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SPCAsuksess på Dogs4All

JULEHILSEN

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

nasjonal leder

første julebrev
SPCA Norges 
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KJÆRE DYREVENN

Vi er i en fase nå der mer og mer av organisasjonen 
er på plass og vi har fått et team med dedikerte 
og arbeidsvillige mennesker i alle etablerte fylker. 
Noen ting gjenstår, men vi er godt på vei til å 
bli fullt operative.

 I SPCA Norge er det dyrene som står i fokus. 
Over 100 dyr har blitt omplassert gjennom SPCA, 
og det er kun takket være våre medlemmer som 
donerer penger, frivillige som jobber i felten og 
sentralstyret som tar seg av det administrative. 

Uten dere hadde ikke vi klart å utrette så 
mye som vi har gjort i 2012. 

SPCA Norge har også jobbet med å gjøre oss 
synlige for omverdenen, og mange er nysgjerrige 
på organisasjonen vår. 

Vi deltok blant annet som publikum under 
Mattilsynets debatt om dyrevelferd i oktober, i 
tillegg hadde vi vår egen stand under årets største 
norske hundemesse; Dogs4All i Lilllestrøm. Her 
kom det tusenvis av tobeinte og firbeinte og 
mange av dem tok turen innom vår stand der 
vi serverte pepperkaker og delte ut brosjyrer. 

Vi fikk mange flere medlemmer, og også 
flere fosterhjem – noe vi aldri får nok av! Du kan 
lese om standen lenger bak i brevet. Ta også en 
kikk på artiklene våre om hvorfor du ikke skal gi 
levende dyr i julepresang, og hvordan du kan 
gjøre nyttårsaften til en mest mulig hyggelig 
opplevelse for ditt dyr. 

Mange hunder sliter med angst for høye 
lyder og hvert år hører vi om dyr som har rømt 
hjemmefra i panikk når nyttårsrakettene fyker 
i været. For og ikke å snakke om dyr som blir 
skadet av ukontrollert fyrverkeri.

For mange av oss er dyrene som familiemedlemmer, 
individer som trenger kjærlighet, omsorg, stimuli, 
mosjon og mat for å ha god livskvalitet. Dessverre 
er det noen som av ulike grunner ikke klarer å 
ta vare på dyret sitt, og det er her SPCA Norge 
kommer inn. 

Foran deg ser du SPCA Norges første 
julebrev. Dette brevet er en liten smakebit 
på vårt kommende medlemsblad som vi 
håper på å få gitt ut på nyåret, derfor setter 
vi pris på ros, ris og tilbakemeldinger.

Tekst: Ida Lindvall
journalist@spca-norge.no

Nylig tok vi hånd om den medieomtalte 
Landstrykeren – en hund som tilsynelatende 
har gått ute siden april. Han var redd og litt sky 
da han endelig ble fanget, men var bare snill 
og god mot dem som tok ham imot. Det gikk 
heldigvis ikke mange dagene før et fosterhjem 
tok Landstrykeren inn i varmen. 

Slike episoder gjør alt arbeidet verdt det. Har 
vi sammen klart å redde ett overgitt dyr fra et 
liv i lidelse, har vi gjort en god jobb. Det er det 
som er dyrevelferd i praksis.

Vi er evig takknemlige for all støtte, all hjelp 
og alt frivillig arbeid som blir lagt ned i arbeidet 
vårt og vi ser frem mot et videre samarbeid i 
2013. Kjenner du noen som ønsker å bidra, tips 
dem om oss, så vi får enda flere som ønsker å 
jobbe for dyrene.

En god jul og et riktig godt nytt år ønskes alle 
sammen fra alle oss i SPCA Norge.

Mvh. Ida Lindvall
Nasjonal journalist
journalist@spca-norge.no
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For første gang siden SPCA Norges etablering kunne organisasjonen vise seg på 
landets største hundearrangement, Dogs4All på Norges Varemesse i Lillestrøm. 
Responsen var stor fra nysgjerrige og interesserte besøkende.

- Vi fikk masse positive tilbakemeldinger og 
mange spørsmål om hva vi gjorde, forteller Victoria 
Kolstad, fylkesleder for avdeling Akershus. Hun 
forteller at det var stor interesse for å involvere 
seg i dyrevelferd.

 
- Det var flere som skrev seg på lister som 

frivillige arbeidere eller som fosterhjem, legger 
hun til.

Trenger egen dyrevernsmyndighet
- Vi fikk inntrykk av at SPCA i Norge var 

svært etterlengtet, og at behovet for et eget 
dyrevernstilsyn var sterkt ønsket. Folk ble opplyst 
om at vi nå holder på å etablere et samarbeid 
med Mattilsynet i hvert operative fylke og dermed 
jobber gjennom dem. 

