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MEDLEMSKAB
KATTEBLADET
Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som
bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast, årligt
kontingent, men overlades helt frit til den enkelte at give et
bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag – store såvel som mindre –
modtages med samme taknemmelighed..
På midtersiderne i bladet findes forskellige muligheder for at
foretage en indbetaling:
Du kan benytte MobilePay med din mobiltelefon, overføre et
beløb via din netbank, betale med dankort på vores hjemmeside eller tilmelde dig Betalingsservice.
Du får fuld fradragsret, og kattene får dermed glæde af hver en
krone.
Kattehjemmets blad udsendes fire gange årligt
til samtlige bidragsydere, to gange i post og to gange som
on-line blad. Giver du ikke et bidrag eller på anden
vis tilkendegiver, at du ønsker at modtage det trykte blad,
stopper udsendelsen efter to udgivelser.

KATTEBLADET OG ADRESSERNE – HUSK
• at melde adresseændring samt nyt telefonnummer
skriftligt til Kattehjemmet.
• at bruge samme navn hver gang, hvis I er to med forskellige
navne, der holder bladet sammen.
• at give os besked, hvis I får 2 blade.
• at give bladet videre i stedet for at smide det væk.
• at Kattehjemmet stadig samler på brugte frimærker.

På forhånd tak, kontoret
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KÆRE
KATTEVEN
Dette nummer skulle oprindeligt ikke have været trykt, men for at sætte mere
fokus på Kattens uge 39, har en af vores sponsorer, Mars (Whiskas) valgt at
hjælpe os med at gøre det muligt. Det er også derfor at du, som læser, er så
heldig at få en lille gave med i dette nummer.
Nu er sommeren snart ved at være slut. Her på Inges kattehjem har vi som
altid haft en travl sommer med en masse killinger, der er blevet efterladt rundt
omkring. Desværre har der også denne sommer været flere dumpede killinger
udenfor vores afdelinger. Vi vil gerne takke alle de frivillige, som gjorde det muligt for os at tage imod og videreformidle så mange katte og killinger. Derudover skal der også lyde en stor tak til de frivillige plejefamilier som har passet og
plejet katte i eget hjem, til de var klar til at komme ud til nye familier.
Vi har også i år været helt fyldt op med katte i vores pensioner, både i vores
afdeling i Glostrup og i Hillerød, hvis familier skulle på sommerferie.

LÆS I DETTE NUMMER
4 Kattens verden
6 TEMA
		 Kattens Uge 39
10 Internatet med de 1000 katte
14 Foder til din kat!
18 En hilsen fra mit nye hjem
22 Dyrlægen skriver
24 Hvis din kat er urenlig

I dette nummer kan du læse om vores kommende projekt i kattens uge 39. Vi
sætter i år fokus på hjemløse katte og på hvilke forslag der har været til en kattelov. Du kan også læse om hvad en vildtlevende kat er, vores genudsætningsprojekter og hvad det indebærer at have en vildtlevende genudsætningskat. Du
vil også kunne læse om et af verdens største internater i USA, søde historier
fra adopterede kattes nye hjem og om urenlighed og hvad det kan skyldes og
hvordan det kan afhjælpes. Derudover vil der også være artikler om kattens
ernæring, dyrlægen vil informere om forkølelse hos katte og sidst men ikke
mindst, kan du, som altid læse om, hvad der er sket i vores afdelinger samt hos
vores samarbejdspartner de sidste 3 måneder.

Det gi’r pote at give
en hjælpende hånd

27 Nyt fra Inges Kattehjem

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Februar (on-line)
April/maj (post og on-line)
September (on-line)
November (post og on-line)

KATTEN

ERDEN
SV
KATTE SPREDTE GLÆDE, NU ER DET SLUT
Plejehjemmet Rolstruplund i Nykøbing Mors har siden sommeren 2016 haft stor glæde af 4 huskatte. De gav blandt andet
beboerne en beroligende virkning og især har borgerne med
demens haft stor glæde af at kunne drage omsorg for kattene.
Men i maj 2017 kom Fødevaremyndighederne på besøg og så
blev kattene fjernet. De var et problem i forbindelse med køkkenhygiejnen, da de kunne overføre sygdomme til maden. Både
kommunen og ministeren Esben Lunde Larsen har udtrykt utilfredshed med beslutningen og vil finde en løsning så plejehjemmet kan få deres katte tilbage. Kommunen har anket afgørelsen
og vi på Inges kattehjem krydser fingre for at plejehjemmet igen
kan få deres 4 katte tilbage.
Kilde: tvmidtvest
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KATTE AIDS I UDBRUD I JYSK LANDSBY
Sønder Onsild Stationsby var så plaget af hjemløse og vildtlevende katte med katte aids at man på flere udvalgte datoer
i sommeren 2017 lavede en fælles indfangning sammen med
Dansk Dyreværn Århus og MinVenKatten Hobro. Kommunen
sendte breve ud til borgere i det berørte område og opfordrede til at holde deres egne katte inde på 4 planlagte datoer og
undlade at fodre på de hjemløse katte, da sultne katte er lettere
at indfange i fælder. Alle de indfangede tamme katte vil blive
testet og er de negative vil de enten komme på internat eller
blive placeret hos private borgere.
Kilde: Randers Amtsavis
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Nyt studie påstår, at tamkatte kom til Europa fra
Egypten / Mellemøsten via båd. Foto: P. Leon, Flickr.

SÅDAN EROBREDE KATTENE VERDEN
De første tamkatte kom til Europa fra Egypten og Mellemøsten
for 6.400 år siden, men den største bølge af tamkatte kom for
1.500 år siden, da det blev lettere at rejse med båd. Det viser
et nyt studie fra Instiute Jacques Monod i Paris, der er baseret
på DNA fra 352 urkatte og 28 moderne vildkatte fra Europa,
Afrika og Asien og spænder over 9.000 år.

DIN KAT TROR DU ER EN KÆMPE KAT
Du tror måske, at du har et særligt bånd med din kat, når den
hilser dig velkommen hjem og gnider sit hoved mod din hånd.
Men i virkeligheden ser din kat dig som en gigantisk stor kat.
Det påstår den engelske biolog Dr. John Bradshaw, der har
studeret husdyrs adfærd i mere end 30 år og lige har skrevet en
bog om katteadfærd.

Studiet viser at for 10.000-9.500 år fvt, begyndte afrikanske
vildkatte at holde til i nærheden af mennesker, hvor de jagede
gnavere og spiste madaffald, som de tidlige farmere efterlod.
Over de næste, mange tusind år udviklede katten sig fra at være
en skadedyrsbekæmper til at være et kæledyr, særligt i Egypten.

Bradshaw hævder, at katte ikke er domestikeret på samme
måde som hunde, fordi de aldrig er blevet trænet til at udføre
bestemte funktioner, men mest er blevet holdt som selskab.

Kattene rejste derfor også med de tidlige egyptiske og mellemøstlige ejere, da de med båd begyndte at handle med og udforske Europa.
Læs mere i artiklen 'DNA reveals how cats achieved world
domination' i Science News d. 19. juli 2017.
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Når katten gnubber sit hoved mod din hånd er det en adfærd
rettet mod moderens mave - en besked om at mælken skal
blive ved med at komme. Når katten efterlader mus rundt
omkring i huset, er det ikke, fordi den ønsker at fodre dig eller
give dig gaver, men fordi huset er et sikkert sted at gemme dens
bytte.
Kilde: "Actually your cat thinks you are a giant cat", Time.com
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Tema sider

TEMA

KATTENS UGE 39
Inges Kattehjem sætter igen fokus på hjemløse katte og ansvarligt ejerskab. Der er nemlig op
mod 500.000 katte i Danmark, som ikke har nogen ejer, killinger bliver stadig sat ud og katte
bliver stadig efterladt i sommerhuse eller lejligheder.
Inges Kattehjem er særligt opmærksom på vigtigheden af, at
kattene bliver mærket (øre- eller chipmærket) og neutraliseret
(steriliseret / kastreret).
Royal Canin vil på facebook afholde en fotokampagne. Donationerne vil bla. gå til Inges kattehjem. Alle Inges afdelinger deltager
i kampagnen.
HVAD ER EN VILDTLEVENDE KAT?
I Danmark har vi ikke vildkatte, men du kan finde dem så tæt på
som i Tyskland, da de blandt andet findes i Central og Sydeuropa. Her i landet har vi vildtlevende katte. Det er tamkatte, født
uden menneskekontakt, og derfor vokser op og bliver en ”vild”
kat. En vildtlevende kat, kan ikke klare sig uden hjælp fra mennesker ulig en vildkat.
ROYAL CANIN
Royal Canin vil i uge 39 donere et tilskud til at hjælpe med
at få neutraliseret flere af Danmarks vildtlevende katte.
Det vil således koste 400 kroner at få genudsat en kat.
Ønsker man dette tilskud, skal man møde personligt op på
en af vores afdelinger i dennes åbningstid uden katten og
dette kan kun gøres i uge 39. Det vil ikke være muligt at
booke en aftale, hverken på telefon eller på e-mail.

