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Sammanfattning 

Herrelösa katter, både tama och ferala, som står utanför människans beskydd, lever ofta ett 

hårt och kort liv. Med ferala katter menas domesticerade katter, eller avkommor till dessa som 

blivit förvildade i olika grad. Syftet med det här arbetet är att få en djupare kunskap och 

förståelse för hur man hanterar herrelösa katter och de problem som är knutna till dem. Jag 

har valt att dela upp mitt arbete i två delar. I den första delen, en litteraturstudie, finns en 

bakgrund om katten, problemen med stora kattpopulationer och vilka metoder som används 

för att kontrollera antalet herrelösa katter. Jag har valt att studera både hur det är utomlands 

och i Sverige och studien visar att det finns samma problem internationellt som nationellt. 

Förutom dålig välfärd för katterna är det också kostsamt att hantera herrelösa katter. Idag 

används flera metoder för minska antalet herrelösa katter. Kastrering och ID-märkning bör 

enligt studien främjas för att på sikt få en hållbar lösning. I arbetets andra del har jag ställt 

frågor till Länsstyrelser, Polismyndigheter och kattorganisationer i tre län, för att kunna bilda 

mig en uppfattning om hur de ser på problemet med herrelösa katter. Resultatet visar att de 

flesta tycker att det är ett problem med att så många herrelösa katter står utan tillsyn. Vidare 

anser de flesta att man bör arbeta förebyggande genom tidig kastrering, men för övrigt finns 

ingen enkel standardlösning. Valet av metod för att minska antalet herrelösa katter behöver 

anpassas och kombineras efter varje situation. En viktig del i arbetet är förutom tidig 

kastrering och ID-märkning även att aktivt informera allmänheten om att ta ansvar för sin 

katt, samt hur man ska agera när man kommer i kontakt med en herrelös katt. Det är 

Länsstyrelsen som har största ansvaret genom att handlägga ärenden gällande katter med stöd 

främst av djurskyddslagen. Vid sidan om gör katthemmen ett stort arbete med att ta hand om, 

förmedla och omplacera katter. Precis som att det inte är rimligt att hästar, hundar eller kor är 

herrelösa så borde inte heller katter vara det. Eftersom katter mår bra av att få röra sig fritt ute, 

är det svårt att hålla dem på samma sätt som andra tamdjur vilket gör det hela mer 

problematiskt. 

Abstract 

Stray cats, domesticated and feral, often live a hard and short life because of the high risk of 

injury and starvation. The purpose of my work is to gain a deeper knowledge and 

understanding of how to deal with stray cats and the problems associated with them. 



 

 

There are two parts in my work; a literature review and an interview. The first part contains a 

background of the cat, a description of the problems with large cat populations and the 

methods used to control the number of stray cats. In the second part of the work I have asked 

questions to chosen County Boards, Police and cat organizations in Sweden in order to find 

out how they perceive the problem of stray cats. The results show that it is a problem with 

stray cats in Sweden just like in other countries. Furthermore, many agree that one should 

work proactively with early neutering. The choice of method to reduce the number of stray 

cats needs to be adapted and combined for each situation. It is also important to inform the 

public about taking responsibility for their cats, and how to act in contact with a stray cat. 

There are several methods used to reduce the number of stray cats, including “trap, neuter and 

return”, early castration and euthanasia of cats. In Sweden the County Board has the primary 

responsibility with stray cats since 2009, supported by the Swedish Animal Welfare Act. Cat 

organizations do a great job in taking care of and rehoming cats which are often depending on 

financial contribution. It requires hard work to reduce the population of stray cats and it will 

take time. There is both an economic and an ethical aspect when it comes to solving the 

problem. My literature review shows that there are no simple solutions to reduce the number 

of stray cats and that the problem of stray cats looks the same in many places around the 

world. 

Nyckelord 

Herrelösa katter - ferala och tama, ansvar, välfärd, metoder, myndigheter 

Förord 

Ett stort djurintresse har lagt grunden till idén för denna rapport. Jag ville få en djupare 

förståelse och kunskap om hur man kan förbättra den ohållbara situationen med allt fler 

herrelösa katter på bästa sätt. Ett stort tack till min handledare Helena Kummel, min 

examinator Sylvia Waara samt alla som hjälpt till genom att svara på mina intervjufrågor. 
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1 Inledning 

I Sverige finns det minst 100 000 herrelösa katter (Djurskyddet Sverige, 2013). Herrelösa 

katter är ett stort problem i hela världen, både ur djurskyddssynpunkt och för myndigheterna 

som saknar tillräckligt bra metoder för att ta hand om de problem som herrelösa katter orsakar 

(Schmidt et al., 2009). De förvildade katterna anses vara den absolut största källan till att 

antalet herrelösa katter ökar (Levy & Crawford, 2004). Herrelösa katter ökar även genom att 

kattägare inte kastrerar sina tamkatter samt att man tillåter katter att ha ett fritt levnadssätt 

(Robertson, 2008). Det finns idag olika metoder för att komma tillrätta med problemet. Till 

exempel kastrering, omplacering och avlivning. I en del länder har man infört TNR-M-

metoden. Metoden innebär att man fångar in, kastrerar och släpper ut katten på samma ställe, 

för att sedan övervaka katterna så att de inte far illa (Schmidt et al., 2009). För att på sikt lösa 

problemet med herrelösa katter behöver man arbeta förebyggande och använda sig av en 

kombination av flera olika metoder (Slater, 2004). I Sverige har man tagit fram ett förslag till 

en ny djurskyddslag som regeringens utredare Eva Eriksson presenterade 2011. I förslaget 

föreslås bland annat att det ska vara obligatoriskt att ID-märka sin katt samt kastrera de katter 

som går ute. Ett problem är hur man ska kunna följa upp och kontrollera att lagen efterföljs. 

Genom att ID-märka katter får de som har ett hem större chans att komma tillbaka till sin 

ägare samt att man har möjlighet att ställa kattägaren till svars om denne överger sin katt 

(Regeringen, 2011). Liknande åtgärd har redan införts i bland annat Österrike sedan 2005 

(Hittekatter i fokus, 2013). 

2 Syfte och mål 

Syftet med mitt examensarbete är att sätta mig in i problematiken kring herrelösa katter, 

nationellt och internationellt. 

Målet med mitt examensarbete är: 

 Att skriva en litteraturstudie som sammanfattar kattens sätt att leva, historik om katten 

och hur den påverkas av att vara herrelös.  

 Att undersöka vilka metoder som används för att begränsa antalet herrelösa katter 

nationellt och internationellt. 

 Att ta reda på vilka metoder som är att föredra framför andra för att begränsa antalet 

herrelösa katter i Sverige. 

 Att ta reda på vilka lagar som gäller för hantering av herrelösa katter i Sverige. 
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3 Avgränsning 

I litteraturstudien har jag främst tagit exempel från USA och Europa. I studien kommer jag 

främst att inrikta mig på kattens perspektiv. I studien ingår inte hur eventuella sjukdomar 

riskerar att spridas från katt till människa, inte heller huruvida katten orsakar skador på annat 

djurliv. För att inte arbetet ska bli för stort har intervjudelen begränsats till tre län: Halland, 

Skåne och Västra Götalands län. 

4 Metod 

Jag har använt mig av två olika metoder, dels en litteraturstudie som utgör den större delen av 

mitt arbete samt en intervju där jag har sammanställt frågor för att ta reda på åsikter och 

hantering av herrelösa katter i Sverige. 

4.1 Litteraturstudie 

Jag har valt att göra en litteraturstudie för att få en bakgrund till katten och ringa in problemen 

med herrelösa katter. För att kunna genomföra litteraturstudien har jag främst sökt 

vetenskaplig litteratur i form av artiklar i Högskolans biblioteksdatabas Summon, men också 

använt mig av böcker samt internet för informationssök. Jag har funnit god tillgång på studier, 

artiklar och tidningspublikationer. De nyckelord som främst använts vid sökning av 

information på internet är ”feral cat*”, ”trap, neuter, return” och ”herrelösa katter”. Som 

nyckellitteratur i litteraturstudien kan nämnas de artiklar skrivna av Dr. Margaret Slater, som 

är en internationellt erkänd författare inom ämnet herrelösa katter. En annan för 

litteraturstudien viktig artikel är ”A review of feral cat control” skriven av Sheilah A 

Robertson 2008, vilken jag tycker haft en stor bredd i sin information. 

4.2 Intervju 

För att bilda mig en uppfattning om hur problembilden med herrelösa katter ser ut i Sverige 

har jag valt att genomföra intervjuer. Jag har valt att göra intervjuer istället för enkäter 

eftersom jag ville ha mer fria svar samt att enkäter kräver vetenskaplig referens på varje fråga, 

vilket kändes begränsande för frågornas natur. I intervjudelen har jag skickat frågor via mejl 

till utvalda myndigheter i Hallands, Skånes och Västra Götalands län. Mina intervjufrågor är 

formulerade för att ge en bild av hur man hanterar herrelösa katter samt vilka metoder man 

förespråkar. Jag valt ut tre kommuner i varje län där en polismyndighet, ett miljö- och 

hälsoskyddskontor och ett katthem har fått möjlighet att svara på mina frågor. De valda 

kommunerna skiljer sig åt i storlek vilket också medger en möjlighet till att jämföra om 
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problemet upplevs olika på grund av kommunens storlek. Varbergs kommun valdes som den 

minsta sett till antalet invånare, därefter Malmö kommun, och som största kommun Göteborg. 

I varje län har också respektive länsstyrelse fått möjligheten att svara på mina intervjufrågor. 

Frågorna skickades ut, samt en påminnelse till de som inte redan svarat, under perioden 

september till november 2013.  

5 Internationell litteraturstudie 

5.1 Bakgrund om katten 

5.1.1 Domesticering av djur 

Domesticering är den process där vilda djur förändras genetiskt och beteendemässigt, främst 

genom att människan gör aktiva val i aveln för att få fram önskvärda beteenden och utseenden 

hos djuren. Förutom människans inflytande över aveln påverkas djuren också av naturliga 

faktorer såsom sjukdomar och skador. I naturen sker detta genom evolution där arterna 

långsamt förändras för att anpassa sig efter den miljö de lever i. Genom domesticering 

skyddas djuren från de faror som kan finnas ute i naturen och därför är domesticerade djur 

inte förberedda för att kunna klara sig själva i vilt tillstånd. På grund av att djuren lever mer 

skyddat i domesticerat tillstånd, har många förändringar i form av egenskaper och utseende 

uppkommit, som i vilt tillstånd skulle ha varit negativt för djurets chans till överlevnad. 

Domesticering av djur startade förmodligen i större skala i samband med att jordbruket 

uppkom för omkring 10 000 till 15 000 år sedan, men antagligen långt tidigare genom att 

hunden började följa människan. Mycket tyder på att domesticeringen varit en process där 

både djuren och människan gynnades av varandras sällskap (Jensen, 2006). 

5.1.2 Kattens domesticering 

Vår tamkatt (Felis catus) är den enda i familjen Felis som är domesticerad. På grund av att 

den inte uppfyller alla de kriterier som finns för att anses vara fullt domesticerad brukar man 

säga att tamkatten endast är delvis domesticerad. De kriterier som inte stämmer in är att det 

domesticerade djuret ska vara helt isolerad från dess vilda motsvarighet (Felis Silvestris), och 

att människan ska ha full kontroll på aveln och ha tillsyn över djuret. Det finns dock några 

kattraser som kan anses som fullt domesticerade på grund av att människan hållit en sträng 

avel utan inblandning från andra raser, bland andra Perser- och Siameskatter (Cameron-

Beaumont et al., 2001). 
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Det finns olika källor till när man tror att katten blev domesticerad. Beaver (2003) anger att 

det skedde för omkring 3500 år sedan i Egypten. I en annan studie visar arkeologiska fynd på 

att katten domesticerades redan för 9000-10 000 år sedan i främre Orienten, men antagligen 

startade processen långt tidigare när människa och katt blev mer och mer beroende av 

varandra. Det är sannolikt att domesticeringsprocessen startade när människan blev mer 

bofast och gick över till att bli jordbrukare från att ha varit jägare som flyttat runt. Katterna 

blev då en stor hjälp till människorna för att hålla råttor borta från spannmålen (Lipinski et al., 

2007). Resultatet i studien gjord av Lipinski et al. (2007) konfirmerar tidigare studier om att 

katten troligen domesticerades i medelhavsområdet, där man funnit en mer samlad genetisk 

variation. Man tror att människans roll i kattens domesticeringsprocess kan ha varit mycket 

liten eller att katten själv valt att domesticeras. Oavsett det är det säkert så att människan 

därefter blivit mer och mer viktig för katten genom att förse den med mat och husrum 

(Beaver, 2003). 

 

Den domesticerade katten finns i princip på alla beboliga platser runt om i världen. Trots den 

stora spridningen har den ändå fortsatt vara väldigt lik sin vilda förfader både i beteende och 

utseende. Även om katten räknas som domesticerad kan den till skillnad från andra djur bättre 

klara sig själv om den måste, genom födojakt, samt att den har kvar andra beteenden likt vilda 

katter (Lipinski et al., 2007). Den domesticerade katten har en ökad tolerans mot andra 

individer samt ett ökat behov av närhet jämfört med vildkatten. Vildkatten lever endast i 

grupp tills de blir könsmogna, därefter lever de som solitära individer som vuxna. Beteenden 

som vi ser genom hela livet hos tamkatten såsom social putsning och lek ses endast hos unga 

vildkatter. Rent fysiskt skiljer sig tamkatten från vildkatten genom att den är något mindre 

samt har en större variation av pälsfärg och pälslängd. Vildkatten har en brunstcykel per år 

medan den domesticerade katten har flera. På grund av att de båda kattvarianterna har samma 

kromosomuppsättning blir korsningar mellan dem möjliga. Trots de ovan nämnda 

skillnaderna är fortfarande tamkatten mycket lik sin anfader vildkatten (Case, 2003). I Sverige 

finns dock ingen vildkattsstam utan det är våra tamkatter som blivit mer eller mindre 

förvildade (Frith-Macdonald, 2009). 

