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Hill’s stöder 
djurhemmens viktiga arbete

Vår mission har i mer än 75 år varit att 
medverka till att berika och förlänga det 
speciella förhållandet mellan människor  
och deras husdjur. 

Samtidigt brinner våra hjärtan också 
för hundar och katter som inte har en 
kärleksfull familj och ett trevligt hem. 
Därför stöder vi lokala djurhem och 
välgörenhetsorganisationer i hela världen. 
Genom att bland annat donera foder 
hjälper Hill’s varje år till att rädda nästan 
en miljon hundar och katter världen över. 

Genom att ge djuren precis den näring 
de behöver från den dag de kommer till 
djurhemmet ser vi till att deras hälsa är 
högsta prioritet. Och friska djur är lyckliga 
djur som snabbare hittar en ny familj! 

Hill’s är stolta över samarbetet med 
Djurskyddet Sverige. Samarbetet innebär  
att vi stöttar Djurskyddet Sverige  
centralt på olika sätt men också lokalt  
där vi bland annat tillhandahåller foder 
till de inneliggande djuren på 
Djurskyddets djurhem.
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8 Snart ska regeringens proposition om id-märkning och registrering av katt läg-
gas fram i riksdagen. Kommer den att följa utredarens förslag? Vi får se i sep-
tember. I Danmark frångicks ett förslag att införa obligatorisk id-märkning och i 
stället infördes en regel som försämrar statusen totalt för de danska katterna. 

6  Kycklingar skållades  
levande hos Kronfågel

26 ”Marvin har gett oss  
kärlek för miljoner”

30 Alpackorna – djuren från  
Peru som sägs ge andlig ro

36 Skön sommarläsning och  
fint fisk-tv-program: Vi tipsar! 
38 Djurkrysset – lös och få  
chansen att vinna fina priser  
40 Medlemsinformation &  
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Svenska kors rätt till bete sommartid är för 
tillfället en av de mest angelägna djurskydds-
frågorna. Å ena sidan marknadsför Arla på 
sin hemsida det nya ko-livet med ännu bättre 
djuromsorg. Det nya ko-livet innebär extra 
långt sommarbete, korna går fritt inomhus, 
har gott om plats inomhus och mjuka bäddar 
att vila på och skön massage från roterande 
borstar. Den 24 april visades glada kor vid 
Arlas kosläpp. 

Å andra sidan har Arla uttalat att man inte 
har något emot att Sverige avvecklar sitt krav 
på bete för mjölkkor, för att kunna utveckla sina 
egna koncept. Andra svenska mejeriföreningar 
har en annan uppfattning. Vissa Arla-bönder 
driver en intensiv kampanj för att hävda att kor 
mår dåligt på bete, att de mår lika bra inomhus 
och att vissa koraser inte vill gå ut på bete. Hur 
ställer sig Arla till denna argumentation?

Tung djurskyddsexpertis från SLU bekräftar 
att det inte finns något faktastöd för att olika 

koraser har olika beteenden och motivation för 
att beta. Djurskyddslagen från 2019 säger att 
djur ska ha rätt utföra sådana naturliga beteen-
den, som de är starkt motiverade för. Det finns 
inget hinder i djurskyddslagstiftningen att låta 
kor vara inomhus vid stark hetta och i stället 
beta kväll och nattetid. Man kan också ordna 
skugga på bete. Det finns starkt forskningsstöd 
för att kor mår bra på bete. 

VD för Arla, Patrik Hansson, skriver i januari 
”När det gäller lagstiftningen kring t ex betesla-
gen så är det LRF som för talan gemensamt för 
alla mejerier och vi går inte in i denna debatt. … 
Våra ägare mjölkbönderna har delade uppfatt-
ningar i frågan och vi har inte för avsikt att driva 
den, utan hänvisar till LRF”. Arla är den största 
aktören på den svenska mejerimarknaden. Man 
kan uppfatta att Arla skickar olika budskap. Vad 
gäller?
Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter och 
styrelseledamot Djurskyddet Sverige

Mejla dina insändare till redaktionen@djurskyddet.se eller posta till Tidningen 

Djurskyddet, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Katternas rättigheter
Ett och ett halvt år har gått med pandemi-
restriktioner. I september kanske samhäl-
let kan öppna upp så smått, sa statsminis-
ter Stefan Löfven nyligen. Samma månad 
ska regeringen lägga fram sin proposition 
om märkning av katt. Kommer den att 
följa utredaren Ulrika Geijers uppmaning 
och föreslå en obligatorisk id-märkning 
och registrering? Vi får se. 

I Danmark var nyligen ett liknande 
förslag uppe men det danska folketinget 
valde en helt annan väg. Vilken? Bläddra 
fram till temasida 14 och läs Jeanette 
Thelanders rapport.

Vi visar sällan bilder på plågade djur 
men ibland går det bara att greppa 
verkligheten efter att själv ha sett den. 
Djurskyddet Norra Halland delar i slutet 
av temat med sig av tandbilder på några 
av de hemlösa katter som de tagit emot 
och gett veterinärhjälp. Föreningens 
ordförande Karin Sundgren berättar vad 
det är vi ser och varför det är så viktigt – 
för alla kattägare – att regelbundet se sin 
katt i munnen.

I detta nummer tittar vi också tillbaka på 
den vår som varit och belyser några av de 
underliga saker som skett.  
   Avelsplanen för bondkatten som först 
godkändes sedan underkändes av Jord-
bruksverket är en. Helena Elofsson, djur-
skyddschef på Jordbruksverket förklarar 
vad som hände i Jörgen Olssons intervju 
på sidan 16. 

Innan datorn stängs av inför sommar-
en dyker mejlsvaret som kom i maj från 
ordföranden i Vilhelminas södra sameby, 
Mathias Blind, upp på skärmen. Frågan 
var hur läget är uppe i Stekenjokk där 
renkalvarna for illa under förra årets 
turistinvasion. Han kände oro.    

”Människor borde kunna ta till sig in-
formationen att hålla avstånd till renarna 
och helst inte åka hit. Men egot att upp-
leva är större än att låta bli”, skrev han.

 Ge egot semester! Fin sommar! 

Mest läst på webbtidningen  
under maj 2021 
1. Så hjälper du fågelungen bäst
2. Rådjurskid är sällan övergivna
3. Fyra råd om du finner en fågelunge
4.  Omärkta danska katter blir var mans 

egendom
5. Fråga Experten-svar

MEST LÄST PÅ TIDNINGEN.DJURSKYDDET.SE

Katarina Hörlin 

Redaktör, tillsammans med Griffin, pudel.

redaktionen@djurskyddet.se

LEDARE

TYCK TILL!

Självklart vill Arla att alla svenska kor ska ha 
det bra. Vi är måna om att korna på mjölkgår-
darna är friska och sköts med omsorg. Därför 
bedömer bönderna varje kos välbefinnande 
regelbundet på ett standardiserat sätt, i 
enlighet med Arlas kontroll- och kvalitets-
program Arlagården. Under 2020 lanserade 
vi en förbättrad version av programmet. Alla 
Arlabönder måste följa programmet, men 
många gör ännu mer. Bönder som investerar 
extra i ytterligare omställningar för förbättrad 
djuromsorg på sina gårdar får sedan 2020 mer 
betalt för mjölken de levererar inom program-
met ”det nya kolivet”, som omfattar all färsk 
mjölk med den röda Arlakossan. 

Gunnela Ståhle frågar sig om Arla kan skicka 
olika budskap. Svaret är att när det kommer till 

djuromsorg är budskapet tydligt – alla bönder 
som är medlemmar i Arla måste ge sina djur 
den bästa omsorgen. Däremot kan de självklart 
ha olika uppfattning i politiska frågor. Betes-
lagstiftningen är en sådan fråga där det finns 
delade uppfattningar och där Arla precis som 
Ståhle skriver hänvisar till LRF. För oss är det 
självklart att det behövs många röster i debat-
ten om hur vi får ett hållbart och framtidsinrik-
tat lantbruk i Sverige, där djuren mår bra och 
bönderna har goda förutsättningar att bidra till 
Sveriges matproduktion.
Lisa Ehde, Arla Sveriges chef för Member & Agri 
Commercial 
 

Gunnela Ståhles replik på detta svar kan läsas på 
webbtidningen: tidningen.djurskyddet.se
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Rubrikrättelse
Rubriken på sidan 10 i förra numret av Tidningen Djurskyddet: Djurfria metoder i forsknings- 
propositionen borde varit Alternativa metoder i forskningspropositionen.//Redaktionen

Vill Arla att bara vissa  
svenska kor ska ha det bra?

Arlas svar: 
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Pengarna tillbaka om du och din katt inte blir nöjda!

Best Friend AB  Mail: info.sweden@bestfriend.com  Tel: 0200-277500          www.bestfriend.com

Best Friend Cattia kattströ, bildar små effektiva klumpar och är tillverkat av naturliga 

material utan konstgjorda tillsatser. Produkten har en överlägsen förmåga att 

binda både vätska och lukt vilket håller kattlådan fräsch och luktfri. 

DrygAbsorberar 
dålig lukt

Tass-
vänlig

Prisvärd
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Text Katarina Hörlin
I KORTHET

Nya Zeeland stoppar 
djurexport till havs
 Mer än 100 000 nötkreatur exporterades 
till Kina i fjol från Nya Zeeland via fartyg. 
Men nu är det slut. I april beslutade Nya 
Zeelands regering att förbjuda exporten av 
levande lantbruksdjur till havs. 

– När djuren lämnat Nya Zeeland är våra 
möjligheter väldigt begränsade att säkerstäl-
la djurens välfärd innan de når sin destina-
tion, sa landets jordbruksminister Damien 
O’Connor i RNZ, Radio New Zeeland.

Exportförbudet av levande boskap till havs 
har en övergångsperiod på två år. 

De cirka 150 000 mjölkraskalvar som 
skulle exporteras kommer att slaktas på Nya 
Zeeland. 

Sällskapsdjur är mer än en ägodel
 En före detta partner hotade att elda upp 
kvinnans katter om hon inte tog tillbaka 
vad hon berättat för polisen. Han visste att 
katterna betydde allt för henne. Därför ska 
han också betala skadestånd för hoten, slår 
hovrätten fast och går emot tingsrätten 
som dömde till två månaders fängelse för 
övergrepp i rättssak, men avslog skadestånd. 
Detta då ”djur är saker och hot mot lös egen-
dom sällan skadar den personliga integriteten 
tillräckligt allvarligt för att ersättning ska 

utgå”. Hovrätten höll inte med och ansåg att 
hotet var ett angrepp på annans frid. 

”Vi hoppas på fler tolkningar till kvinnors 
och djurs fördel efter detta”, skriver organisa-
tionen Se Sambandet, som lyfter denna dom i 
sin nyskrivna rapport Inte min hund. 

– Det här är en viktig dom, säger jurist 
Helena Striwing, som i sin gästkrönika på 
sidan 34 guidar oss genom denna och andra 
banbrytande svenska domar som gäller 
sällskapsdjur. 

Kor slipper gå  
inne året runt
 Planerna att förverkliga LRF:s stämmo-
beslut att låta kor i lösdrift gå inne året runt, 
och inte komma ut på bete, skulle prövas i 
ett pilotprojekt. För att starta projektet kräv-
des ett godkännande från en djurförsöksetisk 
nämnd. I maj kom beskedet att Göteborgs 
djurförsöksetiska nämnd avslog ansökan. 
Motiveringen: Försökets nytta överstiger inte 
det lidande det innebär för korna. 

– Starkt arbetat av nämnden, säger Emma 
Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige. 
Läs mer på sidan 22. 

Kronfågel skållade kycklingar levande
 Minst 100 kycklingar har skållats levande på 
Kronfågels slakteri i Valla.  
  Slaktprocessen går till så att kycklingen först 
bedövas för att förlora medvetandet. På det 
aktuella slakteriet sker det med gas, koldioxid. 
Sedan avblodas kycklingen med ett stick i 
halsen och det är då den avlider.  
   Därpå ska de avlivade kycklingarna skållas 
för att fjädrarna ska lossna. Men flera fåglar 
har inte avblodats när de kom till skållningen, 
avslöjade Aftonbladets 200 sekunder. 
    I en intervju med tidningen ATL den 6 maj 
säger djurskyddshandläggaren Ulrike Seger-

ström att ”Lagstiftningen är tydlig. Djur ska 
vara avblodade. Det är först då de är avlivade. 
Annars finns risken att de kan känna och vakna 
till.”
     Fler än 90 kommuner har nu sagt upp 
sina avtal med Kronfågel, som i skrivande 
stund uppger att kontrollmomenten vid deras 
anläggning i Valla utanför Katrineholm där en 
miljon kycklingar slaktas i veckan ska skärpas.    
   ”Sedan årsskiftet har vi slaktat 22 miljoner 
kycklingar och 150 av dem har tyvärr varit 
ostuckna. En siffra vi jobbar stenhårt med att 
få ner” skriver Kronfågel på sin hemsida. 