6

HVAD ER EN GENUDSÆTNINGSKAT?
En genudsætningskat er en vildtlevende kat. Vildtlevende, ikke
tamme katte kan ikke afleveres på internat og formidles til nye
hjem. Sådanne katte kan ikke håndteres af mennesker og finde
sig til rette i et privat hjem. Det vil sige, at en tam tilløberkat
ikke skal genudsættes men indleveres til et internat til nyt hjem,
hvis man ikke kan finde ejeren via mærkning eller opslag.
HVAD ER EN GENUDSÆTNING?
Genudsætning betyder, at man indfanger en vildtlevende kat i
en fælde, der kan lejes hos Inges kattehjem. Katten lægges i narkose og testes for katteaids og katteleukæmi. Er disse negative
bliver den neutraliseret og øremærket. Efter den har siddet til
observation et par dage for at sikre at operationssåret heler
pænt, afhentes den og sættes tilbage i det område den kom fra
og man forpligter sig til at sørge for den. (Normalprisen for en
genudsætning er kr. 500,-).
HVORFOR GENUDSÆTTE?
Udover de åbenlyse fordele for kattene, der får nogen til at
sørge for dem, er der kun fordele for de mennesker, der vælger
at genudsætte. Neutraliserede katte slås og hyler ikke i kampen
om at få lov at parre sig og markerer ikke deres territorium
med ildelugtende urin. Man slipper desuden for uønskede killinger. Sidst men ikke mindst er kattene dygtige jægere, der holder
rotter og mus væk.
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Tema sider

FAKTA
GRÅZONER
Da det er levende væsener er alt ikke sort og hvidt. Er den
lidt tam? Kan du røre ved den? Kan du kun lige nærme dig
den? En vildtlevende kat kan være alt fra ekstrem aggressiv,
hvæssende og spyttende, til en kat der er nogenlunde tryg
ved dig og kun DIG. Men fælles for dem begge er at de
aldrig vil kunne egne sig til at være en familiekat.

Europæisk vildkat.
INGES KATTEHJEM / September 2017
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Tema sider

Diskussionen
om en kattelov
Inges Kattehjem har i mange år sammen
med andre dyreværnsforeninger kæmpet
for en forbedring af kattens forhold – både
ejerkatte og hjemløse katte.
Flere har anført, at kattes velfærd bliver varetaget bedst, hvis
man samler alle regler om katte i en kattelov på linje med
hundeloven. En kattelov ville ikke alene skabe et overblik over
regler og ansvar for katteejere, den ville også synliggøre behov
for forbedringer på området.
I en undersøgelse i maj 2017 foretaget af dyrerettighedsorganisationen Anima svarer 65 procent af de adspurgte danskere, at
der bør indføres en kattelov, så kattene bliver registreret og får
samme beskyttelse som hundene. Det fremgår af Dagens.dk,
at både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti
bakker op om lovpligtig mærkning og registrering af katte.

POLITISKE TILTAG
FOR EN KATTELOV
Flere politikere har også jævnligt fremsat forslag om og
undersøgt mulighederne for en kattelov, men det har aldrig
kunnet samle flertal. Her er nogle eksempler:
• Regeringen fremsatte i 2002 en handlingsplan for bedre
dyrevelfærd, hvor de besluttede sig til at se nærmere på
forholdene for katte, der lever uden fast tilknytning til
mennesker. Dyreetisk Råd skulle undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for kattene.
• Dansk Folkeparti fremsatte i 2003 et forslag til folketingsbeslutning om en kattelov, der dog ikke opnåede et
flertal.
• Det Dyreetiske Råd kom med deres udtalelse om katte i
september 2004. Her anbefalede de, at stramme op om
de gældende regler, så det ikke længere skulle være tilladt
at skyde katte og at alle katteejere bør mærke og registrere deres katte. Rådet mente dog ikke, at der var brug
for en decideret kattelov, men snarere på at de relevante
myndigheder og organisationer udarbejder informationsmateriale, der samler de relevante oplysninger.
Dyreværnsorganisationer har efterfølgende argumenteret
for en kattelov, men uden flertal i folketinget. Daværende
fødevareminister Dan Jørgensen afviste senest i 2015 at
indføre en kattelov. Derimod er der blevet vedtaget flere
forbedringer af dyreværnsloven og mark- og vejfredningsloven, regler for killinger i killingebekendtgørelsende, samt
en ny lov om dyreforsøg.
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Tema sider

KATTELOVGIVNING I DAG

I dag er reguleringen af kattene og kravene til deres ejere spredt ud over mange forskellige love.
Killingebekekendtgørelsen regulerer formidling af killinger, boligforeninger har regler for hold af katte
i ejendomme, og mark- og vejfredsningsloven regulerer nedskydning af omstrejfende katte.
Derimod er der ingen krav i noget regelsæt for, at ejerne skal chip- og øremærke deres katte
– og uden mærkning kan det være umuligt at finde tilbage til kattens ejer.
LOVE, DER REGULERER KATTE:
• Dyreværnsloven Forbyder uværdig behandling af katte.
• Killingebekendtgørelsen Regulerer, hvornår og hvordan man må tage killinger fra moderen.
• Mark- og vejfredningsloven Begrænsninger på at nedskyde omstridte katte.
• Bekendtgørelse om indfangning af herreløse katte
Reglulerer indfangning og aflivning af herreløse katte.
• Bekendtgørelse om indførsel og transit af hunde og tamkatte
Regulerer indførsel og transit af hunde og tamkatte.
• Lov om dyreforsøg Regulerer brug af katte som forsøgsdyr.
• Boligforeningers regler
Boligforeninger kan selv fastsætte regler for hold af katte i ejendomme(n).

ANNONCE

Lev et gladere liv med et kæledyr
Et kæledyr derhjemme gør mennesker sundere og

kæledyr. Det tyder også på, at en hund eller kat sæn-

mindre stressede. Dyr spreder simpelthen glæde.

ker risikoen for astma og allergi hos børn. Så det er

Undersøgelser og forskning på området viser, at

måske ikke så mærkeligt, at dyreejere generelt sover

dyreejere har lavere risiko for hjertesygdomme og

bedre og siger, at de har et bedre liv – ligegyldigt om

har færre besøg hos lægen, end dem, der ikke har et

de bor alene eller er del af en familie.

Overvejer du at få en kat? Du kan læse mere om, hvordan du finder det helt rigtige kæledyr på whiskas.dk

INGES KATTEHJEM / September 2017
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INTERNATET
MED DE 1000 KATTE
–THE CAT HOUSE ON THE KINGS
I april i år skulle min mand og jeg på bilferie i USA og allerede inden
vi tog afsted, vidste jeg at vi skulle besøge dette magiske sted.
Af Heidi Brygger
Jeg arbejder selv til daglig på Danmarks største katteinternat, så
selvfølgelig måtte jeg besøge et af verdens største. Internatet
ligger i Californien i en lille by der hedder Parlier, cirka 3 timers
kørsel fra Los Angeles.
The Cat House on the Kings blev oprettet ved et tilfælde for 25
år siden af Lynea Lattanzio der dengang lige var blevet skilt og
skulle finde et nyt sted at bo. Hvad der startede med en håndfuld hjemløse killinger hjembragt i en papkasse i sit nye hjem, er

Internatets grundlægger Lynea Lattanzio.
Foto: Heidi Brygger

i dag blevet til cirka 700 katte og 300 killinger. Dette ændres lidt
fra december til marts, hvor de har langt færre killinger og derudover sender de mange, både voksne og killinger ud til andre
internater i hele Californien. Lynea finansierede i første omgang
det hele selv, blandt andet ved at sælge sin diamantring og sin
elskede Mercedes, men er idag også dybt afhængig af donationer og penge indsamlet fra fundraisings. Det er blandt andet de
flotte donationer der gør at hvad der startede med 6 hektar
jord i dag er oppe på 12 hektar.
Det er noget af et projekt når internatets 1000 katte skal fodres
hver dag. Foto: cathouseonthekings.com
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Hovedhuset der engang var Lyneas, men som nu er overtaget af kattene.
Foto: cathouseonthekings.com
The Cat House on the Kings er ikke kun et fristed, men tilbyder
også meget billige neutraliseringer til private kunder, så de på
den måde kan hjælpe med at nedbringe bestanden af herreløse
katte, der er et meget stort problem i Californien.
Jeg følte mig meget privilegeret over at vi fik en privat rundtur
af Lynea, igennem dette enorme internat. Hun fortæller energisk og med en skøn humor, imens hun fører os igennem en
række bygninger, lysthuse og udendørs arealer, der hver tjener

et bestemt formål. Alt fra udendørs hylder til de skumle vildkattekolonier, til hvad der plejede at være hendes gamle hus, der
siden er blevet besat af kattebeboere. Lynea blev træt af at have
så mange katte i sin seng om natten og hun fik endelig nok, da
en af dem valgte at brække sig i hendes øre imen hun sov. Så
nu bor Lynea selv i et noget mindre hus, der selvfølgelig også
er placeret på internatets grund. Kattene havde jo mere brug
for det end mig, som hun siger. Katterne vælger selv, hvor de vil
være, hvor de vil spise, til hvilken type seng de ønsker at sove

