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Sammanfattning
Det lever minst 100 000 herrelösa katter i vårt samhälle idag. Dessa katter har antingen blivit
övergivna av sin ägare, kommit bort eller fötts i vilt tillstånd. De lever ett hårt liv utan
beskydd och varje dag är en kamp för överlevnad. Förutom att det finns ett välfärdsproblem är
det också mycket jobb och kostsamt att hantera herrelösa katter. Främst är det ideella
föreningar, organisationer samt privatpersoner som arbetar med att hjälpa herrelösa katter och
minska kattpopulationer. Det finns en rad olika metoder som kan tillämpas för att hantera
herrelösa katter och förhindra dem från att reproducera sig. En sådan metod är TNR som står
för Trap-Neuter-Return och innebär att katter fångas in, kastreras, ID-märks och vaccineras
för att sedan släppas tillbaka till samma revir igen. Metoden lämpar sig särskilt bra för
osociala och förvildade katter som mår bäst av att få komma tillbaka till sitt revir. Det är
endast osociala katter som återplaceras medan tama katter och kattungar omplaceras som
sällskapsdjur. Herrelösa katter som blivit kastrerade och återplacerade enligt TNR-metoden
lever ofta tillsammans i en så kallad kattkoloni. Kattkolonin sköts av en eller ett par personer
som ser till så att katterna får tillsyn, foder, veterinärvård samt skydd.
En fältstudie utfördes på kattkolonier men även enstaka katter i Skåne för att undersöka
huruvida djurskyddslagstiftningens krav gällande katthållning utomhus efterlevdes samt
redovisa en siffra på hur många kattkolonier det finns i Skåne. Parallellt med fältstudien
genomfördes även en litteraturstudie för att erhålla ökad kunskap om herrelösa katter, TNRmetoden och djurskyddslagstiftningen.
Sammanlagt besöktes 35 olika platser med kattkolonier och enstaka katter under fältstudiens
praktiska del. Majoriteten tillämpade TNR-metoden men det fanns även de som inte
tillämpade metoden. Med hjälp av Jordbruksverkets kattchecklista kunde katthållningen
studeras för att se huruvida djurskyddslagstiftningen efterlevdes eller ej.
Resultatet visar att djurskyddslagstiftningen inte alltid efterlevs på alla punkter. Flertalet hade
svårt att leva upp till att katter ska ha tillsyn minst två gånger om dagen. Vanligast
förekommande var att katter gavs tillsyn i samband med utfodring en gång om dagen. De
kattkojor som studerades vars syfte är att ge skydd samt termisk komfort var ofta undermåliga
med bristande konstruktion. Mat- och vattenskålar skyddades inte alltid mot väder och vind
eller fåglar och skadedjur, vilket bedöms vara ohygieniskt. I vissa fall upplevdes inte

förvaringsutrymmen såsom kattkojor och utfodringsställen vara tillfredställande rena,
renhållning av utrymmen ska ske regelbundet.
Ideella grupper samt privatpersoner kontaktades om fältstudien. Det var dock långt ifrån alla
som ville delta i studien eller hörde av sig tillbaka. Ett bristfälligt deltagande i kombination
med otillräckliga kontaktuppgifter gör att det i dagsläget inte går att redovisa en siffra på hur
många kattkolonier det finns i Skåne.
I rapporten redogörs för hur TNR-metoden bör tillämpas för att få ett lyckat resultat och vad
myndigheter samt relevanta företag och organisationer kan göra för att stödja dem som
arbetar med herrelösa katter. Ett grundläggande villkor för att lyckas med TNR-metoden är att
det finns en strategi att arbeta efter. Innan infångning och kastrering påbörjas av katter bör
olika bedömningar göras av platsen och kattkolonin. För att åstadkomma optimal katthållning
krävs struktur samt att djurskyddslagstiftningen efterlevs.
Vidare har ett infoblad utarbetats i samarbete med länsstyrelsen i Skåne, som en hänvisning
till dem som arbetar med herrelösa katter. Infobladet tar upp det mest väsentliga att beakta vid
tillämpning av TNR-metoden och katthållning utomhus.

Nyckelord: Herrelösa katter, Trap-Neuter-Return, djurskyddslagstiftning, Jordbruksverkets
kattchecklista, ansvar.

Abstract
There are living at least 100,000 stray cats in our society today. These cats have either been
abandoned by their owners, strayed or been born in the wild. A method that can be applied to
deal with stray cats and prevent them from reproducing is Trap-Neuter-Return (TNR). This
method means that cats are captured, neutered, ID-tagged and vaccinated and then released
back to the same territory. This stray cats often lives in cat colonies where they are looked
after and given shelter, food, water and veterinary care if needed.
The aim of this work was to investigate whether cat colonies in Skåne lives up to animal
welfare legislative requirements, present a figure of how many cat colonies there are in Skåne
and also to increase knowledge on the subject. A field study was conducted where cat posture
were studied. As a tool Jordbruksverkets checklist for cats was used. A literature review was
also conducted to enhance the understanding of stray cats, the TNR method and animal
welfare legislation.
Altogether 35 different locations were visited with cat colonies and single cats. The result
shows that animal protection legislation is not always enforced. It was especially hard to live
up to the requirements that cats must have supervision at least twice a day and have access to
cat houses that provide protection and thermal comfort. Because of insufficient participation
and contact information a figure of how many cat colonies there are in Skåne can not be
reported in the current situation.

Key words: Stray cats, Trap-Neuter-Return, animal welfare legislation, Jordbruksverket cat
checklist, responsibility.

Förord
Ett samarbete med länsstyrelsen i Skåne vars önskemål om en lägesbild av herrelösa katters
situation i länet resulterade i detta arbete. Arbetet har varit intressant, lärorikt och en bättre
förståelse för problemet med herrelösa katter har erhållits. Tidvis har det varit svårjobbat men
mestadels har det flutit på bra. Det var givande att få komma ut i fält och möta människorna
som arbetar med herrelösa katter samt få möjligheten att praktiskt erhålla ökad kunskap i
ämnet.
Ett stort tack till alla som varit behjälpliga och stödjande under arbetets gång, i synnerhet Elin
Gullander på Länsstyrelsen i Skåne och Helena Kummel på Högskolan i Halmstad.

Elin Olofsson
Halmstad, 16 maj 2015
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1. Inledning
Enligt svenska kattskyddsförbundet (2014) lever det minst 100 000 herrelösa katter i Sverige.
Dessa katter lever ett otryggt liv och utsätts för faror på daglig basis. En bidragande orsak till
varför det finns så många herrelösa katter i vårt samhälle är kattägare som inte tar ansvar för sina
katter. Herrelösa katter har antingen blivit övergivna av sin ägare, kommit bort eller fötts i vilt
tillstånd. Dessa katter är oftast inte kastrerade vilket leder till att de reproducerar sig och
kattpopulationer av herrelösa katter ökar. För att reducera antalet herrelösa katter används olika
metoder. En sådan metod är Trap-Neuter-Return (TNR) som innebär att katter fångas in,
kastreras, ID-märks och vaccineras för att sedan släppas tillbaka till samma revir (Robertson,
2008). Det är bara katter som inte har haft någon kontakt med människor under sin uppväxt och
är osociala och skygga som återplaceras medan tama katter och kattungar omplaceras som
sällskapsdjur (Levy & Crawford, 2004). Ofta lever katter som återplaceras i en så kallad
kattkoloni där de har tillgång till skydd, foder, vatten och ges tillsyn samt veterinärvård om det
behövs (Robertson, 2008). Grundtanken med att tillämpa TNR-metoden på en plats är att
kattkolonin med tiden ska försvinna av sig själv genom att tama katter omplaceras och osociala
katter lever kvar tills de dör av naturliga skäl (Levy & Crawford, 2004).
TNR är en väldokumenterad metod som det utförts många studier på (Sparkes et al., 2013). En
studie som utfördes på ett campusområde i Florida, USA under elva år tyder på att TNRmetoden kan vara effektiv om den tillämpas på rätt sätt. När projektet påbörjades 1991 fanns det
156 katter som alla kastrerades utom en. År 2002 fanns det 23 katter kvar. 47 % av dessa katter
omplacerades som sällskapsdjur. För att upprätthålla en stabil kattkoloni fångades nytillkomna
katter in och kastrerades (Levy et al., 2003). Det finns också exempel på projekt som misslyckats
på grund av brister i tillsyn och underhåll, vilket har lett till att nytillkomna katter etablerat sig i
kattkolonin (Levy & Crawford, 2004).
Alla som arbetar med herrelösa katter och bedriver katthållning ska följa svensk
djurskyddslagstiftning. Det är länsstyrelsen som har hand om djurskyddet och ansvarar för att
djurskyddslagstiftningen efterlevs. Länsstyrelsen i Skåne kontaktades angående ett eventuellt
samarbete och kom då med önskemålet om en lägesbild av herrelösa katters situation i länet.
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För att kunna redovisa en lägesbild utfördes en fältstudie på kattkolonier och enstaka katter i
Skåne där katthållningen studerades. Till hjälp användes Jordbruksverkets kattchecklista.
Fältstudien vara anonym vilket innebär att inga kontaktuppgifter eller adresser redovisas i
rapporten. För att bli mer insatt i ämnet genomfördes även en litteraturstudie parallellt med
fältstudien.

