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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 adopteret en kat i en af vores afdelinger rundt i
landet, registreret din kat i Dansk katteregister, brugt vores klinik,
web-shop eller pension, eller måske er du en af vores bidragsydere.
Kattehjemmets blad udsendes 2 gange årligt til samtlige
bidragsydere, med post og 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 det overlades helt frit til den enkelte at give et
bidrag til Kattehjemmet. Alle bidrag – store såvel som små –
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(lukket onsdag) 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.
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KÆRE KATTEVEN
Sommeren er så småt på vej, og på Inges Kattehjem forbereder vi os på den
kommende killingesæson. Vinteren og foråret har budt på formidling af en stille
strøm af voksne katte. De fleste fik ikke lov at sidde længe, da der har været stor
efterspørgsel på dem. Men mon ikke at vi med sommeren begynder at få internaterne fyldt helt op igen som vanligt.

20 Slog nysgerrighed katten ihjel?
22 Dyrlægen skriver: Herpes
24 En hilsen fra mit nye hjem
26 Nyt fra Inges Kattehjem

Det helt store emne vi har arbejdet ekstra meget med siden sidste blad, har været
en bedre lovgivning for kattene og det har nu endelig givet pote. Lad os bare sige
at tirsdag d. 4. maj, fik vi champagne på kattehjemmet. Dette kan du læse meget
mere om under artiklen “En vigtig sejr for kattene” på side 14.
I dette nummer sætter vi fokus på alternative måder at holde kat på. Her vil du
kunne hente en masse inspiration til løbegårde, indhegnede haver, gåture med
katten osv. Alt dette kan du læse mere om i dette blads Tema på side 6.
Derudover kan du læse om hvor klog din kat egentlig er, men også om du egentlig
kan tale med din kat. Vi fortæller også om en helt ny bog der har en helt særlig
tilknytning til vores afdeling i Odense. Der vil selvfølgelig som altid være søde
historier fra nye hjem, Kattens verden, opdateringer fra lokalafdelingerne og selvfølgelig en artikel fra en af vores dyrlæger, der denne gang har skrevet om Herpes
hos katte.
God læsning
Redaktionen

BLADET FORVENTES
AT UDKOMME
Maj (post og online)
November (post og online)
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MUMIEKATTENE PÅ NYBORG SLOT
I forbindelse med at man i vinteren 1989-90 ryddede op i
slottets nederste stokværk, for at skabe adgang for publikum,
dukkede en indtørret kat pludselig op under nogle store munkesten og tømmer. Det var ikke første gang at en indtørret kat
var dukket op på slottet.
I 1920’erne var en skoleklasse på udflugt til slottet, og børnene gik nysgerrigt rundt og undersøgte alle de små afkroge på
slottet, da de opdagede en indtørret kat spiddet fast på væggen.
I gamle dage var der tradition for at begrave døde katte under
huset, for at holde onde ånder væk, men dette var anderledes.
For hvorfor var den spiddet fast på en væg med et søm? Dette er museet nu gået igang med at undersøge, og kattene skal
fremover være en fast del af udstillingen på slottet. Kattene har
derfor været sendt videre til eksperter, der har konkluderet at

kattene har lidt en voldsom død ved vold, for derefter at været
stivnet vandret og hængt op lodret, og der var derfor ikke tale
om katte der ved en fejl havde været spærret inde og døde af
sult.
Konservatorerne undrer sig over hvordan kattene har mumificeret sig, og hvorfor kattene ikke er gået til i råddenskab, og de
har nu efterspurgt eksemplarer på indtørrede katte fra andre
steder i landet, for at undersøge, hvilke processer der gør sig
gældende. Umiddelbart ser slotskatten nemlig ikke ud til at have
været udsat for nogle former for kemikalier. Så alt tyder på at de
er mumificeret naturligt.
Nu bliver slotskattene altså fremover en del af slottets historie
og udstillinger, så kommer du forbi Nyborg er det måske et
besøg værd.

Billeder lånt fra Nyborg Slot
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HVOR KLOG ER KATTEN EGENTLIG?
Idéen om, at hunde er mere intelligente end katte, er nu blevet
sat i tvivl. Japanske forskere siger, at katte er nøjagtig lige så gode
som hunde ved visse hukommelsestest, hvilket tyder på, at de
måske er lige så kloge.
En undersøgelse - der involverede 49 katte - viser, at katte kan
huske minder om behagelige oplevelser, såsom at spise en yndlingssnack. Hunde viser den samme type af erindring - nemlig
en unik hukommelse af en bestemt begivenhed, også kendt som
episodisk hukommelse.
Mennesker forsøger ofte bevidst at rekonstruere tidligere begivenheder, der har fundet sted i deres liv, såsom hvad de spiste til
morgenmad, deres første dag i et nyt job eller et familiebryllup.
Disse minder er knyttet til en individuel begivenhed, så de er
unikke for den person.
Saho Takagi, en psykolog ved Kyoto Universitet, udtaler, at katte
såvel som hunde, brugte minder fra en enkelt tidligere oplevelse, hvilket kan antyde, at de har episodisk hukommelse svarende
til menneskers.
”Episodisk hukommelse betragtes som relateret til sindets
introspektive funktion, og undersøgelsen kan antyde en form for
bevidsthed hos katte. Det er interessant, at de aktivt kan huske
minder om deres oplevelse på samme måde som mennesker”,
udtaler forskeren.
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Det japanske hold testede kattene på deres evne til, at huske
hvilken skål de allerede havde spist ud af, og hvilken der var
uberørt efter et 15-minutters interval. De fandt ud af, at kattene kunne huske "hvad" og "hvor" oplysninger om madskålene,
hvilket tyder på, at de havde episodisk hukommelse.
Forskerne mener, at katte måske endda husker i meget længere
perioder, end den korte tid testen var baseret på. Forskningen
tyder også på, at katte kan matche hunde på flere forskellige
mentale tests, herunder at reagere på menneskelige gestus,
ansigtsudtryk og følelser.
Denne forskning kan have flere praktiske anvendelser. At forstå
kattene, kan hjælpe med at skabe endnu bedre forhold mellem
katte og mennesker. Katte kan være lige så intelligente som
hunde, i modsætning til den mere udbredte opfattelse, at hunde
er meget klogere.
Dette åbner døren til ny forskning, der kan undersøge, hvor lang
kattens hukommelse kan være, og om de også husker andre
episoder i deres eget liv, som mennesker gør.
Det bliver spændende at følge den kommende forskning, så vi
alle kan blive lidt klogere på vores allesammens katte.
Den fulde undersøgelse kan læses her:
www.journals.elsevier.com/behavioural-processes/
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TEMA

SÅDAN KAN MAN
OGSÅ HOLDE KAT
Løbegård, indhegning og GPS-halsbånd er alle ting som katteejere bruger for at berige deres katte og samtidig sørge for at have dem i sikkerhed. I denne artikel håber vi at kunne inspirere dig til
alternative måder hvorpå du kan holde kat.
Af Heidi Brygger & Cecilie Helmuth
KATTEN OG NABOEN
Katten er et af de mest almindelige kæledyr i Danmark. Den er
også en af de mest almindelige årsager til nabostridigheder - for
i modsætning til hunden bliver katten sjældent holdt i snor.
En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2018 viste, at
næsten tre ud af fire katteejere lader deres katte strejfe frit omkring, dette til trods for at lovgivningen faktisk siger at du som
katteejer har pligt til at holde din kat på egen matrikel.
Der findes ingen oversigt over, hvor mange nabostridigheder
der handler om katte, men en undersøgelse fra Bolius har vist,
at strejfende dyr er den hyppigste årsag til konflikter mellem
naboer og vi her på Inges Kattehjem kan bekræfte at vi flere
gange har haft ulykkelige mennesker på telefonen, der er raget
uklar med naboen på grund af deres kats unoder - her hører vi
om alt fra kattelort i blomsterbedet til ridser på den nye bil.
Men vi ser en stigende tendens til at folk holder deres katte på
egen grund. Det kan være indhegnede haver, løbegårde, men
også at gå ture med katten i en sele. Den nyeste teknologi har
også sørget for at man kan holde øje med sin kat med GPS, så
du altid ved hvor din kat befinder sig. Måske vi alligevel bliver
mere og mere bevidste om at katten er noget vi har valgt at
have og ikke naboen.
FRA STALDKAT TIL SOFAKAT
Man skal ikke langt tilbage i historien før katten blot var en ekstra medarbejder på gården, eller viceværtens hjælper i baggården. Katten var praktisk at have, fordi den hjalp med til at holde
muse- og rottebestanden nede.
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Langsomt flyttede katten fra stalden og ind i stuerne og de
fleste af Danmarks katte er nu kælekatte som er højt elsket af
deres ejere. Denne udvikling betyder også at vi i langt højere
grad har et ønske om at passe bedre på vores kat og har man
først mistet en kat til naboens Mercedes kan det være svært at
forestille sig at lukke kattens nye familiemedlem ud til samme
uvisse skæbne. Derfor ser vi en stigende tendens til at folk
ønsker at sikre deres katte, men stadig sørge for at katten har
rigeligt med aktivering og øget livskvalitet.
Temaet i dette blad indeholder derfor en masse inspiration til
alternative måder at holde kat på, som mange af vores læsere
har valgt at dele med os. Vi håber at dette kan give dig inspiration til at holde din kat på en alternativ måde.

