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FORMÅL
Vi arbeider etter Dyrebeskyttelsen Norge sine vedtekter og etiske plattform, og vi er den
eneste lokalforeningen til Dyrebeskyttelsen Norge i Bergen og Hordaland.
§ 1.2 DNs målsettinger
Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at hvert individ - uavhengig av artstilhørighet - skal
behandles med respekt, medfølelse og toleranse. Med utgangspunkt i disse kjerneverdier
vil vi arbeide for å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebygge og bekjempe dyremishandling.
Spre kunnskaper og skape holdninger om dyrenes behov og menneskets forpliktelser.
Påvise, forebygge og bekjempe uansvarlig dyrehold og umoralsk behandling av dyr.
Bevare det miljø viltlevende dyr trenger for å kunne leve fullverdige liv.
Styrke lokalforeningenes og kontaktpersonenes hjelpearbeid for dyr i nød.
Arbeide for et lov- og regelverk som bedre sikrer dyrenes velferd.
Opprette en ny statlig dyreverninstans, som uten kryssende interesser skal virke både
holdningsmessig, informativt og praktisk for både tamme og ville dyrs beste.
Påvirke sentrale og lokale myndigheter til å ta større ansvar for dyrs velferd og rettigheter.
Påvirke myndighetene til å legge hensynet dyrene til grunn for både lokal, nasjonal og
internasjonal virksomhet.

REPRESENTASJON
Landsmøtet 2013
Hilde E. Larsen og Gerd Eikeland var representanter på Dyrebeskyttelsen Norge sitt Landsmøte.
Styremøter
Styret har i 2013 gjennomført 22 styremøter. I tillegg har vi jevnlige telefonmøter, og kommunikasjon
via epost og facebook.
Medlemmer
I følge medlemsregisteret var det 602 betalende medlemmer ved årets utgang
(157 autogiro-medlemmer,  66 barn, 73 ungdom/student, og 306 vanlige medlemmer).
Nettside
Nettsiden har bra med besøkende hver uke, og vi prøver å oppdatere med dyr som er klare for
adopsjon raskt. Sidene inneholder tips, råd og informasjon om dyrehold, samt kontaktinformasjon til
andre dyrevernsinstitusjoner, politi, veterinærvakt og Mattilsyn. Vi kunne vært mye bedre på nyhets-

oppdateringene, men dette blir dessverre nedprioritert til fordel for arbeidet med dyrene.
Facebook
Vi har en aktiv facebookside som oppdateres bortimot daglig ,og denne er flittig brukt av både
medlemmer og ikke-medlemmer, og vi er nå oppe i 9300 venner.
Kontakttelefon
Kontakttelefonen er betjent mandag til torsdag fra 17.00 til 19.00. Det har vært mange henvendelser,
og hovedsakelig har det dreid seg om hjemløse og syke katter.
Mail
Vår mailadresse er db.bergen.hordaland@gmail.com. Vi får daglig henvendelser vedrørende dyr i nød,
primært gjelder det hensatte eller syke dyr, og i stor hovedsak katter. Alle eposter blir besvart
umiddelbart.
Media
Vi har fått bra med spalteplass i byens aviser i løpet av 2013. Saker som har vært omhandlet innbefatter alt fra dumping av dyr, kattemord og Dyrenes Hus. Vi har også blitt intervjuet av NRK radio.
I tillegg har vi fast spalte i Summetonen i BA.
Annet
Vi har holdt stands på kjøpesentre, gått i tog 17. mai, vært representert i demonstrasjoner og vært
med i fakkeltog mot pels.

