
Rekordmange savnede katter: – Viktig å ID-merke!
Hvert år forsvinner hundrevis av katter hjemmefra, og i starten av 2021 er det registrert rekordmange savnede katter. ID-merking kan være avgjørende for at
forsvunnede katter skal kunne gjenforenes med katteeieren.

Vi anbefaler alle katteeiere å ID-merke katten sin. Også innekattene. De kan komme seg ut ved et uhell og være desto mer utsatt
for å gå seg vill.

Stor grunn til bekymring

I starten av 2021 var i overkant av 3 400 kjæledyr registrert savnet hos Dyrebar.no, Norges største tjeneste for registrering av
kjæledyr som er savnet eller funnet. Dette er rekordmange registrerte dyr, og størsteparten er katter.

– Det er utrolig trist å se at tallene er såpass høye. Katten er et ørkendyr og ikke skapt for å være ute for lenge i minusgrader, helst
kun et par timer om gangen. Det er vondt å tenke på alle kattene som er på avveie i vinterkulden, sier Marianne Broholm
Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Hvorfor forsvinner katten?

Grunnen til at katter forsvinner skyldes flere årsaker, men et flertall mister retning- og stedsans ved at de slippes ut på fremmede
steder. Kanskje det var noen spennende lukter eller lyder som førte de vekk fra tilholdsstedet? Dette er spesielt i forbindelse med
ferie, hytteliv og flytting.

Er man heldig blir katten tatt hånd om hos noen fremmede eller ivaretatt av Dyrebeskyttelsen eller en annen veldedig organisasjon,
men hvis man ikke finner et nytt hjem til katten kan det tragisk nok ende med avlivning. Det er derfor viktig å identifisere kattene,
slik at man kan finne kattens eier. ID-chip fungerer som et viktig eierbevis og øker kattens rettsvern.

Hvordan fungerer ID-merking?

Tidligere tatoverte man øret med et nummer, men nå setter man inn en elektronisk brikke i nakken, en såkalt mikrochip. Denne
settes av veterinæren og sitter trygt og godt livet ut. Chipen inneholder et nummer som identifiserer katten med navn, eier og



settes av veterinæren og sitter trygt og godt livet ut. Chipen inneholder et nummer som identifiserer katten med navn, eier og
bostedsadresse. Disse opplysningene lagres i databasen til DyreID. Obs! Husk å holde disse opplysningene oppdatert i tilfelle
du flytter, bytter telefonnummer eller at katten selges videre til ny eier. 

For å lese av chipnummeret trenger man en spesiell avleser, som både veterinærer, politiet og dyrevernorganisasjoner har tilgang
til.

– Vi heier på ID-merking og tilbyr derfor 10 prosent rabatt på våre katteforsikringer hvis katten er ID-merket. Vi anbefaler alle
katteeiere som ikke har ID-merket katten sin å bestille en time hos veterinæren og få dette gjort, avslutter Broholm Einarsen. 