FAKTA
• Mere end 28.000 katte er blevet reddet, siden stedet
blev oprettet i 1992.
• Internatet har 50 ansatte, heraf 7 dyrlæger.
• Der er 100 frivillige tilknyttet stedet.
• Kattene spiser 1000 dåser vådmad og 635 kilo tørkost
om ugen.
• Der bruges 272 kilo kattegrus om ugen.
• Siden 1992 er mere end 40.000 katte blevet
neutraliseret – både internat- og privatkatte.
• Det koster 100.000 dollars (630.000 kr.) om måneden
at drive stedet.
Heidi og hendes mand sammen med Lynea.
Foto: Heidi Brygger
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• I skrivende stund har de 1.278.000 følgere på Facebook.
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Heidi Brygger og hendes mand Kaspar - på den berømte
sofa i Lyneas gamle hus. Foto: cathouseonthekings.com

Kattene har fantastiske udeforhold, hvor de kan
boltre sig i i flotte klatrestativer. Foto: Heidi Brygger

i lige den dag. Nogle af de ældre katte vælger at holde afstand
til de yngre og mere livlige katte, så der er en særlig bygning til
dem - et plejehjem om du vil. Da internatet har "no kill" politik,
har de også et aflukket område der huser de katte der har fået
konstateret katteaids. Disse katte kommer aldrig til adoption,
men vil bo der resten af deres liv. Der er også nogle andre
særlige katte der aldrig kommer videre og det er katte der ikke
kunne blive hos deres familier af forskellige årsager og som ikke
ønsker at de skal adopteres ud. Vi mødte en kat der ikke kunne
komme med til Dubai og familien havde valgt den løsning at
betale et engangsbeløb på 5000 dollars. Så vil katten for altid
bo på The Cat House on the Kings. Har man et midlertidigt
problem med at huse sin kat, kan man også vælge at betale 2
dollars om dagen, så er katten bare på ferie.

Vi gik ned til de mere åbne arealer langs floden, hvor der er
plantet en lang række træer, som glimter lystigt i solstrålerne.
Der hænger en masse sølvtråde fra træerne og mine tanker
falder hen på danske juletræer pyntet med sølvlametta og jeg
spørger hvad meningen er med dem. Lynea kigger alvorligt på
mig, peger op i luften og fortæller at det er for at skræmme den
store skaldede ørn væk, da den ellers kan finde på at dykke ned
og snuppe et måltid mad i form af en fuldvoksen kat. Der måtte
jeg lige synke en ekstra gang og indrømme at det er jeg glad for,
ikke er et problem hjemme i lille Danmark.

Vi blev præsenteret for et par fra Irland der sad og hyggede
sig i solen med katte kredsende rundt om fødderne. De havde
valgt at overnatte på internatets eneste hotelværelse, som var
i Lyneas oprindelige hus. Der kunne man så slænge sig hele
natten med katte i sengen, på sengebordet og i vindueskarmen.
Det er også i det oprindelige hus man finder den berømte sofa,
hvor man bliver overdænget med katte, hvis man vælger at hvile
fødderne lidt under rundvisningen.
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Internatet indeholder åbne marker, skyggefulde træer og flodbreder. Efter vores tur rundt på hele det store og fantastiske
sted, var det tydeligt at se, at var man kat her, skulle man aldrig
mere bekymre sig om manglen på mad, kærlighed eller retten til
at være helt sin egen.
Læs mere om dette skønne internat på
http://www.cathouseonthekings.com/
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YDRE SKØNHED,
INDRE SUNDHED?
Når kæledyr ældes, stiger risikoen for, at de
rammes af aldersbetingede lidelser som kronisk
nyresygdom. Symptomerne på nyresygdom bliver
først tydelige efter tab af 75 % af nyrernes funktion.
I dag kan din dyrlæge screene for kronisk nyresygdom og opdage nyresygdom tidligere – helt
ned til 25 % tabt nyrefunktion.
Allerede tabt nyrefunktion kan ikke genvindes.
Men tidlige og detaljerede eftersyn af
nyrernes funktion i kombination med
et skræddersyet ernæringsprogram kan
give dit kæledyr det længst og sundest
mulige liv med kronisk nyresygdom.
Royal Canin har udviklet en produktserie tilpasset hvert stadie af kronisk
nyresygdom.
Spørg din dyrlæge til råds om, hvordan
du bedst ernærer din ældre kat og din
kat med nyresygdom.
Har du lyst til at lære mere om din hund
eller kat? Meld dig ind i Royal Canin
klubben på royalcaninklub.dk

www.solografisk.dk ©ROYAL CANIN® SAS 08/2017 - All rights reserved.

Dyr i deres bedste alder er vidunderlige. Men det
er værd at tjekke, at de også er så sunde indeni,
som de ser ud udenpå.

FODER
TIL
DIN KAT
DET ER INGEN VIDENSKAB…
Det er utroligt vigtigt, at man sørger for at give sin kat det rette
foder. Kombineret med regelmæssige dyrelægeeftersyn sikrer
man derved, at katten får de bedst mulige betingelser for at
kunne leve et langt og sundt liv. Godt foder indeholder den
korrekte mængde næringsstoffer og hjælper samtidig katten til
at optage næringsstofferne optimalt. Lovgivningen stiller kun
mindstekrav til næringsstoffer i kattefoder og derfor bør man se
sig godt for, før man vælger foder.
Det lyder måske svært at sætte sig ind i, men husker man nogle
enkelte gode råd, er det nemt at vælge det rette foder.
FORSKELLIGE TYPER
Foder findes i forskellige varianter afhængig af kattens alder og
næringsbehov. Typiske betegnelser for standardfoder er ”killing”,
”voksen” og ”senior”. Desuden findes der andre produkter
på markedet speciel tilpasset katte med særlige behov, såsom
overvægt, diabetes, nyreproblemer, allergi og meget andet. Er
man i tvivl om, hvilken fodertype der passer bedst til ens kat,
kan man kontakte en fagperson såsom en dyrlæge eller en
dyrehandel.
Der er i de senere år opstået et stort marked for foder, hvor
også smagen varierer. Her bør man skelne imellem, hvad der
er ”modelune” og hvad katten rent faktisk har behov for. Husk
at en fabrikant først og fremmest gerne vil tjene så meget som
muligt. Brug derfor din sunde fornuft.
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Dog er det ingen hemmelighed, at foder fra dyrlæger og dyrehandlere er bedre end foder købt i supermarked. Det giver
sig selv, at kvaliteten og kontrollen er højere, når man vælger
de professionelle produkter. Desuden får man professionel
rådgivning. De få kroner, man giver mere hos dyrlægen eller
dyrehandleren er givet godt ud, da katten bedre optager dette
foder og derfor spiser mindre af det. Man kan også være heldig
at spare penge på dyre dyrlægeregninger senere hen.
TJEKLISTE
HVORDAN SIKRER JEG MIG, AT KVALITETEN
ER I ORDEN?
Der skal være en klar deklaration. Hvad skriver fabrikanten
bag på posen? Findes der yderligere dokumentation
for produktets oprindelse? Godt foder vil normalt være
beskrevet i detaljer; eksempelvis hvilke proteinkilder det indeholder.
HVORDAN VÆLGER JEG MELLEM
FORSKELLIGE FODERFABRIKANTER?
Når du har fundet nogle produkter, som virker kvalitetsmæssigt
i orden, må du træffe et valg. Dette valg bør baseres på kattens
alder, aktivitetsniveau og specielle behov. Hver fabrikant har
produkter, som opfylder disse krav, men produkterne er ikke
nødvendigvis ens. Nogle fabrikanter har valgt, at deres foder
skal være baseret på én type protein fx fra kylling, mens andre
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HVILKE NÆRINGSSTOFFER
SKAL DIN KAT HAVE?
Katte har ligesom mennesker brug for næringsstoffer lige
fra proteiner til vitaminer. Her er en oversigt:
PROTEIN
Protein er den vigtigste byggesten i det meste væv, såsom
muskulatur, hud, sener, hår, mm. Det styrker immunforsvaret og styrker transporten af molekyler i blodet. I dag ser
man ikke alene på proteinkilden, men også på den enkelte
aminosyre sammensætning og hvorledes de to stemmer
overens med kattens behov. Der er 22 aminosyrer, der er
essentielle for dannelsen af protein. Katten har behov for
at få de 11 af dem igennem foderet, da dens krop ikke selv
kan danne dem.
FEDTSYRER
Katten har behov for fedtsyrer til energi. Mættede fedtsyrer
findes i animalske produkter. Umættede fedtsyrer findes i
olivenolie, nødder og avocado, solsikkeolie, majsolie og fed
fisk Heruodover har katten brug for Omega 3 og 6 samt
linolensyre og arachidonsyre, der er vigtige for hud, pels og
reproduktionen.
KULHYDRATER
Kulhydrater findes f.eks. i ris, majs, hvide og byg. Det er
opbygget af sukkerstoffer. De giver energi til hjernen og
øger tarmcirkulationen.
vælger en anden fx fra fisk. Nogle sammensætter foderet af
flere proteinkilder: fx kylling og hvede for at opnå en bedre
fordøjelse, andre vælger at foderet kun skal have et naturligt
indhold- og så er der dem som synes det er vigtigt, at foderet er økologisk. Alt sammen for at tilfredsstille katten og ikke
mindst ejeren.
HVAD HVIS MIN KAT IKKE KAN
TÅLE/LIDE FODERET?
Flere af de seriøse foderfabrikanter tilbyder smagsgaranti, hvor
man kan levere produktet tilbage og få sine penge igen. Undersøg denne mulighed hos forhandleren. Dog vil de fleste katte
acceptere et nyt foder, hvis det introduceres på en periode på
5-10 dage og langsomt blandes med det forrige foder.
HVORDAN VED JEG, AT MIN KAT
TRIVES MED DET FODER, JEG HAR VALGT?
Ved det årlige dyrlægeeftersyn bliver kattens generelle sundhedstilstand vurderet. En kat, som trives med sit foder, vil have
en tæt, blank pels, klare øjne, en normal vægt og regelmæssig
fast afføring.

