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ÅRSMELDING 

2021 

Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland er en lokalavdeling av 

Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Dyrebeskyttelsen Norge 

Hadeland arbeider etter DNs vedtekter og etiske 

plattform. Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland dekker 

kommunene Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre- og Nordre 

Land. 

 

Hovedoppgaven vår er praktisk dyrevern, og å hjelpe 

hjemløse og forlatte dyr. Organisasjonens motto er 

«Respekt for individet». Dette innebærer respekt for hvert 

enkelt dyr, uavhengig av art, utseende, behov eller 

økonomisk nytteverdi for mennesker. Vi ser på hvert dyr 

som et individ med egenverdi, følelser og rettigheter. Vi 

jobber for å bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, 

øke kunnskap om dyr og dyrehold og forståelse for 

dyrene. Vi arbeider også for å få ned antallet hjemløse 

dyr i området gjennom kastrering og ID-merking. I tillegg 

arbeider vi aktivt for å bekjempe spredningen av FIV 

(katte-AIDS). 

Om foreningen 
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Statistikk praktisk arbeid 

pr. 31.12.2021 

Art  Katt Hund Kanin 

Tatt inn / 
Fått hjelp 

    71        1 

Omplassert     32   

Inne pr. 
31.12.2021     47 1 1 

 
 

 

 

Tøffen fikk hjelp av oss etter at han hadde gått ute i 

3 år. 
 

 

Feltarbeid 

Redningsaksjon på Brandbu 

 

 

Styret 
Styret har bestått av følgende personer: 

Leder: Kristin Bjerkås  

Nestleder: Monica Holtet 

Styremedlemmer: Yvonne Thorseth, 

Mette Stenslie og Ege Svendsen 

Varamedlemmer: Frida Iversen 

og Elisabeth Holtet Johansen 

 

Styrets oppgaver er bl.a. å forvalte økonomien, 

rapportere til DN sentralt, besvare henvendelser, 

koordinere inntak av dyr, og drifte hjelpesenteret. 

 

Styremøtene har i foregått på TEAMS. I tillegg 

har vi en lukket Facebook-gruppe der vi har 

diskutert og vedtatt saker. 

 

Økonomi 
Avdelingens likviditet i 2021 har vært 

tilfredsstillende. Dette er bl.a. takket være bidrag 

fra publikum, sponsorbidrag fra firmaet Jan F. 

Andersen AS på kr 50.000,- samt en større 

pengegave fra en privatperson.  

 

I 2021 har hjelpesenteret bl.a. fått installert 

varmepumpe, overvåking og alarm.  

 

Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland mottar ingen 

økonomisk støtte fra verken stat eller kommune. 

Foreningen er derfor avhengig av donasjoner fra 

publikum, firmaer og gjennom grasrotandelen. 

 

 

Praktisk arbeid 
 

All innsats fra styret og hjelpere gjøres ubetalt og 

på frivillig basis. Foreningen bistår Mattilsynet, og 

organiserer innfanging / innhenting av dyr i nød. 

Alle dyr som tas inn til foreningen blir registrert i 

systemet Animal Shelter Manager. Her føres 

også inn data for helsesjekk, vaksinasjoner, 

kastrering, ID-merking, medisinske prøver og 

behandlinger. 

 

 

I slutten av juli ble det oppdaget en høydrektig katt 

som oppholdt seg i området rundt anleggsplassen 

ved Kiwi på Brandbu. Katten ble ikke tatt inn med 

en gang fordi vi fikk høre at katten hadde en eier. 

Etter et par dager skjønte vi at katten hadde født 

unger inne på anleggsplassen. 
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Anleggsplasen var stengt pga. ferie, men 

arbeidene skulle i gang igjen noen dager 

senere. Det hastet med å få mor og barn i 

sikkerhet. 

 

En storstilt aksjon ble igangsatt. En rørlegger 

stilte med utstyr. Ungene ble lokalisert inne i en 

grotte bestående av jordmasse, kvist og store 

trerøtter. Etter flere timers graving og mange 

vepsestikk senere kunne ungene endelig 

hentes ut. 

 

Tusen takk til alle frivillige som stilte opp! 

Som nåla i en høystakk: Det var en 

møysommelig jobb å lokalisere kattungene. 

Rørlegger Erik stilte med kamera, erfaring og 

et stort hjerte for dyr i nød. 

Initiativtaker til redningsaksjonen, Tea 

improviserte med dykkermaske for å beskytte 

øynene mot jord og veps. 

En lykkelig kattemor - som selvfølgelig fikk 

navnet Kiwi. 

