
 
Dyrebeskyttelsen Norge Bodø kommer til Værøy 30 september! 
 
Onsdag 30 September til torsdag 01 Oktober kommer 1 frivillig og autorisert veterinær 
til Værøy for å kartlegge problematikken med eier løse katter på øya. De har lang 
erfaring med innfangst og vurdering av katter. Det er nettopp dette store deler av 
demmes frivillige arbeid dreier seg om.  
Planlegging og gjennomføring av aktiviteten disse dagene skjer i nært samarbeid med 
Værøy Kommune. 
 
Arbeidet starter onsdag kl 08.00 og avsluttes torsdag kl 21.00. 
 
VIKTIG INFORMASJON: 
● Det vil være helt nødvendig at alle privateide katter holdes inne i denne perioden for 
å minske risikoen for at disse blir registrert som eierløse katter. Arbeidet starter 
onsdag kl 08.00 og avsluttes tirsdag kl 21.00. 
Skulle du ikke klare å holde katten din inne denne perioden er det helt nødvendig at 
alle privateide katter merkes med farget spray ol. Denne må sprayes på kattens 
bakhode, hvor den ikke kan slikke det vekk. Det anbefales også halsbånd ev farget 
tråd.  
● Tips gjerne dyrebeskyttelsen om områder det er eierløse katter på, spesielle katter 
som har stort behov for hjelp, eller andre forhold som kan være av interesse i denne 
situasjonen.  
● De vil med stor sannsynlighet ha behov for å bevege seg på annen privat grunn. 
Kontakt etableres med huseiere hvor det er spesielt mange katter, når de kommer til 
øya.  
 
Representantene fra dyrebeskyttelsen vil være godt synlig med gule vester når de er i 
aktivt arbeid.  
 
Viktigheten av å holde inne privateide katter kan ikke poengteres godt nok slik at 
dyrebeskyttelsen kan gjøre en grundig og god observasjon! 
 
For grunneiere på Værøy: 
De som er i aktivt arbeid på øya vil være flere plasser rundt omkring. Om du som 
grunneier ikke ønsker at de skal ferdes på din tomt ber vi deg ta kontakt med 
dyrebeskyttelsen pr telefon slik at de blir gjort oppmerksom på dette. Ta kontakt på 
telefon 99268196.  
 
Nøkkelpunkter i teksten: 
Hold katten din inne i perioden.  
Kontakt dyrebeskyttelsen om du har en katt som får mat hos deg som ikke er din, eller 
om du vet om plasser som kan være av interesse.  
All informasjon behandles konfidensielt! 
 
Kontakt oss dersom du har tips eller spørsmål, gjerne på forhånd. 
Mobil: 99268196 



Mail: dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com  
 
 
 
Informasjon til Værøy om kattehold og krav til katteeier. 
 
 
Alle katter i Norge (unntatt Gaupa) stammer fra innførte individer fra Middelhavet. Det er 
selvfølgelig en del år siden, men kattens genetikk har ikke endret seg så mye som man 
skulle tro. Huskatter i Norge er definert som familiedyr/kjæledyr og har ingen naturlig plass i 
norsk fauna som forvillede individer. Pelsen er bedre skapt for å holde varme ute, enn å 
isolere mot kulde. Katter får lett frostskader. I tillegg har de behov for en sammensatt meny 
med basis i tilpasset tørrfor. Katter blir også lett utsatt for innvollsorm, kattepest, clamydia, 
betennelser i øye, immunsviktvirus og tannråte. Årlige vaksinasjoner og ormekurer kan holde 
noe av dette unna.  
 
Huskatter i Norge skal: 
 

- ha en definert eier, som påtar seg ansvaret for katten. Dette er en definert person. 
- ha daglig tilsyn for sjekk av skader og sykdom. 
- ha daglig menneskelig kontakt og sosialiseres med mennesker de første leveukene. 
- ha medisinsk hjelp ved behov. 
- vernes mot ytre påkjenninger som sult, feilernæring, redsel, stress og sykdom. 

 
Påtar du deg ansvaret for en katt er det din plikt å sett deg inn i kattens behov og 
etterkomme dette. Nederst i dette dokumentet finne du linker til utfyllende informasjon om 
katt. 
 
 
Er katten tam? 
Når en katt fødes må den sosialiseres med mennesker fra første leveuke. Kattens natur er 
av en slik art at utefødte katter blir forvillet dersom de ikke sosialisert med mennesker innen 
10.-12- leveuke. En katt kan ikke defineres som tam dersom den ikke kan håndteres, holdes 
inne ved behov og gis grunnleggende pleie. Utefødte katter kan bli “mat-tamme”, men dette 
er ikke nok med tanke på et komplett, forsvarlig. kattehold. Begrepet “gårdskatt” er foreldet 
og den tidligere kjente musejegeren som levde sitt eget liv i fjøset er i dag ikke i samsvar 
med god dyrevelferd. 
 
 
 
 
§ 4. Hjelpeplikt 
Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig 
hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god 
nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. 
Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret 
avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne 



bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig 
tid. 
Nødvendige utgifter til tiltak etter denne bestemmelsen skal staten betale, men utgifter 
knyttet til tiltak overfor dyr fra dyrehold kan kreves tilbake fra dyreholderen eller eieren. 
Bestemmelsen i første og andre ledd gjelder tilsvarende for den som påfører dyr skade, men 
vedkommende kan ikke kreve dekning av staten for utgifter til hjelpetiltak. 
Kongen kan gi nærmere forskrifter om dekning av utgifter. 
 
 
 
 
Veileder om hold av katt 
 
Tilsynsveileder katt 
 
Dyrevelferdsloven 
 
 
 
Ønsker du å støtte oss? 
Vårt kontonummer er 4509.29.48734  
Vipps nr. 12695 
 
 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/katt__veiledning_om_hold.1446/binary/Katt%20-%20Veiledning%20om%20hold
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder_for_katt.16905/binary/Tilsynsveileder%20for%20katt
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

