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Hjemløshet hos kjæledyr utløses av en
kombinasjon av uansvarlige eiere, uhell og
mangel på hjelp til de tusenvis av dyr som
rammes. Dyrebeskyttelsen Norge har utviklet
en informasjonsside om hjemløse dyr i Norge.
De har også skrevet rapporten Hjem, kjære
hjem? som ble overlevert til landbruksminister
Lars Peder Brekk (SP) 4. juni. Besøk nettsiden
Dyr uten hjem.

Til minne om Steinar Lem
Vi takker Steinar for hans lange og aktive
medlemskap i Norsk Huskattforening der han
bidro med støtte til alle de saker som
foreningen kjempet for; særlig hjelpen til
hjemløse katter. Hans kamp for natur, dyr og
rettferdighet vil vi føre videre. Les NHFs
nekrolog her. Nekrologen sto også på trykk i
Aftenposten 11. april.

Skattefradrag for gaver til NHF
Myndighetene har sett at frivillig virksomhet
er viktig og har villet stimulere givergleden.
Norsk Huskattforening er godkjent som frivillig
organisasjon med organisasjonsnummer 992
986 336. De som gir gaver til Norsk
Huskattforening, kan trekke fra gaven i
skattepliktig inntekt. Les mer her.

Kattepass i ferien
Det er forbudt å etterlate katter i ferien uten
tilsyn. På Norsk Huskattforenings nettside
finnes en kort oversikt over dyrepensjonat.
Oversikten, samt annen nyttig informasjon om
katter og ferietid finner du her.
Skjema for registrering av kjæledyr på
campingplasser kan lastes ned her: engelsk norsk. Plakat med informasjon kan lastes ned
her. Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus har
sendt brev til campingplasser ang. gjester som
medbringer kjæledyr: les brevet Flere råd og
tips om å reise med katt finner du her.

NHFs leder på katteseminar
AntrozoologiSenteret inviterte til fagseminar
om katt 17. til 19. april. Leder av Norsk
huskattforening, Bodil Eikeset, holdt foredrag
om katt i borettslag og boligsameier.
Foredraget er en fin og konsentrert
sammenfatning av informasjonen som finnes
på NHFs nettsider og kan lastes ned her.

Katter på svarteliste
Trønder-Avisa av 06.06.2009 skriver at en
lærer ved Skogn folkehøgskole hver høst
setter ut to fangstfeller som fanger dyr
levende. I fjor høst gikk om lag 50 katter inn i
fellene. Katter hører under viltloven og er
totalfredet
også
utenom
viltlovens
fredningstider. Hjemmel for avlivning av
andres katter som er friske, hjemløse eller
eide finnes dermed ikke i norsk lov. Les mer
her.

GOD SOMMER!