FAKTA
70.000 katte bliver årligt dræbt
i den danske trafik. Der findes
ikke noget præcis tal for, hvor mange dyr der mister livet i
trafikken. Men både Falck og Danmarks Miljøundersøgelser,
DMU, har nogle forsigtige skøn. Hos DMU viser en opgørelse overraskende, at katten topper listen over de større
pattedyr, der bliver dræbt i trafikken. Tallene viser, at godt
70.000 katte hvert år mister livet i trafikken sammen med
godt 55.000 pindsvin, 31.000 harer, 30.000 ræve og 1400
grævlinge.
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Trundes Ragdolls i løbegården

LØBEGÅRD
En velkendt måde at afholde katten fra at løb hjemmefra, er ved
at lave en løbegård i forlængelse af dit hus. Der er mange måder
at gøre dette på. Nogle vælger at bygge løbegården i forbindelse
med et vindue eller en bagdør, så katten kan tilgå løbegården via
en kattelem. Andre integrerer løbegården som en del af deres
terrasse, så det er muligt at sidde ude i løbegården og nyde
naturen sammen med sin kat. Mulighederne er uendelige og kun
fantasien sætter grænser.
Trunde fortæller følgende om hendes begrundelser for at lave
en løbegård: "Vi blev beriget med 2 Ragdoll killinger på 14 uger for
snart længe siden.

Vi fik bygget en kattegård i forbindelse med vores kælder, så de selv
kunne gå ind og ud. Selvom de ikke var fritløbere så oplevede de
alverdens syns og duft indtryk gennem årene. Vi turde heller ikke at
lade dem komme helt ud fordi vi boede op til en befærdet hovedgade hvor bilerne kørte stærkt."
Hjemme hos Berit er løbegården bygget op af verandaen, så
kat og ejer kan hygge sig sammen. "Vi har bygget kattegård med
adgang gennem et vindue fra huset. Kattehuset på væggen er en
yndet plads. Og så kan vi være sammen når vi hygger på den lille
veranda. "
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Hygge i Berits løbegård

INDHEGNET HAVE
Ifølge lov om mark- og vejfred skal din kat som sagt holdes på egen
matrikel. Det kan dog ikke altid lade sig gøre, med eventyrlystne dyr
som katte. Derfor er der nogle der vælger at indhegne deres have,
for at sørge for at holde katten hjemme. Både for at overholde
lovgivningen, men også for at passe på deres katte.
Lone fortæller her om hvordan de har kattesikret deres have:
"Vi har hegnet ind, siden vi hentede vores første kat i 2006. Og huset vi
bor i nu, blev købt med henblik på, at haven var nem at gå til og hegne
ind. Vores motivation er dels, at vi ikke vil miste kattene til trafikken, og
dels at vi også har styr på kattene, når de ikke kan forlade matriklen.
Vi har pt. tre katte. De har kun oplevet indhegning, og de få gange, de
ved at uheld er smuttet, er det tydeligt, at det er trygt og godt at komme inden for indhegningen igen. Rent praktisk har vi vel ca. 300 m2
indhegnet have. Hegnet består af 180 cm hønsenet, med min. 60 cm
vinklet udhæng af hønsenet. Træer tæt på indhegningen, har fået kraver
på. Haven er forsøgt indrettet kattevenligt - bl.a. med et klatrestativ.
Men hos os kan alt klatres på - ja selv drivhuset kan bruges."
Lones kattesikrede have

INDHEGNET ALTAN
Bor du i lejlighed med altan, har du en fin mulighed for at lade din
kat komme ud og få lidt frisk luft i næsen. En altan er nem at kattesikre. Bor du til leje kan en mindre permanent løsning være at sætte
et net op, der sikrer at katten ikke kan hoppe ned fra altanen.
Du kan også som Hanna, lave en mere permanent løsning: "Min kat
Pyt er født med en hoftefejl, hvilket gør, at hun ikke kan løbe fra biler
eller nabohunde. Da jeg adopterede hende var det altid min drøm at
købe en lejlighed med altan, så hun kunne komme ud og opleve verden
udenfor. Vi løb desværre ind i problemet, at hun ikke ville ind igen. Så i
stedet for besluttede jeg mig for at bygge en indhegning lige udenfor
balkondøren. Den kan jeg lade stå åben det meste af dagen, så hun
kan gå ind og ud selv. Den var overraskende nem at bygge: 4 bjælker
og volierenet."

Hannas altan

KAT I SELE
Bor du i lejlighed eller et sted hvor det ikke er muligt at bygge
en løbegård, men stadig ønsker at tilbyde din kat muligheden for
at komme udenfor, kan du overveje at tage din kat med udenfor
i snor. For de fleste katte tager det lidt tid at blive vant til selen,
men når de har lært det, er det en fin måde at berige sin kat på.
Derudover kan det være rigtig praktisk, hvis man ønsker at tage
sin kat med på tur eller måske på ferie.
Jane fortæller om deres liv med sele-katte:
"Når man bor i lejlighed kan man ikke bare lukke katte ud alene.
What to do? .. Vi begyndte at tage dem med ned i gårdhaven i sele
og det var tydeligt at kattene havde interesse for at være ude i sele.
Så skete der noget der ændrede hele systemet. Vi købte en klapvogn til dyr. Kattene blev nu transporteret hen til den lille, lokale

park og blev luftet dér. Det var en stor succes. Kattene blev aktiveret
og var lykkelige for deres ture.
Disse ture blev en daglig ting. Faktisk fik vi det at høre, hvis ikke vi tog
dem ud at gå til tiden. Så stod de ved døren og "brokkede" sig og tog
i håndtaget.
Vores ture til den lille park blev efterhånden udvidet til længere gåture.
Ynglings ruten var Kastrup strandpark, hvor til vi både gik, men også
cyklede. Jep! En kat i hver cykelkurv og ned til stranden. Det var livet.
Vi skaffede os også seler til bilen og kørte i skoven. Når kattene kan
sidde i deres sæde og kigge ud, så går bilturen ganske fint.
Turen i skoven var altid en succes. Klapvognen var med, hvis de skulle
bruge pause eller tryghed og ellers var det bare ud at opleve verden."
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GPS-HALSBÅND
Hvis du stadig ønsker at lade din kat løbe frit, men også gerne
vil kunne holde øje med den, så kan du med fordel investere i
et GPS-halsbånd. På den måde kan du holde øje med hvor din
kat befinder sig og nemt finde den, hvis den løber bort.
Anna fortæller følgende om at have GPS på sine katte: "Jeg bor
på 2. sal i en andelslejlighed på Østerbro, med kattene Ko og Ernst.
Til andelen hører en stor gårdhave, som kattene er meget glade for.
Da der er et sted i gården, hvorfra kattene teknisk set kan forlade
matriklen, har jeg monteret GPS'er til deres seler, så jeg altid kan se,
hvor de er på min telefon. GPS'en har en præcision på ca. 10-50 m.
Når jeg kommer hjem fra arbejde monterer jeg GPS'erne, lukker
kattene ud, sætter døren på klem og venter indtil kattene er klar til
at komme op igen, efter alt fra 10 min til et par timer. Skulle kattene forlade matriklen notificerer min app mig, da jeg har prædefineret et "Geofence" i appen. Det giver en fantastik tryghed at vide,
at i tilfælde af, at kattene løber væk eller forvirrer sig ned i en nabos
kælder, ville jeg kunne finde dem igen."

