
 
 

ÅRSMELDING 2016 FOR DYREBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ 
 

FORMÅL 

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DBT arbeider etter DNs vedtekter 
og etiske plattform. Vår viktigste oppgave er å drive praktisk dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr, samt dyr som av 
andre årsaker ikke har et egnet hjem. DBT søker videre å forebygge og bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, samt å 
fremme respekt for dyr og human behandling av tamme og ville dyr. Vi arbeider for å spre kunnskap om dyr og dyrehold, og 
forståelse for dyrs naturlige behov. DBT støtter tiltak som gjør at dyr kan leve i samsvar med sin naturlige adferd og sine 
biologiske behov. I tillegg jobber vi for at både lokale og sentrale myndigheter skal ta økt ansvar for dyrenes velferd.  
 
STYRET 

Styret ble valgt på årsmøtet 17.03.16. Styret i Dyrebeskyttelsen Tromsø i 2016/17 har bestått av: 
Leder:             Susanne Langvad     1. varamedlem:  Linn Sollied Madsen – trakk seg nov ‘16  
Nestleder:                            Therese Simonsen Rye      2. varamedlem: Trine Bekkmo 
Styremedlem og kasserer:  Kristin Simonsen Rye (valgt for to år i 2015) 3. varamedlem: Elena Rozenberg – trakk seg jan ’17 
Styremedlem:                      Nina Erlandsen      4. varemedlem: Svein-Roger Johnsen 
Styremedlem:             Nina Ravn   
Styremedlem og referent:    Renathe Bergli (valgt for to år i 2015)      
Styremedlem:             Hege Gausdal Foshaug 
   
Styret har hatt seks styremøter i løpet av perioden og behandlet 20 styresaker. I tillegg har vi behandlet noen hastesaker per 
nettmøte. Samarbeidet innad i styret har stort sett fungert godt.  
 
ØKONOMI 

DBT startet 2016 med samlede verdier for kr. 1 745 535 (summen av midler i banken og varer for videresalg). I løpet av året 
hadde vi inntekter for totalt kr. 2 077 890. De viktigste inntektskildene til DBT er Grasrotandelen, gaver og arv samt 
adopsjonsgebyrer. Ved årsskiftet hadde vi 1533 Grasrotstøttespillere. I løpet av 2016 satte vi igjen ny rekord for 
adopsjonsgebyrer, vi fikk inn totalt kr. 383 550 til sammen i Tromsø og Lofoten og Vesterålen. I 2016 mottok vi støtte fra Bassa 
Storstads Legat på kr. 180 000, noe vi satte veldig stor pris på. På grunn av en enorm innsats fra våre flinke frivillige dyrevenner 
og mange generøse støttespillere fikk vi et driftsresultat på nesten en halv million kroner. Disse pengene kommer godt med når 
vi skal bygge nytt hjelpesenter i 2017! 
 

INNTEKTER    UTGIFTER   

Grasrotandelen 518 970  Veterinærutgifter katt 1 041 970 

Medlemskontingenter 169 675  Veterinærutgifter hund og smådyr 84 105 

Gaver og arv 301 565  Dyrefôr, kattesand og utstyr 281 135 

Adopsjonsgebyrer 383 550  Hjelpesenteret 73 690 

Støtte fra Tromsø kommune 100 000  Rekvisita, utstyr og porto, reiser og drivstoff 23 660 

Støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge 100 000  Telefonutgifter 8 285 

Varesalg og lotteri 241 895  Innkjøp av varer for videresalg 57 490 

Mva-kompensasjon 147 930  Diverse driftsutgifter 11 000 

Renteinntekter og diverse inntekter 13 510  Sum utgifter 1 581 335 

Innsamlingsbøsser 40 255  
  

Overtakelsesgebyrer og annonsering 60 540  Driftsresultat 2016 496 555 

Sum inntekter 2 077 890    
 
 
DBTs samarbeidsavtale med Anicura Dyresykehuset Tromsø har gitt oss sponsorpriser på kastrering/sterilisering, vaksinering 
og ID-merking, samt kjemperabatter på Hill’s dyrefôr til katt og hund. DBT ♥ Dyresykehuset! Tromsø Dyrebutikk gir oss gode 
rabatter på dyrefôr, kattesand og utstyr til katt, hund, kanin og smågnager. Vi er meget takknemlige overfor alle som har støttet 
DBT på ulike måter i 2016.  
 