Nya Zeeländska kor 
slipper sjötransport.
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 ”Det är av absolut yttersta vikt att vi tillsam-
mans nu lyfter på varenda sten för att trygga 
tillgången på veterinärer i Sverige – på både 
kort och lång sikt”, sa landsbygdsminister 
Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande, som 
kom i början av juni. Hon skulle då kalla till 
möte med veterinära aktörer och tala om hur 
krisen med veterinär tillgänglighet ska lösas i 
sommar.  

Flera djursjukhus begränsar sina öppettider 
eller stänger helt i sommar. 

Situationen har uppstått som en konsekvens 
av bristen på veterinärer, skriver Jordbruksver-
ket, SJV.  Fler skäl är att antalet sällskapsdjur 
ökat då många köpt djur under pandemin.  
    SLU ska tillsammans med SJV se till att ve-
terinärstudenterna i årskurs fem som på grund 
av pandemin inte kunnat slutföra alla kurser 
ändå ska kunna börja arbeta redan i juni. 

– Vi kommer att göra vårt yttersta, men 
måste prioritera akut sjuka djur. Många djur-
ägare kommer vara tvungna att åka längre för 
att få vård till sitt djur och väntetider för att få 
vård kommer bli längre, säger Hillevi Lindström, 
chef för Distriktsveterinärerna, som är en del av 
SJV, i ett pressuttalande.

Samarbete mellan alla veterinära aktörer. 
myndigheter såväl som privata, behövs för 
att få en lösning i sommar, skriver SJV, som 
för att lösa problemet på lång sikt omgående 
kräver fler utbildningsplatser på veterinär-
utbildningen. 

Minister har möte om veterinärbristen
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Fast till sjöss 
 I mars fastnade ett fartyg i Suezkanalen. 
Omkring 200 000 djur ombord på detta och 
köande fartyg fick vänta i dagar. Händelsen 
förde återigen upp problemen med levande 
djur på tranporter till debatt. 
   I år ska EU-parlamentets tillfälliga djur-
transportutskott redovisa sina förslag på hur 
plågsamma djurtransporter inom och genom 
EU ska hindras. 

 19 450 kontrollinsatser, varav 8 185 fysiska 
kontroller, genomfördes av länsstyrelsens 
djurskyddskontrollanter under 2020. En minsk-
ning med 12 procent jämfört med 2019, visar 
rapporten Djurskyddskontrollen 2020 – En 
redovisning av kontrollmyndigheternas arbete. 
9 471 kontroller handlades utan fysiskt besök. I 
kontrollinsatserna ingick även 1  794 tillstånds-
prövningar och besiktningar av transporter. 
2020 tog länsstyrelserna emot 13  705 anmäl-
ningar om brister i djurskyddet, för både säll-
skapsdjur och lantbrukets djur. 1  928 informa-
tionsärenden kom från officiella veterinärer på 
slakterier. Den vanligaste bristen för nötkreatur 
var smutsiga djur.

Bristerna inom grishållningen har ökat stort,  
både vid länsstyrelsens djurskyddskontroller 
och vid Livsmedelsverkets kontroller på slakteri. 

Sjuka och skadade djur har inte fått nöd-
vändig vård eller utrymme för denna vård. 
359 kontroller av grishållningar gjordes under 
2020, en minskning med 43 kontroller jämfört 
med 2019. Rena liggytor, rena grisar, rengöring 
och utgödsling av stallutrymmen och krav på 
ströets kvalitet har försämrats avsevärt, slår 
rapporten  fast.

Det är allvarliga djurskyddsbrister. Vad   

tänker du som ordförande för Sveri-
ges Grisföretagare om detta, Jeanette     
Elander? Hur ska ni rätta till  dem?
– Vi vet inte de exakta orsakerna till bristerna. 

Att vi ser en ökning i antal brister kan bero på 
att kontrollen har förändrats, att produktionen 
har förändrats eller både och. Oavsett vad 
som är orsaken måste vi identifiera tänkbara 
faktorer och utifrån det se möjliga åtgärder för 
utveckling. Därför har vi inom näringen initierat 
ett arbete i dialog med Jordbruksverket för en 
positiv förflyttning. Arbetet har startat upp och 
arbetsgruppen är sammansatt av kompetens 
från olika delar inom näringen, svarar Jeanette 
Elander.

Även kontrollerna av slakterier visar många 
brister. Flera rör kraven på kompetensbevis och 
djurskyddsansvarig. Några rör de mest kritiska 
momenten vid bedövning och avlivning, som 
brister kring underhåll och funktionstest av fix-
erings- och bedövningsutrustning, skriver SJV. 

Även ”kontrollerna av slakteriernas stan-
dardrutiner som ska garantera att avlivning och 
därmed sammanhängande verksamhet utförs 
i enlighet med lagstiftningen visar att inne-
hållet i dessa brister i mycket stor utsträckning” 
konstaterar rapporten. 

Färre fysiska djurskyddskontroller

Inget åtal mot  
hönsplågare
 I våras avslöjade Djurrättsalliansen hur 
hönor klämdes till döds i stalldörrar vid 
landets största värphönsanläggning.  
   Filmen visades i SVT som lät länsstyrelsen 
i Kalmar ta del av materialet. De agerade 
direkt och startade ett internt tillsynsärende 
av anläggningen och åtalsanmälde djur-
plågeriet. Förundersökningen blev nerlagd då 
det enligt åklagaren inte gick att identifiera  
personerna från den inhyrda städfirman och 
samarbetet med firman hade avslutats.  
   ”Om polis och åklagare inte får fatt i de 
ansvariga personerna så är det inte mycket 
länsstyrelsen kan göra åt det” skriver Fredrik 
Ustrup, enhetschef djurenheten, länsstyrel-
sen, som svar på frågan om de ska skärpa 
kontrollerna, men ”eftersom Cedergrens 
har en omfattande verksamhet” görs ”olika 
kontroller regelbundet av verksamheten.” 

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet minskade förra året. Färre fysiska 
kontroller och fler administrativt handlagda ärenden blev en av pandemins konse-
kvenser. Bristerna för gris ökade stort. Det visar Jordbruksverkets, SJV, rapport.

Containerfartyget M/V 
Ever Given gick på grund 
i Suezkanalen i mars.

Fo
to

: S
h

u
tt

er
st

o
ck

EU på väg mot burstopp 
EU-parlamentet uppmanar EU-kommissi-
onen att förbjuda burhållning av lantbruks-
djur till 2027. Bakom ligger kampanjen End 
the Cage Age, där mer än 1,4 miljoner EU-
medborgare skrivit på för att de 300 miljoner 
lantbruksdjur, som grisar, kaniner och höns, 
vilka varje år hålls i trånga burar i EU ska 
slippa och släppas ut.
     EU-kommissionen fattar sitt beslut i 
sommar. 
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>>

Katten på bilden bredvid heter Trollet. Hon är åtta månader och har haft 
tur i oturen. Hon räddades från ett liv som förvildad tamkatt av föreningen 
Djurskyddet Norra Halland och hennes tänder är friska.  
   Runt 100 000 hemlösa katter beräknas finnas i Sverige. Hur deras tänder 
drabbas av hemlösheten ser ni på sidan 18.  
   Stoppa kattastrofen! uppmanar Djurskyddet Sverige ansvarig minister 
och tidningen har hört med Regeringskansliet hur det går med arbetet inför 
höstens hett efterlängtade proposition om obligatorisk id-märkning och 
registrering av katt. 

KATTERNA 
KAN INTE 
VÄNTA MER

TEMA KATTERS RÄTTIGHETER
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TEMA KATTERS RÄTTIGHETER  

F
orskaren och adjunkten i djur-
skydd, Frida Lundmark Hedman, 
vilka förbättringar gav de nya 
kattföreskrifterna? 

– Det korta svaret är ”Det får 
tiden utvisa”, svarade hon när vi ställde 
frågan i höstas och sedan utvecklade hon 
svaret, som tur var. 

Först, underströk hon, kan man konsta-
tera att föreskrifterna för hund och katt 
genomgått en revidering som innebär en 
omstrukturering av kapitlen och paragra-
ferna, en omformulering av tidigare regler, 
några har tillkommit och andra tagits bort. 
Exakt vilka ändringar som leder till för-
bättringar och eventuella försämringar får 
delvis tiden utvisa eftersom tolkningen och 
tillämpningen av föreskrifterna kommer 
att påverka vilken djurskyddsnivå som blir 
slutresultatet.  

– I vissa fall kommer vi behöva invänta 
rättspraxis för att veta hur reglerna ska tol-
kas. En anledning till det är att fler regler 
skrivits om och utformats som så kallade 
funktionskrav, det vill säga regeln innehål-
ler ett mål istället för krav på resurser eller 
skötsel. Dessa kan ha fördelarna av att 
kattägarna bättre förstår vad syftet med en 

regel är och att det medger en viss flexi-
bilitet i hur regeln kan uppfyllas. Å andra 
sidan kan det bli en tolkningsfråga om en 
regel är uppfylld eller inte.

Exempelvis har resurskravet på skydds-
nät för balkonger mer än fem meter över 
marken tagits bort och anses numera ingå 
i funktionskravet ”Djurhållaren ska vidta 
åtgärder för att förhindra fallskador på 
hundar och katter i förvaringsutrymmen”. 

– Med den tidigare skrivningen var det 
onekligen lättare att förstå att jag som 
kattägare ska näta in min balkong. Den 
nuvarande skrivningen kommer kräva en 
medvetenhet från såväl kattägare som 
djurskyddshandläggare att icke-nätade 
balkonger utgör en skaderisk, och att en 
balkong är att se som ett ”förvaringsut-
rymme”. Djurskyddshandläggarna kom-
mer även i det enskilda fallet behöva 
kunna motivera att det föreligger en risk 
för fallskada, förklarade Frida Lundmark 
Hedman.

Föreskrifterna ska vara förebyggande. Då 
är det inte heller alltid lämpligt att enbart 
sätta upp funktionskrav (mål) om man är 
medveten om vilka resurser som utgör en 

förutsättning för att kat-
ten ska kunna ha en bra 
välfärd.

– Det är då mer förebyg-
gande och i linje med 
djurskyddslagens intentio-
ner att kräva att det finns 
mat och vatten än att 
tvingas invänta bevis på 

att katterna får för lite mat eller vatten. Det 
vill säga att kontrollmyndigheten måste in-
vänta tecken på svält och uttorkning innan 
de kan vidta åtgärder. De nya föreskrif-
terna innehåller dock en hel del resurskrav 
så min bedömning är att det förebyggande 
syftet finns kvar.

En annan risk med funktionskrav är att 
skrivningarna riskerar bidra till olika tolk-
ningar eftersom de tenderar att innehålla 
ord som ”tillräckligt”, ”tillfredsställande”, 
”normalt” då lagstiftningen ska utgöra en 
miniminivå och inte en optimal nivå. Ex-
empelvis ska en katt ”normalt” ges tillsyn 
två gånger per dygn, vilket innebär att en 
bedömning av vad som är normalt måste 
göras. Vidare får en katthona inte ”avsikt-
ligt” paras tidigare än vid 10 månaders 

Ett år med de nya 
föreskrifterna
Den 15 juni 2020 trädde de nya hund- och kattföreskrifterna i kraft. Vi gör 
en djupdykning med fokus på katterna. Blev det bättre regler? Sämre? En 
av landets mest meriterade personer på djurskyddsregelverk ger sin bild. 
Och i slutet ger några djurskyddsinspektörer en glimt av sin.

Frida Lundmark 
Hedman.
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ålder, något som i sig förvisso är bra men 
det betyder samtidigt att länsstyrelsen ska 
bedöma graden av avsiktlighet och ålder 
på katter med ungar, förklarade hon.

Vissa regler har förtydligats och utvecklats.   
    – Det kanske inte alltid är tydligt om 
dessa i sak innebär en direkt höjning av 
djurskyddet, men en del av dem kan inne-
bära att länsstyrelsen har bättre juridiskt 
stöd för att kräva en förbättring. De nya 
föreskrifterna har kompletterat kravet 
på tillsyn med att förklara vad jag som 
katthållare ska uppnå för att kravet på 
tillsyn av katterna ska anses vara uppfyllt. 
Jordbruksverket har även infört regler 
om att kattens klor ska klippas vid behov, 
att pälsen ska skötas och att man som 
kattägare är skyldig att upprätthålla en god 
tandhälsa hos sin katt. I och med att detta 
nu står svart på vitt borde länsstyrelsen ha 
enklare att kräva åtgärder när djurskyddet 
brister på dessa områden, resonerade hon.

 I föreskrifterna har även vissa lättnader 
införts som kan anses vara försämringar. 

– Det är nu tillåtet att avvänja kattungar 
tidigare än vid 12 veckors ålder om vissa 

förutsättningar är uppfyllda och en vete-
rinär har bedömt att kattungarnas hälsa 
är god. Avvänjningsåldern på tidigast 12 
veckor har ju även med kattungens psy-
kiska och mentala utveckling att göra och 
inte enbart den fysiska hälsan. Beroende på 
hur denna regel kommer att tillämpas finns 
det en risk för försämrat skydd för kattung-
arna, varnade Frida Lundmark Hedman. 