De minste fikk ballonger med SPCA-logoen 
påtrykket, og vi delte ut pepperkaker, sier Victoria 
Kolstad.

Og publikum er ikke de eneste som synes SPCA 

Jobbet for dyrene
Og at standen var populær er det ingen tvil 

om. Da SPCAs journalist besøkte dem sto det 
flere besøkende og tittet gjennom brosjyrer, og 
fikk svar på en rekke spørsmål. Mange viste 
stor entusiasme over SPCAs engasjement og 
de aller fleste kjente til «moderorganisasjonen» 
RSPCA gjennom tv-serier som Dyrepolitiet.

 Sammen med flere andre trofaste og engasjerte 
frivillige sto Victoria der hele dagen både lørdag 
og søndag siste helgen i november, og lærte 
folk om måter de kunne engasjere og bidra på. 

Målet med å være på Dogs4All denne helgen 
var jo nettopp og opplyse om SPCAs arbeid, 
spesielt siden organisasjonen fortsatt er under 
etablering. Allikevel får fylkeslederen ikke presisert 
nok hvor avhengige de er av fosterhjem og gode 
adopsjonshjem.

SPCA-SUKSESS PÅ DOGS4ALL

Tekst: Ida Lindvall
journalist@spca-norge.no

- Vi skulle helst hatt enda flere fosterhjem, 
det får vi aldri nok av, sier Victoria. Videre er hun 
glad for den positive innstillingen de besøkende 
hadde da de kom til standen

Norge er et positivt tilskudd til dyrevernsmiljøet 
i landet. Live Kleveland fra Dyrevernalliansen, 
uttrykte til Aftenposten fredag 7. desember at 
de ser positivt på det økende tilfanget av nye 
dyrevernorganisasjoner.

- Det er et stort behov for folk som jobber med 
dette, og spesielt med omplassering. Omfanget 
av dyr som er uten hjem er stort. Det er heller 
ingenting som tyder på at problemet blir mindre, 
sier Live Kleveland.
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Av: Trude Hansen.

Kjenner du presset? Du er ikke alene, det 
er mange av oss som har funnet seg selv i 
samme situasjon. Det er nok trygt å anta at det 
er ganske normalt. Til tross for dette, vil de aller 
fleste eksperter fraråde å gi kjæledyr i gave. 

Et kjæledyr er et liv, som forhåpentligvis vil 
være med deg i lang tid fremover, det er et 
enormt ansvar, og et valg som må være grundig 
gjennomtenkt.

LEVENDE JULEGAVER - INGEN LUR IDÉ
Julevask, julebakst og den evige jakten etter de perfekte julegavene står på agendaen 
nå i førjulstiden i tillegg til de daglige gjøremålene. Når minstemann i huset lenge 
har mast etter et kjæledyr, er det kanskje ekstra lett å gi etter for presset. 

Planlegg godt med tid
– Når det kommer til hunder er det mindre 

naturlig at de får kull og leveringsklare valper så 
tett opp mot jul, sier instruktør- og hundepsykolog 
Tess Erngren i GoodDog. 

Hun forklarer at små valper ikke har godt 
av å være ute i den norske vinterkulden, med 
mindre det er hunder som tradisjonelt er skapt 
for det arktiske klimaet. 

Å gå til anskaffelse av en valp krever og at 
du har mye ledig tid, noe nordmenn tradisjonelt 
sett ikke har i juletiden. 

Valpen krever mye nærvær og at du derfor 
har mulighet til å være hjemme i noen uker inntil 
valpen blir trygg nok til å være alene hjemme. 

Normalt er sommerferien en god mulighet 
til å være hjemme med valpen. Gjør du dette, 
trenger du normalt sett ikke bekymre deg for 
i hvilken tilstand du finner huset ditt i når du 
kommer hjem fra jobb. 

> Forsetter neste side
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Enighet i hjemmet
Å ha kjæledyr er et stort ansvar, det er 

ressurskrevende og det er deres oppgave som 
familie å sørge for at det får et fullverdig liv. 

Barn syntes ofte at kjæledyr er veldig stas 
den første perioden, men interessen vil dabbe 
av etter hvert. Derfor er det viktig at dyret har 
en voksen hovedansvarlig som sørger for at 
dets behov blir møtt. 

Hvis du kjøper en liten valp til ungene dine 
må nettopp du være forberedt på å stå opp 

Å velge riktig
Dersom du vurderer å gå til anskaffelse av 

kjæledyr og alle i familien er enige, er det viktig 
å finne det dyret eller i hvert fall den rasen som 
passer best for din familie og deres daglige 
rutiner, i tillegg å sette dere inn i dyrets behov. 

