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MEDLEMSKAB
KATTEBLADET
Dette blad er et gratis blad, som du modtager fordi du på den
ene eller anden måde, har været i berøring med Inges Kattehjem.
Måske har du købt en kat i en af vores afdelinger rundt i landet,
registreret din kat i Dansk katteregister, brugt vores klinik, webshop eller pension, eller måske er du en af vores bidragsydere.
Kattehjemmets blad udsendes 2 gange årligt til samtlige
bidragsydere, to gange i post og to gange som online blad.
Giver du ikke et bidrag eller på anden vis tilkendegiver, at du
ønsker at modtage det trykte blad, stopper udsendelsen efter
to udgivelser.
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.
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

PERSONDATAPOLITIK
Den 25/5-18 trådte nye regler for beskyttelse af persondata
i kraft, som følge af ny EU-lovgivning. Derfor har vi opdateret
vores vilkår og betingelser vedr. beskyttelse af dine personlige
data. Adressen som dette blad udsendes til har vi, som nævnt,
fået adgang til fordi du på den ene eller anden måde har haft
berøring med Inges Kattehjem. Ønsker du ikke længere at
modtage dette blad er du velkommen til at kontakte os på
tlf.: 44 85 35 55 hverdage kl. 10-16 eller på E-mail:
ik@inges-kattehjem.dk, Hvis du har en kat registreret i Dansk
katteregister bliver disse oplysninger ikke berørt, heller ikke
selvom du vælger at afmelde bladet.

Redaktion Cecilie Helmuth, Christina Christensen, Heidi Brygger og Jørgen S. Petersen, redaktionen@inges-kattehjem.dk
Grafisk produktion Cecilie Helmuth / Forsidefoto Cecilie Helmuth / Oplag 6.000 / ISSN 0909-9638 / Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
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KÆRE
KATTEVEN

Foråret er sat i gang og det betyder traditionen tro killinger. I år er de kommet
meget tidligt og vi sendte allerede de første killinger ud i plejefamilie i marts måned.
Det er også på denne tid at mange familier går i overvejelser om at anskaffe sig en
lille kattekilling. Vi har lavet en artikel om omkostningerne når man anskaffer sig en
kat. Du finder også en førstehjælpsguide til de mest almindelige skader katte kan få.
Det lune vejr har også sat skub i forskellige projekter for Inges kattehjem. Således
er vi i fuld gang med at udvide vores dyrlægeklinikker på vores afdelinger i Glostrup
og Odense, så vi i fremtiden kan ordne tandproblemer på de katte der har behov
for det, i stedet for vi skal sende dem ud af huset til en ekstern dyrlæge. Du kan
læse mere om projektet inde i bladet.

LÆS I DETTE NUMMER
4 Kattens verden
6 TEMA:
		Kattelovgivning
10 Det var kattens: Krimitema

Vores nye afdeling i Odense står efter mange måneder nu snart endelig færdig og
i den forbindelse holder vi åbent hus lørdag d. 15 Juni. Kl 12.00-15.00. Her kan du
komme og møde alle vores dejlige katte, se de nye lokaler og få en lille forfriskning.

12 Førstehjælp til din kat
20 Dyrlægen skriver: Giardia

Som mange af vores faste kunder allerede har bemærket, har vi fået en ny fodersponsor, Derfor forhandler vi pr. 1. juni ikke længere Arion og Royal Canin men
udelukkende Hills. Har du et katteklubkort til Inges kattehjem får du 20 % på alle
Hills produkter på alle vores afdelinger.

Som altid er der opdateringer fra vores lokalafdelinger og fra
kattens verden i øvrigt. I denne ombæring har vi lavet en
krimispecial i vores ”det var kattens” med kattesager i
ind-og udland.

24 En hilsen fra mit nye hjem
26 Nyt fra Inges Kattehjem

Vinteren har stået i kattelovens tegn. Således har vi været på Christiansborg og
fremlægge vores forslag til en realistisk og omkostningsneutral kattelov til i alt 7
forskellige partier, som du kan læse om i bladet.
Vi har også haft en neutraliseringsannonce i henholdsvis Stevnsbladet og Haslev-Faxe posten hvor vi har sat fokus på vores
meget billige genudsætningspriser, vi har allerede haft en del
henvendelser og på den måde håber vi at kunne begrænse
mange af de vildtlevende katte ude i Danmark. Det er vigtigt at
huske på at disse katte ikke kan klare sig i naturen uden hjælp
fra mennesker i form af læ og mad. Dem der overlever formerer sig eksplosivt og tilfører dermed flere vildtlevende katte.

18 Omkostninger ved anskaffelse af kat

ÅBENT HUS I ODENSE!
Lørdag d. 15 juni holder Inges kattehjem åbent hus
i vores nye lokaler i Odense.
Vores åbningsfest vil foregå kl. 12.00-15.00 på
LANDBRUGSVEJ 18, 5260 ODENSE S.
Udover spændende stande med info om alt fra foder til
adfærd og arbejdet på kattehjemmet, vil der blive serveret
lidt lækkert at spise og pandekager til børnene.
Du kan læse det endelige program på vores Facebookside.

Rigtig god læselyst!

Det gi’r pote at give
en hjælpende hånd

Vi glæder os til at se jer til en
hyggelig eftermidddag i kattens tegn.

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Maj (post og online)
November (post og online)

KATTEN

ERDEN
SV
JERUSALEMS KATTEPROBLEM
I jerusalem er de kommet i lidt af en kattepine, fordi de ikke har
sørget for at gøre noget ved deres problem med vildtlevende
katte i ordentlig tid.
Der lever over 240.000 vildtlevende katte i Jerusalem - det
er cirka 2000 katte pr. kvadratkilometer og de har nu endelig
indset at der må gøres noget ved problemet.
Alle offentlige dyreklinikker er sat på opgaven og er i fuld gang
med at indfange og neutralisere byens katte, så de kan få stoppet den hurtigt stigende bestand.
Koncentrationen af katte i byen er blandt de tætteste i verden
og for at komme problemet til livs skal de 25 klinikker der er
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med i projektet neutralisere 500 katte om dagen, hvis de skal nå
at ordne de 80 procent der ønskes neutraliseret inden for de
næste 6 måneder.
Et af de største problemer de har med de vilde katte er at der
er mange rabies-smittebærere, hvilket både kan smitte til mennesker og tamme katte.
Ved at neutralisere så mange katte som muligt håber de at de
kan komme det store problem til livs, så mennesker, tamkatte
og vildtlevende katte kan leve i bedre harmoni.
kilde: afp.com

INGES KATTEHJEM / Maj 2019

HJÆLP, MIN KAT ER EN MORDER
De fleste katteejere kender alt til denne situation. Du åbner døren for at lade katten komme ind og hvad har den med hjem?
En død mus eller fugl, selvfølgelig.
Sådan en uhøflig adfærd giver mange katteejere grå hår på
hovedet. Hvorfor dræber katten sine måltider, når de nu har
masser af mad stående derhjemme?
Men før du bestemmer dig for at din kat er en koldblodig morder, må du forstå at det er en helt naturlig adfærd for din kat.
Katte er først og fremmest jægere med medfødt jagtinstinkt.
Men det gør dem ikke onde - bare ekstremt velindrettede til en
kødædende livsstil.
Selvom de blev tæmmet for næsten 10.000 år siden, beholdt
kattene de ivrige jagtinstinkter fra deres vilde forfædre, såvel
som det enkle tarmsystem, der giver dem mulighed for at
fordøje råt kød.
Mange katte spiser dog ikke deres bytte, og nogle gange dræber
de dem ikke engang. Mange katteejere har oplevet at have
været nødt til at jage en levende mus ud af sit hus. Neutraliserede hunkatte er mest tilbøjelige til at bringe gaver med hjem
til deres ejere, ( men det ses også hos hankatte ), og det har de
deres helt særlige grunde til.
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I naturen lærer kattemødrene deres killinger at spise deres
mad ved at bringe dem først døde dyr med hjem, for dernæst
at tage dem med hjem levende, så killingerne også kan lære at
dræbe dem. Killingerne ”leger” med byttet for på den måde at
træne sine jagtteknikker.
Idag får mange hunkatte slet ikke killinger, da de bliver neutraliseret inden, men de vil stadig have denne medfødte adfærd,
som de skal udleve. Du har sikkert set en voksen kat ”lege”
med sit bytte og det gør den for at vedligeholde og finpudse sin
jagtteknik og altså ikke fordi katten er ond og morer sig med at
se byttedyret lide.
Ved at forlade et dødt dyr på dørtrinnet, bruger din kat altså
sin helt naturlige rolle som mor og læremester. Du, hendes ejer,
repræsenterer hendes familie, og ærligt, hun ved, at du aldrig
ville have kunnet fange den lækre mus på egen hånd.
Så inden du skælder din kat ud, for hendes ubehagelige vaner,
skal du tænke over hvad hendes adfærd egentlig betyder. Den
er nemlig baseret på et højt udviklet overlevelsesinstinkt.
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Tema sider