DIN KAT - DIT ANSVAR
Men hvad så med dig der ikke har mulighed for at indhegne en
have eller lave en løbegård. Måske bor du til leje, hvor det ikke
er tilladt at bygge disse ting. Hvad gør du så for at sørge for at
katten er i sikkerhed? Du kan med fordel læse med her.
Det er først og fremmest ejerens ansvar at tage hånd om sin
kat. Som katteejer har du, som nævnt, pligt til at holde din kat
på egen grund og ikke lade den strejfe frit rundt. Den allerførste
grundregel er, at kattene skal neutraliseres og selvfølgelig blive
øremærket eller chippet. Hvis de ikke bliver neutraliseret, så vil
de strejfe mere rundt, måske urinmarkere, hyle og jamre og det
kan være meget belastende for naboerne. Er katten neutraliseret får den en helt anden adfærd og den vil ikke markere på
samme måde.
GØR DIN EGEN HAVE INTERESSANT
Start med at kigge på din egen have. Er den attraktiv nok for
din kat. Hvis man ikke vil eller kan hegne sin have helt ind eller
lave en løbegård er det bedste råd faktisk at have et bed, der er
gravet op, så katten sætter sig der og ikke i naboens. Gør også
haven interessant for din kat med feks træstubbe.
VÆR GODE VENNER MED NABOEN
Det kan være svært at gøre noget ved kattenes territorier, som
naboens grund oftest er en del af. Det, der skaber en nabostrid,
er jo egentlig aldrig et problem med katten, men problemer
med mennesker, hvor katten bliver taberen. Hvis man har et
godt forhold med sin nabo og fra start får sat nogle rammer
angående katten, så er det som regel ikke så svært. Lav en aftale
med naboen, om at de skal sige til, hvis katten bliver et problem.
Opstår der et problem, skal i løse det i fællesskab.
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For eksempel kan man foreslå naboen, at man vil købe et låg
til hans sandkasse, som han kan tage på, når børnene ikke leger
i den. Eller forære ham en presenning til hans bil, hvis katten
ligger på den. Naboen kan smide peber, hvidløg eller kaffegrums
i deres blomsterbede. "Det kan katten ikke lide, og det går ikke
ud over blomsterne”. På denne måde kan du vise din nabo at du
forstår deres frustration og at du er villig til at gå langt for at
bevare nabofreden og hjælpe dem.
Vi håber at denne artikel har givet dig en god indgangsvinkel,
både til at sørge for at holde nabofreden, men også til at holde
din kat på en god og forsvarlig måde.
Alle ansvarlige katteejere ønsker at have deres katte så længe
som muligt og uanset om du er typen der lader din kat løbe
frit, eller ønsker at have den på mere begrænset område, så har
du nu alle muligheder for at give både dig og din kat de aller
bedste muligheder for dette.
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res skure,
kælderr um og gara
ger. En kats lever ka
n allerede
efter 3 dage uden
mad begynde at ta
ge skade, derfor
er det vigtigt at katte
n hurtigt bliver fund
et,
hvis den er spærre
t inde.
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MELD KATTEN SA
VNET
Er katten ID- mærket
med enten øremær ke
og
eller chipmær ke , er de
t en god ide at melde
den
efter lyst i katteregister
ne. I Danmark findes
der to;
Dansk katteregister, so
m drives af Inges Katte
hjem
og Det Danske kattereg
ister. Er katten ikke
ID-Mær ket, anbefales
det kraftigt at dette bli
ver gjort,
så snar t katten er komm
et hjem, da det er katte
ns
bedste mulighed for at
blive fundet.

HVORFOR MISTER KATTEN ORIENTERINGEN?:
• Hvis katten ikke er neutraliseret, vil den følge duftspor af det modsatte
køn for at parre sig. Dette kan føre den på afveje. Det er en god ide at få
katten neutraliseret, både for at undgå den kommer på afveje, men også
for at undgå uønskede killinger.
• Kattens orienteringsevne er først fuldt udviklet når katten er omkring 7
måneder gammel. Lukkes katten ud før det, kan den miste orienteringen.
• I forbindelse med en flytning bør katten holdes indendørs i 3 uger, før
den lukkes ud. Det er den tid det tager for en kat at danne territorie og
føle et tilhørsforhold til det nye sted.
• Den kan få et chok udenfor, fx ved besøg af en aggressiv kat eller en
hunds gøen, hvilket gør at katten spurter forskrækket afsted.
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HVORNÅR HAR DU SIDST TALT MED DIN KAT?
Katte har kun levet sammen med mennesker i omkring 10.000
år. Det kan lyde som meget lang tid, men i forhold til hunde,
som har levet med mennesker i 30.000 år, er det ikke ret
længe. Katte er ikke så genetisk forskellige fra de vilde katte de
stammer fra, og blev ikke tæmmet på samme måde som hunde.
Nogle forskere mener, at katte har tæmmet sig selv, ved at
vælge at bo tæt på mennesker.
Voksne katte miaver generelt ikke til hinanden, men kun til
mennesker for at kommunikere med dem. Vi har en udbredt
forestilling om, at katte går rundt udenfor og miaver hele tiden,
men den lyd er kun forbeholdt os. De er vant til at vi taler, og
de forsøger at sige noget tilbage. Katten bruger denne “miav”
lyd for at fortælle dig, at den er sulten, gerne vil ud eller har
brug for din opmærksomhed.
Men hvorfor gør de så det og hvorfor kan vi mennesker så godt
lide at tale tilbage til vores katte?
Professor Bjarne O. Braastad ved det norske universitet for biovidenskab (NMBU) er den helt rette person, man skal spørge
hvis man vil forstå katteadfærd. Han forklarer, at kattens miav
består af instinktive lyde, som killinger bruger til at kommunikere
med deres mor. “Morkatten og hendes killinger miaver til hinanden. Når en killing så får et nyt hjem, vil den forsøge at bruge de
samme lyde med sine mennesker, ”fortæller Braastad.
"Hvis killingen fornemmer, at vi reagerer, fortsætter den med at
tale. Men hvis vi ignorerer kattens miaven, stopper den til sidst,
fordi den indser, at mennesker er dumme dyr, der ikke forstår dem,"
siger han. Så når katte miaver til mennesker, bruger de det, der
oprindeligt var killingelyde.

Mange voksne katte bevarer denne egenskab, så de opfører sig
næsten som killinger, når de er sammen med mennesker. De
mjaver efter opmærksomhed.
Og dette er normalt ret effektivt for os mennesker.
Vi reagerer meget hurtigt og stærkt på lydfrekvensen, som katte
bruger.
Men vi er ikke altid så gode til at skelne betydningen af de
forskellige vokaliseringer. Et miav er ikke kun et miav - den kan
skjule nuancer, der kan betyde meget forskellige ting.
En måde at skelne betydningen på er at lægge mærke til, hvilken
del af miav (eller miauu) vokaliseringen, katten understreger. M- eller mrr-lyden er en behagelig lyd, som katten bruger til
mennesker, den kan lide.
Det er en hilsen den bruger for at skabe kontakt og kan også
bruges til at vise sociale forhold. Mange oplever denne lyd når
katten feks hopper op i sofaen eller i sengen til os.
Det miav, som katte bruger mest til os mennesker, har en lang
a-lyd. Det er kattens måde at kræve noget på. Når katten ikke
får, hvad den vil, miaver den med en længere og længere aaaaa,
så den til sidst bliver en mi-aaaa-ov. Jo længere a- lyden er, jo
mere insisterende er efterspørgslen. Så ved du, at katten virkelig
vil have noget fra dig.
Så gå ind og tal med din kat - jo mere du taler med den, jo
mere vil den tale med dig. Måske ender du også med at forstå
den.

Selvom katte ikke taler med hinanden på samme måde som de
gør med mennesker, bruger de stadig lyde. Faktisk har katten
omkring 60 forskellige lyde. Hankatte kan hyle for at skræmme en rival. Hunkatte, der ønsker at parre sig, kan kalde på en
hankat. Katte hvæser eller knurrer, når de føler sig truede eller
er aggressive. Kropssprog og berøring er andre lige så vigtige
former for kommunikation.

