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 underernæ
rede, mange er syge, og de formerer
sig alle uden undtagelse. Så antallet
af uønskede katte vokser.
Det eneste alternativ til aflivning,
når der er for mange vildtlevende
katte i et område, er at få kattene
genudsat. Man kan ikke flytte 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 kat
teaids og katteleukæmi. Den bliver
vaccineret, neutraliseret og øremær
ket, inden den sættes tilbage igen i
sit velkendte område.
Hvis du vælger at få en kat genud
sat, skal du underskrive en foder
værtserklæring, hvor du påtager
dig ansvaret for katten - også det
økonomiske. Du skal sørge for foder
og ly og for genindfangning gen
nem 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 kattein
spektør, der står for indfangning.
Prisen for indfangning afhænger
af, om din kommune har en samar
bejdsaftale 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 sam
tidig er de gode til at holde bestan
den 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 gen
udsætning.

Du kan altid kontakte os for råd og vejledning.

Kattens Værn
Sandager11
2605 Brøndby
Tlf. 38 8812 00
www.kattens-vaern.dk
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