Vår lille hjerteknuser Chilli – født med 

hareskår og vannhode. 
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Kattunger på Roa 

. 
 

Kattekolonier

 

Katten Grynet 

 

 

Kattungen Lucky  

En hund kom over et «reir» med kattunger i en 

skråning. Vi ble varslet av hundeier, og rykket 

ut. Vi holdt kontinuerlig vakt i over 2 døgn før 

vi forsto at det var lite sannsynlig at vi ville 

klare å fange kattemoren. Ungene ble flasket 

opp og fikk omsorg av en av våre frivillige før 

de ble store nok til å adopteres ut. 

Vi håpet at kattemoren skulle la seg fange i 

denne forlengede fella. Ungene lå i delen til 

venstre på bildet. 

Fire vakre små – født ute. I dag er de trygge 

og tamme katter som har fått gode hjem. 

Vi ble kontaktet av noen hytteeiere på Trevatn 

i Søndre Land som hadde besøk av en sky 

katt. De trodde det var en forvillet katt og 

hadde gitt den mat. Hytteeier kjørte katten til 

oss. Katten viste seg å være tam og kosete. 

Rutinemessig etterlyste vi eier, som meldte 

seg. Katten viste seg å være tilhørende på 

Fluberg og hadde vært savnet i 3 ½ år. En 

lykkelig eier kunne gjenforenes med pusen 

sin. 

Da Grynet og familien flyttet til Fluberg la 

Grynet ut på en vandring som varte i 3 ½ år. 

Lucky ble funnet på en bussholdeplass av noen 

forbipasserende. Ingen kunne forstå hvordan en 

6 uker gammel kattunge hadde havnet der. Han 

var naturligvis redd og forvirret. Etter et kortere 

opphold på hjelpesenteret flyttet han til et 

fosterhjem som hadde 6 kattunger omtrent på 

hans alder.  

Kattekolonier er et stort problem og gir store 

utfordringer fordi det alltid dreier seg om et 

stort antall dyr. Innavl med påfølgende helse-

problemer er vanlig. 

 

DN Hadeland har i 2021 i samarbeid med 

Mattilsynet ryddet opp i 3 kolonier. Ca. 20 

katter ble til sammen tatt inn til oss.  
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Oss i media 

Sosiale medier 
Vi oppfordrer alle som ønsker å få et godt 

innblikk i vår hverdag, hvor vi deler både små 

og store nyheter, til å følge oss på Facebook og 

Instagram.  

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dnhadeland 

 

Facebookgruppe for dere som adoptert dyr fra 

oss: 

https://www.facebook.com/groups/3571335780

30676 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/dyrebeskyttelsenha

deland/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Støtt oss 

 

 

Tusen takk til våre sponsorer og 
samarbeidspartnere! 

 
 

 

 

 

 

DN Hadeland har i 2021 vært omtalt i 

lokalavisen Hadeland ved flere anledninger. I 

tillegg til redningsaksjonen på Jaren og 

historien om Grynet har vi hatt en artikkel om 

behov for mer økonomisk støtte og flere 

frivillige, og en artikkel om katter som ble 

anskaffet under pandemien uten at dette var 

godt nok gjennomtenkt. 

 

Lenker til de 2 sistnevnte artiklene: 

https://www.hadeland.no/disse-damene-har-

hjulpet-mer-enn-100-katter-uten-mer-stotte-

blir-det-kroken-pa-dora/s/5-21-961108 

 

https://www.hadeland.no/monica-kontaktes-

av-mange-som-angrer-pa-at-de-skaffet-seg-

katt-noen-tror-de-bare-kan-sende-den-til-

oss/s/5-21-946396 

 

Grasrotandelen: Velg vårt org.nr. 894064072 

VIPPS: 23846 

Bankkonto: 2020.32.27419 

Medlemskap: 

https://www.dyrebeskyttelsen.no/bli-medlem/ 

NB! Husk å velge vår avdeling! 

 

Vi oppfordrer alle som ønsker å gjøre en 

innsats for dyr i nød til å bli aktive i foreningen! 

Kontakt oss gjerne på telefon 94 82 59 00, 

send en e-post til dnhadeland@gmail.com, eller 

send oss en melding på vår Facebookside. 

Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til alle som 

bidrar til foreningen, enten det er via frivillig 

innsats, gaver eller økonomiske bidrag. Vi 

setter pris på alt dere gjør og gir, enten det er 

smått eller stort. Dere er uvurderlige for oss! 

 

Med dyrevennlig hilsen 

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland 

 

Jan F. Andersen AS 
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