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Tilladelse til drift af katteinternat

Fødevarestyrelsen giver tilladelse til, at foreningen

Karla Kattehjem
Stenstrupvej 25    
4573 Højby

driver katteinternat i henhold til Dyreværnsloven1 §18, stk. 1, på ovennævnte adresse.

Tilladelsen gives på baggrund af ansøgning af 6. Januar 2019 og Fødevarestyrelsens 
besøg på internatet den 28. november 2019.

Tilladelsen omfatter følgende aktiviteter og antal dyr:

Hold og videreformidling af op til 150 voksne katte og killinger om året.

Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden består af: 

I den forreste bygning findes køkken hvor vask af foderskåle mm. kan foregå. 

Rum bag køkkenet er indrettet som karantæneafdeling til nyankomne katte. Her er 
plads til ca. 6 katte.

Et rum ved siden af køkkenet med egen indgang kan benyttes til isolation af syge kat-
te.

to rum på 1. sal er inddraget til hhv. Killingerum (1 mor + killinger) og ekstra rum til 
formidlingskatte med plads til ca. 10 katte

I forhold til fremsendte plantegning er der yderligere ændret således at tidligere pri-
vatbolig (et rum) er indrettet til afdeling for FIV-positive katte med en kapacitet på 
ca. 10 voksne katte. Hertil er der en seperat, afskærmet og overdækket luftegård.

Katte der er klar til videreformidling holdes i en selvstændig bygning indrettet med 3 
store rum, hvor der fra det midterste er adgang til et stort rum på 1. sal. Disse rum er 

1 Lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018 af dyreværnsloven.
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indrettet med klatre- og legeredskaber, hvileområder, muligheder for skjul osv. I flere 
niveauer. Her kan holdes op til 30 katte samtidig.

Der er mulighed for at lukke mellem rummene, så f.eks. hunkatte med killinger kan 
holdes for sig.

Fra katterummene er der adgang til 2 store overdækkede luftegårde opbygget i lægter 
og trådnet.

I lokalerne kan der i alt holdes op til 50 voksne katte og killinger samtidig. 

Det daglige ansvar varetages af Kasper Martlev.

Tilsyn.

Fødevarestyrelsen fører tilsyn med virksomheden og foretager eftersyn efter gælden-
de regler.

Der er ikke krav om at katteinternater skal have tilknyttet en tilsynsførende dyrlæge, 
men Karla Kattehjem har oplyst at man benytter:

Elmelund Dyreklinik
Klosterparkvej 16
4400 Kalundborg

Driftsvilkår for tilladelsen

Der er ikke specifikke krav til indretning og drift af katte internater. Tilladelse til drift 
af katteinternat er således alene hjemlet i Dyreværnsloven1 §18, stk 1. Veterinær Øst 
skal dog gøre opmærksom på at jeres virksomhed vil være forpligtet til at overholde 
bestemmelserne i en evt. kommende lovgivning om drift af katte internater.

Kattene skal have mulighed for at få deres naturlige adfærd og behov tilgodeset jf. § 
3, stk 1 i Dyreværnsloven1. Det betyder bl.a. at kattene skal have mulighed for at søge 
skjul for andre katte og mennesker, katte skal have mulighed for at hvæsse kløer, da 
det er en vigtig del af deres naturlige adfærd og katte med behov herfor skal have mu-
lighed for at udnytte opholdsrummets højde i flere niveauer.

Parallelt med reglerne om drift af hundeinternater anbefaler fødevarestyrelsen at 
katte, der indføres i virksomheden, straks vaccineres mod kattesyge og -influenza, 
medmindre der foreligger en dyrlægeerklæring om, at de er virkningsfuldt vaccineret 
mod de pågældende sygdomme, samt at katte, inden de indføres i virksomheden, om 
nødvendigt skal behandles mod utøj (ektoparasitter) og indvoldsorm (endoparasit-
ter) efter en dyrlæges anvisning.

Ligeledes anbefaler Fødevarestyrelsen, at der føres protokol over ind- og udførsel af 
katte i virksomheden, med registrering af oplysninger om kattenes race, køn, alder og 
ID-nummer/tatovering. For katte, der overdrages til internatet, skal endvidere angi-
ves ejerens navn og adresse samt datoen for overdragelsen.
Ved videreformidling af katte skal modtagerens navn og adresse samt datoen for for-
midlingen angives.
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Ved videreformidling bør der udleveres en relevant pasningsvejledning.

Reglerne i Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger2 skal så vidt muligt over-
holdes.

Virksomheden skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området.

Udvidelse eller væsentlig ombygning må ikke finde sted uden Fødevarestyrelsens 
godkendelse.

Anvendelse af personoplysninger

Fødevarestyrelsen har anvendt oplysninger om dig til brug for sagsbehandlingen. Du 
kan læse om Fødevarestyrelsens persondatapolitik på www.fvst.dk. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsen.

Med venlig hilsen

Lars Schmidt Hansen
Embedsdyrlæge, Veterinær Øst

http://www.fvst.dk/

	674860

