
Bade KV og et udsnit af de dyrevaernsorganisationer, der ogsa 
beskaeftiger sig med katte, melder om markant stigning fra 2018 til 
2019 i antallet af sager om nodstedte katte. 

er. Her lyder det, at Inges Kattehjem 
normalt har killinger ude hos tre 
plejefamiUer. Det tal var i november 
oppe pa 16. 

Totalt kattekaosar 
Hos K V ' s samarbejdspartner pa F y n , 
Husdyrenes Vel , konstaterer Karen 
Sorensen, at 2019 indtil nu har vseret 
et "totalt kattekaosar". 

»Vi har kort med overbel^egning. 
V i har kapacitet til 18 katte, og pa et 
tidspunkt havde vi 48 katte i indslus-
ningen,« fortaeller hun og udtrykker 
frygt for, at ferre far neutraliseret 

deres katte til trods for den store 
informationsindsats, som stort 

set alle dyrev^rnsorgani-
sationer star bag. 

H u n fort^Uer ogsa om et andet 
faenomen, hun synes, hun har oplevet 
belt siden, hun begyndte inden for 
faget - det var i 1982: 

»Folk anskaffer sig en fornem 
racekat, fordi den maske vi l klsede 
hjemmet. Men sa begyndte den sorme 
at kradse i moblerne, og sa kunne 
man ikke Isengere have den,« fortaeller 
Karen Sorensen. 

Ny offensiv for kattelov 
Samtidig som antallet af indleverede 
katte er eksploderet, er 21 dyre-
v^rnsorganisationer under D O S O 
- Dyrev^rnsorganisationernes Sam-
arbejdsorganisation - gaet sammen 
om en offensiv for at fa regering og 

Folketing til nu - endelig 
- at se pa en kattelov. 

Organisationerne bruger 

blandt andet en underskriftindsamling 
fra Anima; en dyrevasrnsorganisation, 
der arbejder generelt for at udbrede 
respekt for dyr. Her er det lykkedes at 
samle 30.000 underskrifter fra danske-
re, der forlanger en kattelov. Yderli-
gere citeres en nyere meningsmaling 
for, at kun 24 procent af befolkningen 
ikke ser noget behov for en kattelov. 

E n kattelov skal blandt andet 
forpligte ejeren til at registrere og 
m^rke sin kat, og sa er det problema-
tisk, at katte er billige eller gratis at fa: 
Organisationerne henviser til en tre ar 
gammel sporgeskemaundersogelse fra 
Aarhus Universitet, hvor 55 procent 
af de adspurgte havde faet deres kat 
gratis. 

Ifolge dagbladet B T har Folke-
tingets Fodevare- og Miljoudvalg 
afkrsevet fodevareminister Mogens 
Jensen (S) et svar pa, hvad han har af 
planer for Danmarks katte. Men ifolge 
Socialdemokratiets dyrevelfaerdsordfo-
rer Anders Kronborg, »er en egentlig 
kattelov ikke pa trapperne, da v i har 
brug for at blive klogere,« som han 
siger til B T . 

Det er vi mange, der gerne vi l bista 
med. H 


