Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Postboks 15 2601 Lillehammer
Web: www.db-lillehammer.no
E-post: lillehammer@dyrebeskyttelsen.no
Konto: 6188.05.28504
Org nr. 983 095 488
Mobil: 938 48 639, Tir og Tor fra 19.00 til 21.00

Avtale mellom fosterhjem og Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn
Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn forplikter seg til:
1. DN Lhmr og omegn står som eier av katten.
2. DN Lhmr og omegn dekker veterinærutgifter, mat/tørrfor, sand og medisiner.
3. DN Lhmr og omegn låner ut utstyr. Dette utstyret skal leveres tilbake når avtalen avsluttes.
….. Kattedo m/spade, ….. Klorebrett, ….. Reisekasse, ….. Matskåler 2-stk.
Utstyr, sand og tørrfor hentes hos Nina. Bør hentes så du har det tilgjengelig før en fosterkatt er på
veg inn.
4. DN Lhmr og omegn har beslutningsmyndighet på avgjørelser om avlivning, i samråd med veterinær.
5. DN Lhmr og omegn sørger for annonsering på vår egen hjemmeside, Finn.no og Facebook.
6. Vi kan ikke garantere hvor lang tid det vil ta å finne et nytt, godt hjem til den enkelte katt. De kommer
heller aldri til oss på bestilling! Vi kan ikke love en gjennomsnittskatt. DN Lhmr og omegns hovedmål
er å redde hjemløse katter, de aller fleste er katter som har gått ute over lengre tid.
7. DN Lhmr og omegn vil bidra så langt det er mulig, men de fleste jobber på dag- /kveldstid og denne
hjelpen begrenses derfor til telefonkontakt/e-post/pm på facebook. Fosterhjemmene trenger ikke å
vente til kontakttlf. er åpen. Har du spørsmål, ring oss:



Jørstad, Nina
Solanki, Gunn-Tone

tlf. 936 48 366 (hverdager etter kl. 18.00, helger)
tlf. 911 70 685 (dag og kveld, helger)

