
ÅRSMELDING 2020



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 

2020, men den er ikke utformet i henhold til regnskapslovens 

krav til innhold for årsberetning.



Styret har i 2020 bestått av:

Styreleder
Anita Fossdal

Nestleder og kasserer
Linda Wanessa Krokstad

Styremedlem
Torunn Vingsand

Styremedlem
Kristin Tuv Steinardatter

Styremedlem
Evelyn Rødli

Styremedlem
Amanda Woldseth Markovic

Styremedlem
Andrea Elise Markussen

1. Varamedlem
Emma Holmen

2. Varamedlem
Marius Soler Wangberg 

(til juni 2020)

3. Varamedlem
Silje Denstadli

(2. varamedlem fra juni 2020)

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 2020 avholdt femten styremøter, hvor det ble det 

behandlet til sammen 138 styresaker. Samtlige 

varamedlemmer har vært innkalt til alle styremøtene.

DNST har 594 medlemmer tilknyttet lokalavdelingen per 

31.12.20. Hjelp oss å verve flere!



Et hus er ikke et hjem før det har en katt 

- Ukjent



Organisatorisk samhørighet
I årene 2009-2014 ble det gjort en organisatorisk endring internt i Dyrebeskyttelsen Trondheim. 

Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn ble opprettet i 1884, og er dermed en av 

Trondheims eldste stiftelser. I 2009 tilsluttet stiftelsen seg Dyrebeskyttelsen Norge slik at vi ble en del 

av Norges største og eneste landsdekkende dyrevernsorganisasjon. Regelverket for stiftelser har 

endret seg i årenes løp, og styret den  gang ble etter hvert gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt 

for en stiftelse å være tilsluttet en overordnet organisasjon som Dyrebeskyttelsen Norge. 

Det ble derfor jobbet for å finne en god løsning på denne problemstillingen, og saken ble grundig 

drøftet med Dyrebeskyttelsen Norge, internt i styret, med vår revisor og på stiftelsens årsmøte.  

I tråd med råd fra Dyrebeskyttelsen Norge og revisor ble det besluttet å bevare Stiftelsen 

Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn. Samtidig opprettet vi foreningen Dyrebeskyttelsen Norge 

Sør-Trøndelag, en lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Stiftelsen og foreningen er knyttet 

sammen gjennom de reviderte vedtektene for stiftelsen. All daglig drift og inntak av dyr ble flyttet over 

til Foreningen fra og med 2014. Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn er nå en 

økonomisk støttespiller for Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag og drifter brakka som foreningen 

benytter til arbeidet for dyrene. Det er også nedsatt en husgruppe i Stiftelsen som jobber for og på 

sikt kunne få etablert et nytt og større hjelpesenter til glede for både to- og firbeinte. 



Aktiviteter i 2020

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 2020 hadde vi allikevel mange aktiviteter planlagt, og høye ambisjoner på særlig 
tre innsatsområder

- Rekruttere, utvikle og beholde frivillige
- Øke inntektsgrunnlaget til organisasjonen
- Behovsbeskrivelse for nytt hjelpesenter

Det er stort sett travelt året rundt i en organisasjon som Dyrebeskyttelsen. 2020 
var ikke noe unntak, og da koronapandemien kom til Norge i mars måtte de aller 
fleste planer legges om over natten. Mye av fokuset ble derfor på det å drifte 
organisasjonen på en trygg måte for våre frivillige samtidig som vi ivaretok dyrenes 
behov. Noe rakk vi allikevel, og under følger et knippe hendelser fra året 2020.



Publikumsrettet aktivitet

I perioden fram til mars 2020 holdt vi som vanlig Åpen dag på brakka vår hver 
torsdag og søndag. Brakka var jevnt over godt besøkt av publikum både 
torsdager og søndager. Siden mars har vi av smittevernshensyn dessverre 
kun hatt mulighet til å gjennomføre planlagte adopsjoner på brakka, det vil si at 
vi ikke har kunnet ha like stor tilgjengelighet for publikum som vi pleier. Dette 
er et stort savn både for oss frivillige og for de som pleier å besøke oss, og vi 
ser fram til å kunne gå tilbake til ordinær drift så fort smittesituasjonen tillater 
det.

