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Høring av ny forskrift om inngrep på og avliving av kjæledyr 

 (2020/61175) 
 

Høringssvar fra Norsk Huskattforening: 
 
 
Norsk Huskattforening støtter Dyrebeskyttelsen Norge sitt høringssvar. 
 
Men ønsker å tilføye: 
 
Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
 
Med kattens lave status i samfunnet, og problematikken rundt det høye antallet hjemløse 
katter i Norge, er det viktig å ha retningslinjer på avliving av kjæledyr, spesielt av katt. 
 
Hvert år er det katteeiere som opplever at katten kommer hjem med skuddskader, noe som 
bevitner kattens lave status som individ, respekt for kattens egenverdi, og respekt for andres 
kjæledyr. 
Skyting av katt er velkjent som bestandsregulering av katter, feks i kolonier og skjer ofte med 
skyting på avstand, uheldigvis skjer både skadeskyting og avliving av eide katter. 
For å unngå at skyting av katt brukes som “underholdning”, bestandsregulering, 
skadeskyting eller verste fall avliving av eide katter, er det viktig at det kommer noen føringer 
spesielt på katt.  
 
Avliving: 
 
Det bør presiseres i forskriften konkrete forslag for å unngå skadeskyting og avliving av eide 
katter.  Feks at katter fra kolonier/ hjemløse/forvillede katter må fanges i felle, identifiseres 
av den som har de forvillede kattene på sin eiendom, og at  katten skal undersøkes for 
id-chip eller annen merking/ eier identitet som feks halsbånd/gps og øretatovering FØR 
avliving, så man er sikker på at ingen eide katter avlives. Avliving fiksert i felle minimerer 
skadeskyting. 
 
 Dette forarbeidet er viktig å ha på plass FØR man avliver en innfanget katt eller starter på 
regulering av kattekoloni. 
 
Dette ser vi på som viktige presiseringer i forskriften når det gjelder katter, da det er kun 
katter som lever i forvillede grupper/kolonier i Norge. 
 
 



Nytten av kastrering av katter bør derfor også nevnes i en forskrift vedr. avliving av 
katter/kattunger, da avling ofte blir brukt som “prevensjonsmiddel” i stedet for en enkel 
kastrering. 
 
 
 
 
 
Kapittel 2 Inngrep på kjæledyr 
 
Vi i Norsk Huskattforening mener at katter skal merkes ved å injisere microchip og ikke kun 
“kan” slik det skrives i høringsutkastet. Dette fordi det er et stort dyrevelferdsmessig problem 
i Norge med bortkomne/forvillede katter som formerer seg ukontrollert og fører til lidelser og 
død. Vi ser i dag ingen grunn til at øretatovering skal være lov, da injisering av id-chip 
innebærer lite smerte og en slik chip forringes i liten grad i.f.t. det en øretatovering gjør over 
tid - den blir i mange tilfeller helt uleselig.  
En lovpålagt idmerking av kjæledyr vil være svært gunstig for å skille eide katter fra 
hjemløse katter, og et praktisk hjelpemiddel for å hindre av eide katter avlives uten tillatelse 
av eier. Vi støtter derfor Dyrebeskyttelsen Norge sin oppfordring til Mattilsynet og Landbruks 
og Matdepartementet, om å innføre lovpålagt idmerking av alle kjæledyr. 
 
  
Kapittel 3 Avliving av kjæledyr 
 
Vi ser med glede på at avliving med gass og strøm foreslår fjernet som tillatt 
avlivingsmetode for katter og de andre nevnte dyrene. Slikt utstyr er det kun et lite mindretall 
i Norge som kan bruke og er ikke en relevant avlivingsmetode pr i dag. I verste fall kan dette 
føre til mislykkede avlivingsforsøk med uegnet utstyr og med lidelse og smerter som resultat. 
 
Det er viktig for dette kapittels verdi at det tidligere i forskriften er definert hva som menes 
med avliving, kompetent person, egnet skytevåpen og prosjektil og slag mot hodet. Hvis 
dette velges bort tidligere i forskriften mener vi at det bør forklares i dette kapittelet.  
 
Det bør også komme fram at avliving som formeringskontroll ikke er tillatt og at man i stedet 
for skal kastrere katten(e). Vi kjenner godt til at avliving av kattunger brukes bevisst for å 
holde antall katter nede på gårdsbruk over hele landet, selv om kastrering av hannkatter og 
hunnkatter  i dag er et enkelt inngrep som utføres av veterinærer jevnlig, med minimal fare 
for komplikasjoner og død.  
 
 
 
Med vennlig hilsen Norsk Huskattforening. 


