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Tips, tricks og gode råd! 

1. Dyrenes vagtcentral kaldes gratis på 1812. Her kan du ringe hvis du har kendskab til et dyr der 
tilskadekommet, både vilde og tamme dyr afhentes af Falck Dyreambulance, og køres på 
Dyrehospitalet. Du kan også ringe, hvis du har mistanke om misrøgt af dyr, eller blot har 
spørgsmål om pasning og pleje. Man kan også selv kontakte Kredsformanden i Dyrenes 
Beskyttelse hvis man har mistanke om dyremishandling. Brønshøjs kontaktperson er i øjeblikket 
Kredsformanden for Gladsaxe. Hvis man selv vælger at aflevere en såret hereløs kat til en 
dyrlæge, så SKAL Kredsformanden være kontaktet på forhånd, så der forelægger en aftale ang 
økonomisk dækning fra Dyrenes Beskyttelse side, ellers hænger man selv på regningen. Sårede 
herreløse hunde skal afhentes af Falck, da alle hunde får en Politisag hvor ejer er ansvarlig. 

2. Hvis du finder en herreløs rask hund, skal den afleveres på nærmeste åbne Politi Station. Der 
SKAL de tage imod den ifølge loven.  

3. Herreløse raske katte kan ikke afleveres nogle steder, da de ikke er beskyttet på samme 
måde af loven som hunde. Hvis katten er ørermærket, kan katten spores i Dansk Katteregister på 
internettet. Hvis katten ikke er mærket kan man forsyne den med et grønt halsbånd fra Dyrenes 
Beskyttelse, og så forsyne den med en besked om at ejer af kat skal ringe til en kontakt person. 
Vilde katte kan indfanges i kattefælder, transporteres til Dyrehospital, hvorefter de kan blive aflivet. 
Inden indfangning skal der være en aftale med Kredsformanden fra Dyrenes Beskyttelse ang 
betaling ved aflivningen, ellers skal man selv betale. Liselotte kan kontaktes ang halsbånd og 
kattefælde.  

4. Hunde skal være lovpligtig ansvarsforsikret, samt bære lovpligtigt hundetegn uden for privat 
område. Desuden skal hunde ifølge loven være mærket med microchip eller tatovering, og 
registreret i Dansk Hunderegister. Katte er ikke omfattet af mærknings loven, men i afd. 20 kræves 
der enten tatovering eller microchip, for at kunne få godkendt sin kat. 

5. Sygeforsikring kan tegnes for både katte og hunde, gennem eget forsikringsselskab, eller 
selskaber der kun forsikre dyr. Dette er en rigtig god ide, da en skåret pote der skal syes i en 
weekend på et Dyrehospital  hurtigt kan løbe op i 2-4000 kr. Et brækket ben  på en hund eller kat 
koster mellem 10.000 og 20.000 kr at få opereret. En kat der får urinvejs forstoppelse koster 
mellem 3-5000 at få indlagt i en weekend. En hund der skal indlægges med dårlig mave, kan nemt 
koste 3-6000kr. Dyr bliver ofte aflivet, pga ejer ikke kan skaffe penge til en stor behandling, da 
Dyrlæger ikke har nogen form for afdragsordning. 

6. Hvis man har en hund der bliver overfaldet af en anden hund, og denne hund ikke er 
ansvarsforsikret, eller ejer stikker af, kan man få hjælp i Foreningen af forsikringsselskaber til 
overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring. Forkortet: DFIM - FAH blanketter kan findes på 
nettet. Tlf 41919069. 

7. Hunde/katte udvalget har en microchip scanner, så hunde og katte kan checkes ved registrering 
i AAB afd.20. 

8. Katte skal i afd.20 være kastreret eller steriliseret. Ikke kastrerede han kattes urin lugter meget 
kraftigt, og de strinter for at afmærke territorie, samt de slås og strejfer meget rundt. Dette aftager 
når de bliver kastreret. Hunkatte kommer i løbetid, hvor de tiltrækker ikke kastrede hankatte, samt 
de miaver meget voldsomt i en lang periode, dette problen løses ved sterilisation. 
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9. I Dansk Katteregister kan du også efterlyse din kat med billed, hvis den er løbet væk. Du kan 
også se om din kat er blevet fundet og fremlyst. Hvis din kat stikker af, skal du straks lede efter 
den. Ring til din lokale dyrlæge, dyrehospitaler og internatet på Islevdalsvej i Rødovre. Sæt 
løbesedler op i området. Herreløse katte der ikke er mærket, må lovmessigt aflives efter 3 dages 
fremlysning. Alt for mange katte bliver desværre aflivet, pga manglende mærkning, eller ulæseligt 
ørermærke. Gå aldrig i flere uger og tro, at din kat dukker op igen. 

 


