Media og tv-linje: Dyr i vinterkulden
 -NRK TV: Dyr i kulden
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Tungt er det å stå som en frodig gran, og så kvistes av i et eneste uvær.   Henrik Ibsen



Mars 2010
 I Gjesdal kommune er flere bekymret over et 
hundehold på en fraflyttet gård. Flere hunder må hentes ut.
En død hund blir funnet i en svart søppelsekk, dumpet i 
vannkanten ved nedre Tastasjøens molo. Hunden var chippet 
og ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Eieren 
som ble sporet opp via chippen, hadde lagt ut en historie på 
Facebook om at hunden døde en naturlig død. Obduksjonen 
sa noe helt annet. Hunden hadde langt fremskreden 
livmorbetennelse som hadde spredd seg og forgiftet hunden 
slik at den døde. Dette er ensbetydende med at eieren ikke 
hadde skjønt sykdommen og at livmorbetennelse skal 
behandles med antibiotika. Eventuelt må livmoren fjernes 
dersom antibiotikabehandling ikke fører frem. Sykdommen 
er meget alvorlig og smertefull, og har dødelig utgang uten 
behandling.
  I snøen i Gamle Somavei ligger en kattemor med 4 
nyfødte kattunger, den ene kattungen døde av frostskader.
 En tam, kjærlig og høydrektig katt blir funnet på Tau. 
Ingen vedkjenner seg katten og da ender den selvfølgelig opp 
hos oss.
 En vakker skogkatt blir funnet stønnende og nedkjølt 
på en trapp i Myrveien på Tasta. Vi tok katten sporenstreks til 
veterinær. Der ble den lagt på varme- og væskebehandling. 
Livet sto ikke til å redde.
 En sterkt mishandlet hunnkatt blir funnet krypende i 
undergangen mot St.Olav. Klørne var nedklippet, værhårene 
svidd av og pelsen fjernet rundt anus. Heller ikke dennes liv 
sto til å redde, uttørket som den var i tillegg til alt det andre.
 På Tjelta forsvinner huskatter i fleng, en mann i 
Kreklingveien fanger dem inn for å drepe dem.
 På Hommersåk får en katt opptil 4 kull i året. Eieren 
synes dette er greit for da får ungene alltid kattunger til å leke 
med. Når de vokser litt kverker han dem eller drukner dem i 
vasken.
 Posten ble så begeistret for forsiden på vår utsendte 
årsrapport at de ba om tillatelse til å trykke opp frimerker 
av katten.  Dette ble vi selvsagt både stolte og glade for. 
Frimerkelanseringen skjedde 24.mars med stand på Posthuset 
i Stavanger.
 Vi avholdt vårt årsmøte på Hjelpesenteret på Hinna. 
Trivelig og god oppslutning. Informerte om problemene med 
Dyrebeskyttelsen Norge.
 
 MEDIA
 -Rogalands Avis: Død hund dumpet i sjøen
 -Rogalands Avis: Katter som lider

April 2010
 Vi tar i mot en søt halvvoksen katt med avkuttede 
ører, udåden skjedde på Ålgård.
 I Olav Paulsensvei holder seks-syv katter til og en 
familie har påtatt seg foringsansvar. Vi blir enige om å hjelpe 
til med å få kattene kastrert. Flott, vi henter kattene, kjører dem 
til veterinær og staller dem opp etter inngrepet. Men da vi skal 
sette ut dyrene igjen, nekter familien å fortsette foringen og 
truer med å ignorere kattene.

