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vi er att kontakt oss.
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2017...var tog du vägen?
Vad har tiden
tagit vägen? När
ni läser detta så
har vi ramlat in
i vintertid och nu
är det inte många
veckor kvar av året
2017.
Jag vet att
några föreningar
har saknat Djurhemsnytt och har hört av
sig. Det är faktiskt något positivt, att ni
saknat denna lilla skrift ;) Varför har det
tagit sådan tid? Ja det är flera anledningar till detta och jag väljer att se framåt
istället. Appropå Djurhemsnytt! Hur
många exemplar behöver ni till respektive
djurhem? Idag skickar vi 10 exemplar till
er alla, ni får gärna fler - bara dom inte
blir hyllvärmare hos er. Skicka ett mail
med föreningens namn och hur många ex
ni önskar i framtiden till: ordforande@
djurhem.se
Detta nummer har några artiklar som är en tid sedan dom skrevs, men
vi väljer att ta med dom i alla fall - tex
den alltid aktuella frågan om djurskyddslagen som aldrig verkar bli verklighet,
men vi ger oss inte. Tillsammans med de
andra djurorganisationerna bevakar och
driver vi på frågan. Hoppas verkligen att
vi under 2018 får se en fastställd lag...
När jag skriver dessa rader är
det bara några dagar kvar till Djurhems-

dagar som hålls i Växjö och Västerås
lördag 28 oktober och i Göteborg lördag
den 18:e. Dessa träffar har vi lagt in för
att få möta er i mindre grupper och berätta vad vi kan göra för er och även höra
vad ni vill ha för hjälp/stöttning.
Vi kommer vid dessa möten (förhoppningsvis) få 3 tre personer som ställa
upp som valberedning inför representanskapsmötet i mars månad samt 3 som
kan vara föreningarnas ombud på detta
viktiga möte.
2017 blev tyvärr ett år då vi
inte arrangerar Utbildningsdagarna som
traditionen kräver... 2018 är vi åter igen
med dessa, det är ett löfte till er och vi har
satt dessa till 7 - 9 september. Orten är
inte bestämd ännu. Vår tanke är att ni
som så vill kan angöra redan på fredagskvällen för att pigga och fräscha starta lite
tididgare på lördagen efter en god frukost.
Sedan har vi program till lunch på söndagen. Mer info kommer.
Nu är snart mitt utrymme slut
och jag lovar er att vi kommer inom kort
att återkomma med information om valberedning och en rapport från en spännande
dag med Manimalis och bilder från vårt
25årsfirande med mera.
Patrik Flisbäck
Ordförande med förnyad kraft
tillsammans med styrelsegruppen
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38 anslutna medlemmar
Djurens Hopp Bollnäs
Djurens Vänner Borlänge Katthem
Hundstallet Svenska Hundskyddsför.
Djurskyddsföreningen Hitta Katten
Djurskyddet Eskilstuna
Falkenbergs Djurskyddsförening
Göteborgs Djurskyddsförening
Djurskyddet Kattfotens katthem
Hudiksvalls Kattsamarit
Djurskyddet Kalmar Djurhem
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Köping, Kattvännerna
Djurens Vänner Lidköping
Kottecentralen
Linköpings Djurskyddsförening
Djurens Vänner Malmö
Djurskyddet Fiahemmet
Finntorps Katthem Djurskyddet
Nynäshamns Katthemsförening
Djurens Vänner Nässjö
Olofströms Djurskyddsförening
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skövde Katthem
Djurskyddet Strängnäs
Stiftelsen Djurhemmet i Aggarp
Djurskyddet Bill&Bull
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Västerbotten
Djurens Vänner Uppsala
Öbacka Djurhem Utansjö
Solgläntans Kattpensionat/hem
Djurens vänner Vetlanda
Gotlands Katthem
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten
Djurens Vänner Växjö
Djurskyddet Jämtlands län

Bollnäs
Borlänge
Bromma
Enköping
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Kalmar
Karlstad
Kristinehamn
Köping
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Malmö
Norrköping
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Skövde
Strängnäs
Svedala
Söderhamn
Töreboda
Umeå
Uppsala
Härnösand
Vallentuna
Vetlanda
Visby
Västervik
Västerås
Växjö
Östersund
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Skriftväxling med Barometern oktober
Det är med stor förvåning jag
läser annonsen Katter skänkes i
dagens OT/Barometern.
Sedan mång år har det varit
omöjligt att få in en sådan annons
i OT. Och nu plötsligt dyker den
upp.
- Har OTs ledning ändrat uppfattning?
- Är det vikande annonsintäkterna skäl till att man nu tummar på
principerna?`
Det är ett stort och
omfattande problem med
hemlösa/ ägarlösa katter i
vårt samhälle. De går nu när
vintern nalkas en svår tid till
mötes, med kyla, brist på mat
och omsorg.
Kattägare som gullat och kelat med kattungar
under sommaren måste nu se till att
”bli av” med ett växande problem,
och de som inte lämpar av dem i ett
skogsområde , väljer att skänka bort
dem utan ersättning. Katten har
inget värde, och kan därför skänkas bort utan ersättning. Och detta
medverkar OT till!
Jag ber er nu att omvärdera
ert beslut att, säkert omedvetet,
medverka i denna grymma hantering.
Anders Jarkiewicz

Tidigare styrelseordförande för Oskarshamns Djurskyddsförening
Tidigare styrelseordförande för
Djurhemsförbundet<