Den enskilda regel som Frida Lundmark 
Hedman anser kan leda till absolut störst 
förbättring för djurskyddet är den om att 
kattägare numera är skyldiga att förebygga 
oplanerad, oönskad eller överdriven repro-
duktion. 

– Det vill säga att om du har katter som 
får gå ut måste du kastrera eller på annat 
sätt se till att katten inte förökar sig okon-
trollerat. Alla dessa herrelösa katter anser 
jag vara den främsta orsaken till många av 
de djurskyddsproblem vi i dag ser bland 
katterna, och inte minst bidrar det till 
kattens låga status. Så regler som bidrar 
till att minska antalet herrelösa katter och 
ökar kattägaransvaret är positiva, förutsatt 
att de efterlevs, slår hon fast.

Men efterlevs de? Har det blivit lättare 
för djurskyddsinspektörerna att arbeta 

utifrån de nya föreskrifterna? En del av 
de djurskyddshandläggare som Tidningen 
Djurskyddet varit i kontakt med har ännu 
inte haft något ärende kring katter som 
varit okastrerade och gått ute.

”Vi hanterar de ärenden som kommer in 
men vi har hittills inte fattat beslut om att 
enstaka katter ska exempelvis kastreras”, 
berättar en.  
    En annan djurskyddsinspektör gör 
uppskattningen att dennes länsstyrelse har 
skickat cirka tio informationsbrev angå-
ende avelsföreskrifterna till kattägare som 
behövt upplysas och en tredje upplever att 
det behövs tydligare vägledning från SJV 
om exakt hur de nya föreskrifterna ska 
tolkas och användas av djurskyddsinspek-
törerna när det kommer till okastrerade 
fertila katter som går ute.

En ny vägledning är på gång att arbetas 
fram av Jordbruksverket. Mer om denna 
och fler erfarenheter från djurskyddsin-
spektörer kan läsas på webbtidningen 
framöver och i kommande nummer.  
   Vill du läsa föreskrifterna? Sök på Statens 
jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar 
och katter. (Saknr L102.) 
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Bakslag för de danska katterna

L
iksom i Sverige arbetar djurskydds-
organisationerna i Danmark för 
att få till stånd en obligatorisk id-
märkning av katter. Men de arbetar 
i politisk motvind, trots stöd från 

det danska veterinärförbundet.
Det har legat ett lagförslag om obli-

gatorisk märkning av katter på danska 
folketingets (riksdagens) bord sedan en 
tid tillbaka. Men det nya lagförslag som 
antogs 4 maj innehåller ingen obligatorisk 
märkning. I stället blir en omärkt katt i 
Danmark automatiskt var mans egendom. 
Det vill säga att den som ”hittar” en omärkt 
katt automatiskt blir ägare till den om hen 
så vill. Det gäller oavsett om upphittaren 
vill avliva katten eller ge den ett nytt hem.

Tidigare har det varit lag på att upphit-

tade, omärkta katter ska redovisas genom 
anmälan till polisen i minst tre dygn innan 
ägarskapet övergått till upphittaren. För 
märkta katter gäller fortfarande att ägaren 
ska underrättas inom 24 timmar och att 
hen sedan har ytterligare 24 timmar på sig 
att hämta sin katt för att inte riskera att bli 
av med ägarskapet. Den nya lagen träder i 
kraft 1 juli.

– Ministern kallar det ett incita-
mentsprogram eftersom det borde 
ge kattägare incitament att märka 
och registrera sin katt om de inte 
vill förlora sina rättsliga anspråk 
på katten. Men vi tror inte att det 
är genom hot att förlora sitt djur 
som kattägare väljer att märka och 
registrera sin katt. Vi har helt enkelt 

efterfrågat samma system som redan finns 
för hundar, där märkning och registrering 
i dag krävs, säger Jens Jokumsen, chef för 
sällskapsdjurens djurskydd vid Dyrenes Be-
skyttelse i artikeln Svag kettelov vedtaget 
på organisationens hemsida.

Han understryker också att en lag om 
obligatorisk id-märkning av katt hade sänt 
en stark signal om att ”katter inte är gratis, 
samtidigt som man visat att katter har ett 
värde för sina ägare”.

– Vi tror att kattens generella status i 
samhället hade höjts genom att visa vilket 
värde katten faktiskt har, märkningen i 
sig räcker för att höja statusen. Det var 
just detta som skedde för hundarna efter 
att det infördes krav på id-märkning 1991, 
säger Jens Jokumsen i artikeln.

Danska veterinärförbundet har tillsam-
mans med flera djurskyddsorganisa-
tioner vänt sig till regeringen för att 
få medel till en informationskam-
panj i samband med lagändringen, 
för att få fler att märka sina katter. 

Exakt hur många danska katter 
som lever hemlösa vet ingen av 
naturliga skäl, men det rör sig om 
ett stort antal. 

Nyligen antog Danmark en ny lag för katter. Men 
det blev inte det färdiga förslaget om obligatorisk 
id-märkning, utan i stället röstades ett annat förslag 
igenom. Snart kan vem som helst som ”hittar” en 
omärkt katt automatiskt bli dess nya ägare. Danska 
djurskyddsorganisationer är kritiska.

Jens Jokumsen.

Text  Jeanette Thelander & Katarina Hörlin Foto Marko Blažević/Unsplash & The Lucky Neko/Unsplash
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I
Sverige har frågan om obligatorisk 
id-märkning och registrering av katt 
diskuterats länge.  
  Inför varje propositionsförtecknings-
presentation från regeringen har 

många kattvänner och djurskyddsintres-
sade kastat sig över förteckningen för att se 
när propositionen egentligen kommer. Sist 
blev det träff. I september 2021 ska proposi-
tionen läggas fram. 

 – Förslaget bereds för närvarande i 
Regeringskansliet och vi jobbar på så fort 
det går utan att tumma på kvaliteten i 
arbetet. Detta är en oerhört viktig fråga, sä-
ger Simon Sätherberg, pressekreterare hos 
landsbygdsministern.

– När det gäller det danska förslaget så 
kan jag nämna att det inte är aktuellt med 
ett sådant förslag i den proposition som 
regeringen har aviserat ska lämnas till 

riksdagen i höst. Lagförslag måste beredas 
grundligt och en sådan beredning inklu-
derar i normalfallet en utredning i någon 
form och därefter en remittering till be-
rörda myndigheter och andra intressenter. 
Det förslag som har inhämtats och remit-
terats och som är under beredning inom 
Regeringskansliet är det förslag som finns 
i departementspromemorian (Ds 2019:21), 
tillägger Simon Sätherberg.

Promemorian (Ds 2019:21) ”Märkning och 
registrering av katter – ett förslag och dess 
konsekvenser” höll utredaren chefsrådman 
Ulrika Geijer i. 

Hennes slutsats var att ”Om något sys-
tem för märkning och registrering inte in-
förs kommer problemet med hemlösa kat-
ter och den resurskrävande handläggning 
som det för med sig att bestå. Statsmak-

terna avstår i så fall från att med konkreta 
åtgärder understryka att det innebär ett 
ansvar att vara kattägare.” och föreslog att 
den lag som i dag ”reglerar krav på märk-
ning och registrering av hundar, också ska 
omfatta katter och deras ägare”

– Vi hoppas verkligen att regeringen föl-
jer de förslag som den gedigna utredning-
en presenterade, säger Åsa Hagelstedt, 
generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

När proposition lagts fram i september 
så blir det upp till riksdagen att rösta om 
den. 

I vintras ringde SR:s reporter Lova Olsson 
runt till samtliga riksdagspartier och 
frågade hur de skulle rösta. Då svarade 
alla utom Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna att de skulle rösta ja 
till en obligatorisk id-märkning och regist-
rering av katt, för att höja kattens status. 

Radioinslaget sändes i Ekot den 9 
januari och i det förklarar Jessica Ro-
sencrantz, (M) och 2:a vice ordförande 
i Miljö- och jordbruksutskottet varför 
Moderaterna valt att säga nej: 

”Det går nog inte riktigt att kontrollera 
i praktiken. I våra städer möjligen, men vi 
tror att det blir väldigt svårt och adminis-
trativt krångligt på landsbygden, i gles-
bygden och på gårdar” sa hon i inslaget 
Majoritet i riksdagen vill införa obligato-
risk märkning av katt i januari i år..

Huruvida de står fast vid detta ställ-
ningstagande återstår att se. 

Regeringen sammanställer sin proposition om id-
märkning och registrering av katt. I september läggs 
den fram. Hur den blir? Vi får se. Men det är inte 
aktuellt med något som liknar det danska förslaget, 
är det lugnande beskedet.

Fyra förslag  
ur utredningen 
•  Id-märkningen ska vara bestående, av 

chip eller tatuering.

•  Id-märkning ska ske innan katten fyllt fyra 
månader.  

•  Katter äldre än tio år kan få dispens när 
reglerna införs.

•  Jordbruksverket ska föra ett register över 
alla kattägare, precis som det i dag sker 
för hundägare. Registreringsskyldigheten 
ska gälla katter som stadigvarande finns i 
Sverige. 

Ur (Ds 2019:21)

Ska det bli krav på att 
de id-märks innan de 
fyller fyra månader? 

I Sverige inväntas propositionen



14  tidningen djurskyddet / Nr 2 2021

TEMA KATTERS RÄTTIGHETER

R
edan för tio år sedan trodde 
många att tiden var inne.  
  – Det var en lättnad att höra 
att en lag om märkning och 
registrering av katter kommer att 

föreslås. Övergivna och förvildade djur är 
ett gissel. Det är också en stor kostnad för 

polis och ideella djurskyddare, sa Kerstin 
Erlandsson, dåvarande ordförande för 
Djurskyddet Kristinehamn, när Tidningen 
Djurskyddet intervjuade henne 2011 med 
anledning av besöket hos Värmlands 
landshövding Eva Eriksson, som bjudit 
in djurskyddare, polis, veterinärer och 

djurskyddshandläggare för information 
om hennes regeringsuppdrag att se över 
djurskyddslagstiftningen.  
   Senare samma år presenterade Eva Eriks-
son sin hyllade genomarbetade utredning 
Ny djurskyddslag. Den ligger till grund för 
dagens djurskyddslag. I utredningen fanns 
ett förslag på obligatorisk märkning och re-
gistrering av katt med. Men när det sedan 
efter lång väntan äntligen kom en proposi-
tion från den dåvarande regeringen på en 
ny djurskyddslag fanns inte förslaget om 
obligatorisk id-märkning och registrering 
av katter med.  
   Regeringen ansåg att frågan krävde yt-
terligare en utredning. Så när djurskydds-
lagen infördes 2019 var chefsrådman Ulrika 
Geijer igång med att utreda om och hur en 
obligatorisk id-märkning och registrering 
av katter skulle kunna utformas. Även 
Ulrika Geijers utredning var gedigen och 
hyllades av djurskyddsorganisationer. 

– Utredaren har verkligen lyssnat på vad 
vi fört fram, sa Djurskyddet Sveriges gene-
ralsekreterare Åsa Hagelstedt.  

”Jag föreslår att krav på märkning 
och registrering av katter införs i lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter (tillsynslagen). Lagen reglerar i dag 
krav på märkning och registrering av hun-
dar. Jag föreslår att dessa bestämmelser 
ändras så att de också kommer att omfatta 
katter och deras ägare”, skrev Ulrika Geijer. 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) 
sa att hon såg fram emot att ta del av 
berörda myndigheters, organisationers och 
andra intressenters synpunkter på utred-
ningen. 

Utredningen gick på remissrunda. 31 in-
stanser, från Datainspektionen till Sveriges 

Återblick:
Vägen till id-märkning  
 
Det har varit en lång väntan på att en regering ska lägga fram ett förslag 
på obligatorisk id-märkning och registrering av katt i Sverige. Men nu är 
det nära. 
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ägen till id-märkning  

 
veterinärförbund, fick lämna synpunkter.
Däribland länsstyrelser, polismyndighet-
en, djurskyddsorganisationer, Jordbruks-
verket och Folkhälsomyndigheten. De 
flesta var överlag positiva. 

– Frågorna som flest remissinstanser lyft 
är vem som ska ansvara för att märkning 
och registrering sker, när det ska ske, och 
vilken övergångstid som bör gälla. Eko-
nomiska och praktiska konsekvenser har 
också tagits upp. Många remissinstanser 
anser att katter bör likställas med hundar 
i hittegodslagen för en snabbare hantering 
av upphittade katter. Gränsdragningen 
mellan polisens och länsstyrelsernas 
ansvar för katter vars ägare är okänd tas 
också upp av några remissinstanser, sa 
Lisen Sjöling, ämnesråd vid landsbygds-
avdelningen på Näringsdepartementet till 
Tidningen Djurskyddet i fjol.