Man uppskattar att det finns omkring 200 miljoner tamkatter runt om i hela världen som hålls 

som sällskapsdjur. I många länder såsom USA, Storbritannien och Kina är katter idag mer 

populära som husdjur än hundar. Förutom de katter som hålls som husdjur finns det även vilt 

levande katter, alltså herrelösa katter (Robertson, 2008). 
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5.1.3 Herrelösa katter 

Herrelösa katter finns i hela världen, både i storstäder och på landsbygden. Katterna far ofta 

illa och har en dålig välfärd på grund av svält, sjukdom, misshandel och jakt (Schmidt et al., 

2009). Lösgående katter löper stor risk att skada sig och det är därför ett välfärdsproblem med 

herrelösa katter som inte får någon vård. Slagsmål med andra katter samt fordonstrafik är 

vanliga skaderisker (Rinzin et al., 2011). De främsta problemen med herrelösa katter anses 

förutom välfärdsproblemen för katterna själva även vara spridande av sjukdomar, olägenheter 

för människan samt risk för lokala skador på naturlivet (Robertson, 2008: Slater, 2001). 

Hanteringen av dessa katter ger ofta upphov till debatt om vilka metoder, dödliga eller icke 

dödliga, som ska användas för att minska deras antal (Schmidt et al., 2009).  

 

M. R. Slater anser att det har skett en förändring i hur man ser på katter, att statusen har ökat 

och att katten fått ett egenvärde. Detta har visat sig genom att det uppkommit fler och fler 

djurskyddsorganisationer, ökad mängd litteratur i ämnet och beteendestudier har gjorts i 

relationer mellan människa och djur. Kastrering har blivit mer vanligt förekommande när 

kattens status har ökat, eftersom avlivning av kattungar inte anses som enda metoden (Slater, 

2001). 

 

Det är svårt att uppskatta antalet herrelösa katter, man kan bara göra antaganden. I USA tror 

man att populationen är mellan 25 och 60 miljoner individer, men det kan vara ett betydligt 

större antal (Robertson, 2008). I Sverige beräknas det finnas minst 100 000 herrelösa katter 

(Djurskyddet Sverige, 2013), vilket kan jämföras med 1,3 miljoner tamkatter i svenska 

hushåll enligt manimalisrapporten 2009 (Manimalis är en ideell organisation som arbetar för 

att informera om djurens positiva effekter för människor). Katter blir herrelösa av olika 

orsaker. De överges av sina ägare, springer bort eller föds som förvildade katter. Bland alla 

herrelösa katter finns det både katter som är socialiserade med människor och de som är mer 

eller mindre skygga (Slater, 2004). Man kan konstatera att det till stor del är människan som 

bär ansvar för att populationen av herrelösa katter ökar, på grund av att kattägare inte 

kastrerar och ID-märker sina katter, att katter överges samt många katters fria levnadssätt 

(Robertson, 2008: Hughes et al., 2010). Även om okastrerade ägda katter bidrar till den 

ökande populationen anses de förvildade, det vill säga ”ferala” (se nästa stycke), katterna nu 

vara den absolut största källan till att antalet herrelösa katter ökar. Uppskattningsvis står de 

ferala katterna för 80 % av alla kattungar som föds varje år (Levy & Crawford, 2004).  
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5.1.4 Tama och ferala herrelösa katter 

Herrelösa katter kan antingen vara tama katter, som av någon anledning inte längre har någon 

människa som tar hand om dem, eller också ferala katter. Ferala djur är domesticerade djur, 

eller avkommor till dessa som blivit förvildade i olika grad (Hughes & Slater, 2010). Den 

ferala varianten av vår domesticerade tamkatt har uppkommit dels genom att tamkatter 

sprungit bort eller blivit övergivna och då blivit mer och mer osociala mot människor genom 

generationer. Men också genom att man infört katter till nya platser för att ta hand om 

skadedjur (Robertsson, 2008). Till ferala katter räknas alltså de katter som inte socialiserats 

med människor under socialiseringsperioden, det vill säga kattens första åtta levnadsveckor 

(Slater et al., 2010). 

 

Tama katter som blir herrelösa under längre tid riskerar att bli ferala, men de kan ofta återgå 

till att vara sociala sällskapskatter med tiden (Slater et al., 2010). Även kattungar som föds 

ferala kan bli tama om de tas om hand före åtta veckors ålder (Slater, 2004). Livslängden för 

en feral katt beräknas vara mindre än fem år på grund av det hårda liv de lever. Välfärden för 

herrelösa katter är ofta dålig men kan variera kraftigt beroende på klimat och om de lever nära 

människor (Robertsson, 2008).  I mitt arbete kommer jag fortsättningsvis att benämna alla 

katter som står utan människans beskydd och inte har ett hem för herrelösa katter, och endast i 

de fall jag specifikt menar tama eller ferala katter kommer det att anges.  

5.1.5 Kattens sociala status 

Det kan vara svårt att veta hur social en upphittad katt är på grund av att katter som kommer 

in i en obekant miljö kan reagera med rädsla, aggression eller flyktbeteende trots att de i sin 

hemmiljö är tama sällskapskatter. Därför är det svårt att direkt avgöra vilka katter som är 

tillräckligt tama för att omplaceras som sällskapskatter. I dagsläget finns inga validerade 

metoder för att skilja tama och ferala katter åt, men en bedömning måste ändå göras för 

fortsatt handläggning. International Society of Feline Medicine’s Welfare Advisory Panel, 

ISFM i USA har tagit fram riktlinjer för hur man kan handskas med herrelösa katter (tabell 1). 

Riktlinjerna är för katternas välfärd och kontroll av kattpopulationer. Riktlinjerna ska ge 

möjlighet att kategorisera katterna efter vilken bakgrund de har och genom det hitta bästa 

möjliga alternativ för den herrelösa katten (Sparkes et al., 2013).  
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Tabell 1. Vägledning till vilken metod som är lämplig sett till kattens sociala status, översättning från 

International Society of Feline Medicine’s Welfare Advisory Panel, ISFM (Sparkes et al., 2013). 

 

Ferala katter 

Katter som lever i 

tätbebyggelse 

Herrelösa eller 

övergivna katter Tamkatter 

Ursprunglig 

livsmiljö 

Fritt levande katter, 

i en koloni eller 

ensamma 

Fritt levande katter, 

i en koloni eller 

ensamma 

Tillsammans med 

människor i ett 

hem, i grupp eller 

ensamma 

Tillsammans med 

människor i ett 

hem, i grupp eller 

ensamma 

Behov av mänsklig 

kontakt och 

omvårdnad 

Litet eller inget 

behöv av 

människan 

Till viss del matade 

av människan 

Har tidigare blivit 

omhändertagna av 

människan 

Tas omhand av 

människan 

Typ av mänsklig 

kontakt 

Undviker oftast 

mänsklig kontakt 

Viss del av 

mänsklig kontakt, 

accepterar att leva i 

närhet till 

människan, kan 

tillåta viss 

hantering 

Accepterar troligen 

mänsklig kontakt, 

kan tillåta 

hantering av 

människan 

Har en ägare som 

tar ansvar för den, 

och tolererar därför 

oftast att bli 

hanterad 

Förslag på 

lämpliga åtgärder 

TNR eller i vissa 

fall avlivning 

Främst TNR, 

avlivning eller i 

vissa fall 

återförenas med 

tidigare ägare 

Omplacering, TNR, 

i vissa fall 

återförenas med 

tidigare ägare 

alternativt 

avlivning 

Omplacering, i 

vissa fall avlivning 

 I Vilka fall bör man överväga avlivning?  

I de fall katten är sjuk och inte mår väl. Ibland kan det också vara tvunget med 

avlivning i de fall man varken kan placera katten i en TNR-koloni eller omplacera den. 

Man bör försöka att finna en passande miljö för katten att leva i, men katter som inte är 

tama riskerar att inte må väl i människans sällskap och kan då utgöra en fara för 

människan. I dessa fall kan avlivning övervägas även om katten är frisk.  

Ur välfärdssynpunkt för varje individ är det oacceptabelt att en katt blir utsatt för 

lidande vilket bör undvikas. Man bör i största mån försöka omplacera de katter som är 

lämpade att leva med människan. Avlivning bör övervägas när det inte finns något 

annat alternativ än att hålla katten i fångenskap. 

 

Det är inte rätt ur djurskyddssynpunkt att hålla ferala katter i fångenskap, de är som vilka 

vilda djur som helst och vill inte bli hanterade av människor. Dessutom finns det ofta inte 

tillräckligt med plats och resurser för att kunna ta hand om alla herrelösa katter på katthem 

och det kan då vara klokt att ge platsen till katter som har chans till omplacering eller har 

chans att återförenas med sin ägare. De katter som varit tama brukar lugna sig efter en tid på 

katthemmet och kan då skiljas från ferala katter som fortfarande kommer att vara skygga. 

Ferala katter är ofta svåra och olämpliga att omplacera som sällskapsdjur på grund av deras 

rädsla och ovana vid människor (Slater et al., 2010). Trots brist på forskning på validerade 

metoder, finns ändå egna framtagna riktlinjer hos myndigheter och katthem för att kunna 

bedöma katternas socialiseringsgrad (Slater et al., 2010). En ledande djurrättsgrupp i USA 

”The no kill advocacy center” har bland annat som mål att ferala herrelösa ska erkännas som 

skyddade friska vilda djur och att ferala herrelösa katter inte ska tas in på katthem i första 

hand. Man vill även att det så småningom ska bli olagligt att fånga in och avliva friska katter 

(Longcore et al., 2009). 
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5.2 Metoder för att kontrollera antalet herrelösa katter 

Det är väl känt att man behöver göra något för att minska antalet herrelösa katter, men hur 

man ska göra det är inte lika lätt att veta på grund av att det inte finns tillräckligt med 

forskning i ämnet (Rinzin et al., 2011). Katter lever i människans närhet i många olika 

konstellationer och med större eller mindre interagerande. Vi människor har ansvar för att 

katterna ska få en bra välfärd så långt det är möjligt. Man behöver ta i beaktande vad som är 

naturligt för katten, hur mänskliga interaktioner med katter fungerar, hur man ska ta omhand 

om kattpopulationer och att finna lämliga hem åt herrelösa katter (Sparkes et al., 2013) Det är 

svårt att använda sig av samma metod överallt då många faktorer spelar in när det gäller 

tolerans av herrelösa katter i ett område samt att den faktiska kostnaden för dessa metoder kan 

avgöra vilken det blir. Det resulterar ofta i att olika djurorganisationer med begränsade 

ekonomiska medel använder sina resurser till kortsiktiga lösningar eftersom resurserna inte 

räcker till mer långsiktiga projekt (Rinzin et al., 2011).  

 

Det är svårt att tänka sig att problemet med det stora antalet herrelösa katter löser sig av sig 

själv. En katthona kan bli könsmogen före ett års ålder och kan få upp till två kullar per år, 

vilket gör att antalet oönskade katter snabbt kan öka i antal (Miljöförvaltningen, 2012). 

För att lyckas med att reducera antalet herrelösa katter är det en förutsättning att man 

kombinerar flera olika metoder beroende på hur den specifika situationen ser ut (Slater, 2004). 

De metoder man väljer att använda behöver vara praktiskt genomförbara, effektiva och etiskt 

försvarbara, vilket gör det svårt att tillgodose alla inblandades åsikter (Robertson, 2008). Det 

är viktigt att man både lyckas begränsa tillväxten i kattpopulationer och minska det antal som 

redan finns. Ett första steg i rätt riktning är att man kartlägger var katterna finns och vilka 

problem de medför, för att sedan kunna välja den bästa metoden för att minska populationen 

(Rinzin et al., 2011). Vid val av metod har det betydelse om katten är tam eller feral, till 

exempel lämpar sig inte vuxna ferala katter som sällskapsdjur (Slater et al., 2010). 

 

Eftersom det anses vara människan som bär ansvar för att populationen av herrelösa katter 

ökar, det vill säga inte kastrerar och ID-märker sina katter, bör det riktas resurser för att 

anordna utbildningar och andra informationsinsatser för att få fram ett mer ansvarsfullt 

djurägande med en höjd status för katterna som mål (Robertson, 2008). Om man genom lag 

inför obligatorisk kastrering för katter som går fritt utomhus kan man minska populationen 

herrelösa katter i många områden. Ett annat förslag är att också göra lagen och straffen 
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strängare så att alla kattägare tar sitt ägarskap på allvar. De katter som är tillräckligt tama bör i 

första hand omplaceras och de katter som vid infångandet är stressade eller i viss mån skygga 

bör ges möjlighet till jourhem innan de är redo för omplacering. Det behövs sponsring i olika 

former för att genomföra dessa åtgärder, till exempel fria eller reducerade priser för 

veterinärtjänster samt människor som är villiga att ställa upp som volontärer. Avlivning bör 

endast användas som metod där ingen annan metod fungerar. Som kattägare bör man ID-

märka sin katt och för att minska risken att katten skadar sig eller försvinner, överväga att ha 

katten som innekatt i de fall katten trivs med det (Lord et al. 2007). 

