UNNGÅ HJEMLØSE KATTER

– ID-merk og kastrer katten din

Det er mange eierløse katter som lider fordi de sulter, fryser eller er syke.
Dette er ikke akseptabel dyrevelferd. For å få ned antallet eierløse katter må
du som eier en katt ta ansvar og kontakte veterinær for å ID-merke og kastrere
eller sterilisere katten din.

Vil det finnes
flere kattunger
dersom alle
katter blir
kastrerte?

Må katten ha
et kull med
kattunger før
kastrering?

Katten holder seg
bare i nabolaget,
da trenger jeg
vel ikke ID-merke
katten?

Er det dyrt å
kastrere katten?
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Kan katten få
p-piller?
Vi skal vel ikke
bestemme om katter
skal få lov til å
reprodusere seg?

Vil katten min forandre
personlighet etter
kastrering?

Mange tror feilaktig at katten klarer seg selv i norsk natur. Katten
kommer opprinnelig fra varmere strøk og er ikke rustet til å leve utendørs.
Hjemløse katter har enten blitt forlatt av sin eier eller er født av en
allerede hjemløs mor. Årsaken til dette er at det finnes for mange katter
i forhold til gode hjem. Likevel er det mange myter som står i veien for at
katten kan få et bedre liv som kastrert og ID-merket.
HER ER DE VANLIGSTE MYTENE OM
KASTRERING:

kattunger eller gjentatte veterinærbesøk ved skader
og sykdom hos den ukastrerte hannkatten.

«Katten må ha et kull med kattunger før kastrering.»
Katter har ikke behov for å få kattunger for at de skal
utvikle seg normalt. Tidlig kastering har vist seg å ha
positive helseeffekter.

«Katten kan få p-piller.»
P-piller gir økt risiko for kreft, livmorbetennelse og
diabetes. I tillegg er p-piller et usikkert valg fordi
katten kan kaste opp/spytte ut pillen eller ikke være
hjemme når pillen skal gis.

«Katten min forandrer personlighet.»
Ja, til det positive! Kastrerte katter slåss mindre og
streifer mindre. Det er dermed mindre risiko for at
katten blir skadet eller blir borte.
«Hvis alle katter blir kastrerte, vil det ikke finnes
flere kattunger.»
Det vil alltid være katter som er ukastrerte og dermed
reproduserer. Det er ingen fare for at det ikke fødes
flere kattunger.
«Vi skal vel ikke bestemme om katter skal få lov til
å reprodusere seg.»
Ved å domestisere katten har menneskene gjort den
avhengig av oss. Ved å ta en katt inn i familien har du
ansvaret for din katt og for at det ikke blir enda flere
hjemløse katter.
«Det er for dyrt.»
Du er ansvarlig for at din katt skal være frisk og ha god
velferd. Det kan fort bli dyrt å fostre opp et kull med

HVA ER KASTRERING OG ID-MERKING?
Både hann- og hunnkatter kastreres. Da fjernes
testikler/eggstokker og katten mister trangen til
å lete etter en make, behovet for å markere seg og
selvfølgelig muligheten til å formere seg. Kastrering er
et relativt enkelt inngrep som utføres mens katten er
i narkose og kun i sjeldne tilfeller medfører inngrepet
komplikasjoner.
ID-merking foregår ved at en mikrochip settes
under huden i nakken og det er et kortvarig ubehag
idet nålen stikkes gjennom huden dersom katten
ikke er bedøvet. Det er ikke plagsomt for katten å
leve med mikrochipen. ID-merkingen vil derimot
øke sannsynligheten for at du får katten hjem igjen
dersom den blir borte.
Er katten ID-merket kan det unike nummeret til
katten din leses av ved hjelp av en skanner og kattens
eier kan spores opp på nettsiden www.dyreid.no. Husk
å si ifra om adresseendringer slik at registeret holdes
oppdatert.
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