


 

Januar  

Året begynner faktisk rolig, og det i seg selv er 

grunnlag for bekymring, men det går jo alltids 

an å håpe at endelig er folks holdninger 

angående dyr generelt og katter spesielt, blitt 

bedre. 

Første pus inn i år er Rosina, en vakker, voksen 

og tillitsfull pus som tydelig er forlatt av eier. 

Så kommer to forskremte kattunger inn, 

temmelig uhåndterbare i begynnelsen. Synes 

nok at mennesker er temmelig skumle og det 

har de sikkert god grunn for. Bare så synd at 

de ikke kan snakke. 

Så langt 4 veterinærbesøk. 

 

Februar 

En tillitsfull gammel hvit katt vandret hvileløst 

omkring i Østre Bydel – tydelig forlatt. Den var 

utrolig 

takknemlig 

for å bli 

tatt hånd 

om. Den 

andre 

katten fra 

samme 

område 

måtte 

avlives 

p.g.a. 

alvorlig hjertefeil. De andre kattene som ble 

hentet inn fant seg godt til rette på 

hjelpesenteret vårt.  

En kjælegris av de store er den stakkars 

hunden som ufrivillig havnet i rusmiljøet og 

som heldigvis ble dumpa. Bonzo som han 

heter blir tatt godt vare på av Cathrine og 

Maren. Vi satte i gang undersøkelser for å 

finne et godt hjem til Bonzo, noe vi omsider 

klarer. Responsen var enorm. Vi savner alle 

snille Bonzo. 

 

 
 

 

Selv om vinteren er mild, så tok de kraftige 

stormene ikke bare knekken på trær, men 

også mange småfugler. Utrolig vondt å 

oppleve at en velfylt skål med fuglemat blir 

stående. 

Dugnad: UIS student intervju med Kari 

angående dyrepoliti. Journalist Drageset i 

Radio Rock kjører intervjuet med Kari daglig 

over en lenger periode.  

Vi er nå oppe i 12 veterinærbesøk. 

 

Mars 

Vi hanker inn katter som vanlig fra alle byens 

kanter og utover.  

En flott kastrert katt blir funnet påkjørt med 

brukken fot, men ellers i fin form. Det blir 

blålys og full fart til veterinær, den kommer 

seg raskt utrolig nok. 

Den andre påkjørte katten med brukket fot 

må også rett til veterinær. Her er det ikke bare 

foten som er brukket, alt innvendig i katten er 

smadret sønder og sammen. Det ble en tung 

stund hos veterinæren. Det sliter å tenke på at 

katten hadde hatt enorme smerter i gudene 

vet hvor lang tid før vi fant den. Det er 

frustrerende å tenke på at vedkommende som 

kjørte på katten ikke stoppet og tok ansvar. 

Katten 

«Riste» ble 

funnet 

avmagret og 

forkommen i 

et boligstrøk. 

Navnet 

«Riste» fikk 

den fordi 

hodet ristet 

frem og 

tilbake i et kjør. De fleste hadde nok avlivet en 

slik katt, men vi ville gi ham en sjanse og to 

eller fem, hvilket over tid viste seg å være 

riktig. 



Det er travelt på Hinna for tiden. Bente, en 

venninne av Eli som har oppsynet med alle 

dyrene på Hinna, tar grep og sammen pusser 

de opp kattekjelleren og første etasje.  

Vi har fått nok av granbar i takrenner og ellers 

overalt og hyrer inn folk som kan dette med å 

kutte trær – store trær. Kuttingen begynner 

bra, vi har ved i massevis, og 

hageryddingsarbeid i masse, masse massevis. 

På slutten står det et grantre igjen – det 

største. «Proffene» diskuterer heftig, før de 

går i gang og feller hele treet i et jafs. Det ble 

jordskjelv i bakken, treet falt over støygjerdet 

rundt eiendommen, knuste gjerdetoppen, tok 

med seg gatelykten i fallet og dalte ned på 

riksvei 44 og stoppet hele trafikken. Årsmøtet 

gikk av stabelen, vi hadde en liten minnestund 

over tapet av Reidun Bakke Finsnes.  

 21 veterinærbesøk hittil. 

 

April 

En flott kattemor nedkom med fem kattunger 

i en dyp eske full av gamle ledninger og skrot. 