Mest kritisk var Jordbruksverket som i 
sitt svar skrev att de inte trodde att märk-
ning och registrering är det mest kostnads-
effektiva sättet att förbättra för katter, 
utan ville avvakta effekterna av den nya 
djurskyddslagstiftningen och stärka arbetet 
mot katters reproduktion. 

Flera länsstyrelser varnade också för att 
de besparingar utredaren nämner först kan 
förverkligas om ett tiotal år och att initialt 
krävs mer resurser till dem. 

Tiden har gått. Inför varje propositionsför-
teckningspresentation från regeringen om 
vilka de kommande halvårets proposition-
er är har många kattvänner och djur-
skyddsintresserade kastat sig över listan  
för att se när märkningsförslaget kommer.        
Sist blev det träff. I september 2021 ska 
propositionen läggas fram.

Vad har varit det svåraste med att göra 
filmen, regissör Hannes Tomani?
– Det svåraste var nog att få hundarna 

att prata. De gör ju sällan det. Ännu mer 
sällan när man vill att de ska göra det. 
En hund lät mer som en delfin. Inget 
ont om delfiner, men det var inte riktigt 
det vi hade tänkt oss, säger regissören 
Hannes Tomani, på reklambyrån New 
Normal.

Hur fick ni idén att lägga upp filmen så 
här?
– Minns inte riktigt om jag ska vara 

ärlig, men det var nog ett samtal mellan 
mig och Ivo Lundin Hatje, art director 
på New Normal, som på något sätt ledde 
till att någon av oss sa något i stil med 
”vore det inte kul om hunden, kattens 
bittra fiende, ledde kampen för katters 
rättigheter?” Att filmen sedan blev som 
den blev, med kändishundar som inter-
vjuades, var en blinkning till en typisk 
”kändisar samlas för att starta ett upprop 
om viktiga frågor”-filmen som vi tänkte 

skulle göra att hundarnas prat kändes 
lite verkligare.

Filmen är otroligt fint gjord, med 
mycket humor, men samtidigt vet jag 
tre personer som blivit så berörda att 
de inte kunnat hejda tårarna. Blev den 
starkare än du kunde föreställa dig?
– Ja den blev nog det! Det är svårt att 

bli överväldigad av en film som man job-
bat med och tänkt på dygnet runt i några 
veckor, men vi trodde nog att den skulle 
bli mer kul än gripande. Så att den lyck-
ats locka fram tårar är en välkommen 
överraskning, säger Hannes Tomani.

En namninsamling är kopplad till kam-
panjen. Tusentals personer har i skriv-
ande stund skrivit på för en obligatorisk 
id-märkning och registrering av katt. 
   – Vi lämnar över listan till lands-
bygdsministern i sommar, säger Sandra 
Rönnsved, kommunikatör Djurskyddet 
Sverige. Filmen kan ses på Youtube, sök: 
Stoppa kattastrofen. 

Hundfilm kraftsamlar 
för katterna
Stoppa kattastrofen! Det är budskapet i Djurskyddet Sveriges kortfilm som delats i 
sociala medier under våren. Influencers och andra kända personers hundar går tillsam-
mans med organisationens generalsekreterares tax Kanel ihop och kräver att katterna 
också ska id-märkas. Filmen utsågs i maj till månadens film av tidningen Resumé.

Musse Thulin Rabaeus, Kanel Hagelstedt, Tyson Drake, Ester Klefelt, Frank Falciani och Kiba 
the Australien Shepherd. 
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D
e olika aktörerna, från veterinärer 
och forskare på SLU till ideellt 
engagerade katthemsvolontärer, 
pekade på en rad fel och var 
mycket skarpa i sin kritik mot 

avelsplanen och godkännandet.
En av huvudpunkterna i Djurskyddet 

Sveriges kritik var att föreningens avels-
plan bryter mot djurskyddslagstiftningen 
– inklusive föreskrifter framtagna och 
beslutade av Jordbruksverket själva.

”Grunden i den av Jordbruksverket 
godkända avelsplanen är att det inte ska 
genomföras planerade parningar, utan 
att en stor del av aveln ska ske genom att 
okastrerade katter går ute och därmed 
kommer också en stor del av katterna ha 
okänd fader. Ändå beskrivs att endast friska 
och oskygga katter som är goda musjägare 
ska användas i avel. Detta är självklart inte 
möjligt att uppfylla om avelsarbetet sker 
genom att fertila honkatter släpps ut för att 
paras av en okänd hane.” hette det bland 
annat i Djurskyddet Sveriges skrivelse.

Sveriges Kattklubbars Riksförbund, 

Sverak, sammanfattade sin kritik under tre 
huvudrubriker och menade att begreppet 
svensk bondkatt inte uppfyller definitionen 
för en lantras, att föreningens avelsplan och 
djurhållning strider mot gällande djurskydds-
lagstiftning samt att avelsplanen ”motverkar 
många års arbete för att höja kattens status”.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, pekade 
i sitt yttrande till Jordbruksverket också 
på att delar av avelsplanen riskerade att 
bryta mot djurskyddslagstiftningen. SLU 
uttryckte liksom Djurskyddet Sverige och 
flera andra organisationer skarp kritik mot 
att bondkatten definieras som en egen ras, 
skild från huskatten, och att denna ras 
skulle vara en utrotningshotad lantras. 

”Vi ifrågasätter en uppdelning av huskatt 
och bondkatt som bygger på kattens geo-
grafiska lokalisation (stad eller landsbygd) 
snarare än det genetiska materialet. En 
sådan uppdelning får den konsekvensen 
att en bondkatt inte längre är en bondkatt 
ur ett rasperspektiv om den flyttas till ett 
tätbebyggt område och vice versa.”

SLU ansåg vidare att godkännandet av 
avelsplanen ”riskerar att legitimera en 
fortsatt fri reproduktion och uppförökning 
av katter på landsbygden, samt att avliv-
ning kan användas som reproduktions- och 
populationskontroll i stället för att som 
föreskrifterna säger: förebygga oönskad, 
oplanerad eller överdriven reproduktion”.

Helena Elofsson på Jordbruksverket ger 
bakgrunden till hur avelsplanen kom att 
godkännas.

– En av de saker vi jobbar med är att 
bevara svenska husdjursraser och att 
säkerställa den genetiska variationen inom 
dem. På grund av en väldigt hård arbets-
belastning, med bland annat översynen av 
djurhälsolagstiftningen och fågelinfluensan 
under vintern, blev föreningens avelsplan 
bara granskad ur det perspektivet. Den 
sista versionen av planen blev inte ordent-
ligt granskad ur djurskyddslagstiftnings-
perspektiv. Det gick helt enkelt för fort och 
jag beklagar att det blev så. När vi gran-
skade ärendet igen var det uppenbart att 
godkännandet skulle återkallas.

Vi skulle aldrig godkänt  
avelsplanen för bondkatten

Jordbruksverket: 

I april återkallade Jordbruksverket sitt godkännande av 
Lantrasföreningen Bondkattens avelsplan. När godkännandet kom i fjol 
utlöste det en storm av kritik, med protestskrivelser från i princip alla 
aktörer som på något sätt arbetar med djurskydd och katter. 

 – Ärendet blev inte handlagt på rätt sätt. Godkännandet var ett 
beklagligt misstag och vi är tacksamma för att vi blev uppmärksammade 
på det, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

                                  Text  Jörgen Olsson Foto Linda Bing



tidningen djurskyddet / Nr 2 2021 17

Att myndigheter återkallar beslut tillhör 
inte vanligheterna.

– Nej, det är inte vanligt, särskilt inte när 
det som i det här fallet gäller ett så kallat 
gynnande beslut, alltså ett godkännande. 
Vi har rätt att återkalla sådana beslut, men 
bara under vissa omständigheter. I sådana 
fall måste vi antingen visa på att beslutet 
är felgrundat, att något sakförhållande som 
beslutet grundar sig på har ändrats eller 
kunna visa på tvingande säkerhetsskäl.

I sitt återkallande pekar Jordbruksverket 
på just det sistnämnda – tvingande säker-
hetsskäl.

– Vi ser en stor risk för att vi får fler 
förvildade katter och med det en ökad 
risk för lidande och ohälsa. De viktigaste 
säkerhetsskälen gäller dels denna oplane-
rade förökning, dels att man inte säkerstäl-
ler att föräldradjuren har lämpliga fysiska 
och psykiska egenskaper så att man inte 
riskerar deras och avkommans välfärd. Vid 
avel av katter behöver man säkerställa att 
det inte leder till lidande för avkomman 
och det gör man inte om man inte vet med 

vem katterna parar sig, förklarar Helena 
Elofsson.

Den 6 maj hade Jordbruksverket ett möte 
med Lantrasföreningen Bondkatten, då man 
bland annat redogjorde för sitt agerande 
och förklarade varför avelsplanen aldrig 
skulle ha godkänts från första början.

– De är naturligtvis besvikna på oss och 
vår hantering. Det förstår jag och det be-
klagar jag. Men det är ju viktigt att ha med 
sig att återkallandet inte innebär något 
förbud mot avel på bondkatter – men det 
ska ske på ett planerat sätt. Det omvända 
gäller också: Ett godkänt program hade 
inte inneburit någon dispens från reglerna 
för avel, dem måste man alltid följa, säger 
Helena Elofsson.

Lantrasföreningen Bondkatten hade tre 
veckor på sig att överklaga återkallandet. 
Något överklagande kom inte in under den 
tiden.

– De har alltid möjlighet att komma in 
med en ny plan, säger Helena Elofsson.

Däremot är det inte säkert att en eventu-

ell ny avelsplan för bondkatter blir en fråga 
för Jordbruksverket.

– I samband med att vi granskade vår 
egen hantering av ärendet och våra proces-
ser kring den typen av ärenden, så har vi 
även bestämt oss för att utreda frågan om 
vi verkligen ska syssla med godkännanden 
av avelprogram på sällskapsdjursområdet 
över huvud taget. Utredningen pågår, men 
det kan bli så att vi landar i att vi ska hålla 
oss till godkännande av avelsprogram för 
lantbruksdjur, säger Helena Elofsson.

Djurskyddet Sverige som skickade in en 
grundlig genomgång över det orimliga i 
att godkänna en avelsplan som riskerade 
att skapa fler hemlösa katter välkomnar 
Jordbruksverkets vändning.

– Klokt och bra av Jordbruksverket att 
man erkänner sitt misstag och backar, 
säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges 
generalsekreterare.  
 

Fotnot: Tidningen har sökt Lantras- 
föreningen Bondkatten efter avslaget, men 
inte fått svar.

Bondkatten var förvillande lik hus-
katten som i sin utgör majoriteten 
av de förvildade katter som lever 
hemlösa i Sverige.
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TEMA KATTERS RÄTTIGHETER       Text Katarina Hörlin  Foto Privat 

Munnen visar lidandet

”Här är Figaro. Han är sövd, därav 
det vita tandköttet och slemhin-
norna. Han kom till oss som en i 
övrigt frisk katt och hade slagit av 
en hörntand i överkäken. Det kan 
hända vilken katt som helst, även 
för innekatter kan ju olyckan vara 
framme. Pulpan är blottad och 
orsakar enorm smärta. Veteri-
nären opererar ut hela tanden 
och rötterna. Sedan får det läka. 
Katten kan ska bara äta mjuk-
mat under 7–10 dagar när det 
läker, men sedan är den frisk och 
smärtfri. Jag vill gärna visa den 
här bilden också eftersom det här 
kunde vara vilken tam och trygg 
familjekatt som helst som ser ut 
så i munnen efter en olyckshän-
delse”, säger Karin Sundgren.

”En skygg katt som är sövd 
vid veterinärundersökningen. 
Tandköttet och slemhinnorna 
bleknar under narkos så ställen 
som skulle varit ilsket röda i 
vanliga fall är betydligt blekare 
nu. Men här syns det tydligt 
ändå att tandköttskanten är röd 
och irriterad. Man ser också hur 
tandköttet börjat växa upp över 
tanden längst bak, som för att 
skydda den skadade tandroten. 
Detta är en typisk TR/FORL-
mun men diagnosen kan inte 
ställas utan röntgen”, förklarar 
Karin Sundgren.  
 
TR, tandresorption, som tidigare  
kallades FORL, innebär att roten 
under tandköttet angrips. 

”Här kan vi redan av att titta på 
öronen se vad den här katten 
har levt för liv. Tittar du på nosen 
ser du att ena näsborren är helt 
igentäppt och sned. Denna gosse 
har en nosfraktur och som du ser 
en kraftigt frakturerad mun. Han 
har träffats av något framifrån 
som krossat nosen och slagit av 
framtänderna. Det här är mycket 
tufft att se och det går inte att 
föreställa sig den smärta han levt 
under. Men han åt ändå. Detta var 
en mycket sliten skygg herre som 
hade ytterligare hälsoproblem, 
han fick somna in omedelbart i 
samråd med veterinär”, berättar 
Karin Sundgren.