 Vi kobler inn Dyrevernnemnda i et par stygge 
hundesaker. Marsvin dumpes. Død sau på et jorde på Tjelta, 
der flere sauer holder til.
 Situasjonen med Dyrebeskyttelsen Norge 
tilspisser seg ytterligere, og det sittende styrets forslag til 
vedtektsendringer er dramatisk. Dyrebeskyttelsen Norge som 
alltid har vært en paraplyorganisasjon for alle lokalforeningene 
rundt om i landet, har på en finurlig måte fått inn i vedtektene 
at de skal være en medlemsorganisasjon. Dette fremkommer 
ikke i direkte ordlyd –det er kun innbakt i tekst. På landsmøtet 
i 2009 ble det vedtatt at advokat Brindem, i samarbeid med 
lokalforeningene, skulle gå gjennom vedtektene for eventuelle 
endringer. Ingen lokalforening hørte noe om dette før én 
måned før landsmøtet i april 2010, og da i form av et forslag 
fra det sittende styret.  
 Det var nytteløst å protestere/argumentere. Styret for 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland besluttet derfor å innkalle til 
ekstraordinært årsmøte med utmelding fra Dyrebeskyttelsen 
Norge dersom de nye vedtektene ble vedtatt. De ble dessverre 
vedtatt selv om flere argumenterte imot.
 Dette medfører at alle medlemmer som står under 
Dyrebeskyttelsen Norge, oversendes til lokalforeningene. De 
medlemmene som i sin innbetaling av medlemskontingent 
i tillegg gir en pengegave til sin lokalforening, kan se bort i 
fra at pengegaver går til lokalt frivillig arbeid. Pengene vil 
gå til sekretariatet, og eventuelt også til møtegodtgjørelse 
for styremedlemmer. Et eventuelt overskudd fordeles også 
til lokalforeningene etter en fordelingsnøkkel vedtatt av 
Landsmøtet. Sistnevnte ble ikke fremlagt, diskutert eller stemt 
over.
 Flere delegater fra forskjellige lokalforeninger 
vedgikk at de ikke hadde lest sakspapirene, selv om disse ble 
sendt ut 3 uker før landsmøtet???
 

Mai 2010
 Så var det et ekstraordinært årsmøte her lokalt 5.mai, 
på Hjelpesenteret på Hinna. Det var 22 stemmeberettigede 
medlemmer tilstede, 10 fullmakter og 5 forhåndsstemmer for 
utmeldelse fra Dyrebeskyttelsen Norge.
 Utmeldelsen førte til at vi fikk oppsigelse fra 
Dyrebeskyttelsen Norge, med frist til å være ute av 
Hjelpesenteret innen juni 2011! I oppsigelsen påpeker 
Dyrebeskyttelses Norges sittede styre at de krever inntaksstopp 
for nye dyr på Hjelpesenteret. Med andre ord; de nekter oss å 
hjelpe dyr i nød i ett år fremover.
 Verdens snilleste katt er på vei til å føde i en 
barnehage på Storhaug. Da vi ankommer er fødselen godt i 
gang, og vi kan skimte hodet på den første kattungen. Ungene 
står musestille rundt med kulerunde øyne og bivåner det hele. 
Jeg er ikke særlig høy i hatten da jeg midt i fødselsprosessen 
løfter kattemor opp i en kurv.. Ikke noe knurr, ikke noen biting, 
bare to øyne som ser på meg. Hun føder den første i bilen, den 
andre rett etter hjemkomsten. Den tredje kommer en halvtime 
senere og innen en time er den fjerde født. Så senket roen seg 
over den nybakte familien.
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 Dyretragediene hagler inn og vi gjør så godt vi 
kan. Sommerferie nærmer seg og katter dumpes i fleng. 
Henvendelser og dyretragedier i Haugesund strømmer på. 
Skadde svaner og måker over alt.
 Madlaleirens rekrutter KNM Harald Hårfagre har over 
tid samlet inn tomflasker, pantet disse og kom 14.mai kjørende 
i en diger militærjeep og overrakte oss en sjekk på kr 7622,50 
kr. Begivenheten ble filmet i hagen sammen med kattene.
 