5.2.1 Trap, Neuter, Return-TNR 

Trap, Neuter, Return (TNR) är en metod som många experter förespråkar för att på sikt 

minska antalet herrelösa katter (Farnworth et al., 2010: Longcore et al., 2009). Metoden TNR 

innebär att man fångar in och undersöker herrelösa katter som sedan kastreras, vaccineras, ID-

märks och sedan släpps ut igen. TNR är en väl dokumenterad och utvärderad metod för att 

kontrollera kattpopulationer (Sparkes et al., 2013). Metoden anses effektiv när den används på 

rätt sätt och har använts i flera år på många platser runt om i världen För att metoden ska vara 

etiskt försvarbar bör de därefter övervakas och förses med mat och skydd. En utökning av 

metoden där man även övervakar och ser till att katterna inte far illa kallas TNR-M (Trap, 

Neuter, Return & Monitor; Slater, 2004) eller TTVARM (Trap, Test, Vaccinate, Alter, 

Return, Monitor; Hughes et al., 2010). 

 

TNR-M passar som metod till exempel där det redan finns en etablerad grupp katter som lever 

tillsammans, en så kallad kattkoloni (Hughes et al., 2010). För kattens välbefinnande är det 

förutom att de är friska och får mat även viktigt att det också finns möjlighet till mänsklig 

närhet för dem som har varit vana vid det. Detta har varit möjligt i flera TNR-kolonier, där 

frivilliga gör stor nytta i denna etiska aspekt (Robertson, 2008). TNR är också särskilt 

lämpligt för ferala katter som dock inte har samma behov av mänsklig kontakt (Slater et al., 

2010). Man tror att metoden först infördes i Sydafrika och Danmark för omkring 20 år sedan 

och används idag i många länder runt om i världen, bland andra Storbritannien, Kanada och 

USA. Metoden är ett alternativ till avlivning och en chans för katterna att leva vidare. 

Robertson (2008) anger i sin studie att genom att katterna upprätthåller sitt revir tillåts 

knappast några nya katter att flytta in och kattpopulationen minskar på sikt. Detta motsätts 

dock av Longcore et al som istället anger att det inte är vetenskapligt bevisat att kattkolonier 

är stabila och inte släpper in nya katter, utan snarare har det visat sig på vissa platser att katter 
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vandrar mellan kolonier. Detta är möjligt då katter inte skyddar sitt revir så hårt när det finns 

god tillgång på mat (Longcore et al., 2009). 

En viss uppföljning av TNR-metoden som har använts på kattpopulationer i Italien redovisas i 

en studie av Natoli et al. (2006). I denna studie såg man en generell minskning i antalet 

herrelösa katter i endast 28 av 103 studerade kolonier. Efter de första två åren såg man en 

ökning av antal katter med 13%, därefter började antalet katter att minska. Efter fyra år hade 

populationen minskat med 29%, därefter fortsatte minskningen i samma takt under de sex år 

som studien genomfördes. Totalt hade man genom TNR behandlat omkring 8000 katter under 

tio års tid. Effekten av TNR-metoden är fördröjd vilket också visade sig i dessa studier. 

 

För att upprätthålla en god välfärd för katterna kan metoden vara lämplig i de fall katterna har 

förutsättningar till en god hälsa (Scott et al., 2005). Däremot kan det i vissa fall där katten har 

en dålig hälsa och låg status i kolonin vara ett rätt beslut ur djurskyddsperspektiv att avliva 

katten. Det finns även en risk för överföring av sjukdomar och andra olägenheter om det finns 

döende och döda katter inom samma område (Macdonald et al. 1998).  

 

Ett av problemen med TNR-metoden är att det är svårt att kontrollera vilken effekt den har. 

Eftersom man i en öppen kattkoloni inte har kontroll över i vilken utsträckning kattägare 

överger sina katter i kolonin, vilka då ökar populationen (Schmidt et al., 2009). Men även om 

det tillförs nya tama katter till en kattkoloni så minskar ändå det totala antalet katter genom att 

äldre faller bort och att antalet födda kullar minskar (Hughes et al., 2010). En annan aspekt att 

överväga är att metoden inte är lämplig på platser med ett känsligt ekosystem eller där 

allmänheten har stora klagomål på att herrelösa katter stör (Schmidt et al., 2009).  

 

TNR är dock en omstridd metod. Hur effektiv och lyckad metoden är beror lite på vem som 

tillfrågas, TNR-förespråkare som arbetar för att katterna ska få finnas kvar har inte samma 

åsikter som till exempel biologer som vill bevara det ursprungliga naturlivet eller 

beslutsfattare. De två sistnämnda vill snarare att katterna ska försvinna snabbt, och TNR ger 

oftast inte en snabb minskad effekt på naturliv eller antal katter. Däremot ger metoden ett 

alternativ till avlivning av friska katter. Förespråkare till TNR hävdar ofta att vilda katter 

endast riskerar att skada djurliv på öar men inte på kontinenter, att de inte till någon större 

grad orsakar spridning av sjukdom och att själva metoden är effektiv. Detta motsägs av 

vetenskaplig litteratur, vilket gör att det är viktigt att även se införande av TNR som en 

miljöfråga och inte bara en djurskyddsfråga. Det bör krävas en miljöriskbedömning för att få 
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tillstånd att införa en TNR-koloni. Ytterligare forskning kring hur herrelösa katter påverkar 

djurlivet bör främjas och framföras till beslutsfattare i ämnet. Tamkatten (Felis catus) finns 

med bland de 100 värsta invasiva arterna globalt sett (Longcore et al., 2009). 

 

I en studie av Jessup (2004) anses TNR-metoden varken vara moralisk eller förenlig med lag. 

Detta för att risken är stor att katterna åter blir övergivna när de släpps ut. Dessutom anser 

även han att det finns risk för stora skador lokalt på naturlivet och att kattkolonier medför en 

möjlighet för kattägare att överge sina tamkatter. De katter som en gång varit tama men som 

blivit herrelösa hamnar ofta i depressionslikt tillstånd på grund av avsaknad av mänsklig 

kontakt. Det är därför viktigt, i de fall man ändå använder sig av TNR-metoden, att inte ha 

med tama herrelösa katter utan endast ferala herrelösa katter. Det är även svårt att upprätthålla 

en god välfärd genom TNR på grund av att katterna ofta lever ett hårt och kort liv med stor 

skaderisk. I studien ifrågasätts även hur väl kastreringarna genomförs, om tillgång till rena 

instrument och smärtlindring finns när det hos en del veterinärkliniker ges kraftigt reducerade 

priser inom TNR-programmet. I studien anges även andra orsaker till att inte använda sig av 

metoden, till exempel att det är svårt att kontrollera kattens tillstånd efter en kastrering om de 

släpps ut i det fria snart efter ingreppet, att det finns risk för att människors hälsa och att det är 

svårt att veta hur lyckat resultat man får av metoden. På vissa platser har man dokumenterat 

en minskning över åren i kattpopulationen och därmed lyckats med TNR-programmet, men i 

de flesta försök har metoden misslyckats med att kraftigt minska kattpopulationen och nästan 

aldrig har metoden fått bort en hel kattkoloni inom rimlig tid det vill säga fem år eller mindre 

(Jessup, 2004). 

 

I en studie av Scott et al. (2005) har man utrett hur ferala katter mår rent konditionsmässigt 

efter att ha blivit kastrerade. Ett år senare bedömdes kastreringens effekter genom att man 

fångade in och undersökte14 av de 105 katterna som deltog i studien. Resultatet visade på att 

samtliga undersökta katter hade ökat både i vikt och kroppsfett, vilket stämde överens med 

tidigare studier om tamkatter som kastrerats. Man såg också i studien att katterna var i bättre 

kondition under sommar och höst än under vinter och vår. De fördelar som en kastrering ger, 

förutom det självklara att populationen inte ökar, är att katterna ofta blir trevligare och mindre 

aggressiva, stannar inom sitt område i större utsträckning, ökar i vikt och upplevs som friskare 

med en sundare päls jämfört med före kastreringen. De herrelösa katterna i studien var alla 

magra men inte utmärglade före kastreringen och den viktuppgång som kastreringen 

medförde var då enbart positiv för dem (Scott et al., 2005).  
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Även andra studier av TNR-kolonier i USA visar på att metoden inte ger lyckade resultat när 

det gäller minskning av katter inom rimlig tid. Till exempel i San Diego har det visat sig att 

kattpopulationerna inte minskat efter tio år. I Alachua County i Florida såg man sju år efter 

införandet av TNR en ökning av kattpopulationen. Två kolonier i Florida som följts ett år 

ökade i antal på grund av att tamkatter lämnats i kolonin. Liknande resultat finns även från 

TNR-kolonier i London där populationen inte visat tecken på att minska. För att metoden ska 

fungera och på sikt minska antalet katter i kolonin krävs det att minst 71 till 94 % av alla 

katter i området är kastrerade och att inga nya katter tillkommer. Därtill arbetar man, på en del 

kolonier, med att ge de katter som är tillräckligt tama nya hem, vilket då också bidrar till en 

minskning (Longcore et al., 2009). 

 

En viktig fråga är vad olika metoder kostar. Lohr et al. (2012) har gjort en studie där man har 

försökt att ta fram kostnader för TNR-projekt och projekt för infångande och avlivning, för att 

få reda på om dessa metoder är kostnadseffektiva. Studien genomfördes på Hawaii där det likt 

många andra öar finns hotade arter för vilka katterna medför en stor risk. Katterna på Hawaii 

lever utan större hot från rovdjur och i ett varmt klimat, vilket gör att de ökar i antal. I studien 

har man gjort en modellsimulering för att anta kostnader för de olika metoderna som främst 

används på Hawaii vid kontroll av herrelösa katter. Det skiljer sig i kostnader mellan de två 

nämnda metoderna. Att fånga in och avliva innebär en engångskostnad medan TNR-

programmen kräver, förutom en engångskostnad för sterilisering och ID-märkning, även en 

fortsatt kostnad i resten av kattens liv. Den fortsatta kostnaden innefattar mat och eventuella 

veterinärkostnader för katten. Vaccination ingår inte i TNR-programmen på Hawaii. 

Kostnader för avlivning av katter beräknar man i studien till $25/katt, kostnad för kastrering 

är $50 för honkatter och $40 för hankatter. Alla katter som ska släppas tillbaka i en koloni ska 

ID-märkas, vilket kostar $5/katt. För katterna i TNR-programmen räknar man också att 

kostnader för mat tillkommer med $61.17/katt och år samt veterinärkostnader på $56.20/katt 

och år. Resultaten i studien visar att det är mer kostnadseffektivt att fånga in och avliva 

katterna på Hawaii mot att införa TNR-program. Det man då måste ta ställning till är huruvida 

det är rätt att avliva alla dessa katter. Upptill detta har man även tagit med andra parametrar så 

som skador på naturliv och spridande av sjukdomar, vilket har gjort att man kommit fram till 

att en reducering av katter är ett bättre alternativ i detta fallet (Lohr et al., 2012). 
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5.2.2 Kontroll av källan, kastrering 

Den metod som särskilt bör främjas är kontroll av källan till problemet, det vill säga att tidigt 

kastrera katten (Robertson, 2008). Kastrering har stor betydelse vid hantering av 

kattpopulationer och gör att man kan förhindra att oönskade katter avlivas i framtiden 

(Sparkes et al., 2013). Det är viktigt att information om fördelar med kastrering når ut till 

kattägarna och även att de informeras om hur katter fungerar och vilket ansvar en kattägare 

har (Robertson, 2008). Det är av stor vikt att kattägare tar sitt ansvar och kastrerar sina 

utegående katter för att minska antalet oönskade kattungar och de välfärdsproblem som 

drabbar dem (Sparkes et al., 2013). Det finns flera faktorer som spelar roll för hur många 

katter som kastreras, till exempel kostnader, vilja och vana hos ägaren och närhet till 

veterinär. Det är dock så att antalet kastrerade katter i hushållen är relativt lågt och en ökning 

bör främjas. Kastrerade katter håller sig ofta hemmavid. De okastrerade katterna som springer 

bort och som överlever bidrar till en ökande population av herrelösa katter (Lord et al., 2007). 

Genom att erbjuda kastrering till rabatterade priser för tamkatter hjälper man till att minska 

risken för att dessa bidrar till en ökad population (Schmidt et al., 2009: Robertson 2008). 

5.2.3 ID-märkning 

Ett sätt att skilja tama herrelösa katter från ferala katter är att ID-märka och sätta halsband på 

dem. Genom märkning möjliggör man att katten kan återförenas med sin ägare, utan någon 

märkning är det få katter som kommer hem igen (Jessup., 2004). Man har även möjlighet att 

ställa kattägare till svars om man överger sin ID-märkta och registrerade katt (Regeringen, 

2011). Det finns två kattregister i Sverige där man kan registrera sin ID-märkta katt: Sverak 

och Svenska kennelklubben (djur-ID). I Svenska kennelklubbens register finns i nuläget 

(december, 2013) mer än 600 000 katter registrerade (Kattförbundet SVERAK, 2013; 

Svenska kennelklubben, 2013).  

5.2.4 Omplacering 

På grund av att det finns så många katter i behov av ett nytt boende är det svårt att hitta ett 

hem till alla. Enbart i USA avlivas miljontals katter varje år på grund av att de är hemlösa 

(Levy & Crawford, 2004). Kattorganisationer arbetar ofta ideellt och försöker omplacera så 

många herrelösa katter som möjligt. Enbart i Sverige fanns år 2006 cirka 62 katthem, vilka 

man beräknar tar omhand omkring 7400 katter varje år (Eriksson et al., 2009). I USA får 

landets alla katthem in omkring 2,5 miljoner katter varje år. För katter som tidigare varit tama 

sällskapskatter, men som av någon anledning blivit herrelösa, kan ofta en omplacering i nytt 

hem fungera om de får omtanke och tid att anpassa sig (Slater et al., 2010). Vuxna ferala 
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katter är svåra att omplacera eftersom de är förvildade och inte trivs hos människan (Levy & 

Crawford, 2004: Slater et al., 2010). Däremot finns möjligheten att omplacera ferala 

kattungar, yngre än ca åtta veckor, om man då direkt börjar socialisera dem med människor 

(Slater et al., 2010). 

