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STØTTE TIL DYRLÆGEBEHANDLING 

For at søge et eller flere af nedenstående legater kontakt Dyrenes Beskyttelse  

GEORG HIRMS LEGAT 
Ubemidlede kan søge tilskud til dyrlægeregning af syge katte og andre dyr, dog ikke til 
sterilisation eller forhold, der må anses som almindelig pasning. Ansøgninger skal 
vedlægges dyrlægeregning eller tilbud, hvoraf sygdommen fremgår, samt seneste 
årsopgørelse for ansøgeren. 

Georg Hirms Legat, c/o Advokat Bertil Jacobi, Københanvsvej 69, 4000 Roskilde. 

DYRENES DAGS KOMITÉ 
Dyrenes Dags Komité kan yde tilskud til at betale dyrlægeregninger for behandling af akut 
opstået sygdom, samt til midlertidig dyrepension. Vaccination, tandrens og lignende anses 
for almindelig røgt og pleje og støttes derfor ikke. Købt medicin og specialfoder dækkes 
heller ikke. I enkelte tilfælde kan der ydes tilskud til neutralisering af katte. 

Hvem kan søge? 
Mindrebemidlede, pensionister og kontanthjælpsmodtagere. 

Dokumentation: 
Senest modtagne pensionsmeddelelse, eller anden bekræftelse fra de sociale myndigheder. 

Originale dyrlægeregninger som ikke må være mere end tre måneder gamle. 
Komitéen kan forlange yderligere dokumentation. 

Hvordan ansøger man? 
Ansøgningsskema kan rekvireres på komitéens telefon 40 26 60 80 mellem kl. 11.00 og 
14.00. 

DYRENES BESKYTTELSE: 
Man kan søge støtte til akut dyrlægebehandling hos Dyrenes Beskyttelse. Hver ansøgning 
behandles individuelt. Dyrenes Beskyttelse stiller følgende krav: 

 Der gives kun støtte til akut behandling 
 Dyrlægeregningen må max være på 10.000 kr. 
 Ansøger må ikke have en årlig brutto indkomst på mere end 148. 999 kr. 
 Ansøger skal være medlem af Dyrenes Beskyttelse 
 Der skal foreligge dokumentation for ansøgers indkomst og faktura for 

dyrlægebehandlingen 

 Kontakt: Dyrenes Beskyttelses sekretariat: 33 28 70 00 

http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/kontakt
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Nedenfor kan du se det brev som Dyrenes Beskyttelse sender ud til folk, der ansøger om 
tilskud til dyrlægebehandling af deres kat: 

 Vedr.: Ansøgning om tilskud til dyrlægeregning 

Til orientering, der ydes ikke tilskud til: 

 Alm. konsultation/ vaccination/ tandrensning/ kronisk sygdom/ akupunktur 
 Medicin/mad 
 Sterilisation/ kastration 
 Aflivning 
 Personer, der har en månedlig indkomst på over 8.500 kr. (netto) 
 Katte kan kun opnå tilskud hvis de er mærket/chipset, registreret og ansvarsforsikret 
 Hvis der er tvivl om ejerforholdet til katten 

Hvis ansøgningen ikke indeholder ovenstående punkter, skal følgende 
kriterier opfyldes for, at vi kan behandle din ansøgning om tilskud til 
dyrlægeregninger, vi skal bruge følgende dokumentation (angivet med X): 

(x) Originalregninger, såfremt de ikke er mere end 3 måneder gamle, samt oplysning om 
det er akut behandling 

(x) Bevis fra Dansk Katteregister 

(x) Pensionsmeddelse med anført månedlig udbetaling (originalen) år 2012 

(x) Bekræftelse fra kommunen om størrelse af bistands-eller kontanthjælpsberegning pr. 
måned 

(x) Dokumentation vedrørende dagpenge eller lignende, evt. SU- 
støttemeddelelse og Årsopgørelse 2011 

(x) Medlemsnummer, da det er en forudsætning for tilskud til dyrlægeregninger, at man er 
medlem af foreningen. 

Du bedes venligst fremsende ovennævnte mærket "Tilskud til dyrlægeregning", 
hvorefter du vil høre fra os igen. 

Med venlig hilsen 

DYRENES BESKYTTELSE 

http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/