I

rapporten

redogörs

för

herrelösa

katter,

TNR-metoden

samt

djurskyddslagstiftningen. Vidare beskrivs hur TNR-metoden bör tillämpas för att få ett lyckat
resultat och vad myndigheter samt relevanta företag och organisationer kan göra för att stödja
dem som arbetar med herrelösa katter.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet var att undersöka huruvida kattkolonier i Skåne lever upp till
djurskyddslagstiftningens krav gällande katthållning utomhus, redovisa en siffra på hur många
kattkolonier det finns i Skåne samt erhålla ökad kunskap i ämnet och redovisa en lägesbild.
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2. Bakgrund
2.1

Kattens domesticering

Kattens historia som människans följeslagare sträcker sig långt tillbaka i tiden. Arkeologiska
fynd av kvarlevor från en människa och en katt som tros vara 9500 år gamla har hittats i en grav
på Cypern som tyder på att katter och människor samexisterade (McKenna, 2013). I forntida
Egypten för 5000 år sedan var katten dyrkad eftersom den associerades med gudinnan Bastet.
Mycket konst som skildrar katten samt flera gravar med mumifierade katter har hittats från den
tiden (Robertson, 2008). Skrivelser som hittats i Thailand tyder på att siameser fanns där redan
för 650 till 230 år sedan. Londons första kattshow hölls år 1871. Och 2006 utvecklades den
första allergivänliga katten (McKenna, 2013).
Det är svårt att säga exakt när katten domesticerades eftersom domesticeringsprocessen tar lång
tid. Men med stor sannolikhet började domesticeringen av felix silvestris lybica också känd som
den moderna kattens, felis catus, vilda förfader för 10 000 till 11 000 år sedan i den bördiga
halvmånen (Mellanöstern) som ett resultat av att människan som tidigare haft en nomadisk
livsstil istället började bruka marken och hålla boskap på en och samma plats. Spannmål lockade
till sig skadedjur som katten i sin tur utnyttjade som näringskälla och därmed fungerade den som
en skadedjursbekämpare i människans tjänst (Lipinski et al., 2010).
Allteftersom katten blev domesticerad togs den med på fartyg för att fungera som
skadedjursbekämpare ombord och fick segla med på handelsresor mellan olika kontinenter. På
så vis spred sig katten snabbt till så gott som alla världens hörn (McKenna, 2013). Trots den
snabba spridningen är den moderna katten väldigt lik sin förfader till utseende och funktion. Den
moderna katten underhåller sin jaktinstinkt även fast den blir matad och kan försörja sig på sin
jakt vid behov (Lipinski et al., 2010). Att det skiljer sig så lite mellan den moderna katten och
dess vilda förfader beror också på att kattens fortplantning inte direkt kontrolleras av människan
bortsett från ett fåtal raser. Därför menar många att den moderna katten inte är fullt domesticerad
(McKenna, 2013).
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2.2 Den herrelösa katten
Enligt Robertson (2008) finns det cirka 200 miljoner katter runt om i världen. Varav cirka 1,2
miljoner uppskattas leva i Sverige (Manimalisrapporten, 2009). Katten är det populäraste
sällskapsdjuret i många länder, men även om katten är populär finns det många katter som inte
har någon ägare. (Robertson, 2008). Antalet herrelösa katter som lever i Sverige uppges vara
minst 100 000 enligt Svenska kattskyddsförbundet (2014). Ur djurvälfärdssynpunkt lever
herrelösa katter ett hårt liv. De konkurrerar om revir och kan drabbas av svält och sjukdomar
som leder till smittspridning mellan individer samt utsättas för misshandel. Andra
väldokumenterade problem som associeras med herrelösa katter utöver brister i djurvälfärden är
olägenhetsproblem samt ett högre predationstryck på andra arter (Schmidt et al., 2009).
Herrelösa katter kan delas in i kategorier beroende på socialiseringsgrad. Ferala katter,
förvildade katter, är katter som lever utomhus och som inte fått möjligheten att socialisera sig
med människor under socialiseringsperioden som är kattens första sju levnadsveckor. Dessa
katter blir osociala och skygga som vuxna och lämpar sig inte som sällskapsdjur. Tama katter är
katter som blivit övergivna eller kommit bort från sina ägare. Från början är de socialiserade men
blir med tiden rädda och vaksamma gentemot människor. Dessa katter kan oftast successivt
övervinna sin rädsla och åter bli sociala sällskapsdjur. Även ungar till ferala katter kan bli tama
om de får socialisera sig med människor under de första sju levnadsveckorna (Slater et al.,
2010).
Som nämndes tidigare så är brister i djurvälfärden ett problem och varierar beroende på
livsmiljö, väder och klimat samt befolkningstäthet. Herrelösa katter lever ett otryggt liv och
utsätts för faror på daglig basis. Den förväntade livslängden är mindre än fem år och
dödsorsakerna kan vara många men främst dör herrelösa katter av sjukdom eller i bilolyckor
(Robertson, 2008).
Katter reproducerar sig effektivt i de flesta miljöer (Sparkes et al., 2013). De blir könsmogna vid
fem till sex månaders ålder och en honkatt får uppskattningsvis 1-6 ungar 1,6 gånger om året
(Robertson, 2008). En amerikansk studie som tar upp problemet med herrelösa katter i USA
visar att herrelösa katter bidrar med cirka 80 % till den årliga populationsökningen och är
därmed den största källan till en växande kattpopulation (Levy & Crawford, 2004). Den ökande
kattpopulationen har blivit ett problem i många länder som ett resultat av att kattägare inte tar
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ansvar för sina katter. Det är många katter som överges och ännu fler som inte kastreras. Vissa
kattägare låter sina honkatter få en kull ungar innan de steriliseras. Den nonchalanta attityd som
många kattägare har bidrar till att antalet herrelösa katter ökar (Robertson, 2008).
Det är vanligt att människor tar sig an herrelösa katter och matar dem av sympati och etiska skäl.
Under de senaste 20 åren har herrelösa katter uppmärksammats mer och mer, både av de som tar
sig an katterna och värnar om dem och av de som ser problemen associerade med herrelösa
katter. Båda sidor är överens om att minska antalet katter men inte hur det ska ske (Robertson,
2008). En viktig fråga som har skapat stor debatt är om lösningen är av dödlig eller icke-dödlig
sort (Schmidt et al., 2009). Vissa anser att det otrygga liv som förvildade herrelösa katter lever
hela eller större delar av sina liv inte är acceptabelt och ser helst att katterna avlivas med
motiveringen att katterna saknar ägare snarare än bevis på att det skulle finnas ett lidande.
Medan andra menar att de herrelösa katternas livskvalitet inte ska bedömas annorlunda än andra
arter som lever i vilt tillstånd (Levy & Crawford, 2004).

2.3 Trap-Neuter-Return
För att reducera antalet herrelösa katter används olika metoder. Viktigt att tänka på vid val av
metod är att den ska vara praktisk, effektiv och human (Levy & Crawford, 2004). Det primära är
herrelösa katters välfärd och därför bör den metod som lämpar sig bäst för den enskilda
individen väljas (Slater et al., 2010). En metod som används för att kontrollera och hantera
herrelösa katter är Trap-Neuter-Return, förkortat TNR (Sparkes et al., 2013). Metoden innebär
att herrelösa katter fångas in, kastreras och ID-märks för att sedan släppas tillbaka till samma
revir igen där de ges foder och tillsyn (Hughes et al., 2010). Oftast lever herrelösa katter i
grupper, så kallade kattkolonier. En kattkoloni består av tre eller flera könsmogna katter som
delar på samma område (Robertson, 2008). TNR-metoden lämpar sig särskilt bra för de katter
som inte tidigare haft någon närmre kontakt med människor och som är osociala och skygga.
Dessa katter mår bäst av att få vara kvar i sina revir. Medan tama katter och kattungar bör tas
omhand och omplaceras som sällskapsdjur. Målet med att tillämpa TNR-metoden på en plats är
att kattkolonin med tiden ska försvinna av sig själv genom att tama katter omplaceras medan
osociala katter lever kvar tills de dör av naturliga skäl (Levy & Crawford, 2004).
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TNR anses vara en human metod. Den förbygger så att det inte föds fler kattungar som riskerar
att gå en för tidig död till mötes. Kattungar är precis som andra djurungar som lever i vilt
tillstånd utsatta för faror. Genom att kastrera herrelösa katter förhindras inte bara nya ungar från
att födas, kastrering gör också att katter som tidigare varit magra samlar på sig kroppsfett och får
ett bra hull (Levy & Crawford, 2004). Andra fördelar med kastrering är att kastrerade katter inte
känner behov av att ströva omkring lika mycket, deras allmäntillstånd förbättras, det uppstår
färre konflikter, katterna blir vänligare och därmed lättare att hantera. I samband med kastrering
sker generellt också vaccination, avlusning och avmaskning. Skulle katter i en kattkoloni bli
sjuka eller få skador ser den kattansvarige till så att de får veterinärvård. I de fall där katter blir
väldigt sjuka eller skadas svårt är avlivning oftast det enda alternativet då det inte är möjligt att
vårda katter som är osociala och skygga (Robertson, 2008).
En annan funktion TNR-metoden bedöms ha förutom att den är bra för herrelösa katter som är
osociala och skygga är att nya katter utifrån inte får chansen att etablera sig på en plats där det
redan finns en stabil kattkoloni med kastrerade katter (Sparkes et al., 2013). Det förekommer
dock att nya katter tar sig in i en redan etablerad kattkoloni (Levy & Crawford, 2004). Dessutom
kan katter röra sig fritt mellan olika kattkolonier (Robertson, 2008). Därför är det viktigt att nya
katter fångas in och kastreras för att sedan omplaceras som sällskapsdjur eller återplaceras
(WSPA et al., 2011). Det finns exempel på när TNR-metoden inte varit effektiv på grund av
brister i tillsyn och underhåll som har lett till att katter utifrån har kommit in i kattkolonin (Levy
& Crawford, 2004). Kattägare har en benägenhet att överge sin katt där det redan finns en
etablerad kattkoloni som hanteras av ideella grupper (Robertson, 2008). Av den anledningen bör
kattkolonier placeras på platser där de inte lockar till sig uppmärksamhet (Levy & Crawford,
2004).
TNR är en väldokumenterad metod som finns i flera länder. (Sparkes et al., 2013). Sydafrika och
Danmark var bland de första länderna att börja tillämpa TNR-metoden för mer än 20 år sedan,
men var och när metoden initialt började tillämpas är det ingen som vet säkert (Robertson, 2008).
Ett lyckat TNR projekt som pågick under elva år på ett universitet i Florida, USA involverade
både personal och studenter som tillsammans fångade in, kastrerade och släppte tillbaka eller
omplacerade herrelösa katter. De okastrerade katterna som höll till på campus ansågs vara en
olägenhet då de urinerade för att markera revir och gjorde mycket ljud ifrån sig. När projektet
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påbörjades 1991 fanns det 156 katter som alla kastrerades utom en. År 2002 fanns det 23 katter
kvar. Kattantalet minskade i de elva kattkolonierna varav tre kattkolonier upphörde helt under
denna tidsperiod. 47 % av katterna omplacerades som sällskapsdjur. Katter som tillkom under
årens lopp var ofta övergivna katter som fångades in och kastrerades. Det var extra viktigt att
nytillkomna katter fångades in för att metoden skulle vara effektiv och projektet bli lyckat (Levy
et al., 2003).
I Italien har TNR-metoden använts flitigt i mer än tio år. Skälet till varför metoden är så
vedertagen är för att det finns en no-kill policy i landet. Mellan år 1991 och 2000 kastrerades och
återplacerades nästan 8000 herrelösa katter i Rom. Det fanns en minskning av katter i
kattkolonierna men tyvärr fanns det även en stor invandring av övergivna katter och andra katter
utifrån vilket lede till ett dåligt resultat. Slutsatsen blev att TNR-metoden bör kombineras med
information och utbildning till kattägare för att få ut budskapet om hur viktigt det är att kastrera
katter och inte överge dem (Natoli et al., 2006).
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3. Metod
För att studera katthållningen i kattkolonier där TNR-metoden tillämpas och undersöka hur
många kattkolonier det finns i Skåne samt få möjligheten att praktiskt erhålla ökad kunskap i
ämnet utfördes en fältstudie. En fördjupning och ökad förståelse i ämnet var således också
nödvändig vilket resulterade i en litteraturstudie.
Innan fältstudien kunde påbörjas kontaktades ideella föreningar, organisationer, privatpersoner
och samtliga miljökontor i Skåne län via mail. I vissa fall togs den första kontakten per telefon.
Ett brev mailades ut som beskrev syftet med arbetet och fältstudien. I brevet framgick också att
fältstudien var anonym. Vilket innebär att varken namn på personer som kontaktats eller adresser
anges i rapporten. De som var villiga att visa sina kattkolonier och även enstaka katter besöktes.
Ute i fält studerades katthållningen som dokumenterades i bild och skrift. Som hjälpmedel
användes Jordbruksverkets kattchecklista. Checklistor används av samtliga länsstyrelser vid
djurskyddskontroll och finns för djurkategori eller djurslag. Det är dock inte alla punkter på
checklistan som är relevanta för katthållning utomhus så av den anledningen har vissa punkter
uteslutits.