FIBRE
Fibre er kulhydrater, der har et meget stærkt opbygget
netværk af sukkerstoffer, som ikke altid kan nedbrydes
af dyret selv. De findes bla. i korn, celloluse, roetrævler
og chikorierod. Fibre har bl.a. betydning for fjernelse af
hårboller, tarmbevægeligheden og med til at give katten en
mæthedsfornemmelse.
VITAMINER
Vitaminer er essensielle for, at din kat kan fungere optimalt.
A-vitaminer styrker din kats syn, hud, reproduktion og
immunforsvar. D-vitaminer styrker knoglerne, E-vitaminer
fungerer som en kraftig antioxidant, og K-vitaminer er vigtige for blodkoagulationen. B- og C-vitaminer bruges bl.a. til
at omdanne glukose til energi (B1) udvikle muskler og pels
(B2), hjælper kroppens enzymer til at fungere korrekt (B3)
og styrke kattens immunforsvar(C).
MINERALER
Calcium og Fosfor vigtig for din kats knogledannelse, mens
jern og kobber er vigtige for blodcirkulationen. Natrium og
klorid hjælper på væskebalancen.
ANTIOXIDANTER
Antioxidanter beskytter mod frie radikaler, som dannes i
kroppen ud fra ilt. Man regner blandt andet at det er en af
forklaringerne på kroppens ældning.
Kilde: Royal Canin, Monica Buske.

INGES KATTEHJEM / September 2017

WEBSHOP
Besøg vores webshop på www.inges-kattehjem.dk/butik/ og se hele
vores udvalg af produkter til dig og din kat. Her kan du bla. købe
legetøj, fodertilskud, seler, smykker og meget mere.
Når du handler i vores webshop støtter du samtidig
vores arbejde med at hjælpe Danmarks hjemløse katte.
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TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV!
Inges Kattehjem producerer nu kun bladet to
gange om året pga. stigende postpriser.
Men du kan stadig få bladet fire gange om
året, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Den digitale udvikling går i retning af mere digital post og højere
omkostninger for trykte postforsendelser. Det må vi også indrette os efter på Inges Kattehjem. Derfor besluttede vi sidste år
kun kun at sende bladet med post to gange om året.
Du kan imidlertid stadig få få bladet og dermed holde dig opdatret om nyheder om katte, hvis du er tilmeldt dig vores digitale
nyhedsbrev på vores hjemmeside Så får du bladet to gange om
året med posten og to gange om året med nyhedsbrevet.
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HJÆLP DE HJEMLØSE
KATTE I DANMARK
MOBILEPAY
Doner et valgfrit beløb med din mobiltelefon:
Benyt tlf. nr. 22 35 44 85

WEBSHOP
Doner et valgfrit beløb med dit dankort på vores hjemmeside:
www.inges-kattehjem.dk/webshop

Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive
dit personnummer til SKAT.
Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.

BETALINGSSERVICE
Tilmeld dig Betalingsservice med en fast, valgfri overførsel.
Send nedenstående blanket med posten til:
Inges Kattehjem
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

NETBANK
Doner et valgfrit beløb via din netbank på computeren:
Benyt kodelinje +01< +6586600<

Blanketten kan også scannes og sendes på
e-mail til ik@inges-kattehjem.dk

BETÆNK DANMARKS HJEMLØSE KATTE
INGES KATTEHJEM får ingen offentlig støtte og er derfor afhængig af private bidrag. INGES KATTEHJEM er godkendt hos SKAT
efter ligningslovens §8a, stk. 2 som berettiget til at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren.
Ønsker du fradrag på selvangivelsen, skal vi opgive dit personnummer til SKAT. Kontakt kontoret herom på tlf. nr. 44 85 35 55.
Personnumre opbevares efter gældende regler.
Endvidere er INGES KATTEHJEM fritaget for arve- og boafgift. Derfor får kattene glæde af ALLE midlerne fra arv og testamentariske gaver.
Vores advokat opretter gratis testamente, hvor INGES KATTEHJEM tilgodeses.
ADVOKAT SKJALM VON BÜLOW
Dr. Tværgade 30, 3. sal · 1017 København K · Telefon 33 23 10 10

JEG ØNSKER AT STØTTE INGES KATTEHJEM MED:
50 kr.

100 kr.

200 kr.

500 kr.

Andet beløb

Det valgte beløb hæves i hver af de afkrydsede måneder:
jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

Navn
Adresse
Postnr. og by

Startmåned
År
Pengeinstitut
Reg.nr.

Evt. abonnementsnr.

CPR-nr. (Skal udfyldes for at aftalen kan oprettes)
Dato og underskrift

”BS” til:
INGES KATTEHJEM Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

Send kuponen i en lukket kuvert mærket

Kontonr.

VI HJ

ÆLP
ER
KATT
ENE

EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

Puma og Findus:
4 år
KÆRE INGES KATTEHJEM
Ville lige sende en update på Puma og Findus som vi hentede
hos jer i Glostrup i starten af april. Vi har nu haft dem en lille
måneds tid og de var ude i haven for første gang i fredags.

Jeg kan kun sige det var det helt rette valg at tage dem med
hjem, da de meget hurtigt er faldet til her i Hørsholm. Som
billederne viser har Puma hurtigt indtaget fars stol (Står og venter til far opgiver den) og Findus elsker at se katte i fjernsynet.
Derudover elsker de begge at blive nusset og gerne på maven.
Findus er den mest kælne; hun vil helst ligge helt oppe på ens
bryst og gerne på dynen, hvilket vi er for svage til at sige nej til :)
Den første nat havde vi lukket dem i hvert sit rum og Puma
miavede så meget, at min mand til sidst lagde sig ud på badeværelset og sov sammen med ham. Så holdt han op med at miave.
Findus lå i arm hele natten. Allerede dagen efter introducerede
vi dem for hinanden og efter kun lidt hvæsen fra Findus side, er
de nu helt med på at de begge bor her.

