Hvis katten
ikke er din

Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud
og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange
mennesker fodrer tilløbende katte. Oftest sker det i god forståelse med
områdets beboere, men det kan give anledning til problemer. Det er
ikke alle mennesker, der bryder sig om fremmede katte, som f.eks.
besørger eller fanger fugle på deres område. I denne pjece kan du læse
mere om, hvad du kan gøre, hvis en kat kommer tilløbende.
I første omgang er det vigtigt at afgøre, hvorfor katten er kommet, og hvordan den
har det. Er det naboens kat, eller er der tale om en efterladt eller tilskadekommen
kat, eller er det blot en frisk kat, du ikke ved, hvor kommer fra?

!

Er det en kat i nød?

Katten er ikke i nød, blot fordi:

Katten er i nød, hvis den:

• den er herreløs

• vanrøgtes eller mishandles

• den opholder sig i det fri

• er både herreløs og syg

• den får killinger – og det er dens killinger

• er både herreløs og kommet til skade
• er efterladt og ikke kan klare sig selv

heller ikke
• den pludselig dukker op i din have eller bolig.

Afmagrede og nødlidende katte
Katte kan bevæge sig over meget lange afstande i deres søgen efter føde, selvom de
bliver fodret ”hjemme”. Derfor bør du ikke fodre en sund og velnæret kat, hvis den
kommer for at tigge mad. Hvis katten derimod er afmagret eller på anden måde i
nød, bør du forsøge at finde frem til kattens ejer, da den er hans eller hendes ansvar.
Hvis det ikke er muligt at finde kattens ejer, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelses
kredsformand i dit område, som kan give råd og vejledning samt evt. hjælpe dig.
Hvis du finder en syg eller tilskadekommen kat, kan du også ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812 og få hjælp.
Moderløse killinger
Desværre er der nogle mennesker, som prøver at skille sig af med store killinger ved
at sætte dem af et tilfældigt sted – enten i håb om, at killingerne kan klare sig selv,
eller fordi de regner med, at andre mennesker vil tage sig af dem. Hvis du opdager
nogle halvstore killinger, der løber rundt uden deres moder, og som tilsyneladende

