Hvad gør jeg
med en tilløber?

Tilløbende, tamme katte
Der kan være flere grunde til, at
der dukker en fremmed kat op i dit
nabolag. Det er ikke sikkert, katten
er hjemløs. Det kan være en hankat,
der er ude og strejfe efter hunkatte
i løbetid, eller det kan være en kat,
der er med sin familie på ferie i
nærheden. Hvis det kun er familien,
der er bortrejst, og andre passer
katten imens, kan den også finde
på at forlade sit hjem i kortere eller
længere tid.
Hold øje med katten
Derfor: Hold øje med katten. Ser
den ren, rask og mæt ud, har den
sandsynligvis et hjem og er bare
på visit. Men hvis den begynder
at se forpjusket og sulten ud, bør
du holde øje med den, for så kan

Hvad kan du gøre?

det godt være, den er faret vild.
Sørg for at den har mad og læ, og
se om du kan komme til at tjekke,
om den er øremærket. Er den det,
men er tal og bogstaver svære at
tyde, hjælper det, hvis du smører
lidt madolie eller smør på øret og
derefter lyser gennem ørets hud med
en lommelygte. Fedtstoffet gør, at
øremærket står tydeligere frem.
Et dansk øremærke består af tre
bogstaver efterfulgt af tre tal. Når du
har aflæst mærket, kan du kontakte
Det Danske Katteregister, som kan
hjælpe dig med at finde frem til
kattens ejer, hvis den er mærket.
Nogle katte - især racekatte - kan
være mærket med en chip, som man
skal til dyrlægen for at få aflæst i en

• Tjek om katten er øremærket.
• Lav en aftale med en dyrlæge for at tjekke, om
katten er chipmærket.
• Hvis katten er mærket, kan du kontakte
Det Danske Katteregister på tlf. 70 27 04 47
eller via hjemmesiden www.katteregister.dk
• Er katten ikke mærket, kan du hænge opslag
op i nærområdet for at undersøge om nogen
savner katten.
• Fremlys katten på www.kattens-vaern.dk og
andre dyreværnssider.

scanner. Dyrlægen tjekker som regel
gratis, om en kat er chipmærket, men
lav en aftale i forvejen, før du dukker
op med katten.
Opret efterlysninger
Er katten ikke mærket, kan du sætte
opslag op i de lokale butikker, på
lygtepæle og lignende. Spørg i
opslaget om nogen ved, hvor katten
bor. Det sikrer, at det ikke kun er
kattens ejer, der vil reagere på
opslaget.
Du kan også spørge naboer,
viceværter og postbude, om de ved,
hvor katten hører til.
Endelig kan du tjekke på vores
hjemmeside, om nogen har efterlyst
katten der. Du kan også selv lægge en

besked ind på hjemmesiden om, at
du har fundet en kat.
Hvis eftersøgningen af kattens
familie ikke giver resultat, kan du
vælge selv at beholde katten. Få en
dyrlæge til at undersøge, vaccinere
og øremærke den.
Hvis du derimod ikke selv kan have
den, eller kender nogen, der kan, er
du velkommen til at henvende dig til
et af vores internater. Så tager vi os af
katten og finder et nyt hjem til den.
Bemærk, at vi kan have ventetid på
vores internater, og at det koster et
mindre beløb at aflevere en kat hos
os.

Vildtlevende katte
Et er tamkatte, der er faret vild,
noget andet er de vildtlevende,
herreløse katte, der lever i Danmark.
De er sky, uhåndterbare og lader sig
ikke indfange så let.
Hvis du opdager vilde, herreløse
katte, bør du først og fremmest
kontakte din kommunes tekniske
forvaltning.
Nogle kommuner har en
samarbejdsaftale med os om
indfangning af disse katte, hvor
kommunen betaler for selve
indfangningen.

Hvis din kommune ikke har en
samarbejdsaftale med os, vil vi altid
gerne hjælpe med indfangningen
alligevel. Indfangningen vil dog i
så fald koste den enkelte borger et
beløb.
Under alle omstændigheder er du
altid velkommen til at kontakte os
for råd og vejledning. Vi vil så prøve
at hjælpe dig ud fra den konkrete
situation.
Du kan finde priser, oversigt over
kommuner, vi samarbejder med,
og yderligere information på vores
hjemmeside.

Kontakt os for hjælp vedrørende vildtlevende katte.

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

