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ÅRSRAPPORT 2013  
     Respekt for individet!

 Et nytt år – og nye tragedier.

JANUAR 2012
     Dyrene:   Året har så vidt begynt og sakene strømmer inn. 
Kattene som holdt seg rundt kirken i Sandnes etter at eieren 
forlot dem der før jul, fikk hjelp av en familie som tok imot 
dem. Dessverre varte ikke dette lenge og vi måtte ta dem inn. 
De var så vakre og så utrolig tillitsfulle. Den ene var heldig og 
fikk et godt hjem. Den andre er fremdeles hos oss og ser ut til å 
trives både med oss og de andre kattene.
     Vi måtte ta ut seks kattunger fra et hjem hvor hygienen var 
fraværende og eier ute av stand til å ta vare på dem.
     En utmagret kråke som hadde gitt opp tanken på et videre 
liv, trengte en måneds stell og pleie før livsgnisten var på topp 
igjen.
     Ellers måtte vi ta inn katter fra Storhaug, Tasta og Kleivå.

FEBRUAR 2012 
     Dyrene:  Dette er måneden vi pleier å ha det roligst, om vi 
ser på gjennomsnittet de siste ti årene. I år ble det derimot en 
temmelig tragisk måned med spesielle og vonde saker.
     En sterilisert hunnkatt blir funnet dumpet i Sandnes og en 
kastrert hannkatt blir funnet dumpet på Dale. På Ålgård blir 
en stor, eldre ukastrert hannkatt funnet forlatt og nedkjølt. Han 
viser stolt frem ti tær. 

 Fra Randaberg får vi inn en grå 
og korthåret liten jentepus på ca. fire 
måneder. Hun har bare ett øre –hun er 
født slik.
     To avmagrede svaner prøvde des-
perat å fang folks oppmerksomhet på 
Ålgård. Det eneste 
de oppnådde var å bli 

hetset og nektet mat. Svanene måtte vi bare 
hente om de skulle ha sjanse for å overleve. 
Det tok i underkant av tre måneder før vi 
kunne sette dem ut igjen på en trygg plass. 
En ett år gammel hannkatt ble funnet på 
Rosenberg. Den var sterkt forkommen med 
store og betente bittsår og 40 i feber.
     Skole: Portrettintervju med Kari Mills, 
av elev ved 2.klasse Medialinjen ved Bergeland Videregående 
Skole
     Media: Matanmeldelse ved restaurant Egon.
     Dyrenes hus: Dyrebeskyttelsen Norge sender to av sine 
styremedlemmer for å bistå megler og takstmann angående 
verdien på hus og tomt. Vi har i snart to år bedt om å få lov 
til å leie huset eller å kjøpe det til bokført verdi som er 2,1 
millioner. 
     Dyrebeskyttelsen Norge krever takstpris på mellom 4,75 
millioner og 5 millioner. Vi har ikke så mange penger!
     Dyrebeskyttelsen Norge har avslått begge deler, og heller 
gitt oss flere trusler om tvangsutkastelse. Situasjonen er meget 
belastende for oss alle og spesielt for ekteparet som nå har 
bodd der i åtte år for å ta vare på dyrene. De har også nektet 
oss å hjelpe dyr i oppsigelsesperioden. I huset bor 141 katter, 
kaniner og fugler.

