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Respekt for individet 

 

 
 

Årsmelding 2018 
Formål 

Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland (DDOO) er en lokalavdeling under den 

landsdekkende medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DDOO arbeider 

etter DN´s vedtekter og etiske plattform. Vår viktigste oppgave er å drive praktisk 

dyrevern, dvs. å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. DDOO søker videre å forebygge og 

bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, samt 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. 

 

Styret.  
Styret har i 2018 bestått av  
Leder    Aud Vogt Johansen 

Nestleder   Toril Ovnerud  

Styremedlem og kasserer  Tina Cecilie Myhre 

Styremedlem og sekretær  Vibeke Oseth Gustavsen  

Styremedlem   Stine Hennum 

Varamedlem   Laila Stuanes    

Varamedlem   Camilla R. Rygh 

    

Styret har avholdt 5 møter i perioden, samt har god kontakt via e-post dialoger/ møter. 

Samarbeidet innad i styret har fungert godt.  
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Økonomi 

DDOO har en stabil økonomi. Til tross for store utgifter i forbindelse med driften av 

hjelpesenteret går vi med overskudd. 

 

Grasrotandelen 

Grasrotandelen fra Norsk tipping gir oss et kjærkommet tilskudd. I 2018 ble kr. 396.911,- 

øremerket til oss. Vi håper flere vil øremerke sin grasrotandel til oss da dette bidrar til at 

vi kan hjelpe enda flere dyr. 

 

Medlemmer   

Vi har nå 358 medlemmer registrert. Viktig at folk husker å oppdatere sin adresse ved 

flytting ellers mister vi dere og det er veldig synd. Og har dere avtalegiromedlemskap og 

bytter bank så husk å gi beskjed til ny bank. Vi trenger dere alle og helst flere! 

 

Henvendelser via telefon, e-post og facebook var i år 1283. 

Bekymringsmeldingene handler for det meste om hjemløse katter, men også om hunder 

som ikke har det godt. I år har det dessverre også vært en økning i bekymringsmeldinger 

om kaniner og mange kaniner ble dumpet sommeren 2018. Vi får også henvendelser om 

andre smådyr, fugler og vilt. En del henvendelser er håndtert med råd og veiledning. En 

del henvendelser om vannskjøtsel av dyr med kjent eier er videreformidlet til Mattilsynet 

og politiet, da vi ikke har myndighet til å gripe inn der. Særlig gjelder dette saker med 

hunder og hester. Men vi samarbeider med både politiet, Mattilsynet og kommunenes 

helsetjenester når de tar dyr i forvaring som trenger å bli omplassert. 

I 2018 fikk totalt 95 dyr direkte hjelp av oss, i tillegg til et stort antall saker som ble løst 

ved veiledning og samarbeid med andre organisasjoner, foreninger og privatpersoner.  

To saker er politianmeldt. 

 

Fosterhjem, omsorgskontrakter og fjernadopsjon 

Pr. 31.12.18 var det: 

15 katter i fosterhjem, samt 3 kaniner. 

Antall fosterhjem varier sterkt da folk flytter eller beholder fosterhjemsdyret selv, slik at 

vi mister fosterhjem og må stadig rekruttere nye. 

30 personer fjernadopterer katter. Vi ønsker oss flere! Ta kontakt for mer info. om dette. 

 

6 katter er på omsorgskontrakt. Dvs. privatpersoner påtar seg ansvaret for å mate og stelle 

med kattene. DDOO dekker utgiftene. Dette er katter som ikke kan omplasseres da de 

ikke er fortrolige med mennesker og kan ikke bo inne i hus. De får isolerte utehus å bo i. 

Ombygde og isolerte putekasser fungerer fint. 
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Adopsjon og gjenforeninger  
I løpet av året er 25 katter og en kanin adoptert ut med kontrakter. 10 katter er i 

permanente fosterhjem da de pga. alder eller helsemessige årsaker ikke kan adopteres ut 

på ordinær måte.  

