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Og endnu engang vil vi gerne bede om din 
hjælp til at sætte fokus på det ansvarlige 
katte-ejerskab. Når vi samler alle de gode 
kræfter på dyreklinikkerne, internaterne, 
dyreværnsforeningerne, katteregistrene 
mv., kan vi gøre en stor forskel.

FORMÅLENE MED KATTENS UGE
Formålet med Kattens Uge er:
• At øge bevidstheden om det ansvarlige 

katte-ejerskab
• At øge antallet af mærkede og registre-

rede katte
• At øge antallet af neutraliserede katte
• At mindske antallet af katte på interna-

terne
• At mindske antallet af dumpede katte
• At mindske antallet af uønskede killinger
• At mindske antallet af ejerløse katte.

HVEM STÅR BAG KATTENS UGE?
Bag Kattens Uge-kampagnen, står disse 8 
organisationer:
• Dansk Katteregister  

www.dansk-katteregister.dk 
• Den Danske Dyrlægeforening  

www.ddd.dk 
• Det Danske Katteregister  

www.katteregister.dk 
• Dyrefondet www.dyrefondet.dk 

Så nærmer Kattens Uge 39 sig igen… 2019

• Dyrenes Beskyttelse  
www.dyrenesbeskyttelse.dk 

• Dyreværnsorganisationernes  
Samarbejdsorganisation (DOSO)  
www.doso.dk 

• Inges Kattehjem  
www.inges-kattehjem.dk 

• Kattens Værn www.kattens-vaern.dk. 

I arbejdsgruppen bag Kattens Uge følger vi 
udviklingen på katte-området i Danmark, 
bl.a. med hensyn til en evt. kattelov, viden-
skabelige undersøgelser af kattenes forhold 
i Danmark og andre tiltag for at højne kat-
tens status i vores land.

Vi udvikler også idéer og materiale til dyre-
klinikker, internater, dyreværnsorganisatio-
ner og andre, der gerne vil være med til at 
sætte fokus på kattens velfærd. 

KONTAKT TIL 
ARBEJDSGRUPPEN
For yderligere information kontaktes Karin 
Melsen, Fagpolitisk konsulent, Den Danske 
Dyrlægeforening
Tlf. 39 13 10 88. E-mail: km@ddd.dk

Med venlig hilsen 
fra alle os i arbejdsgruppen

DOSO

Lad os sammen slå et ekstra slag for kattene!
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Årets forslag til aktiviteter i kattens uge 39 2019

Her har du vores forslag til, hvad du kan 
gøre i Kattens Uge 2019. 

Du kan også finde idékataloget fra 2018 
her: https://bit.ly/2km67Dc, hvis du gerne 
vil genbruge nogle af idéerne herfra.

ÅRETS NYHEDER 
• Fem små tegnefilm om at være en 

ansvarlig katte-ejer
• E-bog: ”Katte-ejerens 9 bud”
• Ny tipskupon og diplom
• Ny Instagram-konto.

DE FEM SMÅ TEGNEFILM
De fem små tegnefilm fortæller helt kort, 
hvordan man bliver en ansvarlig katte-ejer. 
De er lavet i en fin streg og i en positiv tone, 
som sætter fokus på den gode måde at have 
kat på, uden at komme med skræmmebille-
der og løftede pegefingre. Filmene 
omhandler de typiske emner som neutrali-
sation, mærkning, og hvorfor det er en god 
idé at registrere katten i et register.

E-BOGEN
E-bogen er til de katteejere, der gerne vil 
have en lidt længere forklaring på, hvordan 
man helt konkret giver sin kat de bedste 
muligheder for at leve et langt og godt liv. 

Den er kortfattet og nem at læse og inde-
holder gode links til dem, der har lyst til at 
vide mere. Du er meget velkommen til at 
dele e-bogen fra dine sociale medier og fra 
din hjemmeside. Den ligger i pdf-format til 
gratis download her: https://bit.ly/2km67Dc

DEN NYE TIPSKUPON
Den nye tipskupon følger den røde tråd fra 
e-bogen, som hedder ”Katte-ejerens 9 
bud”. Derfor er den blevet til Tip 9 rigtige, i 
stedet for tidligere, hvor den hed Tip en 
13 ér. 

Meningen med tipskuponen er, at du kan 
lave en konkurrence på din arbejdsplads, 
hvor katteejerne kan deltage i lodtræknin-
gen om en præmie, hvis de besvarer kupo-
nen korrekt. Det er ikke svært at svare  
rigtigt, og du bestemmer selvfølgelig selv, 
hvad præmien skal være.

Vi har også vedhæftet et skema med de rig-
tige svar, som du kan holde klientens svar 
foran, op mod lyset, så det er hurtigt at se, 
om den er besvaret korrekt.

Endeligt har vi vedhæftet et diplom, som du 
kan printe og give den klient, der vinder 
konkurrencen hos dig. 

Alt materialet findes endvidere tilgængeligt 
her https://bit.ly/2km67Dc

INSTAGRAM OG FACEBOOK
Del meget gerne vores Facebook-side ”Ta’ 
Ansvar” på dine egne platforme. Husk også 
selv at følge den.

Facebook: 
https://www.facebook.com/TaAnsvarNu/

Vi er nu også kommet på Instagram, hvor 
der også er et stort og hyggeligt fællesskab 
af danske kattevenner. Du finder os under 
@Ta_Ansvar og er altid velkommen til at 
regramme og tagge vores opslag. 

Brug også gerne #TaAnsvar og #Katten-
sUge til dine egne opslag på Instagram, så vi 
også spreder det gode budskab så bredt 
som muligt på de sociale medier.