§

TEMA

KATTELOVGIVNING

Af Cecilie Helmuth
I det sidste år har der været meget debat omkring manglen på
en kattelov. Inges Kattehjem har kæmpet for en kattelov i næsten hele vores levetid og det har bestemt ikke været et nemt
projekt. Katten har ikke den samme status som hunden i det
danske samfund og har derfor ikke været så heldig at regeringen
har ment at den har fortjent en lovgivning der beskytter den
og dette er tiltrods for at katten er et næsten lige så populært
kæledyr som hunden. Der findes mere en 650.000 katte i danske hjem og derudover findes der estimeret mere end 500.000
hjemløse katte rundt om i landet. Så der er ikke nogen tvivl om
at der er brug for en lovgivning der kan højne disse dyrs status.
NUVÆRENDE LOVGIVNING
I øjeblikket er der begrænset lovgivning på området. Der er
“Lov om mark- og vejfred” der lovgiver om at husdyr skal holdes
på egen matrikel, hvilket betyder at det ikke er tilladt for din kat
at forlade din have. Det kan være problematisk, hvis man har
en udekat der elsker at strejfe omkring i nabolaget. Og "Killingebekendtgørelsen" der tilskriver at en killing skal være 12 uger
gammel før den må tages fra sin mor.
BORGERFORSLAG
I vinteren 2018 blev der fremlagt et borgerforslag om kattelov
og overordnet er punkterne i dette forslag følgende:
- Alle katte skal ID-mærkes med chip eller øretatovering senest,
når katten er seks måneder.
- Alle katte skal registreres i eet samlet dansk katteregister.
- Katte, der ikke er mærkede med ID, betegnes som ejerløse.
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Som udgangspunkt er Inges kattehjem enige i punkterne i dette
forslag, men det kræver nogle ændringer, i håbet om at det kan
blive godkendt af regeringen. Inges kattehjem har kæmpet for
at gøre mærkning til en almindelighed siden starten og det var
Inge der bragte øremærket til Danmark og startede det første
officielle katteregister “Dansk katteregister”. Alle katte der kommer ind til os er mærket både med et øremærke og en chip
inden de forlader vores internater. Det ville også gøre internatarbejdet en her del nemmere. Vi oplever næsten dagligt at få
katte ind på vores internater hvor vi ikke er i tvivl om at katten
har en ejer derude et sted, men fordi den ikke er mærket er
det umuligt for os at finde den ejer og det er bestemt ikke sjovt
for os.
VORES FORSLAG
I slutningen af 2018 udformede vi vores eget forslag på en
mere realistisk og omkostningsneutral kattelov og fremlagde
den for dyrevelfærdsrepræsentanter fra 7 forskellige partier.
Lovforslaget er som sagt, omkostningsneutralt for regeringen og
er derfor mere spiseligt for partierne at kunne præsentere for
regeringen. Langt størstedelen af partierne var meget positive
omkring vores forslag og vi er spændte på hvad der sker på
dyrevelfærdsfronten i forbindelse med den nye regeringsdannelse i juni.
På de næste tre sider har vi nedskrevet det forslag som vi
præsenterede partierne for. Vi håber du finder det interessant
læsning.
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Tema sider

DIN KAT - DIT ANSVAR
§ 1. Alle der holder kat i byzone er lovmæssigt forpligtet til at denne er ID-mærket, ved chip og-eller øremærkning inden katten er fyldt 12
uger.
Argumentation: Da mennesker og katte bor sammen i byerne på et relativt lille område, er det her man tit oplever problemer
med katte. Her kan kattene være til gene for andre mennesker med nabostridigheder til følge. Ved en lovpligtig ID-mærkning kan
ejeren nu stilles til ansvar ved en generende kat. Fritløbende katte i byer er vigtige, da de holder mus og rotter væk. Dette er hele
essensen i hvorfor katte blev bragt til Danmark i første omgang, og derfor skal en ejer holde sin kat på egen matrikel, såfremt ejeren
gøres bekendt med at dennes kat er til gene.
At holde kat omfatter i ovennævnte kontekst alle personer, der holder kat indendøre, har fritløbende katte, genudsætningskatte, men
også folk der fodrer ”vagabonderende” tilkomne katte i deres haver. Det er i særdeleshed de sidst nævnte katte, som dyreværnsorganisationerne ønsker at få styr på. Kattene fodres af ”et godt
hjerte” men ingen tager ansvar for dem. Derfor medvirker
disse katte til en meget stor overpopulation af uønskede
killinger og katte i Danmark.
Med en lovpligtig ID-mærkning er folk tvungne til at tage
ansvar, enten ved at indlevere de hjemløse katte på internat
eller få dem mærket.
12 ugers grænsen er valgt på grund af eksisterende lovgivning
omkring hvornår killinger må tages fra deres mødre.

§ 2. Alle der holder kat i landzone er ikke lovmæssigt forpligtet
til at denne er ID-mærket, ved chip- og eller øremærkning.
Stk. 2. Registrerede katteopdrættere falder ind under § 1. Stk. 1.
selvom de bor i landzone.
Argumentation: I landzonen er der færre katte pr. km2
end i byerne og man oplever ikke de samme problematikker
med katte. Befolkningsholdningen er anderledes og typisk
regulerer bestanden af katte sig selv. Endvidere skønnes
befolkningen ej heller at være modne til at ville efterleve en
vedtagelse af en lovpligtig ID-mærkning i landzonen, hvilket i
værste fald kan give bagslag og stille den vildlevende bestand
endnu ringere, end det er tilfældet i dag, Man kunne frygte at
landboernes beskedende vilje til at drage omsorg for kattene
ville forsvinde helt.
Da lovgivningen ønskes så simplificeret som muligt, og der i
forvejen er flere bestemmelser, hvor der skelnes mellem by
og landzone, ses denne opdeling som et godt udgangspunkt.
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§ 3. Indleveres en umærket kat på internat eller anden relevant instans, betragtes denne som ejerløs og kan videreformidles/sælges/overdrages uden fremlysning (efterlysning af ejer), såfremt den skønnes ældre end den lovpligtige mærkningsalder på 12 uger, jævnfør § 1. Dette
gælder både for land- og byzone katte.
Stk. 2. Privatpersoner der opsamler en umærket kat på privat matrikel eller offentlig vej, kan videreformidle/sælge/overdrage katten uden
fremlysning, såfremt den skønnes ældre end den lovpligtige mærkningsalder på 12 uger, jævnfør § 1. Dette gælder både for land- og byzone
katte
I henhold til lov om mark- og vejfred, er der en fremlysningsperiode på 72 timer. Det anbefales at lov om mark- og vejfred ikke længere er gældende for katte, men at forhold omkring katte inkluderes i dyreværnsloven. Bemærk at § 3 gælder alle umærkede katte
uanset om de er hjemmehørende i landzone eller ej.
Selvom der ikke er en lovmæssig forpligtelse til at få sin kat mærket i landzone, mister man altså ejer-retten til sin kat, hvis denne
indleveres på et internat, dyrlægeklinik, politi/Falck station) eller hvis katten bliver optaget af en privatperson.
§ 4. Alle der sælger/overdrager en kat er lovmæssigt forpligtet til at underskrive et skriftligt overdragelsesdokument, hvori overtagelsesdatoen,
sælger/overdrager og købers/overtagers navn, adresseoplysninger samt kattens ID-mærkning forefindes.
Overdragelsesdokument skal bruges til at kunne spore kattens ophav, hvis nødvendigt, samt hvis sælger ikke får foretaget om-registrering.
§ 5. Alle der sælger/overdrager en kat til andre, er lovmæssigt forpligtet til at denne er ID-mærket ved chip og-eller øremærkning inden
overdragelsen.
Stk. 2. Sælger/overdrager har pligt til at (om)registre katten i én eller begge af de to officielle danske katteregistre inden 10 hverdage efter
overdragelsesdatoen.
Stk. 3. Overholder sælger/overdrager ikke § 5. Stk. 2, kan katten efter 10 hverdage omregistreres af køber/ejer ved fremvisning af overdragelsesdokument (§ 4.). Omkostningerne forbundet med dette påhviler køber/ejer.
Stk. 4. Købes/overtages en kat uden at denne er ID-mærket ved chip-og eller øremærkning, er det køber/overtagers pligt, at få denne mærket og registreret i én eller begge af de to officielle danske katteregistre inden 10 hverdage fra overtagelsesdatoen.
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§ 6. En katteejer er forpligtet til at vedligeholde korrekte og opdaterede oplysninger i et af eller begge de to officielle danske katteregistre.
Stk. 2. Indleveres en ID-mærket kat på internat eller til en anden relevant instans, og oplysningerne i katteregistreret ikke stemmer eller er
opdaterede, har internatet pligt til at lade katten sidde i 10 hverdage, mens et eventuelt ejerskifte eller rettelse i katteregisteret kan være
under udarbejdelse. Har ingen ejer meldt sig efter 10 dage, og er der fortsat ikke registeret ændringer, anses katten for ejerløs og kan videreformidles/sælges uden yderligere foretagende.
Stk. 3. Melder ejeren af katten sig inden 10 dage efter indleveringen, skal denne betale udgifter forbundet med opholdet på internatet eller
anden relevant instans.
Stk. 4. Melder en ejer sig efter 10 gældende hverdage, kan denne ikke kræve katten tilbage.