MEDLEMMER 

DBT hadde totalt 522 medlemmer per 31.12.16, hvorav 105 avtalegiromedlemmer som gir et fast beløp hver måned. For øvrig 
er medlemmene fordelt på 483 hovedmedlemmer, 18 student/ungdomsmedlemmer og 19 barnemedlemmer (dyredetektiver). 
Siden 2011 har Dyrebeskyttelsen Norge hatt sentralisert medlemsregister. Medlemskontingentene er per i dag kr. 390 for 
voksenmedlem, kr. 300 for ungdom/student og kr. 200 for barnemedlemmer.  
 
AKTIVITET OG PRAKTISK DYREVERN 

DBT fikk omtrent 4000 henvendelser per telefon og e-post i 2016. Antallet eposter har økt enormt de siste årene. Vi har hatt 
svært mye jobb med å svare alle som kontakter oss og det har blitt nedlagt utallige frivillige arbeidstimer.  
 
 



 
KATTEGRUPPA 

2016 har vært et rekordår for kattegruppa. Vi har hatt inne 410 katter, av disse har ca. 240 fått nye hjem. Vår underavdeling i 
Lofoten og Vesterålen har gjort en formidabel jobb, hele 88 katter har blitt omplassert i deres regi, og vi har lenge sett at tiden 
har vært moden for å stå på egne ben som selvstendig lokalavdeling. Sommeren ble hektisk for DBT, i tillegg til å ha jobbet med 
en kattebestand i Balsfjord, valgte vi å ta inn flere titalls katter som søsteravdelingen vår i Bodø ikke hadde kapasitet til å hjelpe. 
I vårt område er vi heldigvis forskånet fra kolonier som teller tresifret antall dyr, men vi har ofte fosterhjemsressurser nok til å 
bidra når det kreves, samt at vi opplever stor etterspørsel etter kattunger i Tromsø. Høstparten har i all hovedsak dreid seg om 
å samarbeide med Mattilsynet for å få en kattebestand i Lyngen under kontroll. Vi har hentet inn nærmere 30 katter som har sitt 
utspring fra et privat kattehold som har spunnet ut av kontroll, men vi har fremdeles litt arbeid igjen å gjøre i Lyngen. 
Kattegruppa har hatt flere medieoppslag i 2016, som har fått mye positiv oppmerksomhet. Aller størst respons fikk oppslaget på 
iTromso om «Kattene som ingen vil ha». Vi opplevde en enorm pågang etter oppslaget, med det som resultat at svært mange 
eldre katter, og katter som hadde vært hos DBT lenge, fikk nye hjem. Ellers har kattegruppa involvert seg i det meste av DBTs 
aktiviteter. Vi har blant annet avhold flere utvidede «Åpen dag» som har vært godt annonsert, og dermed også godt besøkt, og 
deltatt på det som har vært av stands, deriblant en felles stand på Finnsnes sammen med vår søsteravdeling i Midt-Troms. På 
det meste har vi hatt 120 aktive fosterhjem, og 199 katter i vår varetekt på samme tid. Gjennomtrekken er høy, men vi har også 
mange stabile fosterhjem som har vært med i mange år. Innimellom har kattegruppa sosiale sammenkomster på Hjelpesentret, 
noe vi opplever som positivt og samlende i miljøet. 
Vi i kattegruppa synes det er svært viktig å bidra til at hjemløse dyr også utenfor Tromsø by skal få hjelp, selv om avstandene 
kan være en utfordring. Holdningsskapende arbeid og tiltak som kastreringskampanjer vil være meget viktige i tiden fremover.  
 
HUNDEGRUPPA 

DBT overtok seks hunder fra eier i 2016. Vi har bevisst forsøkt å hjelpe folk å omplassere hunder direkte fra gammel eier til ny 
eier, for å slippe å utsette hundene for unødvendig stress. Vi fikk inn en hund via Mattilsynet i forbindelse med en dyrevernsak.  
Det er fremdeles et sort og økende problem med løshunder i Tromsø. Det virker som om svært mange hunder velger å ikke 
forholde seg til båndtvangen, og DBT får enormt mange henvendelser om løse hunder, både på Tromsøya, på fastlandet og på 
Kvaløya. Heldigvis er mange hunder id-merket slik at man får kontakt med eier relativt raskt, men det er helt klart 
forbedringspotensiale her også! Hver onsdag arrangerer Hundegruppa åpen hundetrening på Grønnåsen skole. Det er et 
uformelt og gratis tilbud til de som er interessert.  
 
