
ÅRSMELDING 2019



Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevet fra og med 

2017. Denne årsmelding er en omtale av virksomheten i Dyrebeskyttelsen Norge 

Sør-Trøndelag for 2019, men den er ikke utformet i henhold til regnskapslovens 

krav til innhold for årsberetning.



Styret har i 2019 bestått av:

Styreleder

Torunn Vingsand

Nestleder og 

kasserer

Linda Wanessa Krokstad

Styremedlem

Anita Fossdal

Styremedlem

Sissel I. Bremnes

Styremedlem

Evelyn Rødli

Styremedlem

Eva Liaøy

Styremedlem

Andrea Elise Markussen

1. Varamedlem

Marit Åsegg

2. Varamedlem

Oliver Arnesen Aslaksrud

3. Varamedlem

Kristin Tuv Steinardatter

Foreningens 
tilknytning 
og formål

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) er en 

lokalavdeling under den landsdekkende organisasjonen 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DNST jobber i tråd med DN 

sine vedtekter, etiske plattform og etiske retningslinjer. 

Vårt formål er å fremme og sikre dyrs rettigheter og 

velferd. Gjennom informasjon, påvirkning og direkte hjelp 

til dyr i nød arbeider organisasjonen for at dyr skal 

respekteres og anerkjennes som individer med egenverdi.

Foreningen DNST ble etablert i 2014 i tråd med en intern 

omorganisering av Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim 

og Omegn. Bakgrunnen for endringen følger på neste side 

i årsmeldingen. 

Det ble i 2019 avholdt ni styremøter, hvor det ble det 

behandlet til sammen 88 styresaker. Samtlige 

varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøtene.

DNST har 567 medlemmer tilknyttet lokalavdelingen per 

31.12.19. Hjelp oss å verve flere!



When you look into the eyes of an animal you've rescued, you

can't help but fall in love - Paul Shaffer



Aktiviteter i 2019

Foreningen driftes på 100 % frivillig basis. Dette er 

krevende, og oppgavene i tilknytning til den daglige 

omsorgen for dyrene vi har inne har alltid 

førsteprioritet. I tillegg er vi pliktige til å drifte i tråd 

med gjeldende lover og regler, i tillegg til de 

føringer vi får fra Dyrebeskyttelsen Norge. Dette er 

til tider arbeidsomt og tar mye av styrets tid. Alt av 

pålagte og nødvendige oppgaver kan 

medføre begrensede ressurser til andre aktiviteter, 

for eksempel medieoppfølging, standarbeid

og kampanjer. I 2019 fikk vi likevel gjennomført

flere aktiviteter.

Det er stort sett travelt året rundt i en organisasjon 

som Dyrebeskyttelsen Norge. 2019 var ikke noe 

unntak, og det er vanskelig å oppsummere alt, men 

under følger et knippe hendelser av det som 

skjedde i løpet av året.



Vi har i 2019 fått laget og trykket opp nye 

brosjyrer som beskriver organisasjonen, 

arbeidet vi gjør og hvordan man kan bli 

frivillig. Disse kommer godt med når vi 

står på stand, ettersom de er fine å 

sende med publikum som enten er 

nysgjerrige på organisasjonen, på å 

adoptere eller som kan tenke seg å bli 

frivillig.

Som vanlig har vi holdt Åpen dag på 

brakka vår hver torsdag og søndag med 

noen unntak i høytider som påske, pinse 

og jul. Nytt av 2018 var at torsdager også 

er annonsert som Åpen dag ut mot 

publikum, da torsdager tidligere kun var 

forbeholdt forhåndsavtalte adopsjoner. 

Dette er noe vi har videreført i 2019. 

Brakka er jevnt over godt besøkt av 

publikum både torsdager og søndager.

Nytt styre kom på plass etter årsmøte i 

mars. Etter at vi fikk konstituert og valgt 

nestleder, kasserer og sekretær fordelte vi 

også de resterende hovedoppgavene.



