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ID-MÄRKNING – ETT SOMMARTIPS FÖR KATTÄGARE
VAXHOLM: Här kommer ett hett tips från Katthemmet i Vaxholm; ID-märk din katt så att du
får tillbaka din familjemedlem om olyckan är framme och innekatten smiter ut eller utekatten
kommer vilse i främmande marker.

Sommaren närmar sig med stormsteg och många åker iväg till sommarstugor och
campingplatser. Det är också många som tar med sig sina husdjur på semestern. Om man
ser till att ID-märka och registrera sin katt så är chansen mycket stor att man får tillbaka den
om katten skulle försvinna.

En katt som är omärkt och omhändertas av myndigheterna anses vara ägarlös och därmed
är risken för avlivning stor. Genom att ID-märka och registrera sin katt kan man hjälpa den
att hitta tillbaka hem igen. Det är inte ovanligt att katthem får in katter efter sommaren som
man, tack vare ID-märkningen, kan återföras till letande ägare.

En ID-märkning görs genom att ett litet chip förs in under huden i nacken eller med en
tatuering i örat. Efter ID-märkningen registrerar man sin katt hos både djurID, som är
Svenska Kennelklubbens ägarregister för hundar och katter, och i kattförbundet SVERAKs
ID-register för katter.
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Ta inga risker i sommar. ID-märk och registrera din katt så har du ökat möjligheten att få
tillbaka din familjemedlem om han eller hon skulle råka komma bort.

Länkar:
DjurID

http://www.skk.se/om-skk/djuridse-skks-agarregister/

SVERAK http://www.sverak.se/
Katthemmet i Vaxholm www.katthem.nu

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.