Buster har helt sikkert lært at tale med mennesker.
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Har du en sjov, anderledes,
spændende katte-historie du vil
dele med os, så send en mail til:
heidi@inges-kattehjem.dk

EN VIGTIG SEJR FOR
KATTENE
50 ÅRS HÅRDT ARBEJDE GIVER POTE
I 50 år har Inges Kattehjem arbejdet for at forbedre forholdene
for de danske katte og højne deres status.
I 20 år har vi bedt politikerne om hjælp, da det var en umulig
opgave for dyreværnsorganisationerne at stå med alene. Gennem årene har vi haft mange politiske møder for at oplyse dem
omkring problematikkerne med hjemløse katte i Danmark.
Siden november 2018 har Inges Kattehjem arbejdet meget intens sammen med Doso, Anima, Kattens Værn og Voice of Pets
for en bedre lovgivning. Nu gav det endelig pote.
Den nye lovgivning skal give katteejere et større incitament til at
få deres kat mærket og forhåbentligt på sigt nedbringe antallet
af hjemløse katte.
I 2020 intensiverede vi kraftigt indsatsen for en ændring f lov
om mark- og vejfred, således at den 72 timers fremlysningsperiode for optagne umærkede katte udgår. Dette vil lette presset
enormt på de danske internater i og med at en kats skæbne
kan afgøres med det samme. Dette højner i særdeleshed også
dyrevelfærden for katte.
PANELDEBAT
Den 18. november 2020 var vi med til det offentlige møde på
Københavns Universitet om kattens status og velfærd. Mødet
markerede også åbningen af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd og blev afholdt i samarbejde med Den Danske
Dyrlægeforening. Her blev der blandt andet debatteret om
lovforslaget om ændring af loven om vej og markfred og om
videreformidling af optagne katte.
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ENDELIG SKER DER NOGET
Den 4. marts 2021 var der endelig første behandling af et
lovforslag om en ændring i mark- og vejfredsloven. Til stede
ved behandlingen var Ordførerne Anders Kronborg (S), Pia
Kjærsgaard (DF), Erling Bonnesen (V), Carl Valentin (SF), Zenia
Stampe (RV), Søren Egge Rasmussen (EL), Per Larsen (KF) og
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.
Tidligere har loven påkrævet at alle katte skal fremlyses i 72
timer, inden de kan optages eller videreformidles. Hvis lovforslaget vedtages, træder dette ud af kraft. Dvs. at en umærket kat
kan optages eller videreformidles uden fremlysning. Dette er
faktisk den eneste reelle ændring. Er din kat mærket og korrekt
registreret har internat/optager pligt til at kontakte dig inden
for 24 timer og når kontakt er etableret har ejeren 24 timer til
at afhente katten, medmindre andet bliver aftalt. Dette skal give
katteejere et større incitament til at få deres kat mærket og
forhåbentligt på sigt nedbringe antallet af hjemløse katte.

INGES KATTEHJEM / Maj 2021

Under behandlingen af lovforslaget kom dyrevelfærdsordførerne med deres synspunkter og input til forslaget og overordnet
var der en positiv stemning og opbakning til at forslaget skulle
gennemføres.
Inges Kattehjem er meget glade for at ministeren valgte at
bakke op og bygge deres lovforslag ud fra udtalelser og undersøgelser som vi har været med til at lave og præsentere for
ministeren. Det er et kæmpe skridt på vejen for at forbedre
lovgivningen omkring katte. En vej som Inges kattehjem har
kæmpet for de sidste 20 år.
27. april 2021 var lovforslaget i 2. behandling og efter dette var
der ikke nogen tvivl om at forslaget ville blive stemt igennem
ved 3. og sidste behandling.
STEMT IGENNEM
Tirsdag d. 4. maj 2021 var der 3. behandling af lovforslaget om
ændringen af bekendtgørelsen om lov om mark-og vejfred. Her
blev lovændringen vedtaget og vil træde i kraft den 1. juli 2021.
Her ændres fremlysningspligten for umærkede katte. Fremover
kan en umærket kat, optages eller videreformidles med det
samme uden fremlysning.

INGES KATTEHJEM / Maj 2021

HVAD SÅ NU?
Det er vigtigt at du hurtigst muligt får mærket og registreret din
kat i en af de to landsdækkende katteregistre, så er du sikret
at få den hjem igen, hvis den skulle blive væk. Det er dit ansvar
som katteejer at sørge for at de oplysninger, der står i et af de
to landsdækkende katteregistre er opdateret og korrekte.
www.dansk-katteregister.dk
www.katteregister.dk
Den nye ændring skal evalueres om 2 år. Vi er alle spændte på
om den vil have den effekt vi håber på eller om der skal tages
andre løsninger i brug.
Vi ved at mange har spørgsmål til hvordan dette kommer til at
fungere i praksis. Vi venter stadig på at myndighederne kommer
med en færdigskrevet vejledning, så vi ved hvordan dette skal
håndteres når ændringerne træder i kraft.
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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.
16

SÅDAN T
DU DIG N ILMELDER
YHEDSBR
EVET
Du kan tilm
elde

dig vores nyh
edsbrev på
meside - w
ww.inges-kat
tehjem.dk:
Gå ind på fa
nebladet O
m Os,Vores
blad
Klik på link
et 'Nyhedsb
revet'
Udfyld med
dit navn og
e-mail.

vores hjem

1.

2.
3.

INGES KATTEHJEM / Maj 2021

Vidste

At alle k
at
fingeraf te har et unikt
tr yk.
næsemø
ns

ter, liges

du?

om men

nesker h

ar et un
At en k
ikt
at kan lø
be med
Til samm
en
enlignin
g kan en hastighed på
timen.
næ
væddelø
bshest lø sten 50 kilome
te
be omk
ring de r i timen.
65 kilom
At husk
eter i
atten de
le
keste ka
ttedyr, n r 95,6 procent
emlig tig
af sit DN
eren.
A med
verdens
stør ste
og stærAt man
i de gam
når man
le
mistede Egypten barbe
re
sin kat o
g at der de sine øjenbr
yn
var død
sstraf fo af, for at vise
sin sorg
r at dræ
At katte
be en k
som de
at.
t eneste
dyr i ve
rden - ik
ke kan s
mage sø
At der i
de ting.
Danmar
k i 1995
høje ind
hold af
kobber blev født en gr
i et nær
ø
liggende n kat. Man me
nte det
vandrør
va
der var
At den
skyld i f r det
tidligere
a
r ven.
a
var en s
å stor st merikanske Præ
jerne, at
s
den fik ident Bill Clinto
tilsendt
flere bre n’s kat med nav
n
ve end
At katte
præside et Socks
ns hjern
n
ten.
e ligner
mennes
kets hje
rne mer
Miav lyd
e end h
ene br u
undens
ges kun
gør.
til komm
unikatio
n med m
enneske
r.

17

KON
kat S TAKT
kj

Advo

alm v
Dr.Tv
on
ærga
de 30 Bülow
1017
, 3.sa
Kø
l
Telefo benhavn
K.
n: 33
23 10
10

HAR DU TAGET STILLING TIL DIN ARV?
Du kan vælge at støtte Inges Kattehjem ved at betænke
kattehjemmet som arving i dit testamente. Det kan være,
at du ikke har nogen arvinger eller bare gerne vil tilgodese
arbejdet for de hjemløse katte. Har du ingen arvinger og
har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.
Ved at tilgodese os, er du med til at sikre at Inges Kattehjem fortsat kan videreformidle hjemløse katte til gode
hjem og for, at vi fortsat kan være en stemme for kattene.
Testamenter, der betænker Inges Kattehjem, har meget stor
betydning for vores arbejde for katte i nød.
Inges Kattehjem betaler ikke arveafgift til staten for testamentariske gaver. Hele det beløb du tilgodeser til Inges
Kattehjem i dit testamente, går direkte til vores arbejde for
herreløse katte.Vores advokat opretter gratis testamente,
hvor Inges Kattehjem tilgodeses.
Hvis du i din arv, ønsker at tilgodese for eksempel en ven,
kan testamentet sammenfattes, så det bliver Inges Kattehjem, der betaler størstedelen af boafgiften.Via denne
model, får din arving en større glæde af deres arveandel og
kattene bliver stadig tilgodeset.