5.2.5 Avlivning 

Ett argument för att avliva herrelösa katter är katternas generellt låga livskvalitet och därmed 

ett minskat lidande. Det kan dock diskuteras om det är etiskt rätt att även friska katter riskerar 

att avlivas, samtidigt som det är svårt att uppehålla en god välfärd och ett gott djurskydd för 

herrelösa katter (Robertson, 2008). Som metod i ett område anses det inte alltid effektivt att 

använda sig av avlivning för att bli av med herrelösa katter, eftersom några katter ofta 

kommer undan och kan fortsätta föröka sig. Risken finns också att nya katter kommer att 

flytta in i området och fylla tomrummet efter de förra katterna om tillgången på mat och 

skydd fortfarande är god, detta särskilt om området inte är geografiskt isolerat (Hughes et al., 

2010; Robertson, 2008). Ett beslut om avlivning bör tänkas igenom och man bör se över andra 

utvägar först för friska katter (Sparkes et al., 2013). 

 

Men även på geografiskt isolerade platser såsom öar, har det visat sig att avlivning inte är en 

effektiv metod. I början av 60-talet började man utreda hur stor effekt katter hade på 

fågelfaunan på Marion Island, en 290 m
2
 stor ö. Katter togs in till ön år 1949 för att 

kontrollera antalet möss i och omkring hemmen. Under utredningen kom man fram till att 

kattpopulationen på ön inte var tillräckligt stor för att kunna göra skada på fågellivet och att 

den gjorde nytta genom att fånga möss. Tio år senare hade kattpopulationen vuxit så mycket 

att man ansåg att de nu gjorde stor skada på fågellivet. Detta ledde till att man startade ett 

projekt för att bevara fågellivet genom att utrota kattpopulationen. Det efterföljande 

utrotningsprojektet varade i totalt 19 år varav själva utrotningen av katterna tog 15 år. 

Metoderna som användes var: Införelse av virus, infångning av katter, avskjutning, jakt med 

hund samt användning av gift. När projektet ansågs vara klart år 1991, hade man till slut 

lyckats utrota katterna från ön. Liknande försök har gjorts på andra öar utan resultat. I 

efterhand inser man att försöket inte var särskilt effektivt, eftersom det tog hela 15 år att utrota 

katterna, och att man i stället borde använt sig av en kombination av metoder för att på ett mer 

etiskt sätt få bort kattpopulationen på sikt (Bester et al., 2002).  
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För att skydda det lokala ekosystemet anser Farnworth et al. (2010) att bästa metoden är att 

avliva ferala katter och att hitta nya hem åt de herrelösa katter som är tillräckligt tama för att 

må bra hos människan. 

5.3 Exempel på hantering av herrelösa katter 

5.3.1 Italien 

Herrelösa katter är ett vanligt problem i många länder och bland annat ökar problemet i Italien 

(Slater et al., 2008). I Italien infördes år 1991 en policy för hantering av herrelösa djur i 

nationell lag, som innebär att man inte ska avliva dem i första hand utan i stället använda sig 

av TNR-metoden. Denna lag säger att herrelösa katter ska ha rätt att leva fritt och vara 

skyddade i sin koloni. Katterna ska kastreras för att sedan släppas tillbaka in i en kattkoloni. I 

hela västvärlden är det endast i Italien som det har införts en sådan typ av lag. 

 

TNR-metoden har använts i Italien i över tio år (se vidare under rubriken TNR), och man har 

före det drivit kastreringskampanjer från 1991 (Natoli et al., 2006). I en studie gjord av Slater 

et al. (2008) har man genom telefonintervjuer med boende i Teramoprovinsen i Italien, ställt 

frågan vad som anses är problemen med lösspringande hundar och katter. Undersökningen 

gjordes i maj-juni 2004. Av de svarande, totalt 397 personer, uppgav 5% att man brydde sig 

om katterna. Omkring 60% av de svarande ansåg att det var regeringens ansvar att ta hand om 

dessa djur. De svarande ställde sig positiva till förslagen som angetts om att skapa fler 

djurhem och att kastrera djuren före att använda sig av avlivning.  

5.3.2 USA 

Herrelösa katter är ett stort problem även i USA. På ett campusområde vid ett universitet i 

Texas, infördes under 1998 ett försök att hantera populationen av herrelösa katter. Man 

använde sig av metoden TTVARM (trap-test-vaccinate-alter-return-monitor). 

Kattpopulationen, som funnits där under många år, består både av herrelösa katter samt deras 

ferala avkommor. För att kontrollera antalet katter har man tidigare använt sig av mer 

traditionella metoder såsom infångning och avlivning. När dessa metoder inte visade sig vara 

tillräckligt effektiva valde man att byta metod. Katterna testades för ett antal sjukdomar 

(kattleukemi, virusinfektioner och immunologiska kattsjukdomar) samt kastrerades. Samtliga 

av dessa katter testades positivt för någon av åkommorna. Innan de släpptes ut igen blev de 

därför vaccinerade. Frivilliga såg sedan till att katterna fick mat och omvårdnad i sina 

kolonier. Genom att låta dessa katter vara kvar i området i en koloni undvek man risken att 
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nya katter skulle flytta in till området. Antalet infångade kattungar minskade och antalet 

infångade tama katter ökade markant under andra året (Hughes & Slater, 2010). 

 

Under de två år som försöket pågick infångades totalt 158 katter på campusområdet. Totalt 

kunde 17 kattungar och ungkatter samt 15 tama vuxna individer få nya hem genom adoption. 

Av dessa tama vuxna katter var det endast en som var märkt och kunde återförenas med sin 

ägare. Resterande 101 katter återfördes där de fångades in efter kastrering och vaccination. 

Under tiden som projektet pågick socialiserades nio katter som även de kunde få nya hem. 

Veterinärvården för dessa katter uppgick till $ 9,800, endast hälften av denna summa behövde 

betalas, resten stod Veterinary Teaching Hospital för, som också utförde behandlingarna. 

Kostnaden för de fällor som användes uppgick till $ 900. Resterande som behövdes så som 

mat, vaccin, microchip med mera donerades till projektet (Hughes & Slater, 2010). 

År 1995 infördes ett kastreringsprogram (TNR) för ferala katter i kommunen Orange County i 

Florida. Under sex år både före och efter genomförandet fördes årlig statistik angående antalet 

omhändertagna, adopterade och avlivade katter samt mängden klagomål från allmänheten. 

Man beräknade även kostnader för kastrering jämfört med kostnader för omhändertagande 

och avlivning. Sedan man införde TNR-metoden har resultaten varit främst positiva. 

Responsen för programmet har varit god och man anser att moralen hos de inblandade har 

höjts med avseende på ferala katter. Genom att kommunen är med och driver programmet 

ökar man samarbetet och förståelsen mellan kommunen, lokala djurorganisationer och övriga 

kattvänner. Det har även visat sig att de boende som förut inte sett någon lösning på den 

ökande kattpopulationen nu känner att de kan göra skillnad för katterna genom TNR-

programmen. För att metoden ska fungera bra krävs det att frivilliga hjälper till i alla delar av 

programmet. Införandet av kastreringsprogrammet för ferala katter i Florida gjordes utan 

någon lagändring, med hjälp av frivilliga tjänstemän och medborgare i kommunen. Man kan 

anse att genomförandet är ett bevis på att man tillsammans kan arbeta för att minska 

populationen ferala katter och för att öka välfärden för dem. Kostnaden för att kastrera de 

7903 katter som ingick i projektet blev $ 442,568. Hade man istället valt att omhänderta och 

avliva dessa katter beräknar man att kostnaden i stället hade hamnat omkring $ 1,098,517 

(Hughes et al., 2010). 

5.3.3 Österrike 

I Österrike införde man 2005-01-01 ett kastreringskrav på alla lösgående katter, följer man 

som kattägare inte kravet riskerar man rättsliga följder (Hittekatter i fokus, 2013; Austrian 
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independent, 2014). Under år 2013 genomfördes en kastreringskampanj där 900 katter 

kastrerades, året före det kastrerades omkring 1200 katter. Staten sponsrade större delen av 

kostnaderna, hela kostnaden för kastrering av herrelösa katter och halva kostnaden för 

tamkatter som har ägare. Den totala kostnaden för kampanjen uppgick till omkring 52 000 

Euro 2013 (Austrian independent, 2014).  

5.3.4 Tyskland 

I hela Tyskland räknar man med att det finns 8,2 miljoner katter samt omkring 2 miljoner 

herrelösa katter. Djurhemmen, cirka 820 stycken, omplacerar runt 110 000 katter varje år. 

Över hälften av djurhemmen drivs med kommunala bidrag (Hittekatter i fokus, 2013). 

 

I Tyskland har i 92 kommuner och städer infört ett obligatoriskt kastreringskrav på utegående 

katter. Däribland städerna Paderborn, Bremen och Bonn. Det stora antalet katter i Bremen har 

gjort att kommunen, på initiativ av Bremens inrikesminister Ulrich Mäurer, har som mål att 

kastrera alla lösgående katter för att få ner antalet och för att skydda fågellivet. I Paderborn 

infördes krav på kastrering och ID-märkning för alla lösgående katter över fem månaders 

ålder under sommaren 2008. Genom detta krav kan man bötfälla de som överger sin katt samt 

återföra katter som hamnat på villovägar till sin ägare (Hittekatter i fokus, 2013; The 

Guardian, 2011).  

 

Det politiska beslutet togs efter att Kitty, en av landets föreningar som arbetar med metoden 

TNR och kastrering, insåg att trots stora satsningar på kastrering, minskade inte antalet 

herrelösa katter tillräckligt. Eftersom kastreringskrav inte omfattas av landets djurskyddslag 

gjorde man i stället ändringar i den kommunala lagen om ordning och säkerhet. Enligt lagen 

har också den som matar katter nu samma ansvar som registrerade kattägare med avseende på 

kastrering och ID-märkning. Kattägare har möjlighet att söka bidrag för kastreringskostnaden. 

För att nå ut med den nya lagändringen gav kommunen ut en broschyr till stadens invånare. 

Den kattägare som inte följer den nya lagen riskerar böter och att katten omhändertas, detta är 

dock sista steget eftersom man så långt det går vill ha ett bra samarbete med kattägare. Sedan 

kastreringskravet infördes räknar man att antal kastreringar ökade med 40 % i Paderborn. och 

Bonn (Hittekatter i fokus, 2013; Pidd., 2011).  
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5.3.5 Julön 

Införande av tamkatter till öar med stor biologisk mångfald kan ge stora skador på de 

endemiska arterna, eftersom vissa av dessa arter har utvecklats under lång tid i avsaknad av 

rovdjur. Julön är en av dessa öar med en stor biologisk mångfald som drabbats. Sedan 1888 

har fyra av fem däggdjursarter dött ut, både på grund av katter och av andra faktorer så som 

förstöring av livsmiljö och sjukdomar. Flera arter på Julön är upptagna i det nationella 

programmet TAP (Threat Abatement Plan) för arter som far illa på grund av katter. För att 

komma tillrätta med kattproblemet har man i en förvaltningsplan föreslagit att man helt ska 

utrota katter genom en flerstegsplan. Genom kastrering låter man den inhemska 

kattpopulationen fasas ut på sikt. De herrelösa katterna ska avlivas, en kattfri zon ska införas 

utmed strandlinjen samt att det ska bli förbjudet att importera nya katter (Algar et al., 2011). 

5.3.6 Nya Zeeland 

Både på Nya Zeeland och Australien anses den ferala katten vara ett skadedjur, och avlivas 

om de medför hot mot det ursprungliga djurlivet. Tama herrelösa katter skall däremot först tas 

omhand på ett djurhem för bedömning om de kan omplaceras eller ska avlivas. Det är dock 

oklart om det i praktiken görs skillnad mellan tama och vilda herrelösa katter. Eftersom den 

ferala katten ofta anses som ett skadedjur som kan göra stor skada på den inhemska faunan 

har det resulterat i ett ökat stöd från allmänheten i att använda dödliga metoder och empatin 

har minskat för ferala katters välfärd. För tama herrelösa katter finns det däremot möjlighet 

till stöd. 

 

Farnworth et al har i en studie valt att ta reda på folks åsikter kring herrelösa katter på Nya 

Zeeland där katten både ses som ett älskat sällskapsdjur och som ett skadedjur. Man har 

försökt få en rättvis bild genom att fråga olika åldersgrupper, sociala grupper och boende på 

olika platser runt om på ön. Frågorna handlade om vilka metoder man föredrog för ferala 

herrelösa katter mot tama herrelösa katter, samt varför det är viktigt att minska antalet 

herrelösa katter. Studien visar på att det finns en skillnad i om katten benämns som feral eller 

herrelös, gällande vilka metoder man anser som lämpligast. För ferala katter finns det en 

större acceptans för dödliga metoder jämfört med tama herrelösa katter och tvärtom. 

Anledningarna till att man vill kontrollera antalet herrelösa katter beror mer på att skydda 

annat djurliv och att förhindra sjukdomsspridning än att få en bra välfärd för den herrelösa 

katten (Farnworth et al., 2010).  
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6.0 Svensk lagstiftning och praxis i Sverige 

6.1 Lagar som hanterar herrelösa katter 

Ansvaret för att ha katt regleras i olika lagar, främst djurskyddslagen (1988:534). Sedan 2009 

är det länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddsfrågor. De djur som omfattas av 

djurskyddskontroller är djur som hålls i fångenskap och som har eller har haft en ägare. Syftet 

med djurskyddsarbetet är främst att djuren ska ha det bra genom att upplysa djurägarna om de 

regler som gäller. Enligt lagen ska katter bland annat ha tillsyn två gånger per dag. Man ska 

veta hur många katter man har och har man fler än nio vuxna katter samt två kullar kattungar 

per år krävs ett tillstånd från länsstyrelsen. Eftersom hantering av katter omfattas av flera 

olika lagar kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig i dessa ärenden. Länsstyrelsen 

handlägger ärenden med stöd av djurskyddslagen. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om 

att omhänderta djur och vad som sen ska hända med dessa djur, samt om det finns en känd 

ägare till djuren, ställa krav på denne att följa de bestämmelser som anges i djurskyddslagen. 

