
DET VILDE 
O 

AR 
Af Adam Pade 

»Det har vseret et helt vildt kattear. 
Katte alle vegne. Sindssygt travlt. 
Inspektorerne har voldsomt mange 
sager. Telefonerne ringer konstant. 
Katteklinikken - overtravit hver dag. 
Hvad sker der for Danmark?« 

Sadan skriver katteinspektor i Kat-
tens Vasrn Helle Nielsen i en mail til 
"Kattens Venner". Og billedet bekrsef-
tes af de fire dyrevsernsorganisationer, 
som "Kattens Venner" har talt med. 

»Det har vaeret et ar, vi ikke har set 
magen til i Dyrenes Beskyttelse. Ud-
viklingen er kommet helt bag pa os, 
fordi vi havde indtrykket af, at antallet 
af indleverede killinger og voksne 
katte sa smat var ved at falde,« lyder 
det fra familiedyrschef Jens Jokumsen 
i Dyrenes Beskyttelse. 

Han beretter, at Dyrenes Beskyt
telse har oplevet en stigning i antallet 
af nodstedte katte pa 39 procent fra de 
forste 10 maneder af 2018 til de forste 
10 maneder af 2019. Og arsagen? 

»Hvis man ser pa klimaet - den 

lange periode med varme og torke i 
fjor - og yderligere en nogenlunde 
O K sommer 2019, sa kan det ma-
ske have noget med sagen at gore. 
Saerligt mange killinger har Dyrenes 
Beskyttelse faet indleveret pa votes 
otte internater i 2019, sa der ma have 
vaeret nogle sasrligt gunstige forhold i 
ar for kattene til at fa adskillige kuld 
killinger, som ingen onsker at tage sig 
af,« antager Jens Jokumsen. 

I Dansk Dyrevaern Arhus er ople-
velsen den samme. 

De vigtige plejefamilier 
»Havde vi ikke haft votes mange pleje
familier, havde vi ikke kunnet klare 
det boom, vi har set i ar. Herudover 
har vi set en meget stor stigning i an
tallet af indleverede voksne ejerkatte,« 
fortseller direktor Jesper Soderberg. 

Bade Dansk Dyrevaern Arhus og 
Inges Kattehjem modtager fortrinsvis 
tamkatte. 

»Vi kan bestemt bekrsefte, at aret 
har Vceret vildt. At fa sa mange kil
linger ind sa sent som i november er 
uh0rt,« fastslar Christina Christensen, 
dyrevsernsansvarlig hos Inges Katte
hjem. Ifolge hende kan det skansom-
me klima ikke vsere eneste arsag. 

»Man kan ikke afvise, at den milde 
vinter betod, at nogle katte ikke er fal-
det fra, som de burde i sagens natur. 
Men den store indlevering af tamkatte 
burde jo ikke have noget med klima 
at g0re,« tilfojer hun. 

En mulighed er, at folk er blevet 
bedre til at handle pa det, nar de 
opdager killinger ude i naturen. Men 
ulykkeligvis folger morkatten ofte 
med, nar Inges Kattehjem finder den 
efterladte papkasse med katte i uden 
for deres hoveddor. 

»Da kan der vaere tale om fami-
lier, hvis hunkat far killinger, og sa 
kan man ikke laengere overskue det,« 
vurderer hun. 

Hos Inges Kattehjem har der ikke 
vseret problemer med at formidle 
kattene videre ud til gode hjem. 

»Men stigningen i indleveringer 
ma for alt i verden ikke fortssette, for 
sa har vi simpelt hen ikke Isengere 
plads nok.« 

Inges Kattehjem benytter 
sig ligesom blandt andre 
Kattens Vsern af plejefamili-


