Dyrebeskyttelsen Norges plattform om katt:
"3 Katt
DN aksepterer ansvarsfullt kattehold, basert på de generelle retningslinjer for hold av kjæledyr og
kattens spesielle velferdskrav.
Katten er ikke naturlig hjemmehørende i vår fauna, og vil sjelden klare seg uten hjelp fra
mennesker.

Hjemløshet

hos

katt

er

et

særegent,

unødvendige

og

omfattende

dyrevernproblem, som skyldes en kombinasjon av uansvarlig dyrehold, manglende kontroll
og ingen sikring av hjelp til dyr som rammes. Statlig dyretilsynsmyndighet må være
ansvarlig for at effektive tiltak blir iverksatt for å forebygge og avhjelpe hjemløshet.
Hjelpetiltakene må ta utgangspunkt i at dreping skal være ulovlig, mens plikten til å gi
umiddelbar hjelp skal være utvetydig. Katter som er eller kan gjøres egnet for adopsjon skal
formidles til ansvarlige hjem. Katter som er uegnet for adopsjon skal steriliseres, merkes og
gjenutsettes under forsvarlig omsorgsprogram. Avliving godtas bare som nødløsning i helt
spesielle tilfeller, etter at alle andre tiltak er forsøkt og det er klart at dyret ikke vil kunne gis
en akseptabel tilværelse.
Omsorgsprogram for hjemløs katt skal omfatte ansvarsperson, nødvendige sikringstiltak,
egnet husly, behandling ved sykdom, tilgang på vann og daglig forsyning med riktig og
tilstrekkelig mat. Om nødvendig må det i nærmiljøet iverksettes holdningsskapende tiltak
med sikte på å økt respekt, medfølelse og toleranse overfor dyrene. Flytting må unngås
såfremt det ikke er helt nødvendig.
Forebyggelse skal skje gjennom rutinemessig informasjon og veiledning om ansvarlig kattehold,
herunder om nødvendigheten av sterilisering for å hindre overtallighet. Det må innføres obligatorisk
registrerings- og merkeplikt, og dyrevenmyndigheten må aktivt følge opp og kontrollere katteholdet.
Overfor uansvarlig katteeier må det handles resolutt, før formering fører til at nye dyr rammes.
Inntil statlig dyrevernmyndighet tar ansvar for kattens velferd, skal DN forestå nødvendige tiltak
etter evne. DN vil arbeide for etablering av hjelpesentre, hvor katt - i likhet med andre dyr i nød kan tas i midlertidig varetekt. Sentrene skal drive adopsjonsarbeid, registrere funnede dyr og motta
meldinger om bortkomne, hjemløse, skadede og forulykkede individer. Det bør søkes inngått avtale
om dekning av disse tjenester fra statlig og lokal myndighet.
Sammenhengen mellom forsvarlig kattehold, formeringsregulering og hjemløshet må fremholdes
for katteeiere, publikum og myndigheter.
Kastrering og sterilisering anbefales for begge kjønn, og bør gjennomføres ved den alder som til
enhver tid anbefales på basis av vitenskapelig dokumentasjon. For tiden gjelder 5-10 måneders
alder for begge kjønn.

P-piller er usikkert og kan være helsefarlig, og bør bare benyttes i en eventuell periode mellom
kjønnsmodning og sterilisering.
Rabattkampanjer og/eller prisavtaler for kastering og sterilisering bør søkes iverksatt i samarbeid
med veterinær. Samarbeidet bør også ta sikte på at veterinæren skal ta del i holdningsarbeidet.
Det må sikres at enhver ny katteeier har den kunnskap og de muligheter som er nødvendig for
ansvarlig kattehold. Potensiell eier må oppfordres til nøye praktisk og økonomisk vurdering før
anskaffelse av katt. Kattehold må ikke tillates i områder med særlig stor risiko for trafikkskade eller
skade som kan skyldes andre særlige risikofaktorer.
Som i alt annet dyrehold må det kreves at ansvarlig eier må være myndig og egnet. Barn må aldri
få det relle ansvar for verken katt eller andre dyr.
DN ønsker en landsdekkende fellestjeneste, som via telefon og Internett kan registrere og
informere om bortkomne, funnede, omplasserklare og ønskede familiedyr. Tjenesten bør også gi
råd om godt dyrehold.
DN aksepterer ikke offentlige eller private regler som pålegger båndtvang for katt.
Katt som er frisk, eller som kan gis en akseptabel tilværelse, skal ikke kunne avlives uten at det er
dokumentert seriøst forsøk på omplassering. Tilsynsmyndigheten må legge til rette for at slik
omplassering kan skje.
DN ser det ikke som ønskelig at katter sperres inne. Likevel kan såkalt innekatt til nød aksepteres
når katten har god plass, blir tilstrekkelig aktivisert og har anledning til å komme ut i frisk luft på
sikret balkong el.l. I adopsjonsarbeidet må det tas utgangspunkt i det enkelte dyrs bakgrunn og
egnethet for en slik tilværelse. Ved hold av innekatt anbefales minst to katter, slik at ingen dyr skal
være uten kontakt med andre av sin egen art.
Katt må normalt ikke bli etterlatt uten tilsyn utover lengden av ordinært daglig arbeidsfravær.
Innfanging av katt aksepteres bare av hensyn til dyrets beste, og under kontroll av
dyrevernmyndighet eller Dyrebeskyttelsen. Begge parter bør ha rett til innsyn og medvirkning."