Alle dyr har nemlig flere behov, blant annet 

Når skaden er skjedd
Dessverre er det mange dyr som må lide 

unødvendig fordi vi ikke stiller oss disse spørsmålene 
før vi går til anskaffelse av kjæledyr. Små barn 
og dyr kan ofte være en uheldig kombinasjon 
dersom foreldrene ikke setter strenge grenser. 

Vi kan se på film og se barn som drar i halene 
på katter, eller rir på ryggen til hunden, og syntes 
det er en morsom setting som vi da tillater at 
gjenskapes i hjemmet. Men dyret selv syntes 
sjeldent det samme, har du da i tillegg en rase 

flere ganger i løpet av natten for å lufte den lille 
valpen som er både tissetrengt og selskapssjuk. 

Fôr -og veterinærkostnader må du og være 
forberedt på dekke. Alle dyr bør chippes, og 
katter bør kastreres og steriliseres. 

I tillegg er det viktig at dere har tenkt gjennom 
hva som skjer med dyret når dere reiser på ferie 
- har du venner og familie som kan hjelpe deg? 
Har du råd til å betale kennelutgifter? 

Det er nettopp disse spørsmålene du må stille 
deg selv - før du går til innkjøp av en hjerteknuser.

behovet for fysisk aktivitet og stimulanse i ulik 
grad, enten om det er dyr i bur, hund eller katt.

 Uten tilstrekkelig aktivitet kan dyret utvikle 
atferdsproblemer som for eksempel kjedsomhet, 
ensomhet, frustrasjon, utrygghet osv. Det er og 
viktig å merke seg at ikke alle dyr/raser egner 
seg i barnefamilier. 

som ikke er bygget for et slikt miljø, 
vil det kunne utvikle alvorlige atferdsproblemer 

som igjen vil få en negativ effekt på deg og din 
familie. 

Når slike situasjoner oppstår bidrar det i 
mange situasjoner til at familien ser seg nødt 
til å kvitte seg med dyret. Ikke alle dyr lar seg 
omplassere like enkelt, dette er ofte forbundet 
med dyrets alder. 

Kilde: Hundepsykolog Tess Erngren, Mattilsynet og veterinær.
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Av: Trude Hansen.

Dette er virkeligheten for mange. Ikke alle 
er like observante i forhold til hvordan dyrene 
reagerer på støyen som kommer av festlig lag 
og fyrverkeri. 

De aller fleste dyr reagerer negativt på denne 
støyen og blinkingen de ser utenfor vinduet. De 
forstår ikke hva som skjer og at det heller ikke 
nødvendigvis er farlig. 

IKKE ALLE ELSKER NYTTÅRSAFTEN

Nyttårsaften står snart for tur og mange av oss pleier å ønske det nye året velkommen 
med fyrverkeri og champagne. Mens det avfyres raketter ute, gjemmer kjæledyrene 
seg inne - nervøse og alene.

Vil forby fyrverkeri
Tess Erngren er sertifisert instruktør og 

hundepsykolog i GoodDog Center. 
Hun har viet sitt liv til de firbeinte og syntes 

det er skremmende å tenke på hvor stor effekt 
fyrverkeri har på dyr. 

Selv pleier hun å skaffe seg en hytte på fjellet 
hvor hun kan feire nyttår i ro og mak sammen 
med sine to hunder. I år har hun planer om å ta 
hundene med på en lengre kjøretur.

– Det er ikke bare på nyttårsaften det blir 
skutt opp raketter, noen vil prøve de ut i forkant 
og noen vil kvitte seg med restene etter nyttår. 
Dyrene våre ser derfor på en to-ukers periode 
med skrekk og nervøsitet.

 Få tenker på dyrene som blir utsatt for 
unødvendig skrekk og ikke minst forurensningen 
som treffer de ville dyrene i naturen, forklarer 
Erngren. 

Hadde det vært opp til henne ville hun 
begrenset alle typer fyrverkeri til kommunale 
oppskytingsplasser.

Selv driver hun trening og tilvenning av slike 
lyder med sine hunder året rundt, 

Men da hundene hennes er noe nervøse i 
utgangspunktet, forteller hun at nyttårsrakettene 
er et ekstra stressmoment for hennes hunder 
til tross for treningen. 

> Forsetter neste side
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Ikke bare hunder
Alle dyrearter reagerer på lyden og lyset fra 

rakettene, men mest merkbart er det på hundene. 
Graden av reaksjon er i midlertid forskjellig fra 
hund til hund. 

Det er derfor viktig å forberede våre firbeinte på 
det som skal komme, og at det ikke er noe farlig. 
Hundene kan trenes til å håndtere nyttårsfeiringen 
bedre, men det krever tid. 

Følger du rådene i denne artikkelen, øker du 
sannsynligheten for at både du og kjæledyret 
ditt får en så hyggelig feiring som mulig.