MIIIAV

I fredags blev de introduceret til haven. Puma synes det var
enormt spændende og var væk fra 8.30 til 17.30 og pludselig
stod han der igen og ville ind. Efter den ene hele ude dag, står
han gerne op klokken 6 og vil ud, men kun for en kort bemærkning, vil helst ligge inde og snorke. Findus er ikke så vild med
udelivet og vil helst være inde og ellers holder hun sig til vores
egen have.
Johan og Jakob på 10 og 7 år elsker også deres nye venner og
når de kommer hjem fra skole er det første de gør, at kæle med
dem. Begge drenge lader til at have glemt, at de hellere ville
have haft killinger og vi synes det er rart med renlige katte, der
ikke kravler på bordene og hænger i gardinerne.
Alt i alt en dejlig historie om en familie, der kom efter killinger
men gik hjem med to katte hvoraf den ene på 10,5 kilo skal
have en XL kattelem :)
Pernille, mor til Puma og Findus
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Misse:
3 år
TIL HEIDI-MISSEMOR OG RESTEN
AF INGES KATTEHJEM I GLOSTRUP
Endnu engang tak for god omsorg på kontoret - jeg blev jo
adopteret to minutter i lukketid i går - du så bare det helt rigtige match med de her mennesker og mig - og nu har jeg så været i mit nye hjem i et lille halv døgns tid - og det går fantastisk.
Jeg nåede at berette om det meste af mit liv i katte-transporteren på vej hjem - men min nye mor og far er jo ret pjattede
med, at jeg snakker, så det fik vi en fest ud af. God stemning på
turen, og min nye mor sad og snakkede med - super hyggeligt.
Nye far kørte så forsigtigt, han kunne, så jeg ikke blev rystet og
bumpet for meget rundt i kassen - fin service.
Hjemme blev transportkassen sat midt i stuen, og jeg gik fluks
ud, da lågen blev åbnet. Wrau - fedt med nye omgivelser. en stor
lys stue og et stort fransk landkøkken - der snusede og kravlede
jeg rundt, samt hoppede op på alt i en lille times tid. Alt - og jeg
mener virkelig ALT blev undersøgt - lidt hektisk for mit sanseapperat - men jeg fandt hurtigt ud af - at der vist ikke var nogen
fare på færde. Efter en halv time indviede jeg min nye kattebakke - når man skal, så skal man jo. Endvidere måtte jeg også lige
spise noget tørkost og drikke lidt vand - måtte jo lige tjekke om
jeg mon har min egen Master Chef her i huset. Jeg har åbenbart mit eget rolige "Cat-corner" i køkkenet, hvor jeg spiser ad
kgl. porcelænsskåle (familien mener, at hver dag bør leves med
máner og ærbødighed for livet - så ingen slinger i valsen med
plastikskåle/kulørte katte-for-sjov skåle m.v. her :) ) Fedt - der
er stil over det! Savner dog fri adgang til viktualierummet, hvor
jeg ikke var lang tid om at fatte, at der gemmer de posen med
katte-slik i form af dreamies....... Mums!
Jeg ved at familien kalder rummet for "De hellige haller" for der
kunne deres tidligere kat også sætte sig insisterende foran og
bare vente på, at de dog fattede, at det var tid til katteslik! Jeg er
ved at lære det - tripper efter dem når de går ud i køkkenet, så
har man jo lov at håbe..... smiler!
Min nye far og mor satte sig ellers bare stille og roligt i hver sin
stol og lod mig være, da vi kom hjem - men jeg kom hurtigt på
arm hos mor, som gik rundt med mig og viste mig alle de små
finurligheder i rummene. Herligt - mon ikke jeg kan opdrage hende til at være elevator for mig, når tingene højere oppe skal undersøges? Øv ellers - jeg må ikke hoppe på bordene - suk - det
er jo ellers super cool og fedt at ophæve tyngdekraften til tider men jeg må se, om ikke vi finder en løsning på det på sigt. Far tog
mig efter en times tid op på skødet, så fik vi ellers bare nusset/
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kælet i stor stil - skønt - og jeg måtte bare spinde og gøre mig
til - det var SÅ dejligt. Deres voksne søn var også hjemme, han
er blevet min bedste ven - de er vist ret pjattede med mig alle
sammen. Snor dem om min pote...... charme, charme, charme.....
Da mit sanseapparat er lidt oppe i det høje niveau, så kryber jeg
ind imellem i flyverskjul under kapperne på de to Londonsofaer,
der står i stuen - men det holder ikke længe - jeg må jo lige følge med i, om jeg går glip af noget. I går aftes måtte jeg også lige
hoppe op til mor i sofaen og putte mig helt op til hende - gab der fik jeg mig så en tiltrængt cat-nap - og jeg var altså bare træt
af alle de nye indtryk - derefter en lang tiltrængt kattevask - og
så var jeg aftenklar. Pludselig alt for meget krudt i min lille krop,
så jeg fik lidt ballade, da jeg væssede klør i de ægte tæpper og
tog den opad på bagsiden af en ørklapstol i bedste "Søm i sokkerne stil". Mor gjorde mig opmærksom på, at der altså stod et
nyt, helt fint kradsetræ til brug for samme - okay, så - det måtte
så undersøges nærmere. Mor ville rose mig for at jeg fattede
det så hurtigt (ligner jeg måske ikke en der vil fatte tingene?)
- så hun vill nusse mig, der måtte jeg altså lige sætte en grænse
og hvæse ganske kort: fingerene af fadet mutti - jeg er jo lige
midt i noget vigtigt og mor tilgav mig med det samme. Kunne
måske godt se at det ikke var det smarteste.
Far legede dernæst vildt med mig (for at få brændt mit krudt i
rumpen, konstruktivt af) med pind med pivemus i lang snor for
enden. Fedt - jeg fik vist dem alle mine seje "tigerspring". Jeg kan
jo hoppe rigtig højt og sidelæns, så fik næsten sved på panden
af alt den leg - og kunne dernæst endelig finde god hvile i øreklapstolen. der lå jeg og sov, da familien gik i seng i går aftes. Her
til morgen har jeg været en klistre-mis på mor, charmet far - så
jeg fik morgen-dreamies - og fået nus og opmærksomhed i stor
stil. De er helt vilde med mig indtil videre - og jeg synes at jeg
hørte dem tale om, at de i aften åbner op for glasdøren i stuen,
så jeg også kan komme op på første sal. Fedt, jeg er ved at gå
til at nysgerrighed når de går ud af den dør og forsvinder ud
af syne. Jeg sætter mig gerne lige inden for døren og venter på
dem igen - jeg synes det er dejligt når flokken er samlet.
Så status må indtilvidere være, at det har været rent win-win
her det første døgn. Jeg krydser poter og familien krydser fingre
for, at det fortsætter på denne måde. De er ret sikre på at når
jeg om nogle uger kan komme ud og rende noget krudt af og
har fået ro i hele systemet, så bliver jeg beviset på at jeg er den
bedste kat i hele verden og 3. gang er lykkens gang for mig, for
et varigt, kærligt hjem, der favner mig som den sorte diamant
jeg er. De elsker mig allerede højt.
Med kattehilsen – og mange, mange taknemmelige tanker herfra
både fra mig, som fra Familien.
Lille sorte Misse
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Sif:
7 år

KÆRE INGES KATTEHJEM I GLOSTRUP
Vi vil bare sige jer tusinde tak for vores fuldstændige fantastiske
kat Sif, som nu har været hos os i to dage og allerede har overbevist os om, at hun da må være verdens dejligste kat.
Vi lovede den søde dame, som hjalp os på kattehjemmet, at
sende en lille opfølgning på Sif, når hun er faldet ordentlig til
herhjemme, og det skal vi selvfølgelig nok, men foreløbig vil vi
bare lige fortælle, at vi er kommet rigtig godt fra start sammen.
Sif har taget hele den store omvæltning forbavsende roligt indtil
nu og begyndte både at spise, drikke og besørge på kattebakken kort tid efter vi kom hjem.
Hun indtager langsomt mere og mere af huset, som hun undersøger nysgerrigt, men følger ellers lige i hælene på os rundt og
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er en kæmpe kælepotte, som jævnligt kommer hen og smider
sig ned lige foran os og vil kæles med.
Sif har også allerede luret at vores to børn er nemme at lokke
til at nusse hende, og hun har skam også allerede udset sig sin
yndlings soveplads oven på datterens dyne, hvor de to putter
sammen.
Det tyder heldigvis på, at Sif er godt i gang med at falde til, og vi
er bare så glade for hende. Hun opfører sig fuldstændig som om
hun føler sig hjemme nu og virker meget interesseret i snart
også at få lov til at komme ud i haven og gå på opdagelse.
Endnu engang mange tak for hjælpen og for en pragtfuld kat.
Venlig hilsen Linda Hyldborg Thomsen
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DYRLÆGEN SKRIVER

KATTEINFLUENZA
Katteinfluenza er en samlet betegnelse for luftvejsinfektion forårsaget af virus. Calicivirus og
Felin Herpesvirus er årsagen til 90 % af tilfælde med katteinfluenza. Bordetella bronchiseptica,
Chlamydophila felis, Mycoplasme m.fl. står for de resterende 10 %.
SMITSOMME VIRA
Calicivirus og Herpesvirus er begge meget smitsomme og spredes ved tæt kontakt via dråber enten fra syge katte eller katte,
der bærer virussen uden at udvise symptomer. Smitten kan også
foregå via genstande og mennesker, der har været i kontakt
med syge dyr. Unge katte, stressede katte eller katte med et
dårligt immunforsvar er mest udsatte for smitte. Smittepresset
er ofte størst steder, hvor flere katte befinder sig tæt. Smittede
katte forbliver ofte bærere af infektionen efter de er blevet
klinisk raske. Dette bærerstadie kan vare alt fra et par uger til år.
TEGN PÅ KATTEINFLUENZA
Typiske symptomer er feber, nedstemthed, flåd fra øjne og næse
(der enten er klart eller gulligt), nysen/ hoste, røde øjne og flåd
fra øjnene, savlen, manglende appetit, dehydrering. Derudover
kan calicivirus også forårsage sår i mundhulen (se billedet), på
næsen og give haltheder ofte på flere ben på skift. Der er desuden en sammenhæng imellem calicivirus og kronisk mundhulebtændelse. Herpesvirus kan udover luftvejssymptomerne også
give sår på hornhinden i øjet.
Katteinfluenza kan udvikle sig til lungebetændelse og i mere
alvorlige tilfælde akutte blødninger og død. Sidstnævnte er
heldigvis meget sjældent og oftest ses kun milde forkølelsessymptomer, men grad og varighed af symptomerne kan variere

