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KLUBB NYHETER
KLUBBNYHETER – VAD HAR SKETT OCH VAD
HÄNDER FRAMÖVER!
Vi har genomfört 6 st digitala föreläsningar som
riktade sig till nya kattägare samt de som vill få lite
bättre kunskap om kattägande och vad som vi
kattägare måste förhålla oss till enligt Djurskyddslagen
och dess föreskrifter.
När det inspelade materialet är genomgånget så
kommer det att finnas tillgängligt för alla via klubbens
hemsida och facebooksida.
Styrelsen avvaktar med att fatta beslut om
utställningen i november 2021 tills vi vet hur ev.
direktiv blir ifrån myndigheterna i höst. Om vi kan
arrangera utställningen så kommer det att bli krav på
att samtliga är fullt vaccinerade alt. har PCR test som
inte är äldre än 72 timmar.
Vår förhoppning är att vi ska kunna arrangera
utställningen, men allt hänger på
myndighetsrestriktioner. Vi vill gärna fira att klubben
fyller 50 år i år!
Prova på utställning – kommer att genomföras
helgen den 31 juli – 1 aug. Medlemmar som anmält
sig, kommer med sina unga katter för att träna
utställning. Varje medlem kommer att få en tid och vi
kommer hålla till utomhus, så katten måste vara
kopplad hela tiden.
Efter ”träningen” så kan matte/husse ta en liten fika
som klubben bjuder på.
Information kommer sändas ut till de som anmält sig
till ”prova-på-utställningen”.

Information ifrån förbundet
Uppfödare kan nu, om de vill, registrera kull online via
tjänsten ”Mina katter”. Kom ihåg att om det är ditt
avelsdjurs första kull så måste intygen skickas in till
förbundet i förväg innan du kan registrera kullen.
Läs mer på förbundets hemsida:
https://www.sverak.se/2021/05/19/stambokfor-kullonline-via-minakatter/
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En annan viktig nyhet är det nya EU direktivet som gäller för
uppfödare och de som transporterar katter.
Från och med 21 april i år börjar EUs nya djurhälsoförordning
att gälla, enligt den ska även kattuppfödare i vissa fall
registrera sin anläggning. Det är omfattningen av
katthållningen som avgör detta, även hem = anläggning. Detta
görs på Jordbruksverkets hemsida och ska senast vara gjort då
förordningen börjar gälla, det vill säga 21 april. Detta har med
smittspårning av smittsamma sjukdomar att göra, eftersom
varje Länsstyrelse är sin egen finns det i dagsläget inget
övergripande register över hur många tillståndspliktiga
anläggningar det finns i landet.
OBS - Sista dagen för att registrera platsen där djuren hålls,
anläggningen, har nu flyttats fram till den 1 oktober
Läs mer på förbundets hemsida om det är aktuellt för din
uppfödning att registrera anläggning.
https://www.sverak.se/2021/03/16/nya-krav-om-att-registreraanlaggning-om-du-har-kattuppfodning/
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Kansliets telefontider:
OBS! från den 19/4 – 6/9 har kansliet följande
telefontider:
Måndag kl. 09:30 – 12:00 och 13:00 – 15:30
Tisdag: 09:30 – 12:00
Onsdag: 09:30 – 12:00
Torsdag: 13:00 – 15:30
Fredag: Ingen telefontid
Då kansliet är öppet hela sommaren, men med mindre
personal, så uppmanar förbundet till att inkomma med
ansökningar, ev beställningar m.m. i god tid före
semesterperioden börjar.
Beställning av material från förbundet
Vill du som medlem beställa regelhäften eller annat
från förbundet så kan du göra det genom oss i klubben.
Sänd ett mail till vår kassör så ombesörjer vi
beställningen. Betalningen skickar du till klubben.
10 sommarfaror för katten som är bra om du är
uppmärksam på
Sommaren innebär att både vi och katterna kan vara
mer ute i naturen. Men med värme och utevistelse
kommer också ett antal risker för katterna. Här kan du
läsa om vilka faror du ska vara extra uppmärksam på
under sommaren, vad du kan göra för att förebygga
dem och vad du ska göra om olyckan plötsligt är
framme!
Ormbett
Sommarvärmen lockar fram huggormarna, vars bett är
giftiga även för katter. Katter har dock visat sig klara
ormbett bättre än hundar men det kan i en del fall få
allvarliga följder och det är viktigt att även som
kattägare veta hur man ska agera då man misstänker
eller ser att katten blivit ormbiten.
Fästingar
Med sommaren kommer även fästingarna, som genom
bett kan sprida smittor. Det är inte lika vanligt med
fästingburna sjukdomar hos katter som hundar.
Utekatten kan dock föra med sig fästingar in som
sedan kan hamna på både människor och hundar så det
en god idé att skydda katten mot fästingar både för
kattens skull och din.
Insektsstick och insektsbett
Bett eller stick från insekter som myggor, getingar,
knott, myror, humlor och mygg gör sällan katten
allvarligt sjuk, men kan både klia och göra ont. Om
bettet träffar i munnen eller svalget kan, om man har
otur, slemhinnan i luftvägarna svullna och då ge risk