Det er givet, at der vil være en overgangsperiode fra at loven laves, til at den kan udføres i praksis. Folk skal have mulighed for at få
kendskab til lovgivningen, samt at få deres katte mærket inden den træder i kraft. Der bør være en frist på minimum 1 år.
Vi forestiller os at samtlige dyreværnsforeninger, dyrlæger samt brancheorganisationer vil bakke op om denne lovgivning og selvfølgelig medvirke til oplysning og kampagner landet over.
Effekt af den foreslåede lovgivning omkring katte:
Med en lovpligtig ID-mærkning i byzonen bliver folk forpligtede til at tage ansvar, enten ved at indlevere katte på internat eller ved at
få dem mærket. Er ens kat ikke mærket, mister man sine rettigheder over den.
Med en lovpligtig ID-mærkning kan en ejer stilles til ansvar ved en generende kat.
Lovgivningskrav om ID-mærkning af en kat inden den er 12 uger, vil på sigt medvirke til at begrænse antallet af uønskede killinger da
flere vil blive neutraliseret.
MÅL:
Katte
skal respekteres
skal ikke jages
Lovgivningen stiller internaterne i en bedre position, idet katteejere- til
bortløbne
umærkedeogkatte
kan forlange deres kat retur
- Katte skal ikke være til gene for mennesker
og internater vil få mulighed for hurtigere at få kattene ud i nye hjem.
- Katteejere skal tage ansvar for deres katte (ID-mærkning og neutralisering)
- Begrænse
bestanden
(styre bestanden)
En lovgivning på området vil højne kattens status i samfundet og give
folk en større
ansvarsfølelse.
- Færre katte belaster internaterne
Dette vil på sigt også hjælpe den vildtlevende bestand.

FORSVUNDNE KATTE PÅ BORNHOLM
I flere måneder forsvandt kattene, i et boligkvarter i Rønne på
Bornholm, sporløst en efter en. Man havde tidligere haft lignede
problemer i området, hvor katte forsvandt ud i den blå luft og
siden 1995 er mere end 120 katte meldt savnet på Bornholm
og mere end halvdelen af disse fra det nordlige af Rønne (og
med i denne optælling er ikke alle de katte der forsvinder uden
at blive efterlyst)
HVOR BLIVER DE AF?
Der har i mange år været stor mystik omkring hvor alle disse
katte blev af? - Var der en kattehader på spil? Forlod kattene frivilligt området? Eller var det måske Krølle Bølle der var på spil?
Søger man på nettet kommer der mange artikler op om emnet
og i 2017 lavede "Third Ear" for Politiken, en podcast serie der
omhandlede emnet. Denne podcast hedder "Forsvundne katte".

DE FORSVINDER IGEN
I starten af 2019 begyndte der igen at forsvinde katte og kattejere i Rønne kunne igen frygte at deres kat ville forsvinde.
Men i Marts 2019 opklarede Bornholms politi endelig mysteriet.
En mand var meget irriteret over at kattene kom og besørgede
i hans have og han havde derfor anskaffet sig en kattefælde.
Når katten gik i fælden tog han dem i en transportkasse og kørte dem ud i en nærliggende skov, hvor de blev sluppet løs. Ingen
katte har lidt overlast i forbindelse med flytningen.
Da kattene er blevet sluppet løs i naturen er det eneste ejerne
kan gøre, at tage ud i det område hvor de er sluppet løs og
håbe på at kunne finde deres pelsede ven igen.
Manden vil få en straf for sin gerning, men samtidig gør Politiet
opmærksom på at man, ifølge lovgivningen, er forpligtet til at
holde sine kæledyr på egen matrikel.
kilde: politiken.dk
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Nogle af Brighton cat killers ofre.

BRIGHTON CAT KILLER
Det er ikke blot i Danmark at vi er udsat for katte-relaterede
forbrydelser. I byen Brighton i det sydlige England har mere end
14 katte mistet livet til en sadistisk kattemorder.
Det engelske politi jagter kattemorderen der begår sine mord
med en kniv i det samme lille område i byen og ingen ved
hvem der gør det.
En kattejer, Emma Packer, fortæller:“Min kat kom tilbage til huset
og væltede ind gennem kattelemmen. Da hun kom indenfor blødte
hun overalt og endte med at kollapse på gulvet. Min mand var
dækket af hendes blod inden vi skyndte os mod dyrehospitaltet og
ringede til politiet”.
Dyrlægerne gjorde hvad de kunne for Emmas kat Poppy, men
hun var desværre ikke til at redde.
Politiet i Brighton leder stadig efter kattemorderen, der indtil
videre, har minimum 14 katteliv på samvittigheden.

CROYDON CAT KILLER
Episoden i Brighton er ikke første gang at England har haft en
kattemorder på fri fod. I 2014, i Croydon, en forstad til London,
begyndte døde, skamferede katte at dukke op og beboerne i
byen frygtede at det var et menneske der morede sig med at
dræbe deres elskede kæledyr.
Rygtet om den såkaldte "Croydon cat killer" spredte sig til
resten af London og England og hver gang der dukkede en død
kat op, frygtede man at han havde været på spil igen.
Undersøgelserne varede i mere end 3 år og undervejs blev der
anmeldt mere end 400 tilfælde af døde katte og politiet brugte
mere end £130,000 og 2,250 mandetimer i et forsøg på at løse
mysteriet.
Man valgte at opducere 25 af ofrene og på baggrund at dette
kunne politiet konstatere at der slet ikke var tale om en menneskelig drabsmand. De fleste af kattene var enten afgået naturligt
ved døden eller kørt ned af biler, for derefter at blive spist af
ådselsædere og ræve.

kilde: www.theargus.co.uk
kilde: www.bbc.com
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rledes,
Har du en sjov, ande ie du vil
or
spændende katte-hist en mail til:
dele med os, så send ttehjem.dk
ka
redaktionen@inges-
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FØRSTEHJÆLP TIL DIN KAT
Katte er utrolig dårlige til at tilkendegive smerter og sygdom generelt. Når katten begynder at udvise symptomer er de derfor typisk langt henne i sygdomsforløbet, nogle gange så langt, at det er
for sent. Her vil vi give god råd til hvordan du opdager og behandler nogle af de mest almindelige
skader, som din kat kan blive udsat for.
Af Christina Christensen - Dyrepasser Inges kattehjem
FORKØLELSE
Katte kan blive forkølede nøjagtig som os
mennesker.
Når katte bliver forkølede er det ofte med
en Calici, Herpes eller Chlamydia Virus, men
de kan også få en bakteriel infektion. Som regel vil katte komme over virusinfektionen af
sig selv ved hjælp af immunforsvaret, men det hænder, at katte
bliver rigtig syge af det og skal have medicinsk hjælp. Hold godt
øje med kattens almene tilstand og tag jævnligt dens temperatur. Sørg for katten er hydreret, tilbyd den gerne vådfoder med
masser af væske i. Hold katten indendøre.
Man skal søge dyrlæge hvis:
-Katten virker varm, det kan være tegn på feber, katten har
feber hvis temperaturen er over 39 grader.
-Katten ikke indtager føde eller væske.
-Katten ligger hen og ikke rigtig bevæger sig og/eller virker uklar.
-katten er tilstoppet i næsen og har besværet vejrtrækning.
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FALD FRA ET HØJT STED
Katte elsker at sidde og kigge på fugle
gennem vinduet og på altanen. Et øjebliks
uopmærksomhed ved et åbent vindue eller
altan og katten spotter en fugl eller mus og
jagtinstinket sætter ind (dette er ikke noget
katten kan kontrollere) og så kan den falde
ud. Faktisk falder mange katte ud fra altaner
og vinduer hvert år. Falder de fra højere højder, vil de kunne nå
at vende sig i luften og lande på alle fire, men desværre som
oftest med knoglebrud til følge. Hovedet vil yderligere ramme
jorden med hagen først, hvilket kan forårsage knækkede tænder
og kæbebrud. Udover kan ses shock og indre blødninger.
Hvis katten er faldet ud er det vigtigt at:
- Kigge efter katten på steder den kan have gemt sig, ligesom hvis
katten var påkørt.
- Nærm dig katten meget forsigtigt ligesom ved påkørsel.
- Tjek om katten bløder nogen steder fra og forsøg at tørre
blodet væk eller læg kompres.
- Kør katten til dyrlægen med det samme, også selvom du ikke
kan se synlige skader, katte kan have indvendig skader.
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PÅKØRSEL

HEDESLAG

Hvis man ser en påkørt kat er det yderst vigtig
man nærmer sig den roligt og forsigtigt og
med stor varsomhed. En påkørt kat i smerter
vil som regel forsøge at finde et sted den kan
være alene og den kan blive aggressiv da den
har ondt. Derfor kan det være en god ide at have et tæppe eller
håndklæde man kan lægge over katten for at berolige den og for
at undgå selv at blive revet eller bidt. Har man en transportkasse,
skal den lægges deri.
Hvis katten ligger stille er det vigtigt at undersøge om katten
trækker vejret. Hvis vejrtrækningen er besværet og uregelmæssig
skal katten lægges på siden med hovedet let oprejst, dette er
med til at hjælpe vejrtrækningen. Trækker katten ikke vejret kan
der udføres mund til snude metode.
Hvis katten bløder voldsomt et sted fra er det vigtig at få lagt
et kompres på evt. i form af et håndklæde inden den køres til
dyrlægen.
Selvom det kan virke som om en kat ikke har taget skade efter
en påkørsel af en bil, er det meget vigtig den bliver taget til en
dyrlæge med det samme, da den kan have indre skader. Det er
vigtig ikke at tilbyde katten mad eller drikke, da dyrlægen evt. skal
lægge katten i narkose.