22

og afhænger af kattens immunforsvar, samt hvilken type virus og
variant af virus, der er årsagen til sygdom. Symptomerne starter
2-10 dage efter katten er blevet smittet.
HVORDAN STILLES DIAGNOSEN?
Diagnosen ”katteinfluenza” stilles i de fleste tilfælde ud fra kattens symptomer. Det kan være svært at skelne imellem de forskellige vira, der kan være årsag til katteinfluenza, dog mistænkes
calicivirus oftest når der er sår i mundhulen.
Det er sjældent nødvendigt at skelne imellem dem, da behandlingen er den samme. Hvis der dog ønskes en eksakt diagnose
f.eks. i tilfælde af et større kattehold, ved mistanke om en rask
smittebærer eller ved et kompliceret sygdomsforløb, kan der
tages en svaberprøve fra kattens slimhinder i øjnene, munden
eller næsen som sendes til et laboratorie.
BEHANDLING
Der findes ingen egentlig behandling af katteinfluenza, kun støttende behandling af kattens helbred. Kattens immunforsvar skal
selv bekæmpe virussen. Da katteinfluenza kan ”gøre plads” til
bakterier, som kan forværre sygdommen, kan det i nogle tilfælde
være nødvendigt at give antibiotika. I tilfælde af sår i mundhulen
kan der gives smertestillende medicin. Det er vigtigt at katten i
det akutte forløb får tilstrækkelig mængde næring og væske.
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Hvis katten er hårdt medtaget og dehydreret kan det være
nødvendigt med indlæggelse og væsketerapi og i nogle tilfælde
tvangsfodring.
Indtørret flåd bør fjernes fra næsen. Øjnene bør ligeledes
holdes rene og flåd herfra fjernes. Det kan være en fordel at
placere katten i et badeværelse med damp (fx i forbindelse
med ejers bad) til at afhjælpe tilstoppede næsebor.
I de fleste tilfælde kommer katten sig fuldstændigt ovenpå det
akutte forløb. Katteinfluenza kan dog hos enkelte katte give
kroniske forløb.
Bliver katten syg igen er der ofte tale om gensmitte, men hos en
minoritet kan virussen gemme sig i nervesystemet og blusse op
når katten f.eks. udsættes for noget stressende.

FOREBYGGELSE AF KATTEINFLUENZA
Den bedste måde at forebygge er ved at undgå kontakt med
smittede katte, samt styrke kattens immunforsvar mod virussen
ved at vaccinere katten. Der findes en vaccine imod herpes- og
calicivirus, som er er en del af standardvaccinen katten får hos
dyrlægen.
Vaccination mildner sygdomsforløbet, men forhindrer ikke infektionen. Vaccinen kan gives fra 8. leveuge. Killingen skal revaccineres
3-4 uger efter den 1. vaccine for at få et tilstrækkeligt, beskyttende
niveau af antistoffer. Herefter gives vaccinen årligt for katte, der
møder andre katte (udekatte, katte der passes i pension) og
hvert 3. år for katte, der aldrig har kontakt til andre katte.
Skrevet af dyrlæge Rikke Nyeman og
dyrlæge Kirsten Thomsen, Husum Dyreklinik
20.08.2017

Et kæledyr er sundt
for ældre mennesker

ANNONCE

Alderdommen bliver sundere og nemmere, hvis du

et kæledyr har færre lægebsøg og bruger færre

har et kæledyr. En undersøgelse har vist, at alene sy-

penge på medicin end mennesker uden et kæledyr.

nes eller samværet med en hund eller kat kan sænke

Samtidig giver et dyr også mere aktivitet i hverda-

blodtrykket og hjertefrekvensen. Den gode virkning

gen og mindre kedsomhed, fordi et kæledyr spreder

kan være en af årsagerne til, at ældre personer med

glæde omkring sig.

Overvejer du at få en kat? Du kan læse mere om, hvordan du finder det helt rigtige kæledyr på whiskas.dk
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HVIS DIN KAT

ER URENLIG
En kats urenlighed kan have både fysiske og psykiske årsager, men de mest almindelige
forklaringer er at den er syg, dens kattebakke ikke er gjort ren, eller at der er sket større
ændringer i hjemmet. I mange tilfælde vil et besøg hos dyrlægen eller enkelte ændringer
kunne løse problemet.
Du kommer hjem og din kat kommer dig som sædvanlig i
møde. Du hilser på den og stopper op. Der lugter af kattetis.
Du studser lidt, for det er ikke første gang der i den sidste uge
har lugtet i hjemmet.
Det er ubehageligt at komme hjem til et hus, der stinker af
kattetis, men endnu værre kan det være et symptom på, at der
er noget galt med din kat - enten fysisk eller psykisk. Det er dog
et problem, som du i mange tilfælde kan gøre noget ved, hvis du
bare handler i tide.
Der kan være mange grunde til urenlighed hos katte. De mest
typiske er, at katten ikke er neutraliseret eller har en sygdom
i urinvejene, f.eks. blærebetændelse. Derfor spørger vi først
om katten er neutraliseret og derefter om de har taget den til
dyrlæge, hvis de siger, at deres kat er urenlig.
FERTILE KATTE MARKERER TERRITORIUM
De fleste katte er urenlige, fordi de er fertile, dvs. at de ikke er
steriliseret eller kastreret.
Fertile katte afmærker deres territorium for at tiltrække en
mage. Det er derfor meget vigtigt at neutralisere, inden problemet opstår – altså inden kønsmodningen i omkring 6-måneders
alderen.
Det ikke er synd for katten, tværtimod. Fertile katte vil ofte
være urenlige og blive frustrerede, hvis de ikke får afløb for
deres kønsdrift. De slås, strejfer og producerer uønskede
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killinger. Neutraliserede katte er derimod mere afbalancerede,
renlige, holder sig typisk mere til hjemmet og producerer ikke
flere hjemløse katte.
TAG KATTEN TIL DYRLÆGE
Hvis katten ellers er neutraliseret, er den mest almindelige forklaring, at den har en urinvejslidelse. Det gælder særligt, hvis den
begynder at besørge på noget blødt som tæpper og puder.
Hvis katten har blærebetændelse, føles det som at tisse glasskår,
præcis ligesom hos mennesker. Det er kattelogik, at når det gør
ondt at tisse, undgår den kattebakken og besørger på noget blødt.
Af andre sygdomme kan nævnes nyresten, diarré, forstoppelse,
gigt og diabetes. Det er vigtigt, at du kontakter dyrlægen, hvis du
har mistanke om urinsvejslidelser eller andre sygdomme.
KATTE ER MEGET RENLIGE DYR
En af årsagerne til at din kat er urenlig kan skyldes at katten
ikke bryder sig om kattegruset, kattebakken er for lille eller at
kattebakken ikke er blevet gjort ordentlig rent. Nogle katte vil
ikke bruge kattebakken, hvis der ligger det mindste.
STRESS KAN OGSÅ VÆRE EN FAKTOR
Men din kat behøver ikke at være syg, fordi den er urenlig. Hvis
dyrlægen konstaterer, at der ikke er noget fysisk i vejen med
katten, opfordrer man til, at man tænker over om der er sket
nogle ændringer i hjemmet indenfor den sidste tid.
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URINVEJSLIDELSER
Nogle gange skal der ikke andet til end at flytte kattebakken, få
en ekstra kattebakke eller gøre den rent oftere.
Det kan være noget, der ændrer kattens hverdag og rutiner,
f.eks. at en anden kat er begyndt at strejfe om i nærheden eller
slagsmål med andre katte om territorium. Det kan også være, at
der er kommet en ny baby, kat eller hund til familien eller at du
ikke er nær så meget hjemme som tidligere.
Det anbefales, at et andet dyr introduceres gradvist, så katten
ikke bliver udsat for stress. Du kan se mere på vores hjemmeside om, hvordan du introducerer et andet dyr.
NOGLE KATTE ER BARE ÆNGSTELIGE
Det kan imidlertid også være, at din kat bare er ængstelig af
natur eller har kronisk stress af den ene eller anden grund. Det
kan være, at den er blevet taget for tidligt fra moderen eller har
oplevet andre traumatiserende ting.
Nogle katte kan godt være ængstelige af natur eller have kronisk
stress. Det beroliger dem at blande deres egen duft med omgivelserne.
Det er hverken muligt at ændre kattens temperament eller
skrue tiden tilbage. Vi anbefaler, at du bruger Feliway eller Kalm,
som du både kan få hos Inges Kattehjem og dyrlæger. Begge
produkter beroliger og hjælper dermed stressede katte.
FOREBYGGELSE ER BEDST
Men det bedste er at forebygge, fremfor at behandle. Det kan
du bl.a. gøre ved at give din kat foder med S/O-indeks.
Vand er vigtigt for katten, da det hjælper med at skylle nyrerne
og blæren igennem og derved mindsker risikoen for urinvejssygdomme. Du kan også opsætte en vandfontæne eller give din kat
et tilskud af vådfoder, der indeholder vand. Drikkevandet skal
placeres væk fra foderet og så langt ud på gulvet som muligt.
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Du kan ikke se på din kat, om den har en af disse sygdomme, men det kan undersøges hos dyrlægen eventuelt via
en urinprøve fra katten. Men katten kan også fejle noget
helt andet, der ikke har noget med urin eller kattebakken at
gøre. Det kan være kattens måde at fortælle dig, at den har
ondt, eller der er noget galt.
Urinvejslidelser er meget farlige for katte og må endelig
ikke ignoreres. Får du ikke behandlet katten, kan det ende
med, at den skal igennem flere operationer, og i sidste
ende kan katten dø. Mange katte får disse sygdomme på
grund af dårligt foder, overvægt og manglende motion.
SYMPTOMER
Symptomer på en urinvejslidelse kan være:
• At katten presser længe, når den tisser, og der ikke
kommer noget eller kun ganske lidt urin ud ad gange
• At katten tisser en stor sø i f.eks. sengen.
• At katten tisser oftere end normalt.
• At katten bruger længere tid på kattebakken
end normalt.
• At katten miaver eller klager sig, når den tisser.
• At tisse bløde steder såsom på tæpper og dyner.
• At katten har blod i urinen (den ser mørkere ud).
• At kattens urin lugter meget kraftigt.
TYPER AF URINVEJSLIDELSER
Der findes forskellige slags urinvejssten, som katten kan få
i urinvejene. De dannes af krystaller i urinen. Ens for dem
alle er, at de sætter sig fast i væggene i urinrøret.
Dette medfører, at urinrøret bliver indsnævret, hvilket gør
det meget smertefuldt for katten at urinere, da urinen
nærmest skal presses ud.
Behandles katten ikke, vil stenene til sidst lukke urinrøret,
så katten ikke kan komme af med sin urin, hvilket kan
medføre døden.
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7 gode råd