>Hej!
Tack för ditt
mail.
Nej, vi har inte
ändrat i våra
rutiner eller
ändrat våra regler
vid annonsering
av djur. Vi har
kvar samma regler
som tidigare och
vi följer fortfarande
SVERAKs rekommendationer vid
försäljning av katter. Vid annonsering av djur skall alltid ett pris finnas
med, minimum för katter är 100:enligt rekommendationen.
Det är djupt beklagligt att vi
har brustit i vår hantering i detta fallet och det är ett handhavande fel av
oss. Vi tar detta vidare med samtliga
så att detta inte upprepas fler gånger. Du ska ha stort tack för att du
tog dig tid att höra av dig till oss!
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Riskfaktorer för att hamna på katthem
Det finns flera internationella
studier som tittat på riskfaktorer
för att katter ska överges eller
lämnas in på katthem. En av de
viktigaste verkar vara okunskap
kring kattens beteende samt oförståelse kring vad katten är för djur
och vad detta innebär för kattens
behov när det kommer till den sociala och fysiska miljön.
När jag studerade beteendet
hos katter på ett amerikanskt katthem inför min avhandling fick jag
även ta del av de journaler katthemmet förde över katterna. I dessa
gick det bland annat att utläsa hur
många gånger en katt tagits in och
omplacerats av katthemmet eftersom alla katter chipmärktes innan
adoption. Tyvärr visade det sig att
21 % av katterna hade återlämnats
till katthemmet åtminstone vid ett
tidigare tillfälle. 			
En del av katter hade
återlämnats,
eller omhändertagits
av katthemmet upp till
fyra gånger
under sitt liv.
Hur många
som bara
övergetts
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efter adoption kommer vi tyvärr
aldrig få några siffror på.
I tidigare nummer av tidningen har jag skrivit om viktiga
faktorer som behöver tillgodoses för att katter ska må så bra så
möjligt. Faktorer som aktivering
och stimulering av katternas sinnen,
att erbjuda tillräckligt med resurser
som gömslen, kattlådor och matskålar samt att även utnyttja vertikala utrymmen i rummen. Om dessa
faktorer inte uppfylls kan det orsaka
frustration, oro och stress hos
katterna. Tidigare studier har även
kopplat att ha flera sällskapsdjur
med ökad risk för att en katt uppvisar ett oönskat beteende. Detta
har i sin tur kopplats till uppkomst
av för ägare oönskade beteenden
såsom urinmarkering (ofta orsakat
av social stress och oro) och aggression, kopplat till t.ex. frustration.
Dessa är de två vanligaste orsakerna
bakom övergivande och inlämning
av katt till katthem enligt tidigare
studier.
I en stor enkätstudie som vi
utförde tillsammans med en examensarbetare frågade vi bland annat
kring dessa riskfaktorer samt åsikter
om katters beteenden och agerande.
Vi fick in ca 3280 svar. Även om
de svarande inte kan ses tillhöra ett

Riskfaktorer för att hamna på katthem
statistiskt säkert urval av människor
med katt i Sverige, så ger det i alla
fall en indikation över situationen.

En sammanfattning över
katterna och deras livsstil
ca 90 % kastrerade
ca 50 % bor i lägenhet
ca 38 % i villa/hus
ca 33 % innekatt med fri
tillgång utevistelse
ca 23 % enbart innekatt
ca 38 % hade 2 katter
ca 33 % 1 katt
ca 13 % 3 katter
Från dessa resultat kan vi utläsa att
det finns både faktorer som skyddar
mot att en katt ska börja uppvisa
oönskade beteenden, t.ex. tillgång
till utevistelse, men även riskfaktorer t.ex. att hålla flera katter ihop.
Men på frågan om upplevda oönskade beteenden svarande ca 82 %
att de inte upplevde några problem
med kattens eller katternas beteende eller temperament.
När det kommer till införskaffandet av katt så var det
vanligast att katten kom från vän,
släkting eller granne samt uppfödare, 38 % hade införskaffat sin katt
på detta vis. Från katthem kom på
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tredje plats med ca 13 % av katterna. Detta är något som jag tror vi
kan öka genom att möjliggöra för
katterna att bete sig på ett sätt som
verkar attraktivt enligt en framtida
ägare.
Under studierna i min
avhandling arbetade jag både med
att beskriva situationen på katthem
för katter samt att koppla uppvisade
beteenden hos katterna med hur
lång tid de blev kvar på katthemmet innan de adopterades.
Svenska katthem
verkar skilja sig
en del jämfört
med studier
från andra länder genom att
erbjuda en mer
hemmalik miljö
med mycket
resurser. Till
synes verkar
detta inte resultera i stora problem med spridning
av sjukdomar vilket brukar vara
huvudargumentet för att hålla katter
i mer sterila miljöer som går att
rengöra från golv till tak. En viktig
orsak till detta är sannolikt goda
karantänsrutiner och förebyggande
vaccination. Samtidigt så erbjuder

Riskfaktorer för att hamna på katthem
tyda på en ökad risk för längre tid
till adoption. Kopplingen till längre
tid till adoption är troligen tecken
på att katten är i behov av en förändring i sin miljö – sociala eller fysiska – för att möjliggöra för katten
att visa upp sig på ett mer attraktivt
sätt. Eftersom tidigare studier har
visat att det inte enbart är beteendet
som avgör vilken katt som adopteras, utan även fysiska faktorer så
som färg, teckning, pälslängd med
mera, så arbetar vi för tillfället med
att lägga in även dessa faktorer i
protokollet. Tanken är att detta
protokoll både ska gå att användas
i forskningssyfte för att avgöra hur
en katt hanterar sin miljö, men även
som ett verktyg för katthem att
avgöra om en katt riskerar att bli
kvar en längre tid, och är i behov av
en förändring i miljön, eller om den
sannolikt kommer ha en kortare tid
till adoption.

den mer hemlika miljön med större
utrymmen och fler resurser katterna
möjlighet att bete sig mer naturligt
vilket troligen minskar uppkomsten
av stress. Genom minskad stress ser
vi även minskad påverkan på immunförsvaret vilket då ger ett naturligt skydd mot infektionssjukdomar.
Men här är det viktigt att
inte hålla för stora grupper för
att minska smittspridningen vid
uppkomst av sjukdom.
Under analyser av data så
hittade jag ett antal beteenden som
verkar koppla till att en katt sannolikt kommer ha en ökad chans till
kortare tid till adoption. Jag hittade
även ett antal beteenden som verkar

Vill ni läsa mer så finns avhandlingen tillgänglig på internet
http://pub.epsilon.slu.se/13682/
Elin Hirsch
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Djurskyddslagen - ska den bli verklighet?
Nya Djurskyddslagen försenas
ytterligare ett år från fem till sex
år minst!

Informationsdagen var fullsatt,
givande och mycket informativ.
Föreläsarna var många av de ledande inom Djurskydd i vårt land. I
pauserna fick deltagarna hälsa och
göra nya bekantskaper.