Esken stod gjemt i en bekmørk bod. Vi tok 

likegodt hele esken med oss. Det kan være litt 

«riski» å stappe hendene nedi til en ukjent 

katt når en ikke vet noe om katten. Heldigvis 

var kattemor superkosen med stor omsorg for 

sine nyfødte. Uheldigvis har nok kattemor hatt 

et dårlig hjem, siden hun valgte å føde på et 

ukjent sted. Nå er alle i god forvaring og koser 

seg. 

En kjærlig hannkatt, selvsagt ukastrert, er 

dumpet rundt SUS, en diger hannkatt er 

dumpet rundt Møllebukta. Også to andre 

ukastrerte hannkatter hankes inn. 

Tre hannkatter på Buøy tas inn til kastrering 

og veterinærsjekk. De blir etter en uke satt 

tilbake til der de ble fanget inn under et 

omsorgsprogram. 

Presse: Rogalands avis 24/4: Rådyr i en hage. 

32 veterinærbesøk hittil.  

  
 

Mai 

Det eksploderer med kattunger og 

kattemødre. En skjønn liten kattefrøken sitter 

forskremt inni et dreneringsrør. Halsbåndet til 

en ukastrert hannkatt hadde skåret seg langt 

inn i huden og forårsaket store sår, det ble full 

fart til veterinær. Vi tar imot en liten kattunge 

som er dumpet på Fritidsgården. 

En forskremt kattemor blir påkjørt i sitt forsøk 

på å bære ungen sin i sikkerhet. Den lille 

nyfødte blir slengt opp i luften og lander på 

asfalten. De blir kjørt til vakthavende 

veterinær på Bryne. Kattemoren er så skadet 

at hun måtte avlives. Vi får hjelp av 

Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren som har en 

adoptivmor til den lille. Den sorte, sky, 

langhårskatten på Øvre Vaulen hvis ene øye 

var totalt ødelagt blir tatt til veterinær 

omgående. Takk gud for veterinærene. 

I et rushjem finner vi en kattemor med fin 

kattunger, to er døde, men to lever. Så havner 

en kattemor med fem kattunger, kun seks 

dager gamle utenfor døren hos oss.  

Nok en ukastrert hannkatt blir tatt inn 

samtidig som tre små kattunger med betente 

øyne blir hentet fra et parkeringshus. De må 

fóres gjevnlig da de er både uttørket og 

avmagret.  

En forlatt katt er totalt uønsket i et 

hytteområde og havner hos oss. 

I nok et hjem preget av alkohol og vold henter 

vi ut tre kattemødre med ti nyfødte kattunger. 

Et par uker 

senere tar vi 

imot for Nemda 

nok en 

kattemor fra 

samme sted. 



Noen uker går før Nemda kommer med 

hannkatten som er faren til alle de små. 

Det er mindre pinnsvin i år enn i fjor. Så vi 

mater dem ekstra, for slik naturen har blitt, 

har de ikke nok mat til å overleve. 

Presse: NRK radio: Pingvin diskusjon mellom 

bonden Anne Braut og Kari Mills. 

46 veterinærbesøk hittil. 

 

 

 

Juni 

Nå er det full rulle. En må passe på at alle de 

små får nok næring. Vi veier og forer. Svetten 

hagler. Telefonen ringer i et kjør. Ferien 

nærmer seg og mange vil bli kvitt 

«kjæledyrene». De blir både forbannet og 

truende når vi forteller at deres dyr er deres 

ansvar. Vi kan like godt snakke til veggen, for 

den møter vi faktisk i et kjør. 

En liten kattunge på ca. fem uker mjauer av 

hull hals, langt ute på et jorde.  Den maler så 

det 

spruter 

når den 

blir tatt 

inn.  

En flott 

hannkatt 

er 

fraflyttet 

og har i 

månedsvis streifet rundt i håp om et nytt 

hjem. Et ungt par ønsker å ta seg av ham, men 

står midt oppi en flytting. Vi enes om at vi 

passer katten til de er vel innflyttet i ny 

leilighet. Takk gud for at slike mennesker 

finnes. 

Tre små kattunger, ca. åtte uker gamle blir 

funnet dumpet i sentrum. Mange involverer 

seg, en havner hos oss, de andre to får nye 

hjem.  