1.

Hvis din kat begynder at besørge udenfor kattebakken,
er det vigtigt, at du først finder kattens mønster.
De fleste katte er urenlige, fordi de er fertile og skal markere deres
territorum. Men også katte, der er steriliserede og kastrerede, kan
blive urenlige - enten fordi de er syge eller er blevet stressede pga.
forandringer i hjemmet. Her er syv råd til, hvad du kan gøre:
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BEGRÆNS KATTENS
OMGIVELSER
Det kan sommetider hjælpe at begrænse
kattens omgivelser til et rum med kattebakke,
mad, vand og soveplads. Her holdes katten
i et par dage med lukket dør - selvfølgelig
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INGES KATTEHJEM G

lostrup

4 KATTE TIL FYN
3 gange har familier taget turen hele vejen fra Fyn for at
adoptere katte fra vores afdeling i Glostrup. Først tog en familie
turen fra Nyborg for at adoptere et søskende par af racen
Norsk Skovkat, de havde set på vores facebookside.
Dernæst vores gamle Otto på 10 år. Da Otto var lejlighedskat
og det er svært at finde en lejlighedskat på Fyn tog de turen
helt til Sjælland for at adoptere denne ældre herre.
Den sidste var en et årig hankat ved navn Brumme. Først
boede han på Lolland Falster, dernæst blev han transporteret til
Glostrup for at blive adopteret til Odense, så man må sige han
har fået set lidt af Danmark. Tillykke til alle kattene med deres
nye hjem i det fynske.
DET ER KILLINGETID OG DET KAN MÆRKES
PÅ VORES KATTEHJEM I GLOSTRUP
Folk fra nær og fjern kommer med killinger fundet i buske, kælderrum, papkasser, skove osv.
Igen i år står vores fantastiske frivillige plejefamilier klar til at
åbne deres hjem for at hjælpe disse små liv videre.
Særligt én killing har gjort et stort indtryk, ikke kun på os, men
også på de sociale medier.
Lille Thor Blev fundet i en kasse på Ejbydalsvej, ikke langt fra kattehjemmet. Kassen var tapet sammen og der var skrevet ”killing”
på låget. Her sad det her lille væsen, der var alt for lille til at blive taget væk fra sin mor, smurt ind i foder og afføring og havde
voldsom øjenbetændelse. Thor blev sat i intensiv medicinsk behandling af dyrlægen og én af vores dyrepassere tog ham med
hjem for at pleje ham, da hans øjne skulle renses mange gange
om dagen. På et tidspunkt frygtede vi han ville miste sit øje,
men det ser nu ud til han klarer skærene uden operation, han
er dog stadig i kærlig pleje, da han endnu ikke er helt rask. Da
Thors øje var aller værst, lagde vi hans historie, samt et videoklip ud på Facebook og responsen var enorm. Uden opfordring
begyndte folk at donere penge til ham. Vi takker for alle bidrag
givet på vegne af Thor.
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DE KINESISKE KATTE
Vi har prøvet at få katte ind fra mange europæiske lande, men
det er dog kun anden gang vi har prøvet at få katte ind fra den
anden side af jordkloden. Et dansk par bosat i Shanghai i Kina,
kontaktede os da de snart skulle vende tilbage til Danmark. Det
ene familiemedlem havde udviklet allergi, men de turde ikke
efterlade dem i Kina da de ikke havde nogen de kunne stole på
og af frygt for at de kunne ende på det kinesiske kødmarked.
De kontaktede derfor os og vi lovede at tage imod dem når de
kom hjem til Danmark. Adele og Joe på 4 år kom ind til os i juli
måned og allerede inden der var gået 14 dage havde de fået et
nyt hjem sammen.
KATTEN I MOTORRUMMET
I maj måned fik vi en henvendelse fra en mand, der i 3 dage
havde haft en kat siddende i hans motorrum i bilen. Da han
kom til kattehjemmet stod 2 dyrepassere klar til at få hende ud.
Efter lidt tid lykkedes det og vi fik katten ind i sikkerhed. Efter de
mange dage i motorrummet var hun dehydreret, ekstremt tynd
og sulten, så vi fik sørget for at hun blev fodret hver 3 time og
fik hende tjekket af ef en dyrlæge. Da hun var kommet ovenpå
igen, var hun klar til at komme ud i et nyt hjem.

27

Næstved

DET HAR VÆRET STORE BADEDAG
PÅ KATTEHJEMMET I NÆSTVED I DAG
I går fik vi 7 små killinger på knapt 5 uger ind på kattehjemmet.
Fundet i en papir-container på affald-plus´s genbrugsstation i
Næstved. Jeg vælger at tro at en missemor har lagt dem der fordi der både er tørt og lunt, alt andet er for uhyggeligt at tænke
på. Men dejligt at de blev fundet inden containeren blev tømt.
Mangel på mor og manglende evne til at koordinere spisning

og bevægelser, og ingen evne til at soignere sig selv sætter sine
spor efter et døgn med vådmad og modermælkserstatning :-)
Både bad og efterfølgende tørring med føntørrer tog de i stiv
pote og endte op med at blive nogle små lækre fluffy fyre der
nok skal klare den :-) .... Badevandet ...tja sort som kul ;-)
Nu er de afhentet af en plejemor der nok skal sørge godt for
dem, men lur mig, der bliver flere badedage, indtil færdighederne er helt på plads.

KATTENS VEJE ER TIL TIDER URANSAGELIGE
...og det der foregår i deres hoveder, et mysterium for os mennesker. 1. august fik vi denne hunkat ind på kattehjemmet i Næstved.
En smuksak og kælepotte af rang.
Nogle uger efter fik vi så en lille halvvild killing ind fra et kolonihave-område. En lille hvæser på ca. 13 uger. De to fik bur ved siden
af hinanden og noget magisk skete. For de begyndte at sidde og
kommunikere med hinanden.
Et forsøg med at sætte killingen ind til hende, resulterede i spinden
fra killing og gniden sig op af hunkatten og hunkatten kvitterede
med at vaske ham.
Det skal siges at de ikke kendte hinanden i forvejen og at killingens
søskende og mor stadig befandt sig i kolonihaven hvor man var i
gang med indfangning.
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HISTORIEN OM FLORA, FANNY,
FELINE OG FLUFFY
Historien om killingerne, Flora, Fanny, Feline og Fluffy begyndte
på Facebook sent lørdag eftermiddag. En ansvarlig borger i
Åbenrå havde i meget lang tid hørt nogle killinger ”kalde” på
deres mor og hun søgte hjælp via en Facebook gruppe. Flere
i bestyrelsen så heldigvis opslaget og vi kontaktede borgeren i
Åbenrå. Vi fandt hurtigt ud af at killingernes mor ikke var set i
næsten 1,5 døgn.
Der blev skrevet meget på Facebook opslaget men der var
ingen konkret hjælp at hente. Derfor besluttede vi, at vi ville
hjælpe de 4 moderløse killinger, som senere blev døbt Flora,
Fanny, Feline og Fluffy. Falck blev kontaktet og vores formand
kørte ud til internatet og fik fat i en af vores fantastiske frivillige
som bor i Hammelev. Der gik ikke lang tid så kom Falck med
4 små forkomne killinger som på det tidspunkt ikke havde fået
noget at spise i næsten 2 døgn.