Selvom katte er et ørkendyr og kan udholde
meget varme, kan katte få hedeslag ligesom mennesker. Dette kan ske hvis en kat
opholder sig i rum med meget høje temperaturer, hvor den ikke har mulighed for at
køle sig ned bla. med vand, fx en bil om sommeren. Tegnene
på hedeslag kan være svedige poter, rastløshed, høj puls, hurtig
vejrtrækning, opkast og overdreven soignering. Ældre katte og
killinger er i højere risiko for hedeslag, da de har sværere ved
at regulere deres temperatur.
Får katten et hedeslag, skal den med det samme køles ned, ved
at få den væk fra varmen. Køl katten ned med våde og kølige
klude, særligt områderne omkring lysken og i armhuler er vigtige og få væske i den, for derefter at køres til dyrlægen.

FORGIFTNING
Forgiftning ses jævnligt hos katte.
Det ses oftest i forbindelse med indtag af
planter som fx julestjerner, tulipaner, liljer og
azalia eller ved at katten spiser fødevarer den
ikke kan tåle som fx løg, hvidløg, kartofler,
tomater, citrus, druer, rosiner, avocado, nødder
eller chokolade.
Der kan også komme forgiftninger i forbindelse med loppekur,
enten ved at man giver en overdosis eller giver et loppeprodukt
der ikke er lavet til katte
Forgiftninger ses også hvis katten har indtaget tilgængelige rengørings- eller desinfetionsmidler
Udendørs kan katte få forgiftninger af bla .rotte-eller musegift og
denne forgiftning er én af de mest almindelige hos kat. Det sker
når man ikke lægger eller opbevarer rottegift korrekt. Eller ved
at katten fanger og spiser en sløv rotte der har spist rottegift.
Har man mistanke om at katten kan være forgiftet, skal dyrlægen
kontaktes straks, så behandling kan opstartes med det samme.

ELEKTRISK STØD
Det hænder at katte og især killinger synes
det er helt fantastisk at lege og bide i ledninger. Dette kan give elektrisk stød. Oplever du
dette ske, træk af sikkerhedsmæssige årsager
straks kontakten ud inden du tager dig af katten. Sørg for at katten kan trække vejret og
hvis det bliver nødvendigt skal der igangsættes mund-til-snude-metode. Kontakt straks dyrlægen
.

Symptomer på forgiftning
- Manglende appetit og forøget tørst
- Opkast og eller diarre evt. med blod iblandet
- Besværet vejrtrækning
- Savlen og blege slimhinder
- Nedstemthed og apati
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FORBRÆNDING
Mange katte går på borde. Derfor er det ikke
sjældent at katte kan blive forbrændte, her er
der især tale om kogeplader og stearinlys.
Sørg for at skylle med masser af koldt vand
på det forbrændte område, sørg for at katten holdes så meget i ro som muligt og kontakt dyrlægen.
SLÅSKAMP
Katte slås. De slås om territorie og er de
fertile slås også om parring. Hvis din kat
kommer hjem med bidsår er det vigtigt at
rense det med klorhexidin. Når katte bliver
bidt af andre katte er der stor chance for at
der går betændelse i såret og der kan dannes en byld. En byld
er smertefuld og kan i værste tilfælde sprede sig til kattens
blodbane.
SØG DYRLÆGE HVIS:
- Katten virker trist og nedstemt, bliver aggressiv eller stopper
med at spise
- Hvis området omkring bidsåret begynder at hæve
- Hvis der er betændelse i evt. sår
- Hvis katten virker smerteplaget

DRUKNING
Det ses meget sjældent at en kat hopper i en
swimmingpool eller andet bassin for at bade.
Så når drukneulykker ved kat ses, er det som
oftest fordi de falder ned et sted med vand,
fx igennem isen på en sø, eller en havedam
med plastikbassin.
HVIS DEN TRÆKKER VEJRET:
- Sørg for at få katten op.
- Vask den med lunt vand.
- Få den tørret igennem så hurtigt som muligt igen.
- Hold den varm.
- Ring til dyrlægen under alle omstændigheder og lad dem
vurdere om den skal til yderligere undersøgelser.
HVIS DEN IKKE TRÆKKER VEJRET:
- Hold katten med hovedet nedad i bagbenene for at få vandet ud af lungerne.
- Begynd mund til snude metode men sørg for at kattens hoved stadig er lavere end hofterne, for at få vand ud af lungerne.
- Så snart katten trækker vejret igen, så tør den, pak den ind i
et varmt tæppe og kør direkte til dyrlægen.

14

KVÆLNING
Kvælning kan ske i mange situationer med en
kat. Den kan få noget galt i halsen den spiser
eller den kan sidde fast med et halsbånd
eller snor rundt om halsen.
Det første man skal gøre er at sørge for, hvis
muligt, at få hvad enten katten har fået galt i
halsen ud, eller løsne det der evt. er rundt om halsen.
Tag katten op så dens ryg vender mod din mave, med hovedet
oppe og fødderne nede,
Hold dit håndled på området lige under ribbenene og tryk
ind og op. Prøv 2-3 gange og tjek om det der sidder fast er
kommet op, ellers forsøg igen.
Hvis katten ikke begynder at trække vejret, træk forsigtigt i nakken så halsen ikke er bøjet, tag tungen forsigtigt ud af munden.
Hvis katten stadig ikke trækker vejret, udføres mund-til snude
metode.
Kontakt dyrlægen.
Husk der også kan være risiko for kvælning hvis katten bliver
stukket i munden af et insekt og hæver op. Det er vigtigt at
katten tilses af en dyrlæge hvis den bliver stukket i munden
eller i ansigtet.
KRAMPE
Katte kan krampe af forskellige årsager bla.
Epilepsi.
Sørg for at holde på katten, så der er så lille
en chance for den kommer til skade under
anfaldet.
Katten kan miste bevidstheden under anfaldet, have opkastninger og tømme sig for afføring og/eller urin
Et krampeanfald kan vare flere minutter og katten kan virke
træt, ængstelig eller aggressiv efterfølgende.
Derefter er det vigtigt at kontakte dyrlægen med henblik på
yderligere udredning,
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LIVLØS "MUND TIL SNUDE" METODE
Udfør hjertemassage.
Mund-til snude metode bruges når katten ikke trækker vejret
af sig selv. Luk munden på katten med den ene hånd. Sæt
læberne over snuden og pust hurtigt to gange. Kik på om
brystkassen udvider sig og lad selv katten slippe luften ud igen.
Giv ca. 15-20 pust i minuttet indtil katten starter med at trække vejret eller du har fået fat på en dyrlæge.
Har katten ikke responderer efter 10 min og man ikke kan
mærke hjertet, er der ingen grund til at fortsætte.

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?:
Giv aldrig katten mad og drikke, i tilfælde af at dyrlægen skal medicinere
eller lægge katten i narkose.
Giv aldrig katten menneskemedicin.
Forhold dig roligt og vær nænsom med katten.
Ved enhver tvivl - kontakt en dyrlæge.
Den normale rektale temperatur for en kat er 38-39 grader, en kat har
derfor feber hvis temperaturen er over 39 grader.
Temperaturen tages i endetarmen med et rektaltermometer.
En normal puls for en kat ligger på 100-130 slag i minuttet i hviletilstand.
Katten trækker vejret 20-30 gange i minuttet.
Sørg for at lægge et kompres der hvor katten er skadet.
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WEBSHOP
Produkter til at hjælpe katten
gennem den stressede højtid.

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.

Sommeren er kommet og det er måske tid
til at din kat kan få lidt luft under poterne.
Hvis du ikke har mulighed for at lukke din
kat udendørs er der andre muligheder.

ALTANNET
Sikrer katten fra at springe ud fra altanen.
Fås i 3 forskellige størrelser:

SELE

LILLE STØRRELSE

TILBUD kr.