8. DN Lhmr og omegn har rett til å avslutte fosterhjemsavtalen med øyeblikkelig virkning dersom denne
avtalen ikke blir holdt og vil da hente ut dyret/dyrene og utstyret som er i hjemmet.
Fosterhjemmet forplikter seg til:
9. Å være fosterhjem vil si å åpne hjemmet sitt for en liten venn som trenger omsorg, kjærlighet,
tålmodighet, trygghet, mat, vann og medisinering og følges opp hos veterinær.
Fosterhjemmet trenger ikke uteområdet, da katt i fosterhjem holdes innendørs.
Fosterhjemmet skal behandle katten som om den var deres egen i den tiden den er i fosterhjem, og
få være en del av familien.
10. Et fosterhjem er et midlertidig bosted for katten fra den tas inn til den dagen den blir omplassert til et
permanent hjem. Tiden i fosterhjem varierer fra noen dager til flere måneder.
11. Fosterhjemmet må selv finne løsninger for katten under ferie eller andre fravær (tidligere: fridager).
Har du ikke selv mulighet til å finne en løsning ved fravær, er det viktig at DN Lhmr og omegn
informeres om dette i god tid, da det er knapphet på fosterhjem.
12. Dersom du ikke lengre kan ha katten er det viktig at du gir beskjed om dette i god tid.
13. De fleste katter som tas inn er eierløse/hjemløse. Som fosterhjem vil du få oppleve katter med
forskjellig personlighet, alder, størrelse og utseende. Forskjellige, men like verdifulle.
DN Lhmr og omegn vet ofte svært lite om kattene når de kommer inn og kan derfor ikke love deg en
«spesiell» type katt, men vi forsøker å ta hensyn til om det er andre dyr i familien, små barn o.l.
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14. Fosterhjemmet må være villig til å bruke den tiden og tålmodigheten en katt trenger! Mange katter er
utrygge på mennesker etter å ha gått hjemløse og trenger sosialisering – dette er en prosess som
kan ta uker og måneder.
15. Evt. skader på ting eller personer må fosterhjemmet selv ta på seg og vi anbefaler uansett alle som
har mye omgang med dyr å ta stivkrampesprøyte i.h.h.t. råd fra legen.
16. Viktig at fosterhjemmet tar bilder og lager en god beskrivelse av katten så snart som mulig og
sender til lillehammer@dyrebeskyttelsen.no slik at vi får lagt ut annonser på vår egen hjemmeside,
Finn.no og Facebook.
Fosterhjemmet må gjerne bidra til å annonsere/finne nytt hjem.
17. Fosterhjemmet kan gjerne ha egen katt/hund, men må da regne med litt tid til tilvenning. Isolasjon av
fosterkatten kan være nødvendig den første tiden. Derfor må det finnes et eget rom der fosterkatten
kan oppholde seg til å begynne med (baderom er lite egnet).
Fosterhjemmet kan gjerne ha barn, men må regne med at fosterkatten ikke nødvendigvis er verken
barnevante eller barnekjære.
18. Hovedregelen er at eierløse/hjemløse katter som blir funnet
 I Lillehammer-området (Lhmr, Øyer, Gausdal, Biri, Ringsaker): Katten leveres inn til ABC
dyreklinikk, Hamarvegen 68 A, Lillehammer av finner. Fosterhjemmet henter katten hos ABC.
Unntaksvis ber vi fosterhjemmet hente katten der den er blitt funnet.
 Vi bruker Stav Veterinærsenter, Tretten. Øya Dyreklinikk, Vinstra, Veterinærvakta Fron, Vinstra,
Logre Veterinærklinikk, Lom.
 Der vi benytter Logre, Stav og Øya, Veterinærvakta Fron, ber vi finner om å levere katten direkte
til fosterhjemmet, unntaksvis hentes katten hos finner og fosterhjemmet tar katten med til første
besøk hos veterinær så raskt som mulig.
19. Når katten blir tatt inn/Ved første veterinærbesøk
 Ha en grundig helsesjekk, bl.a. tenner og for urinveisinfeksjon
 ID-merkes.
 Få første del av grunnvaksine.
 Andre del av vaksine skal den ha 4 uker senere. Er katten inne lenger enn 30 dager etter
1. vaksine, skal fosterhjemmet sørge for at del 2 av grunnvaksinen blir gitt.
Adopteres den bort før, må nytt hjem forplikte seg til at katten får del 2 av vaksinen
 Få ormekur
 Kastreres
Obs! Kattunger og undervektige voksne katter blir ikke alltid kastrert når de kommer inn.
Katten må være over 2 kg og frisk. I samråd med veterinær må fosterhjemmet sørge for at katten
blir kastrert når katten har oppnådd riktig vekt og er frisk.
Kattunger kan adopteres bort før de er store nok til kastrering. Skal ikke adopteres ut før de er 12
uker. Det nye hjemmet forplikter seg til at det blir gjort, DN Lhmr og omegn dekker kostnaden ved
kastrering (se pkt. 5 i adopsjonsavtalen).
 Husk å få med helsekortet, der skal det stå om katten er kastrert og har fått vaksine og
ID-merker skal være med. Sjekk at helsekortet er utfylt og ID-lappene er med.
 Dersom katten trenger medisinering, må fosterhjemmet gi dette og ta katten med til veterinær for
videre oppfølging når det er nødvendig. Husk å be om smertestillende når katten er kastrert.
 Dersom katten trenger spesialfòr, får fosterhjemmet dette med fra veterinær.
 Alle katter fra DN Lhmr og omegn skal leveres med ID-merking, være vaksinert, ha fått
ormekur og være kastrert, når de er store nok til det (over 2 kg), før de forlater
fosterhjemmet.
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20. DN Lhmr og omegn skal kontaktes for veterinærbesøk dersom katten blir syk.
Som fosterhjem kan det være følelsesmessig tøft når katten omplasseres til
nytt permanent hjem.
Tenk da på at som fosterhjem bidrar du til å redde en katts liv og sørger for
at katten får et godt og stabilt hjem.
Uten deg ville katten forblitt hjemløst eller avlivet.

21. Adopsjon – Nytt hjem
 Fosterhjemmet må være villig til å ta imot potensielle nye familier for å hilse på pus i fosterhjem.
 Fosterhjemmet må iblant avvise folk som man finner uegnet som katteeier.
 Vi har en NEI-liste på folk som ikke må få adoptere katt fra oss. Derfor vil vi at fosterhjemmet
tar kontakt når interesserte melder seg slik at vi får sjekket eventuelle navn opp mot denne listen
før adopsjon.
 Gjennomgå adopsjonskontrakten nøye med det nye hjemmet.
 Fosterhjemmet signerer kontrakten på vegne av DN Lhmr og omegn.
 Kontrakt skal være i 2 eksemplarer. Ett til ny eier og ett leveres til DN Lhmr og omegn.
 ID-merker som følger med vaksinekortet skal limes på begge eksemplarene av
adopsjonskontrakten.
 Husk at det nye hjemmet skal ha med helsekortet sammen med resterende ID-merker.
 Det er viktig at kontrakten leveres så fort som mulig slik at katten blir registrert i DyreID.no.
 Kontrakten kan, sammen med gebyret, leveres til Nina på hennes jobb hos AGA Frisør,
Storgata 96, Lhmr, eller til den av oss som er geografisk nærmest.
 For de som bor i lang avstand fra Lhmr, kan kontrakten sendes på e-post til
lillehammer@dyrebeskyttelsen.no, men vi ønsker likevel at du leverer originalkontrakten seinere.
 Kontrakten kan sendes pr post til Dyrebeskyttelsen Norge Lillehammer og omegn, Postboks 15,
2601 Lillehammer.
 Sender du kontrakten pr post eller e-post, og ny familie har betalt kontant, kan du betale pengene
til vår konto 6188.05.28504, eller med vipps 133875. Vær da nøye med å merke innbetalingen
med kattens navn og ny eiers navn.
 De som adopterer skal betale kontant eller med vipps når de henter katten, da det tar tid og er
vanskelig å følge opp hvis noen ikke betaler seinere. Betaler de med vipps 133875, be de merke
innbetalingen med kattens navn.
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22. Kontrakten - Viktig at alle felt fylle ut riktig og tydelig.
 Det er viktig at navn, adresse, tlf.nr og e-post til den nye familien skrives tydelig.
Be de skrive med blokkbokstaver, eller du kan fylle ut på forhånd.
 Kattens navn
 ID-merker som følger med vaksinekortet skal limes på begge eksemplarene av
adopsjonskontrakten. Ikke skriv ID-nr.
ID.nr. :









