NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND
TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

Henvendelse fra klubb vedrørende Svindeljegerne på TV3.

Svar sendt til klubb som kontaktet NRR, med små endringer for å anonymisere og klargjøre:
Vi vil takke for tilsendt brev og synes det er fint at klubben tar kontakt med oss når dere har spørsmål
rundt dette.
Som dere skriver så var Monster Entertainment (produksjonsselskapet) i kontakt med NRR under
produksjonen av programmet. De ønsket svar på helt konkrete spørsmål, først og fremst å få navnet
bekreftet på person i en DK-sak de hadde funnet omtalt i et tidligere styrereferat på NRRs nettside. De
ønsket bekreftelse fra NRRs kontor på at personen de hadde funnet frem til var samme person som i DK
saken.
De ønsket videre en rasekattekspert for en kort uttalelse på programmet, en som helt konkret skulle gi en
definisjon på rasene MCO og NEM. Så litt tallmateriale rundt registreringer og en uttalelse om
rasekattøkonomien. NRR ble ikke på noe tidspunkt forelagt uttalelser eller påstander fra andre som vi
kunne imøtegå. NRR fikk senere samme dag beskjed om at de allerede hadde funnet en ekspertkilde på
rasekatt, og at vi dermed kunne se bort fra den delen av henvendelsen.
Dette er svaret til TV3 fra NRR, sendt samme dag som henvendelsen kom:
«Styret har sett på henvendelsen, og kan hverken bekrefte eller avkrefte noe i denne saken, da vi har
streng taushetsplikt i alle slike saker og må ta hensyn til personvern.
Generelt står det i lovverket vårt hva medlemmer i NRR må forholde seg til for å være medlem hos oss.
Brudd på NRRs lover og regler reguleres i NRRs Disiplinærreglement.
Saken fra referatet du viser til, viser at NRR tar grove og gjentatte brudd mot NRRs lover og regler på
alvor.
Vi har dessverre ingen oversikt/tall på antall huskatter i Norge, da størsteparten av disse ikke registreres
noe sted.
NEM og MCO er semilanghårskatter. MCO er den største rasen i antall registreringer i NRR i 2017, og
har vært det flere år på rad. NEM ligger på 9. plass, og er den rasen som har hatt det største hoppet
oppover listen i antall registreringer fra 2016 til 2017.
Rasekattøkonomi: Pris på rasekatter er ikke regulert, så vi har ingen forutsetninger for å gi konkrete tall
på dette. Ut fra lovverket vårt kan dere se en del obligatoriske papirer som skal følge med katter som
selges med NRRs stamtavler, og man kan finne kostander knyttet til dette. Ulike raser ligger også
forholdvis ulikt i pris, dette kan avhenge av tilgjengelighet, etterspørsel osv.
Vedrørende ekspertkilden på rasekatt dere har, siden vi ikke kjenner til denne gjør vi for ordens skyld
oppmerksom på at denne personen ikke er en offisiell representant for NRR.»
Etter dette mottok vi en mail med noen oppfølgingsspørsmål rundt antall registreringer og økonomi, som
også ble besvart.
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NRR vet også at flere utstillere har blitt intervjuet under utstilling, og at TV3 har vært i kontakt med flere
oppdrettere i miljøet for uttalelser. Vi registrerer at svært lite av dette kommer fram i programmet, og at
produksjonsselskapet har valgt å se bort fra dette som motpoler til det fokuset programmet har.
Som programtittelen beskriver så er fokuset i denne programserien svindlerne, og ikke på de som driver
avl og import slik det skal ifølge vårt regelverk.
Uttalelse fra programleder om at «det er tydelig at det er et råttent miljø når det gjelder kattemiljø i
Norge»:
NRRs styre mener at det ikke er hensiktsmessig å forfølge saken videre da den refererte uttalelsen til
programleder er generell, og NRR ikke nevnes. NRRs styre er helt på linje med klubben på at uttalelsen
er svært uheldig, men så lenge «kattemiljø» er en veldig generell omtale, så kan vi ikke se at vi kan hevde
at dette er spesielt myntet på NRR og NRRs oppdrettere, og dermed kreve et dementi. Videre så må det
presiseres at TV 3 har en selvstendig redaksjon, med egne lover og regler for hva som kan publiseres og
hvordan (Blant annet vær varsom plakaten). Ut fra disse reglene kan ikke vi se at det er noe grunnlag for å
forfølge dette programmet. Vi ser heller ingen grunn til å kommentere programmet på et senere tidspunkt,
da det kan bidra til å gi selve programmet mer oppmerksomhet, utover denne episoden som allerede er
distribuert.
Klubb håper at NRR kan skriftlig henvende seg til TV3 og påpeke at evt kjøpere må være svært
varsomme når det gjelder kjøp/salg av katt på Finn.no:
Vi er selvfølgelig også enige i at dyresmugling og omsetning av dyr med falske eller uten papirer er et
alvorlig problem. I forhold til Finn.no kan vi ikke se at vi kan uttale på generelt grunnlag at kjøpere må
være svært varsomme. Mange NRR-medlemmer annonserer også sine kattunger på Finn.no, og da kan det
fort framstå som vi stempler alle de som selger på finn.no som useriøse. Det vi derimot ønsker å gjøre er å
gå i dialog med Finn.no om muligheter for et samarbeid i forhold til annonsering og krav til annonsering.
For eksempel om det er en mulighet for at de som selger katter registrert i NRR kan selge under en egen
fane. Dialog med Finn.no er også forsøkt tidligere uten hell, men vi ønsker å følge opp dette igjen da det
er en stund siden forrige kontakt.
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