för andningssvårigheter som följd. Om katten får nedsatt
allmäntillstånd, får svårt att andas, eller om katten blir dålig
på annat sätt bör veterinär alltid kontaktas.
Skärsår
Sönderslagna flaskor, trasiga engångsgrillar och andra vassa
föremål kan dölja sig i gräset. Är olyckan framme får katten
skärsår. Små sår och skråmor kan man ofta ta hand om själv,
medan stora/glipande sår oftast behöver sys av veterinär.
Solbränna
Precis som vi människor kan katter bränna sig i solen. Störst
risk löper tunnpälsade katter samt katter med mycket ljus päls,
eftersom deras hud har mindre pigment och därmed är
känsligare. Katter kan, precis som människor, löpa ökad risk
för hudcancer om de bränner sig i solen.
Paddor
Paddor har körtlar som kan avsöndra ett gift om de känner sig
hotad. Om en katt slickar eller biter på en padda kan den få i
sig detta gift och då börja salivera mycket och kan även bli
illamående och trött. Detta tillstånd är i regel ofarligt och går
oftast över efter några timmar upp till ett dygn. Så länge
katten inte är kraftigt påverkad kan man ofta avvakta med att
uppsöka veterinär. Det är dock viktigt att hålla katten under
observation, så fort som möjligt skölja ur munnen och att titta
i munhålan efter tecken på skador eller material som sitter fast
mellan tänderna. Om kattens allmäntillstånd blir kraftigt
påverkat ska man alltid uppsöka veterinär.
Fluglarver
Fluglarvsangrepp är relativt vanliga på sommaren. Fluglarver
kan ibland förväxlas med invärtes mag- och tarmparasiter då
de ser liknande ut, vita och 5-10mm långa. Viktigt att skilja
på dessa då fluglarver inte kommer från tarmen utan
härstammar ifrån flugägg.
Loppor
Loppor är sällan farliga men kan vara besvärande för katten, i
synnerhet kattloppor. Kattloppan finns främst i södra Sverige
och kan drabba både hundar, katter och människor. Den suger
blod och lägger sedan ägg. Äggen faller av djuret och kläcks
sedan till larver som kan gömma sig i inomhusmiljön.
Slutligen utvecklas larverna till puppor som kan kläckas till
nya loppor.
Utlandsresor med katt
Svenskar tar allt oftare med sina djur på semestern, men det är
viktigt att veta att utlandsresorna kan innebära vissa risker.
Många parasiter och smittsamma sjukdomar är mycket
vanligare i andra länder. I många fall kan det vara värt att
fundera över ifall det inte är bättre för katten att stanna
hemma i Sverige med kattvakt. Dels för att den inte ska
utsättas för onödiga smittor och dels för att katter många
gånger ogillar både transport och nya platser.
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Övriga sommarfaror
Fiskekrokar. Katter är nyfikna av sig och undersöker
gärna saker de kommer åt. Om oturen är framme kan
en fiskekrok fastna i munnen eller kanske en tass. Om
hullingen har fastnat i vävnaden ska man aldrig
försöka dra ut den samma väg som den kom in. Istället
bör man försöka trycka kroken genom huden och
klippa av den när den väl gått igenom på andra sidan.
Detta är inte alltid det lättaste, särskilt om katten är
stressad och rörlig. I de flesta fall bör fiskekrokar
avlägsnas av veterinär efter att katten fått lugnande
medel.

Du kan läsa mer på FirstVet:s hemsida om råd och hur du kan
förebyggande vissa faror så din katt får en trygg sommar.
https://firstvet.com/sv/artiklar/sommarens-faror-for-katter

Vi i styrelsen önskar er ALLA en riktigt
skön och avkopplande sommar!

Gräsfrön
Frön från gräs och andra sädesslag kan vara väldigt
besvärliga om katten får dem i ögonen, öronen eller
nosen. Gräsfrön kan även orsaka problem i huden
genom att borra sig in och orsaka inflammation, ibland
till och med små bölder. Om en katt verkar irriterad i
ögon, öron eller nos kan det vara en god idé att leta
noga efter eventuella gräsfrön. Om man misstänker att
katten kan ha fått ett gräsfrö i ögat ska veterinär alltid
uppsökas.
Grässtrån
Det är inte ovanligt att det fastnar ett grässtrå i kattens
näshåla. När katten äter gräs kan ett grässtrå kila in sig
bakom mjuka gommen i svalget och fastna där. Katten
visar ofta irritation från nosen, fnyser, nyser, harklar
eller kanske gnor med tassen mot nosen. Ibland får den
ökat nosflöde och även ovilja att äta. Grässtrån som
fastnat får ofta avlägsnas i narkos hos veterinären. I de
flesta fall är katten helt utan symtom när den vaknar
igen om inte grässtrået orsakar någon övrig skada.
Observera att katten kan visa liknande symtom vid
andra problem från näshålan som tex polyper, så man
bör låta en veterinär undersöka vad som orsakar
problemen.

Sundsvalls Kattklubb
c/o Cecilia Stensdotter Sahlin
Torsdagsv. 26
863 34 Sundsbruk

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.sundsvallskattklubb.se
Facebook: Sundsvalls Kattklubb

