
SAMLER I FEBRUAR IND 
til professionel indfangning af vildtlevende og herreløse 

katte i Svendborg Kommune i 2019  
    
Når fire uhåndterbare killinger ligger efterladt i industrikvarteret eller en 
vildtlevende ramponeret missemor lægger sine killinger i haveskuret, skal 
naturen så bare gå sin gang og kattene dø af sult, sygdom eller kulde? 
Det mener man desværre i Svendborg kommune, selvom det kun koster
mellem 35.000 og 50.000 kroner årligt at lave en god kommunal samarbejds
aftale med Kattens Værn. Jeg (Mette Marie Hansen) og mange kattevenner 
i Svendborg med mig mener, at kattene har ret til at komme værdigt herfra, 
hvis deres liv er udsigtsløse. Hvor kattene er velkomne og kan leve gode 
katteliv med dagligt opsyn, fodring og en lun soveplads i læ for vejret, 
kan kattene efter indfangning sundhedstjekkes, og hvis de er sunde og 
egnede, neutraliseres mærkes og genudsættes hos foderværten, hvor de blev 
indfanget. 
I mange tilfælde vil behjertede kattevenner fodre kattene nødtørftigt, da de 
ikke nænner at se på de sølle sultne dyr, men bliver kattene ikke samtidig 
indfanget og reguleret, kommer situationen hurtigt ud af kontrol.
Og desværre rettes vreden og frustrationen altid mod kattene når der er for 
mange af dem. Derfor er det i alles interesse at bestanden af vildtlevende 
og herreløse katte reguleres, uanset om man er glad for katte eller ej, og 
derfor skyder vi nu en privat indsamling af midler igang til indfangning i 
Svendborg kommune i 2019.

Alle beløb er meget velkomne på Svendborgs Kattevenners konto: 
SYDBANK 6840-0001438178 
INDSAMLINGEN LØBER FREM TIL D. 1. MARTS 
hvorefter hver en krone indsamlet, overdrages til Kattens Værn og bruges på 
indfangning og regulering af vildtlevende og herreløse katte i Svendborg kommune.  

    

Et godt

Tak til alle skønne katte og deres gode menne-

skevenner, fordi vi måtte bruge af alle de

dejlige billeder, I har sendt til svend@kat.dk. 

Forsidens små modeller er et kuld moderløse

killinger, der poserer for deres plejemor. 

Kalenderkattene har alle været herreløse, inden

de via dyreværn og internater, fordelt over hele

landet, er blevet formidlet videre til nye hjem.

Det er første gang, Svendborgs kattevenner

præsenterer kalenderen. Overskuddet fra salget

går ubeskåret til at hjælpe herreløse katte.

Vi håber at kalenderen bliver taget vel imod.

Kalenderen kan også sælges af internater,

der ønsker at bruge overskuddet fra salget til

deres hjælpearbejde med kattene.

Alle katte fortjener et værdigt liv!

Mange dejlige killinger og voksne tamkatte

sidder på internater i hele landet og venter på

nye hjem. Vær med kalenderen med til at

udbrede kendskabet til internatkattene.

De fortjener alle en ny chance.

Med ønsket om et godt katteår 2015.

Mette Marie Hansen, Svendborgs kattevenner. 

katteår

Svendborgs Kattevenner
www.svendkat.dk

ved bestyrelsesformand 
Mogens Vilbert, har generøst lovet 
at fordoble beløbet, 
uanset hvor meget vi indsamler.  