Länsstyrelsen informerar allmänheten om vad som gäller för katter enligt djurskyddslagen. 

Informationen kan nås via länsstyrelsens hemsida, via telefon och i viss mån via 

informationskampanjer (Djurskyddslagen 1988:534). Polismyndigheten handlägger ärenden 

utifrån ”Lagen om tillsyn av hundar och katter” (2007:1150). Det är polismyndigheten som 

verkställer länsstyrelsens beslut om att omhänderta katter, beslutar om tillstånd om avlivning 

av förvildade katter i tätbebyggt område och hanterar ärenden gällande upphittade katter. Det 

är alltså till polisen man vänder sig om man har hittat en herrelös katt som då kan kontrollera 

om katten anmälts försvunnen av sin ägare. Kommunen handlägger sina ärenden med stöd av 

miljöbalken, och kan besluta i ärenden där herrelösa katter utgör en sanitär olägenhet, som till 

exempel genom förorening av rabatter och sandlådor (Miljöbalken 1998:808). 

 

Om man till exempel som privatperson upplever att herrelösa katter far illa ur 

djurskyddssynpunkt kan man anmäla det till länsstyrelsen som då handlägger ärendet. Om 

länsstyrelsen kommer fram till att katterna inte mår bra kan de besluta om att omhänderta 

katterna, vilket polismyndigheten praktiskt utför. Därefter kommer länsstyrelsen att besluta 

om en åtgärd för dessa katter, är de tillräckligt friska och tama finns möjligheten till 

omplacering i nya hem. Är däremot katterna i mycket dåligt skick eller väldigt skygga 

kommer man besluta om avlivning, eftersom det inte är rätt enligt lagstiftningen att låta dessa 

katter sitta i förvar. Genom att regelbundet mata herrelösa katter kan man enligt 
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djurskyddslagen anses som kattens ägare och då också vara skyldig att följa lagens krav och 

förbindelser (Djurskyddslagen 1998:534). 

Följande lagar hanterar herrelösa katter på ett eller annat sätt: 

 Djurskyddslagen (1988:534) 

 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av 

hund och katt 

 Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) 

 Brottsbalken (1962:700)  

 Miljöbalken (1998:808) 

 Lagen om hittegods (1938:121) 

 Ordningslagen (1993:1617)  

 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av 

djur (SJVFS 2007:77) 

 Rikspolisstyrelsens allmänna råd angående hantering hittegods (FAP 650-2) 

 Regeringens proposition 1987/88:93 om djurskyddslag med mera 

 Regeringens proposition 1986/87:58 om jaktlag med mera 

6.2 Förslag till ny djurskyddslag 

Den befintliga djurskyddslagen, 1988:534, utarbetades i slutet av 1980-talet. Regeringen 

beslutade enligt direktivet 2009:57 att en översyn av djurskyddslagen skulle göras. 

Landshövding Eva Eriksson, särskild utredare, med flera överlämnade ett förslag till ny 

djurskyddslag till regeringen, SOU 2011:75, i november 2011. Detta förslag innebär 

förändringar som ger ökad flexibilitet för hur målen med djurskyddet ska uppnås och lägger 

större ansvar hos djurägaren. Antalet herrelösa katter ses som ett stort problem och ett antal 

förslag till åtgärder presenteras. Man har tagit fram fem åtgärder för att minska antalet 

förvildade djur, med förvildade djur anses främst katter. 

Sammanfattning av de fem åtgärderna: 

1: Herrelösa djur av tamdjursarter ska omfattas av endast djurskyddslagen 

2: Införande i djurskyddslagen av förbud att överge djur 

3: Införande av krav på märkning och registrering på katter som tillåts vistas fritt utomhus 
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4: Tydliggöra myndighetsansvaret för herrelösa djur. Förslag på att dessa djur enbart ska 

omfattas av djurskyddslagen och då också vara länsstyrelsens ansvar 

5: Genom kastrering begränsa katternas förmåga att fortplanta sig, detta bör regleras i 

jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter 

6.3 Frivilliga initiativ för katternas väl 

Det är många i Sverige som på olika sätt driver frågan om hur vi ska ta hand om de herrelösa 

katterna i landet. Ett exempel på detta är den protestlista mot att länsstyrelsen dömer ut och 

avlivar katter för skattebetalarnas pengar (Skrivunder, 2013). I dagsläget (september 2014) 

har protestlistan fått in över 20 000 signerade underskrifter. Namninsamlingen startade med 

initiativ av föreningarna Livbojen, Göteborgs katthjälp och Hittekatter i fokus. Eftersom att 

många är anslutna till sociala medier, till exempel Facebook är det idag lättare att hjälpas åt 

att finna hem åt hemlösa katter, återfinna ägare eller på andra sätt hjälpa till i frågan. 

 

Föreningen Djurskyddet i Sverige drev under år 2007 en kampanj: ”Älskade katter märker 

man” för att främja en ny lag om obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Under 

kampanjen skrev över 100 000 personer på för att få en ändring i lagen, som både gör det 

lättare för bortsprungna katter att hitta hem samt att kunna ställa kattägare som överger sin 

katt till svars (Djurskyddet, 2008). Kattstatus.se är en ideell grupp som sedan 2005 arbetar för 

att höja kattens status genom att informera. Sveriges största köp- och säljmarknad på internet, 

Blocket.se, har som krav att alla katter måste vara minst 12 veckor gamla och kosta minst 500 

kronor för att få säljas hos dem (Blocket, 2013). Katten Sören, som själv fick nytt hem genom 

adoption från ett katthem, har under två och ett halvt år samlat in över 160 000 kronor till 

förmån för behövande katter (oktober, 2013). Pengarna tjänar han genom att låta sig klappas, 

vilket han älskar, på olika evenemang runt om i Sverige (Kvällsposten, 2013).  

6.4 Intervju 

6.4.1 Bakgrund till intervju 

De tre länen som ingår i intervjudelen är Halland, Skåne och Västra Götalands län. Nedan 

redovisas en sammanfattning av den information som berör katter och som läsaren möts av 

idag på respektive länsstyrelses hemsida (2013).  



22 

 

6.4.2 Hallands län 

Djurambulansen i Skåne tilldelades (28/11-2012) ett kontrakt av polismyndigheten i Hallands 

län för att överta ansvaret att omhänderta upphittade djur. Tidigare har det varit polisens 

ansvar. I det upphandlade kontraktet ingår infångande, transport och förvaring av hund, katt 

och övriga sällskapsdjur (Polisen, 2012). Det här innebär att de djur som lämnas in till polisen 

i Hallands län, och som inte har någon ID-märkning, hämtas av Djurambulansen som kör 

djuret till Höganäs för tillfällig förvaring. Hörs ingen ägare av inom fem dagar tillfaller djuret 

polisen. Djurägare som anmäler sitt djur försvunnet kan hämta ut sitt djur i Höganäs mot en 

lösensumma (Djurskyddet Varberg, 2013).  

6.4.3 Skåne län 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett sammanfattande informationsblad om katten och vad 

lagstiftningen säger. Informationsbladet finns att finna på länsstyrelsens hemsida 

(Länsstyrelsen Skåne
2
, 2013). 

6.4.4 Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har arbetat målinriktat under 2012 för att höja kattens 

status. Man har bland annat tagit fram en broschyr ”Ta väl hand om dina katter” med 

information om vad som gäller vid ägande av katt (Länsstyrelsen Västra Götaland
2
, 2012). 

 

Länsstyrelsen påbörjade 2012 även en informationskampanj till förmån för de djurägare som 

har ladugårdskatter. Syftet var att katternas status skulle höjas och att antalet förvildade katter 

inte skulle öka. Länsstyrelsen informerade i samband med djurskyddskontroller om katternas 

behov för en bra välfärd. I de fall man såg verkliga brister i katthållningen gjordes en utökad 

kontroll. På cirka 75 % av gårdarna som besöktes av länsstyrelsen i detta ändamål under 2012, 

sköttes katterna så bra att någon utökad kontroll inte behövdes (Länsstyrelsen Västra 

Götaland
3
, 2013). Man kan även läsa om herrelösa katter och vad man som privatperson kan 

göra om man vill hjälpa en herrelös katt på Länsstyrelsens hemsida (Länsstyrelsen Västra 

Götaland
4
, 2013).  
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6.4.5 Svar från intervju 

Totalt fick jag tillbaka nio av tolv svar från min utskickade intervju. De enheter som jag fick 

svar från är följande; Länsstyrelsen Halland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen 

Skåne, Polismyndigheten i Halland (Varberg), Polismyndigheten i Västra Götaland 

(Göteborg), Polismyndigheten i Skåne (Malmö), Katthjälpen i Malmö, Falkenbergs 

djurskyddsförening och Göteborgs djurskyddsförening. Nedan presenteras en sammanfattning 

av svaren på frågorna (kursiv text). Se bilaga 1 och bilaga 2 för fullständiga frågor och svar. 

6.4.6 Sammanfattning av intervju 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

 

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen hanterar och får in anmälningar nästan varje vecka 

(länsstyrelsen Västra Götaland, Halland). Handlägger anmälningar angående katter. 

Har i år (2013) haft ett budskap ”Alla katter ska ha en ägare – vårda, kastrera, märka 

och registrera” (Skåne).  

 

Polismyndigheten: Polismyndigheten verkställer länsstyrelsens beslut om 

omhändertagande av katter, enligt § 32 djurskyddslagen (Göteborg, Varberg, Malmö) 

Men ger också tillstånd för avskjutning av katter inom tätbebyggt område (Malmö). 

 

Kattorganisationer: Under 2012 omhändertogs 130 respektive 200 katter (Falkenbergs 

djurskyddsförening, katthjälpen Malmö). I det förra fallet fick 70 av 130 katter nya 

hem, 8 återförenades med sina ägare och 14 avlivades på grund sjukdom/skador. 

Falkenbergs djurskyddsförening anger att de har som policy att alla katter ska 

kastreras, ID-märkas och vaccineras innan de får nya hem. Föreningen betalar även 

kastreringen för kattungar som får nya hem, vilket sker när de är tillräckligt gamla 

(Falkenbergs djurskyddsförening). Göteborgs katthjälp har avtal med polisen och tar 

in omhändertagna katter. Man tar inte in förvildade katter, utan låter platsen främst gå 

till de katter som är tillräckligt tama för att kunna bli omplacerade. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

 

Länsstyrelsen: Ja (Västra Götaland, Halland, Skåne). 
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Polismyndigheten: Ja (Malmö). Inget större problem (Varberg). Tar inte ställning 

eftersom det ingår i arbetsuppgiften (Göteborg). 

 

Kattorganisationer: Falkenbergs djurskyddsförening anser att det är ett stort problem, 

eftersom de får många samtal om herrelösa katter, som man är tvungen att neka att ta 

hand om på grund av platsbrist. Även katthjälpen i Malmö anser att det är ett problem.  

Kommunen stöttar inte kattorganisationer med pengar, som därför får drivas ideellt. 

Det finns inte heller någon antagen policy för hur man hanterar herrelösa katter i 

kattorganisationer. Till exempel riskerar katten att hamna i orätta händer på grund av 

brist på kontroll, eller att avlivas trots att kattens ”problem” endast är att den är 

förvildad (Katthjälpen Malmö). Göteborgs katthjälp anser att det är ett stort problem 

med förvildade katter. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

 

Länsstyrelsen: Katterna blir förvildade och svåra att handskas med, förökar sig fritt 

och är utan skydd (Halland). Det är kostnads- och tidskrävande samt utgör ett stort 

lidande för katterna (Västra Götaland). Att de saknar ägare (Skåne).  

 

Polismyndigheten: Tar inte ställning direkt om vad som är det främsta problemet utan 

hänvisar till att myndighetsutövning måste tolkas från lagtext och föreskrifter 

(Göteborg). Förvildade katter som uppehåller sig omkring bostadsområden där det 

finns tillgång på mat (Malmö). Inget svar på frågan (Varberg).  

 

Kattorganisationer: Det största problemet är otillräckliga resurser för att ta hand om 

herrelösa katter (Katthjälpen Malmö). Enligt Falkenbergs djurskyddsförening är det 

främsta problemen att kattens status är låg och att alltför många ägare inte tar sitt 

ansvar, det vill säga att kastrera och ID-märka sin katt. Det medför ett stort lidande för 

de herrelösa katterna, speciellt under vintertid (Göteborgs djurskyddsförening). 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 
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Länsstyrelsen: Nej, men frågan diskuteras i Hallands län. I Västra Götalands län har man 

sedan 2012 arbetat extra för katten. För att höja kattens status och för att undvika 

förvildade katter har man till exempel drivit en informationskampanj via hembesök. På 

hemsidan finns även råd angående hur katten ska skötas och vad man ska göra om man 

träffar på en herrelös katt. I Skåne län har man drivit buskapet ”Alla katter ska ha en ägare 

– vårda, kastrera, märka och registrera”. 

 

Polismyndigheten: Polismyndigheten bedriver inget förebyggande arbete (Göteborg, 

Malmö, Varberg) utan hänvisar till djurskyddsorganisationer så som Djurskyddet i Malmö 

som bedriver årlig kampanj och Göteborgs djurskyddsförening som bland annat vill få till 

stånd en märkning av katter (Göteborg, Malmö). 