Det framkom vid den paneldebatt
med politiker på Djurskyddet Sveriges informationsdag 21 nov.
”Med fokus på djurskydd – vad är
viktigt med Nya Djurskyddslagen?”
Ett politiskt beslut som hittills fått
vänta i fem år och nu fördröjs ytterligare ett år minst.
Man kan tro att denna fråga skulle
kunna hanteras enhälligt över partigränserna, men denna dags debatt
visade att även här är partiernas
ideologier ett hinder.
Nya beslutstiden är satt till september 2017 enligt socialdemokraternas
paneldeltagare Isak From.

De förbättringar som den nya
lagen kommer att innebära inom
vårt arbetsområde,
Djurhem för mindre
husdjur, men inte
deras arbete med
vilda djur. Där gäller
inte de nya lagen.
Johan Beck-Friis,
Sveriges Veterinärförbund, var först
ut.
Den nya lagen innebär att förändringarna inte skall sänka
kraven på djurskydd
och rättssäkerhet.
Lagen baseras på vetenskap och erfarenhet, samt omfattar
alla tamdjursarter.

Den nuvarande Djurskyddslagen är
från 1988 och är omodern i många
delar, främst då det gäller djuren väl
och ve.
2011 presenterade Landshövding
Eva Eriksson sitt utredningsförslag
till ny Djurskyddslag för regeringen. Ett uppdrag hon fick 2009 som
sedan dess passerat många remissinstanser.

En viktig del för
våra djurhems arbete
är att det skall finnas
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Djurskyddslagen - ska den bli verklighet?
kompetenskrav och/eller utbildning
för att driva djurhem, såväl i enskild
som yrkesmässig djurhållning.
Rapporteringsplikt för veterinärer
om ärftliga defekter hos sällskapsdjur, t ex förlossningssvårigheter
och andningsproblem, som inom
hund- och kattaveln.
Den sekretessbrytande regel som
föreslås i offentlighets- och sekretesslagen är viktig
för våra djurhems
arbete. Sjukvårdspersonal och socialtjänst
får lämna uppgifter
om djurskyddsproblem till polis och
djurskyddsinspektörer. Hjälper de djur
som lever dåligt i
sociala sammanhang.
Detta är inte möjligt
i dag.
Vidare, djurförbättringar är att polisen får omedelbart
omhänderta djur som handhas av
personer som har djurförbud.
”Grovt brott mot djurskyddslagen” införs där straffskalan
är fängelse i högst fyra år.

Krav på att katter ska vara märkta
och registrerade. Detta kämpades
för 2011 genom den DS kampanj
”Älskade katter märker man”. Den
namninsamlingen blev den tredje
största i Sverige med sina 109 000
namnunderskrifter.
(Egen kommentar)
Därefter kom Per Jensen Linköpings Universitet och Professor
emeritus Bo Algers, Sveriges Lantbruksuniversitet.
De berättade om ”Vad
är naturligt beteende?”
Exemplen var många
och skrämmande. Allt
från suggor som fixerades till kastrering av
smågrisar utan bedövning.
Minkar som hålls på
farmer, som aldrig får
chans till ett naturligt
beteende. ”Skall förbjudas. Djur är inte kläder.
(Egen anmärkning.)”
En dålig djurmiljö, där djuren inte
har möjlighet att bete sig naturligt
innebär en ökad antibiotikaförbrukning! Den onda cirkeln. Detta leder
till att även människor som äter kött
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Djurskyddslagen - ska den bli verklighet?
från dessa djur också löper risk att
bli antibiotikaresistenta. En verklighet i Danmark i dag.
Härefter följde Frida Lundmark och
Helena Röcklinsberg, Sveriges lantbruksuniversitet, med temarubriken
”Från intentioner till implementering av djurskyddsregelverk –
konsekvenser för djurhållningen
och etiska frågeställningar”
Frida inledde med att det finns
glapp mellan djurhållning lagmässigt
och det estetiska synsättet hur djur
skall behandlas. Detta kan jämföras
med glappen i vår allmänna lagstiftning och hur domstolarna dömer
i praktiken. ”Detta ser vi ofta i dagens domar i brottsmål, där vi med
vårt eget förnuft inte ser rimligheten i domarna. (Egen anmärkning).”
2000-talets trend är att förflytta
delar av djurskyddsansvaret från
det offentliga, representerat av
Djurskyddslagen och Jordbruksverket till privata sektorn. ”En
slags privatisering av lagen. (Egen
kommentar!)” Här kommer de
privata djurskyddskontrollerna att
ske oftare än de offentliga, men då
på deras egna villkor. Där blir det
privata regelverk som kvalitetssäkrar

deras egen ”produktion” och hur
de ansvarar för djurhållningen. Nya
Djurskyddslagen och denna egenkontroll. Ingen enkel tillämpning!!
Därefter fortsatte Helena på samma
tema med ytterligare tillämpningsfrågor och verklighet. Utrymmet
för tolkningar skapar osäkerhet för
alla från producent, kontrollant och
medborgare. Detaljerade föreskrifter och vägledningar hjälper, men
den personliga förståelsen och
tolkning ger resultatet i varje enskilt
ärende.
En farlig följd av djurhållning är
den stress som uppfödare upplever
p.g.a. ekonomiska problem, hemmablindhet, psykisk ohälsa, som leder till minskad empati för sina djur
med lidande för djuren. ”Här gäller
för alla utomstående att observera
och visa kurage och ingripa med
anmälan till hjälpande myndighet,
polis och/eller djurskyddsinspektör.
(Egen kommentar).”
Den flexibilitet som nya lagen ger
är att vaksamheten måste öka då
det gäller vad flexibiliteten innebär.
Större yrkeskunskap från inspektörer till djurhållare om gällande
villkor i lagen.
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Djurskyddslagen - ska den bli verklighet?
Vad vet konsumenterna om djurskyddslagen i allmänhet?
Vet de! Att alla slaktgrisars svansar kapas av utan bedövning i alla
EU-länder utom tre, däribland
Sverige?
Vet de! Att antibiotiska preparerade
foder ges till djuren i alla EU-länder
utom, ja just det Sverige.
Vet de! Att transporttiden 8 timmar, gäller endast för slaktdjur!
Det är makt och djurskydd i märkningen av de varor vi köper! Därför
titta på märkningen när du handlar.
Så var det Helena Elofsson Djurskyddssamordnare, Jordbruksverket. Helena var sekreterare i arbetet
med den Nya Djurskyddslagen och
kan den ingående.
Hennes tema var. ”Jordbruksverkets syn på en ny djurskyddslagstiftning.” Jordbruksverket är
regeringens jordbruksexpert på
jordbrukspolitiska frågor. De har
som uppgift att arbeta för ett gott
djurskydd, en hållbar utveckling och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet och en livsmedelproduktion till nytta för konsumenterna.
En mycket krävande uppgift, där
hänsyn skall tas till alla inblandade

