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Lovens lange
Dyrene har
endelig kommet inn under
politiets beskyttelse. Nå
håper dyrevernere at
flere mister
retten til å
holde dyr.
Tekst og foto:
Birte Hegerlund Runde
De to siste årene har Agder politidistrikt registrert 53 dyrevernsaker i 2013
og 2014, i følge kriminalsjef Arne Pedersen. 41 prosent av sakene har blitt
henlagt. I antallet registrete saker de to
siste årene har de fortsatt noen saker
som ikke er ferdig avgjort. Når den
planlagte prøveordningen med dyrepoliti starter, med et budsjett på 10 millioner kroner til å opprette tre nye stillinger nasjonalt – to etterforskere og en
jurist i 50 prosent stilling, kan det kanskje bli tryggere for dyrene.

Grufull tortur. For et og et halvt år siden skrev Agderposten om flere grufulle tilfeller av kattetortur i Arendal,
og dyrlegene og dyrevernere etterlyste
i denne forbindelse et eget dyrepoliti.
De hadde flere ganger opplevd at det
ikke ble iverksatt noen tiltak i de tilfellene de meldte fra om dyremislighold
eller dyrplageri.
– Vi har meldt fra om ting til Mattilsynet, og det har fungert bra, men vi
ser at det stopper litt opp for dem når
tiltak som fører til politianmeldelse fort
sklir ut, slik at det ikke bli gjort noe likevel, eller at det tar altfor lang tid, sier
dyrlege Solvejg Knagenhjelm.
Hun synes derfor det er interessant å
se hvordan politiet i praksis skal drive
dyrepolitiet.
– Jeg tror politiet selv vil synes det er
meningsfullt når de får ressurser til å
kunne gjøre disse jobbene som står ofte
for lenge i prioriteringskø. Det er meningsfullt å løse saker slik at dyr raskt

Pus skal få blålys, på lik linje med eieren. Men foreløpig er dyrepolitiet kun en prøveordning.
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DYRA
våre
Veterinær Solvejg Knagenhjelm og veterinær Camilla Lilleholt

slipper mere lidelser. Jeg tror politiet er enig i
dette, sier dyrlegen.

De mener at det er viktig at det er politiets
oppgave å håndtere dyremishandling, og mishandlerne, siden de er lovens lange arm.
– Ved å ha en aktiv dyrepolitienhet som etterforsker og forbereder dyremishandlingssaker overfor domstolene, vil politiet også
signalisere til domstolene at disse sakene er
viktige og verd sin plass i
rettssystemet, fremsetter
NOAH.

– Preventivt. – Tror du at et eget dyrepoliti
vil ha noe å si for dyrenes sikkerhet?
– Jeg tror det vil ha en preventiv effekt, når
det blir flere saker som ender med dom – altså at man får straffet
dyremishandlere riktig, sier Knagenhjelm.
Hun ser også at dy- «Vi har sett at dyreHenlegges. Det var Matremishandling, som
tilsynet som i sommer ba
gir seg utslag i en vol- vernsaker i praksis
om et møte med Politididelig atferd mot dyr, i
henlegges»
rektoratet. De ville prøve
noen tilfeller også kan
ut et dyrepoliti etter
være ledet mot andre
svensk modell.
mennesker også.
– Slik man så i NRK Brennpunkt-dokuDet vil si at politiet har en egen enhet for
mentaren, så er dyremishandling, altså volde- dyrevelferdssaker hvor dyrepolitiet assisterer
lig mishandling, ofte forløperen til enda al- Mattilsynet og følger opp anmeldelser.
vorligere lovbrudd, slik som mishandling og
– Det vi har sett er at dyrevernsaker i prakdrap på mennesker, sier dyrlegen.
sis med dagens system henlegges, sier Knagenhjelm.
Signalisere viktighet. Justisdepartementet
Tall for Oslo-politiet viser at i perioden
og Landbruks- og matdepartementet skal nå 1995–2000 førte 82 anmeldte dyre-mishandha satt ned en arbeidsgruppe som skal se på
lingssaker bare til 13 reaksjoner – en henleghvordan ordningen skal opprettes. Hvordan
gelsesprosent på 84 prosent.
politiet skal organisere arbeidet som om– I tillegg til at så mange saker henlegges,
handler kriminalitet mot dyr, er enda ikke
og kanskje også fordi, blir veldig få dyrevernsutarbeidet.
saker i det hele tatt politianmeldt. I 2002
NOAH skriver på sin nettside at de mener ble kun 87 av over 2.500 dyrevernssaker polien dyrepolitienhet bør bestå av en sentral en- tianmeldt. Mattilsynet mener dagens straffer
het med tilknyttede etterforskere over hele for dyremishandling er mye lavere enn loven
landet. Flere politikamre i Sverige har gjen- tilsier, og at lav kunnskap om dyr hos politiet
nom de siste årene opprettet slike enheter er en av hovedårsakene, opplyser Knagenlokalt, ifølge nettstedet til NOAH.
hjelm.

Fra Agderposten 12. september 2013, da en rekke katter ble beskutt i Arendal.