Punkterna

på

checklistan

är

kopplade

till

en

eller

flera

paragrafer

i

djurskyddslagstiftningen. Varje punkt förutom punk 26, ”övriga brister”, har fyra alternativ; ja,
nej, ej kontrollerat och ej aktuell. Beroende på om det som observerades på plasten levde upp till
djurskyddslagstiftningen eller ej valdes ”ja” eller ”nej”. Var det inte möjligt att undersöka en viss
punkt valdes ”ej kontrollerat” eller ”ej aktuell” beroende på situation. Efter den praktiska delen
av fältstudien har det insamlade materialet sammanställts och utvärderats för att få fram ett
resultat.
Som nämndes ovan genomfördes en litteraturstudie parallellt med fältstudien för att få ökad
kunskap om herrelösa katter och TNR-metoden. Vidare studerades djurskyddslagstiftningen som
berör katthållning utomhus. Det är främst vetenskapliga artiklar som använts och de två
huvudsakliga nyckelorden vid artikelsökning har varit ”stray cat” och ”trap, neuter, return”. De
sökmotorer som använts för att få fram vetenskaplig litteratur har varit Högskolan i Halmstads
biblioteksdatabas Summon samt Google Schoolar. Även relevanta hemsidor och broschyrer har
kommit till användning. En välskriven och lättförståelig broschyr som har varit till stor hjälp är
”Humane cat population management guidance – International Companion Animal Management
Coalition” skriven av WSPA et al., 2011
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4. Resultat
4.1 Katthållning utomhus – vad säger djurskyddslagstiftningen?
Alla som håller djur oberoende av vilket djurslag det är ska följa svensk djurskyddslagstiftning.
Vilket innebär att alla kattägare, kattuppfödare, kattpensionat, katthem samt ideella föreningar
och organisationer som arbetar med herrelösa katter har en skyldighet att följa
djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen utgörs av paragrafer och innefattar
djurskyddslag (1988:534), djurskyddsförordning (1988:539) samt föreskrifter. Här nedan
redovisas de paragrafer som riktar sig till katthållning utomhus. Efter varje paragraf följer även
en förklaring. I somliga paragrafer är en del av innehållet understruket för att lyfta fram vad som
är relevant.
16 § Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning
1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för
förvaring eller utfodring (ej understruket i originaltexten)
2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller
utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får
också återkalla ett beviljat tillstånd.
Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att
bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är
lämpliga från djurskyddssynpunkt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,
2. undantag från första stycket. Lag (2008:660).
(Djurskyddslag (1998:534) 16 §)
Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att exempelvis bedriva katthem, omplaceringshem och
vid hållande av katt i större omfattning (Jordbruksverket, 2014).
”5 § Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning:
1. hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader,
2. uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
3. upplåtande av 3 eller fler katter per år,
4. försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning,
5. försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt
6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter.”
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(L120 5 §)
Hållande innebär att ta hand om egna eller andras katter utan att ta betalt. Vid förvaring tas
andras katter emot mot ersättning eller tas katter emot för att sedan omplaceras. Det är
verksamhetsutövarens ansvar att söka tillstånd. Både fysiska personer alltså enskilda personer
och juridiska personer som föreningar och företag kan söka tillstånd. Det är ett brott mot
djurskyddslagen att inte ha tillstånd när det krävs ett sådant (Jordbruksverket, 2014).
16 § Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och
katter ska ses till oftare.
(L102 1kap. 16 §)
Det kan vara svårt att ge katter som hålls utomhus tillsyn två gånger om dagen när de kommer
och går som de vill. För att underlätta tillsynen bör katter utfodras två gånger om dagen på
regelbundna tider, då lär de sig den rutinen och kommer för att äta. Tillsynen är viktig för att
kunna se hur varje enskild individ mår och om det fattas eller har tillkommit någon katt
(Föreskriftsdokumentation, 2008).
2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (Ej
understucket i originaltexten).
Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller
sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag
(2005:1226).
(1998:534 2 §)
9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på
ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra
åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas
omedelbart. Lag (2003:1077).
(1998:534 9 §)
Det är viktigt att katter hålls så pass tama att de går att hantera om de skulle bli sjuka eller
skadade (Föreskriftsdokumentation, 2008). Väldigt skygga och osociala katter som blir svåra att
ge behandling vid sjukdom eller skada bör avlivas (Robertson, 2007).
2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (Ej
understucket i originaltexten).
Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller
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sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag
(2005:1226).
(1998:534 2 §)
Huvudskott
10 § Hundar och katter som har skadat sig eller av annan anledning har en kraftigt
inskränkt rörelsefrihet får avlivas i enlighet med nedanstående tabell. Även katter som har
fångats i fälla får avlivas i enlighet med nedanstående tabell. (Tabell finns i L22 9kap. 10
§)
Hundar och katter får avlivas med kulvapen eller hagelgevär, som är tillåtna för jakt eller
avlivningsändamål, i enlighet med kraven i nedanstående tabell. Djuret ska skjutas så att
hjärnan träffas och skadas på ett sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet.
Medvetandet får inte återkomma.
(L22 9kap. 10 §)
Distansavlivning
12 § Enstaka förvildade, förrymda eller skadade djur, som inte är möjliga att fånga in utan
att djuren åsamkas ett större lidande, får avlivas med för jakt- eller avlivningsändamål
avsedda kulgevär och hagelgevär enligt nedanstående tabell. (Tabell finns i L22 9kap. 12
§)
(L22 9kap. 12 §)
Narkosmedel och andra avlivningspreparat
15 § Samtliga djurslag får avlivas genom en överdos av narkosmedel för injektion. Sådana
avlivningar ska utföras av en veterinär eller på veterinärs delegering i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, samt
Statens jordbruksverk (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Veterinären är dock skyldig att själv fastställa att djuret är dött.
Tillförseln av preparatet får ske genom en intravenös, intrakardiell (hjärtstick) eller
intraperitoneal (i buken) injektion eller, för kräldjur och groddjur, en intracoelomisk (i
kroppshålan) injektion. Hjärtstick får endast utföras på medvetslösa djur.
(L22 9kap. 15 §)
16 § Samtliga djurslag får avlivas genom injektion av kemiska preparat specifikt avsedda
för ändamålet och för det aktuella djurslaget. Sådan avlivning ska utföras av en veterinär
eller på veterinärs delegering i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom
djurens hälso- och sjukvård, samt Statens jordbruksverk (SJVFS 2009:84) om läkemedel
och läkemedelsanvändning. Veterinären är dock skyldig att själv fastställa att djuret är
dött.
När preparat utan sederande effekt används ska djuret vara medvetslöst vid tillförseln av
avlivningspreparatet.
Groddjur får avlivas genom att avlivningspreparat tillförs i vattnet
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(L22 9kap. 16 §)
17 § Hundar, katter, rävar, minkar, kaniner, gnagare, tamillrar, primater, fjäderfän,
strutsfåglar och övriga fåglar får avlivas genom en överdos av narkosmedel för inhalation.
Sådan avlivning ska utföras av en veterinär eller på veterinärs delegering i enlighet med
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt
skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård, samt
Statens jordbruksverk (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Veterinären är dock skyldig att själv fastställa att djuret är dött.
(L22 9kap. 17 §)
Vid avlivning med huvudskott måste katters rörelsefrihet begränsas för att inte riskera att skottet
träffar fel. Högsta tillåtna avstånd mellan vapen och individ är två meter. Distansavlivning får
bara tillämpas när det inte finns några andra alternativ och när det av djurskyddsskäl är viktigt
för att undvika ett större lidande. Skälen till varför distansavlivning inte är att föredra är risken
för skadeskjutning eller att fel individ avlivas. Avlivning med narkosmedel och andra
avlivningspreparat