I april deltok vi med stand på Trønderkattens årlige 

påskeutstilling. Vi fikk mye oppmerksomhet fra katteglade 

mennesker og fikk solgt en del produkter. Vi fikk også donert 

en del kvalitetsfôr etter at utstillingen var overstått, noe som er 

et kjærkomment tilskudd i vår daglige drift.

I mai reiste fire styremedlemmer til Gardermoen på landsmøte i 

Dyrebeskyttelsen Norge der det ble avholdt tillitsmannsmøte på 

fredag og landsmøte lørdag og søndag. Deltagelse på 

landsmøte gir muligheter til å knytte kontakter, utveksle 

erfaringer og få et større innblikk i det organisatoriske arbeidet 

vi gjør i en organisasjon slik som Dyrebeskyttelsen Norge.

I juni hadde vi en del katter til adopsjon med spesielle behov. 

Det ble derfor arrangert en litt utvidet Åpen dag på brakka der 

disse kattene fikk vist seg frem. Dette er katter som av 

forskjellige årsaker ikke kan være fast på brakka, og dette var 

en fin anledning til å la de få vise seg frem til publikum.

Ellers i juni deltok vi som i årene før på årets Martna i 

Trondheim. I forkant var det en del jobb med å finne sponsorer 

til lotteriet vårt. Vi var heldige og fikk mange flotte og varierte 

premier donert. På Martnan sto vi alle tre dagene, og fikk godt 

salg på både effekter, t-skjorter og lodd. Det var også en flott 

anledning til å promotere arbeidet vårt ut mot publikum og få 

spredt ordet om hva som er godt dyrehold og få muligheten til 

å verve nye medlemmer, Grasrotmedlemmer og frivillige.



I oktober hadde vi loppemarked på Bispehaugen skole. 

Loppemarkedet og kaffesalget var godt besøkt og ga 

kjærkommen inntekt vårt arbeid med dyrene. Det er mye 

arbeid både i forkant og underveis med et slikt arrangement, 

men det er også et sosialt treffsted for våre frivillige. I tillegg 

får vi igjen promotert foreningen og vårt arbeid for dyrene og 

hadde et eget bord med informasjonsbrosjyrer som publikum 

kunne ta med seg.

I november var det også tid for å få i gang den 

landsdekkende kampanjen til Dyrebeskyttelsen Norge, nemlig 

Black Friday. I den forbindelse kontaktet vi dyreklinikker rundt 

om i det som var gamle Sør-Trøndelag med forespørsel om å 

delta i kampanjen som skulle gi ulike tilbud på kastrering og 

ID-merking av dyr. Med denne kampanjen håper vi det førte til 

både økt kunnskap om viktigheten av kastrering og ID-

merking, samt at mange benyttet tilbudene rundt om til å 

kastrere kattene sine. I alt seks klinikker spredt over sørfylket 

deltok, og vi retter en stor takk til Ranheim dyreklinikk, Rissa 

Smådyrklinikk, Støren dyreklinikk, Sveberg dyrehospital, Øye & 

Tannklinikken på Tiller, og Selbu dyreklinikk for at de ønsket å 

støtte opp om kampanjen!



Ellers i november hadde vi en representant til stede under 

Dyrebeskyttelsen Norge sin storstilte markering foran 

Stortinget. Dyrebeskyttelsen Norge hadde samlet inn til 

sammen 8000 kosedyr som skulle representere alle de 

individene Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger hadde 

tatt seg av i 2018. Samme helg ble det også arrangert et 

foundraisingsamling der representantene for de ulike 

lokalavdelingene kunne utveksle ideer og erfaringer sammen 

med sentralstyret og de ansatte i sekretariatet.

I desember ordnet vi i år igjen vår populære adventskalender 

på Facebook og Instagram. Der fikk 19 katter og fire kaniner 

hver sin luke i kalenderen der de dermed får en ekstra god 

mulighet til å få seg et nytt hjem, samt at de forhåpentligvis 

gir publikum god adventsstemning frem mot jul.