Kjønn: Hann/Hunn
Farge/spesielle kjennetegn: I tillegg til farge, skriv hvis katten har spesielle kjennetegn, amputert
hale, skadde ører m.m.
Fødselsdato, sjelden vi vet, men er den ca. 3 år, skriv f.eks.1.3.2016. Er den 3-4 år, skriv f.eks.
1.10.2015.
Skriv dato i feltene for når katten er kastrert, fått ormekur og vaksine. Sett kryss hvis den var
kastrert da den kom inn eller ikke er stor nok til å bli kastrert.
Kjente sykdommer/adferdsproblemer:
F.eks. hvis katten har en sykdom som medfører spesialfor, har diabetes m.m
Adferd: Biter hvis hun blir tatt på magen
Husk å datere og signere på vegne av DN Lhmr og omegn

23. Som fosterhjem er du forpliktet ovenfor kattens ve og vel, så lenge denne kontrakten gjelder.
24. Fosterhjemsavtalen varer opp til 1 år fra katten mottas. Etter det tar styret en avgjørelse på hva som
skjer videre med katten, dersom fosterhjemmet ikke ønsker å ta hånd om katten lenger.
25. Som fosterhjem forplikter jeg meg til å bevare taushet om informasjon jeg blir kjent med som følge av
min ivaretakelse av dyr for DN Lhmr og omegn, herunder informasjon om tidligere eiere og annen
informasjon som DN Lhmr og omegn blir ilagt taushetsplikt om etter overtagelse fra offentlige etater,
o.a. Denne taushetsplikten gjelder også etter at jeg har sluttet som fosterhjem.
Jeg bekrefter herved at jeg forplikter meg til å følge DN Lhmr og omegns instrukser og retningslinjer
for fosterhjem. Jeg bekrefter også med min signatur at jeg har lest og satt meg inn i DN Lhmr og
omegns retningslinjer for hold av den aktuelle dyrearten i fosterhjem.
26. Jeg bekrefter også at jeg har lest og godtatt Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform,
http://www.db-lillehammer.no/etisk-plattform/
Spesielt pkt. 1 Innledning, pkt. 4 Kjæledyr, pkt. 4.3. Katt.
27. DN Lhmr og omegn oppbevarer personopplysninger om fosterhjemmet i henhold til GDPRregelverket. http://www.db-lillehammer.no/personvern/
Bruk kontrakten som en huskeliste for hva som må gjøres underveis
Fyll ut og signer side 5 og returner til DN Lhmr og omegn
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Jeg/vi har egne dyr/hvilke og antall: …………………..

Eget rom der fosterkatten kan være: ………

Barn, alder: ………….

Kan ta kattefamilie: ………………

Bil: …………..

Kontrakten utstedes i 2 eksemplarer, 1 til hver av partene.
For å være fosterhjem må du være over 18 år. Bor du hos foreldrene, må de gi tillatelse.
Jeg bekrefter at jeg har satt meg inn i kontrakten og de etiske retningslinjene for
Dyrebeskyttelsen Norge, og godkjenner disse med min signatur.

Sted og Dato: ________________________
Fosterhjemmet: __________________________________Tlf.: ______________________
Adresse: __________________________________ E-post: _______________________
Fosterhjemmets signatur: ____________________________________________________
DN Lhmr og omegn: ________________________________________________________

Adopsjonsgebyret skal
betales kontant eller via Vipps
og kontrakt fylles ut samtidig
som katten hentes av sine nye
eiere.

Kontrakten skal gjennomgås
med de nye eierne, fylles ut
og signeres av fosterhjemmet
på vegne av DN Lhmr og
omegn sammen med ny eier.
Ikke send meg ut i verden før
alt er i orden, kontrakt er
skrevet og pengene betalt.

Takk for at du hjelper meg
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