Eriksövägen 4
185 34 VAXHOLM
E-post: media@katthem.nu

KATTHEMMET I VAXHOLM /
FÖRENINGEN DJURHJÄLP EN

Pressinformation
Kontakt: Carina Franzén
Telefon: 070-549 66 65

27 maj 2015

TA DET LUGNT. KATTER KLARAR SIG ALLTID.
VAXHOLM: ”Klart att ni kan åka iväg någon vecka eller två. Katter klarar sig alltid.
Släpp bara ut den”.
Känns det igen? En av de frågor som Katthemmet i Vaxholm jobbar med är att krossa
den seglivade myten om att en katt alltid klarar sig. Det gör de nämligen inte. Rent
generellt så klarar sig katter nämligen inte alls speciellt bra ute i naturen.
Katter är ofta inte tillräckligt bra på att jaga för att få tillräckligt med föda. För att en katt ska
få sitt dagsbehov av näring tillfredsställt så behöver den fånga mellan 20-40 möss per dag.
Ett antal som är mycket svårt att uppnå.
De utsätts dessutom för parasitangrepp, sjukdomar och råkar ut för olika skador. Katter må
ha en tjock päls men de katter som vi har som husdjur idag kommer ursprungligen från
betydligt varmare breddgrader och är inte alls speciellt bra utrustade för att till exempel klara
en svensk vinter.

Det finns över 100 000 hemlösa katter i Sverige och man uppskattar att cirka 20 000-30 000
av dessa finns i Stockholmsområdet. Och det finns skäl att misstänka att många av dem helt
enkelt har släppts ut och övergetts.
Ett sätt att minska antalet hemlösa katter är givetvis med hjälp av ID-märkning och
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kastrering men att utradera gamla myter är också ett bra sätt att komma åt det här
problemet.

Det är dags att höja kattens status. Och följande enkla tips kan förhoppningsvis vara ett steg
på vägen:



Ta ansvar för den katt som bor hos dig



ID-märk, kastrera, vaccinera och försäkra din katt



Sälj aldrig en katt för en symbolisk summa. Genom att ta ordentligt betalt bidrar du till
att höja katters status i det långa loppet



Ska du åka bort så ordna med kattvakt eller lämna katten på ett kattpensionat



Om du inte längre kan behålla din katt så släpp inte bara ut den eller lämna kvar den
om du flyttar. Kontakta ett katthem så kan de hjälpa dig att omplacera din katt.
Katthem har ofta en lista över personer som är villiga att ge en omplaceringskatt ett
nytt hem.

Katthemmet i Vaxholm
Katthemmet i Vaxholm drivs av Föreningen Djurhjälpen som är en ideell förening. Vi tar
hand om övergivna katter och har plats för 74 katter. Vi tillämpar No Kill-policy och är
medlem i SVEKATT. Mer information om vår verksamhet finns på www.katthem.nu.