I 2020 var det mange aktiviteter vi hadde planlagt å gjennomføre, men som 
ikke ble mulig. Trønderkattens katteutstilling, Martnan, Trondheim Vegan Fair 
og Vegan Fairs julemarked var arrangement vi hadde planlagt å delta på, men 
som alle ble avlyst på grunn av korona. Vårt eget loppemarked led samme 
skjebne. Vi håper å komme sterkere tilbake med utadrettet virksomhet i løpet 
av 2021!



Digitalt årsmøte og landsmøte

2020 ble året da årsmøtet i DNST for første gang ble digitalt. 
Opprinnelig var årsmøtet planlagt til 18. mars, men 
nedstengningen av landet ledet til at vi måtte tenke nytt. Nytt styre 
kom dermed først på plass etter et forsinket årsmøte i slutten av 
april. Etter at vi fikk konstituert og valgt nestleder, kasserer og 
sekretær fordelte vi også de resterende hovedoppgavene.

I mai pleier 3-4 styremedlemmer å delta på landsmøtet i 
Dyrebeskyttelsen Norge på Gardermoen. 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. Det er også en 
viktig arena for å bygge tilhørighet til organisasjonen, og en flott 
kompetanseheving på mange felt.  Imidlertid ble det fysiske 
landsmøtet avlyst i år, og ble gjennomført digitalt i september, der 
kun de aller nødvendigste sakene kunne behandles. 

Sosiale medier

Med betydelige restriksjoner på det å møtes fysisk ble 2020 en tid 
for å bruke sosiale medier mer aktivt som kommunikasjons- og 
rekrutteringskanal. Gjennom både Facebook, Instagram og 
Snapchat deler vi historier fra hverdagen i DNST og om dyrene 
våre, samt faktainformasjon og kampanjer fra DN sentralt.



Et eksempel på en slik kampanje er kastreringskampanjen som 

gjennomføres i forbindelse med 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 9 klinikker spredt over 

sørfylket deltok. Tusen takk til Ranheim Dyreklinikk, Evidensia 

Trøndelag Dyreklinikk, Evidensia Orkdal Dyresenter, Evidensia 

Trondheim Dyresykehus, Lade Arena Smådyrklinikk, Støren 

Dyreklinikk As, Sveberg Dyrehospital, Røros Dyreklinikk og Lade 

Dyreklinikk for at dere er med og støtter opp om kampanjen! 



I desember ordnet vi i år igjen vår populære adventskalender 

på Facebook og Instagram. Der fikk 23 dyr 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. 

Foreningen sin Facebookside er populær med over 12 400 

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 2 500 følgere og Snapchat der 

publikum kan få innblikk i daglige gjøremål hos oss i 

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag. 



Vi benytter også hjemmesiden vår aktivt. Her informerer vi blant annet 

om organisasjonen og hva det kan innebære å være frivillig hos oss, 

samt at det er en viktig kanal for å synliggjøre dyrene som vi tar hånd 

om. Vi har blant annet en egen fane for etterlysning av eier på de 

dyrene vi tar inn, ettersom vi alltid først prøver å gjenforene dyr med en 

eventuell eier. Hjemmesiden er 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. Fra 2021 lanserer vi et skjema der de som ønsker å 

adoptere fra oss kan melde inn sitt ønske. 



Oppslag i media

Vi har vært flere ganger i media i løpet av 2020. Den største saken 

var i mai i forbindelse med katten Conrad. Han ble fanget inn som en 

av tre katter i et industriområde i Oppdal. Da vi tok ham med til 

veterinær for en sjekk viste det seg at han hadde en ca 8 uker 

gammel skuddskade! Lokalpressen i Oppdal plukket opp saken fra 

vår Facebook-side, noe som gav oss anledning til å sette søkelys på 

flere av våre kjernesaker, slik som chipping og kastrering. Det gikk 

heldigvis bra med Conrad, og han har nå blitt adoptert til et flott nytt 

hjem. 

I mai satte Adresseavisen fokus på dyrene i koronaens tid, og 

kontaktet oss for å høre om vi hadde merket effekt på antall 

adopsjoner og/eller antallet dumpede dyr. Vi hadde da sett god 

interesse for adopsjoner tidligere på våren, men dette hadde roet 

seg litt i tiden fram mot sommeren. Mange ville nok vente med å 

skaffe seg katt til etter ferien. På tiden dette intervjuet ble gjort hadde 

vi hele syv kattemødre med unger inne, og helt sprengt kapasitet på 

fosterhjemsfronten!