59,-

Før 79,-

SELE

STOR STØRRELSE

TILBUD kr.

69,-

3 x 2 M FØR 125 kr.

NU kr.

4 x 3 M FØR 199 kr.

NU kr.

6 x 3 M FØR 245 kr.

NU kr.

Før 89,-

95,169,215,-

NÅR DU HANDLER I VORES WEBSHOP STØTTER DU SAMTIDIG
VORES ARBEJDE MED AT HJÆLPE DANMARKS HJEMLØSE KATTE.

TILMELD DIG VORES
NYHEDSBREV!
Inges Kattehjem producerer nu kun bladet to
gange om året pga. stigende postpriser.
Men du kan stadig få bladet to 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 sender vi kun 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

10 OMKOSTNINGER VED
ANSKAFFELSE AF KAT
Katte ER dejlige! Men det at få sig et kæledyr koster både tid, penge og engagement Hvis du
tænker på at anskaffe dig en kat, bør du overveje, hvor stort et økonomisk ansvar det er. I
denne artikel kan du læse om nogle af de omkostninger, du kan forvente, der er i forbindelse
med anskaffelse af en ny kat.
Af Janne Jensen - Medarbejder hos Inges Kattehjem

ENGANGSOMKOSTNINGER
KØB AF KAT
Prisen på en kat kan variere ift. alder og race. Hos danske
dyreinternater koster det omtrent 1.000 kr. at adoptere en kat,
og selvom du kan få den gratis hos en privat person, bør du
medregne de udgifter, der vil blive lagt oveni til evt. neutralisering, mærkning, vaccinationer, mm.
Hos Inges Kattehjem koster det 950 kr. at adoptere en kat, der
er både vaccineret, chip- og øremærket samt neutraliseret.
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NEUTRALISERING
Når du anskaffer dig en killing eller en voksen kat, bør du overveje at få den kastreret eller steriliseret, så du undgår uønskede
killinger (læs om de mange fordele ved neutralisering på www.
Inges-kattehjem.dk).
Omkostningerne ved neutralisering kan variere efter køn på
katten og dyreklinik. For hankatte koster det mellem 600-1.000
kr. og for hunkatte 1.000-3.000 kr.
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MÆRKNING
Hvis du vil være sikker på, at din kat kan komme hjem igen i
tilfælde af, at den bliver væk, bør den øremærkes og/eller chippes. Et alternativ til øre- og chipmærkning er at iføre katten et
halsbånd, men et halsbånd kan falde af eller bringe katten i fare
ved at sidde fast, hvis det ikke er et halsbånd med sikkerhedslås.
Derfor anbefaler vi hos Inges Kattehjem, at man får mærket sin
kat hos dyrlægen. Dette kan koste mellem 300-500 kr. for en
mikrochip, mens øremærkning ofte laves i samme omgang som
neutralisering.

TRANSPORTKASSE
Når du skal hente din nye kat hjem, eller i forbindelse med
anden transport senere i kattens liv, kan det være en rigtig god
idé at have en transportkasse eller et transportbur. En transportkasse kan medvirke til en mere stressfri transport og kan
beskytte din kat, når du kører i bil. Transportkassen skal passe
til kattens størrelse og valg af transport og kan derfor variere i
pris. Typisk bør man beregne 100-500 kr. til denne udgift.

TILBAGEVENDENDE UDGIFTER
DYRLÆGEUDGIFTER
Afhængig af om din kat er indekat eller kan komme udenfor, kan
det være forskelligt, hvor ofte denne bør komme til kontrol hos
dyrlægen. En kat, der kan komme udenfor bør tages til kontrol
hos dyrlægen én gang om året og få foretaget vaccinationer og
forebyggende behandlinger, hvis nødvendigt. Priserne varierer
afhængig af dyreklinik, men du bør forberede dig på at betale
mellem 600-1.000 kr. for vaccination og tjek af din kat.

FORSIKRING
Er uheldet ude og din pelsede ven bliver syg eller kommer til
skade, kan det være en fordel, hvis du har en kæledyrsforsikring,
så du ikke pludselig står og mangler pengene, når du har mest
brug for dem. En forsikring til en kastreret, voksen hankat kan
koste omkring 70-200 kr. om måneden. Men husk at tegne din
forsikring, før du får brug for den.

Regninger til dyrehospitalet er en kæledyrsejers værste mareridt. Foruden det årlige tjek, skal du have i mente, at din kat kan
blive syg eller skadet og kræve akut behandling. Der vil derfor
kunne opstå ekstraudgifter til akutte dyrlægekonsultationer, et
besøg på skadestuen eller medicin, og det er ikke usandsynligt at
skulle betale 15.000-30.000 kr. i løbet af et kæledyrs levetid på
uforudsete dyrlægebehandlinger, så vær forberedt og læg penge
til side.
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PASNING OG PENSION
Det er meget sandsynligt at du på et tidspunkt vil skulle på
ferie eller på en længere tur et sted hen, hvor din kat ikke kan
komme med. I mange tilfælde kan man få familie eller venner til
at se efter katten, men hvis dette ikke er muligt, kan man være
nødsaget til at benytte sig af en kattepension, der kan koste
omkring 95-150 kr. i døgnet, eller privat pasning i hjemmet, der
kan forventes at koste mere.
KATTEGRUS OG FODER
Vi kan ikke komme udenom, at alle katte – og alle andre levende væsner – har brug for noget ordentligt at spise og et sted at
forrette sin nødtørft.
Ligesom hos mennesker kan en kats kost påvirke dens sundhed,
og det er derfor værd at investere i foder af en ordentlig kvalitet. Et godt foder kan på sigt sænke behovet for dyrlægebesøg
og forebygge visse sygdomme. Hvis du har én kat, kan du fodre
den for omkring 1.500-2.000 kr. om året, men dette afhænger
af din kats størrelse, køn, aktivitetsniveau, race og evt. specielle
behov.
Ydermere kan man ikke komme udenom udgiften til kattegrus.
Selv hvis din kat hovedsageligt går udenfor, kan det være nødvendigt med en kattebakke med grus derhjemme, hvis din kat af
den ene eller anden grund vælger at holde sig indendøre nogle
dage; det kan være, at den ikke vil ud i regnen, er uvenner med
naboens kat den dag eller lignende. Husk også, at selve kattebakken koster penge.

REJSEUDGIFTER
Hvis du beslutter dig for at tage din kat med ud i verden, skal
den i mange tilfælde have et pas og yderligere vacciner, hvilket
kan komme op og koste omkring 1.000 kr. Derudover ligger
gebyret på flyrejser med kæledyr normalt omkring 400-1.000 kr.

De ovenstående udgifter kan variere efter måden, man holder
kat. En udekat kræver flere vaccinationer og muligvis loppe- og
flåtkure, hvor en indekat vil koste mere i legetøj og kattegrus.
Mange katteejere er heldigvis enige med os hos Inges Kattehjem, når vi siger, at det er dét værd at bruge penge på at ens
pelsede ven har det godt, og man kan ikke sætte en pris på den
kærlighed, katten giver tilbage.

AKTIVERING OG LEGETØJ
Når du skal have kat, kan det være det værd at investere i et
kradsetræ af ordentlig kvalitet. Et kradsetræ giver katten mulighed for at pleje sine kløer, afsætte sin duft, strække kroppen
og have noget, den kan kalde sit eget – dette kan være en stor
hjælp til dig som katteejer, hvis du har dine møbler kær. Et almindeligt kradsebræt kan koste omkring 200 kr., men er sjældent
tilstrækkeligt til at opfylde din kats behov - særligt ikke, hvis din
kat ikke har mulighed for at komme udenfor. Hvis du vil have et
højt og robust kradsetræ, der holder din kat aktiveret, kan det
koste op til 2.000 kr.
Kattelegetøj behøver ikke koste særligt meget, og din kat kan
også være underholdt af en bold til 5 kr. eller en legepind til 30
kr., men det kan være godt at have et større udvalg til din kat, så
den forbliver underholdt og at skifte legetøjet ud, når det går i
stykker.
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DYRLÆGEN SKRIVER

GIARDIA

I det seneste år har vi på kattehjemmet været hårdt ramt af sygdommen Giardia. En parasit i kattens
tarmsystem, som giver ildelugtende diarré og som kan være rigtig svær at komme af med igen.
Her giver vores dyrlæge gode råd til hvordan du behandler og forebygger hvis du skulle være i den
uheldige situation, at din kat er blevet smittet med Giardia.
Af Rikke Nyeman, Dyrlæge - Husum Dyreklinik

HVAD ER GIARDIA
Giardia er en encellet parasit, der lever helt overfladisk i kattens
tyndtarm. Der kan være så mange at de nærmest danner et
tæppe på overfladen af tyndtarmen.
I tyndtarmen sker der opformering og når de udskilles med
afføring sker det i et cystestadie. Cysterne er meget resistente
og kan leve flere måneder under 10 graders celcius og flere
uger ved stuetemperatur.
Katten smittes ved at indtage noget der har været i kontakt
med inficeret afføring. Man skønner at forekomsten af katte der
har haft Giardia ligger mellem 1- 10 % men helt op mod 50%
kan være smittede i katterier.
TYPER
Der findes flere undertyper af Giardia og de betegnes med
bogstaver A, B, C, D, E, F og G . Mennesker smittes KUN med
typerne A og B . I Norden smittes hunde oftest med typerne C
og D, hvorimod katte smittes med type F. Hunde smitter altså
ikke til katte og omvendt.