får

endast

utföras

av

veterinär

eller

på

veterinärs

delegering

(Föreskriftsdokumentation, 2007).
7 § Inomhusutrymmen för hundar och katter ska vara försedda med belysning.
Belysningsarmaturen ska vara placerad och belysningsstyrkan reglerad och riktad så att
de djur som vistas i utrymmet inte utsätts för obehag.
(L102 1kap. 7 §)
Tillsyn av katter ska kunna ske utan svårigheter närsomhelst på dygnet. Därför krävs belysning i
någon form. Det är viktigt att det lätt går och se varje enskild individs allmäntillstånd
(Vägledning sällskapsdjur, 2010).
2 § Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller
skall hållas på en låg nivå (Ej understruket i originaltexten).
Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge
undantag från andra stycket. Förordning (2007:484).
(Djurskyddsförordning (988:539) 2 §)
Katter får inte utsättas för buller som överstiger 65 dBA under längre perioder (Jordbruksverket,
2014).
17 § Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
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(L 102 1kap. 17 §)
21 § Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i förvaringsutrymmen
utan uppsikt. Aggressiva djur får aldrig föras samman i förvaringsutrymmen.
(L102 1kap. 21 §)
Katter har behov av social kontakt och det sociala behovet anses vara uppfyllt om det finns en
artfrände som den enskilda individen trivs med. Katter som lever i kattkolonier får social kontakt
av varandra men på grund av rangordning fungerar inte alltid alla katter ihop. Därför är det
viktigt att utfodringsställen och kattkojor är placerade på olika ställen. Katter har ofta svårt att
anpassa sig till en ny grupp. Det kan uppstå problem när katter som inte känner varandra sen
tidigare ska föras samman, därför bör de hållas under uppsikt den första tiden
(Föreskriftsdokumentation, 2008).
3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet
ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras (Ej understruket i
originaltexten).
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme
och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om
1. utfodring och vattning av djur, och
2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.
Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Lag (2007:1394).
(1988:534 3 §)
18 § Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig, allsidig
och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de ej blir för magra eller
för feta.
Om flera djur utfodras tillsammans, ska de ges möjlighet att äta utan att otillbörligen
störas av andra djur.
(L 102 1kap. 18 §)
Det är viktigt att katter får en välbalanserad kost som de mår bra av. De ska utfodras dagligen
och gärna vid flera tillfällen. Fodret ska ge tillräckligt med näring och ha lämplig struktur så att
katterna lätt kan tillgodose sig det (Föreskriftsdokumentation, 2008). Felaktig utfodring som
dåligt foder, obalanserad näringssammansättning eller för lite foder kan ge feta eller magra
katter. Felaktig utfodring bidrar även till ett dåligt allmäntillstånd och sjukdomar (Vägledning
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sällskapsdjur, 2010). Utfodras flera katter samtidigt ska mat- och vattenskålar vara placerade på
olika ställen så att alla katter kan äta ostört (Föreskriftsdokumentation, 2008).
19 § Hundar och katter ska hållas tillfredställande rena och pälsen ska skötas.
(L102 1kap. 19 §)
Det går inte och kräva att katter ska vara rena hela tiden men de bör inte vara smutsiga under
längre perioder. Smuts får lättare fäste i toviga pälsar, därför är det viktigt att tovor tas bort så att
katter inte drabbas av ohyra i pälsen. Tovor kan också irritera huden och leda till eksem
(Föreskriftsdokumentation, 2008).
5 § Förvaringsutrymmen, förutom bostäder, för hundar och katter ska vara konstruerade
så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera.
(L102 1kap. 5 §)
20 § Förvaringsutrymmen för hund och katt ska hållas tillfredställande rena.
(L102 1kap. 20 §)
Det går inte och kräva att ett förvaringsutrymme ska vara rent hela tiden men utrymmet ska
rengöras regelbundet så att en god hygien upprätthålls. Liggmaterialet ska bytas med jämna
intervaller så att det håller sig rent och torrt (Föreskriftsdokumentation, 2008). För att lättare
kunna leva upp till hygienkravet bör det finnas renhållningsrutiner (Vägledning sällskapsdjur,
2010).
1 b § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i
utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena skall utformas så, att
djuren kan bete sig naturligt.
(1988:539 1b §)
11 § Inomhusutrymmen och kojor ska vara anpassad till antalet djur som hålls i detta
utrymme och samtliga djur ska samtidigt ha tillgång till en liggplats.
(L102 1kap. 11 §)
Andra förvaringsutrymmen är i detta fall kattkojor som ska vara utformade så att katter kan ligga
i naturlig liggställning. Kojorna ska också anpassas efter antalet katter så att alla katter har
tillgång till en liggplats (Jordbruksverket).
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14 § Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid följande tillfällen (Ej understruket i
originaltexten).
1. Hundar och katter får förvaras i bur på utställning, tävling och prov samt vid träning
inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundar ska rastas minst
varannan timma.
2. Vid transport i samband med tävling samt vid träning inför tävling, får hundar på
tävlings- respektive träningsplatsen samt till och från tävlings- och träningsplatsen
övernatta i transportmedlet.
3. I samband med jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de rastas minst
var tredje timme.
4. I samband med transport får hundar och katter förvaras i bur. Förvaringen får dock inte
överstiga tre timmar då bilen står still (Ej understruket i originaltexten).
Vid förvaring enligt ovan ska bestämmelserna i 6 kap. 36 § samt utrymmesmåtten i bilagor
1.7 och 1.8 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om
transport av levande djur följas. Vid förvaring enligt punkten 2 ovan ska dessutom särskild
hänsyn tas till säkerheten på övernattningsplatsen.
(L102 1kap. 14 §)
Katter som förvaras i bur har begränsad rörelsefrihet och kan därmed inte utföra sina naturliga
beteenden eller reglera sin temperatur. Möjligheten att kunna gömma sig finns inte i en bur vilket
blir en stor stressfaktor. Katter mår bäst när de kan kontrollera sin situation, därför ska katter
bara tillfälligt förvaras i bur (Föreskriftsdokumentation, 2008).
7 § Katter får inte hållas bundna.
(L102 3kap. 7 §)
Att hålla katter bundna är inte tillåtet. Enda gången det är okej att ha katter ”bundna” är när
innekatter hålls i koppel utomhus (Föreskriftsdokumentation, 2008).
12 § Liggplatserna i inomhusutrymmen och kojor ska vara torra och rena och ha mjukt
underlag. Liggplatserna ska vara så stora att djuren kan ligga ner i naturlig ställning.
(L102 1kap. 12 §)
2 § Katter i förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning såsom upphöjda
liggplatser, möjlighet att klösa, gömställen (ej understruket i originaltexten) samt för katter
som hålls inomhus en kattlåda. I boxar och rastgårdar ska det även finnas upphöjda hyllor
eller gångbrädor för katterna att gå på. Hela höjden i boxar och rastgårdar ska utnyttjas
för miljöberikning.
(L102 3kap. 2 §)
4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar
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deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. Lag (2007:362).
(1988:534 4 §)
Katter ska hållas i en miljö som är anpassad till dem om de ska kunna trivas. Därför är det viktigt
att katter som hålls utomhus har tillgång till kattkojor med mjukt, torrt och rent liggmaterial.
Halm eller filtar samt täcken kan användas som liggmaterial. Kojorna ska vara så pass stora att
alla katter kan ligga i naturlig liggställning. Kattkojor fungerar inte bara som skydd mot väder
och vind utan även som gömställe, där katter som känner sig stressade kan krypa in. Alla kojor
ska vara upphöjda från marken för att katter ska slippa markkylan underifrån (Vägledning
sällskapsdjur, 2010). Upphöjda kojor där katter kan ligga och iaktta sin omgivning ger även en
trygghetskänsla (Föreskriftsdokumentation, 2008).
6 § Inomhusutrymmen ska vara ventilerade och isolerade så att de håller en temperatur
och luftfuktighet som är lämplig för de djur som hålls där (Ej understucket i
originaltexten).
Hundar och katter får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger
följande värden:
Ammoniak: 10 ppm
Koldioxid: 3000 ppm
(L102 1kap. 6 §)
15 § Hundar och katter som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan ge både
skugga och sol samt skydd mot vind och regn (Ej understruket i originaltexten).
Marken ska vara dränerad så att den inte blir sörjig under normala
väderleksförhållanden. Underlaget ska vara av sådant material att hunden eller katten
obehindrat kan gå på det.
(L102 1kap. 15 §)
Katter som hålls utomhus ska ha tillgång till utrymmen där de kan söka skydd mot stark
solstrålning, blåst, nederbörd, fukt och kyla (Föreskriftsdokumentation, 2008). En rätt utformad
kattkoja ska vara isolerad, ha ventilation och vindfång så att katter kan hålla sin termiska
komfort. Isolering krävs för att katter ska kunna hålla värmen inne i kojan. Som isolering kan
frigolit användas. Ventilation i form av reglerbara ventiler leder bort värme och fukt som varje
individ avger. Dessa funktioner är viktiga för att det inte ska uppstå kondens inne i kojan
(Vägledning sällskapsdjur, 2010) Även vindfång är en viktig funktion som förhindrar att det
blåser in i kojan (Föreskriftsdokumentation, 2008).
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6 § Katter som hålls inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten. Katter som hålls helt eller
delvis utomhus ska få tillgång till vatten minst två gånger per dag på sådant sätt att det
inte omedelbart fryser, (ej understruket i originaltexten) om de inte har tillgång till vatten
från vattenautomat eller dylikt som erbjuder frostfritt vatten.
Katter med låg rang i gruppen ska få möjlighet att äta och dricka utan stress.
(L102 3kap. 6 §)
Katter ska ha tillgång till rent dricksvatten så att de kan dricka när de vill. Om katter tvingas äta
snö för att släcka törsten behöver de äta mycket snö som tar energi att omvandla till vätska.
(Vägledning sällskapsdjur, 2010). Särskilt viktigt är det med vatten om katter får torrfoder
(Föreskriftsdokumentation, 2008). Det är olämpligt att byta ut vatten mot mjölk eller andra
mejeriprodukter eftersom katter är laktosintoleranta. Laktosfria produkter bör inte heller ges
(Veterinären.nu).
18 § Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig, allsidig
och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de ej blir för magra eller
för feta.
Om flera djur utfodras tillsammans, ska de ges möjlighet att äta utan att otillbörligen
störas av andra djur (Ej understruket i originaltexten).
(L102 1kap. 18 §)
6 § Katter som hålls inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten. Katter som hålls helt eller
delvis utomhus ska få tillgång till vatten minst två gånger per dag på sådant sätt att det
inte omedelbart fryser, om de inte har tillgång till vatten från vattenautomat eller dylikt
som erbjuder frostfritt vatten.
Katter med låg rang i gruppen ska få möjlighet att äta och dricka utan stress (Ej
understruket i originaltexten).
(L102 3kap. 6 §)
Om flera katter utfodras samtidigt är det viktigt att alla katter kan äta ostört utan att känna stress.
Katter med lägre rang blir stressade när katter av högre rang är i närheten. För att undvika att
lågrankade katter blir bortjagade är det bra om mat- och vattenskålar är utplacerade på olika
ställen och gärna på olika höjder. Högrankade katter kan ta monopol på ett område vilket innebär
att andra katter inte vågar sig fram, därför ska inte bara utfodringsställen utan även kattkojor
placeras ut på olika ställen (Föreskriftsdokumentation, 2008).
10 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall
än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl (Ej understruket i originaltexten).
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Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet
som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om
undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2007:362).
(1988:534 10 §)
11 § En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av
följande åtgärder behöver vidtas:
1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos
ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.
Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller
att lindra dess lidande.
I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och
ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
undantag från första stycket.
Lag (2009:303).
(1988:534 11 §)
Alla operativa ingrepp ska göras av veterinär och de får bara göras om det är nödvändigt av
veterinärmedicinska skäl. Ingrepp som inte görs av veterinärmedicinska skäl men som ändå är
tillåtna är bland annat kastrering och ID-märkning av katter. Även behandlingar som görs för att
lindra eller bota sjukdom och som kan orsaka katten lidande ska utföras av veterinär
(Djurskyddsbestämmelser katt, 2011).