MARS 2012
     Dyrene:  Vi hentet en sangsvane på Hundvåg som trengte 
hjelp. Etter to måneder var den klar til å bli satt ut i naturen 
igjen. Det er kattetragedier over alt, på Storhaug, i Kleivå, i 
sentrum, i Kvernevik, ved Mosvangen og i Randaberg. Vi fort-
viler, men hjelper så godt vi kan og vi blir lykkelige når vi kan 
få gjenforene et dyr med sin eier.
     Dyrenes Hus: Skadde og vanskjøttede dyr som vi må hjelpe 
tas inn til styremedlemmene privat. Det begynner å fylles opp 
etter hvert. 26. oktober i fjor var Kari Mills i møte med politik-
ere og ba om hjelp til å kjøpe Dyrenes Hus. Først 20.mars i år 
kan vi lese ordfører Christine Sagen Helgøs avslag i Rogalands 
Avis. Med andre ord så tok det henne fem måneder å gi avslag 
på ønsket om hjelp.
     Situasjonen gir en haug med leserinnlegg, både støttende 
og surmagede. Heldigvis mest støttende. Alle avisskriveriene 
bidro til at lederen i dyrebeskyttelsen Norge, Ann Westen, fyrer 
av et innlegg i Rogalands Avis med diverse usannheter. Dette 
kunne vi ikke la stå uimotsagt. Innleggene kan leses lenger bak 
i bladet.
     Skole: Intervju angående dyr og dyrevern, elev fra Auglend   
     Skole.      UiS-student laget portrettintervju av Kari Mills.
     Vi hadde dugnad på Dyrenes Hus.

APRIL 2012
Dyrene:  Påsken er i anmarsj, hvilket betyr ferie som igjen 
betyr dumping av kjæledyr. I april må vi ta inn like mange dyr 
som vi tok inn til sammen i årets tre første måneder. Selv om 
det i dag stilles kompetansekrav til dyreeiere i den nye dyrev-
elferdsloven, så virker det ikke som dette blir tatt på alvor av 
en god del eiere. Easy come, easy go –er gjennomgangsmelo-
dien.
     Den store monsekatten som holdt til i Skolegaten var i 
skikkelig dårlig forfatning med smale, rennende øyne og snue 
hengende fra nesen. Katten var syk og sliten –i ferd med å gi 
opp. Han fortjente en innsats, så det ble en tur til veterinæren 
for en kraftig kur med antibiotika.
     Vi hanker inn forlatte katter i sentrum og på Dale, Haugtus-
sa og Tasta. En kattemor med fire små blir funnet i en fraflyttet 
rønne på Grødem. Inni et skap finner vi nok en katt. Alle er 
utmagrede og dehydrerte, men til-
litsfulle til tusen.
     En liten villstyring av en kat-
tunge springer rundt med en bruk-
ket fot i sentrum. Da den endelig 
blir fanget inn bar det avgårde til 
veterinær. Det ble en vellykket 
operasjon.
     Syv andunger satt forskremt 
rundt sin døde mor. De ble hanket 
inn og fikk et godt opphold hos oss 
før de ble satt ut i naturen igjen. 
Utsettingen var en fantastisk 
opplevelse!  (se forsiden)
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     En eske med 
to små kattunger 
lander foran 
døren. Smårollin-
gene fikk straks 
navnene Krølle 
og Lucky. På 
grunn av ørene 
lurer vi veldig på 
hvor de kommer 
fra.
     Mattilsynet 

har hentet ut to katter fra et dårlig kattehold hos en tidligere 
rasekatt oppdretter. Kattene var satt på kennel og vi fikk hentet 
dem ut.
     Dyrebeskyttelsen i Kristiansand og Arendal har hentet en 
del katter hos oss for å hjelpe å få disse omplassert.
     Dyrenes Hus og media: Dyrebeskyttelsen Norge gir oss 
frist til 3.påskedag med å fjerne dyrene fra Dyrenes Hus. 
Dyrevennene Åsne og Bente vil hjelpe til med å samle inn 
penger. Nå er også Stavanger Aftenblad på banen. 
     Dyrebeskyttelsen Norge krever utkastelse til 18.april. 
Rogalands Avis tar inn støttebrev fra Norsk Huskattforening. 
TV-Vest sitt premierte innslag om Kari Mills/Dyrebeskyttelsen 
Sør-Rogaland fra i fjor gikk i reprise over hele landet.