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
online på e-mail.
Hvis du stadig ønsker at modtage papirudgaven med posten,
kræver det at du har doneret min. 50 kr. inden for det sidste år.
Husk at tjekke om din adresse er korrekt registreret hos os.
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HJÆLP DE HJEMLØSE
KATTE I DANMARK
MOBILEPAY
Doner et valgfrit beløb med din mobiltelefon:
Benyt nr. 22 15 40

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, eller oprettes via formularen
på vores hjemmeside.

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

SLOG NYSGERRIGHED
KATTENE IHJEL?
I forbindelse med udgivelsen af bogen, Slog nysgerrighed kattene ihjel?, kontaktede forlaget, Forårsbørn, Inges Kattehjem i Odense. Da én af kattene, Laban, i historien var adopteret hos os, havde
de fået den idé, at de gerne ville hjælpe Inges Kattehjem med at hjælpe de hjemløse katte. Derfor
ville de sætte vores logo på bogen, samt donere 10 kr til kattehjemmet pr. solgte bog sammen med
forfatteren.
Af Christina Ilsøe
Det syntes vi umiddelbart lød som en fremragende idé, men
vi skulle selvfølgelig godkende bogens indhold, før vi ville lægge
navn til. Det viste sig at være rigtig god og anbefalelsesværdig
læsning!
Forfatter og katteejer, Pernille Thorenfeldt, har gennem årene
hørt historier om forskellige katteskæbner, som har gjort så
stort indtryk, at de er blevet lagret i hendes hukommelse. Flere
af disse stammer fra lokale aviser og -nyhedsudsendelser, hvor
bla vi, fra Inges Kattehjem, har fortalt om nogle af de problematikker, vi oplever igennem vores arbejde med de hjemløse katte.
På en gåtur i hjembyen, Odense, bemærkede Pernille en dag,
at der var ophængt efterlysninger på katte mange steder rundt
omkring i byen. Hun begyndte at spekulere over, hvad der mon
var blevet af alle de forsvundne katte, og besluttede sig for at
skrive en børnekrimi om emnet.
Nogle gange bliver katte væk hjemmefra. Mange mennesker
vælger at hænge efterlysninger op i håb om, at andre i nabolaget er opmærksomme og giver besked, hvis de savnede
pelsvenner skulle blive set af andre. Det er dog som om, der
pludselig hænger usædvanligt mange efterlysninger rundt om i
Odense. Den selvbestaltede detektiv, Sia, og den nytilflyttede,
Jonva, beslutter sig for at undersøge mysteriet.

vælger killinger. (Der kan vi heldigvis berolige både Pernille og
vores læsere, da vi selvfølgelig ikke opgiver at finde gode hjem
til vores voksne katte, selvom det ofte tager lidt længere tid, da
killingerne er i høj kurs).

Pernille deler selv hjem med 8 årige Nougat, som hun adopterede, da Nougat var killing. Pernille valgte, at adoptere en
internatskilling, da hun syntes, at det virkede mere rigtigt, at
hjælpe en hjemløs kat og betale for, at den var dyrlægeundersøgt, steriliseret og mærket, fremfor at få en gratis killing fra et
privat hjem.

Nougat er ikke Pernilles første katteven. Pernille er ikke vokset
op med katte, men husker at hun langt tilbage nærede et ønske
om, at få en kat. På et tidspunkt måtte en veninde skaffe sig af
med sin voksne kat, og således fik Pernille endelig sin første kat,
som blev hele 20 år gammel.

Da Pernille adopterede Nougat, fandt hun, at det sværeste var
at skulle fravælge alle de andre internatskatte. Siden har hun
ofte tænkt på, om de voksne mon får et hjem, eller om alle

"Når man først var haft en kat, er det svært at undvære", siger
Pernille. Der har boet flere katte i hjemmet gennem årene, men
Pernille glemmer aldrig dem, der kom før Nougat.

20

INGES KATTEHJEM / Maj 2021

Som hun siger: "Der er ikke 2 katte, der er ens. En kat er ikke
bare en kat. De har alle forskellige personligheder".
Nougat er også en særlig kat. Når hun trænger til nus rækker
hun poten frem og sætter blidt kløerne i Pernilles hånd og trækker den hen til sig. Nougat er ikke en stor jæger, faktisk er hun
bedst til at fange insekter og fjer, men hun skal nok sørge for at
få andre til at servere noget lækkert. Hvis hun er utilfreds med
indholdet i sin madskål, går hun simpelthen igang med at rive en
plastrist ud fra soklen under et køkkenskab. Så er det bare om
at lystre fruen!
I bogen fornemmer man tydeligt forfatterens store forståelse
for de dybe venskaber, der kan opstå børn og kæledyr imellem,
og den kæmpe betydning disse har i børnenes liv. Udover at
trække på erfaringerne med egne kæledyr, drager Pernille også
nytte af sit daglige virke som skolelærer.
Her oplever hun eleverne vise billeder og fortælle om deres
kæledyr med lys i øjnene. Eleverne har ofte delt deres bekymringer eller sorg, når deres kæledyr er syge eller dør.
Både bekymringerne for syge dyr, og sorgen ved at miste en
kat, kan Pernille levende sætte sig ind i. Hun bliver selv enormt
påvirket, når Nougat fejler noget og skal til dyrlægen. Nougats
forgænger fik pludseligt nyresvigt og måtte aflives. Det var svært!
Både livet med katte og oplevelserne med skoleeleverne har
givet Pernille rigtig gode forudsætninger for, at kunne fortælle historien om de forsvundne katte gennem nogle meget
forskellige børns øjne, såvel som via nogle af de berørte kattes
perspektiv.
Udover Sia og Jonva, møder vi også drengen, Mike, og hans
højtelskede ven, katten Laban. Mike er en selvstændig dreng,
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som helt selv har sparet op, så han kunne adoptere kattehjemskatten, Laban.
Da Laban, som selvfølgelig både er neutraliseret og øremærket, forsvinder, leder Mike desperat efter hende og sætter
efterlysningssedler op, i håbet om at blive genforenet med sin
bedste ven. Som tiden går vokser Mikes frustration i takt med
at håbet om at finde Laban svinder.
Hvis du vil vide om det lykkes detektivvennerne Sia og Jonva
at finde Laban og de andre forsvundne katte, må du selv læse
børnekrimien, Slog nysgerrigheden kattene ihjel?

Bogen udkom 26. marts 2021 og
er skrevet til de 9-13-årige, men
som voksen dyreglad læser, bliver
man også nemt fanget af denne
børnekrimi. Slog nysgerrighed
kattene ihjel handler om sociale
relationer, menneskers forskellighed samt, ikke mindst,
betydningen af venskaber
mellem såvel mennesker
som mellem firbenede og
tobenede.
Du kan købe, Slog nysgerrighed kattene ihjel?,
hos din boghandler.
For hver solgt bog,
modtager Inges
Kattehjem 10 kr.
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DYRLÆGEN SKRIVER

