KATTESEMINAR 17.-19. APRIL 2009
AntrozoologiSenteret inviterer til fagseminar om katt. Professor Bjarne O. Braastad, etolog
ved Universitetet for miljø- og biovitenskap er hovedforeleser. I tillegg deltar Bodil Eikeset,
leder av Norsk huskattforening, og Karen Andersson, leder av Dyrebeskyttelsen Norge, avd.
Oslo og Akershus på enkelttemaer. På fredagen kommer også ansvarlig for Breeder Club
Katt, Camilla Sæther og holder forelesning innen ernæring for katter. Hun er utdannet
dyrepleier og har erfaring innen oppdrett, utstilling og flere års arbeid på veterinærklinikk.
Seminaret retter seg mot personer som ønsker å utvide sin kompetanse på atferd og velferd
hos katt – veterinærer, atferdskonsulenter, katteoppdrettere, katteeiere og personer innen
katte- og dyrevernorganisasjoner. Vi vil ta for oss følgende temaer på dette seminaret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atferdsutvikling av katter, mor-kattungeforholdet, individuell variasjon i atferd
Kommunikasjonssignaler – kattens språk
Sosial atferd og sosial struktur
Forholdet mellom katt og eier – kattens betydning for vår fysiske og psykiske helse
Predasjonsatferd – katten som rovdyr
Atferd hos katter på vidvanke
Problemet med eierløse katter – aktuelle tiltak
Kattehold i borettslag – praktiske og juridiske spørsmål
Atferdsproblemer og atferdsforstyrrelser – årsaker og tiltak
Konklusjoner: Hvordan utvikle en velfungerende voksen katt?

Kunnskapsmål
Etter seminaret skal deltakerne ha sentrale kunnskaper innen temaene nevnt ovenfor.
Ferdighetsmål
Kursdeltakerne skal kunne bruke lærestoffet til å forebygge atferds- og velferdsproblemer
hos katt.
Holdningsmål
Kursdeltakerne skal forstå betydningen av fagkunnskap i etologi for å kunne forebygge
atferds-, velferds- og helseproblemer, og bidra til at dyreholdet oppleves positivt av eieren.
Kursdeltakerne skal forstå behovet for å erverve ytterligere kunnskap for å kunne fungere
som rådgiver overfor katteeiere.
Seminaropplegg
Det gis forelesninger innen temaene for seminaret. Etter hvert hovedtema blir det en
diskusjonsbolk der deltakerne kan relatere fagstoffet til egne erfaringer.
Pris: kr. 2000,- inkl. enkel lunsj og kursmateriell. Det blir utstedt kursbevis.
Kursavgift kan betales kontant på dagen eller betales på konto (kontonr.: 5083 06 42150,
referanse: katteseminar)
Sted: UMB campus
For påmelding, fyll ut vedlagte skjema og send via e-post til: post@antrozoologisenteret.no
For nærmere opplysninger, ring tlf: 64 96 60 05
Påmeldingsfrist: 27. mars 2009 (Bindende påmelding)
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Seminarplan
Fredag 17/4

Lørdag 18/4

19.00: Velkommen til kurs.
Presentasjon av forelesere og
deltakere
20.00: Ernæring. Med Camilla
Sæther.

Søndag 19/4

09.00: Innledning,
kompetansebehov, litteratur

09.00: Oppsummering av første
dag

09.15: Atferdsutvikling av katter,
mor-kattunge-forholdet,
individuell variasjon i atferd
- Diskusjon

09.15: Predasjonsatferd –
katten som rovdyr
- Diskusjon

22.00: Slutt
10.45: Kommunikasjon, kattens
språk
- Diskusjon
12.00: Lunsj
13.00: Sosial atferd og sosial
struktur
- Diskusjon
14.15: Forholdet mellom katt og
eier – kattens betydning for
menneskers fysiske og
psykiske helse
- Diskusjon
16.00: Slutt

09.45: Atferd hos katter på
vidvanke
- Diskusjon
10.30: Problemet med eierløse
katter – aktuelle tiltak. Med
Karen Andersson
- Diskusjon
11.45: Lunsj
12.45: Kattehold i borettslag –
praktiske og juridiske spørsmål.
Med Bodil Eikeset
- Diskusjon
13.45: Atferdsproblemer og
atferdsforstyrrelser – årsaker og
tiltak
- Diskusjon
15.45: Konklusjoner: Hvordan
utvikle en velfungerende
voksen katt?
16.00: Slutt

Det legges inn pauser mellom hovedtemaene etter behov.

Vi på AntrozoologiSenteret ønsker deg velkommen på kurs!

Med vennlig hilsen Marianne Osmundsen, kurskoordintaor
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