 

Kattorganisationer: Nej katthjälpen gör inget, men nämner att djurskyddet i Malmö, som 

är en större organisation, ibland avsätter pengar för att subventionera kastrering av katter 

via veterinärstationer. Dock tycker katthjälpen att åtgärden endast har liten effekt eftersom 

man inte kommer åt stora kattproblem på gårdar, eftersom man inte bedriver någon 

uppsökande verksamhet (Katthjälpen Malmö). Falkenbergs djurskyddsförening har en 

policy har en policy att alla katter ska kastreras, ID-märkas innan de får nya hem. 

Göteborgs djurskyddsförening bedriver med jämna mellanrum kastrerings- och 

märkningskampanjer. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

 

Länsstyrelsen: Ja, det är relativt vanligt. Det förekommer flera fall av omhändertagande av 

katter utan tillräcklig tillsyn varje år. Djur ska inte utsättas för onödigt lidande, men det är 

svårt att definiera ett akut fall (Halland). Katter som uppenbarligen inte har någon ägare 

och är utsatta för akut lidande omhändertas (Västra Götaland, Skåne). 

 

Polismyndigheten: Ja, man omhändertar magra skygga katter (Varberg). Varje ärende 

bedöms individuellt, ett fall där man bedömer att djuret kommer utsättas för ytterligare 

lidande om inget görs kan betraktas som ett akut fall (Göteborg). Det är inte vanligt med 

akuta fall av omhändertagande av katter (Malmö). 
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Kattorganisationer: Det är ett akut fall om katten far illa i sitt boende. Katthjälpen Malmö 

har tagit hand om vissa ärenden med akuta fall, ofta handlar det om katter vars ägare inte 

tar hand om dem. Normalt är det länsstyrelsen som tar hand om dessa ärenden 

(Katthjälpen Malmö). Föreningen omhändertar akut katter som är svårt sjuka och eller 

skadade efter tips från allmänheten (Falkenbergs djurskyddsförening). Göteborgs 

djurskyddsförening tar in katter efter beslut om omhändertagning från länsstyrelsen. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

 

Länsstyrelsen: I Halland har man inte handlagt någon ansökan om tillstånd för TNR-M. 

Jordbruksverket har i en skrivelse 2009 bedömt att metoden inte är lämplig eftersom det 

anses oerhört svårt att ge förvildade katter den tillsyn som djurskyddslagen kräver 

(Halland). Metoden anses inte heller av Västra Götalands länsstyrelse som lämplig, i 

enlighet med jordbruksverket. Ja, om djurskyddslagens krav uppfylls (Skåne). 

 

Polismyndigheten: Ger inget direkt svar, anser sig inte ha tillräckligt med information i 

frågan (Varberg, Göteborg). Troligtvis är detta ingen lämplig metod (Malmö). 

 

Kattorganisationer: Ja, men där klimatet är kallare behövs isolerade hyddor till katterna 

(Katthjälpen Malmö). Ja, absolut (Falkenbergs djurskyddsförening). Nej, vårat klimat är 

inte lämpligt för TNR, samt att metoden inte är förenlig med djurskyddslagen då varje katt 

ska ha en ägare som ansvar för den (Göteborgs djurskyddsförening). 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

 

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen är eniga i denna fråga om att det är ett bra förslag att driva 

vidare (Halland, Västra Götaland, Skåne). 
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Polismyndigheten: Ja, definitivt. Lagkravet skulle ge en ökat status till katten (Varberg). 

Inte insatt i frågan (Västra Götaland). Förslaget är bra men anses svårt att genomföra 

(Malmö). 

 

Kattorganisationer: Ett mycket bra förslag (Katthjälpen Malmö, Göteborgs 

djurskyddsförening). Även Falkenbergs djurskyddsförening anser förslaget som bra, med 

förhoppning om att kattens status ökar med lagkravet. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

 

Länsstyrelsen: Man kan använda sig av samma system som för hundar (ett centralt 

hundregister), vilket skulle tydliggöra vilka katter som är herrelösa (Halland). På samma 

sätt som det utförs idag, genom infångning och kontroll av märkning (Västra Götaland). I 

nuläget finns inga resurser till att kontrollera ett sådant krav (Skåne). 

 

Polismyndigheten: Detta kan efterföljas på liknande sätt som vi idag kontrollerar 

märkning av hundar (Varberg). Länsstyrelsen bör fortsätta utöva tillsynen över 

djurskyddet (Västra Götaland). Det är svårt att ge ett bra förslag på hur detta ska 

kontrolleras (Malmö). 

 

Kattorganisationer: Genom att ta hjälp av seriösa kattorganisationer, vilka ofta upptäcker 

katterna. Djurskyddsinspektörerna bör bli fler och kunna bedriva uppsökande verksamhet 

(Katthjälpen Malmö). Har inget svar på frågan och anser att det inte finns någon lätt 

lösning på problemet (Falkenbergs djurskyddsförening). Det kommer att bli svårt att 

kontrollera, men förhoppningsvis medför det att många fler katter blir kastrerade och ID-

märkta. Katter kommer att hamna under samma lagstiftning som hundar (Göteborgs 

djurskyddsförening). 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

 

Länsstyrelsen: Det är en god tanke men det kommer alltid vara två aktörer inblandade, 

länsstyrelsen och polisen (Halland). Det som är bra med förslaget är att kattens status kan 
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höjas och att ansvaret tydliggörs. Skulle förslaget gå igenom bör myndigheten som får 

hela ansvaret kompenseras för de ökade kostnader som fler ärenden innebär (Västra 

Götaland). Eftersom det är ett stort problem med herrelösa katter bör istället länsstyrelse, 

polis och kommun hjälpas åt (Skåne). 

 

Polismyndigheten: Har ingen uppfattning i frågan (Varberg, Göteborg). Nej (Malmö). 

 

Kattorganisationer: Har inte kunskap i frågan (Katthjälpen Malmö). Nej, eftersom de 

omhändertagna katterna riskerar att bli avlivade i större utsträckning (Falkenbergs 

djurskyddsförening). Nej (Göteborgs djurskyddsförening). 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

 

Länsstyrelsen: Både myndigheter och kattorganisationer försöker verka för ett bättre 

djurskydd, men på olika sätt. Möjlighet finns att samarbeta om djurskyddslagstiftningen 

följs (Halland). Likt kattorganisationerna anser länsstyrelsen att alla katter ska må bra, ha 

en ägare och få tillsyn (Västra Götaland). I enlighet med djurskyddslagen kan inte alla 

katter räddas, utan avlivning är ibland ett sätt att hantera ett djurskyddsproblem (Halland, 

Västra Götaland). Ja, man har olika intressen. Men samarbete kan fungera under vissa 

former (Skåne). 

 

Polismyndigheten: Ja, genom att hjälpas åt med de kostnader som blir vid 

omhändertagande och uppstallning i väntan på nytt hem. Polismyndigheten ser till djurets 

bästa men måste även beakta kostnader (Varberg). Frågan kan inte besvaras (Göteborg). 

Om det funnits en rikstäckande kattorganisation hade ett samarbete varit möjligt (Malmö). 

 

Kattorganisationer: Katthjälpen i Malmö har som mål att hjälpa katter till ett bättre liv. För 

att samarbeta krävs en dialog med myndigheterna samt att myndigheterna stöttar de 

största kattorganisationerna och förändrar sin syn på katter och dess status (Katthjälpen 

Malmö). Alla vill att herrelösa katter ska minska, men man arbetar på olika sätt. 

Falkenbergs djurskyddsförening avlivar inga friska katter utan söker aktivt nya hem till 

dem. Göteborgs djurskyddsförening anser att målen går att förena. 
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11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt) 

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats) 

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva) 

• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka) 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 

 

Länsstyrelsen:  

1: Kontroll av källan till katterna (Under förutsättning att katten har en ägare som 

ansvarar för den)  

2: Omplacering (Inte släppa ut på annan plats utan hitta en ny ägare) 

3: Avlivning (Om det inte går att omplacera)  

4: Avvakta 

Kastrering och återsläpp (Bör inte användas, inte förenligt med djurskyddslagen)  

(Halland) 

 

1: Kontroll av källan till katterna 

2: Omplacering (Inte släppa ut på annan plats) 

3: Avlivning 

4: Avvakta 

5: Kastrering och återsläpp  

(Västra Götaland) 

 

1: Kontroll av källan till katterna 

2: Kastrering och återsläpp 

3: Avlivning 

Övriga alternativ uteslutna  

(Skåne) 
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Polismyndigheten:  

1. Kontroll av källan till katterna  

2. Omplacering 

3: avlivning 

4: Kastrering och återsläpp 

5: Avvakta  

(Varberg) 

 

Vill inte ranka alternativen  

(Göteborg 

 

1: Avlivning 

2: Omplacering 

3: Kontroll av källan till katterna 

4: Kastrering och återsläpp 

5: Avvakta  

(Malmö) 

 

Kattorganisationer: 

1: Omplacering  

2: Kastrering och återsläpp 

3: Kontroll av källan till katterna 

4: Avvakta 

5: Avlivning 

(Katthjälpen Malmö) 

 

1: Kontroll av källan till katterna 

2: Omplacering 

3: Kastrering och återsläpp 

4: Avlivning 

5: Avvakta 

(Falkenbergs djurskyddsförening) 

 

1: Kontroll av källan till katterna 
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4: Omplacering 

4: Kastrering och återsläpp 

4: Avlivning 

5: Avvakta 

(Göteborgs djurskyddsförening) 

7 Diskussion 

Litteraturstudien har gett en bakgrund om katten. Med hjälp av denna har jag kunnat bilda 

mig en uppfattning om hur problemet med herrelösa katter hanteras internationellt (t.ex. 

Robertsson, 2008; Hughes et al., 2010; Slater et al., 2010). Herrelösa katter anses som ett 

problem framförallt i I-länder, vilket också avspeglas i litteraturen som kommer främst från 

USA (Robertson, 2008: Hughes et al., 2008: Slater et al., 2010), men också bland annat från 

Nya Zeeland (Rinzin et al., 2011) och England (Cameron-Beaumont et al., 2001). Tillgången 

på internationella studier i ämnet har varit god medan motsvarande svensk litteratur har varit 

skral. Jag har försökt att få en bred bild genom att använda många olika referenser, även icke 

granskade artiklar, det vill säga information från tidningar, organisationer och internet. Alla 

vetenskapliga artiklar, förutom Macdonald et al., 1998, är från år 2001 till och med år 2013 

för att få med den senaste forskningen i ämnet. Genom att ställa frågor till berörda instanser 

kompenserades bristen på svensk litteratur i viss mån. Jag valde att göra en intervjustudie 

istället för en enkätstudie för att få mer nyanserade och djupare svar på hur man ser på 

problemet hos myndigheter och kattorganisationer, de instanser som hanterar herrelösa katter 

i Sverige. För att få en bättre nationell bild av problematiken hade det dock varit behövligt att 

skicka intervjun till betydligt fler berörda instanser. 

Med hjälp av litteraturstudien förstår man att de flesta är överens om att herrelösa katter är ett 

problem på många platser runt om i världen (Robertsson, 2008, Hughes et al., 2010) 

Problemorsaken beror dels på kattens fria levnadssätt och dels på kattägarens bristande ansvar 

för sitt husdjur (Robertsson, 2008; Hughes et al., 2010; Slater, 2001). Eftersom många 

tamkatter får lov att vistas fritt ute är det svårt att direkt avgöra om den är herrelös eller inte. 

På grund av att det finns så många herrelösa katter i dagsläget och att många människor är så 

vana vid lösspringande katter blir problemet svårt att greppa. Det är även en ekonomisk fråga 

och man behöver fråga sig vad som är etiskt rätt mot katten och rätta metoderna efter det. 

De metoder som finns att tillgå används i olika kombinationer runt om i världen (Robertsson, 

2008; Slater et al., 2010; Hughes et al., 2010). De katter som via katthem kan få hjälp till nya 
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hem har tur, det finns inte hem till alla katter och vissa katter passar inte heller som 

familjekatter. Herrelösa katter är antingen tama eller i olika grad förvildade, vilket gör att 

metoderna får anpassas efter kattens bästa (Sparkes et al., 2013; Rinzin et al., 2011). 

Förvildade katter bör inte tas omhand på katthem eftersom de är som vilket vilt djur som helst 

och trivs inte hos människan. Bedömning av huruvida katten är förvildad eller inte kan vara 

svår eftersom många djur är skygga för okända människor. I många länder har man sedan 

många år använt sig av TNR-metoden (Slater, 2004; Hughes et al., 2010; Farnworth et al., 

2010). Det är omdiskuterat hur effektiv metoden verkligen är och om den alls borde användas 

(Jessup, 2004; Longcore et al., 2009). I de fall man planerar för en TNR-koloni bör man 

utreda hur katterna kommer att påverka annat djurliv i området. Man kan även fråga sig hur 

det fungerar idag med alla dessa katter ute i naturen. För att metoden ska fungera krävs det att 

det finns frivilliga, både privatpersoner, kattorganisationer och veterinärer, som vill hjälpa till. 

TNR-metoden är dock inte önskvärd att använda i Sverige eftersom metoden inte anses vara 

förenlig med den svenska djurskyddslagen som bland annat säger att katter ska ha en ägare 

och ha tillsyn två gånger per dag (Djurskyddslagen, 1988:534). Med omkring 100 000 

herrelösa katter i landet som behöver hjälp, är det kanske ändå bättre att överväga metoden 

tillfälligt i vissa fall om alternativet är att inte göra något alls. I Sverige har vi en sträng 

djurskyddslag jämfört med många andra länder, men de herrelösa katterna hamnar lätt utanför 

systemet. För att få alla att ta sitt ansvar för sin katt är det kanske rätt väg att gå att införa 

lagkrav. I min studie har jag nämnt två länder som delvis infört hårdare krav på djurägare; 

Tyskland och Österrike (The Guardian, 2011; Austrian independent, 2014). Visar de här 

lagkraven på positiva resultat så kanske fler länder tar efter. Förebyggande åtgärder är viktiga. 

