Hemlösa katter
Att hitta eventuell ägare?
Om du hittar en hemlös katt:
För det första - hur vet man om en katt är hemlös?
Att en katt har ett halsband behöver inte innebära att den har ett hem.
Många överger eller flyttar ifrån sin katt och lämnar den med sitt halsband på.
Detta kan du göra:
1. Ring Polisen på telefonnummer 114 14 och hör om katten är anmäld som saknad.
Passa då på att rapportera in katten som upphittad.
2. Kontakta även de närmaste polisstationerna för att se om katten är anmäld som
saknad där.
3. Kontrollera om katten har ID-tatuering i örat. Veterinär (och även polis) kan scanna av
katten och se om den är chipmärkt, dvs har ett chip under huden med ett ID-nummer.
Kontrollera ägare i SVERAKS register eller hos Svenska Kennelklubben.
http://www.sverak.se/id/katt.php
4. Sätt upp flera lappar med foto på katten i närområdet. På lappen bör finnas foto och
beskrivning av katten, samt datum och var den är upphittad. Skriv ditt telefonnummer
flera gånger i nederkanten på pappret och klipp så att man kan riva av lapparna. Inte
alla har penna med sig, så det blir lättare att få kontakt om du gör "rivlappar" man kan
ta med sig.
5. Prata med folk som bor i området om katten och fråga om de känner till vem som äger
den. Ta med ett foto på katten och visa.
6. Sätt ett halsband på katten, om du är osäker på om katten har ett hem. Skriv på
halsbandet eller sätt på en kapsel (kan köpas i Zoo-affär) där du kan lägga en lapp och
fråga om katten har en ägare. Be ägaren skriva sitt telefonnummer och lämna även
med ditt nummer.
7. Sätt in annons/annonser i dagstidning och lokaltidning under rubriken "Upphittade"
(Katter/Djur). Skriv var och när katten hittades och sätt även in ett foto i annonsen.
Läs även under rubriken "Saknade katter/djur".
8. Annonsera på nätet på kattsidor. Hos många katthem/föreningar finns det möjlighet att
annonsera gratis, när det gäller både upphittade och saknade katter. Det finns även

många sidor på Facebook, där man kan annonsera om upphittade/saknade djur/katter.
Läs även på dessa sidor under saknade/bortsprungna katter.

Skulle du misstänka att katten har en ägare, som inte tar hand om den på rätt sätt eller på
annat sätt far illa, bör du anmäla detta till Länsstyrelsen, som har hand om Djurinspektionen
sedan 1 januari 2009.
Länsstyrelsen i Värmlands län
Servicetelefon för Djurskydd: 072-530 73 77
Samtal efter klockan 20.00 hänvisas till polisen, telefon 114 14.

