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Vil unngå kattepin
At Gråpus har fått flere
små, er ofte til mer besvær
enn til glede. Dyrlegene og
dyrevernere ber folk ta ansvar for hannkattenes løsaktige liv.
Tekst: Birte Hegerlund Runde Foto: Erik Holand

S

terilisering og kastrering er det beste, sier
dyreverner Åse Linn
Berntsen som jobber
frivillig som fôrvert og
dyrepasser ved Dyrebeskyttelsen i Aust-Agder.
For tiden har hun tatt den store
og lodne hannkatten Ture inn i varmen i sitt eget hus på Hisøy. Noe de
to andre kattepusene hennes liker
svært dårlig. Derfor håper hun snart
Ture som er funnet ved Groos i
Grimstad og er anslått til å være
omtrent fire år gammel, får et nytt
hjem.
Sultne og skadet. – Vi ser at mange
dyr går ute og har det ugreit. De er
sultne og skadet. Vi ser også mange
kattunger, sier Berntsen som er fortvilet over enkeltes forhold til katter.
Heldigvis er det folk som melder
fra når de ser en hjemløs katt vandre rundt i kulda, utsulta og ensom.
I år er det omtrent 430 saker som er
meldt fra til Dyrebeskyttelsen i
Aust-Agder. De er fått 370 e-poster
om katter uten hjem. Det sier seg
selv at det begynner å bli fullt i kattegården hos Dyrebeskyttelsen på
Kverve i Froland. 25 katter i dag. Og
alle hannkattene blir sterilisert.
En sterilisering eller kastrering er
også positivt for å redusere skader
og bitt hos katter fordi det får ned
aggresjonsnivået og revirbehovet
hos hannkattene. Dyrlegene får
henvendelser fra fortvilte katteeiere
som gjentatte ganger får katten sin
skadet hjem etter en rusletur i nabolaget.
– I visse tilfeller kan det grense
mot en form for indirekte dyreplageri å ikke kastrere hannkatter dersom man bor i tett bebyggelse hvor
det er mange andre katter. Grunnen
til dette er at ukastrerte hannkatter
har veldig stort revir, altså områder
som de anser som sine. I et byggefelt

vil hannkattenes revir overlappe
hverandre og revirenes eiere vil
måtte forsvare sitt område stort sett
hele tiden. Det blir rett og slett en
uavbrutt krangel og slåssing om
hvem som skal være sjefen på stedet.
Resultatet av dette kan bli skader på
kattene, sier dyrlege Solvejg Knagenhjelm som presiserer at katter
blir roligere etter kastrering og vil
derfor prøve å unngå konfrontasjoner med andre katter.
Bitt og kloreskader fører ofte til
sår og byller og pus ender ofte opp
på operasjonsbordet hos dyrlegene.
– Flere av de vanligste kattesykdommene har bitt som vanlig smittevei. Dette er livstruende sykdommer som Felint Leukemivirus (FeLv)
og katteaids (FIV). I disse dager kan
man jo også faktisk merke seg rabies
som for tiden har ført til store bekymringer på Svalbard, sier dyrlegen.
Få ned antallet. – Jeg vil gjerne at
folk steriliserer eller kastrerer kattene sine for å få ned katteantallet
uten å drepe dem som finnes, oppfordrer Berntsen og klapper Ture
over den tykke pelsen.
Den har det godt her, med fisk i
matskåla og sofa å sove på. Men
idyllen kan ikke vare evig og Berntsen håper det finnes noen snille
mennesker der ute som ønsker en
voksen og renslig katt som et hyggelig selskap.
– Men det er ikke lett å få omplassert, innrømmer katteelskeren.
Men hun har ett råd å komme
med til folk som finner hjemløse
katter:
– Ikke ta dem med hjem med en
gang, for det kan være at de bare har
gått seg bort. Men om den virker
sulten, gi den litt mat der den er og
sett oppslag eller annonse om funnet katt.

DYRA
våre
Åse Linn Berntsen og den hjemløse hannkatten Ture har funnet tonen. Det har den ikke med hennes
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Spør dyrlegene
Hvor lenge kan katten være ute
vinterstid, når en for eksempel
skal reise bort på ferie?
Generelt bør katten få ha mulighet til å være inne når det
blir minusgrader. Siden katten
er et tropisk dyr, tåler den dårlig kulde. Det er en myte at katten klarer seg ute om vinteren
for mange katter dør, og de
pådrar seg lett både urinveis –
og luftveissykdommer. Om
man installerer en kattedør, vil
katten få komme ut å lufte seg,
og kunne komme inn når den
fryser og blir kald. Dersom man
har problemer med at nabo-

katter eller til og med andre
dyr kommer inn kattedøren,
finnes det nå egne kattedører
som kun slipper inn katter med
forhåndsprogrammerte mikrochipnummer. En katt som er
mye ute om vinteren fra før, og
vant til å bruke kattedøren, kan
fint gå inn og ut til et varmt hus
mens noen er på ferie, men da
er det viktig at noen ser til den
hver dag og sjekker om det er
mat og vann og at katten ellers
har det ok!

Hva gjør en med hunden om den biter
og når vet man om den må avlives?
Da bør man straks ta kontakt
med fagpersonell, med det
mener jeg i første omgang en
dyrlege. Dersom en hund plutselig begynner å bite, er det
ofte en underliggende årsak til
dette, og ikke så sjeldent kan
det være forårsaket av sykdom
som gir smerte. Dyrlegen kan
da gå gjennom med deg hva
som «trigger» at hunden biter,
og vurdere videre behandling
som kan være behandling av
underliggende sykdom og
smerte, adferdsmodifisering/
trening og i enkelte tilfeller kan
det også bli snakk om avliving.
Dette blir jo også en risikovur-

dering i det enkelte tilfellet, for
eksempel hvor alvorlig har
hunden bitt? Er det barn i huset og så videre. I Norge er det
tradisjon for lav terskel for å
avlive hund som har bitt et
menneske, spesielt dersom det
er snakk om en annen person
enn hundens eier (en fremmed). Siden bitt kan være veldig forskjellig for eksempel
hunderaser som er avlet til å
nappe etter dyr (gjeterraser
som collier) mot alvorlige bitt
med fatale følger, er det ikke
mulig å svare helt generelt på
spørsmålet.

Er hunder som går med
munnkurv farlige?

KONTAKT OSS
Har du dyrespørsmål du ønsker å
få svar på i denne spalten
eller bilder av deg og kjæledyret ditt,
skriv til
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

to andre katter, og bør derfor snart flytte til nye eiere.

Det er relativt vanlig at hunder
bruker munnkurv i mange
land, men i Norge er det ganske sjeldent. I Norge brukes de
ofte dersom hunden har for
vane å spise i seg uønskede
«ting» på tur, for eksempel
steiner, råtten mat eller annet
den kan bli syk (eller overvektig) av å få i seg. Munnkurv
brukes også for eksempel av
tjenestehunder. Slike hunder
kan være trent for å bruke bittet til å holde folk tilbake.
Munnkurven brukes i slike tilfeller som en ekstra sikring
mot at hunden ikke skal bite
når hundeføreren ikke vil det.

Andre tilfeller det kan være aktuelt at en hund benytter
munnkurv er som en del av
atferdstrening. På en hund
som for eksempel kan være
aggressiv mot andre hannhunder kan man benytte munnkurv som en ekstra sikring
mens man trener bort den
uønskede adferden. Det er også klart at noen bruker munnkurv som eneste sikring på aggressive hunder, men dette er
ikke å anbefale. Munnkurv bør
bare benyttes samtidig som
man i tillegg trener bort den
uønskede adferden.