MAI 2012
     Dyrene: det er så videt en spraglete kastrat overlever. Vi 
finner den i en garasje, katten er full av olje. Det virker som om 
den er forsøkt druknet i olje. Den er ustø og oppfører seg ag-
gressivt. Katten må bade flere ganger for å få bort all oljen. Vi 
ser en sakte bedring og katten får navnet Olje-Lars. Det viser 
seg etter hvert at han er en skikkelig kosete og god katt.
     En fødende kattemor blir hentet inn fra Tjensvoll. Fem 
kattunger blir funnet dumpet på Gausel. Ellers hentes det inn 
katter fra sentrum, Hillevåg og Rosenberg. Dumpesesongen 
setter sitt preg på tilværelsen.
    Vi mistet nesten munn og mæle på styremøtet på Dyrenes 
Hus. Mens vi diskuterte hvordan vi skal håndtere alle dum-
pete kjæledyr ser vi plutselig en islandshest som spankulerer i 
hagen! Vi måtte gni oss i øynene; en dumpet islandshest?! Med 
bananer fikk vi lokket den til oss, det falt visst i smak. I ettertid  
har vi fått vite at hesten heter Nikita og bor like i nærheten.

     Dyrenes hus og media: TV-vest kjører intervju med Kari 
angående trussel om tvangsutkastelse fra Dyrebeskyttelsen 
Norge. Vi tilbød dem 2,1 millioner for huset, men fikk avslag. 
Kravet er 4,750 millioner. Vi henvendte oss til politikerne om 
de kunne hjelpe oss, men ordføreren sa det ikke var aktuelt. 
Hun tilbyr å «ta et tak» hvor hun innkaller til dialogmøte mel-
lom Dyrebeskyttelsen Norge og oss. Dette møtet innebar at vi   
omtrent måtte legge oss flate (nok en gang). Da vi ikke ville bli 
overkjørt mer, så ble det ikke noe mer av hele møtet. Slikt et 
politisk spill deltar vi ikke i!
     Dyrebeskyttelsen Norges nye leder fyrer av et usaklig og 
frekt leserinnlegg i Rogalands Avis som avviker helt fra fakta. 
Vi ser oss nødt til å svare med riktige opplysninger om saken.
     Kari og Sindre hadde møte med politikerne med bønn om 
støtte.

JUNI 2012
     Dyrene: Seks katter hentes ut av fra en leilighet der 
forholdene er uakseptable. På Hundvåg utspinner det seg en 
kattetragedie og vi hjelper en kattemor med fire små. Rundt 
Byhaugen klages det på katter og vi starter å sterilisere og 
kastrere. En del dumpede katter blir hentet inn fra sentrum, og 
turene våre går til Sandnes, Tananger og Sola.
     En hjelpeløs liten måke hyler på hjelp i 
Kristiansand. Dyrenes Beskytter i Kristiansand 
fortviler. Vi stiller opp slik de har gjort for 
oss med å ta i mot katter til omplassering, Vi 
møter dem midtveis mellom Stavanger og 
Kristiansand for å få overlevert måken. Den 
får navnet Kristian Sand. Etter to måneder blir 
han satt ut igjen, noe som gikk kjempefint.
     Dyrenes Hus og media: Rogalands Avis holder saken ved 
like med innlegg og ytringer. TV2 intervjuet Kari Mills om 
sommerens dyreproblemer.
    Dugnad:   Seks styremedlemmer tok dugnad i to timer for å 
rydde opp for dyr der eier var kommet på sykehus.
Skole: Elev ved Randaberg Videregående intervjuet Kari Mills 
om dyr og dyrehold.

