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Kattens Uge 39 - Tip en 9 ér! 

NR SPØRGSMÅL 1 X 2

1 Hvad sker der, når du fodrer  
en tilløber-kat i længere tid?

Den bliver for tyk Den får grønne striber Du påtager dig ansvaret for 
den

2 Er det kun hunkattene, der skal  
neutraliseres?

Ja, for hankatten kommer 
jo ikke hjem til mig med  
killinger

Nej, for hankattene bliver 
fædre til rigtig mange uøn-
skede killinger

Ja, for hankatten bliver tos-
set af at blive kastreret

3 Er det lovpligtigt at få sin kat  
mærket, i Danmark? 

Nej, men det er en super 
god idé at få det gjort

Ja, selvfølgelig Ja, for ellers kunne man jo 
ikke stille ejeren til ansvar, 
når katten generede nabo-
erne

4 Hvorfor øretatoverer vi stadig  
katte i Danmark?

Fordi det pynter i kattenes 
ører

Fordi man så kan se direkte 
på katten, at den har en ejer

Fordi tatoveringer er på 
mode i disse år

5 Kan alle katte klare sig selv, hvis man 
slipper dem løs i naturen?

Ja selvfølgelig. Der er jo 
masser af katte, der lever 
uden en ejer

Ja, katten er jo et vildt dyr i 
Danmark og en del af vores 
natur

Nej, den kan have svært 
ved at finde mad nok, ly for 
vejr og vind og hjælp, hvis 
den bliver syg

6 Kan man få hjælp på et internat, hvis 
man ikke kan have sin kat mere?

Nej, internater er kun til  
for de vilde katte

Ja, sammen med internatet 
findes den bedste løsning 
for katten

Ja, men det koster 
10.000 kr.

7 Hvad kan erhvervslandbrug,  
som har katte, der fungerer som  
skadedyrsbekæmpere, gøre?

Trække udgifterne til  
kattene fra i Skat

Få katten med i reality-pro-
grammet ”Hjem til gården”

Få kattenes pels farvet, så 
man kan kende dem fra 
vildtlevende katte

8 Hvad kan en sygeforsikring  
hjælpe med?

Vegansk foder til din kat Udgifterne til kastration og 
sterilisation

Udgifterne til pludseligt 
opstået sygdom eller skade

9 Hvad gør du, hvis din kat bliver syg 
eller kommer til skade i en weekend?

Ringer til min dyrlæges 
almindelige nummer og får 
at vide, hvem der har vagt

Ringer 112 Venter til det bliver mandag 
og håber, det går
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Kattens Uge 39 - Tip en 9 ér! (De rigtige svar)  

NR SPØRGSMÅL 1 X 2

1 Hvad sker der, når du fodrer  
en tilløber-kat i længere tid?

Den bliver for tyk Den får grønne striber Du påtager dig ansvaret for 
den

2 Er det kun hunkattene, der skal  
neutraliseres?

Ja, for hankatten kommer 
jo ikke hjem til mig med  
killinger

Nej, for hankattene bliver 
fædre til rigtig mange uøn-
skede killinger

Ja, for hankatten bliver tos-
set af at blive kastreret

3 Er det lovpligtigt at få sin kat  
mærket, i Danmark? 

Nej, men det er en super 
god idé at få det gjort

Ja, selvfølgelig Ja, for ellers kunne man jo 
ikke stille ejeren til ansvar, 
når katten generede nabo-
erne

4 Hvorfor øretatoverer vi stadig  
katte i Danmark?

Fordi det pynter i kattenes 
ører

Fordi man så kan se direkte 
på katten, at den har en ejer

Fordi tatoveringer er på 
mode i disse år

5 Kan alle katte klare sig selv, hvis man 
slipper dem løs i naturen?

Ja selvfølgelig. Der er jo 
masser af katte, der lever 
uden en ejer

Ja, katten er jo et vildt dyr i 
Danmark og en del af vores 
natur

Nej, den kan have svært 
ved at finde mad nok, ly for 
vejr og vind og hjælp, hvis 
den bliver syg

6 Kan man få hjælp på et internat, hvis 
man ikke kan have sin kat mere?

Nej, internater er kun til  
for de vilde katte

Ja, sammen med internatet 
findes den bedste løsning 
for katten

Ja, men det koster 
10.000 kr.

7 Hvad kan erhvervslandbrug,  
som har katte, der fungerer som  
skadedyrsbekæmpere, gøre?

Trække udgifterne til  
kattene fra i Skat

Få katten med i reality-pro-
grammet ”Hjem til gården”

Få kattenes pels farvet, så 
man kan kende dem fra 
vildtlevende katte

8 Hvad kan en sygeforsikring  
hjælpe med?

Vegansk foder til din kat Udgifterne til kastration og 
sterilisation

Udgifterne til pludseligt 
opstået sygdom eller skade

9 Hvad gør du, hvis din kat bliver syg 
eller kommer til skade i en weekend?

Ringer til min dyrlæges 
almindelige nummer og får 
at vide, hvem der har vagt

Ringer 112 Venter til det bliver mandag 
og håber, det går