SYMPTOMER
Nogle katte har ingen symptomer mens andre har og det er
ikke klarlagt hvorfor det er sådan. Det er oftest killinger der
rammes hårdest, katte med et dårligt immunforsvar eller katte
der lever tæt med mange andre katte (fx opdræt). Det er sjældent at voksne raske katte har symptomer.

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?:
Diarré - ofte kronisk (ildelugtende, blød, slimet og lys)
Oftest INGEN blod
Vægttab
INGEN feber eller opkast
Normale blodprøver

Giardia undertype F som vi ser hos kat her i Norden er værtsspecifik dvs. den ikke smitter til mennesker. Giardia undertype
A kan smitte fra mennesker til kat. Undertype A findes i mere
eksotiske lande og det er heldigvis sjældent herhjemme.
Har et mennekse diarre som følge af Giardia type A vil man
lave en gentest for at typebestemme Giardiaen. Giardia type G
findes hos gnavere og smitter ikke til katte, hunde og mennesker.
Giardiaparasit
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DIAGNOSTICERING
Diagnosen stilles med en afføringsprøve. Da cysterne godt kan
udskilles i bølger, er det sikreste at samle afføring fra 3 på hinanden følgende dage.
BEHANDLING
Til behandling bruges antiparasitær medicin og Fenbendazol er
det mest brugte og tilsyneladende mest effektive produkt på
markedet. Behandlingen gives i 5 dage. Hvis man har flere katte,
anbefales det at alle katte behandles. Der findes ingen vaccine
mod Giardia.
RENGØRING
Behandlingen effektiveres ved samtidig at vaske katten (hvis
muligt) med klorhexidin shampoo og efterfølgende føntørre
specielt den bagerste ende af katten (da Giardia cyster foretrækker et fugtigt miljø).
Grundig rengøring af omgivelserne og dermed udryddelse af
cysterne, har længe været anbefalet for at undgå reinfektion.
Nyere studier hvor der er blevet udført meget kontrolleret
rengøring, har dog vist at det er umuligt at udrydde Giardia
fra omgivelserne. Selvom dyrene blev effektivt behandlet og
omgivelserne blev rengjort ”lige efter bogen”, fik dyrene Giardia
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igen efter nogen tid. Lige meget hvor grundigt man gør rent så
vil katten altså altid få Giardia igen, d.v.s. at der er raske smittebærere.
Virkon S og Rodalon som har været anbefalet til rengøring af
omgivelserne er ikke effektive overfor cysterne, men det er
Klorin til gengæld.
Det anbefales at rengøre beskidte overflader og
overflader der har været forurenet med afføring grundigt med husholdnings klorin i en 1:30
opløsning.
Da det altså er umuligt at udrydde Giardia,
bør man i stedet fokusere på at få katten
klinisk rask (ingen diarré) samt optimere
kattens tarmflora med probiotika og fiberig
diæt. Derfor anbefales det heller ikke længere at man laver en kontrol afføringsprøve. Det er vigtigt altid at overveje
at selv om katten tester positiv for
Giardia kan dens mavetarm problem
godt skyldes mange andre ting.
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM
18. januar 2019 er markeret i vores kalender. Det er nemlig
dagen, hvor vi adopterede Cecilie, og det blev startskuddet til
en ny tilværelse, både for hende og for os.

Cecilie

Cecilie lærte jeg at kende, da hun kom ind på vores internat i
Hammelev i juni 2017 med sine tre 5-uger gamle killinger. Cecilie var den bedste missemor, men hun havde givetvis ikke haft
så stor kontakt til mennesker, og det bar hendes adfærd tydeligt
præg af. Hun var sky, bange og gemte sig hvis hun kunne og
hvæste højlydt, hvis vi kom for tæt på hende. Som regel bliver
missemødrene på internatet – uanset hvor stressede og bange
de er, når de kommer ind til os – langsomt vænnet til livet i den
gamle købmandsbutik, og bliver, ligesom deres afkom, nemmere
at komme til for hver dag der går.

Cecilie havde på nuværende tidspunkt boet i internatet i 16
måneder, og det er længe for en kat. Heldigvis får alle katte, der
kommer ind hos Sønderjyllands Dyreværnsforening, lov til at
blive til de er klar til formidling. Cecilie var i månederne forud
blevet lidt mere tilgængelig, nok mest fordi det kradsetræ, hun
altid lå i, gik i stykker, og hun derved blev ’tvunget’ frem, men
også fordi Cecilie er glad for godbidder, så med bestikkelse kunne den heldige få lov at nusse lidt på hovedet indtil hun med en
skarp hvæsen fik fortalt at nu var det nok. Jeg syntes simpelthen
at Cecilie fortjente en chance til – en chance for at bo i et
’rigtigt’ hjem hos mennesker, som ville kunne give hende den ro
og stabilitet, som man, uanset hvor gerne man end vil, ikke kan
give på et internat.

Det skete bare ikke med Cecilie. Hendes killinger blev vænnet
fra, og da de var gamle nok, blev de neutraliseret og fik nye
hjem, mens Cecilie trak sig og virkede ikke interesseret i menneskekontakt. Hendes yndlingssteder var typisk høje kradsetræer, hvor hun ikke umiddelbart var synlig, eller i huler, hvor hun lå
rullet sammen det meste af tiden.

Jeg mente også at Cecilie pga. hendes adfærd med sine killinger
og de øvrige katte på internatet ville kunne bo sammen med
den hunkat vi havde i forvejen. Typisk er det jo også sådan at
katte ændrer adfærd, når de kommer ud i eget hjem, hvor der
ikke er mange andre dyr og mange forskellige mennesker at
skulle forholde sig til.

Da min mand og jeg i oktober 2018 mistede vores hankat var
vi ikke i tvivl om at vi på et tidspunkt skulle have en kat mere.
Det skulle naturligvis være en internatkat igen, og vi blev enige
om at vi ville give Cecilie en chance.

Som sagt, så gjort, og den 18. januar i år hentede vi Cecilie
hjem. Hun boede bag den ene lænestol i de første to uger, hvor
vi stillede mad, vand og kattebakke ved siden af, så hun ikke
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skulle forlade sin sikre plads. Over de næste uger kom Cecilie mere og mere frem og vi kunne nusse hende, så længe
der ikke var hurtige bevægelser.
Det viser sig faktisk at Cecilie er en stor kælepotte. Hun
slår næsten knuder på sig selv for at blive nusset, og hun
nyder at blive redt. I skrivende stund har vi haft Cecilie i 3
måneder, og sikke en udvikling vi har set. Fra at være en sky
og forskrækket lille kat til at være et stort madøre, og den
første der kommer os i møde, når vi kommer hjem.
Vi øver meget med Cecilie. For eksempel skal hun lære at
blive håndteret uden at kradse eller bide, så hver dag løfter
vi hende lige lidt, så hun vænner sig til at nogen tager om
hende. Vi øver nærkontakt, og hver dag sætter jeg mig på
gulvet, tager hende op på skødet og klør hende bag ørerne
og aer hende helt ud til halespidsen. Vi træner med hende,
så hun lærer at gå ovenpå – der er vores soveværelse, og
hos os må katte gerne ligge i sengen, så det skal Cecilie
naturligvis også lære.
Det går fremad, og vi ser hver dag hvordan hun rykker sig,
fordi hun har tillid til os. Vi forcerer ikke noget – Cecilie skal
have lov at have alt den tid hun har brug for, og vi er helt
sikre på at den dag kommer, hvor vi skal slås om hvem der
kommer først op i sengen.
Af Sanne Steenberg Johansen
frivillig hos Sønderjyllands Dyreværnsforening af 1995.
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Vi var inde og besøge jeres internat i Glostrup tirsdag d.
26/2-19 for at kigge på ny kat. Det endte med vi købte
Panda, da han passede end til vores hjem. Dog stod der
at han ikke kunne lide små børn, og hund vidste man ikke.
Han er verdens sødeste kat, vores søn på 1 år og 3 mdr.
nusser ham uden problemer. Dog er høje lyde ikke et hit
endnu. Vores labrador hund Charlie er han ved at have
godkendt. Han er nu begyndt at bevæge sig mere rundt
i huset, og kan lægge tæt på hunden. Han elsker at blive
nusset og er en rigtig senge kat. Han er faldet rigtig godt til,
og vi tror ikke der bliver nogle problemer med ham.

