
 



Danmark har et landsdækkende
problem med herreløse og
vanrøgtede katte



Flere end 40.000 danskere



I alt for mange år har man sagt, at katten kan klare sig selv i den

europæiske natur. 

Det er på den måde ikke uden ansvar, ej heller

billigt eller nemt, at have kat. Mange adfærdsproblemer kan kobles

direkte til forsømmelse af de pligter som følger med en kat.



Det

største problem er den brug og smid væk-kultur

som katte er blevet en del af, simpelthen fordi

det ingen konsekvenser har for katteejeren. 

Mærkning og registrering kan således afholde

nogle privatpersoner helt fra at avle på katte,

der ikke kan afsættes, og derfor ender hjemløse

eller hos internaterne.

55% af

de adspurgte havde fået

deres kat gratis.



 3.100 (2004) til 11.000 katte (2017)



Graferne viser, at en større procentdel af hunde

kommer hjem igen, samt at internaterne på års basis får betydeligt

mange flere katte ind end hunde.



Pt. er det ukontrolleret og uden

store negative økonomiske

konsekvenser at avle killinger på

sin hunkat. 

Det er

uacceptabelt at katte, som er

levende, sansende dyr, sælges

ukontrolleret og til en værdi, der

ikke afspejler deres værd. 



Det vil “øge katteejernes ansvar og således hæve kattenes

status” (1). 

der er enighed blandt de

ansvarlige myndigheder og engagerede ngo'er om, at

ID-mærkning er et nødvendigt skridt på vejen for at

tackle problemet med katte.



Hvert år huser kattehjem og dyreinternater tusindvis af hjemløse

katte. Disse tal bliver højere år efter år i takt med at udbuddet bliver

større. De sidste 14 år er antallet af katte afleveret på internaterne

steget med 250%, hvoraf 80% har været ejerløse (6). Samtlige

dyreinternater har haft en eksplosiv stigning i indleverede katte i år,

og det er en meget bekymrende udvikling.



Mærkning kan hjælpe danskere med at få deres katte hjem igen. Af alle de

hjemløse katte der bliver indleveret til internaterne, kommer 99% af dem

aldrig hjem, men må videreformidles eller aflives.





Husdyr og hunde er underlagt mærkningsregler med det formål hhv. at sikre,

at et dyrs identitet og oprindelse kan fastslås med størst mulig sikkerhed og

ansvarsplacering. Det er på tide, at lovgivningen anerkender, at katte har

behov for tilsvarende ansvarsplacering for især at sikre human og omsorgsfuld

behandling i overensstemmelse med dyreværnsloven.
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