Du finner en tilsynelatende hjemløs katt – hva gjør du?
Har du
katt selv?

START

Husk å kastre
re o
ID-merke! g

Er katten tam, og kan det da være
sannsynlig at den har en eier?

JA

NEI

Har katten et halsbånd eller en tatovering
i øret som indikerer et ID-merke?

Er katten syk eller skadet?

JA

Klarer du å komme nærme
katten?

JA

Se om du får lånt et kattebur
og ta med deg katten til
nærmeste veterinær. De kan
undersøke om katten har gått
ute lenge og om den er IDmerket. Er katten ID-merket
kan man forhåpentligvis
komme i kontakt med eierne,
eller tidligere eiere slik at
katten kan leveres tilbake til
hjemmet sitt. Er ikke katten
merket, så ta kontakt med
nærmeste lokalavdeling for videre hjelp.

NEI

Ring snarest mulig til Mattilsynet
(telefon 22 40 00 00) eller politi
(telefon 02800). Dersom du ikke
får hjelp der så kontakt nærmeste lokalavdeling. Se oversikt over
våre avdelinger på www.dyrebeskyttelsen.no/lokalavdelinger.
Det finnes i tillegg en rekke andre
selvstendige dyrevernsorganisasjoner flere steder i Norge. Disse
hjelper også hjemløse dyr og kan
kontaktes. Søk på internett etter
den nærmeste organisasjonen til
der du er.

OBS: Mange tror de klarer å kjenne etter om katten har en
chip, men det er ikke mulig. Ønsker du å finne ut om en katt
er merket, så kan dette gjøres hos nærmeste veterinær, eller
gjennom en av våre lokalavdelinger.

NEI

Hør med dine naboer om det
er noen av de som kjenner til
katten. Se om du får lånt et
kattebur og ta med deg katten
til nærmeste veterinær. De kan
undersøke om katten har gått
ute lenge og om den er IDmerket. Hvis ikke kan du forsøke
å annonsere etter eier i lokalavisen, på www.dyrebar.no og
på facebook.

JA
Virker katten sunn og frisk?

JA

Kontakt gjerne eier for å sjekke
at alt er i orden.

www.dyrebeskyttelsen.no

NEI

NEI
Heng opp lapper med informasjon
om katten i området der du bor, spør
naboer, legg ut annonse på nett og
sosiale medier, ta gjerne også kontakt
med nærmeste lokalavdeling.

Hvis det haster så frakt katten til veterinær så snart som mulig.
Forsøk så å kontakte kattens eier. Du blir ikke selv økonomisk
ansvarlig for behandling til dyr du ikke eier. Om det ikke haster kan
du forsøke å kontakte eier først. Oppnår du ikke kontakt med eier
kan en av våre lokalavdelinger kontaktes for råd og veiledning.

For oppdatert kontaktinformasjon på den nærmeste lokalavdelingen til
der du bor, se www.dyrebeskyttelsen.no/lokalavdelinger. Eventuelt kan du
ringe Dyrebeskyttelsen Norge på 23 13 92 50 alle hverdager mellom 10-14
eller sende en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no

