
 
 

ÅRSMELDING 2019 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 17.03.19. Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø i 2019/20 har bestått av: 
Leder:           Therese Simonsen Rye   1. varamedlem: Trine Bekkmo   
Nestleder:                           Hege Gausdal Foshaug   2. varamedlem: Oddbjørg F. Fossan 
Styremedlem og kasserer:   Kristin Simonsen Rye   3. varamedlem: Erny Sætrum 
Styremedlem: Robbin Forsberg Olsen   4. varamedlem: Renathe Bergli  
Styremedlem:                       Ingunn Storstad-Henriksen     
Styremedlem:                       Susanne Langvad  
Styremedlem:  June Åsheim    
   
Styret har hatt fem ordinære styremøter i løpet av perioden og behandlet ca. 30 styresaker. I tillegg har vi hatt flere uformelle møter og 
behandlet noen hastesaker per nettmøte.  
 
ØKONOMI 
DBT startet året 2019 med verdier for totalt kr. 1 780 900 (penger på bankkonto og verdien av varer for videresalg). Vi har ikke regnet med 
verdien av Hjelpesenteret her. DBT har fremdeles en stabil og trygg økonomi, mye på grunn av midler som kommer inn fra Grasrotandelen 
samt pengegaver gitt via Spleis, Vipps og Facebook.  
Vi fikk utbetalt driftsstøtte fra Tromsø kommune for både 2018 og 2019, slik at beløpet er dobbelt så stort som normalt. Selv om vi har 
sprengt de fleste utgiftspostene i budsjettet for 2019, så er driftsresultatet for 2019 positivt, ettersom inntektene også har vært større enn 
forventet. Grasrotandelen øker hvert år, og det samme gjelder gaver fra privatpersoner, særlig innsamlinger på Facebook.  
Veterinærutgiftene på katt økte med over 53 % fra 2018, og vi har brukt vanvittig mye penger på syke katter i 2019.  
Ved årets slutt hadde vi verdier for ca. kr. 2 147 317 (penger på bankkonto og verdien av varer for videresalg). 
 

INNTEKTER BELØP  UTGIFTER BELØP 

Grasrotandelen 952 280  Veterinærutgifter katt 1 903 090 

Medlemskontingenter 169 780  Veterinærutgifter hund og smådyr 12 420 

Gaver og arv (Bassa og TBKS) 712 000  Dyrefôr, kattesand og utstyr 290 520 

Adopsjonsgebyrer 407 400  Utgifter til Hjelpesenteret 79 935 

Støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge 123 835  Reiseutgifter og drivstoff 24 425 

Støtte fra Tromsø kommune 200 000  Rekvisita, utstyr og porto 14 555 

Varesalg og lotteri 272 735  PC, internett- og telefonutgifter 54 590 

Mva-kompensasjon 119 215  Innkjøp av varer for videresalg 118 105 

Renteinntekter og diverse inntekter 8 740  Diverse driftsutgifter og avskrivinger 134 030 

Innsamlingsbøsser 20 410  Sum utgifter 2 631 670 

Overtakelsesgebyrer og annonsering 38 150  
  

Sum inntekter 3 024 545  Driftsresultat 2019 392 875 

 
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 ♥ Anicura Dyresykehuset! Vi er meget takknemlige overfor alle som har 
støttet DBT på ulike måter i 2019.  
 
MEDLEMMER 
DBT hadde totalt 603 betalende medlemmer per 31.12.19, hvorav 122 er avtalegiromedlemmer som gir et fast beløp hver måned. For øvrig 
er medlemmene fordelt på 549 hovedmedlemmer, 24 student/ ungdomsmedlemmer og 30 barnemedlemmer (Dyredetektiver). 
Medlemskontingentene er per i dag kr. 390 for hoved/voksenmedlem, kr. 300 for ungdom/student og kr. 200 for barnemedlemmer.  
 



 
AKTIVITETER OG PRAKTISK DYREVERN 
DBT fikk rekordmange henvendelser per telefon og e-post i 2019. Vi har dessverre ingen nøyaktige tall, men vi har sannsynligvis mottatt 
minst 4500 henvendelser, trolig enda mer. Antallet eposter har økt veldig de siste årene, og fortsetter bare å øke. I tillegg er det mange som 
kontakter oss på Facebook og vakttelefonen. De frivillige har brukt uendelig mange timer på å svare alle som kontakter oss. 
DBT har hatt stands på Skjervøydagan, Finnsnes i Fest, Gibostadmartna, StudExpo på Universitetet, Frivillighet i sentrum, Høstmarkedet i 
Øverbygd, Julemarked på Balsfjord Folkebibliotek og Julemarkedet på Universitetet samt at vi hadde Pop-up butikk på Veitasenteret i 10 
dager i desember.  
 