Vi fikk en forespørsel fra Nardo Frivillighetssentral om vi 

ønsket å bygge brakka i pepperkakehus og stå i sentrum for 

pepperkakelandsbyen på Nardosenteret i desember, og vi tok 

utfordringen på strak arm. Vi fikk også ordnet en plakat med 

vårt Vippsnummer slik at publikum kunne donere hvis de 

ønsket. Dette var et artig tiltak og gjorde at vi forhåpentligvis 

ble husket i nærmiljøet, både med tanke på adopsjoner, nye 

frivillige og støttemedlemmer.



Foreningen sin Facebookside er populær med over 11500 

følgere, og vi ser at det er her vi har størst påvirkningskraft. Vi 

prøver også å oppdatere andre sosiale medier som vår konto 

på Instagram med over 2300 følgere og Snapchat der 

publikum kan få innblikk i daglige gjøremål hos oss i 

Dyrebeskyttelsen. Vi også foretatt oppdatering i innholdet på 

hjemmesiden vår der vi har ryddet i oppsettet og opprettet 

flere faner. Eksempelvis har vi fått inn en egen fane for 

etterlysning av eier på de dyrene vi tar inn og en for hva det 

innebærer å være frivillig i DNST. Hjemmesiden er også stedet 

der alle dyrene vi har inne som er klar for adopsjon er 

tilgjengelig med bilder og beskrivelse. Dette gjør at alle 

henvendelser vi mottar rundt ønske om adopsjoner henvises til 

hjemmesiden vår.





I løpet av året retter vi fokus på viktigheten rundt kastrering av 

katt, Dyrebeskyttelsen Norge sin ”Ærlig talt” kampanje, mating 

av småfugler i vinterhalvåret, hjelpeplikt i forbindelse med 

påkjørsel av vilt, båndtvang for hunder, viktigheten av ID-

merking, rakettoppskyting og reglement i forbindelse med 

nyttårsfeiring, dyr i varm bil på sommerhalvåret, krav til 

forsvarlig tilsyn og feriepass for familiedyr, oppfordringer om 

å se over de ulike partiprogrammene der dyrevelferd var tema 

i forkant av høstens kommunevalg, vi verver nye 

Grasrotgivere, nye medlemmer, nye frivillige, og deler 

nyhetssaker som omhandler dyr og dyrevelferd. En gledelig 

nyhet i året som har gått er at pelsdyrsaken endelig ble 

besluttet avviklet, og i løpet av året har vi også delt saker som 

omhandler viktigheten av at myndighetene gjennomfører dette 

til tross for stadige protester fra enkelte partier og fra 

næringen selv.

Ellers har vi vært flere ganger i løpet av året vært omtalt i 

Adresseavisen, vært i radioprogrammet ”Mellom himmel og 

jord” på NRK P1, og hatt debattinnlegg i ”ordet fritt” i 

Adressa.





Hjemløse kjæledyr er et av Norges største dyrevelferdsproblem.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at hvert individ uavhengig av artstilhørighet 

skal behandles med respekt, medfølelse og toleranse. Til tross for dette bruker 

lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen brorparten av ressursene på hjemløse kjæledyr 

og da spesielt katter.

Problemstillingen med hjemløse katter kan forebygges gjennom kastrering og ID-

merking. Vi vil med dette be alle våre medlemmer om å hjelpe oss å spre 

informasjon om hva som ligger i begrepet ansvarlig kattehold. Informer om 

viktighet av kastrering, vaksinering og ID-merking så bidrar du til at færre katter 

trenger vår hjelp!

Antallet dyr vi har bistått i løpet av året gjenspeiler kapasiteten vår både i form av 

antall frivillige, men også den fysiske kapasiteten på brakka vår og tilgjengelige 

fosterhjem. Dessverre forekommer det at vi ofte har sprengt kapasitet og må 

henvise til andre organisasjoner. Henvendelser som omhandler drektige dyr eller 

behov for akutt helsehjelp blir selvfølgelig alltid prioritert.