”Här ser vi en äldre katt, 15 +, 
okastrerad hane som var relativt 
skygg när han hittades och kunde 
fångas in. Han är sövd på bilden 
varför tandköttet och hela gom-
men är blekt. Flera av tänderna är 
av eller saknas helt. I underkäken 
syns en stor tumör under tungan. 
Uppe till vänster om framtänderna 
sitter en mindre. Det är irriterat vid 
tandrötterna och förmodligen är 
det TR. Veterinären tog blodprov 
på honom och det var dåligt med 
röda blodkroppar vilket tyder på att 
det är cancer. Han fick somna in 
omedelbart. Denna stackars gosse 
åt också glupskt när han fick mat 
så man ska aldrig bedöma kattens 
munhälsa utifrån om den äter eller 
inte”, betonar Karin Sundgren.

Karin Sundgren är ordförande i Djurskyddet 
Norra Halland. Både hon och föreningen 
brinner för att sprida kunskap om katters 
tand- och munhälsa.

– Det får alldeles för lite uppmärksamhet. 
Föreställningen att så länge ett djur äter 
är det ingen fara lever kvar fastän den är 
helt felaktig. Det är inget som på något 

sätt utesluter smärta, en katt med svåra 
smärttillstånd i munnen fortsätter att äta. 
TR drabbar så många katter och vi kan 
bara föreställa oss smärtan när det går hål i 
emaljen och pulpan blottas. Jag önskar att 
alla, inte bara de som adopterar katter som 
tidigare farit illa, utan verkligen alla, har som 
vana att kika sin katt i munnen regelbundet. 

Åtminstone en gång i månaden men helst 
varje vecka, säger Karin Sundgren. 

En bild säger mer än tusen ord och för 
Tidningen Djurskyddet har hon tagit fram 
fyra bilder som visar hur flera av de katter 
som hennes förening tar emot ser ut i 
munnen när de kommer in. Obehagliga 
bilder, men visar verkligheten.               

Upp till 75 procent av alla katter drabbas av tandsjukdomar. 
Hemlösa katter drabbas extra svårt. 
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TR som förr hette FORL är en av de mest 
plågsamma tandsjukdomar som drabbar 
katter. 30 procent av alla katter får den. 
Unga katter kan drabbas men ofta kommer 
det med stigande ålder. Stress kan vara en 
utlösande faktor. 

–  En katt som levt i hemlöshet lever 
under stor stress, vår erfarenhet är att de 
rejält skygga som levt ett tufft liv oftare har 
TR än andra och det kan debutera redan 
vid ett års ålder, säger Karin Sundgren.

Vi ringer veterinär Katharina Meder Mot-
hander på Järfälla djurklinik. De har tagit 
emot många katter med tandbesvär.  
   – Vi vet varken varför TR finns eller hur 
den uppstår. Den visar sig genom att tand-
kronan eller tandroten drabbas av ankylos, 
säger hon. Ankylos är en sammansmältning 
mellan tandroten och käkbenet.  
   Kliniken har två tandrum, ett för stora 
djur och ett för små. Alla ingrepp i katter-
nas munnar sköts av veterinärer. 

– Alltid under narkos, för att minimera 
risken att få bakterier ner i lungorna, som 
kan orsaka lunginflammation. Om vi bara 
sederar katten kan den vakna, och skada 
sig själv och veterinären.

Upp till 75 procent av alla katter kommer 
någon gång under livet att ha någon form 
av sjukdom i tänderna eller munhålan. För-
utom TR är trauman, att tänderna slagits 
av, vanligt.

– Ofta sker det efter fallskador. Även tand-
sten förekommer. I värsta fall går bakterier-
na ner i käkbenet och orsakar tandlossning. 
I värsta fall har käkbenet också angripits, 
säger Katharina Meder Mothander. 

Tillsammans med TR är det de svåraste 
sjukdomarna. Enda sättet att upptäcka dem 
är att röntga. Då mäts även djupet på fick-
orna i tandköttet. 

– Vi vet inte om TR kan förebyggas men 
bra munhygien kan bidra till att minska 
förekomsten. Drabbade tänder tas bort  
helt eller så görs en kronamputation om 
roten har drabbats helt av ankylos. Katten 
kan få ett bra liv. Hellre en lycklig katt 
utan tänder än en plågad med smärtande 
tänderna kvar.

Hur kan katten klara sig utan tänder?
– Blötmat. Det går jättebra, vi ser många 

katter som har fina liv. Det går å andra 
sidan absolut inte att säga att min katt äter, 
därför mår han bra. En katt, liksom alla 
levande varelser, vill ju fortsätta leva och 
den gör allt för att hålla sig vid liv, liksom 
vi människor gör. Överlevnadsinstinkten är 
enorm. Därför äter katten, trots smärtor. 

Hon märker att katt-
ägare har blivit mer 
insatta i kattens tandsjuk-
domar. 
   – Ofta utbrister de att 
det var tur att det inte var 
TR. Men jag vill samtidigt 
understryka att vi stän-
digt får bekräftat att det 

går väldigt bra för de katter som slipper 
smärta, säger Katharina Meder Mothander.

Har er djurskyddsförening gett TR-katter 
nya hem, Karin Sundgren?
– Vår förening är väldigt noga med 

vem vi adopterar ut en katt till. 80–90 
procent av intresseanmälningarna på 
vår hemsida nu i coronatider får nej. Vi 
adopterar bara ut till hem där vi ser att 
den specifika katten kommer att få det bra 
utifrån sin personlighet. Kattens behov går 
alltid före människans önskemål. När det 
gäller tandkatterna så vill vi att de aldrig 
någonsin ska behöva gå med tandbesvär 
mer. Därför erbjuder vi alla adoptörer av 
TR-katter ett avtal där vi går in och beta-
lar 50 procent av kostnaderna för tand-
röntgen och operation vid tre tillfällen de 
tre kommande åren. Vi ser också gärna att 
den nya ägaren tecknar en veterinärvårds-
försäkring som gäller hela kattens liv och 
där behandling av kommande TR-problem 
ingår.

Finns det?
– Ja, vi har dammsugit marknaden och 

har nu inlett ett samarbete med försäk-
ringsbolaget ManyPets som vi har synat 
i sömmarna utan att finna några direkta 
hakar, säger hon. Även Katharina Meder 
Mothander framhåller vikten av att skaffa 
en försäkring där tandvård för katt ingår. I 
nästa nummer tittar vi mer på försäkringar  
med fokus på kattens tänder.  

Skorpan, Trollet och Karin Sundgren. 

Typisk misstänkt TR. Inflammerad tandrot.

Katharina Meder 
Mothander.
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SÅ BORSTAR DU  
KATTENS TÄNDER

VÄLJ EN TRYGG PLATS
Hur ska man göra?

– Börja med att hitta en trygg plats 
hemma där ni kan sitta skönt, som i soffan 

eller i en fåtölj. Du kan gärna ha katten i knäet. Du 
ska inte vara stressad och inte tänka att du ska 
borsta alla kattens tänder på en gång. Det är dömt 
att misslyckas. Sitt lugnt och se så att lugnet  
smittar av sig på katten.

GE DET TID
Ska man borsta tänderna på sin 

katt varje dag? GÅR det?
– Ja! Och ja! Det går. Man ska bara 

inte jäkta i början utan tänka att om jag ger 
det ett halvår och övar lite varje dag, så har jag 
sedan kanske upp till 16 år framför mig med min 
katt då det blir lätt att borsta dess tänder. Det 
är en väl värd investering. Gör den.

Mer än 70 procent av alla katter drabbas av tandproblem. Att 
låta en veterinär undersöka kattens tänder är viktigt men en 
daglig tandvårdsrutin hemma kan förebygga mycket. Vi bad  
veterinär Katharina Meder Mothander på Järfälla Djurklinik att 
ge sina bästa råd kring borstning av kattens tänder. 

1

STARTA UTAN 
TANDBORSTE

  Börja gärna med ditt finger. 
Sätt katten i knäet. Ta försiktigt men 
ändå fast fingret mot kattens mun och 
gnugga lätt mot de tänder som är lättast 
att nå, de stora hörntänderna eller fram-
tänderna. Gnugga lite försiktigt på tan-
den. Vill katten gå? Låt den gå. Fortsätt 
så nästa dag, och nästa. Stressa inte. 

3 BÖRJA MED 
BLÖTMAT

Du behöver inte ha någon katt-
tandkräm, men det kan vara bra att lägga 
lite blötmat som katten gillar på fingret så 
att det smakar gott i början. Fortsätt varje 
dag. Vissa dagar kanske det inte går så 
länge, men ge inte upp. Nästa dag går det 
kanske lättare. Det viktiga är att katten 
vänjer sig.

4

2

Källa Katharina Meder Mothander, Järfälla Djurklinik. Text Katarina Hörlin  Foto iStock

MASSERA 
TANDKÖTTET 

 Du kan också massera tand-
köttet några sekunder med fingret. 
Lyft upp läppen försiktigt så att du 
kommer åt. En kort stund varje dag 
ger stora resultat på sikt. Det blir 
också ett sätt för dig att upptäcka 
förändringar. Känn ingen prestations-
ångest. Ha tidsperspektivet ett halvår 
så hamnar du rätt.

5
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GÅ VIDARE TILL  
FLER TÄNDER

Utöka gnuggningen och massagen när katten vant sig 
lite. Om du börjat med de stora hörntänderna och 

sedan gått vidare till framtänderna med fingret kan 
du kanske prova med en mjuk liten kattandborste. 

Gör samma sak, och gå sedan vidare, längre in i 
munnen. Blir tandborsten obehaglig för katten så 

fortsätt med fingret. Bortgnuggning av belägg-
ning varje dag gör stor skillnad. Gillar din katt 
fågel, fisk eller lever? Belöna den med lite 
kattgodis efteråt i början.

INGA QUICKFIX
Marknaden är fylld av ”mirakeltand-
krämer” för katt och hund, men det 

finns inga mirakel när det kommer till 
katters tänder, utan det gäller att borsta 
eller gnugga bort beläggning innan den fått 
fäste och bildat plack. Du kan såklart testa 
en tandkräm, om du vill, men det är inte 
säkert att resultatet blir så fantastiskt som 

reklamen säger. Det behöver inte vara skad-
ligt att tillsätta enzym i vattnet som en reklam 

visat, men om det fungerat hade vi människor 
för länge sedan druckit sådant vatten för att 

slippa karies. Det finns VOHC-märkt tandkräm 
för katt och hund, inte heller dessa utför mirakel, 

men de är veterinärmedicinskt testade. VOHC står 
för Veterinary Oral Health Council. 

8 GÖR ALDRIG DETTA
Använd aldrig tandkräm avsedd för  
människor till din katt. Det kan leda till livs-

hotande skador. Skrapa inte själv loss tandsten 
från kattens tänder, emalj och tandkött kan skadas. Den 
sortens ingrepp måste göras av personal med rätt utbild-
ning. Låt inte katten slippa den dagliga tandskötseln. Var 
mjuk men bestämd. Som djurägare måste du ibland göra 
något som för stunden känns besvärande för djuret men 
som i det långa loppet är det bästa. Så låt inte katten slippa, 
det är mer ansvarsfullt och snällare mot katten att fortsätta 
tandborstningen. 

7

6

Börja borsta med 
ditt finger en stund 
varje dag.

En utopi?
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Text  Katarina Hörlin Foto iStock

A
lla kor i Sverige som är äldre 
än sex månader och hålls för 
mjölkproduktion ska under som-
maren hållas på bete. Det slår 
djurskyddsförordningen fast. LRF, 

lantbrukarnas riksförbund, fattade under 
sin stämma 2020 det uppmärksammade 
och från djurskyddshåll hårt kritiserade be-
slutet att arbeta för ett slopat beteskrav för 
mjölkkor i lösdrift. Korna skulle i stället för 
att gå ute och beta vara inne i de moderna 
lösdriftsstallarna – hela sommaren.

Som ett led i arbetet att slopa sommarbe-
tet uppstod pilotprojektet ”Djurvälfärd 365”. 
Här skulle förutsättningarna för att ge korna 
en likvärdig djurvälfärd inomhus jämföras 
med den djurvälfärd de skulle fått av att gå 
ute. 

Fem mjölkkobesättningar med lösdrifts-
system och sammanlagt 2 500 mjölkkor 
planerades ingå i projektet. Ansökan gällde 

från den 1 juni i år till 1 juni 2024. Korna 
skulle vara ”installade under en betesperiod 
där skötsel och utfodring kommer ske på 
samma sätt som under ordinarie stall- 
period”. Men någon inkludering och jäm-
förelse med en kontrollgrupp som faktiskt 
skulle få gå på bete skulle däremot enligt 
ansökan inte ske, påpekar djurskydds-
experter.

För att dra igång projektet krävdes god-
kännande från en djurförsöksetisk nämnd. 
Nämndens uppdrag är bland annat att 
undersöka om försökets nytta överstiger 
det lidande djuren utsätts för. Då mjölkbe-
sättningarna fanns i Västra Götaland och 
i Halland hamnade ansökan i Göteborgs 
djurförsöksetiska nämnd, som i början av 
juni offentliggjorde sitt beslut. Den avslog 
ansökan. Nyttan översteg inte lidandet. 
Dessutom är det redan känt att kor ”har 

en stark vilja att vistas utomhus under 
betesperioden och forskning visar att de 
mår bättre av detta. Syftet med försöket är 
således att undersöka något som redan är 
känt. Detta syfte kan därför ifrågasättas”, 
förklarar nämnden sitt beslut.