ASSISTANSE TIL DYR I NØD
Vi har hentet syke, hensatte og dumpede dyr over hele Hordaland og deler av Sunnhordland. Her kan
vi nevne steder som Odda, Hardanger, Ølve, Nordhordland, Sotra / Øygarden, Stord og Stor-Bergen.
Det har vært mange triste saker dette året, hvorav sommerhalvåret var verst, med stor økning i antall
dumpede dyr (primært katter) i forhold til 2012. Ved flere tilfeller har vi ytt assistanse til politi og Mattilsyn i saker med “samlere” og ved tilfeller av dyremishandling / vanskjøtsel.
Alle dyr som vi tar i mot, får veterinærbehandling etter behov, og blir sterilisterte / kastrerte og
chipmerket. Alle katter blir i tillegg helsesjekket, kontrollert for øremidd, samt vaksinert og FIV-testet.
Veterinærutgiftene har vært høye, men heldigvis har vi et fantastisk flott samarbeid med Dyreklinikken
Tertnes. De tar i mot alle dyrene som trenger veterinærhjelp og akutt hjelp, stiller veterinærer til disposisjon og bidrar med oppstalling for syke dyr. Dette gjør at kostnadene for veterinærbehandling blir noe
lavere, og vi kan dermed hjelpe flere dyr i nød.
•
•
•
•
•
•
•

5 hunder ble omplassert til nye hjem
10 kaniner og 1 marsvin har fått hjem / fosterhjem
2 fugler ble omplassert gjennom oss
92 katter har fått nye hjem
1 skadet ugle har fått veterinærhjelp
1 skadet skjære har fått hjelp
samt flere pinnsvin som har trengt veterinærhjelp

I tillegg har vi kastrert/sterilisert og bidratt med veterinærhjelp til en stor andel utegående
katter for å hjelpe til med å holde bestanden av hjemløse katter nede.

ØKONOMI
Vi er en frivillig organisasjon som er avhengig av støtte fra lokalsamfunnet og lokale bedrifter.
Kommune og stat bidrar minimalt med midler til dyrevern. Det er en evig kamp for å samle inn penger
for å dekke løpende utgifter. Renoveringen av Dyrenes Hus koster, men vi har hatt som mål at dette
ikke skal gå på bekostning av dyrene og deres behov. Veterinærbehandling tar også store deler av
potten, selv om samarbeidet med Dyreklinikken Tertnes bidrar med å holde dette noe lavere enn det
normalt ville vært.
I året som gikk ble det gjort mye for å samle inn penger; det har blitt holdt loppemarkeder og basarer,
vi har bøsser stående på butikker, vi har egen donasjonstjeneste på SMS, kronerulling på facebook. I
tillegg mottar vi Grasrotandelen fra Norsk Tipping, noe som utgjør en god andel av årets innsamlede
midler. Medlemskontingent og donasjoner fra privatpersoner og bedrifter, samt arv har også bidratt til
gode kroner i kassen. Vi har også søkt og mottatt penger fra diverse legater.

MÅLSETNING 2014
Ferdigstillingen av Dyrenes Hus, fase 1, nærmer seg slutten. I løpet av våren håper vi å ha et hus som
er teknisk oppe og går, med Dyreklinikken Tertnes som leietakere i underetasjen og alle dyrene våre i
hovedetasjen.
Fase 2 består i å sikre inntekter til den daglige driften, såsom utgifter til strøm, kommunale utgifter osv.
Nå som vi snart flytter vil dette innebære mye større mengder arbeid enn tidligere, spesielt med tanke
på administrativ drift, men også med den daglige driften som har med dyrene å gjøre.
Vi vil jobbe aktivt for å promotere Dyrenes Hus, og for rekruttering av frivillige til å hjelpe til i arbeidet
vårt for dyrene.
Vi skal arbeide for å øke dyrenes status i samfunnet, og bidra med informasjon som gjør at dyrene blir
behandet med respekt og omtanke.
Øverst på agendaen står selvsagt dyrene! Vi fortsetter det arbeidet vi gjør for at dyrene skal få “sin
egen stemme”, og for at hjemløse dyr skal få en sjanse.
Med alle tjenester samlet under ett tak håper vi på en bedre hverdag for dyrene og de som ønsker å
hjelpe.
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