Gårdkatte
– Sådan får du en
effektiv bestand!

Sunde katte er et aktiv for din bedrift!
Katten som arbejdskraft

Har du katte på bedriften? Så ved du,
hvordan de kan være effektive skadedyrsbekæmpere og bidrage til at holde
bestanden af mus og rotter nede.
For få midler kan du sikre, at kattene
på gården bliver et endnu stærkere
aktiv i den daglige drift.

Neutralisering holder styr på
bestanden

Ved at bede Kattens Værn om at indfange og genudsætte gårdens katte får du
en sund og stærk arbejdskraft. Kattens
Værn undersøger kattene for sygdomme og neutraliserer dem. Katte, der ikke
længere kan formere sig, er generelt
mindre syge og strejfer ikke i samme
grad som ikke-neutraliserede katte.
Med neutralisering af gårdens katte
sikrer du dig, at du har en sund og
levedygtig bestand af katte, der svarer
til bedriftens størrelse.
Desuden undgår du besværet med
at afhænde uønskede killinger. Det
straffes i øvrigt med bøde, hvis killingerne skilles fra deres mor, inden de er 12
uger gamle.

Økonomien er også sund

Du kan trække udgifter til neutralisering og foder fra i skat som en erhvervsmæssig udgift, når bedriftens katte
dokumenterbart indgår i driften som
skadedyrsbekæmpere.

Støt kattene!

Velpassede gårdkatte er heldige.
De har et sted at høre til. Men
rundt om i Danmark lever op
imod en halv million vilde eller
hjemløse katte. Nogle er under
ernærede, andre syge, og de
formerer sig allesammen. Du kan
hjælpe dem! Ved at støtte Kattens
Værn bidrager du til, at vi kan
indfange dem, undersøge dem
for sygdomme, neutralisere dem
og genudsætte dem i deres vante
omgivelser. Meld dig ind på www.
kattens-vaern.dk eller støt os med
et pengebeløb – selv et lille beløb
gør en forskel!

Du kan altid kontakte os for råd og vejledning!
Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby
Telf 38 88 12 00

Kattens Værn har siden 1933 virket for at forbedre forholdene for Danmarks katte. Foreningen har i
dag godt 11.000 medlemmer. Vores formål er at hjælpe vilde katte gennem indfangning og genudsætning og at drive internatsvirksomhed. Gennem oplysningsvirksomhed søger vi at skabe forståelse
for betydningen af at neutralisere og mærke katte, så uønskede katte ikke bliver til flere. Læs mere på
www.kattens-vaern.dk.