Dyr som har mottatt DBTs hjelp i 2019: 

Dyreart Omplassert Returnert til eier Død / savnet Inne per 31.12.19 Totalt 2019 

Katt 301 39 102 177 619 

Hund 17 28   2 47 

Smådyr 8   3 4 15 

Totalt 326 67 105 183 681 

 
KATTEGRUPPA 
I løpet av 2019 har hele 619 katter vært innom DBTs fosterhjem og/eller Hjelpesenteret. I tillegg har vi hjulpet 15 private katter som har fått 
pelsstell. 63 katter kom til oss etter vedtak fattet av Mattilsynet, mange av disse har blitt fanget inn og avlivet direkte på statens regning 
ettersom de var i svært dårlig forfatning og hadde store lidelser. 
De fleste kattene våre kommer fra Tromsø kommune (94) deretter fulgt av Nordreisa (67), Balsfjord (66) og Lenvik (65).    
Vi overtok 10 katter fra vår søsterforening i Harstad samt fem katter Lofoten og Vesterålen. DBT har overtatt området som 
Dyrebeskyttelsens lokalavdeling i Midt-Troms dekket før de ble lagt ned.   
Mange bortkomne katter har blitt funnet og gjenforent med eier etter lang tid, takket være at de var ID-chippet. Vi ser også at ID-merking 
utenfor Tromsø by er en utfordring, og dette er noe vi må fortsette å fokusere på også i 2020.   
Vi synes også det er gledelig at vi har funnet nye hjem til fire katter med FIV, og to med alvorlig hjertefeil.  Vi ser at det er flere som er villige 
til å adoptere godt voksne katter og katter med skavanker av ulike slag. Både katter som har amputert bein og katter med kjeveimplantat har 
blitt omplassert i 2019. 
Kattegruppa hadde i 2019 åtte runder med felles fosterhjemsopplæring og vi har jevnt over en god tilstrømming med folk som ønsker å 
bidra. I Tromsø har vi ganske bra med fosterhjem, mens vi fremdeles har stort behov for flere fosterhjem i distriktene.  
På det meste hadde vi inne 239 katter, og over 130 aktive fosterhjem. Det har tidvis har vært ekstremt mye å gjøre for å følge opp alle dyr og 
fosterhjem. Kattegruppa arrangert to fosterhjemskvelder i 2019 med foredrag om ulike relevante tema og sosialt samvær.   
 
HUNDEGRUPPA 
Det har vært mye aktivitet i hundegruppa i 2019. Vi har hjulpet mange hunder, både med å finne nye hjem og med å finne tilbake til familien 
sin etter å ha kommet bort fra eier. Hundegruppa er aktive på Facebook og sosiale medier er et viktig arbeidsverktøy for DBT.  
Sommeren 2019 bestemte DBT at hundegruppa skulle gå til streik med tanke på å ta imot løshunder. DBT har siden 2004 tatt mye ansvar 
for å hjelpe hunder som har kommet bort fra eier, eller eier som har mistet en hund. Vi har dessverre sett at løshund-problematikken i 
Tromsø bare har økt de siste årene, og etter å ha kjempet i lang tid for få Tromsø kommune og politiet til å ta ansvar, så vi  oss nødt til å gå 
til streik. Etter hvert fikk vi en dialog med kommunen og politiet, og vi håper å på sikt få på plass gode ordninger for løshunder i Tromsø. 
 
SMÅDYRGRUPPA 
Vi mangler fremdeles fosterhjem for smådyr, og derfor har aktiviteten i gruppa vært nokså liten i 2019. Vi overtok fire deguser samt to par 
med undulater som trengte nye hjem, og fikk omplassert disse. Vi ser at det er vanskelig å finne omplasseringshjem til kaniner, særlig som 
møter de kravene DBT stiller til en kanineier. Vi har mye jobb å gjøre med å informere folk om hva som egentlig er smådyrenes behov og 
naturlige atferd. Et bur er ikke nok!  
 
KALENDER 
Vi har laget kalender for 2020 med mange flotte bilder av dyrene som har vært innom i våre fosterhjem eller på hjelpesenteret. Tusen takk til 
MAG v/Margrethe Gundersen for grafisk design på kalenderen!   
 
HJELPESENTERET 
Det nye hjelpesenteret til DBT stod ferdig bygget på tomten i Langnesvegen 10 høsten 2018. Vi er fryktelig stolte av hjelpesenteret vårt og 
det har et svært høyt aktivitetsnivå og mange bruksområder. Vi planla å bygge luftegård utenfor Hjelpesenteret i 2019, men måtte utsette 
prosjektet til 2020.   
I løpet av 2019 har vi hatt mer enn 120 forskjellige frivillige på senteret samt ca. 15 juniorvakter (ungdommer mellom 13 og 18 år). I tillegg 
har vi hatt flere skoleelever på utplassering fast en dag i uka eller i forbindelse med Innsats for andre, elever som har hatt Praktisk 
YrkesOrientering, universitetsstudenter i praksis og flere som har avtjent samfunnsstraff på HS. Vi har et godt samarbeid med både skolene 
i Tromsø kommune og Kriminalomsorg i Frihet.  
 
MEDIA 
DBT har hatt reportasjer i aviser som Nordlys, iTromsø, Framtid i Nord, Nye Troms, VG og Troms Folkeblad, innslag og saker på NRK 
Super og i NRK Radio samt på nettsidene NRK.no, Nettavisen.no med flere. 
 
 

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø – Postboks 493, 9255 Tromsø 
Tlf.: 905 24 047 / 970 12 141 – Org.nr.: 985 227 209 – E-post: dyrebeskyttelsen.tromso@gmail.com  

Internett: www.dyrebeskyttelsen-tromso.no – Kontonr.: 6420 05 49994 

http://www.dyrebeskyttelsen-tromso.no/

