
Handlingsplan 2022 

Dette året vil medføre store endringer og utfordringer for Dyrebeskyttelsen Norge Drammen 

og omland (DDOO). 

Huset som vi holder til i og som vi har driftet i 12 år for organisasjonen skal selges på det 

åpne markedet og vi skulle vært ute av huset innen 1. januar 2022. Bakgrunnen for dette er 

omtalt i vår Årsmelding for 2021. Det er Dyrebeskyttelsen Norge (hovedorganisasjonen) som 

eier huset i Drammen og som ønsker å selge det.  

 

Vårt hovedmål nå i 2022 blir å videreføre vårt arbeid for å finne et annet sted hvor vi kan 

etablere oss på nytt. Vi har aktivt lett etter et nytt sted i mange måneder, uten å finne et 

egnet sted. Det er ikke så enkelt. De økonomiske rammene legger en del begrensninger. 

Dertil kommer at stedet må passe til formålet, det kan ikke ligge i et boligfelt, men heller 

ikke for usentralt da våre frivillige uten bil må kunne nå oss via buss. Det bør ligge i 

Drammen eller i tilliggende kommuner. Vi har hatt forhåndskonferanser med flere 

kommuner og det ligger også en del føringer fra dem i forbindelse med etablering av et slikt 

hjelpesenter.  

Det å måtte etablere seg på nytt vil medføre mye arbeid. Både med å finne et egnet sted, 

flytting og tilpassing av nytt sted til vårt formål. Vi mister jo også vår solide og fine luftegård, 

som da må etableres på nytt et annet sted. Alt dette vil bli svært tidkrevende, samt krevende 

når det gjelder ressurser. Vi innser derfor at vår kapasitet til å hjelpe dyr i dette året vil bli 

begrenset. Vår drift i Drammen har vært bygget opp omkring hjelpesenteret og vi kan 

dessverre ikke fylle det opp med dyr når vi er på flyttefot. Det vil til en hver tid være dyr der, 

men ikke flere enn ti samtidig for at dette skal kunne håndteres forsvarlig under en flytting, 

og vi vet jo ikke akkurat når dette vil skje. Vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette, men håper 

på bedre tider når vi har flyttet og etablert oss på et nytt sted. I mellomtiden vil alle 

henvendelser om dyr i nød bli besvart og håndtert på best mulig måte. Blant annet i 

samarbeid med andre foreninger og privatpersoner. Har du spørsmål i denne forbindelse så 

ta kontakt. 

Hvis noen vet om noe som kunne være egnet så setter vi stor pris på å bli tipset 

om dette! post@ddoo.no  

Med dyrevennlig hilsen fra oss alle i DDOO 

mailto:post@ddoo.no