JULI 2012
     Dyrene: Hele 51 dyr må hanskes inn denne måneden, det 
er måker, kråker, tjeld, spurv og duer, kaniner i tillegg til katt, 
katter og atter katter.
     Vi henter en pusemor med fem små på Åsen. På Stem-
men henter vi en pusemor med tre små. På Figgjo hentes en 
pusemor med fire små og fem andre katter som var henvist til å 
bo i et rotehull av et uthus uten mat og vann. Eierne var flyttet.
     En bitteliten kattunge blir kastet over det høye gjerdet og 
inn i kattenes luftegård på Hinna. Vi henter kattunger på Ivars 
boss-stasjon på Forus. En utmagret kattemor med to bebisser 
blir funnet forlatt på en campingplass i Egersund. Så det blir å 
hoppe i bilen, gassen i bånn for å hente dyrene.
     En liten spraglete kattunge vimser forvirret rundt på 
Straensenteret, og den blir selvfølgelig hentet. På Vigrestad blir 
en fem måneder gammel katt hentet inn, samt to små kattunger 
fra Sandnes og en liten fra Forus.
     Marte og Sindre påtok seg nestledervervet mens Arne var 
på sommerferie. Vakttelefonen kimer i et sett 24 timer i døgnet, 
vi henviser til Politisk Sekretariat. Dette blir ikke satt pris på 
og vi blir bedt om å stoppe da Politisk Sekretariat føler dette er 
forferdelig siden hun ikke kan gjøre noe for å hjelpe. Nettopp!! 
Hvordan tror hun vi har det?
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     Dyrenes Hus og media:  Rogalands Avis tar inn innlegg 
og helsesjefen får gjennomgå når han til Rogalands Avis sier 
at kommunen ikke vil involvere seg. Hele 32 innlegg denne 
måneden. På NRK Radio angående situasjonen med Dyrenes 
Hus.

AUGUST 2012
     Dyrene: Nok en travel måned. En del 
syke duer og et par skadde måker blir 
hentet inn. To moderløse pinnsvinbarn 
blir hentet inn fra Hillevåg, i tillegg til 
et fra Våland. Terrapin-sumpskilpadden 
som ble funnet vandrende på veien i Sola 
kommune ble øyeblikkelig tatt til veter-
inæren for sjekk. Den ble anslått til å være 
midtveis i livet, hadde en del sår og skjørt 
skall. Vi ville så gjerne beholdt den og hadde folk som kunne 
stille opp med alt den måtte trenge. Så kom mattilsynets haste-
vedtak med dødsdommen.
     Hittil er 113 katter blitt sterilisert og kastrert i 2012.
     Dyrenes Hus og media:  Debatten fortsetter i Rogalands 
Avis. Det har vært utallige møter angående Dyrenes hus med 
våre to advokater.

SEPTEMBER 2012
     Dyrene:  Det baller på seg med 
utmagrede duer og noen måker. Noen 
klarer seg bra etter oppfølging og 
stell, men dessverre er ikke alle like 
heldige og bukker under. 
     Det pøsregnet den dagen vi fikk 
beskjed om en påkjørt katt i Nedre 
Torfeusgate. Den lå mellom to park-
erte biler. De to småjentene som oppdaget katten hadde gått fra 
hus til hus for å få hjelp. Ingen gadd å hjelpe småjentene med 
katten. Da vi ankom fant vi puls, men katten var sterkt nedkjølt 
og gjennomvåt. Vi tuller den inn i et håndkle og bruker omtrent 
blålys på vei til veterinæren. Den lille katten som var bare seks 
måneder ble lagt i kuvøse, men livet ebbet ut rundt midnatt.
     Det kommer enda noen kattunger inn fra Sola. Det har blitt 
mange etter hvert og alle kommer fra samme område. Vi jobber 
med å finne ut hvem som er opphavet til dette, da alt tyder på 
et useriøst dyrehold.
En liten kattunge er dumpet på motorveien, den er vettskremt 
og gjemmer seg inni et steingjerde. Det var nummeret før vi 
måtte rive ned hele gjerdet for å få den ut. Av alle ting finner 
vi en hardt skadet mink i Sandvedparken. Den er så svak at vi 
måtte rett til veterinær med den. Livet sto ikke til å redde.
     Kongens fortjenestemedalje: 19.september 2012 ble Kari 
Mills tildelt Kongens fortjenestemedalje. Overrekkelsen 
foregikk hjemme hos Kari og ble overlevert av Stavangers ord-
fører Christine Sagen Helgø. Da seremonien foregikk i Karis 
private hjem var det kun pressen og spesielt inviterte tilstede. 
Dette er første gang Kongens fortjenestemedalje går til innsats 
for dyrenes sak, og anses derfor som ekstra ærefullt. Glade 
representanter fra Dyrebeskyttelsen Bergen og Hordaland, 
Dyrebeskyttelsen Halden, Dyrebeskyttelsen Toten, Dyrenes 
Beskytter Arendal, Dyrenes Beskytter Kristiansand og Norsk 
Huskattforening kom tilreisende i ens ærend for å delta på 
overrekkelsen. Det var en høytidelig og varm sammenkomst. 