– Ett väldigt bra beslut av nämnden 
och visar att den gjort sitt jobb: en etisk 
prövning av djurförsökets nytta kontra 
det lidande som djuren skulle utsättas för, 
säger Emma Brunberg, som betonar att vik-
ten av etologisk kompetens i nämnderna är 
en förutsättning för att kunna ställa nyttan 
mot lidandet på ett bra sätt.  

– Nu ser vi hur viktigt det är att etologin 
finns med från start i bedömningen. Just i 
Göteborgs djurförsöksetiska nämnd finns 
ledamöter med stor etologisk kunskap.

Hon lyfter även fram det faktum att 
nämnden avslog med motiveringen att det 
redan är känt att betet är viktigt.

Grattis korna, ni får
komma ut i sommar!
Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete 
sommartid överstiger inte lidandet för korna. Därför avslog Göteborgs 
djurförsöksetiska nämnd pilotprojektet “Djurvälfärd 365”.

– Bra beslut av nämnden och visar hur viktigt det är med etologisk 
kompetens i de djurförsöksetiska nämnderna, säger Emma Brunberg, 
sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

”Syftet med den aktuella ansökan är i 
huvudsak att undersöka förutsättningarna 
för att i en god inomhusmiljö ge mjölkkor 
en likvärdig djurvälfärd, jämfört med vad de 
skulle fått med utevistelse under betes- 
perioden. Enligt nämndens mening är det 
dock känt att nötkreatur har en stark vilja 
att vistas utomhus under betesperioden 

och forskning visar att de mår bättre av 
detta.

Syftet med försöket är således att under-
söka något som redan är känt. Detta syfte kan 
därför ifrågasättas. Nämnden anser vidare 
att det inte innebär en förbättring i djurens 
livskvalité att inte få gå utomhus. Vid den av-
vägning som ska göras vid prövningen väger 

således försöksdjurets lidande klart tyngre 
än den förväntade nytta som djurförsöket 
kan komma att resultera i för djuret. Mot den 
angivna bakgrunden finns det inte förutsätt-
ningar för att godkänna ansökan. Den ska 
därför avslås.” 
Källa: Göteborgs djurförsöksetiska nämnds 
beslut 003812

Läs nämndens hela bedömning 
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Så motiverades pilotprojektet:  
”Kraven att nötkreatur ska hållas på bete sommartid försvårar för vissa 
företag att expandera sin verksamhet” 
”Sverige har antagit en nationell livsmedelsstrategi som innebär en ambition om att livs-
medelsproduktionen ska ökas. Den inhemska livsmedelsproduktionen har minskat under 
flera år och den nationella självförsörjningsgraden för mjölkprodukter likaså. 
    Det kan leda till ökad import av mjölkprodukter från länder med sämre djurvälfärd och 
högra antibiotikaanvändning än vad Sverige har. Sverige har i jämförelse med många andra 
länder en stark djurskyddslagstiftning och hög nivå på djurvälfärden. Kravet på att  
nötkreatur ska hållas på bete sommartid försvårar dock för vissa företag att expandera sin 
verksamhet, vilket är en förutsättning för en ökad inhemsk produktion av mjölkprodukter.            
   Den stora strukturomvandling som skett inom mjölkproduktionen har dock redan idag 
inneburit att besättningarna blivit färre och större. Vissa mjölkproducenter har därför 
svårigheter att lösa utmaningar såsom marktillgång och logistik. Företagen kan därmed inte 
satsa och utveckla sina företag i den riktning som krävs för att den svenska mjölk- 
produktionen ska kunna öka. 
    Förhoppningen är att projektet ska kunna ge svar på vilka parametrar i skötsel och miljö i 
som har störst betydelse för att säkerställa god djurvälfärd hos lösgående mjölkkor i inom-
husmiljö. Vidare att djurvälfärden på sikt ska kunna stärkas genom en branschkraftsamling 
för att främja rätt investeringar i djurstallar om mjölkkorna ska vistas inomhus året om.”

Källa: Ansökan till projektet ”Djurvälfärd 365”

– Det finns ingen anledning att fortsätta 
utsätta nya kor för något som redan är 
prövat, nämligen att de mår bättre av att 
få gå på bete.

Beslutet är också speciellt då endast ett fåtal 
ansökningar får avslag av de regionala djur-
försöksetiska nämnderna. 2020 kom totalt 
602 ärenden in till alla sex nämnder i landet. 
443 godkändes, 150 godkändes med villkor 
och 9 avslogs. 2019 avslogs 5 ärenden av 528.

Möjligheten att överklaga beslutet finns. 
Det ska göras inom tre veckor, men enligt 
artikeln ”Avslag på ansökan om pilotstu-
die om lösdrift” som publicerats på LRF:s 
hemsida kommer ingen överklagan att ske 
utan: ”Istället fokuserar LRF Mjölk, Växa 
Sverige och RISE på att fortsätta med de 
delar av projektarbetet som inte kräver 
djurförsöksetiskt tillstånd.” 
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Text Katarina Hörlin Foto PrivatHOS LOKALFÖRENINGARNA

VI SLÄPPER INTE TAGET 
OM KATTERNA VI HJÄLPT
Alla nyblivna ägare som lämnar Djurskyddet Bollnäs -Ovanåkers djurhem 
med en katt har skrivit på ett adoptionskontrakt. De förbinder sig att 
sköta katten väl, följa tydliga råd och om något skulle hända så att de inte 
kan fortsätta ta hand om katten återföra den till föreningen.
 – Vi släpper ingen. Alla katter vi gett veterinärvård och omsorg ska för 
alltid vara trygga, säger Helena Jonsson, djurhemsansvarig.

H
elena Jonsson ringer alltid 
ägarna efter en tid och frågar 
hur det går. 

– Är det en ung katt har vi 
kravet att ägarna ska se till att 

den kastreras och sedan skicka in en kopia 
på veterinärintyget till oss. Kommer inget 
så påminner jag. De flesta förstår att det är 
för kattens skull och blir bara glada, säger 
Helena Jonsson.

Få saker gör henne så glad som när 
kattägare hör av sig och berättar hur det 
gått.

– Man minns ju varje katt, så det är en 
glädje att se hur bra de nu äntligen får må 
och vilken stor lycka de fört in i sina mat-
tars och hussars liv. Tack vare Facebook har 
det blivit lätt att få ta del av bilderna från 
deras vardag. 

Helena Jonsson är en av sju aktiva volontä-
rer som varje vecka arbetar på djurhemmet 
vid Häggesta industriområde i Bollnäs. 
I skrivande stund har restriktionerna för 
pandemin inte släppt så vi kan inte besöka 
katthemmet utan läser på hemsidan om de 
fem rastgårdarna, två karantänerna och de 
tre rummen med inredda hytter.

– Vi släpper inte katterna, utan vi följer 

dem och ser till så att de har det bra, säger 
Helena Jonsson, som ofta går på sin mag-
känsla när det gäller vilken katt som skulle 
passa till vilka människor.

– För länge sedan hörde en person som 
mer var ute efter en råttfångare än en katt 
av sig. Han skulle låta den vara ute året 
runt. Det är ju inte ett liv man vill skicka 
en katt som vi räddat, gett veterinärvård, 
kastrerat, chippat och registrerat, till. 

Är det svårt att säga nej?
– Nej, jag sa bara att vi har ingen katt 

här som passar det syftet du har med 
katten och varnade några andra katthem. 
Senare blev det problem i det hemmet, så 
det kändes bra att ha följt sin magkänsla. 
Våra katter har levt ett så hårt liv och vi vill 
absolut inte att det ska upprepas. Därför 
låter vi också alla katter stanna hos oss så 
länge som det behövs. Inga friska katter 
avlivas. 

I 23 år har hon varit aktiv i föreningen. 
Rollerna har växlat, från ordförande 
till styrelseledamot och nu ansvarig för 
djurhemmet. Hon upptäckte föreningen 
efter att hennes katt Felix försvunnit och 
föreningen funnit honom. I dag har hon två 
egna katter. Ofta bor några av de tidigare 
hemlösa katterna som behöver stöd innan 

de kan adopteras ut hos henne. Yrkesmäs-
sigt arbetar hon också med att hjälpa, 
främst människor inom äldrevården.

– Visst kan det bli för mycket ibland, 
men det gäller att kunna släppa saker fort, 
inte gå och fundera. Men att se en katt 
återfå tilliten till människor är så stort att 
allt arbete är värt det. 

Som den lille skygge hankatten förening-
en fångade in efter flera samtal om att den 
gick ensam och hungrade. Den fick flytta 
hem till Helena Jonsson, bodde i gästrum-
met, låg oftast gömd under sängen. I två 
månader satte hon fram mat och vatten till 
den på golvet. 

– Jag var ofta inne i rummet, pratade, 
satte mig på sängen. Ibland stack jag 
ner handen med lite godis och la under 
sängen, men försökte aldrig klappa. 

En dag när hon som vanligt satt på sängen 
och pratade hoppade katten plötsligt upp 
och la sig bredvid henne. 

– Jag fick klappa honom! Tårarna rann 
och sedan den dagen var han världens my-
sigaste katt: Underbar mot mina andra kat-
ter, tog hand om dem, slickade dem rena. 
Han bodde hos oss i fyra år, sedan orkade 
hans organ inte längre. Det tär ju väldigt 
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på en katt att vara hemlös. Men han fick 
fyra fina år till slut och stunden när han 
hoppade upp och la sig bredvid mig på 
sängen är en av de största jag varit med 
om. Att se skygga rädda katter få tillbaka 
tilliten till människor är en gåva.

I fjol omhändertog Djurskyddet Bollnäs-
Ovanåker 34 katter. 26 fick nya permanenta 
hem. Sju har bott i jourhem medan de vän-
tar på ett nytt för-evigt-hem och fyra katter 
fick avlivas på grund av sjukdom.

Vissa av katterna har kommit från katt-
kolonier. Andra har vandrat långt bort från 
sina hem och blivit förvildade. En del kom-
mer från hem där ägaren missbrukat eller 
sviktat på andra sätt och tappat greppet om 
tillvaron och djurens skötsel. Om de nya 
ägarna bor i lägenhet i tättbebyggt område 
är det ett absolut krav från föreningen att 

de gör katten till innekatt.
– Vi kan inte chansa när det gäller katter 

som haft det så tufft och klarat sig, de ska 
inte riskera att utstå något liknande igen. 
Därför ställer vi alla krav. Och vi ställer 
dem skriftligt så att det inte ska bli några 
missar.

För ett år sedan kom Jordbruksverkets 
nya kattföreskrifter (L102) med krav på att 
alla ägare som låter sin katt gå ute ska se till 
att katten inte kan föröka sig okontrollerat. 
P-piller, kastrering eller att helt enkelt hålla 
katten kopplad är tre av de metoder som 
kan användas. 

Helena Jonsson har dock inte märkt att 
fler kastrerat sin katt än innan föreskrifterna 
kom.

– Tyvärr har jag inte det. Vi märker ingen 
skillnad här i Bollnäs-Ovanåker. De katter 
som lämnar vårt katthem är ju alltid kas-

trerade men de vi får in som gått ute är det 
lika sällan nu som då. 

Nyligen rapporterade SR P4 Kalmar om 
ett fall där en kattförening fångat in en 
enligt föreningen uppenbart sjuk katt, som 
gick vingligt, och varit ute ensam så länge 
att oroliga människor hörde av sig och bad 
att katten skulle få hjälp. När de fått tag i 
den, gett den veterinärvård och adopterat 
ut den så hörde ägaren av sig och ville ha 
tillbaka sin katt. 

Har ni upplevt något liknande? 
– Ja, en gång. Vi tog en katt som folk 

ringt om. Den var inte kastrerad och när 
vi ordnat allt för den så hörde ägaren av 
sig. Hon hade talets gåva och länsstyrelsen 
bedömde att hon skulle ha tillbaka sin katt. 
Då fick vi foga oss, men inte så lång tid 
senare kom kattens syster till oss. Samma 
historia. Jag tycker ofta att länsstyrelsen 
lyssnar alldeles för lite på oss och alldeles 
för mycket på ägaren.

– Även om det är den rätta ägaren, om 
katten fått springa ute i månader utan 
tillsyn, utan mat, utan att vara kastrerad, 
utan att personen letat efter den, då är det 
ju inte det bästa för katten att ha det så. 
Tvärtom. 

Det största missförståndet kring katter är 
att de alltid klarar sig, säger hon. 

– Många, inte minst ute på landsbygden, 
resonerar att katten kan alltid ta en råtta 
om den blir hungrig. Men vet de egentligen 
hur många råttor katten behöver fånga för 
att klara sig? Enormt många.

