Hemlösa/
bortsprungna Katter.

Innehåll:

Vad gör jag om
min katt
sprungit bort?

I denna broschyr hittar du
information om vad du kan göra ifall
din katt springer bort.
-Adresser till olika hemsidor med info
och annonseringsmöjligheter.
-Var man kan anmäla att min katt
sprungit bort.
-Praktiska råd och tips.

Informationsbroschyr framtagen i
samarbete med flera föreningar som
arbetar med hemlösa och
bortsprungna katter i Sverige.

Det här är katten Muffin som hittade
hem efter att ha varit borta I 9 ÅR.
Enda anledningen att han kunde hitta
hem var pga att han var öronmärkt.
Har du inte ID-märkt din katt så gör
det redan idag, imorgon kan det vara
försent.

”Jag har studerat många filosofer och
många katter. Kattens vishet är
oändligt överlägsen.”
Mark Twain

Informationsbroschyr!

Om ens katt springer bort.
Det första man ska göra är självklart leta i närområdet , så fort
som möjligt eftersom det är större möjlighet att katten stannar
kvar där den ”känner igen sig” till en början. Leta gärna på kvällen
eller så fort som det blir mörkt efter som katter primärt är nattdjur.
Även den mest keliga och sociala katt kan bli väldigt rädd och
hålla sig undan på dagtid. Ha gärna med dig tex en burk med favoritgodiset eller favoritleksaken att skramla med.
Det är även väldigt viktigt att leta i förråd , garage och källare tex
som kan ha stått öppna så katten kunnat ta sig in. Det är ganska
möjligt att den tagit sig in och ligger och trycker i ett hörn eller
under nånting i såna utrymmen, och helt enkelt inte vågar komma
fram .
Prata med dina grannar och hundägare som rör sig i området ofta
och be dem hålla utkik efter din katt.
En bra sak kan även vara att sätta ut mat i närheten där katten
sprang bort då en katt som har tillgång till mat oftast inte ger sig
iväg från platsen. Lägg mat tex under grenar i buskar eller under
balkonger ja egentligen där det är relativt skyddat , då katten kan
vara ganska skärrad och rädd om den inte är van att vara ute.
Gör en efterlysningsaffish med bild och sätt upp på alla ställen
där det rör sig människor ofta. Mataffärer, stolpar i området ,lokala zoo-affären osv..
En sak som ”motiverar” folk att titta lite extra är om man utlyser
en hittelön (tyvärr så är det så). Dela kanske även ut nånting liknande i brevlådor i området där katten kan tänkas vara.
Anmäl alltid katten försvunnen hos polisen. Det allmänna intresset
från polisens sida är tyvärr ofta väldigt lågt. Men stå på dig och
var ihärdig för de har faktiskt skyldighet att ta emot din anmälan
och titta efter om det finns några anmälningar som kanske stämmer överens med din katt.
Annonsera i lokaltidningar (i en del fall kan man ha sån tur att de
även kan skriva nånting i tidningen om din bortsprungna katt).
Annonsera även på internet (på sista sidan i denna broschyr kommer det finnas ett par stycken adresser till olika sidor där man kan
efterlysa sin katt).
Kontakta de lokala katthemmen/föreningarna och fråga om råd
och hjälp. Ofta så har även veterinärer/djursjukhusen möjlighet
att ta emot efterlysningar. Kort och gott annonsera överallt där det
är möjligt , det ökar chanserna för att nån som sett din katt kanske
hör av sig.

Hur kan jag förebygga så att min katt
inte springer bort?
Om du har en innekatt så är det viktigt att se till att alla dörrar
och fönster är stängda , och under sommaren då det är varmt
och man vill ha öppet så kan man tex näta in dörrar och fönster
ganska enkelt. Tänk även på att det numera är lag på att om du
har din katt ute på balkongen så måste den vara innätad eller
skyddad så katten inte kan ramla ut.

.

Efterlysningssidor
http://www.blocket.se
http://www.hittekatter.ifokus.se

ID-märkning

http://www.kattpolisen.ifokus.se

Att ID-märka sin katt är det bästa sättet att vara säker på att om
nån hittar din bortsprungna katt så hittar dem även dig!
Det finns två olika sätt att märka din katt:

http://www.kks.nu

Tatuering som sätts i örat , fördelen med detta sätt är att du får
en väldigt synlig märkning , nackdelen är att tatueringen kan
blekna med tiden och bli svårläst. Tatuerar gör man oftast i
samband med att man kastrerar då det kräver att katten är sövd.
Chip som är precis som det låter ett microchip som sätts in under huden med en större spruta. Fördelen med chip är att det
görs utan bedövning / sövning plus att det finns kvar så länge
katten lever. Nackdelarna är framför allt att det inte syns på
katten att den faktiskt är ID-märkt.
Det viktigaste med ID-märkning är dock att man registrerar sin
katts ID-märkning hos svenska kennel klubben eller Sverak
annars så är det bortkastat.

Kastrering
En sak som är väldigt viktig och självklar är att man ska kastrera sin katt.
Fördelarna med att kastrera är många. Bland annat så räknar
man med att en kastrerad katts revir är ca 2km i radie medans en
okastrerad katt kan ha flera mil stora revir.
Katten har även inte lika stark instinkt att vandra för att leta
efter en partner för fortplantning.
En kastrerad hankatt markerar oftast inte sitt revir genom att
kissa på saker i sin närhet.
En kastrerad honkatt löper inte dvs man slipper en skrikande
och i vissa fall även ”skvättande” katt (en honkatt kan löpa
flera gånger per år). Det finns även vissa veterinärer som påstår
att löpbeteendet kan bli i princip permanent. Så om katten inte
ska användas i avel så kastrera den. Gäller för både han och
honkatter.
Dessutom så mår katterna oftast bättre efter de blivit kastrerade
eftersom man minskar stressen över just fortplantningen.
Hos honkatter försvinner risken för äggstockscancer och risken
för livmodercancer minskar!
Hos hankatter försvinner risken för testikelcancer!

http://www.lostandfound.se
http://www.efterlysa.se/

Föreningar:
http://www.kattiboras.se/
http://www.tigerharen.org
http://www.kks.nu
http://www.goteborgskatthjalp.com
http://www.stadskatten.org

Ägarregister
http://kennel.skk.se/agarreg
http://www.sverak.se/ID/index.htm

Övriga kattrelaterade:
http://www.katter.nu
http://www.kattforum.se