Voksen spenstig hannkatt leveres til Sandnes 

Smådyrklinikk for avlivning. Katten er så 

tillitsfull at hele klinikken prøver å hjelpe til for 

at han skal få leve. Han heter nå Herman, eller 

Herremann på fint, og er hos oss. 

Småfuglene er på plass igjen. Det finnes 

omtrent ikke innsekter i år, så meisebollen og 

fuglemat går ned på høykant. 

62 veterinærbesøk hittil. 

 

Juli 

Det blir verre og verre. Alle skal på ferie og 

dyrene skal vekk. Det var meningen at jeg 

skulle ta min første ferie på seksten år, men 

det måtte jeg skyte en pil etter.  

Noen utlendinger kommer med en kattunge 

de påstår å ha funnet. Det vanlige refrenget 

kommer: at de skal på ferie, men kanskje kan 

ta imot den etterpå. Vi tar imot den lille, ikke 

fordi vi har så god plass, men fordi vi vet at om 

vi ikke tar den så dumpes den en eller annen 

plass. 

De neste utlendingene som står utenfor døren 

har med seg en kattemor og syv kattunger. Vi 

tør snart ikke åpne døren lenger i frykt for hva 

som venter oss utenfor. 

En liten spraglet kattunge sies å være funnet i 

en garasje. Løgn. Her skulle folk på ferie. 

Kattungen sjarmerer oss alle med sitt gode 

humør og livslyst. 

En pusemor med tre skjønne små blir tatt vare 

på av en dyrevennlig sjel. Ikke mange av den 

sorten i disse ferietider.  

Også to voksne må vike fra hjemmet, denne 

gang på grunn av ny samboer med allergi. 

Så smeller det skikkelig til igjen med nok en 

pusemor og fire små.  Det er dyrevernsnemda 

som har en 

rutinesjekk 

og finner ut a 

eierne av 

denne 

kattefamilien 

dro på ferie i 

begynnelsen 

av forrige 

måned og at 

de skal være 

borte i til sammen tre måneder. Det samme 

skjedde i fjor. Vi henter kattene, eierne var 

russiske. Ska sei! 

Måneden avsluttes med en liten kattunge som 

blir funnet på motorveien. Politiet i Sandnes 



henviser den til oss. Det er ikke mye 

undertegnede har sett av ferie. 

70 veterinærbesøk til nå. 

 

August 

August har akkurat begynt da vi får melding 

om en katt som trolig er påkjørt, da den ligger 

helt i ro på et fortau. Vi suser avgårde, henter 

katten og suser videre til veterinær. Katten 

hadde øretattovering, med andre ord er den 

eid. Men katten var så utmagre at den kun 

bestod av skinn og bein. Det var nok lenge 

siden den fikk en matbit. Den døde. 

En liten kattunge blir funnet forlatt eller 

dumpet 

på 

Trones. 

Den 

stuper i 

maten vi 

tilbyr. Så 

kommer 

nok en 

liten 

stakkar, denne gangen fra under en container 

ved Brannstasjonen på Forus. Neste som 

kommer inn er en avmagret liten kattunge. 

Den blir tatt fra en overruset jente som sitter 

helt fjern på en busstasjon i sentrum, deretter 

kommer tre kjærlige, sultne, små kattunger, 

funnet i en sandkasse. Den enøyde 

kattemoren vokter sine tre små, men lar seg 

omsider tas inn. Rett etter blir en vakker, liten 

småtass omtrent kastet i armene på en 

ungjente, mens den tatoverte synderen 

stikker av gårde.  

Den tillitsfulle trefargede katten måtte føde 

sine fire små i en garasje. Eier forduftet. Grr. 

Grr. 

På Tasta springer en søt liten mons etter alle 

den ser, sulten på mat og kos. 

Måneden avsluttes med nok en kattemor med 

to små. 

Vi er oppe i 76 veterinærbesøk, 45 

kastrering/sterilisering. 

 

 

 

September 

Måneden begynner med Dyrenes Beskytter 

Kristiansand’s rettsak mot Mattilsynet ang. 

hjelpeplikten for katt. Kari Mills avla 

vitneforklaring. Selvsagt tapte 

Kristiansandforeningen, helt normalt, som 

forventet. Alt annet ville vært en gedigen 

overraskelse. Heldigvis ble saken anket, men 

ble avvist. 