parters uppgift att följa Nya Djurskyddslagen.
Vi alla vet att det finns så
många viljor och intressekonflikter.
Helena underströk hur viktigt det
är att alla inblandade parter arbetar
tillsammans. Därför blir focuset
riktat på, bland många andra, kompetens och utbildning. Att djurhållning alltid skall ge djuren en god
djurvälfärd och att djuren ska må
bra såväl fysiskt som psykiskt.
Ett gott djurskydd, en god djurhälsa och en god folkhälsa är starkt
förknippade med varandra.
Införa förbud mot avel som förhindrar lidande för djur, såsom andningssvårigheter, inte kunna föda
avkomman normalt, röra sig normalt. ”Ex. är hundar och katter och
kreaturen Belgisk Blå där felaktig
avel gör att djuren lider hela livet.
(Egen anm.),”
Övergivna och förvildade djur av
tamdjursarter omfattas av lagen.
Tydligt förbud i lagen mot att
överge djur. Krav på att katter ska
vara märkta och registrerade.
Hanteringen av övergivna djur skall
enbart omfattas av djurskyddslagen,
inte hittegodslagen, som i dag. Införande av sekretessbrytande regel i
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Djurskyddslagen - ska den bli verklighet?
offentlighets- och sekretesslagen så
att hälso- och sjukvårdspersonal,
socialtjänsten får lämna upplysningar om djurskyddsproblem till
kontrollmyndigheten. Detta är
förbjudet i dag och är ett brott om
de anmäler.

Alla! Lika konkurrensvillkor i EU.
De partipolitiska ideologierna påverkar besluten även i djurskyddsfrågor., även om alla är överens om
att det skall finnas ett bra djurskydd.
Skillnaderna visas främst på de ekonomiska områdena.

Så kom som sista del av dagen Paneldebatt mellan (V), (M) och (S).
Jens Holm (V), Åsa Coenraads (M),
Isak From (S). Inbjudna Kristina
Yngwe (C) hade förhinder.
Debatten var öppen och många
frågor fick politiska svar. Följande
kortkommentarer som sammanfattning.

Johnny Strömberg
Medlem i styrelsen Djurhemsförbundet.
Kom ihåg! Dagens djurskydd och
framtidens är miniminivå!

Jens! Naturligt beteende för
djuren, tydligare. Ett krav! Mera
pengar till inspektioner av djur.
Åsa! Bättre djurskydd, konkret
modern lagstiftning, ingen fri
tolkning, renar kastreras utan
bedövning.
Isak! Renars kastrering tillåten
utan bedövning. Proposition
under sommaren och kanske
beslut i höst. Kulturkrock! Bättre
samordning inom inspektionerna, Ingen Djurpolis.
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Falska Chip :(
Se upp för falska microship!
Den senaste tiden har flera
hundar och katter med samma
id-nummer upptäckts i Sverige.
Problemet har länge funnits i andra
länder, men blir allt vanligare även i
Sverige.
Anledningen till att olika
microchip kan ha samma id-nummer är att tillverkaren inte följer
rätt ISO-standard
och masstillverkar
microchip utan
att kontrollera att
numren är unika
för varje chip.
Var uppmärksam oseriösa
tillverkare visar
ofta upp ett certifikat på att de följer ISO-standard, men då är certifikatet också falskt. Som id-märkare
eller veterinär ska du alltid använda
chip som är av ISO-standard 11784
och 11785.
Köp microchip från en seriös leverantör eller i Svenska Kennelklubbens webbshop, SKK Shop.
Tips! Om du vill kontrollera
de microchip du redan har eller de
microchip du ska köpa, gå in på
sidan www.dvc.services. Grönt ljus
betyder att chippet är godkänt!
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Tips på hur ni kan få in pengar...
Gör en katt/hundkalender brukar
vara populärt, också bra julklapp.

aktiviteter, man kan informera, ha
bössa, sälja lite lotter.

Även vykort/julkort med motiv
från ert djurhem brukar säljas bra!

Ordna djurkurser, sälj fika be dem
lägga valfri summa i bössan.

Ordna loppis, antingen i anslutning
till katthemmet eller ordna en bak
luckeloppis, där ni hyr ut bord,
säljer fika, fiskdamm m.m.

Kolla om ni kan få ha pluggar gratis
i er tidning. Pluggar är plats som
blir över i tidningen som de behöver fylla, kanske med er logga?

Fodertunnor i butiker där folk kan
skänka foder, bra också för butikerna som får merförsäljning. Bössor i
butiker!
Kolla med djurbutiken om de
har foder med dåligt datum, eller
kattsand som kanske har trasig förpackning som ni kan få.

Kanske musikskolan/estetprogrammen kan sätta upp Cats, eller ordna
konsert till förmån för er verksamhet.

Boxfaddrar, då kan folk sponsra en
specifik box med att hjälpa till med
foder/veterinärvård. De betalar en
summa varje månad.
Ljusmanifestation för hemlösa djur!
Hör med lokala konstnärer om de
kan skänka verk som ni sedan kan
auktionera ut, eller ordna konstlotteri(tillstånd behövs!).
Djurbutikerna och veterinärkliniker
tycker om då man är med på deras
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Studiebesök på Eskilstuna
Djurskyddsförening.
Redan 1941 startade föreningen,
då under namnet Eskilstunaortens Djurskyddsförening.
Därefter bytte de namn till
Djurskyddet Eskilstuna, och numera heter de Eskilstuna Djurskyddsförening. Då de ingår inte längre i
Djurskyddet Sverige utan är anslutna till Svenska Djurskyddsföreningen och Djurhemsförbundet.
Sedan 2005 driver de djurhem i det vackra
lugna Källby i
Skogstorp. Det
är en lantlig idyll
med flera byggnader. Dels ett
större katthus
med 10 små rum
för katterna. Ett
karantänshus
med 8 platser, där
katterna sitter i
karantän i 3 veckor så att de hinner
bli vaccinerade och kastrerade innan
de kommer ut i katthuset, samt en
liten stuga kallad Luthmans stugan.
Denna är döpt efter den tidigare
avlidna ordföranden. En insamling startades i samband med hans
begravning, och till minne av denna
stora djurvän kom denna minnes
stuga till. Där bor det ofta dräktiga
honor och mammor med kattungar