Självklart måste man se till de redan herrelösa katternas bästa, men utan ett starkt 

förebyggande arbete kommer man inte framåt i arbetet med att minska antalet katter. Jag ser 

även gärna att mer svensk litteratur tas fram som belyser hur läget i Sverige är idag. 

 

I intervjudelen har svarsfrekvensen varit god, nio av tolv enheter svarade. Miljökontoren 

svarade dock inte. Miljökontoren handlägger endast ärenden där de föreligger en sanitär 

olägenhet med katter i kommunala bostadsområden. Det har fastslagits genom två vägledande 

domar i miljödomstolen respektive miljööverdomstolen. Svaren från min intervju visar att 

herrelösa katter anses som ett problem även här i Sverige. Det är främst ett välfärdsproblem 

för katterna själva, genom att de ofta inte mår väl utan människans hjälp. Det åligger 

länsstyrelsen att handlägga ärenden om herrelösa katter, men många vänder sig till 
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kattorganisationerna som tar hand om flest katter varje år. Kattorganisationerna arbetar ofta 

ideellt och förlitar sig på sponsring, för att kunna utföra sitt arbete. 

Trots att det är en myndighet eller organisation som fått mina frågor är det ändå en person 

som svarat med egna erfarenheter och åsikter. I svaren kan man bland annat utläsa att 

åsikterna är lika när det gäller att akut omhänderta katter som riskerar att fara illa, det vill säga 

att man försöker agera direkt. När det gäller TNR-M har man olika uppfattning om huruvida 

det är ett bra förslag att införa metoden i Sverige. Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt 

att använda sig av TNR-M, eftersom det då är svårt att tillämpa djurskyddslagen. 

Polismyndigheten anser sig inte ha tillräckligt med information men tror inte heller att det 

skulle vara lämpligt med TNR-M. Däremot är två av tre kattorganisationer överens om att 

TNR-M kan vara en bra lösning. Hur man ser på avlivning som metod är en av de stora 

skillnaderna i svaren. Myndigheterna anser å ena sidan att man inte kan rädda alla katter 

medan kattorganisationer vill att man gör det yttersta för att alla tillräckligt friska katter ska ha 

rätt att leva. Trots denna åsiktsskillnad så finns det ändå ett samarbete mellan myndigheter 

och kattorganisationer. Till exempel kan de tama katter som länsstyrelsen beslutar att 

omhänderta få nya hem genom katthemmen. Man är till stor del överens om att förslaget om 

krav på kastrering och ID-märkning är bra. Det skulle även kunna bidra till att kattens status 

ökade, vilket är ett viktigt steg i ledet för att minska antalet herrelösa katter. För att kunna 

kontrollera att ett sådant krav efterföljs skulle man kunna utveckla de två kattregister som 

redan finns (Svenska kennelklubben och Sverak). Ingen av de svarande ansåg att herrelösa 

katter endast skulle vara länsstyrelsens ansvar. När det kommer till rankningen av föreslagna 

metoder för att kontrollera herrelösa katter är de flesta överens om att kontroll av källan hör 

till de bättre alternativen. Det finns inga större skillnader i svar just mellan de olika 

kommunerna/länen, utan skillnaden i svaren finns främst mellan myndighet och 

kattorganisation. I Sverige har vi ingen konkret plan för herrelösa katter. Länsstyrelsen agerar 

dock direkt i de fall en akut anmälan kommer in och där djuren riskerar att fara illa. 

Förebyggande arbete finns till viss del i form av olika kampanjer och information till 

kattägare, men skiljer sig mellan olika länsstyrelser. 

 

Min rapport belyser att vi har ett problem med herrelösa katter och jag har genom mitt arbete 

fått en större insyn och lärt mig mycket i ämnet. Det gäller att informera och skapa en 

medvetenhet för att förändra tänkandet kring katten och höja dess status. Det är inte 

acceptabelt med lösspringande katter som far illa och det är viktigt att folk är medvetna om 

hur svårt livet kan vara för en herrelös katt. Även om man inte reagerar på att det finns 
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herrelösa katter hade man nog reagerat om det till exempel funnits lösspringande hundar på 

gatorna i Sverige, vilket är verklighet i en del andra länder. Man tillämpar redan idag i viss 

mån reducerade kostnader för kastrering och ID-märkning vilket jag tycker är bra att utveckla 

och gå vidare med. Även samarbetet mellan länsstyrelse och kattorganisationer hade med 

fördel kunnat utvecklas. Hade det funnits en tydlig plan som varit både etiskt och lagligt 

acceptabel så hade det också funnits en ökad chans till ett bättre resultat. Arbetar alla mot 

samma mål och enligt samma plan blir arbetet mer effektivt. Det är inte rimligt att i dagsläget 

tänka sig att helt få bort alla herrelösa katter, men man måste få ner antalet till en rimlig nivå 

och se till att de inte ökar. Möjligheten att göra en förändring i djurskyddslagen för att bättre 

skydda välfärden för katter bör ses över igen för att på sikt få en hållbar situation för herrelösa 

katter. Önskvärt vore ju att till slut ta fram tydliga riktlinjer. Den största delen i att lyckas är 

att kattägarna tar ansvar för sina katter. Om alla huskatter ID-märks så hade det bidragit till att 

många bortsprungna katter kunnat komma hem igen, vilket då hade minskat totala antalet 

herrelösa katter. Tar man som kattägare dessutom ansvar för kastrering av sin utekatt har man 

kommit långt. Det största problemet är katter som är förvildade. Åsikterna om hur man bäst 

löser deras situation går isär, en del katter kanske kan lära sig att leva med människan men 

många kan inte det och avlivas. Avlivning av herrelösa katter blir en kortsiktig lösning, 

medan förebyggande arbete blir den främsta långsiktiga lösningen. Under arbetets gång får en 

del av de katter som är lämpade för det ett nytt hem. De långsiktiga lösningarna tar tid och att 

ändra människors syn på katter görs inte över en natt. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av myndigheten/organisationen? 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på sikt, 

så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

 

6. I andra länder används metoden Trap, Neuter, Return & Monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för alla 

lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna samt att 

kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra förslag att 

driva vidare? 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör användas 

och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt) 

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats) 

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva) 



41 

 

• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, kastrera, 

släppa tillbaka och övervaka) 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 
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Bilaga 2: Svar från intervjuer 

Länsstyrelsen Hallands län 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

De hanteras när vi får in anmälningar. Vi får in anmälningar om herrelösa katter 

nästan varje vecka. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Ja, det är ett problem. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Djurägare som överger sina katter vilket leder till att katterna blir förvildade. De katter 

som klarar sig förökat sig fritt. Katter samlas ofta där det finns mat. Ofta är det någon 

person som ställer ut mat och vatten men som inte har möjlighet att se till kattens 

behov av skydd, sjukdomar, hantering eller smittor. Anledningen är att man inte kan 

kontrollera katterna för att de är skygga och rädda. Det kan ta lång tid att komma nära 

en förvildad katt och skapa förtroende.  

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Nej, inte för tillfället. Vi håller för närvarande på att diskutera frågan. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Ja, det är relativt vanligt. Flera av omhändertaganden varje år handlar om herrelösa 

katter eller katter utan tillräcklig tillsyn. Det är svårt att definiera ett akut fall. Det 

finns i förarbetena till djurskyddslagen kopplat till 2 § (Djur ska behandlas väl och 

skyddas mot onödigt lidande och sjukdom) att ett djur som har övergivits eller av 

annan anledning kommer att lämnas utan tillsyn en längre tid innebär att djuret är 

utsatt för onödigt lidande. Det är inte alltid kopplat till att djuret ser sjukt eller 

avmagrat ut. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni. Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Jordbruksverket har 2009 i en skrivelse till Göteborgs katthjälp uttalat sig om TNR. 

De skriver ”Även med alla goda intentioner bakom ett TNR projekt, anser 

Jordbruksverket att det skulle vara oerhört svårt, om inte omöjligt, att ge förvildade 

katter den tillsyn, mat, skydd eller hälsoskydd som djurskyddslagstiftningen kräver.” 

Jordbruksverket har bedömt att det inte är lämpligt. Länsstyrelsen i Halland har inte 

handlagt någon ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen för TNRM. 
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7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

Ja! 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs?  

På samma sätt som med hundar – i ett centralt hundregister. I så fall kan man enklare 

bedöma att en omärkt katt är en herrelös katt. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Idag är polisen är ansvariga för att lagen om tillsyn över hundar och katter följs. Där 

står att en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av 

jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. I frågor med herrelösa katter 

finns det nästan alltid en djurskyddsaspekt där länsstyrelsen blir inblandad. Dock blir 

polisen alltid inblandad vid ett omhändertagande av katter då de genomför 

länsstyrelsens beslut. Det är en god tanke men det kommer alltid att vara minst två 

aktörer inblandade ändå. 

 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Både myndigheter och kattorganisationer försöker verka för ett bättre djurskydd, men 

på sitt eget sätt. Det är okunskap från båda sidor om vad den andre gör, hur det görs 

och varför. Om bådas intention är att följa den djurskyddslagstiftning som finns så kan 

det vara möjligt att samarbeta mot samma mål. Det bygger på att kattorganisationer 

måste släppa uppfattningen om att ”alla katter kan räddas”. Det är i sig inte förenligt 

med djurskyddslagstiftningen. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt). 5. Bör inte 

användas. Inte förenligt med djurskyddslagen. 

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats). 2. Inte 

släppa ut på annan plats utan skaffa en djurägare till den. 

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva). 3. Om den 

inte går att omplacera. 
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• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka). 5. Bör inte användas. Inte förenligt 

med djurskyddslagen. 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 1. Under förutsättning att 

katten inte är herrelös och så förvildad att det inte går att ha tillsyn. Katten 

måste ha eller få en ägare som är ansvarig för den. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen?  

De omhändertas av myndigheten. Tyvärr tillåter inte vårt diariesystem att ta fram 

omfattningen, vi avser att arbeta på det, men en uppskattning är cirka 40 ärenden per 

år.  

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter?  

Det anser vi 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen?  

Kostnads- och tidskrävande samt stort lidande för katterna 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer?  

Det finns information på Länsstyrelsens hemsida, se länk  

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/vanliga-

fragor-och-svar/katter/Pages/overgivna-och-forvildade-katter.aspx?keyword=katter  

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall?  

Katter där det är uppenbart att de inte har någon ägare och är utsatta för ett akut 

lidande. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige?  

Det anser inte vi och inte heller Jordbruksverket. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare?  

Det anser vi. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs?  

Som det görs idag med infångning och kontroll av märkningen. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag?  
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Förslaget är bra ur synpunkten att det kan innebära en höjning av kattens status samt 

att det blir tydligare vem som har ansvaret. Om förslaget skulle gå igenom så måste 

dock både länsstyrelserna och polismyndigheterna få kompensation för de ökade 

kostnader som detta kommer att innebära i form av fler ärenden för länsstyrelserna och 

därmed för polismyndigheterna att hantera.  

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål?  

Länsstyrelsen är av uppfattningen att alla katter ska må bra, ha en ägare och tillsyn och 

vi antar att detta även är kattorganisationernas mål  

Länsstyrelsen mål är inte att ”rädda liv till varje pris” utan vår uppfattning är att 

avlivning kan vara ett sätt att hantera ett djurskyddsproblem, något vi vet att en del 

kattorganisationer vänder sig mot. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter.  

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

4• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt).  

2• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats). Ej sista 

alternativet  

3• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva).  

5 • Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka).  

1 • Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 

Länsstyrelsen Skåne län 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Anmälningar ang. katter handläggs. Vidare har vi haft ett budskap i år. Alla katter ska 

ha en ägare - vårda, kastrera, märka och registrera.  

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Ja 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Att de saknar ägare. 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? Ja se ovan. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Ja vi omhändertar om katter saknar ägare efter en anmälan. Eller löser kommunen det 

genom skyddsjakt.  
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6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Ja under former som uppfyller djurskyddslagstiftningens krav. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

Ja helt klart. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs?  

Finns inga resurser till det i nuläget. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Bättre att fler myndigheter som polis och kommun tar sitt ansvar på ett bättre sätt. Alla 

måste hjälpas åt då det är ett stort problem med katter utan ägare. 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Ja olika intressen då organisationer har sina egna "lagar" och myndigheten kontroll av 

att djurskyddslag följs. Samarbete kan fungera under vissa former. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt).  

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats).  

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva). 3 

• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka). 2 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 1 

 

Satte bara 1-3 här då de andra två alternativen är helt uteslutna. 

Polismyndigheten Varberg 

Jag kan bara svara på frågorna utifrån min funktion som handläggare gällande att 

verkställa beslut från Länsstyrelsen i Hallands län om omhändertagande av djur enligt 
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31 eller 32 § djurskyddslagen. Samtal från allmänhet som ringer in till mig och tipsar 

om herrelösa katter handläggs enligt följande: 

 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Herrelös katt tar polismyndigheten beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt 

32 § djurskyddslagen. Under ett år kan det handla om ett fåtal sådana beslut eftersom 

många av dessa ärenden hamnar hos länsstyrelsen i första skedet. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Eftersom omfattningen är ganska liten hos polismyndigheten ser vi inte det som något 

problem.  