Trods hans søde adfærd, har vi måtte skifte hans navn. Vi
følte ikke for navnet Panda. Så vi valgte at omdåbe ham til
Samson.
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NYT FRA

INGES KATTEHJEM
NYT FRA GLOSTRUP
På vores afdeling i Glostrup er der sket en helt masse. Da vi er
gået over til Hills som fodersponsor, har vi skulle rykke alt det
gamle foder væk, renovere reoler, få det nye sortiment hjem
og sætte os ind i de helt nye produkter. Her to måneder efter
opstart går det forrygende og vores kunder har taget godt
imod det nye tiltag.
Vi er også i fuld gang med at udvide vores dyrlægeklinik med
tandrøngten osv. så vi fremover kan ordne tænder på vores
katte, uden at sende dem ud af huset.
Vinteren er det tidspunkt hvor vi har muligheden for at hjælpe
rigtig mange ældre katte, da de ikke skal konkurrere med små
nuttede killinger. Derfor er størstedelen af de katte adopteret
ud i november- april 6 år og opefter, hvoraf alderspræsidenten
var 12 år. Vi har også helt uventet haft utrolig mange racekatte
inde til omplacering heriblandt Abyssinere, Sphynxer, Skovkatte,
British Shorthairs og Hellig Birmaer.
Når det så er sagt er killingerne begyndt at komme ret tidligt i
år. Allerede i marts sendte vi de første ud i plejefamilie. Dette
kan skyldes det varme vejr, som kan have gjort at hunnerne er
gået i løbetid lidt tidligere end normalt.
Vi har haft to annoncer i henholdsvis Stevnsbladet og Haslev-Faxe-posten i April måned med vores genudsætningsprojekter i håb om at nogle ville gøre brug af dette tilbud vi har.
Det gav pote og særlig på Stevns har vi fået neutraliseret en del
katte, både tamme og vildtlevende.
Som noget nyt er vi begyndt at lave ugentlige opdateringer
på Facebook, om de katte vi har videreformidlet fra Glostrup.
Rigtig mange følger det og tilbagemeldingen er at det er dejligt
med noget positivt, når meget at vores arbejde handler om
nødstedte katte. Du kan også følge med på vores Facebook
side og få et smil på læben hver mandag.
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Glostrup
ASIEKATTENE
I marts måned kom to damer, vi har et godt samarbejde
med, til vores afdeling, med to katte fra en gård.
På gården boede en bonde med den gammeldags holdning til, at katte kan klare sig ved at jage mus, derfor fik
de ingen supplerende kost, andet end syltede asier, deraf
navnet ”asiekattene”.
Dette resulterede i, at da kattene kom til os, vejede de
henholdsvis 1200 og 1400 g, Havde man ikke vidst bedre
var de både i størrelse og vægt, ikke ældre end 12 uger.
Men tænderne afslørede at disse to katte var over 1 år
gamle. Desværre er det et direkte resultat af fejlernæring
og det kan ikke siges oftes nok; katte kan ikke klare sig
uden hjælp fra mennesker i Danmark. Desuden er der ikke
hold i at sultne katte jager bedre, det forholder sig faktisk
lige modsat. Det er ikke anderledes end os mennesker;
hvis vi er sultne, har vi mindre energi. Det tog lang tid før
vi fik de to kærlige og kælne drenge på rette køl, da de
var undervægtige, havde Giardia (en tarmparasit) og dårlig
pels.
Dog varede det ikke længe, før de søde mennesker fra
Plantorama på Amager forelskede sig pladask i dem, efter
at have mistet deres gamle maskotkat. Så Walter og Carlo
som kattene nu hedder, nyder nu livet som planteskolekatte med masser af plads, kæl og ikke mindst rigitg god
kattemad.
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LUDVIG
En sen eftermiddag i April kom en mand hastende ind med en
kat i en papkasse.
Han fortalte at den lå i vejkanten uden at bevæge sig. Alle de
andre biler kørte forbi uden at reagere og selvom han havde
meget travlt kunne han ikke bære at den skulle ligge der.
Vi gik ud fra at katten var påkørt. Hans bug var helt udspilet,
den ene pupil var meget stor, den anden meget lille. Han var
ikke i stand til at bevæge andet end sit hoved og så lugtede han
ganske forfærdeligt.
Vi kunne konstatere at katten havde et øremærke og vi kunne
derfor kontakte ejeren.
Det viste sig at katten havde været savnet i 6 år og da ejeren
boede langt væk, lavede vi en aftale om at gøre hvad vi kunne
for katten, hvad enten det var en behandling eller en aflivning.
Vores medarbejder Heidi fik ham hastekørt til vores dyrlæger
på Husum dyreklinik. Desværre viste det sig at katten ikke var
påkørt, men alvorligt syg og i gang med at dø.
Tusind tak til dig der valgte ikke at vende det blinde øje til og
køre videre, men fik ham bragt ind. Du har gjort en stor forskel
i en kats liv. I stedet for at ende sine dage alene i en vejkant
med bilerne susende forbi ham, endte han livet på et blødt tæppe med Heidi der blev hos ham og nussede og talte til ham. Og
Ludvig som den smukke røde hankat hed, æltede til det sidste.

BINGO
En formiddag i Maj kom en meget sød dame ind med en
meget forkommen hankat, som havde gået rundt på hendes
grund. Hun havde spurgt alle i området, men ingen kendte
til katten. Han var hverken mærket eller neutraliseret. Da
han er langhåret var hele hans pels fuldstændig filtret ind
med stor smerte til følge.
Vi fik ham hurtigt lagt i narkose og neutraliseret, mærket og
klippet ham helt ned. Under huden gemte sig en slem allergi
og han blev straks sat på special kost til allergi katte. Han
var meget meget tynd og bar stærkt præg af at have klaret
sig selv i lang tid. Han var ret bange, men efter et stykke tid
blødte han mere og mere op og begyndte at tage på i vægt

3 KILLINGER DUMPET I AFFALDSCONTAINER
En morgen i Maj fik vi et opkald fra en virksomhed i Glostrup.
Da de mødte ind på arbejdet kunne de høre lyden af miaven
komme fra deres store affaldscontainer. Da de åbnede opdagede de 3 små killinger, ca 4 uger gamle.
Den store undersøgelse gik i gang for at undersøge om containeren indeholdt flere end de 3 men heldigvis ikke. Da virksomheden har holdt lukket siden torsdag vides det ikke hvor lang
tid de har ligget der, men een ting er sikkert da de ankom på
vores afdeling i Glostrup var de meget sultne. Efter et dyrlægetjek blev de sendt ud til en af vores dyrgtige plejefamilier til de
er 12 uger gamle og klar til et nyt og blivende hjem.
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NÆSTVED
I Næstved er de første 5 måneder af året gået meget stille og
roligt. Der har været større antal af formidlinger end indleveringer, så i perioder har der ikke været mere end et par katte af
gangen på kattehjemmet.
Men første lille kattefamilie er flyttet ind og nu ved vi godt
hvilken vej pilen peger. Missemor, en nervøs en af slagsen blev
indleveret sammen med sine 3 killinger. De blev indleveret af
en kvinde der havde fundet dem i sin have. Kvinden havde selv
katte som ikke just var begejstrede for de nyindflyttede, ligesom
missemor var på stikkerne hele tiden for at beskytte sit afkom.
Killingerne var på det tidspunkt, i starten af maj måned, omkring
14 dage gamle.
Da killingerne var omkring 4 uger fik de et par sted-søskende.
Et ungt par havde ved oprydning i deres trailer fundet et par
2-ugers killinger.
De havde observeret på dem i et døgns tid, men ingen missemor viste sig. De var efterhånden godt sultne da de blev
indleveret hos os.
28

stv

ed

Det tog kun 15 sekunder, så var det missemors unger. Hun
lod dem die og vaskede dem som var det hendes egne, og de
14 dages forskel på de to hold killinger betyder ikke noget for
nogen af dem. Alle uden undtagelse er i fin trivsel.
Men det er lang tid at binde en missemor med killinger i et bur,
når killingerne er så små og dyreværnsloven siger 12 uger før
man må skille dem ad.
Derfor har vi stærkt brug for plejefamilier i Næstved.
Så har du lyst til og mulighed for at have en lille missefamilie
boende i en periode på typisk 4 - 8 uger og bor du i Næstved-området så tøv ikke med at henvende dig personligt i vores
åbningstid tirsdag og torsdag mellem 15 og 18 eller søndag
mellem 11 og 14, eller ring på tlf: 44 85 35 55, til en snak om
hvad det vil sige at være plejefamilie.
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HILLERØD
Siden sidste medlemsblad har ansatte på Inges kattehjem
været på kursus i adfærdsbiologi med focus på katte. Det
var fem meget spændende dage hvor kattens adfærd blev
”endevendt”! Vi føler os nu endnu bedre kvalificeret til at
rådgive katteejerne omkring kattens adfærd. Man kan jo
ikke entydigt give en facitliste, men vi har fået nogle værktøjer som i mange tilfælde kan udbedre et givent problem,
også ved at lære at forstå kattens adfærd.