som behöver lugn och ro. Det finns
även en mindre byggnad som är en
akut/sjukstuga.
Föreningen har också ett
fantastiskt klubbhus, där de har
möjlighet att ha volontärsträffar,
medlemsmöten, föredrag samt Öppet Hus, och loppis.
De har ett stort antal volontärer ungefär 28 personer, som
hjälper till att sköta katterna. För
att hålla sig uppdaterade skall de gå
minst 2 pass i månaden.
De har också två som är anställda på lönebidrag/nystartsjobb.
I styrelsen sitter det 9 personer. För
att bli volontär måste man vara 18
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Djurskyddsförening.
år gammal. Men 16 år om man har
en förälder med sig.
För att få verksamheten att
gå runt anordnar de loppisar, Öppet Hus, gör en kattkalender samt
har en årlig ljusmanifestation. De
har också boxfaddrar. De får rabatt
hos Evidensia veterinärklinik.
År 2009/2010 hade de en
liten ekonomisk kris. Tidningarna
skrev mycket om deras problem,
de skrevs om detta på facebook på
hemsidan m.m. Folk var mycket
generösa och ville givetvis ha sitt
djurhem kvar, så många gåvor och
bidrag inkom, så djurhemmet kunde som tur var räddas.
De har också möjlighet att
ta emot pensionatskatter. För detta
finns det 3 boxar. Man måste då
vara medlem, samt att katten måste
vara vaccinerad och kastrerad.
Dygnspriset är då 120 kr. Har man
2 katter blir det 100 kr för katt 2.
Vid flera än 2 kostar det 80 kr/katt
och dygn.
Ungefär 100-150 katter
omplaceras varje år. Främst upphittade katter, som av någon anledning
blivit hemlösa. Ibland händer det
också att de får in smådjur, kaniner,
marsvin ,hamster . I viss mån, om
plats finns så kan de även hjälpa
till med omplaceringar. Det kostar

då 1000 kr katten måste då var helt
färdig med vaccinationer, kasterrad,
idmärkt.
Ett samarbete finns med
Länsstyrelsen samt polisen. Enligt
polisens praxis tillfaller katten djurhemmet efter 10 dagar, om ingen
ägare hittas.
Vill man kanske besöka
djurhemmet så har de öppet måndagar mellan 11.00-12.30, men man
kan också avtala egen annan tid.
Vill man köpa en katt så
kostar vuxen katt 1270 kr. Den är
då fullvaccinerad, kastrerad, idmärkt, veterinärbesiktad. En försäkring i Agria medföljer i 5 dagar.
En kattunge kostar 1200 kr,
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Djurskyddsförening.
den är då inte kastrerad, detta ingår
inte i priset. Men man följer upp att
detta blir gjort. Man rekommenderar alltid folk att köpa 2 kattungar.
Det följer också med ett litet startpaket med sand och foder. Registrering i SKKs Id register ingår inte,
men kan köpas till för 70 kr.
Att bli medlem kostar 300
kr för enskild medlem, familj 350
kr ungdom 100 kr. Föreningen
har drygt 400 medlemmar. Som
medlem så inbjuds man till gratis
föreläsningar några gånger per år.
På hemsidan erbjuder de
folk att efterlysa sina katter, samt
lägger ut upphittade katter. Där
kan man också se vad som händer
på katthemmet, föreläsningar som
erbjuds, och givetvis se vilka katter
som finns att besöka och eventuellt
välkomna hem
som
sin nya
fyrbenta
vän.
Vid mitt
besök
en solig
höstdag i
september satt

många katter ute och njöt i solskenet. Tosca bara gosade och visade
hur hon älskade utelivet. De har
möjlighet att få komma ut genom
kattluckor från sina små rum. Det
var inte så många katter inne just
den dagen då många hade flyttat
denna vecka, och jag såg att flera
var bokade bla. Kelige Uras som
skulle få flytta denna vecka. Men
jag antar att platserna fylls snabbt
av nya fina lurviga fyrbenta små.
Just denna dag hade de
ordnat en välbesökt loppis, kön in
till parkeringen var närmast en trafikstockning som ordförande Eirik
Isene styrde på ett bra sätt så inga
trafikolyckor orsakades. Det hade
också bakats så mycket gott och
bretts härliga mackor, som serverades i klubbstugan. Där viceordförande Sanna Karioki sålde loppisprylar på löpande band. Utanför
fanns ett informationsbord. Inne i
katthuset visade Maude Larsson oss
kissarna och berättade deras historia.
Det var en härligt lyckad dag!
Vid Pennan, Kim Lindbom
Carlsson
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Se till att ha en stark styrelse
med mycket olika kompetens.
En styrelse där folk vågar säga
vad de tycker och kan stå för
sina åsikter. En styrelse där alla
arbetar åt samma håll. Bättre att ha
en mindre styrelse, än att fylla den
med personer som bara håller med,
eller motarbetar. Vad är er inriktning? Passar personen? Är personen
representativ för er förening? Bra
med blandad kunskap!
Se till att de som skall ingå i styrelsen är beredda på att i uppdraget så
ingår x antal styrelsemöten. De är
alla ansvariga i styrelse arbetet. De
är också alla ekonomiskt ansvariga.
Om en person har lite dåligt med
tid välj den personen som suppleant
(ersättare) istället. Ordinarie styrelsemedlemmar bör vara tillgängliga
och kontaktbara för övriga styrelsen. Mail/telefon mellan mötena!
I styrelsen skall ingå ordförande,
viceordförande, sekreterare, kassör,
samt x antal ledamöter. Man bör
också ha minst två suppleanter.
Revisor samt revisors suppleant.
En valberedning väljs som tar fram
tilltänkta kandidater till styrelseposterna. Man kan också bilda ett AU
arbetsutskott som bla.förbereder
punkterna inför styrelse mötena. Au
kan också fatta beslut!

