ORGANISERING:
Arbeidet med miljørettet helsevern og skjenkekontroll er en lovpålagt kommunal oppgave.

Rogaland brann og redning IKS
Avdeling for miljørettet helsevern
og skjenkekontroll

I Sør-Rogaland er disse oppgavene organisert
under Rogaland brann og redning IKS.
Miljørettet helsevern fungerer som
saksbehandlere og rådgivere for kommunene.
Vi utfører tjenester for 17 kommuner i Sør-Rogaland.

Sammen for en trygg og sikker framtid

Forskrift om skadedyrbekjempelse:
§ 2-1 Alle har en plikt til å forebygge
forekomsten av hjemløse katter.

Bli en ansvarsbevisst dyrevenn
og ta ansvar for den situasjonen
du har tatt initiativ til.

KONTAKT OSS:
Rogaland brann og redning IKS
Besøksadresse

Telefon: 51 50 22 00

Brannstasjonsveien 2

postmottak@rogbr.no

4312 SANDNES

www.rogbr.no

10 GODE REGLER
FOR ET SUNT OG
FORNUFTIG
KATTEHOLD

HVORFOR FØLGE REGLENE?
	Skulle katten din komme bort, bli skadet e.l.
er det enkelt for andre å finne tilbake til den
rettmessige eieren. Det er mulig å øremerke
katten hos veterinær. Det nyeste på markedet
er microchips.

	D
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10 GODE REGLER FOR
ET SUNT KATTEHOLD
Alle skal ha kattedo til katten sin.
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Alle katter skal holdes inne om natten.
Alle hannkatter skal kastreres og alle hunnkatter
skal steriliseres.

6	S

Skulle katten din likevel få kattunger, overlat dem
til ansvarsfulle hjem eller få dem avlivet hos
veterinær innen åtte dager.

	Skal du på ferie eller flytte, ikke glem katten!
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Kan du av en eller annen grunn ikke ha katten
din lenger? Prøv først med omplassering til et
ansvarsfullt hjem. Hvis dette ikke er mulig, få
katten avlivet hos veterinær. Overlat ikke katten
til seg selv.

	E

Egne katter mates inne.

10

Tenk deg godt om før du anskaffer deg et dyr!

Det er en myte å tro at katter må være ute for
å trives! Det er ofte om natten og i skumringstimene katter blir påkjørt. Er katten din inne, vil
naboer ikke bli sjenert av «katte-jammer» om
natten. Man kan også ha en vanlig huskatt som
«innekatt», den behøver ikke være en egen rase
for det!

Katten formerer seg ikke, den lever et roligere liv,
holder seg mer til huset, og lever gjennomsnittlig
mange år lenger enn en ukastrert hannkatt. Du
selv og ditt nærmiljø slipper også luktproblemer
med den «duftende markeringen» fra en viril
hannkatt. Steriliserte hunnkatter får ikke kattunger
(heller ikke løpetid) og vi oppnår en meget viktig
reduksjon i antall fødte kattunger.

Alle katter skal vaksineres en gang i året.
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10	Det er et stort ansvar å ha dyr – også en katt!
Kan du ikke påta deg det arbeidet som
følger med; både å gi katten et godt liv – og
samtidig passe på at ditt dyrehold ikke er til
sjenanse for ditt nærmiljø, da skal du ikke
anskaffe deg katt – eller et annet dyr for den
saks skyld!

Katten unngår sykdommer som katteinfluensa
og kattepest (virus som bl.a. forårsaker feber,
anoreksi, oppkast og diaré).

Katter skal merkes med øretatovering,
microchips eller elastiske halsbånd.
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Katter er renslige dyr, og det er ikke noe
problem å få katten til å gjøre sitt fornødne i
kattedoen – kattesand anbefales, da denne
hemmer sjenerende lukt og absorberer godt.
Dette vil hindre en god del av katters bruk av
barns sandkasser som toalett.

9	Starter du å mate et dyr er du ansvarlig for det.

Når du gir bort en katt må du få navn, adresse
og tlf. nr. til den nye eieren og du er pliktig til å
følge opp. Ny eier har katten på 14 dagers
prøvetid og kan innen 14 dager returnere den.
	Dette for å hindre flere hjemløse dyr.
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En katt trenger mat og stell selv om du er på ferie.
Katter som er vant med mat og husly har store
problemer med å klare seg selv. Overlever den,
blir den en av mange «hjemløse katter», med alt
som det medfører.

DYREVENN, ELLER…?
Er du av de snille menneskene som har begynt å
mate en og annen streifende katt? Da bør du være
klar over at i det øyeblikk du påtar deg dette ansvaret,
så er du nødt til å tenke litt videre. Maten skal være
næringsrik, frisk og ikke utgått på dato. Hvis du ikke
steriliserer hunnkatten og sørger for kastrering av
hannkatter, legger du grunnlaget for flere eierløse
katter.
Sørg for sterilisering/kastrering av katten din. Skap
et respektfullt dyrehold som både du, dine naboer og
dyrene kan leve med. Det er misforstått dyrevern å
«bare» mate en katt eller to uten å tenke på hvilke
konsekvenser dette kan få. Det er altfor mange
tilfeller hvor mennesker mater katter for så å
forlange dem fjernet og avlivet når kattungene fødes
og ansvaret blir for stort.

