
ÅRSMELDING 2022 FOR  

DYRBESKYTTELSEN NORGE TROMSØ 



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. 

FORMÅL 

STYRET 

Styret ble valgt på årsmøtet 19.03.22. Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø i 2022/23 har 

bestått av: 

Leder: Therese Simonsen Rye 

Nestleder: Renathe Bergli 

Styremedlem: Ida Karoline Rotnes 

Styremedlem: Nora Rebecca Arwen Lyngstad 

Styremedlem: Werner Myrslett 

Styremedlem: Nathalie Theodorsen 

Styremedlem: Nora Djupnes Jørgensen (til 09.04.22) 

1.varamedlem: Veronica Soleng (til 13.02.23) 

2. varamedlem: Valborg Borgan Hanssen 

Styret har hatt 10 ordinære styremøter i løpet av perioden og behandlet ca. 30 styresaker. 



ØKONOMI 

DBT har en god og ganske forutsigbar økonomi, og vi har som forventet et positivt årsresultat 

for 2022. Grasrotandelen er fremdeles vår største og viktigste inntektkilde, og veterinærutgifter 

på katter er av naturlige årsaker vår største utgiftspost. 

Enkelte inntekstposter har vært høyere enn forventet i budsjett, som medlemskontingent og 

støtte fra Tromsø kommune. Vi har fått inn noe mindre enn forventet i adopsjonsgebyrer, noe 

som blant har å gjøre med at vi nesten ikke har tatt inn noen hunder. 

På utgiftssiden er det i stor grad samsvar medllom budsjett og regnskap. Utgifter i forbindelse 

med daglig leder på HS ble mye lavere enn forventet, da stillingen ble avviklet i 2022. 

Veterinærutgiftene for katter har vært noe lavere enn forventet. I den store dyrevernsaken der 

vi overtok 21 katter fra Finnmark, har NOAH - for dyrs rettigheter betalt alle veterinærutgiftene, 

disse utgjorde totalt kr. 245 411. 

Kristin Simonsen Rye har vært kasserer for DBT i 2022. 

DBTs samarbeidsavtale med Anicura Dyresykehuset Tromsø har gitt oss sponsorpriser på 

kastrering, vaksinering og ID-merking, samt rabatter 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 2022. 



MEDLEMMER 

DBT hadde totalt 490 støttespillere i 2022. Av disse var 431                           

betalende medlemmer per 31.12.22. Medlemmene fordelt på 383 hoved-

medlemmer, 27 student/ungdomsmedlemmer og 21 barnemedlemmer 

(Dyredetektiver). Vi har i tillegg 59 faste givere som donerer et beløp hver 

måned. Medlemskontingentene er per i dag kr. 450 for hoved/

voksenmedlem, kr. 300 for ungdom/student og kr. 200 for barne-

medlemmer samt kr. 1000 per år for bedrifter. 

AKTIVITETER OG STAND 

DBT var med på mange arrangementer høsten 2022. Våre flinke 

frivillige i Midt-Troms deltok på Gibostadmartna på Senja 

13.08.22. Vi var tilstede med egen stand på StudEXPO på         

Universitetet 23.08.22 og på Frivillighet i Sentrum 24.09.22.                                                                         

Vi var med på VegFest (Nord- Norges Vegetarfestival 2022) på 

Storgata Camping 29.10.22 og på Julemarked i Lysegården på Universitetet 16.11.22. Vi hadde også stand 

med hele «klesbutikken» vår på Juleglede- marked på Havneterminalen en hel uke i november/desember. 

Takk til alle de frivillige som stilte opp og var med å stå på stand for DBT! 

Utvalg fra butikken: 

Dyreart Omplassert Returnert til eier Død / savnet Inne per 31.12.22 Totalt 2022 

Katt 84 10 22 140 256 

Hund 4 2    1 7 

Smådyr 23   4 9 36 

Totalt 111 12 26 149 299 

PRAKTISK DYREVERN 
Dyr som har mottatt DBTs hjelp i 2022: 