En liten kattunge blir funnet på 

jernbanestasjonen, en annen blir hentet inn 

på Grannes og neste pus finner vi på Hinna. 

Litt av et styr med 

slike små som 

skal flaskes og 

masseres. Vi står 

på – i hvert fall 

noen av oss. Så 

blir tre små 

kattunger funnet 

liggende å die på 

sin døde mor. 

Synet skjærer seg 

langt inn i hjertet og selvsagt hankes de inn. Et 

stykke fra hanker vi inn nok en liten pus som 

desperat hyler for å få omsorg og 

oppmerksomhet. En kjærlig liten ulldott av en 

kattunge. 

Vi tar også inn en vakker, sort kattemor som 

sørger over sine døde kattunger. 

 

Oktober 

Første oktober klarer vi endelig å fange inn 

katten på Storhaug/Paradis. I halvannet år har 

vi nå prøvd – 

hun ville 

ikke inn. En 

egenrådig 

stabukk av 

en hunnkatt 

som yndet å 

formere seg i 

hytt og 

pine. Nå er 

det slutt -  

dama skal 

steriliseres og har fått navnet Endelig. Med på 

lasset har Endelig 3 nyfødte. 



En skinnmager hannkatt holder til rundt en 

skole. Den har et stort sår ved haleroten. Den 

hoppet inn i buret, sjeleglad for å få et hjem 

igjen. I stedet for å mjaue så knurrer han.  

Neste nye beboer er en stor spraglet hannkatt, 

ukastrert selvfølgelig – men det ble fort 

ordnet. 

TV2 nabolaget kontaktet oss for et innslag 

med dyr. Ble sendt 15 Oktober. 

 

November 

I en fraflyttet garasje på Sola står et bur med 

to skitne, forskremte og avmagrede kattunger. 

Noen naboer har gitt litt mat, men det er 

fuktig og kaldt så de blir tatt inn. 

Rett etterpå får vi beskjed om en stakkars liten 

jamrende kattunge på Randaberg, den er bare 

snaue 8 uker og ekstremt kosen. 

Neste pus som kommer inn fant vi heldigvis 

eieren til i løpet av et døgn.  

Det blåser stiv kuling og regnet flommer den 

dagen en fortvilet mann i arbeidsklær og 

firmabil ringer på døren og ber om hjelp til en 

søkkvåt, iskald og nesten død kattunge funnet 

på kaien i Kalhammeren. Jeg hadde ikke store 

forventninger når jeg frotterte og tørket den 

lille. Gleden stod i taket da strevet ble 

belønnet. 

Forrige måned sendte vi et skriv til Mattilsynet 

hvor vi påpeker den ekstreme situasjonen 

med katter som dumpes over alt. Vi kan 

dessverre ikke hjelpe alle, det blir for mye 

både økonomisk og arbeidsmessig. Vårt skriv 

blir videresendt Mattilsynet i Oslo. Vi står i 

stampe slik forholdene er. 

NRK LokalTV v/Toril Våland tok fatt i saken 

som ble sendt 9 November. 

Randaberg videregående skole, Media: På 

besøk for intervju og filming. 

TV vest: Intervju ang. at Rogaland får 

dyrepoliti 

NRK lokal Radio: Intervju ang. at Rogaland får 

dyrepoliti 

Jærradioen: Intervju ang. at Rogaland får 

dyrepoliti 

 

 

 

Desember 

 

En stormfull regnværsdag blir vi oppringt fra 

et legekontor i sentrum. De har funnet en liten 

gjennomvåt og sulten kattunge som hylte om 

hjelp. Velsigne alle som jobber på dette 

legekontoret da de hadde tatt inn den lille 

krabaten og lagt den godt og varmt i sofaen. 

Selvsagt hentet vi den. Kvelden etter ble nok 

et lite nurk funnet i sentrum, denne gang på et 

utested med masse folk og masse øl. Det var 

like i nærheten av legekontoret. Det var 

tydelig at de to var søsken og kom fra et hjem 

som ikke gadd mer. Hjerterått. Der sier mer 

om de tobeinte enn de stakkars firbeinte.  