 MEDIA
 -Stavanger Aftenblad: Død påfugl
 -Rogalands Avis: Dumpa kattunger
 -Rogalands Avis: Katter som sliter
 -Siddis Radio: om dyr generelt
  
Juni 2010
 Dumpesesongen for kjæledyr er i full sving. En kanin 
blir tatt inn fra Østre Bydel, katter blir hentet på Storhaug, 
Våland, Misjonsveien, Hinna, Forus, Gamlingen, Rosenberg, 
Viste, Sola og Mariero. Noen er syke og noen er avmagrede. 
 Den lille kattungen som ble forlatt på Hetland 
Kirkegård satt fortapt mellom gravstøttene. En skadet 
skogsdue var en utfordring, men vi måtte gi tapt.
 Arken Dyreklinikk på Ålgård tar hånd om 7 dumpede 
kattunger. Veterinæren tar selv ansvaret for å omplassere disse 
og bistår med gratis sterilisering og kastrering. Vi bistår med 
ID-chipper.
 Bekymringsmeldinger om dårlig hestehold, kyr, 
kråker, måker, skjærer, hunder, sauer, svaner, kaniner, rådyr 
og geit.  Der vi ikke kan gripe inn kontakter vi andre, slik at 
dyrene får den hjelp de har krav på og fortjener. 

Juli 2010
 Nå tar det helt av. Hjemmet til Kari Mills blir 
overfylt av dumpede og forlatte dyr. Vi fortviler over at 
Dyrebeskyttelsen Norge nekter oss å ta inn “nye” dyr, hvilket 
er ensbetydende med at de rett og slett nekter oss å hjelpe dyr i 
nød.
 Vi må hjelpe, og vi gjør det! Så får vi heller ta 
“kjeften” når den kommer. For hva gjør en med en dumpet 
kattemor med syv små kattunger på 14 dager som er funnet 
på Sunde, samt to små kattunger som er dumpet i en båthavn 
i Kvernevik? Der den ene  har store bittsår, sannsynligvis fra 
en hund? Skulle vi bare ignorere de fem kattungene på Forus 
som ble funnet ved siden av sin påkjørte mor? Skulle vi bare 
la den åtte uker gamle kattungen som satt fast i motoren på 
en bil, bli værende der til eieren kom og startet bilen? Og hva 
med den lille fire måneder gamle blå-cremspusen som var så 
underernært at den ikke kunne fote seg? Skulle vi bare snu 
ryggen til og si: “Uff nei, lille pus, du må bare ligge der til du 
dør, for Dyrebeskyttelsen Norge gir oss ikke lov til å redde 
deg”.  
 Hva med den lille hvite kattungen i Egersund? Hva 
med den høydrektige katten som hadde en ring av hardplast 
rundt halsen, og som i sin streben etter å få denne av hadde satt 
høyre foten fast inni plastringen? Mens plastringen skar seg

dypere og dypere inn i kroppen på dyret? Skulle vi liksom snu 
ryggen til?! Ikke tale om!
 Vi brukte lang tid på å få tak i katten, den var blitt 
svært sky. Vi prøvde alt; skinke, fisk, roastbiff og kylling. Det 
som gjorde susen og fikk katten i fella var en av våre venners 
hjemmelagede fiskekaker. Det bar hastig av gårde til veterinær. 
Selvfølgelig var det søndag og dobbel pris. Jaja, samme det, 
katten trengte hjelp.
 Adrenalinnivået hos katten var skyhøyt, den var redd 
og stresset. Vi kunne kjenne betennelseslukten av såret som 
plastringen hadde gnagd inn i den tynne kroppen. Det tok en 
stund å få katten ordentlig bedøvet, men det gikk til slutt. Lang 
rekonvalesens, men nå nyter katten livet i hagen –frisk og fin.
 Ellers er det flere saker med skadde måker og 
fugleunger. Melding om kyr som fremdeles ikke er sluppet ut 
på beite og et par saker med flaggermus.

 MEDIA
 -Rogalands Avis: Katter og ferie
 -NRK: Dumping av katter
 -Jærbladet: Folk dumper katter/Fjerning av øye
 -Rogalands Avis: Kuttet kattehale
 NRK TV Nyheter: Dumping av katter 

August 2010
 I et skogholt på Sunde har noen forlatt en sort 
korthåret og mager katt med fem tynne kattunger. To forlatte 
kattunger blir funnet på flyplassen, en på Lutsi, en på 
Våland, Stokka, Eiganes, Hinna og Sandnes. Det er fullt kjør 
mesteparten av døgnet.
 Tross flere henvendelser til Dyrebeskyttelsen Norge 
om vi kan få lov til å leie Hjelpesenteret fra oppsigelsens utløp, 
får vi ikke noe svar.