Man bör ha en verksamhetsplan, med planering av det
kommande året. Man bör göra en
budget över året. Man skriver också
en ekonomisk redovisning samt en
verksamhetsberättelse vid årsskiftet.
Inför styrelsemötet skickas en kallelse ut i god tid. Till mötet skrivs
en dagordning, som skall godkännas av styrelsen. Alla möten skall
protokollföras av sekreteraren. På
varje möte väljs två protokoll justerare som skall justera protokollet
som skrivits under mötet.
Man skall också ha medlemsmöten. Där medlemmarna
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bjuds in för att ta del av ert arbete,
kan komma med synpunkter, frågor
m.m. Man skall även ha ett årsmöte. Där medlemmarna bjuds in. På
årsmötet är det bla. val av styrelse,
ekonomisk genomgång, verksamhetsplan, motioner mm.
De som arbetar i en styrelse
är valda av årsmötet. De skall följa
riktlinjerna som är uppsatta. Följa
budget, verksamhetsplan och mål.
En person som inte följer stadgarna
kan bli avsatt från sitt uppdrag.
ATT STARTA DJURHEM:
Man bör fundera på hur man vill
arbeta. Vad vill vi uppnå? Vad är
målet? Kan vi arbeta med alla djurslag? Skall vi inrikta oss på bara katt,
bara hund. För vilt och vissa djurslag behövs särskilt tillstånd. Har vi
ork, tid och kompetens?
Har ni hittat lokal? Hur
länge får ni ha lokalen? Tänk framåt. Man växer snabbt ur sin lilla
lokal. Då måste man kanske snart
börja om igen! Ingå el och vatten i
lokalen? Är lokalen trygg för djuren? Finns jordfelsbrytare? Larm?
Är det stökigt område? Kanske
finns risk för problem på nätterna
utanför, så djuren blir störd. Är det
mycket trafik? Finns parkering till
personal och besökare?

Man måste börja med att
söka tillstånd för sin verksamhet
och lokal. Länsstyrelsen är de som
ger tillstånd samt bedömer om
lokalen är lämplig. Hur är det med
vatten/ avlopp. Finns tillräcklig
ventilation? Är ljuset, luften bra?
Hur många djur får vistas på ytan.
Skall djuren vistas i box, eller i rum?
Tag gärna kontakt med
andra djurhem för att få tips och
råd inför din start. Då ni skall till at
starta tag kontakt med tidningarna
på orten, lokal tv. Sprid att ni skall
starta! Ni kommer behöva volontärer, chaufförer som hjälper till att
köra djur till veterinären. Ni kommer behöva arbetskraft vid byggnation: Snickare, målare, rörmokare.
Kolla med släkten, grannarna, kanske en pensionär vill ställa upp och
hjälpa till att måla, snickra? Finns
gymnasium med bygginriktning?
De kanske vill ha ett projektarbete.
Ni kommer att behöva
möbler, dammsugare, handukar,
klösmöbler, transportburar, städmaterial, kattsand, foder. Börja i
god tid: Sätt in annonser i tidningen
att ni gärna tar emot allt som kan
tänkas behövas! Sätt upp lappar hos
veterinären att ni skall starta.
Kontakta foderleverantörer berätta om era planer. Kan de
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sponsra er mot en liten plugg på
er hemsida kanske? Kanske har de
foder med kort datum som de kan
skänka er. Be att få ställa fodertunnor i butikerna där folk kan skänka
er foder. Det ger mer försäljning i
butiken så det är bra för dem också.
PERSONAL:
Ni kommer behöva var många
redan från början. Man är så inne i
det här i starten. Man vill så mycket,
ofta kör man helt slut på sig. En del
hoppar av.
Vem skall vara ansvarig på
katthemmet?? Det måste finnas EN
ansvarig! Sprid att ni söker volontärer. Kanske alla inte vill sköta katter,
men de kanske istället vill vara med
på loppis, eller vill hjälpa till att
skriva.
Se till att ni fördelar arbetet.
Så inte alla gör samma sak. Kanske
ha olika ansvarsområden. En sponsoransvarig. En foder ansvarig. En
veterinäransvarig, markandsföringsansvarig. En aktivitetsansvarig. En
hemsideansvarig.
Kanske en frontfigur: Välj
en som är bra på att prata med
media, som pratar så som ni vill att
föreningen skall framställas.
Ibland är det svårt at få volontärer! Kanske kan man få någon

via arbetsförmedlingen, någon med
lönebidrag. Eller försäkringskassan,
naturbruks gymnasium, djurgymnasium.
Då alla arbetar lika är det
bra att ha en utbildning för de
som arbetar på djurhemmet. Man
skall sätta upp riktlinjer om hur ni
arbetar på djurhemmet. Man kan
också bjuda in veterinär eller foder
leverantörer som kan hjälpa till med
utbildning. Man kan ha kurs i samarbete med tex. ABF, Blå Stjärnan
m.m. Ibland anordnar djuraffärer
och veterinärklinikerna kurser där
man kan få vara med. Även katt och
hundföreningarna har kurser.
Var rädd om volontärerna! Utan
dessa frivillig arbetare fanns det
inga djurhem. Visa uppskattning.
De ställer upp trots egna arbeten,
familjer m.m
Djuren skall ju ha skötsel
även jul, påsk, nyår. Ibland kanske
även nattvak. När man jobbar med
djur finns inga arbetstider. Det är
svårt att planera hemgångstid! Alltid
händer något oväntat!
KARANTÄN:
Djur som kommer in till djurhemmet bör om möjligt genomgås av
veterinär samma dag, eller nästfäl-
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jande dag.
På djurhemmet skall karantänavdelning finnas! Det är bra om
karantänavdelningen är i separat
byggnad, eller om den har en sluss
ifrån själva djurstallet. I karantän
är smittskydd och kunskap väldigt
viktig. I karantän skall boxarna
vara avdelade med hel vägg mellan
boxarna så att djuren inte kan komma i direkt kontakt med varandra.
Om djur inkommer från samma
ställe så kan de eventuellt dela box,
men man får aldrig blanda okända
djur med varandra i karantän med
tanke på smittorisk. I karantän så
skall katten undersökas för öron
skabb och eventuell ohyra. Den bör
avmaskas. En katt som gått ute har
oftast ätit mus, råtta, fågel. I karantän så skall katten bli vaccinerad
mot kattpest och snuva. För att vara
fullvaccinerad så krävs en revaccinering efter 3-4 veckor från första
sprutan. Katten bör vara i karantän
minst 14 dagar. Kattens status samt
temperament bör utvärderas!
På boxdörren skall tavla
finnas där de står information om
katten. Namn, när den inkom, vad
den har fått för vaccintioner, medicinering samt ev. sjukdom/smitta.
Samt om den är tam eller aggressiv.
Detta är mycket viktigt för de som