En deprimert kanin blir tatt inn, den kommer 

seg raskt med godt stell, god mat og en 

luftgård på 10-12 kvm. De to halvsky kattene 

som har fått stell og mat av et firma på 

Mariero hentes inn med tanke på at alt er 

stengt i julen. 

En stor, flott katt blir levert veterinær for sjekk 

av ID. Den er bare øremerket og finnerne av 

katten blir henvist til oss. Det ene nummeret 

er utydelig men etter en del prøving finner vi 

eier. Katten heter Sibben, oppkalt etter 

Kristian Valen må vite. Eier blir kontaktet, får 

nesten sjokk men blir kjempeglad. Sibben har 

vært borte i 8 år. Neste inn er en diger 

langhårskatt med skade på halsen. En dumpa 

kastrat løper inn og ut av en Remabutikk og 

havna hos oss. En temmelig tvilsom fyr som 

skal kvitte seg med 2 katter kommer med den 

ene løgnen etter den 

andre, og dumper 

kattene i en butikk. 

Den semilang- hårete 

katten som har holdt til i 

et område i lenger tid, 

fått mat og blitt 

noenlunde ivaretatt blir 

levert til veterinær for avliving. Første sprøyte 

blir satt, faktisk en god overdose.  

Vi protesterer. Det tok ti døgn for katten å 

vende tilbake. Hun fikk navnet Talitha som 

betyr oppstandelse. En menneskjekjær og 

tillitsfull katt. 

Det ble i alt 113 veterinærbesøk i 2015.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kjære medlem, 
2015 var et ekstremt år på alle måter. 
Vinteren var mild – våren kom  
sent, faktisk en måned for sent, noe som 
virket sterkt inn på dyre- og  
planteliv. Sommeren var egentlig ikke noen 
sommer – insektene uteble.  
Små fugler og pinnsvin måtte mates hele 
perioden, t.o.m meiseboller  
ble sultent oppspist hele sesongen. 
Skremmende spør du meg. 
Et ekstremt høyt antall huskatter ble dumpet, 
både drektige katter, nyfødte kattunger og 
små kattunger. Folk ville ha ferie – folk ville 
ikke ta ansvar for sine kjæledyr. Easy come – easy go synes å ha vært 2015 «moralen». 
Så står alle frivillige organisasjoner der og gjør så godt de kan 24 timer i døgnet – men 
det er aldri nok. Mattilsynet, Norges tilsynsorgan for dyr løfter ikke en finger for å hjelpe 
katter. Frivillige hjelpere gir opp – det blir for mye hardt arbeid, for mye frustrasjon, for 
mye en ikke har kapasitet eller reserver til å bidra med. Heldigvis holder noen få ut, men 
de er få. 
En tidligere megadyktig kollega sa til meg i fjor en gang, at hun ikke maktet mer, da det 
ikke ble noen fremgang – hun hadde og har ordene sine i behold. Det var så evig rett det 
hun sa, det er ingen fremgang. Vi og alle organisasjoner som driver med dette står i 
stampe så lenge ansvarlige offentlige instanser glimrer med sitt fravær på alle tenkelige 
plan. 
Jeg kjenner mange flotte mennesker som jobber i Mattilsynet her i Rogaland. Det 
vanvittige lovverket for dyr generelt og katt spesielt kan ikke belastes dem, men det kan 
belastes Mattilsynet sentralt og alle politikerne. Dog kan en «liten» del av 
unnlatelsessyndene rettes Mattilsynet lokalt siden de ikke protesterer mot «driftsmåten». 
Dersom du kommer over en katt som tydelig er forlatt eller dumpet er du i h.h.t. 
Mattilsynet dyreholder dersom du gir katten mat. Kommer du over en hjemløs katt som 
ikke er sterilisert/kastrert og som like sikkert som svart er svart og hvitt er hvitt vil formere 
seg til de grader kan du glemme at Mattilsynet bidrar med betaling, som dermed ville 
vært en innsats til å redusere bestanden.  
Finner du en mager og utsultet katt og kontakter Mattilsynet får du beskjed om at dersom 
du mater så er du igjen dyreholder, m.a.o. ikke gi mat – ikke gi hjelp før det arme dyret er 
så utsultet og svakt at det kan avlives på staten/mattilsynets regning. 
En sitter igjen med avmakt, fortvilelse, frustrasjon og sinne.  
 

Kari Mills¨ 

 

 