Studentoppgave innen strategisk analyse

I 2020 fikk vi også gleden av å få driften vår analysert av to flinke 

BI-studenter som skrev mastergrad innen strategisk analyse. De 

to satte søkelyset på DNST sine styrker og svakheter, og kom 

med mange spennende anbefalinger! Blant annet fikk vi råd om å 

styrke vår synlighet i sosiale medier og å øke 

innholdsproduksjonen for å rette oppmerksomhet rundt det 

verdifulle arbeidet som våre flotte frivillige utøver hver dag. Her 

vet vi at mange av våre frivillige er drevne brukere av sosiale 

medier, så her vil vi gjerne kunne bruke kompetansen til våre 

frivillige også på digitale flater. Dette skal vi arbeide mer med 

framover

Donasjoner fra publikum

Over året er vi heldige og får mange flotte donasjoner fra 

publikum og næringslivet. I tillegg til penger har vi fått donert både 

mat og utstyr. Dette kommer veldig godt med i arbeidet med å 

hjelpe dyrene! 

I desember fikk vi også overrakt en kjempefin førjulsgave til 

dyrene fra Selbu ungdomsråd! Vi fikk en sjekk på 4000kr som vil 

komme godt med til å dekke utgiftene rundt veterinær, for og 

annet utstyr. 

Tusen hjertelig takk for alle flotte gaver og donasjoner, vi setter 

stor pris på dem og på  å vite at dere tenker på dyrene!



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. 

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 2020 har vi tatt oss av 266 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. Totalt i 2020 tok vi imot 245

katter og kattunger, 19 kaniner og to marsvin. Vi har levert inn én 

anmeldelse til Politiet som beklageligvis ble henlagt, samt meldt inn 4 

saker til Mattilsynet.

18 katter ble gjenforent med eier, hvorav 8 hadde chip, etter at de ble 

innbrakt til brakka vår. 29 dyr, hvorav 28 katter/kattunger og 1 kanin døde 

eller ble avlivet grunnet akutt sykdom, skader eller av 

dyrevelferdsmessige hensyn. Av de 28 kattene/kattungene ble 21 avlivet 

grunnet sykdom og 7 ble avlivet på dyrevelferdsmessig grunnlag.

I løpet av året har vi omplassert 215 dyr, 191 katter, og 24 kaniner. Vi 

opplever at vi fram til koronapandemien begynte var 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 og med at vi er en lokalavdeling som ligger under Dyrebeskyttelsen Norge 

både ønsker vi, og er forpliktet til, å følge alt lovverk som gjelder virksomheten 

vår.  Alt vårt arbeid er for eksempel omfattet av ”Forskrift for omplassering og 

midlertidig hold av dyr.” Forskriften har hjemmel i ”Lov om dyrevelferd, LOV-

2009-06-19-97.

Forskriften har følge av en veileder som forteller mer om bakgrunnen for de 

ulike punktene i Forskriften, samt hvordan de skal tolkes. Ettersom vi i 

hovedsak tar inn forvillede dyr er det særlig viktig for oss forholde oss til 

veiledningen om redde dyr.

Veilederen sier blant annet at “Hvis et dyr blir stående lenge på en 

omplasseringsvirksomhet eller returneres gjentatte ganger, må virksomheten 

vurdere hvor lenge det er akseptabelt at dyret lever under slike forhold, og 

avlive dyr som det ikke lar seg gjøre å finne et egnet, permanent hjem til innen 

rimelig tid”. Hva som er rimelig tid er grunnlag for en individuell vurdering, men 

en tommelfingerregel er inntil tre måneder. For å dokumentere utviklingen til 

den enkelte katten benytter vi et kartleggingsskjema der vi får kartlagt katten 

ved innkomst og fortløpende dens fremgang i en tre måneders periode.

Av hensyn til dyrevelferden må vi dessverre av og til ta noen tøffe beslutninger 

vedrørende hold av redde dyr. Begrunnelsen er at disse kattene opplever så 

stor grad av psykisk stress i samvær med mennesker at det ikke er forenlig 

med god 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 slike tilfeller  har vi tatt den tunge 

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

besluttes av styret og gjøres i samråd med veterinær.

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.



