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"VILLKATTER" SKAL FANGES I BRUMUNDDAL
Vedlagt og i tekst følger en bekymringsmelding vedrørende beslutningen om innfanging av
såkalte "villkatter" i Brumunddal. I den forbindelse vises til Mattilsynets melding av 03.10.2008
"Om Mattilsynets rolle ved innfanging av
katter" : http://mattilsynet.no/dyrevern/sportsdyr/mattilsynets_rolle_ved_innfanging_av_katter_6
3519
Med vennlig hilsen
Bodil Eikeset
Leder Norsk Huskattforening http://norskhuskattforening.net
Ragnhild Schibbyes vei 36
0968 Oslo
E-post: beikeset@getmail.no
Telefon: 22 10 93 54
Vedlegget, som er et leserinnlegg, er gjengitt nedenfor:
"VILLKATTER" OG BRUKEN AV BEGREPER
Oslo, 5. november 2008
Ringsaker Blad skriver at den 11. november skal dyrevernnemnda fange villkatter i Brumunddal.
I den forbindelse oppfordres folk til å merke sine katter med tusj, halsbånd eller med chip. slik at
ikke eide katter skal fanges og muligens bli avlivet. http://www.hamar-dagblad.no/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20081104/RBNYHETER/573036796/1104/RBFORBRUKER Miljørådgiver Ane
Christensen Tange uttaler at dersom de er i tvil om en katt er villkatt, vil den bli sluppet fri. Med
"villkatt" menes vel her katter som er født ute og derfor ikke er sosialiserte. Det er umulig å se
forskjell på en eid katt og en katt som ikke er sosialisert på mennsker når de blir fanget i en
felle. Da vil selv den mest tillitsfulle katt opptre som et vilt dyr. I mange tilfeller er det de ikke
sosialiserte kattene som opptrer roligst i en felle. Dessuten kan et halsbånd som er festet på en
eid katt falle av. Jeg anmoder derfor de som fanger inn med å være varsomme med å bedømme
kattene ut fra deres oppførsel i fellen.
I artikler og leserinnlegg i aviser omtales hjemløse katter ofte som villkatter, men det å bruke
ordet villkatt om en hjemløs katt er både misvisende og uheldig. Jeg vil derfor forsøke å rydde
opp i begrepene: Det finnes ikke villkatter i Norge. Katten er, uten å gå for langt innpå kattens
historie, et dyr som er innført til Norden, stort sett fra landene rundt middelhavet. Den er fra
naturens side ikke rustet for de nordiske forhold og tåler derfor kulde dårlig.
De såkalte villkattene som det ofte refereres til i media er i sin helhet katter som har vært noens
kjæledyr og avkom av disse. De bør derfor ikke omtales eller betraktes som villkatter, men som
det de er: Katter som av ulike årsaker er forsømt av eller kommet bort fra eierne og dermed
hjemløse. At det blir stadig flere hjemløse katter skyldes altså i første rekke menneskelig svikt
og ansvarsfraskrivelse. Fremdeles er det for mange mennesker som går til anskaffelse av katt
uten å ta seg råd til kastrering/sterilisering, men heller lar katten formere seg fritt - de som har
hannkatt anser ofte ikke uønskede kattunger som sitt problem.
At det i enkelte områder befinner seg "en stadig voksende villkattbestand" skyldes ikke at noen
mater og "legger til rette" for "villkattene", men det at det fremdeles er fritt fram for enhver som
måtte ønske det å anskaffe seg katt takket være uansvarlige katteeiere som ukritisk deler ut
kattunger for å enkelt kvitte seg med dem og at svært mange av disse ender opp som hjemløse.

Andre katter kommer av ulike årsaker bort fra sitt hjem, når disse ikke er merket blir det
nærmest umulig å finne frem til rette eier igjen. Enhver katteeier bør derfor ID-merke sin katt,
dette gjelder også innekatter som kan smette ut og ofte vil være mer forvirret enn en katt som er
vant til å være ute og derfor lett forville seg bort fra hjemmet. Det ble den 3. juni 2003 besluttet
av Stortinget at katter skal ID-merkes med øretatovering eller microchip - fortrinnsvis
øretatovering som er synlig. Beslutningen kommer i lovs form når den nye dyrevernloven er
ferdig utarbeidet.
Det er viktig at en er seg bevisst hvilke begrep en bruker når en snakker: Det er ikke det samme
hvilken måte vi velger å snakke på. En feilaktig bruk av begreper er uheldig og kan i verste fall
være med på ytterligere å senke kattens status selv om vi snakker i beste mening og vil godt.
Jeg mener derfor at en bør unngå ord som villkatt, tamkatt (som indirekte indikerer at vi har
villkatter i Norge), villkattstamme, bestand, osv, når en omtaler katter, og heller velge ord som i
større grad individualiserer katten. Vi bør altså ikke bruke uttrykket villkatter om det som i
virkeligheten er vanskjøttede og hjemløse katter.
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Jeg viser til nedenstående mail dags dato med vedlegg. Ettersender vedlagt et skriv fra NOAH for dyrs rettigheter - som beskriver rettighetene til hjemløse katter.
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Skrivet fra NOAH er her: http://norskhuskattforening.net/hjemlos_noah2006.htm