    Media: Det ble mye medieoppslag da Kongens Fortjenes-
temedalje ble tildelt Kari Mills. Rogalands Avis, Stavanger 
Aftenblad, NRK TV, TV-Vest og fotograf Emile Ashley var 
tilstede. Det gikk også ut på nettradio. Videre var Kari på NRK 
Radio og NRK Nett-TV angående måkedød på Jæren.

OKTOBER 2012
     Dyrene: Vi har fått en del katter som ble omplassert i 2008 
og 2009 i retur. Dette har gitt oss en hel del ekstraarbeid som 
krever både menneskelig innsikt og undersøkelser. Det er tross 
alt dyrene som blir taperne og får stresset.
     To pinnsvinunger har mistet moren sin og 
blir tatt inn. Nok en kattetragedie på boss-
plassen på Forus. Vi er heldige når et av våre 
medlemmer tar ansvaret for kattungene. Vi 
tar oss av de voksne. Ved et psykiatrisk senter 
henter vi inn to svært kjærlige hunnkatter, og 
i Olavskleivå henter vi inn mange kattunger. 
     En liten kattunge sitter vettskremt på en 
fjellskrent over jernbanelinjen. Vi redder den 
før toget kommer. Ellers ble det en tur til 
Figgjo for å hente pusemor og barn.
     Media: Kari Mills uttaler seg om ulv og sau på NRK Radio. 
Selvsagt skal ulven vernes og sauen gjetes.
     Kari på NRK Radio angående partering av rådyr på museet 
hvor en liten pike besvimte.
     Kari på NRK Radio angående mink i bur på åpen gård i 
Gjesdal.
     Fotograf Alf Ove Hansens bok «365 dager» ble utgitt denne 
måneden. Vi er med i boken.
     Dugnad: Terrasse og halvtan rengjøres.
     Skole: Elev ved NKF lager intervju med Kari om dyr. Vi-
deregående Elevbedrift ved Ameli lager «story».

NOVEMBER 2012
     Dyrene: Nok en syk og avmagret due 
blir hanket inn fra parken. To kattunger blir 
funnet på Dale og tatt hånd om  av to av våre 
medlemmer. En hvit langhårskatt har vandret 
hvileløs omkring i Vaulen/Mariero-området. Vi tar den inn. To 
kattunger fra Vikeså kommer inn, samt en rasemix som blir 
funnet på skytebanen i det den forsøker å dempe sulten ved å 
fortære en død katt. Katten er radmager og sliten.
      Flertallspartiene i Sandnes Kommune har satt av 1 million 
av neste års budsjett til frivillig arbeid. Vi søkte om støtte og 
fikk innvilget søknaden. Det er vi utrolig takknemlige for.
     Media: NOAHs fakkeltog mot pels ble arrangert for niende 
år på rad. Mange av Dyrebeskyttelsen Sør-Rogalands medlem-
mer støtter dette årlig. Kari Mills holdt appell også i år.
     Skole: UiS-student lager portrettintervju med Kari Mills. 
Artikkelen kommer i UiS sitt studentmagasin.
     Dyrenes Hus og media: Vi har fått tilsagn på lån til Dyrenes 
Hus og holder nå på å finpusse kontrakten, det er ikke helt 
enkelt. Vi søker Stavanger Kommune om driftsstøtte siden de 
ikke ville bidra med en krone til kjøp av Dyrenes Hus, poli-
tikernes gode ord og verbale oppmuntringer er ikke nok. Vi 
trenger handling og støtte, ikke tomme ord.
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      2012 Årsrapport i kortversjon:

  Vi har avholdt 14 styremøter
  Vi har hatt 8 dugnader
  Vi har hatt 5 advokatmøter
  Pr. 01.01.2012, hadde vi dyr i vår varetekt: 396
  Antall dyr tatt inn i 2012:   282
  Pr. 31.12.2012, har vi dyr i vår varetekt: 398

  Innkomne saker på vakttlf. & epost: 1458
  Saker ang. katt:      67%
  Saker ang. hund:       8%
  Saker ang. diverse:     12%
  Saker ang. fugl:        8.2%
  Saker ang. gnagere:       2.2%
  Saker ang. vilt:        1.5%
  Saker ang. gårdsdyr:       1.1%

  Vi har avlagt veterinærbesøk:    168
  Katter sterilisert / kastrert:    149
  
  Dyrearter vi har hatt inn i 2012:  
 Katt, hund, mink, chinchlla, kanin, papegøye, 
 stuefugler, svaner, måke, kråke, rugde, due, 
 spurv, pinnsvin.

7.

DESEMBER 2012
     Dyrene:  Tre halvvoksne kattunger blir dumpet i en barne-
hage, tydelig at julen er i anmarsj og omsorgen for kjæledyr 
forsvinner. På Hundvåg finner vi en langhåret og sjaber katt 
som tydelig har gått ute lenge. Pelsen er sammenfiltret i store 
klumper som har forårsaket store sår.
     En perserkatt vandrer fra dør til dør i den dype snøen, den 
er i ferd med å gi opp. En dame forbarmet seg over den og 
kontaktet oss. Katten var ID-merket, men merkingen var ikke 
registrert noe sted og vi fant ingen etterlysning.
     En sliten lerke må hentes fra Kiwi på Sandnes, likedan en 
rugde, en måke og en svane.
Med snøvær og vind på sitt aller verste må vi til Bryneheimen 
for å hente et par katter ledelsen mente at beboeren ikke kunne 
ta seg av. Samtidig blir vi bedt om å hente en høydrektig katt 
de frykter skal føde i snøen ved Hinna Hjemmebaserte tjenester 
avd. psykisk helse. Klart vi stiller opp, trosser både vær og 
vind og får katten til veterinær. Katten er aldeles ikke drektig. 
Det er en hannkatt! Den ble kjapt kastrert.
     Det ser ut til at vi er inne i en stim med psykiatri, da neste 
sak er en person som er innlagt og derfor ikke kan ta seg av 
sine 25 katter og åtte chinchillaer. Det er rett før vi river av oss 
håret. Jul og juleforberedelser må vente, dyrene trenger hjelp 
og vi stepper inn. Mattilsynet kommer på banen med to alterna-
tiver; avlivning eller varig omplassering. Vi blir enige om det 
siste. Vi kaster saken over til politikerne og får støtte fra Moi 
Nilsen (FrP). Per Torbjørnsen (V) kommer med sitt vanlige 
tåkesnakk og diffuse uttalelser.
     Dyrenes Hus og media: Miljøpartiet De Grønne ved Tor-
finn Ingeborgrud vil gi driftstøtte til Dyrenes Hus på Hinna. 
Han har også et flott innlegg om dette, samt sunne meninger 
om rev og mink i Rogalands Avis. Avisen støtter Dyrebeskyt-
telsen Sør-Rogaland i sin leder 19.desember og Kari Mills 
hudfletter Per A. Torbjørnsen i et leserinnlegg dagen etter. 
Han føler seg forurettet i sitt leserinnlegg dagen etter, noe som 
igjen fører til at Duane Mills skriver leserinnlegg og påpeker 
Torbjørnsens feil. Igjen blir det mange ytringer fra Rogalands 
Avis sine lesere.

   
  Duane Mills               Beate Ramstad  Kirsten Clausen                   Sindre Berntsen   

    
  Kari Mills           Arne Dinesen           Marthe Berntsen      Siv B. Johannessen

   
Ursula Berntsen  Tom Johannessen Sunniva Olsen


