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VEDRØRENDE KATTEN CY

Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland (DB Bergen) har tatt kontakt med NOAH og
informert oss om Mattilsynets vedtak om avliving av katten Cy med ID-nummer 578098100771099.
Fra NOAHs kjennskap til saken fremstår det som et uforholdsmessig tiltak å avlive en katt som har
gjennomgått karantene og nødvendig profylakse, og der en ideell organisasjon har påtatt seg kostnader
for dette (karantene, vaksinasjon m.m.), og der organisasjonen også er villig - som rette eier - til å
ivareta katten på en slik måte at katten lever isolert fra andre dyr. Dette ikke minst på bakgrunn av at
Mattilsynet tidligere har godkjent isolasjon som et alternativ til avliving. Jf. vedtak gitt 15.11.2021 der
Mattilsynet har godkjent at katten kunne isoleres, og deretter kunne frigis når krav om vaksinasjon,
mikrochip og isolasjonstid er oppfylt.
Videre ser vi at Mattilsynet viser til regler for kommersiell import. NOAH mener dette regelverket
ikke kan benyttes "stivbent" på denne saken - ganske enkelt fordi saken ikke passer inn i tilfellene
regelverket var ment for. For det første er det strid om dette er en reell import - Mattilsynet kan ikke
bevise at det er snakk om en import og aktuelle vitner (mannskap) bestrider etter det NOAH vet, dette.
NOAH kan ikke se at det dermed er klart bevist at katten stammer fra utlandet, da det fremstår som
like sannsynlig at dette kan være en norsk katt som har oppholdt seg i området som det nevnte skipet.
Å forlange karantene og profylakse for "sikkerhets skyld" i et slikt tilfelle kan være rimelig - å
forlange avliving etter at profylakse og karantene er gjennomgått, er etter det NOAH kan se tvilsom
bruk av regelverket.
Hvorvidt den eventuelle, men bestridte, "importen" er kommersiell er i alle tilfeller en feilaktig og
urimelig tolkning. Dette er ikke en systematisk virksomhet for å selge, eller på annen måte
videreformidle, dyr. DB Bergen har som juridisk enhet tatt eieransvar ovenfor katten, og er derfor
kattens eier og er ikke en aktør for videreformidling eller videresalg. Dersom det springende punkt for
Mattilsynet er at katten ikke skal videreformidles, men DB Bergen selv må ta videre ansvar for
ivaretagelse som eier, så er de selvsagt villige til det. DB Bergen må anses som eier, er en privat aktør
og juridisk "person" med rett til eierskap og således må regler for privat import i det minste gjelde, og
ikke regler for "kommersiell import". Det er ikke vanskelig å se at det ikke er noe "kommersielt" ved
dette tilfellet. Og som sagt er det endog tvil om tilfellet i det hele tatt gjelder "import". Mattilsynets
antagelse om at katten var "eierløs" fremstår også juridisk problematisk. Mattilsynet vil i andre

sammenhenger gå ut ifra at den som tar seg av en katt ved å gi den mat m.m., automatisk blir eier med
eierplikter. Med dette bør også eierrettigheter følge. Mattilsynet har selv godtatt at DB Bergen er eier.
Dette eierskap kan da sies å være overtatt fra mannskapet siden de tok seg av katter først. Før dette kan
katten ha hatt eier i Norge - det er som sagt ingen som kan bevise det motsatte. Det er ikke noe bevis
for at katten reelt sett har vært eierløse ved noe tidspunkt. Per nå er det imidlertid ikke tvil om at DB
Bergen er eier, har tatt eieransvar og bør ha eierrettigheter.
NOAH bemerker for øvrig at forskrift Mattilsynet viser til synes å være opphevet 28. april 2022.
Fra den informasjon vi har framstår det ikke som at katten på nåværende tidspunkt skulle utgjøre noen
større smitterisiko enn f.eks. katter som kjøpes fra utlandet, eller innføres lovlig når man flytter til
Norge (privat import). NOAH ser fra DB Bergens klage at det er foreslått løsninger for å forhindre den
eventuelle smittefare Mattilsynet likevel måtte mene at katten skulle kunne utgjøre ved at katten
holdes som "innekatt" med luftegård, isolert fra andre dyr.
NOAH mener bruken av regler for kommersiell import for dette tilfellet svekker tilliten til Mattilsynet
og regelverket. NOAH ber om at Mattilsynet omgjør sitt avlivingsvedtak og utleverer katten til
Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Bergen og Hordaland - med de betingelser Mattilsynet måtte mene
det riktig å sette.
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