 MEDIA
 Rogalands Avis: Innlegg om forlatte katter/   
     Mattilsynets arrogante innstilling

September 2010
 Dette er måneden der folk tror det er fritt frem for 
å dumpe katter utenfor Hjelpesenteret. Noen blir dumpet i 
vesker, andre i esker og noen i bur. Det er til å miste motet 
av midt oppi all elendigheten og vår usikre fremtid angående 
Hjelpesenteret.
 Mattilsynet kommer på inspeksjon, det var faktisk 
riktig så hyggelig.

 MEDIA
 -TV Vest: om kråker på Jæren

Oktober 2010
 Denne måneden er det min tur til å få katter dumpet 
utenfor døren. Sent en kveld blir et bur satt på trappen. Et kort 
ring på dørklokken og lyden av en bil som hastig kjører bort. 
Buret er så tungt at jeg knapt klarer å løfte det. Inni buret, som 
er beregnet på én katt, er fire katter stuet sammen som sardiner.

6.

Mange ganger har jeg bare hatt lyst til å gi opp, 
men alternativt er så trist at jeg velger å stå på.   KM



7.

 Ellers hagler det inn med katter i mer eller mindre 
elendig forfatning fra Randaberg, Bryne, Sandnes, Tananger, 
Hundvåg, Klepp, Ims, Hundvåg, Tasta og Bekkefaret.
 På Eiganes finner vi en ca. fem uker gammel kattunge 
som er innesperret mellom et kjellervindu og et nettingvindu. 
Nettingvinduet kan kun løsnes fra utsiden, så det levner ingen 
tvil om at kattungen er sperret inne for å dø. Gjett om den var 
tørst og sulten når vi kom hjem med den! Knallsøt var den 
også. Han fikk navnet Maverick og et nytt liv hos en dyrevenn.
 Den halvvoksne hannkatten med halve halen kuttet 
av, trengte en lang antibiotikakur på grunn av infeksjon. Han 
ble funnet på Ganddal.
 Tu Dyreklinikk arrangerte Dyrenes Dag samtidig 
med sitt 40års-jubileum. Vi var invitert og stod på stand der 
vi solgte lodd med gevinster donert av Tu Dyreklinikk og 
Rogaland Engros. Vi hadde også et koselig besøk av lederen i 
Dyrebeskyttelsen Kristiansand.

 MEDIA
 -Utsiktsposten: Kvinnen med kattene

November 2010
 En pusemor med en liten kattunge blir funnet forlatt 
i Tananger. Vi er heldige og får hjelp fra finneren til å ta disse 
inn hjemme hos seg, da vi er overfylt med katter.
 Bedre blir det ikke, for midtveis i november setter 
kulden inn for fullt. Rekord i minusgrader. De to fraflyttede 
kattene i nærheten av SUS må tas inn, likedan kattungen som 
blir funnet alene på et industriområde i Tananger. Vi tar inn dyr 
fra Klepp og Sandnes. Bekymringsmelding om en slange, av 
type Brasiliansk Regnbueboa, i Kleppeområdet som ikke har 
det bra, blir oversendt rette instans.
 I en hage ved Lagårdsveien blir det funnet to pipende 
kattunger på fire-fem uker, der den ene skriker høylyd når vi 
ankommer. Den andre ligger livløs og er nesten, men bare 
nesten, frosset i hjel. Vi pakker dem inn i ull, en kort vurdering 
sier at dersom vi bringer dem til veterinær, vil de bli avlivet. Vi 
bestemmer oss for å gi dem en sjanse og tar dem med hjem.
 Frem med varmeteppe, litt mat og så forsiktig 
massasje. Det funker, og etter noen timers innsats kommer 
de seg sakte, men sikkert. I skrivende stund er de to aktive 
krabater med navnene Bror og Søster.
 I regi av NOAH ble det fakkeltog mot pelsindustrien, 
og dette ar det største fakkeltoget noensinne. Kari Mills ved 
Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland holdt en kort appell samtidig 
som hun roste NOAHs leder Siri Martinsen, for sitt lange og 
trofaste engasjement og for å være den første veterinær som 
nektet å utføre dyreforsøk i sin utdanning.
 Dyrebutikken Lager Zoo deler ut kr 100 000 av 
overskuddet til frivillige som jobber for dyr og dyrevern. 
Det var kundene som avga stemmer. Dyrebeskyttelsen Sør-
Rogaland kom på en suveren 1.plass og ble tildelt kr 50 000. 
Det ble delt 2.plass på Hundehjelpen og Dyrevernsalliansen 
som mottok 25 000 kr hver.
 Det gjenstår å si at Lager Zoos gavmildhet må være 
den første i bransjens regi, og viser et ekte engasjement for 
saken.