Bytte av veterinær

Fra årsskiftet 2019/2020 byttet vi veterinær fra Melhus Dyreklinikk 

til Evidensia Trondheim Dyresykehus på Tiller. Det har vært et år 

med nye rutiner både for dem og for oss, men vi synes at 

overgangen har gått veldig bra. Klinikken strekker seg langt for å 

møte våre behov og ønsker, og med så mange dyr som ofte er 

både redde og har behov for behandling har det vært et år med 

mye læring fra begge sider. I tillegg til at vi får gode rabatter er det 

også praktisk for oss at klinikken ligger nærmere brakka enn vår 

tidligere veterinær, samt at de har lange åpningstider for de 

gangene vi har behov for det. Det er også en fordel at vår faste 

klinikk som kjenner oss og dyrene våre godt har døgnvakt, da vi 

dessverre av og til har behov for det. Vi har også fått en god 

fóravtale gjennom Evidensia, både på Proplan og Hills. Hills er 

vårt foretrukne fôr for voksne dyr framover.



Smittevern 

Smittevern for våre frivillige og publikum i forbindelse med 

koronapandemien har naturlig nok vært svært viktig for oss å ivareta i 

2020. Men - smittevern er noe vi har veldig høyt fokus på også for dyrene 

våre!

I og med vi tar inn dyr som som oftest ikke er vaksinert eller har hatt 

løpende tilsyn av en eier eller veterinær må vi alltid ha i tankene at 

dyrene kan ha sykdommer, infeksjoner eller parasitter som kan være 

smittsomt til andre dyr før det oppdages og blir behandlet.

Derfor har vi stort fokus på renhold av både brakka og isolatet vårt, der vi 

har gode rutiner for sikre oss at en eventuell smitte ikke skal kunne 

overføres mellom dyr. Vi passer særlig godt på at isolatbur skal 

desinfiseres mellom hvert dyr og at  uvaksinerte dyr ikke skal gå 

sammen med andre dyr før de har blitt fullvaksinert.



Vi bruker Animal Shelter Manager for å holde oversikten over dyrene våre. 

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. Dette er et veldig nyttig verktøy for oss, og vi finner 

stadig ny funksjonalitet som vi tar i bruk. 

Alle dyrene som kommer inn til oss får et navn og et nummer. Nummeret 

følger et system der vi kan se både hvilket år dyret er tatt inn og hvilket 

nummer det er i rekken i det året. 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.





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 1473 

henvendelser på vår kontakttelefon, mens vi på e-post og PM på Facebook totalt 

har mottatt 1146  henvendelser. Dette tilsvarer cirka 50 henvendelser i uken og 

2619 henvendelser i løpet av hele året (mot 3089 i 2019).

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 i 2020 var 

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

av melding på hjemmesiden, Instagram, Snapchat og publikumsoppmøter på 

brakka er ikke medregnet.



Økonomi
Hovedinntektene til Dyrebeskyttelsen kommer fra Grasrotmidler, medlemskontingent, 

adopsjoner, gaver og støtte fra privatpersoner og bedrifter, samt gjennom 

arrangementer som martna, loppemarked og andre type standvirksomhet. I 2020 har 

vi derimot dessverre ikke kunnet gjennomføre denne typen arrangementer, men fikk 

tilskudd via kompensasjonsordningen i forbindelse med koronapandemien. 

En annen hyggelig inntektskilde for oss er støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge sentralt 

for å bruke verktøyet Animal Shelter Manager. Årlig deles det ut midler til 

lokalavdelingene basert på antall dyr som tas inn i Shelter Manager. I 2020 utgjorde 

dette 54 585 kr for vår del, basert på dyr som ble tatt inn i 2019. Det kommer godt 

med!

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 

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

støtte fra publikum klarer vi oss greit økonomisk. Se regnskap for 2020 for en 

fullstendig og detaljert oversikt.

Foreningen har betalingsmuligheter med kortterminal via Zettle, Vipps og 

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

som foretrukket betalingsmiddel. 



Takk for all hjelp i 
2020

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 Norge Sør-Trøndelag. 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 2020. En stor takk rettes til 

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

Katter i hjertet, Potespor i Hjertet, Evidensia Trondheim Dyresykehus (vår hovedklinikk), 

Ranheim Dyreklinikk, Evidensia Trøndelag Dyreklinikk, Evidensia Orkdal Dyresenter, 

Lade Arena Smådyrklinikk, Støren Dyreklinikk As, Sveberg Dyrehospital, Røros 

Dyreklinikk og Lade Dyreklinikk, Musti Tiller, Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 

og Dyrebeskyttelsen Norge ved sekretariatet og sentralstyret.
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