Kattens Værn

Kattens Værn - Vi hjælper kattene
Kattens Værn er en privat,
uafhængig forening. Vores formål
er først og fremmest at hjælpe de
vildtlevende og herreløse katte.
Der findes over en halv million
huskatte i Danmark, men oven
i det tal kommer mindst ligeså
mange vildtlevende og herreløse
katte. De lever vildt i naturen,
i gårde, parker og haver rundt
omkring. Og det danske klima gør,
at de katte har ekstra meget brug
for hjælp og omsorg.
Katteinspektører
Vores katteinspektører indfanger
de vildtlevende katte. Ved
genudsætning sørger vi for at
neutralisere dem. Det vil sige,
at vi kastrerer hankattene og
steriliserer hunkattene, så
bestanden holdes nede. Vi
vaccinerer og øremærker dem,
inden de bliver sat ud igen. Hvis
katten lider, fordi den er syg, eller
der er for mange i et område,
sørger vi for at regulere bestanden
ved human aflivning.
Vi organiserer, at der er faste,
såkaldte foderværter, der tager
sig af at fodre de katte, der sættes
ud igen. En fodervært kan for
eksempel være en beboer eller en

vicevært. Uden fodervært, ingen
genudsætning - en kat kan nemlig
ikke klare sig alene i naturen, den
er afhængig af at blive fodret
regelmæssigt.
Foderværten har også ansvaret
for at holde øje med, om katten
bliver syg eller kommer til skade.
Vi rådgiver kommuner, boligselskaber, arbejdspladser og
private om pasning af tamkatte
og indfangning af vildtlevende
og herreløse katte, og vi rykker
gerne ud med assistance. Men
indfangning kan kun ske, når din
kommune har godkendt sagen.
Vores internater
Vi har en række internater
rundt omkring i landet, hvor vi
sørger for, at vores katte får nye,
kærlige hjem. Alle vores katte er
naturligvis tilset og vaccineret af
en dyrlæge, og er de store nok,
er de også neutraliserede og
øremærkede.
Vi gør altid vores bedste for at
finde netop den kat, der passer
til den enkelte familie. Når du
adopterer en kat, opkræver vi et
beløb for den. Det gør vi dels for
at dække lidt af vores udgifter,

dels for at være sikre på at katten
får et hjem hos nogen, der virkelig
ønsker den.
Du kan altid efterlyse din kat på
vores hjemmeside eller hos Det
Danske Katteregister, hvis den er
løbet hjemmefra. Du kan også her
se, om nogen mangler den kat,
der måske er dukket op hos dig
eller i dit nabolag.
Det politiske arbejde
På politisk plan arbejder vi for
at sikre katten de bedst mulige
forhold i Danmark ved at påvirke

lovgivningen og politikerne. Det
gør vi gennem lobbyarbejde,
underskriftsindsamlinger og med
information vedrørende kattens
forhold og adfærd.
Vi er desuden medstiftere
og medejere af Det Danske
Katteregister, hvor øre- og
chipmærkede katte registreres.
Vi finder svaret
Foreningens medarbejdere er
altid parate til at hjælpe med råd
og vejledning om både tamme og
vildtlevende katte. Vi udgiver en

lang række foldere om forskellige
emner, som du kan hente hos os,
få tilsendt eller finde på vores
hjemmeside. Her kan du også
finde mange andre informationer,
ligesom du naturligvis også er
velkommen til at ringe til os.
På vores facebookside kan du i
øvrigt følge med i vores daglige
arbejde med kattene.
Du kan hjælpe kattene
Kattens Værn får ingen offentlige
tilskud, så vi er helt afhængige
af private midler. Du kan hjælpe
os med at hjælpe kattene ved
at melde dig ind i foreningen.

Dit kontingent er en vigtig del
af de samlede indtægter, der er
nødvendige for at kunne udføre
vores arbejde. Du modtager
som medlem bladet ”Kattens
Venner”, som både giver dig nyttig
information og hyggelig læsning.
Du har også mulighed for at
betænke os i dit testamente, eller
du kan donere et beløb til os. Da
foreningen er fritaget for at betale
den såkaldte gave- og boafgift,
går alle de midler, vi modtager,
direkte til vores arbejde for
kattene.

Se nærmere om muligheder for at støtte os på vores hjemmeside

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

