500.000 katte er allerede registrerede

Gør det
for katten!

k

Hvad er risikoen for, at netop din kat bliver væk? Registerets
erfaring med ca. 500.000 registrerede katte er, at enhver kat kan
blive væk, uanset hvor godt man passer på den. De fleste kommer
heldigvis hjem af sig selv. Men særligt unge katte og indekatte
klarer sig meget dårligt ude i den store verden. De har slet ikke den
stedsans, mennesker så gerne vil tillægge dem.
Sådan gør du: Bed dyrlægen om at få katten mærket og
registreret i Det Danske Katteregister. Vi opdaterer hver 24. time.
Du kan vælge mellem øretatovering eller chipmærkning.
Øretatovering sker under bedøvelse. En tang laver prikker i begge
kattens ører. Prikkerne masseres med tusch, så koden kommer til
at stå tydeligt. Øremærket består af en bogstav- og talkode på seks
enheder. Det er et synligt bevis på, at katten har en ejer.
Chipmærkningen kan foretages uden bedøvelse. En ISO-godkendt mikrochip føres ind under huden i nakken. Mikrochippen er
ikke synlig, og koden skal læses med en scanner hos dyrlægen, et
dyreinternat, eller Falck.
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Et godt tip, hvis katten skal øremærkes, er at få det gjort i forbindelse med neutralisering eller andet, hvor katten i forvejen er bedøvet.

Tekst: Journalist Anne-Sofie Holten • Design: prik.dk

Vær opmærksom på, at katte, der skal med til udlandet fra juni
2011, skal være mikrochippede!
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

Øretatoveringen er
et synligt tegn på,
at katten har en ejer.
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du kan redde kattens liv
Er du en ansvarsbevidst og kærlig katteejer? Så er registrering i
Det danske Katteregister det bedste, du kan gøre, for at sikre dig
selv og din kat mest muligt. Vi er kontaktleddet mellem dig og
den, der finder katten, hvis den er forsvundet, og vi hjælper dig
med efterlysning af din kat.
Alt for mange udsætter tidspunktet for registrering og
oplever, at katten når at forsvinde inden!
Når din chip- eller øremærkede kat er registreret i vores database, vil den aldrig kunne optages som herreløs. Bliver den
fundet tilskadekommet, vil den ikke blive aflivet af en dyrlæge
som herreløs, men du vil blive kontaktet. Du kan vælge operation
og redde kattens liv.
Registreringen i Det Danske Katteregister er landsdækkende. Vores
database og kyndige folk ved telefonerne hjælper dig. Når din kat er
mærket, får du også mulighed for at sygeforsikre den. Rejser du til
udlandet med katten, skal den have det blå EU-pas. Også her er det
vigtigt, at katten er registreret i Det Danske Katteregister, for gennem
organisationen Europetnet dækker vores netværk i flere europæiske
lande.

I Det Danske Katteregister koster det kun 125 kroner at få din kat
registreret. Er det for meget at ofre på den tillidsfulde kat, du har
taget ansvar for? Tro ikke, at lige netop din kat aldrig bliver væk!
Hvis katten forsvinder uden at være registreret, så hjælper det dig
ikke, at du vil give ”ALT” for at få katten tilbage. Det, der kan hjælpe
dig, er, at du sørger for at få katten registreret, så snart det er muligt.
Det er den eneste sikre metode til at få katten tilbage, hvis den bliver
fundet af fremmede.
Registeret hjælper katten
med at finde dig.
Er I en børnefamilie,
må du ikke undervurdere barnets sorg
over en mistet kat.
Her er det vigtigt, at
du har gjort, hvad du
kan for at sikre katten.
Aftal registrering med
dyrlægen nu!
Også ældre
katte kan
registreres.
Det er først
for sent den
dag, katten
er væk!

Det er vigtigt, at
du har gjort,
hvad du kan
for at få katten
tilbage.
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Din registrerede kat kan
aldrig blive aflivet hos dyrlægen
som herreløs.