En av de viktigste oppgavene vi som lokalavdeling jobber med er å ta oss av dyr i 

nød. Vi tar i all hovedsak hånd om hjemløse og vanskjøttede dyr. Vi samarbeider 

også med Mattilsynet og

Dyrevernsnemda og tar ved behov inn dyr gjennom dem. Dyrene vi tar inn tas i 

første omgang inn på brakka. Der registreres og oppstalles de før de tas med og 

undersøkes av veterinær og siden drar ut i fosterhjem.

Hjemløse kjæledyr



Vi ser med glede at dyrevern og dyrevelferd får stadig større 

oppmerksomhet i media, hos rettssystemet og hos politikerne. I enkelte 

kommuner er det utarbeidet kommunale planer som omhandler 

dyrevelferd, og vi håper dette spres rundt om til enda flere kommuner 

innen kort tid. Dette er også noe vi håper å kunne fokusere mer på i 

årene som kommer. Det var også flere partier hadde dyrevelferd som 

egne punkter på sine partiprogram før høstens valg.

Selv om vi ser at utviklingen sakte, men sikkert går mot riktig vei har vi en 

lang vei igjen å gå før vi har nådd målet om at alle dyr skal få oppleve de 

rettighetene som er lovfestet. Vi vil gjøre vårt for å arbeide videre for at 

utviklingen fortsetter i riktig retning.



Respekt for 

individet



Daglig drift

I løpet av 2019 har vi tatt oss av 212 dyr som trengte vår hjelp. I all 

hovedsak har det vært katter, noe som også har vært tilfelle i tidligere år. 

Vi har foruten katter også tatt inn kaniner, der en av dem kom inn via 

Dyrevernsnemda. Totalt i 2019 tok vi imot 202 katter og kattunger, og 10 

kaniner. Vi har, etter tips og hjelp fra publikum, levert inn to anmeldelser 

til Politiet som fortsatt er under etterforskning og 12 saker til Mattilsynet.

24 katter ble gjenforent med eier, hvorav 12 hadde chip, etter at de ble 

innbrakt til brakka vår. 25 dyr hvorav 23 katter/kattunger og 2 kaniner 

døde eller ble avlivet grunnet akutt sykdom, skader eller av 

dyrevelferdsmessige hensyn. Den ene kaninen døde etter komplikasjoner 

i forbindelse med kastrering, mens den ene kaninungen i kullet vi hadde 

døde plutselig uten forvarsel. Av de 23 kattene/kattungene ble 13 avlivet 

grunnet sykdom og 10 ble avlivet på dyrevelferdsmessig grunnlag.



Mattilsynet gjorde oss i 2018 oppmerksomme på at de hadde 

utarbeidet et tillegg som er lagt ved til veileder om ”Forskrift for 

omplassering og midlertidig hold av dyr.” Forskriften har hjemmel i 

”Lov om dyrevelferd, LOV-2009-06-19-97.

I og med at vi er en lokalavdeling som ligger under Dyrebeskyttelsen 

Norge, både ønsker vi, og er forpliktet til, å følge gjeldende lovverk. 

Den nye veilederen utfordrer måten vi tidligere har håndtert og 

oppstallet redde katter på, og har ført til at vi har vært nødt til å ta 

noen tøffe beslutninger vedrørende hold av redde dyr.

Alle avlivninger er tatt opp, og besluttet av flertallet i styret, og gjort i 

samråd med veterinær. Begrunnelsen er at disse kattene opplever så 

stor grad av psykisk stress i samvær med mennesker at vi ikke har 

kunnet gå god for at vi har utøvd god nok dyrevelferd. Vi får heller 

ikke håndtert disse kattene og dermed avdekket sykdom, og ei heller 

fått gitt en tilfredsstillende nødvendig medisinsk oppfølging av 

påviste sykdommer og plager. I disse tilfellene har vi tatt den tunge 

avgjørelsen om at det har vært bedre for disse kattene å slippe. 

Styret har, som følge av den nye bestemmelsen, utarbeidet et 

kartleggingsskjema der vi får kartlagt katten ved innkomst og 

fortløpende dens fremgang i en tre måneders periode. Det å avlive 

et dyr er en avgjørelse vi ikke tar lett på, og hvert enkelt tilfelle 

evalueres og diskuteres nøye før det tas en avgjørelse.



