Hemlösa/
bortsprungna Katter.

Innehåll:
I denna broschyr hittar du
information om hur du ska göra om
du hittar en katt , som verkar vara
vilsen.

Vad gör jag om
jag hittat en
katt?

-Hur man kontrollerar id-märkning.
-Adresser till olika hemsidor med info
och annonseringsmöjligheter.
-Var man kan anmäla att man hittat
en katt.
-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!

Vad gör jag om jag hittar en katt?
Är katten akut sjuk eller svårt skadad? Kontakta veterinär omgående.
Kommer katten ibland? Ser den ganska välskött ut ändå? Kanske
har den då en ägare i närheten men gillar att knyta nya kontakter.
För att avgöra detta kan man sätta på katten ett halsband med en
uppmaning till ägaren att höra av sig. Oftast brukar kattägare uppmärksamma om katten kommer hem med ett halsband man inte
själv satt dit.
Är det en liten kattunge och ingen möjlig ägare syns till? Lämna
den inte kvar. Kattungar klarar sig inte länge själva och ska absolut inte vara ute och springa på egen hand. Kontrollera om det
finns mamma med fler kattungar i närheten.
Är katten i dåligt skick, mager, smutsig, ovårdad eller väldigt
hungrig och desperat? Då är chansen stor att den inte har någon
annan stans att ta vägen. Kanske bor den någonstans i närheten
och har villat bort sig (alla katter har inte ett jättebra lokalsinne),
kanske har den varit ute länge. Hursomhelst behöver den tillfälligt
tak över huvudet, mat och vatten och hjälp att hitta hem igen.
Förhoppningsvis finns det någon som saknar just den katten väldigt mycket
Är katten id-märkt? Id-märkning kan finnas på två ställen, antingen som en sifferkod tatuerad i örat eller som ett mikrochip
under huden. Man kan sällan känna om katten är chipmärkt, ta
därför katten till veterinär. De har chipläsare och kan också hjälpa
till att tyda en suddig öronmärkning.Om du hittar en märkning kan
du söka efter ägare direkt på: kennel.skk.se/agarreg eller Sverak .
Du kan också vända dig till Svenska Kennelklubbens kansli vardagar kl 10-15 på 08-795 30 50. Övriga tider kan man vända sig till
polisen.
Ibland kan märkningen vara svår att tyda. Det underlättar självfallet om man avlägsnar hår och smuts som sitter över tatueringen
men ibland hjälper inte detta. Ett tips på hur du lättare kan se vad
som står är att fukta örat försiktigt, då syns ofta färgen bättre. Du
kan även försöka lysa genom örat från "baksidan" med en ficklampa.
Om du kan tyda större delen av numret men är osäker på någon
enstaka siffra kan man oftast ändå hitta rätt katt i registret.Kan du
trots upprepade försök inte tyda alla tecken kan du byta ut det
otydliga tecknet mot *. Om du i djurets öra t ex kan tyda siffrorna
1234 och ser att det finns en siffra eller bokstav efter siffran 4
skriver du in 1234* i rutan för id-nummer. Kan du se kombinationen 12 45 och ser att det finns ett otydligt tecken mellan siffrorna
2 och 4 skriver du 12*45 i rutan för id-nummer.

Du får då upp alla kombinationer som stämmer överens med de
kända tecknen. För att underlätta ytterligare kan du sedan sortera resultatet av sökningen efter färg, ort eller kön genom att
klicka på rubriken. På så vis kan du lätt finna exempelvis alla
svarta katter som har kombinationen 1234* eller alla katter i
Göteborg som har kombinationen 1234*
Är katten id-märkt men utan registrerad ägare? Ja, tyvärr händer
det att kattägare glömmer att registrera katten (eller så har det
inte hunnit bli registrerat ännu) och då får man tyvärr betrakta
katten som omärkt tills vidare.
Är katten inte märkt alls? Titta ordentligt igenom annonserna på
efterlysta katter. Kanske finns missen efterlyst där? Titta även
på andra annonssidor, bevaka annonser i lokalpress. I slutet av
denna broschyr finns även ett par hemsidor som kan vara till
hjälp.
Ring ditt lokala djursjukhus/veterinär då de även kan ha möjlighet att ta emot efterlysningar och upphittade. Ring även polisen
och gör en anmälan om att du hittat en katt. Tyvärr så är inställningen i allmänhet ganska ointresserad från polisens sida. Men
var ihärdig och ge dig inte för de är skyldiga att ta emot din
anmälan och även att jämföra den mot de som finns hos dem
redan. Ring sedan med jämna mellanrum och kontrollera om det
har kommit in några nya anmälningar angående borttappade
katter.
När katten väl är inne vad ska man tänka på då?

Om man tar in en katt får man vara beredd på att själv ta hand
om den åtminstone till en början i sökandet efter ett nytt hem
om man av olika anledningar inte kan behålla den själv. De
katthem som finns är tyvärr ofta överfulla och har katter på kö.
Men har man tur så det skadar ju aldrig att ringa och höra efter.
Har du egna katter är det viktigt att den nyintagna katten hålls
avskilt i ett rum Det är också viktigt att de egna katterna är vaccinerade mot kattsnuva och kattpest. Den nya katten kan ha
mask, öronskabb eller annan ohyra. Det är viktigt att man så
snart som möjligt avmaskar den och åker till veterinären för
undersökning, vaccinering och ev behandling.
Om man beslutar sig för att när katten är färdigbehandlad släppa
ihop den med sina egna får man nästan alltid i början räkna med
lite fräs och morr från bägge håll. Det brukar i regel gå över
efter en tid men man får ha lite tålamod. Gäller det en mycket
skygg och rädd katt bör man vänta tills den har blivit lite mer
social. Man får räkna med att ägna mycket tid åt den.
Nya ägare kan man hitta genom att sätta lappar, annonsera i lokal- och
dagstidningar, samtal med vänner och bekanta. Att annonsera på internet är också ett sätt.
Man kan även kontakta sin lokala kattförening/katthem för tips och råd.
De kanske även kan hjälpa dig att hitta ett nytt hem till katten.

.

Efterlysningssidor
http://www.blocket.se
http://www.hittekatter.ifokus.se
http://www.kattpolisen.ifokus.se
http://www.kks.nu
http://www.lostandfound.se

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

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

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