Vad tror du att regeringens proposition 
som ska läggas i september om ID-märk-
ning och registrering av katt kommer att 
betyda, om den följer det förslag som utre-
daren gett (att det ska bli obligatoriskt)? 
– Jag hoppas ju verkligen att det ska 

komma en lag. Men samtidigt blir det nog 
svårt att bevisa vems katten är i de fall då 
ägaren inte registrerat eller id-märkt den. 
Tyvärr är det så att de som tar ansvar tar 
ansvar redan nu, men hur ska vi få tag i 
dem som inte gör det? En lag är bra, men 
jag har varit med så länge att jag väntar 
lite med att ta ut något i förskott. 

Hur orkar du fortsätta?
– Ljuset är när en rädd skygg katt får 

tillit till människor. Det är det största. 
Sedan är det en enorm lycka att se en svårt 
skadad katt klara sig. Det finaste är alla 
som hör av sig och berättar om sina katter 
och hur de haft det! Det är lika roligt varje 
gång.   

Helena Jonsson 

och katten Boris

Så gick det för några av katterna  
från Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker »
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MARVIN SKÄNKER 
KÄRLEK OCH LIVSLUST
Möt Marvin och hans matte Maria Fröberg. Livet lyftes för hela 
familjen tack vare den nya gråpälsade familjemedlemmen som 
adopterades från Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker. 

M
arvin firar fredag upp och 
ner!”

Så skrev Maria Fröberg, 
matte till den gråpälsade kat-
ten Marvin, för några veckor 

sedan på Djurskyddet Bollnäs-Ovanåkers 
Facebooksida och bifogade ett fantastiskt 
foto på den avslappnade katten. 

– Han har berikat hela familjens liv på 
ett otroligt sätt. Man tror inte att en katt 
kan betyda så mycket förrän man har ho-
nom här, säger Maria Fröberg när vi ringer 
henne en tidig förmiddag i maj.

Marvin kom till dem efter en ganska 
omvälvande period. Deras tidigare katter 
hade gått bort efter att ha drabbats av olika 
skador, familjen hade flyttat från huset och 
in till en lägenhet. 

– Vi tänkte att vi aldrig kommer att ha en 
katt inne i stan, men väl här kände vi att 
något saknas. 

Tanken att adoptera en äldre katt som 
behövde ett hem rotade sig och Maria 
Fröberg började söka via olika katthems 
hemsidor, och hamnade hos Djurskyddet 
Bollnäs-Ovanåker. Där såg hon en grå katt 
som satt på ett bord. Marvin. 

– Jag föll direkt! Jag vet inte vad det var 
men känslan var bara ”Här är vår katt”. 
Även om vi bor i Dalarna och djurhemmet 
där Marvin var finns i Hälsingland så var 
det bara självklart för oss att boka in ett 
besök.

När de kom till djurhemmet visades de 
runt och fick träffa katterna. När de 
mötte Marvin gick han direkt fram 
och la sig på sonen Olivers fötter. 

– Sen var det klart. Det var som 
att han valde oss. 

Kelig, nyfiken, matglad. Så beskriver Ma-
ria Fröberg den nya familjemedlemmen.

– Han är alltid med i köket och alltid 
sugen på att provsmaka. Ofta ligger han på 
fönsterbrädan. Han vågar inte ligga i soffan 
eller i sängen, fastän vi lockat på honom 
och försökt visa att det är okej. Vi tar allt 
i hans takt. Nu har han börjat lägga sig på 
köksstolen. 

De vet inte så mycket om hur han haft 
det innan han blev hemlös. Han fångades 
in efter att en familj matat honom och en 
annan katt. Förmodligen har han en gång 
haft ett hem eftersom han tycker om att bli 
kelad med, fast förmodligen har han också 
blivit illa behandlad av någon.

– Andra katter vi haft kunde bli rädda 
och skutta iväg, men Marvin blir paraly-
serad. Det hände senast när min make 
kom in i köket och Marvin märkte inte att 
han kommit in förrän Magnus var bredvid 
honom. Då frös han. Det gör ont i hjärtat 
att se. Men vi fortsätter att linda in honom 
i bomull, så att säga, alltså skämma bort 
honom för att få honom trygg. Jag känner 

stor tacksamhet att vi fått chansen att ge 
Marvin ett nytt hem och för allt som han 
ger oss, varje dag, varje minut. Vi har levt 
upp hela familjen och känner en sådan lust 
och lycka över att få dela livet med Marvin. 

Facebook har blivit ett sätt för Maria 
Fröberg att dela med sig av det fina i att 
ha fått en katt som Marvin. Hon skriver 
uppskattade inlägg och lägger ut bilder 
både på sin egen sida och på Djurskyd-
det Bollnäs-Ovanåkers. Korta inlägg som 
sprider stor glädje:

”Han är rätt modig men hårtork är inte 
nått han gillar. Han gillar däremot att vara 
först vid dörren när nån kommer hem. 
Han är en rätt lat katt men tog sig lite 
ork att ändå springa efter en boll i morse. 
Två lampor har han krossat men vi köpte 
fönsterlampor i stället, det är inte så lätt 
när man är en osmidig, kärleksfull och 
världens bästa grålurv. Vi älskar vår nya 
familjemedlem och är tacksamma för att ni 
tog hand om honom” skrev hon nyligen på 
föreningens Facebook.

– Inläggen blir också ett sätt att visa att 
man inte behöver skaffa en kattunge för 
att få en nära relation, utan även en vuxen 
katt kan man skapa så starka band till. 
Dessutom hjälper man en av alla dessa kat-
ter som verkligen behöver det! 

När hon tänker på alla de som fortfa-
rande går ute, utan hem och mat, försöker 
hon fokusera på att vara tacksam för att de 
fått möjligheten att hjälpa.

– Genom att adoptera Marvin har vi fått 
chansen att göra världen bättre för en av 
dem. På så sätt har vi gjort världen lite 
bättre. Samtidigt har vi belönats med en 
fantastisk katt. 
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Mimer som sedan den 17 april 2019 bor med Birgitta och Leif  
Stockhaus:

– Mimer är en speciell katt! Han vill vara med oss precis överallt och 
titta på allt vi gör. Vi kan prata med honom och han svarar på sitt sätt. 
Ska alltid vara i centrum. De första två veckorna låg han på fönsterbrä-
dan. Han är alltid först till dörren när det kommer någon. Han är den 
underbaraste katt vi haft och han gör oss alltid på gott humör.

Fler glimtar ur katternas nya vardag

Harry som sedan 2019 bor med Therese och Lars-Göran Persson:
– Harry mår jättebra hemma hos matte och husse i Ljusdal, den 17 

maj har han bott hos oss i två år. Han gillar att sitta i fönstret och titta 
på fåglarna, ligger gärna i sängen och myser på dagarna, han leker 
mycket och kastar leksaksråttor högt upp i luften. Han är en väldigt 
snäll katt och det märks att han trivs.

Ett tips till er som adopterar en katt från katthemmet är att ha tåla-
mod och lägg mycket tid och omtanke på din nya familjemedlem.

Katterna är värda det bästa och ett trivsamt hem.

Findus som sedan 2009 bor med  Ewa Bergström Lindberg:
– Världen bästa Findus flyttade in hos oss för 12 år sen. Han får alltid 

lite blötmat när han kommer in på morgonen och är man inte snabb 
nog att servera honom talar han om det högt och ljudligt. Han ligger 
gärna på mattes mage och myser. Han älskar rått älgkött, rökt kött och 
fisk! På somrarna när vi har våra höns ute fritt på gården så spatserar 
han lugnt och stolt förbi dom. Klippa klor har aldrig varit en höjdare 
men om jag sjunger Imse vimse spindel så sitter han lugnt i min famn.

Jonna och Beda som bor med Gerd och Rolf Lundin sedan 9 år:
– Vi har Beda och Jonna. Två vilda systrar. Det tog oss – två pen-

sionärer som alltså är hemma – tid att socialisera dessa två damer. 
Den mest skygga är knäkatt i dag. Den andra vill gärna bli kelad och 
klappad. De har berikat vårt liv mycket.
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Text  Jörgen Olsson & Katarina Hörlin   Enkät Jörgen Olsson 

P
å 33 sidor presenterar Miljöpartiet 
sitt sammanhållna djurpolitiska 
program.

”Med nyttjandet av djur följer 
ett moraliskt ansvar där djur-

ens behov som kännande varelser måste 
respekteras, oavsett den nytta människan 
har av dem. God djurhållning och välfärd 
handlar inte bara om att undvika lidande 
i form av stress, skador och sjukdom utan 
även om att ge djuren möjlighet till posi-
tiva upplevelser och ett så fullvärdigt och 
naturligt liv som möjligt. Djurpolitiska pro-
grammet belyser en rad olika förslag som 
förbättrad djurhållning, införa en djurom-
budsman samt att även införliva de vilda 
djuren i en gemensam djurskyddslag”, 
förklarar partiet i följebrevet till program-
met som antogs den 12 mars 2021. 

Programmet inleds med en överskådlig 
förteckning över viktiga begrepp. Vad skil-
jer djurrätt från djurskydd? Djuretik från 
djurvälfärd? I korta lättlästa stycken ges 
sedan en gedigen bakgrund innan partiet 
motiverar sina ställningstaganden kring 
de konkreta förbättringar de tänker arbeta 
för, vad gäller exempelvis slaktkycklingar, 
förprövning av stallar och viltlevande fisk.

Tekniska möjligheter och kortsiktiga 

ekonomiska intressen ska inte vara sty-
rande i hur djuren hålls, konstaterar MP. 

Dagens höga konsumtion av kött och 
andra produkter från djur har gjorts 
möjlig genom en många gånger industriell 
djurhållning där priset för konsumenterna 
kan pressas men priset för djuren ofta är 
mycket högt, skriver de och fortsätter:

”I takt med att människan tar allt mer 
mark i anspråk minskar de områden där 
djur kan leva utan mänsklig påverkan. 

Gränsen suddas ut mellan djur som 
människan direkt har ansvar för och de 
viltlevande djur vars livsutrymme och möj-
ligheter till ett gott liv vi påverkar.”  
 

Miljöpartiet vill vidare intensifiera arbetet 
med en global FN-deklaration om djurväl-
färd, se ett förbud av handel med levande 
vilda djur, avveckla burhållning, införa ka-
meraövervakning i slakterier för efterkon-
troll av förhållanden vid slakt och förbjuda 
fyrverkerier för privatpersoner. 

 I programmet står även att partiet vill 
se att en nationell plan för övergång till 
djurförsöksfri forskning i Sverige och 
handlingsplaner för att minska anta-
let djurförsök tas fram.

Elisabeth Falkhaven, MP, vilka är 
de tre viktigaste djurskyddspoli-

tiska sakfrågorna att komma tillrätta 
med nu?
– Bara tre? Det blir inte lätt när så 

mycket är viktigt, svarar hon och väljer: 
Sluta med djurhållning i burar, inklusive 
minkfarming. Utevistelse och bete för alla 
djur. Snabb och smärtfri slakt för alla djur-
arter, även fisk.

Så ska partierna satsa  
på djurskyddspolitiken

Ett år till valet:

Nästa år är det riksdagsval. Djurskyddsfrågorna hamnar alltmer i politikens 
fokus. I våras presenterade Miljöpartiet (MP) ett genomgripande gediget 
djurpolitiskt program som sträcker sig från avvecklande av djurförsök till 
djurens rättsliga status. Kommer övriga riksdagspartier att följa MP och 
presentera ett eget program? Vilka tre djurskyddspolitiska frågor anser 
partierna vara viktigast just nu? 

Djurpolitiskt
program
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Centerpartiet, Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk 
talesperson:
– Just nu fokuserar Centerpartiet på partistämman 
i höst, där ett antal motioner om djurskydd ska 
besvaras. Därefter kommer fokus att alltmer flyttas 

över till nästa års val.
Tre viktigaste frågorna:
• Höja kvaliteten i de svenska djurskyddskontrollerna. 
• Stoppa illegal handel med hundar och andra sällskapsdjur. 
• EU:s lagar för djurtransporter ska respekteras i varje medlemsstat, 
och i lika hög utsträckning. Vi vill förbjuda osäkra resor till tredjeländer 
om det inte går att garantera säkra transporter.

Vänsterpartiet, Peter Ekelund, politisk sekreterare:
– Vilka program som vi kommer att ta fram de när-
maste åren är inte beslutat. Men vi vet att vi inför 
valet samlat kommer att presentera våra förslag på 
åtgärder för bättre djurvälfärd. Tyvärr är vi i dag en-

samma i riksdagen om att stå bakom en rad nödvän-
diga förslag för att stärka djurskyddet.
Tre viktigaste frågorna:
• Stäng minkfarmerna.
• Inga hönsburar i äggindustrin.
• Inför förbud mot koldioxidbedövning vid grisslakt.

Sverigedemokraterna, Gustav Ericson,  
pressekreterare:
– Det kommer att spikas längre fram. Sverige-
demokraternas samlade djurskyddspolitik återfinns 
i riksdagsmotionen ”Ett starkare djurskydd”.