I løpet av året har vi omplassert 173 dyr, 171 katter, og 2 kaniner. Vi 

opplever at vi er godt besøkt under åpen dag på brakka og at vårt 

arbeid er relativt godt kjent rundt om i fylket. Henvendelser fra 

publikum angående ønske om adopsjon har kommet jevnt gjennom 

året. Vår annonsering på Finn.no gir også en fin publiseringsmulighet 

for dyrene våre ut til et bredere publikum.

Vi hjelper også mange dyr som ikke blir innbrakt til oss gjennom 

annonsering på vår Facebookside. Dette er noe vi ikke fører statistikk 

på, og vi vet derfor ikke hvor mange katter vi i tillegg hjelper til å få 

gjenforent med eieren sin gjennom slik annonsering



I 2018 tok vi for alvor i bruk Animal Shelter Manager, noe som også er 

videreført i 2019. Animal Shelter Manager er et program som er utviklet 

med tanke på bruk hos frivillige organisasjoner som tar inn dyr. 

Programmet kan brukes til å holde oversikt over inntatte dyr, 

bortadopterte dyr, veterinærhistorikk, fosterhjem og så videre. 

Programmet er egnet for organisasjoner som har mange forskjellige 

frivillige som har behov for å finne informasjon, samt at vi har all 

informasjon om hvert enkelt dyr inne i samme system slik vi er 

lovpålagt. Dyrebeskyttelsen Norge har et landsmøtevedtak på at alle 

lokalavdelinger skal ta i bruk programmet, og dette vil gi sentralleddet 

mulighet til å hente ut fersk statistikk på eksempelvis antall inntatte dyr 

til en hver tid, landet over.

Nytt av 2019 begynte vi også med et nummereringssystem på de 

dyrene som kom inn. Dette gjør at vi enklere kan holde oversikten over 

at vi til enhver tid snakker om riktig dyr, også når noen dyr heter det 

samme, eller har et navn som kan skrives og uttales på forskjellige 

måter.



I starten av året ble det sendt ut en forespørsel til alle 

veterinærklinikkene i Trondheim samt Melhus Dyreklinikk der vi ba om 

tilbud på ulike veterinærtjenester. Vi har i mange år benyttet oss av 

Melhus dyreklinikk, og ønsket nå å se om vi kunne få et rimeligere 

tilbud både fra dem og eventuelt andre klinikker, samtidig som også 

distansen fra brakka til klinikken ville være av betydning. Det ble nedsatt 

en arbeidsgruppe bestående av fire styremedlemmer som skulle 

behandle og sette tilbudene vi mottok opp mot hverandre slik at det ble 

mer oversiktlig for styret å ta et valg. Vi mottok tilbud fra til sammen 

fire klinikker. Etter å ha gjort en del undersøkelser, hatt møte med 

veterinærer, diskutert en del internt i arbeidsgruppen og deretter lagt 

frem to kandidater til resten av styret ble det vedtatt å takke ja til 

tilbudet som ble gitt av Evidensia Trondheim Dyresykehus. Vi hadde 

derfor siste dag hos Melhus Dyreklinikk i slutten av desember 2019, og 

vil ta i bruk Evidensia fra og med årsskiftet.

I en årrekke har vi benyttet Melhus Dyreklinikk som hovedklinikk, og vi 

vil takke så mye for all hjelp og for det gode samarbeidet som har vært!



Henvendelser fra publikum

I løpet av året tar vi imot en jevn strøm av henvendelser fra publikum. De tar 

kontakt med oss via mange forskjellige kanaler, og vi kan kontaktes via 

kontakttelefon, e-post, melding på Facebook, Instagram, hjemmesiden og 

på Snapchat. Ved spørsmål rundt adopsjoner og det å bli frivillig bes alle 

henholdsvis om å ta kontakt på kontakttelefonen og på e-post. Til sammen 

mottok vi 1389 henvendelser på vår kontakttelefon, mens vi på e-post og PM 

på Facebook estimert totalt har mottatt 1700 henvendelser. Dette tilsvarer 

cirka 60 henvendelser i uken og 3089 henvendelser i løpet av hele året. (mot 

2932 i 2018)