HERPESVIRUSINFEKTION
HOS KATTE
Af Susanne Schantz Laursen, Dyrlæge, Falke dyreklinik
Katten Findus blev indleveret på Inges Kattehjem Næstved og
han er ca 4 år. Han har henover begge øjne et hvidligt skær /
væv, som skyldes at han har haft en længerevarende herpes
virus infektion i begge øjne da han var killing som både involverede slimhinden og hornhinden. Disse væv er groet sammen og
ses som et hvidligt væv på begge øjne.
Man kan ikke gøre noget ved Findus´ øjne nu, men han har
ingen problemer med sit syn ( synsnerven er ikke involveret )
og han har ikke smerter.
Herpesvirusinfektion hos kat : FHV-1 ( og Calici felis ) er de
mest almindelige agens som forårsager øjenbetændelse hos
katte ( involverende både slimhinden og hornhinden )
Ved herpesvirusinfektion har katten ( ofte er det killinger der er
inficerede ) flåd fra begge øjne, de nyser, de har flåd fra næsen
og slimhinden i øjet er hævet og rødt.
Herpesvirus findes ofte latent hos hovedparten af alle katte i
nervesystemet og kan bryde ud ved stress, når de får nyt hjem,
store ændringer i deres omgivelser m.m. og derfor kan det være
svært at tage tests som kan påvise om det er herpesvirus eller
ej, da man ikke ved om det er den latente virus der er brudt ud
eller det er en ny infektion.
Herpesvirus findes overalt i kattepopulationen over hele
verden. Og det er også en af de vira man vaccinerer katte mod
standardmæssigt.
Virus angriber mund, næse eller øjenslimhinden og formerer
sig hurtigt og ødelægger det yderste cellelag, katten får flåd fra
både øjne og næse og hvis opformering sker hurtigt får katten
et blodtilblandet serøst flåd.
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Hvis virus angriber de dybere vævslag dannes der noget der
hedder sympleharon, og det er det Findus har.
Hos nogle killinger er øjne allerede angrebet inden øjnene
åbnes, og man skal derfor rense grundigt når killingerne ” får
øjne ”.
Hos mennesker findes der forskellige antivirale øjendråber men
de virker ikke godt på katte og nogen af dem tåles ikke af katte.
Behandling : det er vigtigt at øjenomgivelserne holdes rene, og
man kan også give øjensalve med antibiotika i hvis der er sår på
cornea og katten generelt er svækket.
Her kan man bruge tetracyklin både systemisk og lokalt i øjet.
Der kan også bruges kunstige tårer til at bedre miljøet for øjet.
Ligeledes kan man give kosttilskud med amonosyren Lysin, som
reducerer virus´ evne til at formere sig og reducerer udskillelsen af virus. Katte med tilbagevendende virus infektion kan få
lysin tilskud i længere tid.
Binyrebark skal ikke bruges, da det dæmper immunforsvaret.
Som regel er herpesvirusinfektionen selvbegrænsende og forsvinder i løbet af max 20 dage.
Hvis katten er alment svækket og ikke spiser gives væske iv og
katten indlægges til symptomatisk behandling indtil den spiser
igen af sig selv.
Den herpesvirus som katte har smitter ikke mennesker.
Herpes virus findes som nævnt overalt i kattepopulationen, katte smitter hinanden indbyrdes og det smitter via dråbeinfektion.
Mennesker kan bære smitten på hænderne og smitte . Ligeledes
kan virus overføres med mitter ( små fluer ). Virus ødelægges
nemt i omgivelserne af almindelige desinficerende rengøringsmidler.
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FOTOKONKURRENCE
Fra Maj 2020 til April 2021 har Inges Kattehjem haft en fotokonkurrence kørende, hvor vinderne ville få deres billede i en
officiel Inges Kattehjem årskalender. Måned efter måned det
sidste år, har vi haft glæden af at kunne kigge på det ene søde
kattebillede efter det andet, i jagten på de perfekte billeder til
vores kalender.
Nu er konkurrencen slut og vi er nu gået i gang med at få designet og opsat en fin kalender. Efter sommerferien vil det bilve
muligt at forudbestille kalenderen og fra oktober 2021 vil det
blive muligt at købe årskalenderen for 2022 på vores internater
og i vores webshop.
Alt overskuddet fra salget vil gå direkte til vores arbejde med at
hjælpe Danmarks katte. Det er dyrt at redde dyr og vi håber på
denne måde at kunne indsamle en stor sum penge og samtidig
berige din hverdag med fine, nye billeder hver måned.
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EN HILSEN

FRA MIT NYE HJEM

Bobby & Batman
I midten af december ringede mor til jer, hun mente, at jeg
trængte til en bror/legekammerat og så var det jo nærliggende
at ringe til det sted hvor jeg selv kom fra. Altså en jeg kunne få
brugt noget krudt sammen med. Jeg var nemlig begyndt et blive
både egenrådig og fræk.
Men inden hun nåede ud til jer, flyttede min bedste ven Batman
ind hos os. Han er 2 måneder yngre end mig. Den dag han kom,
ville jeg så gerne snakke med ham, men han var så skrækslagen
så han skreg og gemte sig.
De næste 2 døgn måtte jeg slet ikke komme ind til ham, kun
mor. Når jeg var ude i kattegården, kom Batman ud, så han
kunne lære resten af huset at kende.
Så, kom Batman ud til mig, men han var kedelig, han kunne slet
ikke lege. Måske fordi han blev udekat, (10 timer om dagen) da
han blev kastreret.
Hos os, var det 3. sted på 14 dage, så ikke noget at sige til, at
Batman var forvirret. Men nu. Nu er han inde kat (og tilfreds
med det) rolig og velafbalanceret.
Ligeså snart, alle disse restriktioner ophæves kommer Batman
og bliver vaccineret, så kan i selv lære min brormand at kende.
Jeg kommer også snart igen.

Felix

Vi vil blot lige give en tilbagemelding på Felix (tidligere Filur).
Han trives i sit nye hjem og er blevet en meget kærlig, legesyg
og nysgerrig kat.
Han har sit eget legetøj og 4 etagers kattelejlighed. Han er også
begyndt at komme ud i haven, hvilket han er glad for.
Han kan stadig ikke lide at blive taget op for at kæle, men lægger
sig selv på skødet for at blive kælet.
Kærlig hilsen
Lennart og Elisabeth

Mange kærlige hilsner fra Bobby, Batman og Mona Juul
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Hannibal

En lille hilsen og opdatering på skønne Hannibal, som vi hentede i oktober. Dengang var han noget tilbageholdende og noget
deprimeret over at have siddet på internatet. Det tog også
noget tid at vinde hans tillid, men gennem de fire måneder har
hans personlighed virkelig udfoldet sig.
Han er en meget fjollet og madglad kat, som aldrig siger nej til
en lur i sengen. Han elsker at holde en med selskab, og han er
ikke bleg for at fortælle en, hvis man er for sent på den med
hans mad.
Mvh.
Jessica, Ulrihs & Hannibal

I kan tro at jeg har fået det godt, den første uge boede jeg sammen med min mor i et værelse med drømmeseng, min mor sov
med hue og øreklapper, fordi jeg lå på hovedpuden og tyggede i
hendes hår, det synes hun ikke var sjovt.
Anden uge blev der lavet løbegård og afdækning af min kattelem blev lukket op, så jeg kunne komme ud i frisk luft.
Her er også en hund, en cocker spaniel. Den gør mig ikke noget,
siger min mor. Jeg er nu ikke helt sikker så derfor blev der sat
en børnelåge op, så jeg kunne vænne mig til den, den hedder
Skipper.
Tredje uge. Jeg har fået fri adgang til stuen og Skipper, det går
vældig godt, vi har hver vores sofa og vi deler godbidder sammen, mine forstås.
Min udegård er blevet lukket op, så nu går jeg i hele haven. Jeg
er væk i cirka 1 time og når jeg kommer hjem får jeg godbidder
sammen med Skipper.

Vi vil lige sende en hilsen fra Raffi (tidligere Ella) som vi hentede
8. december i afdelingen i Næstved. Hun er faldet så godt til og
giver os stor, stor glæde. Hun har egen have, som skal patruljeres hver dag fra kl 08.00. Kattelemmen er lidt svær at forstå,
men det kommer nok altsammen. Hun har også taget sønnikes
dinosaur til sig (en han vandt i pakkeleg) og som hun kom
slæbende med ind i stuen fra hans værelse... den er nu hendes.
Hun har det godt. Vi er så glade for hende. Tak
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Miav Miav fra Nala
Og vov vov fra Skipper

