
Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) 2017  

 
Praktisk dyrevern:  
 Hjelpesenter — Inngå festeavtale med Tromsø kommune og bygge nytt 

hjelpesenter på tomta i Langnesveien 10 
 Administrasjon — DBT har som mål å få flere aktive frivillige som ønsker å jobbe 

med administrative oppgaver, med spesielt fokus på hundegruppa og 
smådyrgruppa 

 Fosterhjem — DBT trenger alltid flere fosterhjem. Vi vi ha fokus på verving av nye 
fosterhjem for katt, hund og smådyr hele året, men spesielt før sommeren/høsten 
da behovet er størst.  

 Støtte og samarbeide med våre søsteravdelinger i Nord-Norge 
 
Holdningsskapende arbeid:  
 Pelsdyroppdrett — DBT skal jobbe for å oppnå et forbud mot pelsdyroppdrett i 

Norge.  
 Dyr i sirkus — DBT skal jobbe for at dyr ikke skal brukes som underholdning i 

sirkus, og spesifikt for at Tromsø kommune opprettholder og eventuelt utvider 
vedtaket om å ikke leie ut kommunal grunn til sirkus med ville og eksotiske dyr.  

 Kastrering og ID-merking —. Vi skal jobbe aktivt for å spre kunnskap om 
fordelene ved kastrering og ID-merking. Målet er å overtale katte- og kanineiere 
som ikke vanligvis ville kastrert og ID-merket dyrene sine til å gjøre det. Alle katter 
og kaniner man adopterer fra DBT er kastrerte og ID-merket, og alle hunder er ID-
merket.  

 Etterlate dyr i varme biler/leiligheter — Å etterlate et dyr i en varm bil eller leilighet 
på sommeren kan fører til lidelse og i verstefall død. DBT skal kjøre 
holdningkampanjer på dette temaet i sommer. Målet er at økt kunnskap og 
bevisstgjøring fører til færre slike tilfeller.  

 Løshundproblematikk – DBT vil jobbe for å få hundeeiere til å respektere 
båndtvangen.  

 Redusere forbruket av animalske produkter og oppfordre folk til å støtte 
produsenter som har fokus på økt dyrevelferd. For å øke dyrevelferden blant 
produksjonsdyrene er det essensielt at man også minsker forbruket. Det 
produksjonspresset bøndene har i dag, er ikke forenelig med den dyrevelferden vi 
ønsker for husdyrene. I dag utsettes veldig mange produksjonsdyr for store 
lidelser som følge av at økonomiske hensyn settes fremfor dyrevelferd. DBT skal 
sette positivt fokus på fordelene med å inkludere mer plantebasert mat i 
kostholdet, slik at presset på dyrene ikke blir så stort i fremtiden.  

 Dyretesting - DBT skal jobbe for å sette fokus på og bidra til å redusere bruken av 
dyretestede produkter, både kosmetikk, hårpleie-, hudpleie- og 
husholdningsprodukter.  

 
Økonomi: 
 Støttemedlemmer, grasrotandel og donasjoner - DBT skal jobbe for å øke 

synligheten av måter man kan støtte vårt praktiske dyrevern på økonomisk.  
 Vervekampanje for å få flere betalende medlemmer  
 Salg av produkter - DBT planlegger å være med på messer eller ha stands i løpet 

av året der vi selger klær og andre relevante produkter. Vi skal også selge 
produkter fra hjelpesenteret.  

 Fortsette og jobbe med de vellykkede tiltakene vi satte i gang i 2016 for å spare 
penger på innkjøp av kattesand og kattemat til fosterhjem.   


