
 
 

Handlingsplan for Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø (DBT) 2020 
 
Administrasjon og styrearbeid:  
- DBT skal ansette en daglig leder på Hjelpesenteret, som skal ha ansvar for opplæring av nye frivillige 
samt bidra med det administrative arbeidet 
- Vi må få bedre rutiner for både driften av Hjelpesenteret og opplæring av nye frivillige på Hjelpesentret.  
- Styret skal ha fokus på god omgangstone og samarbeidsklima, og å behandle hverandre med 
gjensidig respekt. Dette må vi sette enda mer fokus på i 2020, da vi opplever en del utfordringer innad i 
styret.  
- DBT har alltid behov for flere fosterhjem. Vi skal arbeide med å gi god opplæring og oppfølging for å 
sikre kontinuitet og kompetanse i fosterhjemsgruppene for hund, katt og smådyr.  
- Vi skal jobbe mot de offentlige etatene for å et større fokus på dyrevern og dyrevelferd i Tromsø 
kommune og de øvrige områdene som DBT dekker.  
- DBT skal fortsette å være synlige på Facebook, Instagram og i øvrige sosiale medier.  
- Vi skal jobbe for å finne en ny leder og flere engasjerte ressurspersoner til å drive smådyrgruppa i 
DBT, slik at vi kan hjelpe flere smådyr.  
- Vi vil jobbe for å verve flere frivillige til å bidra med det administrative arbeidet i både kattegruppa, 
hundegruppa og smådyrgruppa.  
- DBT skal få bygget en stor luftegård på Hjelpesenteret, for å øke kattenes livskvalitet og velferd.  
- DBT skal gi støtte og oppfølging til søsteravdelinger i Nord-Norge ved behov. 
 
Praktisk dyrevern:  
- DBT skal fortsette å fange inn hjemløse og forvillede katter i Tromsø og distriktet.  
- Vi skal kastrere, vaksinere og ID-merke alle katter og som kommer til oss. Alle kaniner hos DBT blir 
kastrert og ID-merket. Alle våre hunder blir ID-merket og vaksinert.  
 
Holdningsskapende arbeid:  
- Ærlig talt- kampanjen: DBT skal spre informasjon om uetisk avl av hunder, katter og kaniner. Enkelte 
dyreraser har store helseproblemer og lider på grunn av menneskenes fokus på utseende. Denne 
praksisen er ulovlig og fører til store lidelser for dyrene.   
- FIV: Vi har merket en stor økning i antall tilfeller FIV i landsdelen vår, viruset som fører til dødelig 
uhelbredelig katte-aids på sikt. Vi skal jobbe aktivt for å øke folks kunnskap rundt viruset, og hva man 
kan gjøre for å begrense smittespredning (må sees i sammenheng med neste punkt om kastrering og 
ID-merking).   
- 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.   
- Løshunder: DBT vil fortsette å jobbe mot Tromsø kommune, politiet og Mattilsynet for å få til en god 
løsning på hvordan man skal håndtere løshunder. Vi ønsker oss en brakke utenfor Hjelpesenteret, som 
kan brukes til midlertidig oppstalling av løshunder. Det må settes i gang holdningskampanjer og 
hundeeiere som ikke respekterer båndtvangen må bøtelegges. 
  



 
 
- 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. DBT skal sette positivt fokus på alle fordelene med å inkludere mer 
plantebasert mat i kostholdet, og de positive sidene ved vegetarianisme og veganisme.  
- Dyr som underholdning: DBT skal dele informasjon om turistnæringens utnyttelse av ville dyr i 
fangenskap, og gjøre norske turister mer bevisst på å ikke oppsøke slike attraksjoner i inn og utland.   
- Dyretesting: DBT skal jobbe for å sette fokus på og bidra til å redusere bruken av dyretestede 
produkter, både kosmetikk, hårpleie-, hudpleie- og husholdningsprodukter.   
- Jakt på store rovdyr: DBT skal aktivt vise sin motstand til jakt på våre store rovdyr som ulv og gaupe.  
- Pels: DBT skal fortsette sitt arbeid mot pelsdyrnæringa, både i inn og utland.  Vi ønsker importforbud 
av pels og pelsprodukter. 
  
Økonomi:   
- Støttemedlemmer, grasrotandel og donasjoner: DBT skal jobbe for å øke synligheten av måter 
man kan støtte vårt praktiske dyrevern på økonomisk.   
- DBT skal jobbe aktivt med å verve støttemedlemmer hele året. Vi skal spesielt forsøke å verve flere 
medlemmer blant de frivillige som allerede er aktive i organisasjonen, som fosterhjem, sjåfører og vakter 
på hjelpesenteret.   
- Salg av produkter: DBT skal selge klær med logo til voksne og barn, samt andre profileringsprodukter 
fra hjelpesenteret. Vi planlegger å være med på flere messer, markeder og arrangementer i løpet av 
året der vi kan selge våre produkter til inntekt for DBT.  
- Vi skal arrangere utvidet Åpen Dag Hjelpesenteret der vi får inn støtte til arbeidet vårt gjennom 
bøttelotteri, kafé og salg av kaker og bakverk med mer.   
- Fjernadopsjon: Vi skal sette i gang prosjektet med fjernadopsjon av dyr som påregnes å bli hos DBT 
en stund. Da kan dyrevenner gi et fast beløp hver måned til et dyr som de får tilsendt informasjon om 
per e-post eller brevpost. Det er tenkt at daglig leder på HS skal ha ansvaret for å koordinere 
fjernadopsjon, med hjelp fra frivillige og fosterhjem.    
 
 
 

 


