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Lättare att
registrera sin katt

Chipmärkning av 
katter blir allt van-
ligare. Vad många 
inte vet är att det 
inte räcker att pla-
cera ett chip i kat-
tens nacke. Katten 
och dess chipnum-
mer måste också 
registreras i ett, 
gärna två, register.

Kattkedjan i Strömstad vill 
se att fler kattägare tar an-
svar för sina pälsklädda 
familjemedlemmar. I veck-
an besökte Kattkedjans 
Gunilla Hallgren veterinä-
rer i Strömstad för att 
överlämna registrerings-
blanketter. I samband med 
besöket passade Gunilla 
på att uppmuntra veterinä-
rerna att erbjuda sig att 
fylla i pappret tillsammans 
med varje kattägare. 

– Idag är det många 
som inte vet hur viktigt 
det är att man registrerar 
sin katt. Allra bäst är att 
registrera katten i både 
DjurID:s register och 
SVERAK:s register. Då 
ökar chanserna betydligt 
för att man ska hitta sin 
katt om den kommit bort, 
säger Gunilla Hallgren.

Blanketten till DjurID:s 
register är veterinärer 
skyldiga att lämna ut i 
samband med chipmärk-
ning av katten. Registre-
ring i SVERAK:s register 
är däremot en gratistjänst 
som inte ligger på veteri-
närernas ansvar. Gunilla 
vill nu få kattägare att 
inse vikten av att regist-
rera sin familjemedlem i 
båda registren.

– För att få kattägare att 
förstå hur viktigt det är att 
katten finns i båda regist-
ren lämnar Kattkedjan 
SVERAK:s blanketter och 
till och med kuvert som vi 
frankerat och skrivit 
adress på till veterinärerna 
i Strömstad. Lättare kan 
det inte bli, säger Gunilla.

Genom att ha sin katt 
registrerad i båda regist-
ren kan du som ägare enk-
lare spåra din katt. Även 
den som stöter på en 
bortsprungen katt får 
större möjlighet att låta 
missen komma i rätta 
händer igen. 

– Om katten är chip-
märkt kan man ta den till 
en veterinär eller polisen 
och be dem läsa av chipet. 
Om katten finns i regist-

ret ser man snabbt var 
den hör hemma och kan 
kontakta ägaren. Vi har 
sett till att veterinärerna i 
Strömstad har en chipav-
läsare så att vi verkligen 
kan erbjuda servicen för 
både kattägare och dem 
som eventuellt hittar en 
ensam katt.

Veterinären Jan Riese 
använder sig av två meto-
der för att märka katter. 
Örontatuering och chip-
märkning.

– Chipet är enklare att 
läsa av framöver. Kattörat 
är så tunt så att få i färg på 
ett bra sätt är väldigt 
svårt. Dessutom kräver 
avläsningen att man mås-
te ta i katten och det är 
inte alla upphittade katter 
som accepterar det. Chi-
pet kan man lätt läsa av 
genom att dra över kat-
tens nacke.

Marie Carlsson

Gunilla Hallgren överlämnar blanketter och färdigmärkta kuvert till veterinär Jan 
Riese. Ett led i att få fler kattägare att registrera sina djur.

Hugo har inget emot att chipmärkas. 

Gunilla Hallgren informerar kattägaren Johanna Ry-
diander om hur viktigt det är att registrera sina katter 
efter att de chipmärkts. – Oj, det var tur du sa. Det 
trodde jag veterinären gjorde, säger Johanna.

För att öka chanserna 
för din katt att hittas är 
det viktigt att registrera 
katten i både SVERAK:s 
och DjurID:s register.