SMÅDYRGRUPPA 

2016 var et travelt år for Smådyrgruppa til DBT. Hele 44 smådyr var innom DBT, herunder 29 kaniner, 7 marsvin, 3 rotter, 2 
degus, 2 fugler og 1 mus. Mange dyr hadde behov for nytt hjem som følge av allergi, flytting eller manglende interesse hos eier, 
samt vanskjøtsel og andre årsaker. Enkelte dyr har også blitt funnet på rømmen og blitt levert tilbake til eier. Smådyrgruppa 
opplever at ukritisk avl og salg er en medvirkende årsak til at så mange dyr har behov for hjelp.  
 
Smådyrgruppa erfarer dessverre at smådyr gis bort og selges på nett og i dyrebutikk under en lav sko, samt at boforholdene de 
selges fra i mange tilfeller er svært dårlige. Mange lever stimulifattige liv i trange bur, eller utendørs uten nødvendig beskyttelse 
mot vær, kulde og andre dyr, også etter at de er solgt til nye eiere. Mange dyr, eksempelvis kaniner holdes også alene til tross 
for at de er kolonidyr og trives best sammen med artsvenner. Feilernæring hos våre minste venner er også et stort problem, og 
smådyrgruppa har derfor jobbet med å spre kostholdsrelatert informasjon blant annet via Facebooksiden og hjemmesiden til 
DBT. Eksempelvis har DBT hatt egne smådyrkampanjer. Smådyrgruppa har også gitt praktisk bistand og informasjon direkte til 
enkelte dyreeiere, og på den måten forbedret boforholdene og helsestatusen til deres dyr. Smådyrgruppa ønsker å fortsette å 
jobbe for god velferd for kaniner, marsvin, fugler og smågnagere i 2017. 
 
Dyr som har mottatt DBTs hjelp i 2016 (tall for LoVe bakerst): 

  Omplassert Returnert til eier Død / savnet Inne per 31.12.16 Totalt 2016 

Katt 255 + 88 7 17 + 10 143 + 46 560 

Hund 6 + 2 130     138 

Kanin, marsvin og undulat 22 2 1 19 + 2 44 

Totalt 371 139 25 208 747 

 
Øvrig aktivitet 

I mai hadde DBT stand på K1 kjøpesenter og fikk inn en pen sum med penger. I september deltok vi på Frivillighet i sentrum. 
Hjelpesenteret holdt utvidet Åpen Dag med kafé og lotteri mange ganger i løpet av året. DBT holdte også stand under 
DebutUka på UIT, ved oppstart av skolesemesteret. Mange av de aktive i DBT deltok i NOAHs fakkeltog mot pels i november. 
DBT hadde stand på Gave- og Handelsmessa i Fløyahallen og på julemessa på MH-bygget i november samt på kjøpesenteret 
K1 i desember. På «julestandene» solgte vi tilsammen varer for ca. 80 000 kroner, og inntektene gikk uavkortet til DBT. Stands 
er en fin anledning til å fortelle publikum om DBTs arbeid, spre kunnskap og gode holdninger samt formidle våre standpunkt 
rundt dyr og dyrehold generelt. Vi har laget kalender for 2017 med mange flotte bilder av dyrene våre. Tusen takk til MAG 
v/Margrethe Gundersen for grafisk design på kalenderen!   
 
HJELPESENTER 

I juli 2012 fikk DBT nøklene til vårt aller første hjelpesenter. Vi har inngått en leieavtale med Tromsø kommune, og benytter den 
gamle barneparken på Bymyra til hjelpesenter og mottak for katter. Vi er selvsagt veldig glade for at vi endelig har fått noen 
egne lokaler  Vi ser også at det er mange flere som donerer dyrefôr og utstyr til DBT etter at vi fikk et hjelpesenter.   
 
MEDIA 

DBT har i løpet av 2016 hatt mange flotte reportasjer i media. Vi har hatt artikler i iTromsø og Nordlys, og i tillegg har Nye 
Troms, Lofotposten, Nordlandsavisen og NRK Troms og Finnmark laget saker om DBTs arbeid.  
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