Ikke alle har muligheten til å rømme til fjells. 
Dette er Tess Erngrens råd og tiltak for deg som 
har kjæledyr i et område hvor det vil bli skutt 
opp fyrverkeri:

Er hunden din nervøs av natur, er det best å tilbringe selve feiringen i 
rolige og så normale omgivelser som mulig.

Ikke arranger fest hjemme, mye bråk og mennesker vil forsterke nervøsiteten 
til hunden din.

Jobb med tilvenning av skarpe lyder året rundt- du får kjøpt cd med 
fyrverkerilyder på, men du kan også finne lydfiler på eksempelvis YouTube.

Oppsøk skytebaner eller andre steder med skarpe lyder og smell slik at 
hunden får ett inntrykk av de naturlige lydene.

Veterinærer kan gi beroligende midler.

Adaptil fås til halsbånd og som diffuser til stikkontakt og har en beroligende 
effekt hvis dyret ditt er stresset. (NB: Bør tas i bruk helst en uke eller mer 
i forkant, og alltid i samråd med veterinær). 

På selve nyttårsaften kan du putte fet bomull i ørene på hunden din om 
den aksepterer det.

Dra for gardinene når det nærmer seg kvelden og tid for raketter. 

Ha på musikk hele kvelden, musikken kan hjelpe til å distrahere hunden 
fra lydene på utsiden. 

Hunder gjemmer seg når de er nervøse, ikke la dem være alene om 
dette, vær der sammen med dem og støtt dem gjennom fyrverkeriet. Ta 
dem med inn på et lukket bad eller i kjelleren, og fortell dem at det ikke 
er noe å bekymre seg for. Det er viktig at du viser hunden din at du har 
det bra og ikke er redd. 

Blir hunden din veldig urolig av rakettene og ingenting av det ovennevnte 
fungerer, kan det lønne seg å ta med hunden din på en kjøretur vekk fra 
den verste støyen. Dette er fordi motorduren isolerer mye av lyden som 
kommer utenifra. 
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Av fylker er det nå Akershus, Buskerud 
og Telemark som er operative, mens Østfold 
nærmer seg raskt. Hordaland har hatt et lite 
tilbakefall, men vi vil prioritere dette fylket på 
nyåret og forventer stor fremgang i løpet av kort 
tid. SPCA avd. Telemark har som første fylke 
skrevet under på en samarbeidsavtale med det 
lokale Mattilsynet – noe vi er meget stolte av!

Vi er inne i en kontrollert vekst og evaluerer 
oppstart av nye fylker fortløpende ut ifra økonomi 
og henvendelser fra ivrige dyrevenner som ønsker 
å starte opp i deres respektive fylker. 

I tillegg har vi en jevn tilstrømning av nye 
medlemmer og vi er veldig ydmyke overfor den 
tilliten dere viser oss.

En ekstra stor takk går til alle de fantastiske 
menneskene som har åpnet hjemmet sitt og 
stiller opp som fosterhjem for dyr etter dyr. Hadde 
det ikke vært for dem ville vi ikke kunnet redde 
så mange. 

I løpet av den korte tiden vi har vært operative 
har vi adoptert bort 133 dyr og vi er meget 
takknemlig for alle som har valgt å finne sitt 
nye familiemedlem hos oss. 

 Ved å velge SPCA Norge, har de ikke bare 
reddet livet til ett dyr, men to. Da de adopterte, 
ble det plass til et nytt dyr, som vi kan ta inn og 
gi en sjanse til et verdig liv. 

Vinteren er over oss med både gleder og 
bekymringer. Jeg håper allikevel alle kan tenke 
litt på småfuglene, ikke bare nå i julen når neket 
blir satt opp, men hjelpe dem litt utover hele 
vinteren. Husk også våre firbente i kulda. Selv 

HEI ALLE SAMMEN
De siste månedene har vært hektiske for oss i SPCA, høsten har vært preget av 
omstrukturering både på lokalt og nasjonalt plan, og med de tilpasninger det innebærer. 

Tekst: Jill Augustinussen

Med vennlig hilsen 

Jill Augustinussen
Nasjonal styreleder

om dyrene våre har pels, kan det være godt å 
bli pakket inn på de kaldeste dagene når en 
skal ut på tur. 

Heller ikke kattene våre er «laget» for å tåle 
norske vintre og bør få komme inn i varmen når 
gradestokken nærmer seg ti blå. 

Vi gleder oss til å ta fatt på 2013, med hva 
det bringer av både glede og utfordringer, og 
håper at dere alle vil være med å støtte oss i 
vårt arbeid med dyrevelferd i praksis.

På vegne av alle oss i SPCA Norge, ønsker 
vi deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år!
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