Killingerne var KUN ca. 7-8 dage gamle!!. En af vores missemødre blev meget urolig da hun hørte de små killinger ”græde” og
vi prøvede at sætte killingerne ned til hende. De fik omgående
lov til at sutte sig mætte og blev også vasket.
Alle vores missemødre havde desværre fuld hus af egne og
adopterede killinger, så der var ikke andre muligheder end at
tage dem med hjem og flaske dem op. Killingerne kom med vores formand hjem og da camping sæsonen lige var startet blev
de fast inventar i campingvognen til stor glæde for de øvrige
campister der hellere end gerne gav en hjælpende hånd når de
skulle have flaske.
Så snart killingerne var store nok kom de selvfølgelig ud i internatet og blev integreret med de øvrige killinger og voksne katte.
På billedet kan I se Flora, Fanny, Feline og Fluffy 8 uger gamle.

MINDEORD: ANNETTE CHRISTIANSEN

– FORMAND FOR SØNDERJYLLANDS DYREVÆRNSFORENING
Af bestyrelsen for Sønderjyllands Dyreværnsforening
Desværre har vi en sørgelig meddelelse: Annette sov stille
ind onsdag den 28. juni 2017 efter kort tids sygdom.
Annette var en ildsjæl. Annette har hele sit liv været involveret i dyreværnsarbejde og har utrætteligt kæmpet for bedre
vilkår for især de herreløse og vildtlevende katte. I 1995 var
hun med til at stifte Sønderjyllands Dyreværnsforening af
1995, og hun var en god og dygtig formand for foreningen i
mere end 15 år. Foreningens internat for herreløse katte lå i
en årrække på Annettes private ejendom i Styding.
Annette var kendt og respekteret for sit store arbejde og
viden, og ingen var i tvivl om, at hun vidste, hvad hun talte
om. Annette havde klare holdninger og meninger om dyre
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velfærd og dyreværnsarbejde, og hun har om nogen været
med til at gøre Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995 til
det den er i dag. I 2012 blev Annette kåret som årets borger
i Vojens for sit store arbejde i foreningen.
Som person var Annette venlig, behagelig, kompetent og
troværdig. Annette var også et søgende menneske, som
troede på det alternative. Hun var et beskedent menneske,
der uden store armbevægelser gjorde et kæmpe arbejde for
at hjælpe dyr i nød.
Annette vil blive savnet. Annette efterlader sig mand og to
børn.
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HISTORIEN OM CHAP
Chap kom ind til os, efter at hans menneske Far var blevet
chikaneret og efterfølgende smidt ud af sin udlejer. Chap slipper
løs og hans ejer kan ikke få ham indfanget.
Chap lever som vildkat og naboerne i området går og fodrer
Chap, mens hans ejer flere gange forsøger at indfange ham og
til sidst låner han en fælde hos os.
Men Chap er en rigtig stædig rad og vil ikke bare sådan lige
fanges. Til sidst giver ejeren op, da han har nogle personlige
udfordringer.
Tiden går og 1 1/2 måned efter, bliver han endelig fanget og
kommer ind til os og er meget medtaget.
Han har mindst 30 flåter og hans hvide pels er smurt ind i olie
og snavs og han har rigtig mange sår. Stakkels lille dreng.
Han bliver dyrlæge efterset og hans tænder er faktisk det pæneste på ham.
Han er virkelig træt. Sover de første par dage, men hans appetit
fejler ikke noget.
Chap har været hos os i små 14 dage og kommer sig mere og
mere og nu er han sammen med de andre katte på kattehjemmet i Hillerød og det går bare rigtig godt med ham.
Han er en forsigtig lille fyr. Men alligevel nysgerrig.
Han er sød og kælen og i starten skulle han være gårdkat - men
den er nu revurderet efter at vi har set hans temperament,
sammen med de andre katte.
Han er en stille og rolig fyr, der vil nusses når han har lyst.
Men med god tid og en stor portion tålmodighed, bliver han
den skønneste kat. (Tænk lige på hvad han har været igennem.)
Chap er 3 år og til hus og have.

30

ÅBENT HUS I ODENSE
3. juni 2017 fejrede vi i Odense afdelingen at Inges Kattehjem
har haft mulighed for at hjælpe hjemløse katte ud i nye hjem i
25 år. Der har i årenes løb været rigtig mange katte, der har haft
brug for hjælp og behovet er desværre ikke blevet mindre.
Jubilæet foregik med et Åbent Hus arrangement, hvor vi bød
på dyrevenlige friskbagte pandekager og lidt at drikke og mange
mennesker kom og hilste på og ønskede tillykke. Vi takker for
den store interesse og de fine gaver vi fik til både personale/
frivillige og ikke mindst til kattene.
Dagen blev rundet af med en hyggelig sammenkomst for alle
vores frivillige og personale. Vi havde en fantastisk dag.
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SOMMEREN PÅ INGES KATTEHJEM I ODENSE
HAR VÆRET TRAVL
Vores juli måned er forløbet fornuftigt. Her er der ofte en lille
smule stilstand, da mange mennesker naturligvis holder ferie og
det afspejler sig også på internatet.

killinger i kø. Og vi er helt sikre på, at der nok også er nogle
mennesker, der husker ’kø’ fra vores afdeling – nogle dage har
vi været nødt til at lukke folk, der har været interesseret i at
adoptere en killing/kat, ind i hold. Vi takker for den tålmodighed,
vi er blevet mødt med.

Stilstand i juli er i august måned afløst af hektisk aktivitet. Vi
har i ugerne 31,32 og 33 skulle finde plads til 83 killinger og
14 missemødre – kattefamilier og moderløse killinger, der har
været sendt i pleje og returnerer, når killingerne bliver 12 uger.
Det har været noget af en logistisk opgave at få hele puslespillet med returnering af vores kattefamilier til at gå op. Heldigvis
har der været rigtig mange mennesker, der efter endt ferie, har
været interesseret i at adoptere en killing/ kat hos os, så mange
killingerne har kun haft et ganske kort ophold på kattehjemmet.
Måske husker de kun dyrlægetjek, vaccination og chipning, der
nogle dage næsten er foregået på samlebånd med over 20

Når vi modtager en kattefamilie, hvor killingerne er under 10
uger,sender vi dem ud til en af vores engagerede plejefamilier,
hvor de bliver passet, plejet, leget, nusset og socialiseret og lærer,
hvad det vil sige at bo i et almindeligt hjem. Det er en stor
hjælp og fordel for internatet, men især for kattemor og killinger.
Det kan være en stressende affære at være kattefamilie på et
internat, hvor der hele tiden ankommer nye katte og en masse
forskellige mennesker.
Vi er utrolig taknemmelige og glade for at der er mange, der
igen i år har meldt sig som plejefamilie. Uden dem kan det være
svært at hjælpe alle de katte, der bringes ind på vores internat.
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KONTAKTINFORMATION
TELEFON

44 85 35 55
HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup
www.inges-kattehjem.dk / www.facebook.dk/ingeskattehjem
LOKALAFDELING: INGES KATTEHJEM ODENSE
Sdr. Boulevard 83, 5000 Odense C
LOKALAFDELING: INGES KATTEHJEM NÆSTVED
Kasernevej 1, 4700 Næstved
LOKALAFDELING: KATTEHJEMMET I HILLERØD
Slangerupgade 39, 3400 Hillerød
FONDENS BESTYRELSE
Jørgen Skærbye Petersen, Peter Gamborg, Advokat Skjalm Von Bülow
SAMARBEJDSPARTNER
SØNDERJYLLANDS DYREVÆRNSFORENING AF 1995
Hammelev Bygade 15, 6500 Vojens, telefon 24 25 00 09

FACEBOOK
Husk at ”synes godt om”
Inges Kattehjems side på Facebook.
Så er du altid opdateret på vores
arbejde for Danmarks herreløse katte.

GRATIS

www.dansk-katteregister.dk
NB! Registrering og ændring af øre-/chipmærkede katte
modtages kun skriftligt enten pr. post, fax eller på internettet.

REGISTRERING
AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