Nala

Kh Malene, Bent og Ian i Dianalund.
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PEDRO
I marts fik vi indleveret Pedro på vores afdeling i Glostrup. Han
var til vores held både øremærket og chippet og vi kunne med
det samme finde frem til hans ejer. Pedro havde været væk i et
helt år. Ejeren havde opgivet troen på at Pedro stadig var i live
og havde derfor anskaffet sig en ny kat i mellemtiden. Derfor
blev det besluttet at overdrage Pedro til os. At han havde været
væk i et helt år kunne man desværre også se på hans lange
pels, som havde været uden pleje i så lang tid. Så vi fik lagt ham
i narkose og så måtte han ellers klippes helt ned. Pedro er et
glimrende eksempel på at forelsker man sig i de langhårede racer, skal man altid have i tankerne at de kræver ekstra pelspleje
end de korthårede.
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VAR DET TID TIL CHAMPAGNE?
Vi fik i februar måned en noget usædvanlig kat ind. En stor flot
3-farvet kat ved navn Charlie. Vi måtte alle lige kigge på kattens
ædlere dele, men den var god nok - Charlie var en dreng. Inge
sagde altid at 3-farvede drenge var så sjældne at hun ville give
champagne til personalet, hvis der kom sådan en ind på kattehjemmet. Normalt er en 3-farvet kat nemlig altid en hun, da
den røde farve en bundet til X kromosomet. I sjældne tilfælde
kan der dog opstå 3-farvede hanner. Det skyldes hovedsagelig,
at der er sket en fejl i kromosomsammensætningen og disse
hanner vil oftest have tre XXY i stedet for de normale to XY.
Disse 3-farvede hanner er for det meste sterile. Dog ses det at
de en sjælden gang godt kan lave killinger, men killingerne arver
ikke denne kromosomfejl og man kan derfor ikke avle sig frem
til at lave en masse 3-farvede hankatte.
3-farvede katte har i mange lande en helt særlig betydning. I
Japan betyder en 3-farvet kat held og lykke og derfor er den
berømte Maneki Neko figur man ser i mange hjem og butikker
sidde og vinke også en 3-farvet kat.
I Irland mener man at en 3-farvet kat kan kurere vorter, hvis
man gnider den dem op af dens hale.
I det gamle Egypten mente man de havde særlige magiske
kræfter og i Tibet mener man de er et tegn fra Gud om fred i
landet.

DONATION AF LEGETØJ
Vi havde i februar besøg af “Værkstedet” i Rude Skov, der er et
sted for udviklingshæmmede i Birkerød. Et par af deres beboere
havde brugt en masse tid på at lave noget legetøj af filt til vores
katte og de var personligt ude for at aflevere det. Der blev selvfølgelig også tid til lige at nusse med nogle af de hjemløse katte.
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LILJE DEN BLINDE KAT
Engang imellem har vi katte til adoption med specielle behov,
men som fortjener er godt liv alligevel. Dette galt for Lilje. Denne skønne dejlige og meget kælne pige er blind og har derfor
behov for en ny familie, der kan varetage hendes behov.
Hun har i sit 9 måneder gamle liv været vant til at bo ude på en
gård. Så derfor søger hun et nyt hjem med enten en løbegård,
en indhegnet have, en kattevenlig altan eller daglige gåture i sele,
så hun kan få frisk luft.
Hun fik heldigvis hjem hos Gitte der kunne tilbyde hende en
aflukket gårdhave og masser af kærlighed.

NYT HJEM TIL DE ÆLDRE DAMER
Pjuskin på 14 år og Misser på 15 år fik sammen et nyt hjem hos
BOAS Jægerspris, der er et døgntilbud for unge mennesker med
Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Her får de et hus på 1000 kvadratmeter at boltre sig på. Så
udover de mange unge mennesker, der kan give dem en masse
kærlighed og omsorg, får de også en skov, et nærliggende slot
der er en dronning værdig, men de vil sørme også være tæt på
stranden. Hvad kan man mere ønske sig på sine gamle dage?
Vi ønsker de 2 ældre damer god tur hjem og ønsker dem held
og lykke med deres nye seniorliv. Men vi siger også af hjertet
tak, for at BOAS valgte at give dem en sidste chance.
PLET HAVDE DÅRLIG MAVE
Plet havde været hos os i flere måneder. Han havde virkelig
dårlig mave og mange behandlinger var allerede prøvet af. Så
gode råd var dyre - for han var jo en fantastisk dreng og vi ville
gøre alt hvad vi kunne for at få ham rettet op.
Men vi var nødt til at få lavet nogle analyser af hans afføring
igennem et firma, der har et mere specialiseret udstyr, for at
finde frem til årsagen. Men det koster og vi havde allerede
brugt mange penge på denne skønne dreng.
Derfor indsamlede vi ekstraordinært penge ind via Facebook,
så vi kunne hjælpe Plet.
Det gik over al forventning og vi kunne hurtigt få sendt prøverne afsted. Vi fik svar tilbage fra alle prøverne og Plet havde en
ubalance i sin tarmflora på grund af blandt andet E-coli bakterier. Han blev sat i behandling med blandt andet allergifoder og
han har fået et nyt hjem hos Keld, som er ovenud lykkelig for
ham.
Plet er hans nye bedste ven og Keld er uden tvivl Plets nye
bedste ven.
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ODENSE
På det hyggelige kattehjem i Odense oplever vi stadig en kraftig
Coronapåvirkning i vores dagligdag. Vi får kun få katte ind, og
de fleste af disse bliver adopteret så snart de er klar (er blevet
dyrlægeundersøgt, neutraliseret, mærket osv.). Det er selvfølgelig
enormt positivt, særligt for kattene, at de får nye gode hjem så
hurtigt, men det skaber samtidig en vis bekymring hos os. For
hvorfor bliver der indleveret så få katte? Og er der mon flere
mennesker, der har anskaffet sig/beholdt tilløbne katte, uden at
have tænkt det ordenligt igennem, men simpelthen fordi de har
gået hjemme og kedet sig?
Her i Odense afdelingen har vi, i den senere tid, set os nødsaget
til at afvise flere adoptanter end sædvanligt. Nogle gange får vi
henvendelser, hvor vores indtryk af kunderne er, at de ikke er
i stand til at varetage kattenes behov, udvise det nødvendige
ansvar, blot trænger til noget underholdning i en kedelig Coronatid eller er opsat på, at adoptere en kat, som ikke passer ind
i hjemmet, fordi vi ikke lige har én, der egner sig. I så fald vil vi
selvfølgelig afvise en adoption, da vi jo er en dyreværnsforening,
og vores vigtigste opgave er, at gøre alt hvad vi kan for at sikre
vores katte gode og blivende hjem hos kærlige og ansvarlige
mennesker. Det har kostet os flere dårlige anmeldelser på
nettet, men det lader vi os ikke slå ud af, da vi mener, at det er
vigtigere at passe godt på vores katte, end at undgå at skuffe
nogle mennesker.
Da vi har oplevet en stigning i antallet af mennesker, som gerne
vil adoptere en kat uden at have gennemtænkt situationen eller
være i stand til at passe den, kan vi jo kun gisne om, hvor mange
af disse og andre, der i denne tid har anskaffet en kat, hvis
behov de ikke vil formå at varetage i længden. Bliver der mon
sørget for neutralisering og mærkning af de spontant anskaffede
katte? Eller skal vi forvente, at mængden af uønskede killinger vil
øges voldsomt i de kommende år?
Gennem de sidste par måneder har vi allerede modtaget flere
katte fra mennesker, som måtte erkende, at de havde fået en
kat i hjemmet, som enten ikke var rigtig tam eller som de ikke
kunne klare at passe alligevel.
Samtidig med, at vi forestiller os, at én af årsagerne til de få
indleveringer er, at flere vælger at beholde de katte, som løber
til hos dem, bekymrer vi os også om alle de katte, der bliver
overset, fordi mange har arbejdet hjemmefra, og derfor ikke
har bemærket den hjemløse kat, der er begyndt at holde til ved
deres arbejdsplads. Vil vi få mange af dem ind nu, hvor folk vender tilbage til arbejdet? Eller er de gået til, fordi de blev overset
under lock down?
Selvom de få beboere på kattehjemmet betyder en usædvanligt
rolig stemning på vores hyggelige kattehjem i Odense, venter vi
spændt på, hvad sommeren mon vil bringe....
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SIMBA VAR VÆK I 4 ÅR
I marts måned fremlyste vi en lille sød sort og hvid hankat på
vores Facebook side. Han var blevet indleveret i vores afdeling
i Odense. Vi har jo verdens bedste Facebook følgere, der er
super gode til at dele vores opslag og det gav kattepote.
Simba blev hentet kort tid efter og tro det eller ej - han havde
været savnet i 4 år. Vi fik efterfølgende en mail fra de glade ejere der stadig havde svært ved at forstå at de havde fået Simba
tilbage.
Kære Inges Kattehjem,
Hvor var det skønt og overvældende at få vores dejlige Simba igen
(dette er noget vi kun har drømt og håbet på). Det går godt med
ham, han kunne kende sit ælte/pattetæppe. Jeg har sovet på sofaen
med ham og han viger ikke fra min side.
Det er så ubeskrivelig vildt at han er her. Jeg må sige at vi er super
heldige med Susan som fandt ham og har givet ham mad mm.
siden jul. Hun er en af hverdagens helte. Og tak til jer. Tak for det
hele, også at vi kunne låne kattetransporten i stof( han hader vores
i plastik, så vi må have en som I har).
Simba’s lillebror på 9 år (han kan normalt ikke lide andre katte)
har taget ok imod Simba- de har snust til hinanden og det er helt
klart at de kender hinanden-pyha.
Vi holder Simba inde i lang tid, men jeg er da vildt bange for at han
forsvinder igen. men i dag, vil vi nyde at vi har vores dejlige Simba
hjemme igen og fejre hans 15 års fødselsdag d . 12 april.
1000 tak for alt.
Knus fra Chanell
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EN STOR DONATION
I Næstved, blev vi opfordret til at søge om penge hos foreningen Plan, som har til formål at deres kapital bl.a bruges til gavn
for landbruget.
Men som de selv skriver ; Det skal dog pointeres, at der er vide
rammer indenfor disse områder.
Derfor søgte vi om penge til et projekt hvor fokus vil være på
at få neutraliseret nogle af de mange staldkatte, katte der opholder sig på rideskoler samt katte på hobbylandbrug i Næstved
og omegn. Katte som altid har været der, og som SKAL være
der fordi de udfører et vigtigt hverv med at fange mus og rotter,
men som ikke skal formere sig uhæmmet med de mange triste
skæbner det medfører.
Den glædelige nyhed er at bestyrelsen imødekom det søgte
beløb på 50.000 kr. Vi skal nu igang med at planlægge projektet,
og satser på at det skal udrulles i forbindelse med kattens uge
39.
Lige nu glæder vi os over at have fået lovning på en sum penge
til at gøre noget for de katte der ofte bliver overset.