ÅBENT HUS I ODENSE
På Inges Kattehjem i Odense har vi haft et lidt turbulent og udfordrende år. Siden vi flyttede fra Sdr. Boulevard til Landbrugsvej
i Odense S har vi arbejdet hårdt på at få vores nye kattehjem
klart og funktionsdygtigt. Vi har omdannet en almindelig bolig til
et funktionelt internat og det har været noget af en udfordring
- samtidig med at vi har modtaget en masse herreløse katte og
formidlet dem ud i nye hjem.
Vi er nu ved at være så langt at vi er klar til at vise vores nye
internat frem og derfor holder vi ÅBENT HUS 15. JUNI
kl. 12-15, hvor alle er velkomne til at komme og se vores nye
kattehjem.
Det nye år har i Odense været lidt stille i forhold til tidligere. Vi
har modtaget en del intakte hankatte som har været behandlingskrævende pga bylder og bidsår fra slåskampe. Det er dejligt
at se, hvordan sådan en ramponeret og uplejet hankat kan
forvandle sig på nogle uger, når den behandles og kastreres.

Nogle katte der kommer til os er selvfølgelig stressede,
bange, sky og aggressive. Vi har indenfor de sidste måneder af 2018 og i begyndelsen af 2019 oplevet flere
katte som er blevet rigtige gode kælekatte uden stress.
Blandt vores frivillige er der flere der bruger meget tid på
disse ”særlige” katte. Derved får vi mere og mere positiv
response fra nye katteejere hvor katten hurtigere vinder
tillid. De mange kræfter der bruges på dette frivillige
arbejde kan betyde meget for kattens videre liv i et nyt
hjem.
I vores Hillerødafdeling er vi klar med en folder om vores
arbejde. Folderen beskriver vores arbejde for kattene og
lidt om hvad vi ellers går og laver. At vi har dyrlæge tilknyttet vores kattehjem og en stor mængde af frivillige, samt
hvad vi har til katten i vores butik. Folderen kan findes på
kattehjemmet og den vil også være at finde på biblioteker,
dyrebutikker m.v. rundt omkring i Nordsjællandsområdet.
Vi vil have udsalg på foder af en god kvalitet i løbet af maj/
juni.

Vi har lige først i april fået indleveret den første missefamilie
- morkat og 5 helt små killinger, ca en uge gamle. Morkat er
tjekket af dyrlægen og sendt ud i pleje hos en af vores meget
dedikerede plejefamilier. Vi er super glade og taknemmelige for
det store stykke arbejde vores plejefamilier hvert år udfører
for os. Uden dem vil vi ikke være i stand til at hjælpe så mange
katte.
Vi er glade for at kunne byde dyrlæge Kalle Rasmussen velkommen i Odense afdelingen. Kalle er nyuddannet og er lige vendt
hjem fra et praktik ophold på et stort dyrehospital i Colorado,
USA. Kalle har allerede stor erfaring med katte. Vi kender Kalle
i forvejen, da han i flere år har opfostret og plejet moderløse
killinger for os i Odense. Vi glæder os meget til vores fremtidige
samarbejde og er glade og stolte over, at Kalle vil arbejde hos os
i Odense.
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KLINIK
I sensommer 2018 lejede vi lejligheden under internatet. Lejligheden har indtil nu været brugt primært til missemødre med
killinger m.v.

KILLINGER HELE ÅRET...
Der er efterhånden killingesæson hele året. Vi har haft killinger
i alle størrelser både i november, december januar og februar.
Det har vi aldrig prøvet før! Det har primært været killinger der
er fundet uden deres missemor.
NYE HJEM
Vi bliver simpelthen nød til at fortælle, at 37 katte har fået nyt
hjem i løbet af årets første 2 måneder. Kattekøbere kommer fra
nær og fjern for at købe kat hos os. Vi får rigtig meget ros for
vores dejlige katte, og kattekøbere og besøgende er imponeret
over den ro og fordragelighed der hersker i internatet. Katte
i alle aldre og størrelser leger og bor sammen i vores store
fællesarealer , og kun meget få katte er af forskellige grunde nød
til at være i bur.

Takket være økonomisk støtte fra Inges Kattehjem har det
været muligt at etablere egen klinik i lejligheden. Klinikken vil
betyde rigtig meget for os. Vi vil spare rigtig meget tid på kørsel
til og fra dyrlæge. Kattene kan blive i deres vante omgivelser og
hentes ned i klinikken når de skal til sundhedstjek/neutraliseres
o.s.v. Kattene kan ligeledes hurtigt komme retur til vante omgivelser når de har været hos dyrlægen.
Klinikken tages i brug om meget kort tid. Og vi glæder os så
meget! Vi er rigtig glade for, at vi har fået denne mulighed!!
I næste nummer af Inges Kattehjems blad vil vi fortælle mere
om klinikken og hvordan det er at have egen klinik

SAMARBEJDSAFTALE
I begyndelsen af marts var direktøren fra Kattens Værn Mogens
Wilbert og katteinspektør Gitte Guldhammer på besøg i internatet. De var også imponerede over vores fine forhold og vores
fantastiske holdning til kattene.
Kattens Værn har ingen internater i vores område og efter
forslag fra Jørgen - direktør i Inges Kattehjem, vil de fremover
aflevere formidlingsegnede katte der indfanges i vores område
til os.
SAMARBEJDSAFTALE MED HILLS
Vi har indgået en foderaftale med Hills. Vi vil fremover fodre
med Hills på internatet og vi vil også i løbet af kort tid sælge
Hills produkter.

Hamm
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GIV VORES MISSER NYE BISSER
Tandsygdomme hos katte er et stigende problem. Katte
rammes desværre ofte af en speciel tandsygdom, der kaldes
tandresorptioner. Sygdommen viser sig ved, at tandens rod og
emalje nedbrydes, så tanden til sidst knækker ved tandkødsranden. Når tandens nerve blottes, får katten stærke smerter, som i
værste tilfælde kan medvirke til at katten har svært ved at spise.
Tandresorptioner kan ikke kureres, så den eneste mulighed der
er for at hjælpe katten af med smerterne, er at trække tanden
ud. En tandudtrækning er bestemt ikke billig hos dyrlægen og i
de sidste år er mange af vores penge gået til netop dette.
Vi har derfor taget beslutningen om at få en tandklinik på vores
afdelinger i Glostrup og Odense, så dette arbejde ikke længere
behøver at foregå ”ude af huset”.
Vi har fået en større donation der er øremærket til det udstyr
der skal bruges, men vi mangler stadig 70.000 kr. til den ombygning og de krav der stilles til lokalerne, som det skal være i.

Dette kan gøres på flere forskellige måder:
- Du kan donere på vores MobilePay: 22 35 44 85 – mærk med
”bisser”.
- Netbank, kodelinje +01<+6586600 – mærk med ”bisser”.
- Du kan donere gennem vores webshop – skriv ”bisser” i
bemærkninger.
- Og så er du selvfølgelig altid velkommen til at komme forbi en
af vores afdelinger.
Husk at Inges Kattehjem er godkendt hos SKAT som berettiget
til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren, se ligningslovens §8a.
Projektet forventes afsluttet i efteråret 2019.

Vi håber derfor at du vil være med til at give et bidrag til vores
nye tandklinikker. På denne måde kan vi i fremtiden spare en
masse penge, som i stedet kan bruges til at redde endnu flere
katte.

PÅ FORHÅND TUSIND TAK FOR DIN STORE HJÆLP

Smykker med Inges Kattehjems søde logo
Katina Design
– Dansk kunsthåndværk
Midt i Glamsbjerg på Fyn, i Nørregade, ligger byens
gamle bryghus. I de lokaler, hvor man tidligere bryggede skummende øl, bliver der i dag skabt skønne
smykker.
Det er kunsthåndværker Tina Rasmussen, der
regerer her. Her findes butik og værk-sted, hvor der
fremstilles unikke håndlavede smykker efter gode,
gammeldags håndværksmæssige principper. Materialet er fortrinsvis rent Sterlingsølv, men kan også være
for eksempel sten, læder og gummi.
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SMYKKE
I LÆDERSNOR

595,-

LOGOSMYKKE

349,-

LOGORING

*

760,* Laves på bestilling efter størrelse.

www.inges-kattehjem.dk

Se det store udvalg
af smykker på vores
hjemmeside.
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VIGTIGE ADRESSER
TELEFON

44 85 35 55
HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM
Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup
www.inges-kattehjem.dk / www.facebook.dk/ingeskattehjem
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM ODENSE
Landbrugsvej 18, 5260 Odense S
LOKALAFDELING INGES KATTEHJEM NÆSTVED
Kasernevej 1, 4700 Næstved
LOKALAFDELING KATTEHJEMMET I HILLERØD
Slangerupgade 39, 3400 Hillerød
FONDENS BESTYRELSE
Jørgen Skærbye Petersen, Preben Dybdahl Thomsen, 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

Telefon 44 85 35 55, 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