4.2 En lägesbild
Under fältstudiens praktiska del besöktes 35 olika platser där katthållning bedrevs av ideella
grupper samt privatpersoner. Majoriteten tillämpade TNR-metoden men det fanns även de som
inte tillämpade metoden. I utförandet av studien användes Jordburkverkets kattchecklista som
hjälpmedel. Alla punkter på checklistan är dock inte relevanta i sammanhanget så därför har
vissa uteslutits. De punkter som är relevanta är kopplade till de paragrafer som beskrivs ovan.
Varje punkt förutom punkt 26, ”övriga brister”, har fyra alternativ; ja, nej, ej kontrollerat och ej
aktuell. Beroende på hur katthållningen såg ut på respektive plats valdes ett av alternativen. På
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de platser där katthållningen levde upp till djurskyddslagstiftningen valdes ”ja” och där
katthållningen inte levde upp till djurskyddslagstiftningen valdes ”nej”. På några platser var det
inte möjligt att undersöka en viss punkt p.g.a. det inte fanns någon kattansvarig närvarande som
kunde ge information om katthållningen och då valdes ”ej kontrollerat”. Beroende på hur
situationen såg ut var det inte alltid aktuellt att undersöka en viss punkt och då valdes ”ej
aktuell”. Varje punkts sammanlagda resultat samt en närmare redogörelse för vad som framgick
vid besöken presenteras nedan.
Tabell 1.1 Punkt 27 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Finns eller söks tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
26
2
5

Ej aktuell
2

Tabell 1.2 Punkt 28 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
26
2
5

Ej aktuell
2

Flertalet ideella föreningar och organisationer hade tillstånd att bedriva katthållning. Det var ett
antal privatpersoner som hade personliga tillstånd. I de fall där ”ej aktuell” valdes som alternativ
krävdes inget tillstånd.
Tabell 1.3 Punkt 29 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Tillsyn sker av katterna i tillräcklig omfattning.
Ja
Nej
4
26

Ej kontrollerat
5

Ej aktuell

Majoriteten hade svårt att leva upp till kravet att katter ska ha tillsyn minst två gånger om dagen.
Vanligast förekommande var att katter gavs tillsyn i samband med utfodring en gång om dagen.
Det fanns även de som använde foderautomat. Några orsaker till varför det ibland kunde vara
svårt att ge tillräckligt med tillsyn var bristen på resurser och tid, långa avstånd mellan
utfodringsplats och hemmet, katter som inte syntes till, ensam ansvarig utan hjälp, dispyter med
markägare och okunskap. I vissa fall fanns även en oklarhet i hur många katter som faktiskt
levde på plasten och kom för att äta. Som nämnts tidigare är det viktigt att ha regelbundna
utfodringstider för att lättare kunna ge tillsyn.
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Tabell 1.4 Punkt 30 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Sjuka/skadade katter ges nödvändig vård.
Ja
Nej
30

Ej kontrollerat
5

Ej aktuell

Det framgick att katter får nödvändig vård om de visar tecken på sjukdom eller skada. Några
ansåg att avlivning är det mest humana alternativet i vissa situationer, exempelvis då katter inte
går att hantera p.g.a. att de inte är tillräckligt tama, då det inte finns någonstans att hysa in katter
för att kunna ge dem den behandling de behöver eller då behandlingen inte går att finansiera.
Tabell 1.5 Punkt 31 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Avlivning av katter sker enligt gällande föreskrifter och utan onödigt lidande för katten.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
30
5
Vid avlivning anlitades veterinär.
Tabell 1.6 Punkt 32 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
31
5

Ej aktuell

Artificiell belysning var exempelvis en ficklampa eller belysningen från ett motorfordon.
Tabell 1.7 Punkt 35 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Buller i kattutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
34
1

Ej aktuell

Vid ett av besöken upplevdes ljudnivån som väldigt hög p.g.a. industriverksamhet och tungt
trafikerade vägar. Ingen bullermätare användes vid tillfället men med tanke på att katters hörsel
är betydligt känsligare än människors bedömdes plasten vara olämplig.
Tabell 1.8 Punkt 1 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Kraven avseende social kontakt eller att katterna ska hållas åtskilda är uppfyllda.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
22
12
1
20

Det fanns ett antal enstaka katter som levde ensamma utan artfrände. Som nämnts tidigare ska
katter ha sitt behov av social kontakt tillgodosett. För herrelösa katter som lever ensamma blir
bristen på social kontakt extra tydlig då de inte har samma kontakt till människor som
sällskapskatter har. Det var inte alltid det fanns utfordringsställen och kattkojor på olika ställen.
Som nämnts tidigare kan detta i värsta fall leda till att katter med lägre rang jagas bort av katter
med högre rang. Därför ska utfodringsställen och kattkojor placeras på olika ställen och gärna på
olika höjder så att alla katter kan äta och vila ostört.
Tabell 1.9 Punkt 3 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Kattens/katternas hull är godtagbart.
Ja
Nej
29

Ej kontrollerat
6

Ej aktuell

Det var inte alltid att katter kunde ses under besöken men de katter som visade sig hade bra hull.
Där inga katter syntes till kunde information om katternas hull lämnas av den kattansvarige.
Även fodrets kvalitet gav en hint om att katterna borde vara i bra hull. Det framgick dock att
vissa katter upplevs vara i bra hull men att de i självverket är fulla med mask. Det fanns de som
gav avmaskningsmedel med jämna mellanrum.
Tabell 1.10 Punkt 20 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katten/katterna ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och välbalanserad
näringstillförsel.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
31
4
Fodrets kvalitet var god. Vissa katter utfodrades med såväl blötmat som torrfoder, det som
förekom oftast var dock endast torrfoder. Utfodring skedde vanligast bara en gång om dagen
oftast på förmiddagen men vissa utfodrade kvällstid. Ett fåtal utfodrade ibland två gånger om
dagen.
Tabell 1.11 Punkt 4 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katten/katterna hålls tillfredställande rena och får nödvändig pälsvård.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
29
6
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Ej aktuell

Som nämndes ovan var det inte alltid att katter kunde ses vid besöken. De katter som syntes till
var fina och visade inga tecken på tovor eller ohyra i pälsen. Det framgick dock att vissa katter
besvärades av loppor och skabb. Det fanns de som gav Frontline regelbundet, som är en
insekticid mot ohyra och fästingar.
Tabell 1.12 Punkt 5 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Förvaringsutrymmena hålls tillfredställande rena och renhållning av kattlåda, sker med sådant
intervall att en god hygien upprätthålls.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
15
13
2
5
Katters livsmiljö styr hur snabbt det blir smutsigt och hur ofta kattkojor m.m. behöver rengöras.
Det framgick att halm och filtar bytes ut vid behov. Vissa kattkojor upplevdes vara
svåråtkomliga. Vanligast var att kattkojornas insida bestod av håliga ytor där bakterier lätt kan få
fäste. Det fanns vissa foderkojor och utfodringsställen som var ohygieniska.
Tabell 1.13 Punkt 6 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Utrymmen för katten har mått enligt gällande föreskrifter.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
17
7
2

Ej aktuell
9

Flertalet hade anpassat kattkojor till antalet katter som levde på platsen. Det fanns några
kattkojor som var i minsta laget för en fullvuxen katt. Där ”ej aktuell” valdes som alternativ
fanns inga kojor.
Tabell 1.14 Punkt 7 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Burförbudet för katt följs av djurhållaren.
Ja
Nej
35

Ej kontrollerat

Ej aktuell

Katter i bur förkom inte.
Tabell 1.15 Punkt 8 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Uppbindningsförbudet för katt följs av djurhållaren.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
35
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Ej aktuell

