
Sommerhuskatte overlever sjældent vinteren
Hvert år efterlades tusindvis af katte alene i sommerlandet. Når vinteren kommer, fryser eller sulter de ihjel. Alt for få katte
bliver neutraliseret, og der opstår problemet. Undgå at fodre omstrejfende katte, lyder rådet fra dyrlæge.

Det er meget vel idyllisk at møde en kat på farten, når man drikker kaffe i solen ved sit sommerhus. Måske giver man katten en lille godbid i
håbet om, at den kommer tilbage dagen efter. Men for katten, som strejfer rundt i sommerlandet uden fast tilknytning, får idyllen hurtig en
ende. Når feriegæsterne tager hjem, og vinteren kommer, så fryser den meget vel ihjel eller dør af sult. Det forklarer Lotta Möller, dyrlæge hos
Agria Dyreforsikring. Hun tilføjer, at det desværre er den skæbne, som hundredevis af efterladte katte i sommerhus- og kolonihaveområder
lider hvert år.

Mange danske katte bliver ikke neutraliseret og dermed ikke afskåret fra at formere sig. Kattene søger udenfor i det gode sommervejr, og de
finder hurtigt andre katte at parre sig med. Det kan blive til rigtig mange killinger, ingen kender til. Det er den væsentligste årsag til problemet
med hjemløse katte, siger Lotta Möller. Hun beklager den almene opfattelse i befolkning, at katten altid kan klare sig på egen hånd:

“Katten går sine egne veje, siger man. Mange danskere har nok den holdning, at katten er et selvstændigt dyr med gode
overlevelsesinstinkter. Selvom det har sin rigtighed, at katten har et selvstændigt væsen, så ændrer det ikke på, at den har brug for
mennesker til at overleve. Der findes ikke vildkatte i Danmark,” siger Lotta Möller.

Både katteejere og sommerhusgæster kan ifølge Lotta Möller bidrage til at mindske omfanget af omstrejfende katte uden tilhørsforhold i det
danske sommerland.

Gode råd til katteejeren

Det er en meget lille del af danskerne, som køber en kat med intentionen om at opdrætte katte. Langt størstedelen af katteejerne bør derfor
tage ansvar og neutralisere katten, så man undgår uønskede kuld og bidrager til færre hjemløse katte.

Neutralisering er et lille indgreb udført af en dyrlæge, som fjerner kattens kønsdrift. Katten er i fuld narkose under indgrebet og kommer sig
hurtigt. Ud over at katten ikke formerer sig, så er der også andre fordele ved neutralisering. Neutraliserede katte strejfer mindre, færdes bedre
sammen med andre dyr og hankatte kommer i færre slagsmål.

Den ansvarlige katteejer bør også sørge for ID-mærkning eller chipmærkning, ligesom en sygeforsikring giver ejeren tryghed for, at katten får
hjælp, hvis den skulle blive syg eller komme til skade.

Gode råd til sommergæsten

For sommerhusgæster er det først og fremmest vigtigt ikke at fodre katte, du ikke kender. Katten bliver let afhængig af den mad, den får
regelmæssigt, men når feriegæsten tager hjem, er katten overladt til sig selv. Til gengæld kan man gøre en god gerning ved at søge efter
kattens ejer. Er katten håndterbar, kan du se om den er øremærket og finde frem til ejeren via en lokal dyrlæge eller dansk katteregister Du
kan også sætte en seddel op i nærområdet. Katten kan også indleveres på det nærmeste internat. Uanset, er det vigtigste at tage ansvar.
Vælger du at fodre en herreløs kat, bør du være indstillet på at tage den til dig – også efter ferien er slut. Der er hjælp at hente via forskellige
katte-organisationer. Katten kan fanges ind og blive sundhedsundersøgt, neutraliseret, Id-mærket og vaccineret. Du kan få den med hjem igen
og har gjort dit, for at den ikke bliver overladt til en grum skæbne.

Jørgen Petersen, direktør for dyreværnsorganisationen Inges Kattehjem, fortæller til Agria Dyreforsikring, at de har lavet en folder om emnet til
uddeling i områder med sommerhuse og kolonihaver. Ved at downloade folderen på www.inges-kattehjem.dk og dele den ud, er man med til at
udbrede kendskabet til problemet med hjemløse katte.
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Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 128 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen
med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.