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

- 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Nej 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Ja. Avmagrad skygg katt. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Vet för lite om det för att kunna svara. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

 

Ja, definitivt. Hoppades mycket på att det lagförslaget skulle gå igenom. Det hade 

blivit mer status för katten. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

På liknande sätt som vi idag kan kontrollera hund. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Har ingen uppfattning om det. 
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10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Ja vilket beror på kostnader som ett omhändertagande kan få. En herrelös katt kanske 

måste stallas upp en längre tid för att få den socialiserad igen. Polismyndigheten ser 

till djurets bästa men måste även ta kostnader i beaktande. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt) 

Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats) 

Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva) 

Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka) 

Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 

 

Rankningen blir: 

Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 

Omplacering 

Avlivning 

Kastrering och återsläpp 

Avvakta 

Polismyndigheten Göteborg 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer skickar begäran om omedelbart 

omhändertagande samt verkställande av beslut till polismyndigheten som har att ta 

ställning till om begäran ska bifallas eller inte. Exakt uppgift om omfattning är svår att 

få fram eftersom registrering sker på samma saknummer för fler djurslag och typ av 

ärende. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Att hantera herrelösa katter är en arbetsuppgift som efter begäran från länsstyrelsen 

åligger polismyndigheten. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Ärenden med herrelösa katter hanteras initialt av djurskyddsinspektörer vid veterinär 

och djurskyddsenheten hos länsstyrelsen. Jordbruksverket har författat föreskrift om 

hur länsstyrelserna ska se på företeelsen som sådan. Som alltid vid 

myndighetsutövning tolkas lagtext och föreskrifter. 

 



49 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Förebyggande arbete beträffande annan 

tillsynsmyndighet åligger inte polismyndigheten. Göteborgs Djurskyddsförening har 

uppmanat människor att skriva vykort till departementet för att få till stånd en 

märkning av katter.  

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Varje ärende bedöms utifrån iakttagen status på enskilt/enskilda djur. Visar det sig att 

en eller flera djur är i så dålig kondition att ytterligare tidsutdräkt skulle medföra ett 

förlängt lidande för djuret så är det att betrakta som akut fall. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

För att kunna besvara frågan krävs en mer ingående förklaring av ”övervakad koloni”. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

För att kunna besvara frågan så krävs läsning av föreslagen lagtext. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

Tillsynen av djurskyddskontrollen utövas idag av länsstyrelsen och det finns för 

närvarande ingen anledning att ändra på den ordningen. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Att besvara om enskilt förslag i statens offentliga utredningar avseende 

djurskyddslagen är bra låter sig inte göras eftersom innehållet i djurskyddslagen 

omfattar verksamhet för fler myndigheter och ett antal professioner inom dessa 

myndigheter. 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Polismyndigheten har ett omfattande samarbete med organisationer, för att kunna 

besvara frågan krävs en beskrivning av sammansättning, mål etc. för 

”kattorganisationer”. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 
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(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt) 

Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats) 

Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva) 

Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka) 

Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 

Polismyndigheten ägnar sig inte åt rankning utan utför arbetsuppgift som åläggs. 

Polismyndigheten Malmö 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Polismyndighetens uppgift är att ge tillstånd till kommunjägare att infånga och avliva 

herrelösa eller förvildade katter i tätbebyggt område. Polismyndigheten verkställer 

omhändertagandet av katter efter beslut från länsstyrelsen. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Ja 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Katter som håller till i bostadsområden och som matas av folk som ofta inte ger sig till 

känna. 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Djurskyddet i Malmö har en sådan kampanj någon gång per år. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Det är inte vanligt, akuta fall är som oftast omhändertagande efter beslut från 

länsstyrelsen. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Troligtvis inte 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 
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Bra men svårt att genomföra. 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

Det är svårt att ge ett bra förslag på hur man skall kontrollera detta. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Nej. 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Hade varit en rikstäckande kattorganisation hade samarbetet varit möjligt men som det 

är idag finns det alldeles för många och de har alla sina egna regler. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt) 5 

Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats) 2 

Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva) 1 

Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka) 4 

Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering) 3 

Katthjälpen Malmö 

Här kommer svaren från föreningen Katthjälpen i Malmö. Tack för att du tar upp 

ämnena som är väldigt viktiga. 

 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av organisationen? 

Vi har ingen specifik siffra på antalet, men cirka 200 per år. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Ja det kan man säga, eftersom vår kommun inte stödjer de organisationer som är 

seriösa (de stödjer inga alls) . Hade de det hade situationen sett bättre ut då det hade 

funnits större resurser i form av pengar. Det är på ideell basis. Ett annat problem är att 

man tillåts driva verksamhet på ganska lösa grunder. T ex att det inte i en organisation 

finns kontroll på var katten som är hjälpt hamnar (vilket kan resultera i att katten 

faktiskt inte blev hjälpt då den hamnade i orätta händer pg a man ej besökt det 

blivande adoptivhemmet) , vissa organisationer avlivar katter trots att kattens 

"problem" endast är att de är förvildade. Förvildade katter ändrar beteende om man 
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ger de tid. Bara i extremt sällsynta fall gör de inte det. I Malmö finns endast ett 

katthem, vårt. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Det beror på vem du frågar... De som inte tycker om katter skyller på att de förorenar 

sandlådor ute. De glömmer att katter som har et t hem men går ut är större skuld till 

detta än en hemlös. Vad kommunen tycker vet jag inte, men här i Malmö har man 

slutat med avskjutning. Det stora problemet som vi ser det är att vi inte räcker till och 

måste ibland "se på" när vi inte kan hjälpa en hemlös katt direkt pga platsbrist... 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Nej, det är endast få och det är tex en stor organisation som Djurskyddet som avsätter 

pengar och då brukar det vara i form av att kliniker får pengarna som de sen kan göra 

om till att göra en kastrering billigare för ägaren men inte gratis. Det har ju en viss 

men liten effekt, då du oftast inte kommer åt de som behöver det. Du kommer inte år 

bondgårdar och mindre "seriösa" hästgårdar som inte kastr sina katter. Du kommer 

inte åt alla och har ingen uppsökande verksamhet. Det ges inte heller pengar till att 

kastrera OM det nu skulle vara aktuellt, till hemlösa katter som skulle kunna bo kvar 

där de bor om de har tillsyn mat och blir omskötta (läs TNR- M) . Om jag förstått 

saken rätt tolkas detta i Sverige som olagligt att tillämpa. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Detta vet Länsstyrelsen bäst, men vi har också fått ta hand om sådana ärenden, då 

handlar det om kattsamlare. Akut är det om det om katten far illa i sitt boende. Oftast 

kattsamlare, tyvärr kommer du inte åt t ex de som misshandlar sina djur alltid. De hörs 

och syns inte... Du kommer inte heller alltid åt de som har djur är missbrukare och 

lämnar sin katt i lägenheten utan mat. Ett bra ex på det är att sociala myndigheter 

struntar i djuren när de tar omhand eller ska försöka hjälpa människan som 

missbrukar. Helt fel och galet och mkt tråkigt.  

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni. Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige?  

JA!!!!!! Skåne har ganska milt klimat. Kommer du längre upp går det också bra, bara 

du har isolerade hyddor frigolit boende till katterna. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 
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Mycket bra men som jag förstått det förhalas det och är absolut lågt prioriterat av 

regeringen.... 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs?  

Ta hjälp av seriösa organisationer. De upptäcker ju katterna, får larm om katter och 

kan utnyttjas. Förutom det skulle djurskyddsinsp bli fler, inte färre! De ska bedriva 

uppsökande verksamhet. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Vet ej har ingen kunskap om detta. Men om du menar att som nu att den tex tillhör 

hittegodslagen som polisen handhar är det ju förfärligt, katten blir en sak...Vet inte om 

det skulle bli bättre om bara länsstyrelsen tog hand om, men vet att polisen avlivar 

ganska många då de har beslut och mandat att göra så. Vet inte om länsstyrelsen skulle 

bli annorlunda ang det 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Det verkar inte som vi har samma mål. Vårt mål är att hjälpa katter till ett bättre liv. 

Möjligen kan du på lägsta nivå (djurskyddsinspektör) hitta en och annan som 

verkligen bryr sig. Man skulle kunna jobba mot samma mål men då måste 

myndigheter skapa en dialog, stödja de största organisationerna som hjälper katter och 

ha en annan syn på kattens och dess status. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt). 4 

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats). 1 (om du 

syftar på både förvildade och tama herrelösa och att släppa ut igen på annan plats 

innefattar en kastrering, annars är alternativ: TNR-M =1) 

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva). 5 

• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka). 2 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 3 

Falkenbergs djurskydd 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Under 2012 omhändertog Fbgs Djurskyddsförening 130 katter som var på katthemmet 

eller i jourhem. 70 st fick nya hem, 8 st återförenades med sina ägare, 14 st avlivades 

pga sjukdom eller alltför allvarliga skador, 38 st väntade vid årsskiftet fortfarande på 
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nya hem. Föreningens policy är att alla katter kastreras, id-märks och vaccineras innan 

de får nya hem. Kattungar som är för små för att kastreras när de flyttar till sitt nya 

hem medskickas ett kastreringserbjudande som är bindande. Det innebär att när katten 

är gammal nog att kastreras betalar föreningen kastreringen. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Ja, absolut är det ett STORT PROBLEM!!!!! Vi får oerhört många samtal om 

herrelösa katter som vi får neka p.g.a platsbrist. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Kattens status är obefintlig och alltför många ägare tar inte ansvar för sina katter 

genom att kastrera och id-märka dem. 

 

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Se svar på fråga 1 om föreningens policy. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Vi vet inte hur myndigheterna gör men föreningen omhändertar akut katter som är 

svårt sjuka/skadade som vi får samtal/mail om. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni . Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Ja, absolut!  

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 

samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

Ja, för då kanske kattens status höjs och det behövs! 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs? 

Vi vet inte och vi inser att det inte finns en lätt lösning på detta problem. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Nej eftersom mestadels av alla katter som omhändertas förmodligen kommer att 

avlivas inom en mycket kort tid. 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Alla vill vi minska de herrelösa katterna men vi gör det på olika sätt. Vi avlivar inga 

friska katter utan vi arbetar aktivt för att söka nya hem till dem. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter.  
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(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt). 5 

• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats). 2 

• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva). 4 

• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka). 3 

• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 1 

Göteborgs djurskyddsförening 

1. Hur och i vilken omfattning hanteras herrelösa katter av 

myndigheten/organisationen? 

Vi har avtal med polisen angående omhändertagna katter och smådjur. Vi tar inte in 

förvildade katter, som vi anser ur djurskyddssynpunkt far illa på ett djurhem. Att 

stänga in förvildade katter i burar el. större utrymmen anser vi inte är djurskydd. Dessa 

kräver (om det än går) ett oerhört arbete och tar mycket lång tid att rehabilitera. Under 

denna tid kan vi omhänderta och placera ut en mängd katter. 

 

2. Är det ett problem i länet med herrelösa katter? 

Stort problem med förvildade katter. 

 

3. Om herrelösa katter anses som ett problem i länet, vad anses som det främsta 

problemet/problemen? 

Svårt lidande för katterna speciellt vintertid. Ofta problem med skabb och annan 

ohyra. 

  

4. Bedrivs något förebyggande arbete i länet för att minska antal herrelösa katter på 

sikt, så som t ex märknings- och kastreringskampanjer? 

Vi bedriver med jämna mellanrum kastrerings- och märkningskampanjer dock inte 

TNR. 

 

5. Är det vanligt att det förekommer akuta fall, där myndigheten måste omhänderta 

herrelösa katter direkt? Vad är i så fall definitionen på ett akut fall? 

Vi tar in djur där Länsstyrelsen har fattat beslut om omhändertagande. 

 

6. I andra länder används metoden trap, neuter, return & monitor, alltså att fånga in, 

kastrera och släppa tillbaka katten i en övervakad koloni. Är detta en metod som kan 

vara lämplig att använda i Sverige? 

Vi anser att TNR inte är lämpligt i Sverige bla på grund av vårt klimat. Man kan inte 

jämföra TNR i sydligare länder där klimatet är helt annorlunda. Dessutom är det inte 

lagligt då varje katt ska ha en ägare som tar ansvar. 

 

7. Ett förslag i SOU 2011:75 var att införa lagkrav på kastrering och id-märkning för 

alla lösgående katter, detta för att enklare se vilka som är herrelösa, bortsprungna 
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samt att kunna ställa krav på ägaren om denne övergivit sin katt. Är detta ett bra 

förslag att driva vidare? 

Vi anser att detta är ett mycket bra förslag 

 

8. Om man skulle införa ett sådant krav, hur tycker ni då att man skulle kunna 

kontrollera att det efterföljs?  

Självklart blir det svårt att kontrollera . Katterna hamnar då under en annan 

lagstiftning såsom hundarna. Förhoppningsvis kommer då många fler att kastrera o ID 

märka sin katt. 

 

9. I SOU 2011:75 föreslås att herrelösa katter ska omfattas endast av djurskyddslagen 

och då enbart vara länsstyrelsens ansvar, är det ett bra förslag? 

Nej. 

 

10. Har myndigheter och kattorganisationer olika intressen? Kan man samarbeta mot 

samma mål? 

Vi anser att målen går att förena. 

 

11. I förslaget om ny djurskyddslag SOU:2011:75 sammanfattas de metoder som 

beskrivits i forskning för att minska problemet med herrelösa katter. 

(Här vill jag ha en rankning från 1 -5, där ett är det alternativ som främst bör 

användas och fem är det alternativ som bör användas i sista hand) 

 

5• Avvakta (dvs. vänta och se om problemet försvinner av sig självt).  

4• Omplacering (fånga in och ta hand om eller släppa ut på annan plats).  

4• Avlivning (antingen på plats eller fånga in, föra bort och avliva).  

4• Kastrering och återsläpp (TNR-M: Trap, neuter, return, monitor dvs. fånga in, 

kastrera, släppa tillbaka och övervaka).  

1• Kontroll av källan till katterna (tidig kastrering). 
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