Uppbundna katter förkom inte.
Tabell 1.16 Punkt 11 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katten/katterna hålls i en miljö och har miljöberikning som är anpassad till djurslaget.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
10
24
1
Kattkojor kan liknas vid gömställen. Som nämnts tidigare vill katter kunna gömma sig när de
känner sig stressade. Det var inte alla som hade gömställen i form av kattkojor. Där det fanns
kattkojor var det de som saknade torrt, rent och mjukt liggmaterial. De kattkojor som hade
liggmaterial var överlag i gott skick, endast enstaka kattkojor hade dålig halm och smutsiga
filtar. Det fanns ett antal kattkojor som inte var upphöjda från marken, som utsätts för
markkylan.
Tabell 1.17 Punkt 15 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katten/katterna hålls i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till
djurhållningsformen. Djuret/djuren utsätts endast tillfälligtvis för luftföroreningar.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
3
31
1
Tabell 1.18 Punkt 16 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katter som hålls utomhus har ett efter sitt behov anpassat skydd mot stark värme, nederbörd,
fukt, blåst och kyla.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
3
31
1
Majoriteten av kattkojorna höll inte måttet. Som nämnts tidigare ska kattkojor ge skydd samt
termisk komfort. Katter kan välja och inte använda kattkojan om den är dåligt utformad, därför
är konstruktionen mycket viktig. I vissa fall fanns det ingen möjlighet att placera ut kattkojor för
att markägaren och/eller förvaltaren inte gav sitt tillstånd. Vilket leder till att kojor, matskålar
m.m. plockas bort i samma takt som de placeras ut. Därför bör det finnas en överenskommelse
om det ska vara lämpligt att bedriva katthållning på platsen.
Många kattkojor saknade ventilation och vindfång. Som byggmaterial användes trä eller plast
och som isolering frigolit. Många kattkojor bestod endast av frigolit utan ett skyddande hölje.
Det fanns kattkojor vars placering inte var optimal. Vissa kojor syntes på långt håll, andra hade
olämpligt markunderlag och/eller saknade skydd mot blåst och nederbörd. Det var rätt vanligt att
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flera kojor stod på ett och samma ställe, vilket kan vara negativt för lågrankade katter. På de
platser där det inte fanns några kattkojor fick katterna söka skydd lite varstans i omgivningen.
Tabell 1.19 Punkt 18 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Då utomhustemperaturen är under noll ges katter som hålls helt eller delvis utomhus ljummet
vatten minst 2 gånger per dygn.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
5
25
5
Vatten gavs i samband med utfodring. Vanligast skedde utfodring endast en gång om dagen på
förmiddagen, det fanns även de som utfodrade kvällstid. Det framgick även att mjölk, både
vanlig och laktosfri, samt grädde gavs när det var minusgrader ute för att vätskan inte skulle
frysa direkt.
Tabell 1.20 Punkt 20 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Katten/katterna ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och vatten.
Ja
Nej
Ej kontrollerat
Ej aktuell
27
7
1
Flertalet hade uppdelad utfodring men det fanns även de som bara hade ett utfodringsställe, då
gäller det att katterna håller sams och inte jagar bort varandra om alla katter ska kunna få sin
foderranson.
Tabell 1.21 Punkt 24 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Operativa ingrepp utförs av veterinär.
Ja
Nej
30

Ej kontrollerat
5

Ej aktuell

Vid operativa ingrepp som kastrering anlitades veterinär.
Tabell 1.22 Punkt 26 ur Jordbruksverkets kattchecklista
Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?
Ja
Nej
Ej kontrollerat
2
33
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Ej aktuell

Övriga brister som uppmärksammandes:
•

Kattkojor som bedöms vara svåra att rengöra då de inte gick att öppna ovanifrån eller
från sidan, var svåråtkomliga och/eller inte hade en slät insida utan en hålig där det lätt
kan växa till bakterier.

•

Kattkojor som var placerade väl synliga för allmänheten.

•

Mat – och vattenskålar som inte skyddades mot väder och vind eller fåglar och skadedjur.

•

Foder som serverades på andra föremål än för syftet avsedda matskålar, som bedöms vara
ohygieniskt.

•

Utfodring kvällstid då det är mörkt gör det svårare att ge tillsyn.

•

Katter som hölls på olämpliga platser exempelvis industriområden och nära tungt
trafikerade vägar

Det är viktigt att djurskyddslagstiftningen följs vid all typ av katthållning för att skapa och
upprätthålla en god djurvälfärd. Som resultatet visar ovan efterlevs djurskyddslagstiftningen inte
på alla punkter.
Innan fältstudien kunde påbörjas kontaktades 36 ideella grupper och privatpersoner via mail och
telefon. Av dessa 36 var det de som inte arbetade med kattkolonier, det var de som hade
kattkolonier men inte ville delta i undersökningen och sen var det de som inte hörde av sig
tillbaka. Sammanlagt var det 13 ideella grupper och privatpersoner som var villiga att visa de
kattkolonier och enstaka katter som de ansvarade för, vilket resulterade i att 35 olika platser
besöktes. Samtliga kommuner i Skåne län kontaktades och alla kommuner utom en hörde av sig
tillbaka. Det var endast en kommun som kände till en specifik plats där katthållning bedrevs,
denna plats besöktes. Efter att ha läst på ett kattforum om katthållning utomhus besöktes tre
platser där katthållning bedrevs. Det fanns dock ingen kattansvarig som kunde ge information
om kattkolonierna, därför studerades endast det som då var möjligt att studera. Det finns
sannolikt ett mörkertal som inte har kunnat kontaktas då det inte funnits några kontaktuppgifter
trots efterforskning. Till följd av ett bristfälligt deltagande och otillräckliga kontaktuppgifter går
det i dagsläget inte att redovisa en siffra på hur många kattkolonier det finns i Skåne som var ett
av syftena med fältstudien.
I samarbete med länsstyrelsen i Skåne har ett infoblad utarbetats som redogör för det mest
väsentliga att ta hänsyn till vid katthållning utomhus. Infobladet ska fungera som ett stöd och en
hänvisning till dem som arbetar med herrelösa katter och bifogas i slutet av rapporten.
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4.3 En strategi för ett lyckat resultat
Vid tillämpning av TNR-metoden bör det finnas en strategi att arbeta efter för att få ett lyckat
resultat. Innan infångning och kastrering påbörjas bör en bedömning göras av platsen där
katterna lever. Går det att återplacera osociala katter efter kastrering, vad anser markägaren
och/eller förvaltaren om att det bedrivs katthållning på platsen. Det underlättar för alla parter om
markägaren och/eller förvaltaren har gett sitt samtycke till att det bedrivs katthållning på den
aktuella platsen. På så vis blir katter som hålls på platsen också skyddade. Finns det inget
tillstånd att bedriva katthållning på platsen blir det genast mycket svårare och konflikter kan
uppstå. Katthållning bör inte bedrivas på platser där det finns en säkerhetsrisk som
industriområden, byggarbetsplatser eller intill vägar med mycket tung trafik. Dessa platser är
direkt olämpliga för katter. Katter är rovdjur och bör inte heller hållas på platser där de kan
utgöra en risk för sårbara arter. Det är olämpligt att bedriva katthållning på platser som är väl
synliga för allmänheten. Dels för att det kan förkomma sabotage och risken för att katter hamnar
i konflikt med människor ökar men också för att kattägare överger sina katter om de ser att det
bedrivs katthållning på platsen.
Vidare bör en bedömning av kattpopulationen göras innan infångning och kastrering av katter
påbörjas. Hur många katter finns på platsen, hur pass socialiserad är varje enskild individ, finns
det kattungar. När bedömningen av kattpopulationen är klar behöver temporära och permanenta
hem skaffas till kattungar och tama katter som de kan placeras ut till efter infångning och
kastrering.
När både platsen och kattpopulationen har bedömts behövs en strategi för hur infångning och
kastrering ska gå till, hur arbetet med de återplacerade katterna ska läggas upp och vem eller
vilka som bär det huvudsakliga ansvaret för tillsynen. Det behövs också en plan för hur hållbar
katthållning ska uppnås och att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Det är viktigt att alla som är
delaktiga i arbetet har samma mål.
För att hindra katter från att reproducera sig måste alla katter på platsen fångas in, kastreras, IDmärkas samt registreras, vaccineras och ibland även avmaskas samt avlusas. Katter som är
osociala och skygga återplaceras medan tama katter samt kattungar omplaceras. Om det
tillkommer nya katter ska de fångas in och kastreras för att upprätthålla en stabil kattkoloni. Det
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bör finnas en eller ett par personer som känner katterna bra och vet vad de behöver och som
katterna i sin tur känner sig trygga med.
Efter genomförandet bör en uppföljning och utvärdering göras för att kontrollera så att riktlinjer
följs och att målet/en uppnås (WSPA et al., 2011).