Vi er opptatt av kvalitet og ikke kvantitet når det kommer til å adoptere ut dyr, så vi har 

innarbeidet gode rutiner rundt adopsjon. Dyrenes fremtidige liv er jo prisgitt oss og våre 

vurderinger. Vi er derfor ikke opptatt av å ”bli kvitt” dyrene  raskest mulig, men at de blir adoptert 

ut til trygge og gode nye hjem, når de melder seg. Vårt hjelpesenter er ikke et åpent hus av hensyn 

til dyrene. Vi ønsker ikke å påføre dyrene unødig stress. Folk som ønsker å adoptere må først ta 

kontakt med oss og gjøre en avtale.  

4 katter ble gjenforent med eier etter at vi tok hånd om dem. I tillegg kommer et stort 

antall som ble gjenforent med eier etter at vi la ut funnet meldinger på vår facebook side 

og på andre savnet/funnet sider. 

 

                 
 

  

 

  

 
 

Avlivninger 
4 katter ble avlivet grunnet alvorlig sykdom eller skader.  

Av hensyn til dyret og i samråd med veterinærer fikk disse slippe mer lidelse. 

 

Hjelpesenteret 
Avdelingens drift er i hovedsak konsentrert rundt hjelpesenteret i Drammen som ble etablert i 

2010. 

Det er utarbeidet gode rutiner for driften og med stabile og trofaste hjelpere har driften av 

hjelpesenteret gått over fra etableringsfasen til jevn drift som fungerer bra. Men vi trenger stadig 

flere som vil stelle for dyrene og gi de omsorg og kos. Ta kontakt med oss hvis du vil ha mer 

informasjon, eller har lyst til å komme på besøk og se hvordan dyrene har det hos oss. 

 

Det bor til en hver tid 25-35 katter på huset. Dette er et maksimum. Vi registrer at stressnivået hos 

dyrene øker gradvis når vi passerer 25 løse dyr. Stress kan utløse sykdom og dyrene trives også 

dårlig. Dyrene som oppholder seg på huset må trives hvis de skal ha det godt mens de er hos oss.  

De fleste kattene fungerer fint i dette bo-fellesskapet da de tilvendes gradvis. Det er flere rom med 

mange hyller, kurver og møbler hvor de kan finne sitt sted når de vil være i fred. Men ikke alle 

trives med å omgås så mange andre katter og de flyttes da til et fosterhjem, et midlertidig hjem i 

påvente av å finne sitt varige hjem og familie. 

 

Noen få katter blir boende hos oss resten av sitt liv. Dette er katter som ikke har tillit til mennesker  

av forskjellige grunner og som heller ikke klarer å opparbeide seg det over tid. Det vil si, de har 

slått seg til ro hos oss og trives her, men er redd fremmede som kommer på besøk. Ingen ønsker å 

adoptere disse kattene da de ikke får kontakt med dem. Så da får de leve her.  
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Isolatet 
Isolatet har kapasitet til 5 dyr av gangen. Alle nyankomne dyr må tilbringe minimum 2 uker her 

etter at de er vaksinert og helsesjekket hos veterinær. Dyrene sitter da i hvert sitt store bur, 3 m 

lange, 70 cm høye og 70 cm brede. Her har de mat og vann i den ene enden, do-kasse i den andre 

og tepper, klorestativ og leker i midten. Samtlige dyr blir kastrert, ID-merket, ormekuret og 

vaksinert. Syke dyr mottar nødvendig veterinærhjelp/ medisinsk behandling.  

 

Petterstua  

Det er ikke egnede rom for kaniner på huset. Som akuttmottak for kaniner ble det derfor 

kjøpt inn en brukt Moelven brakke til dette formålet i 2010. Det er plass til maks 12 

kaniner der.  
 

    
 

 

I året som har gått har Petterstua også blitt benyttet som akuttmottak for fugler da vi fikk 

inn en del undulater i løpet av sommeren.   
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Luftegården  

Luftegården ble påbegynt i 2011og har blitt gradvis utvidet. Det har blitt en solid og fin 

luftegård som kattene setter stor pris på. Her er hyller og klatretrær og halve gården har 

tak som slipper lyset gjennom. De har tilgang til luftegården via katteluker i veggen.. Vi 

ønsker å utvide den ytterligere, men dette må vente til vi har penger til å gjøre det.  
 

