Hvad koster det mig at hjælpe?
Som hovedregel koster din hjælpsomhed over for katten dig
intet.
Den mærkede kats udgifter betales af ejeren.
Den herreløse, tilskadekomne kat hentes af Falck, som betales
af Dyrenes Beskyttelse. Du kan også selv bringe den til dyrlæge,
som betales af Dyrenes Beskyttelse.
Den sultne, efterladte tilløberkat kan du få vejledning om på et
internat.
Der kan i visse tilfælde opstå en situation, hvor katten har brug
for, at du tager dig af den i nogle få dage og fodrer den, der kan du
få en mindre udgift til kattemad.

.katteregister.dk
w
w
w

LiLLe kat!
Hvis
er
du?
- sådan HjæLper du en kat i knibe

Det Danske Katteregister er en selvstændig organisation dannet
af en række dyreværnsforeninger, Den Danske Dyrlægeforening og
Felis Danica. Flere oplysninger på www.katteregister.dk
Det Danske Katteregister
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon 7027 0447
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Katten kan have brug for,
at du tager dig af den i
nogle få dage.

Omkring 500.000 katte
er registrerede i
Det Danske Katteregister!
www.katteregister.dk
Så hvis du finder en kat,
som har brug for din hjælp,
er der stor sandsynlighed
for, at den har en ejer,
som kan findes.
Er din kat registreret?
Ellers gør det for katten
– og dig selv!

Det D nsKe
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en kat, som har
brug for din hjælp, kan være:
Scanneren læser
mikrochippens
kode, og kattens
ejer kan kontaktes.

• Syg eller tilskadekommet – tilkald Falck. Ring 7010 2030
• Indespærret – tilkald Falck/ politi/dyreværnsforening
• Forladt eller mistet – kontakt dyreværnsforening/ internat
• Vildtlevende i nød, ofte ungkatte/killinger – kontakt
dyreværnsforening
• Død – bør scannes af hensyn til ejer – kontakt dyreværnsforening/dyrlæge
Find kontaktadresser
på www.katteregister.dk.
Eller ring 7027 0447

Her hjælper www.katteregister.dk
En registreret kat er enten øremærket eller har en mikrochip under
huden i nakken. Særligt racekatte er mikrochippede. Dyrlæger,
dyreinternater og Falck har scannere, som kan læse mikrochippen.
Øremærket kan du slå op på www.katteregister.dk og kontakte
ejeren direkte eller Det Danske Katteregister på telefon 7027
0447. Kan du ikke selv læse øremærket, så kontakt en dyrlæge
eller et dyreinternat.

Her hjælper dyreværnsforeningen
Er katten tam og kommet tilløbende, men tilsyneladende umærket
og herreløs, kan du få vejledning i fremlysning af den ikke mærkede
kat, du hjælper, hos en dyreværnsforening. Måske har den alligevel
en ejer! Få din egen kat registreret www.katteregister.dk

En kat, der belejrer dit hjem, har
måske allerede en ejer. Læs på
www.katteregister.dk om hvad du
gør, før du lukker en kat ind eller
henvender dig til et internat.