KATTEGRUPPA 
I begynnelsen av 2022 hadde DBT inne 131 katter i fosterhjem. Vi tok 

inn totalt 127 katter i løpet av året. Vi ser at det ikke er særlig behov 

for å ta inn unge, tamme og friske katter som trenger nye hjem, disse 

får eier omplassert selv uten store problemer. Katter som DBT har 

overtatt fra eier har stort sett vært eldre katter, eller kattemor med         

unger. Det foregikk mye kattefangst i distriktet i 2022, og vi fikk inn 

en del katter fra blant annet Balsfjord, Kåfjord og Senja. Vi har jobbet 

med flere dyrevernsaker, med katter som har blitt utsatt for vanskjøtsel 

og manglende veterinærtilsyn og nødvendig medisinsk oppfølging over mange år. Disse kattene har mange 

helseplager som har vært krevende å utrede og behandle. I mai 2022 overtok DBT 21 katter via Mattilsynet 

i forbindelse med en dyrevernsak i Finnmark. Det har vært ressurskrevende å følge opp disse kattene, og vi 

ser at det tar mye tid før de blir klare for adopsjon.  

Kattegruppa får jevnt og trutt nye fosterhjem, og ved årsskiftet hadde vi omtrent 110 aktive fosterhjem.  

HUNDEGRUPPA 
Aktiviteten i hundegruppa har vært ganske lav i 2022. Det virker som det 

er lett for privatpersoner å få omplassert hunder selv, ved hjelp av sosiale 

medier og finn.no. DBT har nesten ingen pålitelige og fungerende           

fosterhjem for hunder, så vi har nesten ikke tatt inn noen hunder i løpet 

av 2022. Der det har vært behov har vi bistått folk med å få omplassert 

hunder direkte fra sitt nåværende hjem. Det er fremdeles en stor            

utfordring med løse hunder i Tromsø, og vi er veldig glade for at det nå 

er politiet og Viking som tar ansvaret for disse sakene.  



Smådyrgruppa har bistått totalt 36 dyr i 2022. Gruppa tok inn ni dyr, 

omplasserte syv dyr (fire kaniner, to fugler og en slange), mens fire 

dyr døde av ulike årsaker. Gruppen hadde ved årsskiftet inne en syrisk 

hamster, to nymfekakaduer og seks kaniner. Få dyr har kommet inn da 

direkte omplassering har vært forsøkt først, i alle tilfeller hvor det var 

mulig. 16 dyr har blitt direkte omplassert fra eier til nytt hjem. 10 nye 

fosterhjem er kommet til, og vi hadde totalt 22 aktive ved årsskiftet. 

Rutinene for godkjenning av nye fosterhjem er endret, nå har alle        

individuell opplæring før godkjenning.                                                 

Gruppa har fokusert på kompetanseheving og kunnskapsdeling internt og eksternt gjennom hele året.            

Vi har økt aktivitet på sosiale medier og håper å fortsette med dette i 2023. De fleste dyrene kommer fra 

privatpersoner, vi opplever at mange undervurderer arbeidsmengden hold av smådyr innebærer. Det dukker 

av og til opp smådyr som tilsynelatende er dumpet, spesielt kaniner og fugler er utsatt. 

SMÅDYRGRUPPA 

HJELPESENTERET 
Det nye hjelpesenteret til DBT stod ferdig bygget på tomten i 

Langnesvegen 10 høsten 2018. Vi er utrolig stolte av                 

hjelpesenteret vårt og det har et svært høyt aktivitetsnivå og 

mange bruksområder. Høsten 2020 ble det satt opp luftegård 

utenfor Hjelpesenteret, med stor suksess.  

Kattene som bor på senteret er tydelig glade for å ha muligheten til å være utendørs.  

I 2022 har vi hatt så mange som 100 frivillige som har tatt vakter på Hjelpesenteret i kortere eller lengre 

perioder. Vi har i tillegg hatt totalt 12 juniorvakter innom løpet av året. Det er flott at så mange ønsker å bli 

frivillig på HS, og vi er spesielt takknemlige for de stabile og ansvarsfulle frivillige som har vært på HS i 

flere år. Vi har hatt mange katter og noen andre dyr innom HS i 2022.  

Vi har laget kalender for 2023 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!   

KALENDER 



DBT I MEDIA 2022 
I 2022 hadde DBT flere saker i avisa iTromsø og           

reportasjer i avisa Nordlys, samt på NRKs og TV2s         

nettsider og TV-sendinger. DBT hadde også et                

kjempefint innslag på TV-BRA (Norges landsdekkende 

Tv-kanal av, for og med utviklingshemmede). 

DBT er aktive på sosiale medier som Facebook og            

Instagram i tillegg til hjemmesiden vår.  