skall in i boxen.
I karantän avdelningen skall
separata städmaterial finnas till varje
box. Här är hygien väldigt viktig!
Man skall också byta skor, eller kliva
på en virkonmatta innan man träder
in i karantän avdelning. Ombyte/
rockar skall också finnas. Likaså engångshandskar, skyddshandskar( för
svårhandterliga djur), munskydd,
hårhätta. Handsprit, fästingplockare, termometer, tops nära till hands!
Det skall vara lättstädat i
karantän, helst saker som är lätta
att sanera! Bra städmaterial: Virkon,
Desidos. ( Läs igenom bipacksedel
på dessa medel.) Katten tål inte blöt
virkon! Var varsam med hanteringen, använd handskar.
Ha gärna äldre klösmöbler
och tyger, filtar som du senare kan
kasta efter karantän tidens slut!
Besökare, kattspekulanter
skall ej ha tillträde till din karantän!!!
BRA KONTAKTER:
Det är viktigt att ha en bra relation
med kommun, länsstyrelse, polisen,
veterinärklinikerna samt press/
media, allmänheten.
Veterinär: Begär in offerter
berätta att ni skall starta djurhem.
Vad kan de erbjuda? Rabatter? Kan
de komma ut till djurhemmet? Vad
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kan ni ha för samarbete. När du
startar bjud in veterinärerna med
sin personal.
Polis: Sök den som är
djuransvarig, berätta vad ni har för
planer! Vissa polis distikt vill gärna
ha uppstallningsplatser. Kan ni
hjälpa varandra? Kan ni hålla sk.
polisboxar mot ersättning?
Länsstyrelse: De är dessa
som kommer på både anmälda och
oanmälda besök. De som handlägger tillstånd! Här är det viktigt att
man har ett bra samarbete.Ibland
vill de ha handräckning från djurhemmen vid djurärenden.
Press/ Media: Försök få
tidningarna att skriva om er! Fråga
om ni kan få rabatt på era annonser. Det finns pluggar (små lediga
utrymmen som tidningen behöver
fylla). Kanske ni kan få ha stående
pluggar, skicka in förslag. När ni
har aktiviteter, skriv pressmeddelanden. Kanske kan ni få dem att ha en
djurbilaga?
Kommun: På kommunens
hemsida kan man ofta skriva i
deras kalendarium. Hör också med
kommunen om ni har möjlighet att
söka olika bidrag. Vissa kommuner
betalar ut föreningsbidrag, lokalbidrag ,verksamhetsbidrag.Hör också
ifall de har någon fond eller stiftelse

där ni kan söka bidrag.
Hemsida och Facebook:
Här kan man nå många! Se till att
dessa uppdateras ofta, annars slutar
folk att gå in och titta. Här sprider
man information, visar upp sin
verksamhet. Berättar om djuren
som finns på hemmet. Man kan
även lägga ut lite tips och råd om
djurhållning, lagen m.m.
Kom ihåg: Syns man inte
finns man inte!! Visa upp er på
gator och torg! Berätta om er verksamhet! Dela med er av er kunskap
och era erfarenheter. Bjud in folk på
visning av djurhemmet!
Tankar och råd kan man aldrig få
för mycket av. Fortsätt ert fina arbete och kontakta oss gärna i styrelsen
för mer hjälp framåt!!!
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Riktlinjer för Djurhem
anslutna till DHF
Djurhem som vill vara medlemmar i Djurhemsförbundet måste uppfylla dessa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.
Styrelse & Organisation
• Djurhemmet ska ledas av styrelse och ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen, kommunen samt polismyndighet.
• Djurhemmet ska vidare ha en
etablerad veterinärkontakt.
• Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs
enligt svensk lag för att driva
verksamheten.
• Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen
och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.
• Djurhemsförbundets representantskap och av styrelsen
utsedda representanter ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt
samarbete ha en så kontinuerlig
kontakt som möjligt med ”sitt”
djurhem, och vid behov och
önskemål besöka densamma.

•

•

sig naturligt (ur 4§ Djurskyddslag 1988:534).
Att ha ett djurhem i vanlig
”hemmiljö” är inte att rekommendera på grund av hygienbestämmelser och av praktiska
skäl. Undantag för jourhem,
där det vanligtvis rör sig om
ett fåtal djur och under kortare
tidsperiod.
Djurhemmet ska ha särskilda
utrymmen för de djurarter
som djurhemmet är avsett för.
Boxarna ska vara utformade så
att de minst uppfyller kraven i
djurskyddsbestämmelserna. Läs
mer om detta på Jordbruksverkets hemsida för information
om angivna minimimått.

Förvaringsutrymme för katt.
• Förvaringsutrymmen för katter
så ska det finnas en liggplats
som är upphöjd från marken.
Om katten vistas i en rastgård
ska den antingen ha tillgång till
ett inomhusutrymme i anslutning till rastgården eller en koja
som skyddar mot väder och

Utrymmen
• Djur skall hållas och skötas i en
god djurmiljö och på ett sådant
sätt att det främjar deras hälsa
och ger dem möjlighet att bete
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•

•

•

•
•

•

vind.
Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever
ska vara minst 6 kvadratmeter.
Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska
vara minst 1,9 meter. Rastgårdar
får gärna vara större men aldrig
mindre än dessa mått.
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona
med ungar och annan tillfällig
förvaring ska ha en yta på minst
1,5 kvadratmeter. Den minsta
sidan ska vara minst 1,2 meter
och takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen
ska varje katt kunna röra sig på
minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men
aldrig mindre än dessa mått.
Hona med ungar räknas som
två katter.
Katter får inte förvaras i den
här typen av box mer än tre
månader.
Burar: Katter får inte förvaras i
burar annat än vid transporter
och i samband med utställningar och tävlingar. Buren ska vara
minst 0,5 meter lång, 0,3 meter
bred och 0,35 meter hög.
Djurens normala behov ska
tillfredställas.

