Var med och skapa en
djurvänligare värld!
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Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande
förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt
till ett gott liv. SVEKATT arbetar med att påverka
myndigheter, politiker och allmänheten för att öka
kattens status.
www.svekatt.se
info@svekatt.se

– Hjälp din katt att komma hem

Det finns redan alldeles för många katter som saknar en
trygg livsmiljö. Alltför många kattägare låter sin honkatt få
kull på kull utan en tanke på att de bidrar till att öka antalet
hemlösa katter.
Om du funderar på och har möjlighet att utöka din
familj med en katt, vänd dig till ett katthem istället för att
stödja avel. Katthemmen är ideella organisationer som med
stort engagemang hjälper hemlösa katter.

Katter kan komma på villovägar av många olika anledningar
och många katter försvinner tyvärr spårlöst. Omärkta katter
som omhändertas av myndigheterna anses vara ägarlösa. Då
är risken stor att de avlivas. Använd id-märkning och registrering för att hjälpa din katt att komma hem igen.
En id-märkning görs genom att ett litet chip förs in under
huden i nacken eller med en tatuering i örat. Även en katt
som lever inomhus kan smita ut och kommer då lätt vilse.
Det räcker inte att enbart id-märka katten. För identifiering
är det bäst att katten är registrerad både i djurid, som är
Svenska Kennelklubbens ägarregister för hundar och katter
och i kattförbundet sverAks id-register för katter.

– Ett effektivt sätt att minska lidandet
Varje år föds det tiotusentals kattungar som tvingas leva
som hemlösa. Att okastrerade katter övergivs eller springer
bort leder till att det föds många hemlösa katter. De hemlösa katterna drabbas av mycket lidande, som kyla, svält
och sjukdomar.
Kastrering är ett effektivt sätt att minska det här lidandet.
Oavsett om du har en hankatt eller honkatt är det viktigt att
kastrera, så att du inte bidrar till att oönskade katter föds.
Genom att kastrera din katt räddar du tusentals katter i
kommande generationer från att födas till ett liv i misär.

Tips på hur
du kan minska
katternas lidande

Läs mer på : kennet.skk.se/agarreg
www.sverak.se/ID
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– Ge hemlösa katter trygghet

Kastrera

Djurens Rätt
Djurens rätt är Sveriges största djurrätts- och
djurskyddsorganisation, som arbetar för att skapa en
djurvänligare värld genom att sprida information och
påverka beslutsfattare.
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Adoptera

Vaccinera
• Adoptera
• Kastrera
• Vaccinera
• Id-märka och registrera
• Veterinärvårdsförsäkra

– Skydda din och andras katter
Kattsnuva och kattpest är allvarliga sjukdomar som kan
vara dödliga. Speciellt kattungar och äldre katter drabbas
hårt. Bästa sättet att skydda din katt är regelbunden
vaccination. Diskutera med veterinär om vad som är lämpligt för din katt.
Även om din katt enbart lever inomhus är det viktigt att
vaccinera, eftersom smitta kan dras in med skor eller kläder.
Det virus som orsakar kattpest finns i både utomhus- och
inomhusmiljöer. Ovaccinerade katter kan sprida virus utan
att själva visa några tecken på sjukdom. Minska risken för
sjukdom genom att vaccinera din katt så skyddar du också
andras katter.

Så här kan du minska katternas lidande:
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Veterinärvårdsförsäkra
– Undvik höga omkostnader
Skulle din katt bli sjuk eller skada sig och behöva veterinärvård kan notan bli dyr. En operation kan gå på åtskilliga
tiotusentals kronor.
Därför tvingas många av ekonomiska skäl att avliva sin
katt. Försäkringspremien är en liten kostnad för att kunna
rädda livet på din katt.

Det finns uppskattningsvis minst 100 000 hemlösa
katter i Sverige i dag. Somliga har övergivits av sina
ägare, andra har kommit vilse av misstag. Många
hemlösa katter tvingas leva under svåra förhållanden.
De är dessutom ofta illa sedda av människor och
riskerar därför att bli infångade och avlivade.
Det föds fler kattungar än det finns hem till.
Innan du tar hand om en katt är det viktigt att tänka
igenom vilket ansvar det innebär. Här finns tips på
hur du kan hjälpa katter på ett ansvarsfullt sätt.

Minst 100 000 hemlösa katter
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Det finns minst 100 000
hemlösa katter i Sverige!
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Du kan hjälpa till genom att:
•
•
•
•
•
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