
Foråret er her – alting spirer. Og katte og hunde har planer om familieforøgelse… 

Men har I plads og overskud til at tage ansvaret for en bunke killinger og hvalpe? Ellers er det nu I skal gøre 

noget for at forhindre uønsket reproduktion og vi laver derfor forårskampagne med neutralisation i marts 

og april 2016: 

 

Kastration af kat inkl øretatovering:: 600 

Sterilisation af kat inkl øretatovering: 1200 kr 

Kastration af hund < 20 kg: 1200 kr 

Kastration af hund > 20 kg: 1350 kr 

Sterilisation af hund < 20 kg: 3200 kr 

Sterilisation af hund > 20 kg: 3500 kr 

 

Priser er inkl moms, medicin, efterfølgende smertestillende og kontrol efter 10 dage. 

Det er vigtigt for os, at dyr og deres ejere er trygge hos os igennem hele forløbet. Nærhed og personlig 

kontakt er nøgleord for os. Ring eller send os en mail for at høre mere. 

 

Fordele ved neutralisation hos katte: uønskede killinger  forhindres og  vi får færre vilde katte  som ofte 

har svære livsforhold. Neutraliserede katte tager færre slåskampe og har dermed mindre risiko for 

infektionssygdomme – de får en større tilknytning til stedet de bor. Ved at ID-mærke din kat, signaliserer 

man et tilhørsforhold sin kat og får mulighed for at få hjælp til at finde en savnet kat – katten får bedre 

muligheder til at få hjælp, når den har behov for det.  Risikoen for overvægt stiger desværre ved 

neutraliserede katte, men kan afhjælpes med korrekt fodring. 

 

Fordele ved neutralisation hos hunde: uønskede parringer og hvalpe, færre slåkampe – mindre 

dominansproblemer med hanhunde, mindre lyst til at strejfe. Risikoen for livmoderbetændelse udelukkes 

og ved tidlig sterilisation af tæver, forebygges risiko for brystkræft. Enkelte hunde får dårligere pelskvalitet 

og enkle tæver bliver senere i livet inkontinente efter sterilisation. Den største risiko ved neutralisation er 

overvægt, som kan forebygges med korrekt fodring. 

 

 

   