•
•

•

Hög hygienisk standard ska
eftersträvas.
Boxar och övriga utrymmen ska
vara så beskaffade att de lätt kan
rengöras och desinficeras. Släta
ytor ska eftersträvas, såsom slät
plast, metall eller målade ytor.
För desinfektionen ska desinfektionsmedel användas.
Tillgång till kallt och varmt
rinnande vatten samt avlopp ska
finnas i lokalerna.

Skötsel
• Alla djur ska vid ankomsten
inspekteras av djurhemmets
personal. Vid tecken på ohälsa
ska djuret snarast undersökas av
veterinär.
• En journal för varje intaget djur
på djurhemmet med uppgift
om djurslag, kön, vikt, hälsostatus, historia, vidtagna åtgärder,
uppgifter om använt medel vid
medicinska behandlingar ska
föras.
• Om en eventuell intressent
finns av djuret det noteras
både i djurets journal och vid/
utanför djurets ”boplats” (bur/
rum), så att inga missförstånd
kan uppstå.
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Riktlinjer för Djurhem
anslutna till DHF
•

Nyanlända djur ska hållas i
karantänsavdelning och vara
helt avskilda från övriga djur i
djurhemmet. Vistelsens längd
i karantän ska vara i minst 2
veckor. Om det redan finns
djur i karantänsavdelningen ska
det senast anlända djuret vara
avgörande för alla övriga i fråga
om beräkning av karantänsvistelsens längd.

•

•
•

•

•

•

•
•
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Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer
enligt gällande rekommendationer.
Katt ska kastreras och idmärkas
före omplacering eller beroende
på ålder snarast möjligt.
Boxarna i karantänsavdelningen
ska desinficeras mellan varje
djur. Sjuka djur ska behandlas
efter veterinärs råd. Djurhemmen ska inte långtidsbehandla
kroniskt sjuka djur.
Inget djur bör stanna på djurhemmet längre än 3 månader.
Djuret bör inom denna tid
omplaceras.
Hund ska rastas genom promenader minst 3 gånger per dygn,
och med hänsyn till hundens
ålder och behov.
Katt ska om möjligt erbjudas
utevistelse i rastgård. Rastgårdarna ska vara utformade enligt
gällande regler och bestämmelser.
Tillsyn ska ske minst 2 gånger
per dygn.
Omplacering av djur från
djurhemmet ska regleras via ett
skriftligt avtal mellan djurhemmet och den nya ägaren.

Stadgar
2016-03
§1. Djurhemsförbundet är en ideell
intresse- och stödorganisation för
seriöst arbetande djurhem med uppgift
att ta hand om övergivna smådjur.
Djurhemsförbundet verkar för att djurhemmen har en god standard och att
djurens ställning i samhället stärks.
§ 2. Djurhemsförbundet utgörs av
till denna anslutna djurhem och andra
intressenter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsförbundet leds av
ett representantskap som består av
stödjande organisationer. Varje organisation äger rätt att i representantskapet
representeras av en delegat. Anslutna
djurhem äger rätt att representeras
i representantskapet av 3 delegater,
vilka utses vid de årliga utbildningsdagarna tillika med en valberedning
om 3 personer varav en är sammankallande. Ordförande, sekreterare och
kassör i Djurhemsförbundet utses av
Djurhemsförbundets styrelse. Representantskapet sammanträder minst en
gång årligen. Ordinarie sammanträde
skall hållas i mars månad om inte
annat beslutas. Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna
tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga
om ansvarsfrihet skall behandlas av
representantskapet.
§ 4. Djurhemsförbundets representantskap utser en styrelse som består
av högst 9 personer inkl. 2 suppleanter
och ordföranden samt revisor och revisorssuppleant på 1 år. Mandattid för

styrelseledamot är 2 år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att ½ av
styrelseplatserna kan nyväljas årligen.
Kommersiella sponsorer äger ej rätt till
styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten
under löpande år fattas av styrelsen.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper med
särskilda arbetsuppgifter inom förbundets verksamhetsområde.
§ 6. Räkenskaperna revideras av
revisorer. Beslut att teckna Djurhemsförbundets firma fattas av styrelsen vid
konstituerande sammanträde för ett år
i sänder.
§ 7. Till Djurhemsförbundet kan
anslutas djurhem som förbinder sig att
följa Djurhemsförbundets riktlinjer.
Djurhemsförbundets styrelse beslutar
om anslutning respektive uteslutning.
En anslutningsavgift av 500 kronor
inbetalas till Djurhemsförbundet. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk
talan mot Djurhemsförbundet.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall
vara utsända med kallelse och beslutas av representantskapet med 2/3
majoritet.
§ 9. Beslut rörande förbundets upphörande fattas av representantskapet
efter det att frågan offentliggjorts på
kallelse. Beslut om upplösning skall
fattas med 2/3 majoritet. Djurhemsförbundets styrelse beslutar om hur de
befintliga tillgångarna, i samband med
förbundets upplösning, skall fördelas
ut till de anslutna djurhemmen.
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Siv är hemma igen – tack vare DjurID.se!
En sommarkväll kom inte katten Siv hem. Veckorna gick och ägaren Jenny Neikell
kastades mellan hopp och förtvivlan. Efter 7 månader kom telefonsamtalet
– Siv lever och mår bra.
– Jag blev helt tyst och kunde inte tro att det var sant! Det var bara att sätta sig i bilen och
åka, säger Jenny Neikell.

Hittade ägaren via DjurID.se
Siv är id-märkt, både med tatuering och microchip. Kvinnan som hittade Siv såg tatueringen
i örat och kunde via vår webbplats DjurID.se snabbt och enkelt hitta Jenny Neikell som fick
återförenas med sin katt.
– Sivs historia är ett lysande exempel på att DjurID.se verkligen fungerar, konstaterar Jenny.

Sveriges största ägarregister
DjurID.se rymmer uppgifter om över en miljon hundar och katter och deras ägare. Om du
hittar en hund eller katt med id-märkning kan du själv söka efter ägarens kontaktuppgifter på
webbplatsen. Vi har också öppet dygnet runt på vår jourtelefon 08-795 30 50.
Ägarregistrera din katt eller hund
Du måste själv anmäla din katt eller hund till DjurID.se – det sker inte automatiskt när djuret
id-märks! Det gör du genom att fylla i blanketten ”Ägaranmälan”. Du kan själv välja om dina
uppgifter ska vara synliga för alla som söker via vår webbplats, eller enbart lämnas ut genom
kontakt med oss eller polisen.

www.DjurID.se
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