4.4 Finansiering och resurser
Förvaltningen av herrelösa katter har länge haft låg prioritet och ansvaret för de herrelösa
katterna ligger snarare på ideella föreningar och organisationer än på myndigheter. Det
kommunala och statliga myndigheter samt andra relevanta företag och organisationer kan göra
för att underlätta arbetet med herrelösa katter är att bidra med finansiering och resurser. I form av
ekonomiskt stöd, gratis eller subventionerat kattfoder, gratis eller subventionerad kastrering,
veterinärvård, vaccination och parasitbehandling (WSPA et al., 2011).
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5. Diskussion
Den huvudsakliga orsaken till varför det finns så många herrelösa katter är kattens låga status
som ger den ett lågt ekonomiskt värde och gör det väldigt lätt att skaffa katt. Dessvärre är det
minst lika lätt att göra sig av med katten till följd av detta. Att katter ses som självständiga djur
bidrar till att många kattägare felaktigt tror att de klarar sig på egen hand vilket gör det mer
försvarbart att överge dem (Kattprojekt, 2013). Även om det inte står uttryckligen i
djurskyddslagstiftningen att det är ett brott att överge katter så är det indirekt olagligt med tanke
på tillsynskravet som föreligger. Dessvärre är det svårt att väcka åtal vid brottsmisstanke på
grund av bristen på bevis (Robertson, 2008). Kattens låga ekonomiska värde leder till ett lägre
ansvarstagande bland många kattägare som varken kastrerar eller ger sina katter den vård och
omsorg de behöver (Kattprojekt, 2013). Det ansvar som kattägare inte är beredda att ta blir
istället ideella föreningar-, organisationer- samt privatpersoners ansvar, som lägger ner mycket
arbete på att försöka minska antalet katter.
Herrelösa katter har alltid funnits men uppmärksammats mer på senare år (Robertson, 2008). Att
det finns ett stort antal herrelösa katter och är ett problem beskrivs i både svensk och utländsk
litteratur. På hemsidor som svenska kattskyddsförbundet, Sveriges länsstyrelser, jordbruksverket
och i motioner som lämnats till riksdagen går att läsa om minst 100 000 herrelösa katter som
lever i Sverige. Detta är bara en uppskattad siffra och ingen vet säkert hur många herrelösa katter
det faktiskt finns i vårt samhälle idag (Kattprojekt, 2013). Det kan vara mer men det kan också
vara mindre. För att fastställa hur många herrelösa katter det faktiskt finns i Sverige borde en
utredning göras.
Vilka är det som anser att herrelösa katter är ett problem? Är det de som arbetar med herrelösa
katter, är det länsstyrelsen eller övriga befolkningen. Enligt Djurskyddet Sverige (2010) är
herrelösa katter ett stort problem. Det framgick vid besöken att det finns ett problem med många
herrelösa katter i Skåne. Detta upplever även länsstyrelsen i Skåne som utövar tillsynen. Som
nämnts tidigare kontaktades Skåne läns alla kommuner innan fältstudien påbörjades. Majoriteten
verkade dock inte känna till om det fanns några herrelösa katter eller bedrevs någon katthållning
utomhus i deras kommun. Många vidarebefordrade till länsstyrelsen och några tipsade om ideella
grupper. Ett par kommuner tog kontakt med kommunjägaren men han eller hon hade inte haft
kattärenden på flera år. Det var endast några få kommuner som kände till platser där det
eventuellt fanns herrelösa katter. Betyder detta att problemet med herrelösa katter inte är så stort
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som vissa vill göra gällande eller väljer kommunerna att inte se problemet. Något kommunalt
stöd verkar i alla fall inte finnas och allt ansvar som kommer med herrelösa katter tycks ligga på
ideella grupper och privatpersoner.
Arbetet med fältstudien och litteraturstudien har gett ökad kunskap i ämnet och en bättre
förståelse för problemet med herrelösa katter. Herrelösa katter är ett komplicerat ämne som inte
är lätt att handskas med varken för de som arbetar med herrelösa katter eller för länsstyrelsen.
Det är viktigt att djurskyddslagstiftningen följs i arbetet med herrelösa katter för att skapa och
upprätthålla en god djurvälfärd. Resultatet från fältstudien visar att djurskyddslagstiftningen inte
alltid efterlevs på alla punkter, vilket beror på olika faktorer eller en kombination av dessa. Om
arbetet med herrelösa katter hade varit mer strukturerat och det funnits ett bättre samarbete inom
och mellan ideella grupper samt att ekonomiska medel hade tilldelats de som arbetar med
herrelösa katter hade det med stor sannolikhet varit lättare för samtliga att följa
djurskyddslagstiftningen.
Lagstiftning upplevs många gånger som svårläst och invecklad. Det kan ibland vara svårt att
urskilja det som är relevant. För att göra informationen mer lättillgänglig för dem som arbetar
med herrelösa katter har ett infoblad utarbetats i samarbete med länsstyrelsen i Skåne. Infobladet
tar upp det mest väsentliga att ta hänsyn till vid katthållning utomhus och bifogas i slutet av
rapporten. Det går även att hitta på länsstyrelsen i Skånes hemsida.
Som nämnts tidigare var ett av syftena med fältstudien att undersöka hur många kattkolonier det
finns i Skåne, för att se i vilken utsträckning TNR-metoden tillämpas och för att få en
heltäckande lägesbild. Det visade sig dock vara svårt att få fram en siffra på hur många
kattkolonier det finns. Detta beror troligtvis till stor del på den skepticism som föreligger trots
utlovad anonymitet. Mail skickades frekvent, ändå var det inte alla som hörde av sig tillbaka. Det
fanns även de som inte ville delta i undersökningen. Otillräckliga kontaktuppgifter är också en
anledning till varför det i dagsläget inte går att redovisa en siffra på hur många kattkolonier det
finns i Skåne.
Det är många ideella grupper som förespråkar TNR-metoden. De anser att alla katter har rätt till
ett liv vare sig de är tama eller förvildade, har en ägare eller inte. Studier som utförts på
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kattkolonier där TNR-metoden tillämpats visar att metoden fungerar och är effektiv (Robertson,
2008). Resultatet från fältstudien visar dock att det inte alltid är lätt att bedriva katthållning enligt
TNR-metoden och samtidigt leva upp till djurskyddslagstiftningens krav. Förutom de problem
som beskrivs i resultatdelen förekommer även andra bekymmer, som smittspridning individer
emellan och olägenhetsproblem (Schmidt et al., 2009). Det är också vanligt förkommande att
kattägare överger sina katter vid redan etablerade kattkolonier (Robertson, 2008). Vid besöken
framgick att kattägare även lämnar sina katter utanför föreningsmedlemmars privata bostäder.
Kontroll av källan eller tidig kastrering av katter är den metod som alltid bör främjas (Robertson,
2008). Okastrerade katter rör sig över stora områden och bidrar till att antalet herrelösa katter
ökar. Genom att kontrollera källan som ger upphov till oönskade kattungar riskerar färre katter
att bli herrelösa. Dessvärre finns det många oansvariga kattägare som inte kastrerar sina katter,
troligtvis på grund av kattens låga ekonomiska värde. För att få fler kattägare att kastrera sina
katter behövs information och kampanjer.
En tvivelaktig metod som tillämpas är avlivning. Avlivning av friska katter är etiskt tveksamt
och bör endast ske i absoluta nödfall när det inte finns någon annan lösning. Kattens status
kommer inte att stärkas så länge det är accepterat att reducera antalet herrelösa katter genom
avlivning. Och även då avlivning tycks vara en effektiv metod för stunden är den inte hållbar
långsiktigt, den behandlar bara symtomen istället för att lösa problemet (WSPA et al., 2011).
Vidare är omplacering av herrelösa katter en vedertagen metod. Men omplacering passar inte alla
individer, därför är det främst tama katter som omplaceras. Enligt L 102 1 kap. 23§ (2008:5) bör
inte katter som levt utomhus och är förvildade tvingas leva inomhus. Skygga och förvildade
katter lämpar sig inte som sällskapsdjur och bör alltså inte omplaceras. Dessa katter mår bäst av
att leva fritt utan närmre kontakt med människor.
Ideella föreningar, organisationer och privatpersoner som arbetar med herrelösa katter behöver
stöd i form av finansiering och resurser. Många lägger ner mycket av sin fritid på arbetet med
herrelösa katter och finansierar flera kostnader själva. Det är viktigt att både kommunala och
statliga myndigheter samt andra relevanta företag och organisationer ger sitt stöd (WSPA et al.,
2011). Med mer resurser kan mer göras för de herrelösa katterna. Även ett samarbete måste till
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mellan myndigheter och ideella grupper för att tillsammans försöka stärka kattens status och
reducera antalet herrelösa katter.
Efter att ha varit ute i fält och mött personer från olika ideella grupper framgick att det inte
förekom något direkt samarbete mellan grupperna. Många hade även olika uppfattning om hur
herrelösa katter ska hanteras. Om det ska till en förändring av herrelösa katters situation måste
ideella grupper tillsammans hitta en strategi att arbeta efter som stödjs av myndigheterna.
Huvudansvaret för herrelösa katter bör ligga på myndigheter (WSPA et al., 2011). Som det är nu
ligger ansvaret snarare på ideella grupper och privatpersoner. De som arbetar ideellt med att
hjälpa herrelösa katter har ingen skyldighet att göra det. Som nämnts tidigare är ett samarbete
mellan myndigheter och ideella grupper nödvändigt för att reducera antalet herrelösa katter. Om
dessa ingår ett avtal med varandra som innebär att ideella grupper får stöd i form av finansiering
och resurser för att underlätta arbetet och successivt reducera antalet herrelösa katter skulle
myndigheter få bättre kontroll och se en minskning av kattpopulationer.
Det ska inte behöva förekomma herrelösa katter i dagens Sverige, men problemet med herrelösa
katter kommer att kvarstå så länge kattägare inte kastrerar och ID-märker sina katter. Genom
lagstiftning och kontroll borde det gå att skapa ett samhälle där katter inte behöver vara
herrelösa. Obligatorisk ID-märkning och registrering av katter bör införas för att övergivna katter
och katter som kommit bort ska kunna spåras till sin ägare (WSPA et al., 2011). Det bör även
finnas ett centralt kattregister precis som Jordbruksverkets centrala hundregister. Många
kattägare anser att det är för dyrt att kastrera eller sterilisera katter (Patronek et al., 1997). Detta
beror med stor sannolikhet på kattens låga ekonomiska värde. För att få fler kattägare att kastrera
sina katter skulle rabatterad kastrering kunna införas, och i samband med kastrering automatisk
ID-märkning av samtliga katter.
Mer måste göras för att nå ut med information till kattägare om hur viktigt det är att kastrera och
ID-märka katter. Det gäller inte bara kattägare i tätbebyggda områden utan även alla bönder, som
ofta har flera katter som springer vind för våg och förökar sig fritt. För att med tiden kunna
stärka kattens status måste människors attityd gentemot katter förändras.
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5.1 Felkällor
Ibland var det svårt att få klarhet i huruvida TNR-metoden tillämpades i kattkolonierna eller ej
då det var dålig struktur. På många plaster levde det både kastrerade och okastrerade katter i
samma kattkoloni. Det fanns de som bara använde TNR-metoden som tillfällig lösning för att
efterhand omplacera katter. Somliga var osäkra på eller visste inte hur många katter det levde på
platsen. I vissa fall var det även svårt att veta vem som ägde katten/erna, om det var den ideella
gruppen, den eller de som skötte katten/erna eller någon annan.
De uppgifter som lämnades vid besöken behöver inte vara riktiga med tanke på den skepticism
som föreligger gentemot människor som visar intresse för herrelösa katter och vill ha
information om var de finns. Rädslan för att något ska hända katterna ligger till grund för denna
skepticism.
De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien är alla framtagna och författade i andra
länder. Frågan är hur pass tillämpliga och relevanta de är för herrelösa katter och kattkolonier i
Sverige, då det finns faktorer som skiljer mellan länderna exempelvis klimat och lagstiftning.

