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Denne lille e-bog er udgivet at KatteAnsvarsGruppen 
i forbindelse med Kattens Uge 39, 2021

Du er meget velkommen til at dele den med alle de
kattevenner, du kender

KatteAnsvarsGruppen består af repræsentanter for:

Formålene med Kattens Uge er:

• At øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab
• At øge antallet af mærkede og registrerede katte
• At øge antallet af neutraliserede katte
• At mindske antallet af katte på internaterne
• At mindske antallet af dumpede katte
• At mindske antallet af uønskede killinger
• At mindske antallet af ejerløse katte
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Her er Lillemis

Lillemis er en 
sød lille hunkat, som bor hos
en familie, der er meget glade
for hende



En dag kommer mor til at lade
døren stå åben lidt for længe og
Lillemis går nysgerrigt ud for at

udforske verden
 



Lillemis er udenfor
Det har hun aldrig prøvet før

Hun synes, det er 
en lille smule uhyggeligt



En hund står i naboens have
og gør højt, da den får øje på
Lillemis. Lillemis bliver meget

forskrækket og løber
lynhurtigt afsted for at

komme væk fra hunden
 



Da Lillemis holder op med
at løbe, ved hun ikke, hvor
hun er. Hun er et sted, hun
aldrig har set før og hun kan
hverken se eller lugte, hvor

hun skal gå hen for at
komme hjem igen

 



Lillemis´ familie savner
hende meget. De går rundt
og kalder på hende igen og
igen, men hun er pist væk

 



En sød pige 
ser Lillemis på gaden

Hun ringer til et katteinternat
og fortæller om Lillemis

 



Et katteinternat er et sted, hvor
katte, der ingen mennesker

har, får mad, varme og masser
af kærlighed

 
Den søde pige tager Lillemis
med hen på katteinternatet



De søde mennesker på
internatet kan se, at Lillemis

er tatoveret i ørerne 
De slår tatoveringen op i

katteregistret på nettet og kan
se, hvem Lillemis´ familie er!

 



Internatet ringer til Lillimis´
familie og fortæller, at hun er
fundet. De bliver super glade
og kører straks afsted for at

hente hende hjem



Lillemis er hjemme igen og
hun kan slet ikke holde op

med at spinde, så glad er hun



Så læg et billede af ham eller hende op på Facebook
eller Instagram og brug #JegTarAnsvar 

Du og dine forældre kan læse meget mere om mærkning
og registrering af katte her:

www.katteregister.dk 
www.dansk-katteregister.dk 
www.facebook.com/TaAnsvarNu 
www.instagram.com/ta_ansvar

       KatteAnsvarsGruppen 

Er din kat også øretatoveret og registreret i
katteregistrene, så den kan komme hjem igen, hvis
den bliver væk ligesom Lillemis?
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http://www.dansk-katteregister.dk/
http://www.facebook.com/TaAnsvarNu
https://www.instagram.com/ta_ansvar/
https://www.instagram.com/ta_ansvar/