 Vi fikk hjelp fra Dyrebeskyttelsen Kristiansand til 
dugnad på utsending av medlemsgiroer, da dette er et arbeid 
som tar to dagsverk dersom en person skal gjøre det alene.
 MEDIA
 -Rogalands Avis: innlegg om pelsdyrhold
 -Rogalands Avis: Viking vil spise gullfisk
 -Rogalands Avis: Sjekk fra Lager Zoo
 -NRK Radio: om katt

Desember 2010
 At folk dumper katter for å slippe ansvaret er ikke 
bare empatiløst og hjerterått, en må nesten lure på om de har 
manglende utviklede sjelsevner. I denne kulden som nå herjer 
over landet dumpes det faktisk dyr daglig. Folk går forbi et 
forfrosset kjæledyr, folk reiser på juleferie og overlater katten 
til sin egen skjebne i ørten minusgrader og uten mat og drikke.
 Kaninene på Tau tok en forvert seg av etter at vi 
hadde fått dem sterilisert og kastrert.
 Katten som ble forlatt i en eske på trappen til 
Hjelpesenteret var kald og nervøs over hendelsen. Ved 
en tilfeldighet klarte vi å oppspore “eieren”, selv om 
vedkommende hadde gjort sitt ytterste for å fjerne bevis på 
hvem hun var. Saken er anmeldt med kopi til Mattilsynet, 
Dyrevernnemnda og advokat.
 Trauma Care Ethiopia gav ut sin kalender for 2011 
i regi av sitt design med Stavanger-kjendiser, blant annet 
ordfører Sævland, artisten Tony Gundersen, Dyrebeskyttelsens 
Kari Mills, motedesigner Leila Hafzi og politiker Bent Høie og 
så videre.
 Dyrebeskyttelsen Norge sendte to representanter 
sammen med en megler for befaring av Hjelpesenteret. Vi har 
fortsatt ikke fått svar på våre henvendelser om å leie.

 MEDIA
 -Stavanger Aftenblad: råd og veiledning om katt

         PUST & PES.....ENDELIG ER 2010 OVER !

KORTVERSJON:

Innkomne saker pr. vakttlf. & mail: 2927
Saker om katt:    2119 (72%)
Saker om hund:     214 (  7%)
Andre saker:     594 (21%)

Pr. 01.01.2010, hadde vi i vår varetekt  461 dyr
Antall dyr inn i 2010     210 dyr
pr. 31.12.2010 Dyr i vår varetekt:    400 dyr

Vi har avlagt 168 veterinær besøk
Katter sterilisert & kastrert:  194

Avholdt 9 styremøter, 5 dugnader
Vi har hatt et meget godt samarbeid, i enkeltsaker, med vår 
lokale Dyrevernnemd i Stvgr, Sola & Sandnes.

     sign                  sign
   Kari Mills         Reidun B. Finsnes

     sign   sign          sign
  Duane Mills        Beate Ramstad  Kirsten Clausen

     sign   sign          sign
     Liv Krøger          Arne Dinesen              Doris Davidson