 

 
 

 

Hjelpesenteret er langt fra ferdigstilt, mye gjenstår. Vi arbeider kontinuerlig med å 

videreutvikle stedet slik at vi kan utvide kapasiteten. Vi ser dessverre at behovet er der. 

Særlig viktig er det å få et større og bedre isolat da dagens er en flaskehals. Sitter det syke 

dyr der kan vi ikke ta inn friske dyr utenifra. Vi trenger derfor to adskilte isolat, et for 

syke dyr og et for friske nyankomne dyr. Vi arbeider nå med planer for utvidelse, tilbygg. 

Men slik utbygging koster penger og vi mottar ikke tilskudd fra det offentlige så vi håper 

på gaver fra dyrekjære mennesker så vi kan gjennomføre planene. 

  

Foruten hjelpesenteret er vi helt avhengig av å ha gode, midlertidige hjem /fosterhjem 

tilgjengelig hos privatpersoner. Takket være disse har vi kunnet hjelpe flere dyr enn vi 

ellers kunne. 

 

Arbeidet rundt den daglige driften tilknyttet hjelpesenteret er krevende. Vi har bl.a. to 

skift hver dag med frivillige som gjør en fantastisk jobb. Uten dem kunne vi ikke driftet 

hjelpesenteret. Dertil kommer arbeidet med videreutviklingen av stedet.  

 

Vi har i tillegg til vår hjemmeside www.ddoo.no en egen facebook side: Dyrebeskyttelsen 

Norge Drammen og omland. 

 

Annen informasjon: 

Vi har i året som har gått også arbeidet med å skaffe penger til å kunne utvide 

hjelpesenteret slik at vi kan få plass til et større og bedre isolat, samtidig som vi kan 

utvide kapasiteten. Vi har også behov for å etablere et eget rom for kattunger. Vi har 

ferdige byggetegninger, godkjent av Drammen kommune. Vi arbeider nå for å kunne 

fullfinansiere  prosjektet med å utvide hjelpesenteret. Så alle gaver vil bli mottatt med stor 

takk! 

http://www.ddoo.no/
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Vårt kontonummer er: 1638.07.45074 

 

Vi er også på VIPPS: Vipps til 21025 velg ”betal” (istedenfor ”vipps en venn) 

 

Eller du kan sende en SMS med kodeord DDOO til 2377. Da støtter du vårt arbeid 

med kr. 100,- 
 

Testamentariske gaver og minnegaver er også svært kjærkomment. 

 

Vi vil også benytte anledningen til å takke dere som har gitt oss gaver i 

2018, tusen takk! 
 

Verv medlemmer!  

Vi er en frivillig organisasjon uten offentlig støtte. Det er medlemskontingentene som 

sammen med gaver, eventuell arv og grasrotandelen fra Norsk tipping som gir oss midler 

til å drifte vårt hjelpesenter. Til å betale for veterinærutgifter, fôr m.m. Hver krone går 

direkte til dette arbeidet. Ingen av de aktive mottar noen form for økonomisk 

kompensasjon.  

I 2018 var våre totale driftsutgifter på kr. 435.360,- Av dette var kr. 246.000,- utgifter 

direkte knyttet til dyrene som veterinærtjenester, medisiner, fôr og sand.  

 

Kanskje du kan støtte vårt arbeid ved å verve ett eller flere medlemmer for oss? Og 

kanskje kan du bidra med å øremerke grasrotandelen din ved spill gjennom Norsk 

tipping? 

 

Kan du bidra med praktisk hjelp? 

Vi trenger flere aktive. Både som hjelpere som kan ta vakter på hjelpesenteret og 

lignende, men også andre som f.eks håndverkere som kan bidra med et dagsverk eller 

flere. Og vi trenger flere fosterhjem for forskjellige dyr. 

 
Vi oppfordrer alle til å støtte vårt arbeid for dyr i nød.  Hjelp oss å hjelpe! 
 
Ta kontakt med oss! Vi ønsker alle, på to og fire, alt godt i 2019! 

 

               
 

Lillegutt og Felix er to av flere gode puser som venter på nye hjem hos oss. 