2

Foto: Mette Louise Andersen - P19

ikke hører til nogen steder, bør du i første omgang forhøre dig blandt dine naboer
og de øvrige beboere i området. Kender de til killingerne? Desuden bør du efterlyse
ejeren via sedler på lygtepæle samt i supermarkeder og lignende. Du kan også lægge
en beskrivelse og billeder af katten på fremlysningssiden på www.dyrenesbeskyttelse.dk. Hvis ingen vil kendes ved killingerne, skal du kontakte Dyrenes Beskyttelses
kredsformand i dit område. Han eller hun kan hjælpe dig med at finde en løsning for
killingerne.
Efterladte katte
En kat kan f.eks. blive efterladt ved, at ejeren dør eller flytter fra ejendommen uden
at tage katten med sig. Katten er på den ene side afhængig af familien, som har fodret
den, og på den anden side bliver den stærkt knyttet til det område, hvor den opholder
sig. En sådan kat vil have svært ved at klare sig selv, da den er vant til at blive fodret.
Du kan også have overtaget en ejendom, hvor den oprindelige familie havde en stor
flok katte, som de ikke tog med sig. Der skal naturligvis tages hånd om disse katte.
Det skal sikres, at kattene ikke sulter, samt at bestanden ikke bliver så stor, at kattene
søger væk og bliver til gene for områdets øvrige beboere.
Hvis du får kendskab til en eller flere efterladte katte, og du ikke selv ønsker at påtage
dig ejerskabet, bør du kontakte Dyrenes Beskyttelses lokale kredsformand. Så vil
kredsformanden i første omgang forsøge at finde frem til kattenes ejer, eller – hvis
han eller hun er død – til dennes familie. Sammen med ejeren eller dennes familie vil
kredsformanden forsøge at finde en løsning.
En rask tilløberkat
Hvis du fodrer en kat, vil den hurtigt blive afhængig af dig. Så med mindre du er indstillet på at fodre katten resten af dens dage, skal du undlade at begynde at fodre den.
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Tænk også på, at katten formentlig har en ejer, som savner den, fordi den bliver hos
dig. Hvis du knytter en kat til dig ved at give den mad eller husly, er du ansvarlig for
kattens ve og vel – dvs. for at sørge for, at den holdes i en god foderstand og sundhedstilstand, at den kommer til dyrlægen om nødvendigt osv. Tænk desuden på, at en
kat hurtigt kan blive til flere, og at maden hurtigt vil lokke flere fremmede katte til.
Disse katte kan blive til gene ikke alene for dig selv, men også for dine naboer.
Moder med killinger
Er der tale om en kat, der er vant til mennesker, har den sandsynligvis et hjem. Du
bør derfor prøve at finde frem til kattens ejer og få ham eller hende til at påtage sig
sit ansvar og sine forpligtelser over for kat og killinger. Undlad selv at fodre kat og
killinger, og ignorér dem fuldstændigt, når du har fundet frem til kattens ejer. Hvis du
fortsat fodrer kattene, bliver de dit ansvar.
Er katten øretatoveret eller chipmærket?
Hvis katten er vant til mennesker, og den ser sund og rask ud, så er den enten
ude at strejfe, blevet efterladt eller blevet væk fra sin ejer. Se efter om katten
er øretatoveret eller chipmærket, hvis du kan komme til det. Dyrlægen eller kredsformanden kan hjælpe med at få aflæst chipnummeret. Hvis katten er øretatoveret eller
chipmærket, kan du kontakte Dansk Katte-Register (www.dansk-katteregister.dk)
samt Det Danske Katteregister (www.katteregister.dk). Her kan du prøve at finde ud
af, hvem der ejer katten. Ignorér derudover katten, og lad være med at fodre den!
Find frem til kattens ejer
Hvis katten hverken er øretatoveret eller chipmærket, kan du forsøge følgende for
at finde kattens ejer: Sæt sedler op – f.eks. i det lokale supermarked – med en god
beskrivelse og eventuelt et billede af
katten samt en angivelse af, hvor ejeren
kan henvende sig. Forhør dig desuden
i området, om der er nogen, der savner
en kat, der svarer til beskrivelsen.
Fremlys også katten i en eller flere af
områdets lokalaviser samt på www.
Her kan du også se, om katten er efterlyst. Du kan endvidere lægge en bukse-
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dyrenesbeskyttelse.dk/fremlysning.

