BUD 3: Få din kat mærket
Det er endnu ikke lovpligtigt at få sin kat identifikations-mærket
(ID-mærket) og registreret i Danmark, som det ellers er tilfældet for
hunde, men det er en rigtig god idé at få det gjort. Her kan du læse
hvorfor.
FORDELE VED AT HAVE SIN
KAT MÆRKET OG REGISTRERET
• Din kat bliver ikke forvekslet med en ejerløs kat og bragt til et
internat
• Din kat kan komme hjem til dig igen, hvis den bliver væk fra dig,
da man kan aflæse øremærket eller chipnummeret og dermed
finde dig i registret
• Dyrlægen kan straks kontakte dig og sætte en behandling i
gang, hvis din kat bliver bragt skadet ind på klinikken
• Mærkningen viser, at denne kat har en ansvarlig ejer.
INDEKATTEN HAR ENDNU
MERE BRUG FOR AT VÆRE MÆRKET!
Mange tænker, at det ikke er nødvendigt at mærke og registrere en
indekat. Men hvis indekatten smutter ud ved en fejl, så har den
ingen chance for at finde hjem igen, for den har ikke set området
før og har ikke afmærket området med sin duft. Det sker meget
ofte, at indekatte bliver lukket ud ved en fejl af håndværkere,
gæster, børn eller smutter gennem et åbent vindue om sommeren.
CHIP ELLER TATOVERING?
Der er både fordele og ulemper ved hhv. øretatovering og mærkning med mikrochip. På Det Danske Katteregisters hjemmeside fin-

der du en god beskrivelse af begge dele og en fin gennemgang af,
hvordan mærkningen foregår.
https://www.katteregister.dk/registrering
Den store fordel ved en øretatovering er, at den kan ses direkte på
katten. Katten skal bedøves for at blive tatoveret, så ofte gøres det
i forbindelse med neutralisering. En mikrochip kræver ingen bedøvelse, da den blot indføres under en hudfold. Den kræver dog en
særlig stregkodelæser, som bl.a. dyrlæger har, for at chipnummeret
kan aflæses.
Nogle chipmærkede katte, har tatoveret et C i øret. Det er for at
gøre det synligt for enhver, at katten har en ejer og er mærket og
registreret.
Flere og flere vælger, at katten både skal være øretatoveret og
chipmærket. Spørg på din dyreklinik eller hos katteregistrene, hvis
du er i tvivl om, hvad der er det bedste for din kat.
TJEK DIN KATS TATOVERING!
En øretatovering kan falme og blive svær at læse med tiden. Heldigvis kan den tegnes op igen hos en dyrlæge, der bruger en tatoveringsnål. Det kræver en fuld bedøvelse og kan derfor med fordel
gøres i forbindelse med anden behandling, der kræver bedøvelse.
Det er derfor en god idé at kontrollere læsbarheden af tatoveringen
regelmæssigt.