Henvendelsene besvares så raskt og presist som vi til enhver tid har kapasitet 

til. E-post og melding på Facebook besvares som regel i løpet av 24 timer, 

mens henvendelser per telefon besvares i kontakttelefonens åpningstid som 

er totalt 17 timer per uke. Antallet henvendelser vi får utenom disse kanalene i 

form av melding på hjemmesiden, Instagram, Snapchat og 

publikumsoppmøter på brakka samt i andre arenaer som stands og lignende 

er ikke medregnet.



Økonomi

Hovedinntektene til Dyrebeskyttelsen kommer fra Grasrotmidler, 

medlemskontingent, gaver, bøsser og støtte fra private personer og gjennom 

arrangementer som martna, loppemarked og andre type standvirksomhet. 

Veterinærutgifter er den største utgiftsposten, og foreningen kastrerer, vaksinerer 

og ID-merker alle voksne katter. Kaniner blir ID-merket og kastrert, og kattunger, 

kaninunger og de fleste typer gnagere blir også ID-merket og får nødvendig 

grunnbehandling før adopsjon. Syke og skadde dyr får nødvendig helsehjelp og 

påfølgende medisinering, samt at alle dyr får kvalitetsfôr fra anerkjente 

forleverandører. Takket være inntekten vi har i form av Grasrotandelen, gaver og 

støtte fra publikum klarer vi oss greit økonomisk. Se regnskap for 2019 for en 

fullstendig og detaljert oversikt.

Foreningen har betalingsmuligheter med kortterminal via iZettle, Vipps og 

kontantbetaling. Vi ser at kontanter brukes mindre og mindre og at Vipps har 

fortsatt å innfri forhåpningene våre for 2019, og har gitt en kjærkommen mulighet 

til å få inn både gavepenger og forenkle betalinger på stands, loppemarkeder og 

ved adopsjoner. Våren 2018 fikk vi innvilget godkjenningen til å motta donasjoner 

via Facebook. Det ga gode inntekter i starten, men ut fra utviklingen i løpet av 

året antok vi at det ville bli noe mindre inntekt via denne muligheten i 2019. 

Allikevel ser vi at dette også er kjærkommen inntekt og i 2019 tilknyttet vi oss 

også en donasjonsmulighet via Instagram.



Takk for all 

hjelp i 2019
Vi vil også rette en stor takk til alle de som har støttet vårt arbeid i løpet av 

året, enten i form av adopsjoner, besøk på brakka, donasjoner, gaver i form 

av utstyr eller forbruksvarer. Det er veldig hyggelig å se at så mange har 

omtanke for hjemløse dyr og det arbeidet vi gjør.

I tillegg vil vi takke alle medlemmer og frivillige som bruker av sin tid på å 

bistå Dyrebeskyttelsen. Sammen er vi sterke, og uten alle hendene hadde vi 

ikke klart å gi så mange dyr en ny sjanse!

Samarbeidspartnere

Vi har hatt et godt samarbeid med mange i løpet av 2019. En stor takk rettes 

til Dyrevernsnemda for Malvik, Trondheim og Klæbu, Mattilsynet Trondheim og 

omland, Bakgårdskatt, Pinnsvinhjelpen, FOD Trondheim, Katter i hjertet, 

Potespor i Hjertet, Melhus Dyreklinikk, Strinda Smådyrklinikk, AniCura Byåsen 

Dyrehospital, Evidensia Trondheim Dyresykehus, Anicura Dyresykehus 

Stjørdal, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag og Dyrebeskyttelsen Norge 

ved sekretariatet og sentralstyret



Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

Postboks 1429 Leangen

7444 Trondheim

E-post: sor-trondelag@dyrebeskyttelsen.com

Nettside: www.dnst.no

Telefon: 95225275

Organisasjonsnummer: 993.868.086

Kontonummer: 4358.15.86109

Vippsnummer: 132756

Trondheim 11.03.20

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag




