En guide til
genudsætning

Sådan bliver du fodervært
Hvorfor genudsætning?
En forsigtigt bud lyder på, at der er
over en halv million vildtlevende
katte i Danmark, som klarer sig, som
de bedst kan. Nogle er underernærede, mange er syge, og de formerer
sig alle uden undtagelse. Så antallet
af uønskede katte vokser.
Det eneste alternativ til aflivnin ,
når der er for mange vildtlevende
katte i et område, er at få kattene
genudsat. Man kan ikke flyt e katten
til et nyt område, og vilde katte kan
ikke komme på internat.
Når en kat skal genudsættes, bliver
den indfanget og behandlet af en
dyrlæge. Den bliver testet for katteaids og katteleukæmi. Den bliver
vaccineret, neutraliseret og øremærket, inden den sættes tilbage igen i
sit velkendte område.
Hvis du vælger at få en kat genudsat, skal du underskrive en foderværtserklæring, hvor du påtager
dig ansvaret for katten - også det
økonomiske. Du skal sørge for foder
og ly og for genindfangning gennem os, hvis katten bliver syg.

Hvordan?
Du bestiller en indfangning af katten
på vores tlf. 38 88 12 00. Herefter
bliver du kontaktet af den katteinspektør, der står for indfangning.
Prisen for indfangning afhænger
af, om din kommune har en samarbejdsaftale med os. For selve dyrlægearbejdet betaler du 600 kroner
- resten af dyrlægeregningen i den
forbindelse betaler vi.
Fordele ved genudsatte katte
Mange har glæde af at fodre de
vildtlevende katte, der holder til i et
område. Når katten er genudsat, ved
du, at den trives.
Kattene formerer sig ikke, og samtidig er de gode til at holde bestanden af mus og rotter nede. De er
derfor til gavn for det område, de
bor i.
Tal med katteinspektøren om, hvad
der kan lade sig gøre, og hvad du
forpligter dig til, når du vælger genudsætning.

Du kan altid kontakte os for råd og vejledning.
Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby
Tlf. 38 88 12 00
www.kattens-vaern.dk

Kattens Værn – Genudsætning

Rekv. nr.:
Inspektør:
Kat nr.:

Foderværtserklæring
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon 1:

2:

3:

E-mail:
Ja tak, jeg vil gerne modtage information fra Kattens Værn.
Ønsker nedenstående vildtlevende, herreløse kat genudsat:
Farve:
Kaldenavn:

Køn:

Alder:
Særlige kendetegn:

Kattens levested:
Jeg erklærer ved min underskrift at være indforstået med:
• At katten neutraliseres, testes for katteaids (FIV) og katteleukæmi (FeLV)
• At katten, hvis den testes positiv, aflives af dyrlægen. I så fald betaler Kattens Værn
hele dyrlægens regning.
• At jeg bekræfter, at katten er en vildtlevende, herreløs kat, der kun kan håndteres i
fælde og fikseringsbur.
• At katten ikke efter min bedste overbevisning efterlader ammende killinger på stedet.
• At betale den aftalte pris på 600 kroner til dyrlægen ved indlevering af katten, og at
Kattens Værn betaler resten af dyrlægens honorar for selve genudsætningen.
• At jeg hæfter for passende fodring og pleje af katten, så længe den lever.
• At jeg hæfter for dyrlægebehandling af katten, så længe den lever.
Dato:
Bemærkninger i øvrigt:

Underskrift:

Kattens Værn – Genudsætning

Dyrlæge-erklæring
I henhold til aftale med Kattens Værn har jeg behandlet nedenstående kat med henblik
på genudsætning.
Han

Hun

Alder:

Vægt:

Øretatovering/chip:
Katteaids (FIV) og Katteleukæmi (FeLV) test: Negativ

Positiv

: FIV

FeLV

Vaccination mod kattesyge og katteinfluenza
Parasitbehandling
Katten genudsættes og registreres i Det Danske Katteregister
Katten aflives

Bemærkninger til kattens almentilstand og eventuelle behandlinger:

Dato:
Stempel og underskrift:

Jeg bekræfter, at katten er vildtlevende og
herreløs og kun kan håndteres i fælde og
fikseringsbur. Jeg bekræfter at have modtaget
det aftalte beløb af foderværten, som modtager en kopi af denne erklæring. Jeg sender erklæringen samt min faktura på restbeløbet til
Kattens Værn, Sandager 11, 2605 Brøndby.

