WWW.HALLANDSKATTEN.COM

Avgiften sätts in på Föreningen Hallandskattens BankGiro 5875-8822, märk inbetalningen
med "uppfödarmedlem" och uppge namn, fullständig adress samt vem du köpt katt av.

Hel familj: 200 SEK (ord avg. 300 SEK)

” UPPFÖDARMEDLEM ”
FÖR

M EDLEMSAVGIFT

Veterinären kan även tatuera in en
siffer- och bokstavskombination i
kattens ena öra med en speciell tång.
Koden, d.v.s. den intatuerade
kombinationen av siffror och bokstäver,
registreras hos Svenska Kennelklubben
genom att Du skickar in blanketten Du
får hos veterinären. Skulle Din katt
komma bort så kan
den snabbt och lätt återbördas till Dig.
ID-märker Du samtidigt som Du kastrerar
Din katt kan det bli billigare

B LI M EDLEM

Man får då injicerat ett chip under
huden på katten. Detta chip kan sedan
avläsas med en speciell apparat. Katten
behöver inte sövas för att chipmärkas.

Du som köpt katt av uppfödare som är medlem i FHK
får 100 kr i rabatt på medlemsavgiften första året.

I samband med kastrering är
ID-märkning att rekommendera.

Huvudmedlem: 150 SEK (ord avg. 250 SEK)
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K ASTRERING

K ASTRERING
Varje år föds massor av oönskade kattungar som inte
får det liv som de förtjänar. Alla har väl hört talas om
sommarkatternas tragiska situation, men visste ni att
de bara utgör en bråkdel av de ägarlösa katterna?
Bara i Stockholm räknar man med att det finns mellan
10 000 – 20 000 hemlösa katter. Hur kommer det då sig
att det föds så många oönskade kattungar? Varje år
föds och överges tusentals katter. Man gör sig av med
dem när man har tröttnat på dem. Det är inte ovanligt
att katthonor slängs ut när man upptäcker att de
väntar kattungar. Många människor har en vision om att
man ”släpper tillbaka” katten till ett naturligt liv, men
katten är beroende av människan för sin överlevnad.
Tusentals katter fryser och svälter årligen ihjäl. Är
katten som man slänger ut dessutom okastrerad så är
rundgången igång med ännu fler katter som föds i
husgrunder och hålor. Förutom katternas lidande så
förorsakar dessa missförhållanden också en rad sanitära
olägenheter. Katter slinker in till grannar som kanske
är allergiska eller som har egna husdjur som inte
välkomnar besökare. Katter kissar i sandlådor och
krafsar i rabatter. Men det är inte katternas fel utan
kattägarens! Hur kan det då komma sig att vissa har en
sådan avog inställning till kastrering? Mestadels beror
det på vissa kattägares brist på kunskap om katter.
Här kommer vi att bemöta några av de vanligaste
argumenten man får höra av kattägare som inte vill
kastrera sin katt.

Jag vill inte ingripa på naturen genom att
kastrera min katt
Om man inte vill ingripa på naturen så ska man inte
hålla husdjur över huvudtaget. Vi ingrep redan för 4000
år sedan när urkatten tämjdes. Skulle vi ha ett mer
naturligt kattbestånd så skulle det inte finnas fler
katter än rävar, d.v.s. max 10 vuxna djur per
kvadratmil.

Det är naturligt för katter att para sig
Man får inte likställa sin egen sexualdrift med kattens
och de flesta andra djurs. Förutom vissa aparter så har

djur en annan typ av sexualdrift än människan - de
parar sig endast för att producera avkommor.

Katter blir tjocka o slöa om man kastrerar dem
Om man kastrerar en katt, det gäller speciellt hankatt,
ganska tidigt så kommer den att behålla sin lekfullhet,
charm och vigör hela livet. En icke tillfredställd
könsdrift är plågsam för katten. I synnerhet hanar blir
lugnare och mer hemkära efter en kastrering.
Okastrerade hanar ger sig gärna av på vandring i sitt
sökande efter honor och råkar ofta i slagsmål. En
honkatt ändrar varken sitt utseende eller beteende
nämnvärt efter en kastrering.

En honkatt måste få en kull innan hon kastreras
Det är en myt! En honkatt mår precis lika bra om hon
inte får någon kull, eller kanske t.o.m. bättre. En
parning och en födsel innebär alltid en ökad risk för
sjukdomar och för att komplikationer ska inträffa.

När ska katten kastreras
Rekommenderad ålder för kastrering är för närvarande
från 6 månader ålder. Men det är olika från katt till
katt o ras till ras.

dagar eller behöver inte tas bort alls (om tråd som
upplöser sig själv har använts av veterinären).
Honkatten kan följa med hem så fort hon har vaknat
ordentligt efter narkosen. När katten vaknar upp efter
operationen vill hon ha lugn och ro ett tag.
Även här kan hormonförändringarna ta ca 1 månad.
Att kastrera en honkatt kostar från ca 900 Kr.
Sterilisering är mycket sällsynt hos katt nu för tiden.
Det innebär att man skär av ägg- resp. sädesledare.
Det är oerhört plågsamt för djuren eftersom att man
fråntar katten dess fortplantningsförmåga men inte
dess könsdrift.
Ett alternativ till att kastrera en honkatt är att ge
henne p-piller. Man skall dock vara medveten om att
ett långvarigt p-pilleranvändande drastiskt ökar
risken för att honkatten skall drabbas av
livmoderinflammationer och juvertumörer.
Dessutom är det lätt hänt att man glömmer bort att ge
katten p-pillret regelbundet eller att katten kräks upp
pillret och då kan hon ändå bli dräktig.

Hur går en kastrering till?
På hankatt
Det är ett enkelt ingrepp som bara tar några minuter.
Det utförs antingen under lätt narkos eller
lokalbedövning. Kastreringen innebär att veterinären
lägger ett snitt i huden över vardera testikel.
Sädesledare och blodkärl knyts av med kirurgisk tråd
innan testiklarna klipps bort. Såren i huden sys inte
igen utan läker ihop av sig själv. Hankatten kan följa
med hem direkt efter ingreppet. Hormonförändringarna
kan ta ca 1 månad och under tiden så kan hankatten
fortfarande bära på fertila spermier och uppvisa
typiska hankattsbeteenden. En hankattskastrering
kostar från ca 500 Kr.

På honkatt
En kastrering på en honkatt innebär en bukoperation
och är ett lite större ingrepp som utförs under narkos.
Då tas äggstockar och livmoder bort. Operationen
slutar med att buken sys ihop och beroende på
kastrationsmetoden så avlägsnas stygnen efter ca 10

V ILL

DU VETA MER ?

Kontakt oss på telefon eller skicka ett mail.

Ordförande:
Ann Öberg
Tel: 0304- 430 06
Mail: ANN.OBERG@HALLANDSKATTEN.COM

Sekreterare:
Tage Ericsson
Tel: 0304- 896 24
Mail: TAGEERICSSON@SOKOKE. SE