elastik løst om halsen på katten med en lap papir, hvorpå der står, at en evt. ejer
kan kontakte dig på dit telefonnummer. Du kan også benytte et halsbånd, som
Dyrenes Beskyttelse har fremstillet specielt til at finde frem til en kats ejer. Du kan
få halsbåndet ved at ringe til Dyrenes Beskyttelse eller hos den lokale kredsformand.
Tal med kattens ejer
Hvis du føler sig generet af katte i haven, bør
du i første omgang tale med kattens ejer, hvis
du ved, hvem det er. Han eller hun er måske ikke klar over, at katten generer dig og
vil ofte være interesseret i, at I sammen finder en løsning på problemerne. Under
alle omstændigheder findes der en vifte af gode harmløse råd til at leve med en
kat, som man ikke selv har inviteret.
Katten besørger i dit bed
Katte elsker at besørge i blød og løs jord. Derfor kan du lægge f.eks. flis i bedet
omkring planterne, hvilket i nogen grad vil forebygge, at katten bruger bedet som
toilet. Har du lige sået bedet til, kan du ikke lægge flis, men du kan med fordel
lægge hønsenet eller lignende over bedet. Hønsenettet kan så fjernes, så snart
bedet er groet til. Snak med kattens ejer om en ordning, så denne evt. betaler for
omkostningerne.
Kattens ejer kan i sin egen have anlægge et stykke frisk
gravet/revet jord, så katten har mulighed for at besørge
hjemme. Derved kan katten fortsætte med at leve
det frie liv uden at være skyld i nabostridigheder.
Katten besørger i sandkasser
For katten er sandkasser lige
så fristende at besørge i som et
nyrevet bed. Sørg derfor for, at
sandkassen altid er overdækket, når familiens yngste ikke
leger i den.
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Katten sætter sig på bilen
Jager man en kat ned fra bilens tag, sætter katten af med kløerne og kan derved ridse
bilen. Hvis katten selv får lov til at bestemme tempoet, vil den ikke afsætte værre
mærker, end de bare kan tørres af. Hvis du kender kattens ejer, kan du snakke med
ham eller hende om at være med til at finansiere et dækken til bilen.
Katten fisker i fiskedammen
Det er sjældent, at katten er virkelig interesseret i at fange fiskene, selvom den er
meget optaget af det, der ”bevæger” sig nede i vandet. Katte kan jo ikke lide at blive
våde. Sørg for, at jorden rundt om bassinet er våd og sumpet, eller lav et lille stenhegn rundt om dammen, så det bliver sværere for katten at sidde og fiske.
Katten jager havens fugle
Undersøgelser viser, at katte ikke spiser så mange fugle, som man ofte forestiller sig,
og at det som regel er syge eller gamle fugle samt store fugleunger, som lige er fløjet
fra reden, de tager. Men sørg for, at eventuelle redekasser er ”kattesikrede” – f.eks.
uden siddepind. Desuden bør fuglebrættet stå frit, så fuglene kan flygte i alle retninger, hvis katten kommer, og katten ikke kan ligge på lur for at springe op på brættet,
når der kommer fugle.
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Katten kommer ind i huset efter mad
Hvis en fremmed kat løber ind i huset, kan det være for at undersøge sit territorium f.eks. for at finde mad. Jag katten ud, og hav evt. en vandpistol klar til næste
gang, den kommer. De fleste katte afskyr vand, så det er en både billig, effektiv og
uskadelig metode til at holde katten væk.
Gener med herreløse katte
Hvis du og de øvrige beboere i området er stærkt generet af katte, som tilsyneladende er herreløse, bør du først prøve at finde ud af, om de tilhører nogen. Hvis
du ikke kan finde frem til kattenes ejer, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelses
kredsformand i det område, hvor du bor. Dyrenes Beskyttelse indfanger og afliver
ikke herreløse katte, blot fordi de er generende. Men kredsformanden kan måske
hjælpe dig med gode råd og vejledning. Desuden vil kredsformanden kunne
hjælpe dig, hvis kattene er i nød.
I forbindelse med herreløse katte bør du tænke på, at de mange steder gør
gavn ved at holde bestanden af mus og rotter nede. Desuden er indfangning og
aflivning kun en midlertidig løsning på problemerne, da nye katte vil søge ind fra
de omkringliggende områder, hvis der er mad at finde.
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Det siger loven
Ifølge loven har du pligt til at holde katten på dit eget
område. Dette vil du naturligvis få problemer med,
hvis du lader din kat gå frit ud og ind. Du skal derfor
være klar over, at din nabo har ret til at fange katten,
hvis han eller hun snarest muligt og senest inden for
de efterfølgende 24 timer underretter dig om det. Du
kan desuden blive gjort ansvarlig for den skade din
katte forvolder.
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Hjælp
de nødstedte katte
nød. Du kan med en donation være med til
at redde dem og få dem ud i nye hjem.
Samtidig er du også med til at sikre information om kattes adfærd og behov, der
kan forhindre, at flere katte kommer i nød.
Kom med i Dyrenes Beskyttelse
Du kan blive medlem af Dyrenes Beskyttelse
for under 1 kr. om dagen. Gå ind på
www.dyrenesbeskyttelse.dk/fast-støtte.
Du kan også sende en SMS med teksten
ringop til 1277, så ringer vi dig op og
fortæller om mulighederne.
Støt arbejdet
Katte, der kommer til vores internater, bliver dyrlægeundersøgt, vaccineret,
orme-behandlet, passet og plejet, før de kommer ud i nye hjem. Hjælp dem
ved at sende en SMS med teksten kat til 1277, så støtter du med 100 kr.
Du kan læse om andre støttemuligheder på www.dyrenesbeskyttelse.dk/støt
Dyrenes Beskyttelse er en privat forening, der hjælper dyr i nød, stopper overgreb
mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr,
mennesker og natur. Vi er helt afhængige af opbakning og økonomisk støtte
fra private, for at vi kan hjælpe de mange danske dyr, der har brug for det.
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