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SOMMERHILSEN TIL NHF
Medlem i NHF Sigurd Solås og
katten Cleopatra (på bildet) har
sendt en sommerhilsen til Norsk
Huskattforening
og
alle
foreningens medlemmer. Les det
hyggelige brevet her.

BLI MED PÅ SPØRREUNDERSØKELSE!
Atferd hos innekatter – fordypningsoppgave ved dyrepleierstudiet på Norges Veterinærhøgskole
(NVH). To dyrepleierstudenter ønsker å kartlegge atferd hos innekatter og se spesielt på de vanligste
atferdsproblemene som kan oppstå hos disse. For å gjøre dette, planlegger de å gjennomføre en
spørreundersøkelse, og vil gjerne ha kontakt med dere som eier innekatter og som kunne tenke dere
å være med på en slik undersøkelse. Les mer her.
OPPDRETT AV KATTER TIL FORSØKSDYRVIRKSOMHET
Forsøksdyrutvalget er nå i ferd med å godkjenne Løken gård ANS som avls- og forsyningvirksomhet
for katt. Skriv til Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet og protester mot dette: fdu@mattilsynet.no og
postmottak@mattilsynet.no. NOAH - for dyrs rettigheters opprop mot Løken gård finner du her.
KATTUNGESESONGEN ER I FULL GANG
Det er ikke vanskelig å se at kattungesesongen er startet for fullt. Daglig kan vi lese, spesielt på
internett, om kattunger som gies bort. Flesteparten av kattungene blir annonsert som leveringsklare
når de er åtte uker, men åtte uker er fire uker for tidlig. Les hele innlegget av NHF medlem Janne
Helen Lorentzsen her.
RÅD OM KATT OG FERIETID
Når kjæledyret tas med på camping
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

Kattepass/kattepensjonat
B. Huseby Servicetjenester - Brahjelp - feriepass
Dyrenes Hjemmehjelp - feriepass
Eidsvoll dyrepensjonat - karantene
Kvaløya Kattepensjonat Tromsø.
Passeriet - feriepass. Anbefales av NHF.
Randaberg Dyrepensjonat Rogaland. Anbelfales av NHF.
Windiness Dyrepensjonat Rogaland.
Lenker til flere dyrepensjonat finner du her og her. Informasjon om reisepass til pus ved
utenlandsreiser - nærmere opplysninger hos Mattilsynet under "eksport og import".
Kastrering og sterilisering
av katter er viktig både for kattenes egen helse og for å redusere antall hjemløse katter. Se NHFs side
om kastrering.

NÅR PUS BLIR BORTE
En katt som forsvinner på et nytt og fremmed sted, vil alltid holde seg på dette stedet i
minst 2 døgn før den legger ut på vandring. Dersom man da setter ut mat og vann godt
gjemt inne i noe slik at ikke skjæra spiser maten, vil katten straks finne maten/vannet og
holde seg der hele tiden uten å legge ut på vandring.
Det er mange årsaker til at din katt kan bli borte. Her er noen gode råd for å hindre at dette skjer:
1) Når du flytter til et nytt sted der din katt skal være både ute- og innekatt, skal du holde din katt
inne i minst 3 uker før du gradvis slipper den ut under oppsyn de første dagene.
2) Dersom du skal reise bort, er det best at katten din får bli hjemme ved at noen ser til den hver dag
eller minst annen hver dag med mat, vann og toalett. Å sette bort katten til kjente, er risikabelt da
katten ved enhver anledning vil prøve å komme ut for å finne veien tilbake til sitt hjem. Dersom du
likevel velger å sette katten din bort, så husk at en katt lett kan komme gjennom den minste sprekk i
et vindu som åpnes. Og en katt kan lett smette ut gjennom en dør som åpnes. Å sette katten bort på
et pensjonat, er vanligvis trygt. Men det beste og tryggeste stedet er hjemme !
3) Innekatter er oftest sjanseløse når de kommer ut enten ved å falle ned fra en veranda eller ved å
komme seg ut gjennom et vindu. En innekatt er ikke vandt til alle de lukter, lyder og forhold som
møter den ute. Den gjemmer seg og søker ikke til folk, heller ikke til sin eier om denne er ute og leter
og roper etter katten.
4) Når en katt blir borte, skal du med en gang sette ut vann og mat på det stedet katten forsvant. En
katt som forsvinner på et nytt og fremmed sted, vil alltid holde seg på dette stedet i minst
2 døgn før den legger ut på vandring. Dersom man da setter ut mat og vann godt gjemt
inne i noe slik at ikke skjæra spiser maten, vil katten straks finne maten/vannet og holde
seg der hele tiden uten å legge ut på vandring. Siden en katt, både innekatt og utekatt, er redd
på nye steder, kan man sette ut en kattefelle om kvelden/natten med god mat inne i fella som kokt
seifilet eller kylling. Noen må passe på fellen på avstand uten å la seg merke for mye og legge et
pledd/laken over fellen når katten går inn i den. Pleddet/lakenet gjør at katten føler seg trygg inne i
fellen. Ikke forlat fellen. En katt som blir fanget i en kattefelle kan begynne å bite i nettingen og skade
seg dersom ikke pleddet/lakenet blir lagt over fellen straks.
Etterlys katten i aviser og ved oppslag og på nettet nettkatten.no

Husk at det viktigste du gjør for at din katt ikke skal bli borte, er å kastrere og ID-merke katten !
Kastrering hindrer løpetid som ofte forårsaker at katter løper bort og ID-merking gjør at din katt finner
sin eier !
HJELP NHF Å SKAFFE INNTEKTER!
Norsk Huskattforening har inngått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no som gir store
inntektsmuligheter for Norsk Huskattforening – uten at det koster verken deg eller oss en krone!
Vi oppfordrer alle medlemmer, dyrevenner og andre støttespillere til å benytte seg av denne
unike inntektsmuligheten. Alle som registrerer seg er med i trekningen av flotte premier hver
måned.
Klikk her! Støtt Norsk Huskattforening
Enkelt og greit!
Ved å registrere deg på Frivillighetsnorge.no, vil du motta gode tilbud på e-post og sms, og
Norsk Huskattforening vil få inntekter for hver slik henvendelse du åpner! Det er annonsørene
som betaler Norsk Huskattforening for å nå ut til de som har registrert seg – for deg og Norsk
Huskattforening koster det ingenting å være med!
Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no er altså helt gratis, det har ingen bindingstid og det er
ingen krav til kjøp av varer og tjenester. For at Norsk Huskattforening skal få inntekter holder
det at du åpner de henvendelsene du mottar på e-post og sms. Du bestemmer for øvrig selv
hvor mange slike henvendelser du ønsker å motta hver uke. Enklere kan det ikke bli – og
morsomt er det også!
Det tar ca. 1 minutt å registrere seg. Alle som registrerer seg blir med i trekningen av flotte
premier hver måned, i tillegg til hovedpremien som er en spenstig Citroen C4 til en verdi av kr.
200 000.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer, dyrevenner og andre støttespillere til å benytte seg av
denne unike muligheten. Det eneste vilkåret er at du har fylt 15 år og har egen e-postadresse.
Klikk her! Støtt Norsk Huskattforening
NHF ØNSKER ALLE MEDLEMMER OG STØTTESPILLERE EN FORTSATT GOD SOMMER!