tved

KATTELOPPEN
Hvis du har været forbi kattehjemmet i Næstved, så har du
sikkert ikke kunnet undgå at blive præsenteret for *Katteloppen* og ikke mindst for de mange fine, finurlige og ikke mindst
brugbare ting, der bliver doneret til fordel for de mange katte
der kommer igennem vores internater. Måske har du endda
gjort en god handel og støttet op om vores arbejde.
Det kan også være at du har gjort ligesom Laura, og ryddet lidt
op for at få plads til nogle nye ting.
Laura var forbi sammen med sin mor tilbage i december 2020.
Julen stod for døren og dermed også chancen for at modtage
julegaver, og derfor blev Laura og hendes mor enige om at få
ryddet lidt ud på børneværelset inden det store jule-ryk-ind.
Det kom misserne tilgode, for der gik ikke lang tid så havde
både køkken og gyngehest fundet et nyt hjem og pengene fra
salget gik ubeskåret til de herreløse katte. Stor tak til Laura for
at have lyst til at hjælpe os med at hjælpe.
Har du endnu ikke haft mulighed for at besøge *Katteloppen*
så har du noget til gode, for uanset om du er en læsehest, er
vild med dvd-film, er til nips eller mangler køkkengrej til dit
sommerhus eller campingvogn, elsker at kunne shoppe vildt i
brugt tøj uden det vælter budgettet eller bare er generelt glad
for loppemarked og genbrugstanken, så er vi meget sikre på at
du kan finde noget du kan bruge, og da alt salg går til de mange
katte der kommer igennem vores internater så kan det kun
blive en win-win - handel.
Har du nogle ting du har lyst til at donere kan de indleveres på
kattehjemmet i Næstved i vores åbningstid
Åbningstiderne for *Katteloppen* i Næstved er tirsdag og torsdag mellem 15 og 18, og søndag mellem 11 og 14, og adressen
er Kasernevej 1, 4700 Næstved.
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HURRA FOR MISSEMØDRENE
Nu hvor killingesæson 2021 nærmer sig med hastige skridt, kan
jeg ikke lade være med at sende en taknemmelig tanke til de
missemødre der i 2020 var en uvurderlig hjælp i internatet, hvor
de tog moderløse killinger til sig. Disse missemødre fortjener
om nogen en hyldest, da de bidrager til at vi kan redde og
videreformidle endnu flere skæbner. De er mere end ”bare”
missemødre – de er Super missemødre
Som den første har vi Nelly. Hun fødte sine egne tre små
drenge på internatet og tog yderligere tre små røde banditter
til sig som var de hendes egne. De tre røde hittekillinger havde
mistet deres mor, var forsøgt at blive flasket og stort set slappe
og livløse da vi fik dem ind. Heldigvis har vi dygtige og dedikerede frivillige der efter timers kamp fik livet tilbage i de små
bøller og lagt dem til hos Nelly. Med foderbyrden fordoblet for
vores kære missemor var det nødvendigt at vi trådte til med
støttefodring til alle seks killinger indtil Nellys mælkebar havde
tilpasset sig. Nelly og alle killinger er videreformidlet
Maj er vores næste supermissemor, hun kom ind med sine egne
fem killinger og endte med at være en kærlig og omsorgsfuld
missemor for 11 killinger. Der var tre søskende og tre små killinger som kom ind hver for sig, alle moderløse. Killingerne blev
bragt til os via bekymrede borgere som havde observeret de
små hjælpeløse væsner og ønskede at give dem en god start på
livet. Og hos Maj var de havnet det helt rette sted. Hun havde
en ufattelig omsorg og tålmodighed for alle 11 små. Og selv om
de små blev større, fik de aldrig nej hvis de kom for at få en lille
trøstetår i mælkebaren. Alle killinger er videreformidlet, mens
Maj stadig venter på at finde sit kommende hjem

mele

behov for et lille trøste-sut, så rullede Camille straks om og
åbnede op. Hendes godhed og store hjerte gjorde at hun ofte
næsten ikke var til at se under bunken af voksende killinger, der
ledte efter et nemt måltid. Alle killinger der var under Camilles
vinger samt Camille selv er blevet videreformidlet til gode og
kærlige hjem.
Den sidste i rækken er Tiana. Tiana blev indleveret med hele
fem killinger hos os. Hun var en meget ung missemor, som med
vores hjælp og støttefodring overtog opdragelsen af et kuld på
yderligere fem små moderløse killinger, hvor deres missemor
var blevet påkørt. Selvom de ikke havde alderen til at vi forventede de selv kunne spise vådfoder med konsistens som mousse
iblandet killingemælk, så havde disse fem en vilje til livet og et
kæmpe overlevelsesinstinkt at de gjorde alle vores bekymringer
til skamme. Man skal nok være lidt skør med katte for at forstå
hvor begejstrede vi kunne være for at se små killinge-”pøller” i
bakken. Det betød nemlig at de havde god gang i fordøjelsen og
ikke skulle stimuleres for at komme af med ”rest-affaldet”. Som
ung førstegangsmor var Tiana hurtigt træt af flokken på 10 små
bøller, men de havde kæmpe glæde af hinanden igennem deres
opvækst. Tiana og de ti killinger er alle videreformidlet til nye
hjem.
Lad os slutte med et stort ”Hip Hurra” for missemødrene, vi
kunne ikke klare opgaven uden jer.

Den næste i rækken er Camille. Hun fødte selv tre små killinger
på internatet, men endte med at opfostre otte drenge og piger.
Selvom hun havde en periode hvor hun var svækket, så skulle
hun blot høre en lille moderløs killing klage, så sad hun klar ved
indgangen til sin boks for at adoptere endnu en lille killing til
den voksende flok. Ved Camille gik killingerne aldrig forgæves
efter hverken omsorg eller en lille tår mælk. Heller ikke efter
den tid, hvor de egentlig burde være vænnet fra. Hvis de havde
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STORT TAK TIL HILL'S
I April måned deltog vi i Hill's landsdækkende
kampagne "Mission ven for livet", hvor
danskerne kunne dele billeder af deres
kæledyr og på den måde være med til at
donere penge til bla. Inges Kattehjem, men
også andre internater rundt om i Danmark.

Vi siger tusind tak for den store opbakning
der har gjort at Hill's har kunne donere

10.000 kr. til Inges Kattehjem!
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HOVEDAFDELING INGES KATTEHJEM GLOSTRUP
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
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 følge Inges Kattehjem på
Facebook og Instagram.
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
skal foretages på hjemmesiden.

REGISTRERING
AF ALLE CHIP- OG
ØREMÆRKEDE
KATTE