5.2 Etiska aspekter
Som nämndes i metoddelen framgick det tydligt i brevet som skickades ut till ideella grupper,
privatpersoner samt Skåne läns kommuner att deltagandet var anonymt. Vilket innebär att varken
namn på personer som kontaktas eller adresser redovisas i rapporten.
De som arbetar med herrelösa katter gör oftast det av etiska skäl. Det är viktigt att arbetet är
förenligt med djurskyddslagstiftningen för att upprätthålla de etiska kraven.

5.3 Framtida studier
Det visade sig vara svårt att få fram en siffra på hur många kattkolonier det finns i Skåne som var
ett av syftena med fältstudien. Om det i en framtida studie ska vara möjligt att redovisa en siffra
krävs det mer efterforskning.
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Obligatorisk ID-märkning samt registrering av katter lades fram som förslag av SOU (statens
offentliga utredningar) för ett antal år sedan men infriades inte. Obligatorisk märkning borde
dock vara en hållbar lösning som successivt kan reducera antalet herrelösa katter. Med
obligatorisk märkning av katter skulle det bli betydligt enklare att hitta kattägare samt att
särskilja herrelösa katter åt, och hade underlättat arbetet för såväl myndigheter som ideella
grupper. Av den anledningen bör obligatorisk ID-märkning samt registrering av katter utredas
vidare för att i framtiden bli lag.

5.4 Slutsatser
För att uppnå god djurvälfärd är det viktigt att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Olika faktorer
och ibland en kombination av dessa gör att inte alla kriterier alltid uppfylls. Bristen på resurser
och kunskap kan vara orsaker till varför exempelvis kattkojor är dåligt utformade. Tidsbrist,
avståndet mellan utfodringsplats och hemmet och ensam ansvarig utan hjälp kan vara skäl till
varför tillsynen är bristfällig. Ges inget tillstånd att bedriva katthållning på den aktuella plasten
blir det svårt att tillgodose herrelösa katters behov av tillsyn och skydd.
Det krävs bra arbetsstruktur vid tillämpning av TNR-metoden för att få ett lyckat resultat och
underlätta arbetet. Många gånger tycktes det inte finnas någon struktur och då kan det även bli
svårt att leva upp till djurskyddslagstiftningen. För att underlätta arbetet med herrelösa katter
krävs inte bara en bra arbetsstruktur utan även resurser och samarbete. Resurser i form av
ekonomiskt stöd och subventionerad kastrering samt kattfoder. Bättre samarbete inom och
mellan ideella grupper samt ett gemensamt arbetssätt. Och det kanske absolut viktigaste, ett
fungerande samarbete mellan ideella grupper och kommunala samt statliga myndigheter för att
tillsammans förbättra herrelösa katters situation samt stärka kattens status.
Skepticism, tidsbrist samt otillräckliga kontaktuppgifter och svar gör att det i dagsläget inte går
att redovisa en siffra på hur många kattkolonier det finns i Skåne. Ska det vara möjligt att i
framtiden undersöka detta vidare krävs mer tid och efterforskning och kanske ett annat
tillvägagångsätt.
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7. Bilagor
7.1 Bilaga 1 – Infoblad
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1.2 Bilaga – Checklista
Allmän
Katt 27

Finns eller söks tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 16 §, L120

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 28

Kan sökanden anses vara lämplig att bedriva verksamheten.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 16 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 29

Tillsyn sker av katterna i tillräcklig omfattning.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3 §, L102 1kap. 16 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 30

Sjuka/skadade katter ges nödvändig vård. Ev. veterinär som anlitats:

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 2 §, DL 9 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 31

Avlivning av katter sker enligt gällande föreskrifter och utan
onödigt lidande för katten.
Ja

Nej

Ej kontr.

DL 2 §, L22 2kap. 2 §, L22
9kap.

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 32

Artificiell belysning finns så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter.

Ja

Nej

Ej kontr.

Ej aktuell

Kommentar:
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L102 1kap. 7 §

Katt 33

Kravet på insläpp av dagsljus är uppfyllt.

Ja

Nej

Ej kontr.

DF 2 §, L102 1kap. 4 §.

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 34

Fönster, belysningsanordningar och elinstallationer som katter kan nå
har skydd eller är utformade så att skaderisk inte föreligger.
Ja

Nej

Ej kontr.

DF 3 §, L102 1kap. 8 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 35

Buller i kattutrymmet har en godtagbar nivå och frekvens. Uppmätt värde:

Ja

Nej

Ej kontr.

DF 2 §

Ej aktuell

Kommentar:

Kontroll
Katt 1

Kraven avseende social kontakt eller att katterna ska hållas åtskilda
är uppfyllda.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 1kap. 17 §, L102 1kap. 21
§, L102 3kap 1 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 2

Klor inspekteras regelbundet och klipps vid behov.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 2-4 §§

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 3

Kattens/katternas hull är godtagbart.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 2-4 §§, L102 1kap. 18 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 4

Katten/katterna hålls tillfredställande rena och får nödvändig pälsvård.

Ja

Nej

Ej kontr.

Ej aktuell
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DL 2-4 §§, L102 1kap. 19 §

Kommentar:

Katt 5

Förvaringsutrymmena hålls tillfredställande rena och renhållning av
kattlåda, sker med sådant intervall att en god hygien upprätthålls.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 1kap. 5 §, L102 1kap. 20 §,
L102 3kap. 5 §

Ej aktuell

Kommentar:

Utrymmeskrav
Katt 6

Utrymmen för katten har mått enligt gällande föreskrifter.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3-4 §§, DF 1b §, DF 4 §, L102
3kap. 4 §, L102 3kap. 1112 §§

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 7

Burförbudet för katt följs av djurhållaren.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3-4 §§, L102 1kap. 14 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 8

Uppbindningsförbudet för katt följs av djurhållaren.

Ja

Nej

Ej kontr.

L102 3kap. 7 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 9

Balkong som är belägen mer än fem meter över marken, där katter vistas
ensamma, är försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att
falla ner.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 3kap. 8 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 10

Digivande honkatter har tillgång till en lugn och ostörd plats för sig och
ungarna.
Ja

Nej

Ej kontr.

Ej aktuell

Kommentar:
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L102 1kap. 13 §, L102 3kap. 3 §

Byggnader och andra utrymmen
Katt 11

Katten/katterna hålls i en miljö och har miljöberikning som är anpassad
till djurslaget.
Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3-4 §§, L102 1kap. 12 §,
L102 3kap. 2 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 12

Utrymmena är rymningssäkra. Mellanrum i galler, nät och andra
anordningar är konstruerade och anpassade till katter så att de inte
kan tränga sig ut eller fastna.
Ja

Nej

Ej kontr.

DL 2 §, DF 3 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 13

Förutsättningar finns att rädda katterna vid brand ur kattstallet.

Ja

Nej

Ej kontr.

L102 1kap. 9 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 14

Den tillståndspliktiga anläggningen har utrymme för foder och
foderhantering, bad- och skötselmöjlighet, samt utrymme för
isolering och vård av sjuka katter.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 1kap. 10 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 15

Katten/katterna hålls i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov
och till djurhållningsformen. Djuret/djuren utsätts endast tillfälligtvis
för luftföroreningar. Uppmätt värde
Ja

Nej

Ej kontr.

DF 2 §, L102 1kap. 6 §

Ej aktuell

Kommentar:

Utomhushållning
Katt 16

Katter som hålls utomhus har ett efter sitt behov anpassat skydd mot
stark värme, nederbörd, fukt, blåst och kyla.
Ja

Nej

Ej kontr.

Ej aktuell
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L102 1kap. 15 §

Kommentar:

Katt 17

Kraven på rastgårdens utformning är uppfyllda.

Ja

Nej

Ej kontr.

L102 3kap. 2 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 18

Då utomhustemperaturen är under noll ges katter som hålls helt eller
delvis utomhus ljummet vatten minst 2 gånger per dygn.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 3kap. 6 §

Ej aktuell

Kommentar:

Foder, vatten och andra ämnen
Katt 19

Katten/katterna ges möjlighet till ett lugnt och naturligt intag av foder och
vatten.
Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3 §, L102 1kap. 18 §, L102
3kap. 6 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 20

Katten/katterna ges foder som garanterar en tillräcklig, allsidig och
välbalanserad näringstillförsel.
Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3 §, L102 1kap. 18 §

Ej aktuell

Kommentar:

Katt 21

Katten har fri tillgång till rent dricksvatten.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 3 §, L102 3kap. 6 §

Ej aktuell

Kommentar:

Avelsförfarande
Katt 22

Kraven kring avel är uppfyllda.

Ja

Nej

Ej kontr.

DF 29 §, L102 1kap. 24-25 §§

Ej aktuell

Kommentar:
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Katt 23

Kravet på att kattungar inte skiljs från modern annat än temporärt, så länge
de behöver hennes mjölk och omvårdnad följs.
Ja

Nej

Ej kontr.

L102 3kap. 9 §

Ej aktuell

Kommentar:

Operativa ingrepp
Katt 24

Operativa ingrepp utförs av veterinär.

Ja

Nej

Ej kontr.

DL 10-11 §§

Ej aktuell

Kommentar:

Katthem och kattpensionat
Katt 25

Finns tillräckliga kunskaper om katt för att bedriva verksamhet.

Ja

Nej

Ej kontr.

Ej aktuell

Kommentar:

Övrigt
Katt 26

Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?

Ja

Nej

Kommentar:

45

L102 3kap. 10 §

Elin Olofsson
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