Tre viktigaste frågorna:
• Alternativa slaktmetoder av gris. Inga av de mest använda bedöv-
ningsmetoderna är stress- och smärtfria och det behövs mer forskning 
om alternativa metoder för bedövning.
• Nationell djurskyddspolis, för att samordna verksamheten, utveckla 
det förebyggande arbetet och öka lagföringen.
• Alternativa forskningsmetoder genom ökat stöd till forskning kring 
djurfria alternativ till dagens djurförsök.

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, 
 riksdagsledamot:
– Vi kommer inte att ha ett specifikt djurpolitiskt 
program. Djurpolitiken ingår i ett landsbygdspolitiskt 
program där djurskyddet är en viktig del.
Tre viktigaste frågorna:

• I EU verkar vi för att stärka djurskyddet för hela Europa. 
• Här hemma försöker vi säkra att djurhållare får betalt för den hänsyn 
vi, genom att upprätthålla ett skarpt djurskydd, tar här. Svenska djur-
hållare konkurrerar med en omvärld som opererar på andra villkor. 
• Antibiotikaanvändningen ska fortsätta ligga på den låga nivå vi har i 
Sverige.

Liberalerna, Nina Lundström, ledamot  
i miljö- och jordbruksutskottet:
– Liberalerna har landsmöte i november 2021. Vi 
kommer att behandla motioner på landsmötet. Ett 
specifikt djurpolitiskt program är inte aktuellt inför 

landsmötet. Därutöver har vi en rad förslag i riksdagen 
som rör djurskydd och djurvälfärd. 
Tre viktigaste frågorna:
• Avveckla minkhållning i burar.
• Djurvälfärd (djurtransporter, antibiotikabehandling, förebyggande 
åtgärder mot sjukdomar).
• Långsiktigt hållbar förvaltning av rovdjuren där gynnsam bevaran-
destatus står i fokus. 

Socialdemokraterna, Malin Larsson,  
ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet:
– Vi har propositioner om Brott mot djur och Märk-
ning och registrering av katter som kommer under 
året. Vi förväntar oss att det till vår partikongress 

kommer flera konstruktiva motioner på hur vi långsik-
tigt kommer att utforma vår politik på detta område. 
Tre viktigaste frågorna:
• Sverige ska fortsätta att vara världsledande på djurskydd, god djur-
välfärd och låg antibiotikaanvändning. 
• Säkerställa att vår djurskyddslag följs, utfasning av de djur som fort-
satt står uppbundna behöver påskyndas. 
• Skärpta regler för djurskydd och djurtransporter även i EU.

Moderaterna, Patrik Lockne, politiskt sakkunning 
för klimat, miljö och jordbruk:
– Vi har sedan år 2020 ett program för djurskydd. 
Det revideras med aktuella frågor årligen.
 Tre viktigaste frågorna:

• Åtgärda bristen på veterinärer och djursjukskötare, 
som är ett stort hot mot landets djurhälsa.
• Djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska motsvara det svenska 
djurskyddet.
• En ny brottsrubricering för grovt djurplågeri, när djur utsätts för 
misshandel eller svår vanskötsel.

Läs partiernas  
fullängdssvar på 
webbtidningen:
tidningen.djurskyddet.se
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Text & foto Suzanne Fredriksson (Bilderna är tagna hos Anna Jansson på Väddö Alplacka.)

O
lika event med alpackor finns i 
stort sett över hela landet och en 
hel flora av aktiviteter erbjuds. 
Vanligast är vandring, promenad 
och besök i hagen men även mer 

udda saker som att ha med en alpacka som 
lyckodjur på bröllopet! En internetsökning 
på ”vandra med alpacka” ger träffar på allt 
från avancerad naturturism till mer an-

språkslös besöksverk-

samhet. Vandringarna 
kan ske i storslagen 
natur eller som 
promenad runt ett 
villakvarter. Priserna 
spretar rejält, från 70 
kronor i inträde med 
kort promenad till 950 
kronor för en längre 
familjetur. 

Men en sak har flera 

av de företag vi sett gemensamt; de mark-

nadsför sina djur som ”terapeuter” och 
framhåller särskilt alpackornas lugnande 
effekt på människan.  

Men hur lugnt är det för alpackan?
Tidningen Djurskyddet ringde upp en 

av pionjärerna inom svensk alpackaupp-

födning, Ann-Marie Gerber-Santesson 
som tillsammans med sin man Paul driver 
Österlen Alpacka. För dagen har de 45 djur. 
Hon utbrister ett spontant ”så bra att ni tar 
upp detta” och förklarar: 

– Alpackor är nyfikna och kan absolut 
uppskatta en promenad med nya intryck 
då och då, men jag är orolig för den snabba 
utvecklingen med alpackor i turistnäringen. 
Det handlar om en ganska ny företeelse och 
i dagsläget vet vi väldigt lite om de lång-

siktiga konsekvenserna för djuren, inleder 
Ann-Marie Gerber-Santesson. 

– Alpackor har stor integritet och tycker 

inte om kroppskontakt. Att det finns en del 
individer som tillåter att man klappar, till 
och med kramar dem, är inte samma sak 
som att de uppskattar det. Att till exempel 
låta barn krama unga, kanske till och med 
nyfödda, alpackaföl är respektlöst både 
mot fölets moder och fölet.  

Österlen Alpacka ligger en bit utanför 
Simrishamn.  
   Tar ni emot besök på gården? 

– Det gör vi gärna, vi säljer ju en del 
ullprodukter, och man får självklart titta 
på våra djur när de går och betar i hagen. 
Det är både vackert och avkopplande! Men 
alpackor är idisslare som behöver lugn och 
ro när de bearbetar maten och störningar 
påverkar matsmältningen negativt, säger 
Ann-Marie Gerber-Santesson.  

Får man inte röra djuren?
– Det händer att besökare får tillåtelse 

Alpackor anses skänka ro  

– vad behöver alpackor?
Vandra med alpackor. Klappa alpackor. Måla med alpackor. 
Ha bröllop med alpackor … bara fantasin sätter stopp i 
marknadsföringen av det nya innedjuret som sägs ha en 
lugnande effekt på människor. Men hur mår alpackan? 

Ann-Marie Gerber-
Santesson. 
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att gå in i hagen och bekanta sig närmare 
med djuren. Eller rättare sagt, alpackorna 
får bekanta sig med besökarna genom att 
självmant gå fram och nosa på dem.  

Varför tror du att det blivit så populärt att 
erbjuda aktiviteter med alpackor?
– De är i allmänhet lugna, vänliga och 

ofarliga. Om de blir trängda eller om det 
uppstår konkurrens i gruppen kan det 
hända att de kräks, ”spottar”, något som är 
ganska otrevligt för alla inblandade. 

– Har de fått rätt träning som unga är 
de förhållandevis lätthanterliga och låter 
sig exempelvis ledas i sällskap med andra 
alpackor. Men alltid i sin egen takt, säger 
Ann-Marie Gerber-Santesson. 
    Vad är den största faran för en alpacka? 

– Utan tvekan aningslösa hundägare 
som inte förstår att deras hund i grunden 
är ett rovdjur och alpackan ett bytesdjur. 
Lösspringande hundar kan utlösa panik 

Alpackan har sitt ursprung i den sydameri-
kanska bergskedjan Anderna. Flest alpackor 
finns i Peru, cirka 2,5 miljoner. De är sociala 
flockdjur och ska hållas tillsammans.
  Alpackor trivs bäst i svalt klimat och i Sve-
rige klipps djuren på sommaren. 
   Användningsområdena här är främst ullpro-
duktion, bete, sällskapsdjur och turistnäring. 
Men de är inga tamdjur från start och har inte 
något släktskap med får, vilket är lätt att tro 
då båda arterna bär ull. Alpackor är kamel-
djur. 

Det finns två raser, den vanligaste är 
huacay. Bara cirka tio procent är av rasen suri 
som har ett mer silkigt och vågigt hårlag. 
    Hanen heter macho och honan heter  
hembra, ungarna kallas crior.  Men kallas 
även hingst, sto och föl. En vuxen alpacka är 
cirka en meter över manken och kan väga upp 
till 80 kilo. Man ska inte rida på alpackor. 

Alpackor livnär sig på fint gräs och tidigt 
skördat hö. Den delade överläppen gör att de 
kan välja ut små växter. De är renliga i hagen 
och lägger all avföring på en plats. 

Reproduktionen är ett eget kapitel! Stoet 
har ingen brunst, utan får ägglossning i sam-
band med parning. Dräktigheten är 10,5–11,5 
månader. En alpackafödsel kan både skapa 
oro och frågor då alpackaston kan ta en paus 
mitt i fölningen och gå omkring och äta med 
ungen hängande halvvägs ut innan förloss-
ningen fullföljs. En alpacka kan bli omkring 
tjugo år. 

Detta fascinerande djur har varken klövar 
eller hovar, utan trampdynor med två klor.   

I början av 2000-talet fanns cirka 25 kända 
besättningar med sammantaget 300 djur i 
Sverige. I dag minst det tiodubbla. 
Källor: Svenska Alpackaföreningen, SVA och uppfödare.

Allmänbildande alpackafakta

Flest alpackor finns i Peru, 2,5 
miljoner. Alpackan med platt frisyr 
närmast kameran är av rasen suri.

Med den delade 
överläppen får de 
tag i fina växter.

Inte släkt med får även 
om båda bär ull, utan al-
packan är ett kameldjur.

▲
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hos alpackorna och sluta riktigt illa, säger 
hon.

Även träning kan gå fel. Att prägla 
alpackan på människor eller låta dem nosa 
i fickor som ungdjur kan skapa problem 
senare. 

Men är det bra för alpackan att ha så 
mycket kontakt med människor? Den me-

tod Ann-Marie Gerber-Santesson använder 
kallas Camelidynamics och innebär, enligt 
henne, att ”vi ska lära oss att förstå hur 
våra alpackor tänker och reagerar så att vi, 
på ett för alpackorna förståeligt sätt, kan 
förmedla till dem vad det är vi vill att de 
ska göra”. 

När Österlens Alpacka säljer alpackor 
är det alltid minst tre individer av samma 
kön om köparen inte har alpackor sedan 
tidigare. 

2008 gjorde Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt, SVA, en enkätundersökning bland 
50 medlemmar i Svenska Alpackaföreningen, 
som visade att de flesta ägare hade mindre 
än fyra års erfarenhet av djurslaget.     
    2017 genomförde länsstyrelsen i Skåne ett 
alpackaprojekt för att få grepp om alpacka-
läget i länet. Då det inte finns något kamel-
djurhållarregister hos Jordbruksverket, så 
gick länsstyrelsen efter Alpackaföreningens 
medlemsregister och valde ut gårdar efter 
att djurskyddsinspektörer sett kameldjur vid 
kontroll av andra djurslag hos någon djurhål-
lare. Tio anläggningar skulle kontrolleras 
”om så många fanns i länet”. 18 anläggningar 
upptäcktes och 11 kontrollerades. De hade 
allt från en till 120 alpackor. 

Kameldjur på djurparker har rätt till viss 
storlek på utrymme och det finns bestäm-
melser för skötseln. Hålls de som produk-

tionsdjur på annat ställe än djurpark gäller  
djurparksbestämmelserna, men hålls de ”av 
privatpersoner som sällskapsdjur finns inga 
bestämmelser” enligt länsstyrelsen.

Kontrollerna koncentrerades till inomhus-
miljö och ”skötsel av päls, klor, tänder samt 
maskning”, samt gruppernas sammansätt-
ning, antal djur, kön, sjukdomar och om 
djuren är med i något hälsoprogram. Gård 
och Djurhälsan håller i ett TBC-program.

Projektet visade att ”de allra flesta djuren 
har varit chipmärkta, men det finns inget 
register. De som importerats från Australien 
är chipmärkta och även TBC-kontrollerade. 
Djuren får sitta i karantän i cirka ett halvår 
innan de får komma in i landet.” 

– Vi såg inga genomgående brister. Någon 
enstaka hade brist på strö. Däremot lyfte 
djurhållarna själva att det är svårt att hitta 
kunniga veterinärer på området. Det är ju 

ingen brist, men en reflektion. Alpackor är 
speciella djur som kräver kunskap att hålla, 
vilket många av djurhållarna har, berättar 
Henriette Bonde Nordström, chef för djur-
skyddsenheten på länsstyrelsen i Skåne. 
   – En annan reflektion var att nu när det 
dyker upp många mindre anläggningar behö-
ver kunskapen om att alpackor måste hållas 
minst tre i flock nå ut. 
   Ingen vet hur många alpackor som finns i 
landet nu. En uppskattning utifrån uppgifter 
från intresseföreningar och anslutna djurä-
gare till Gård & Djurhälsan ger en ungefärlig 
siffra på 4 000–5 000 alpackor. Den 1 oktober 
i år ska alla som har en anläggning med djur 
registrera verksamheten hos Jordbruksverket. 
Det kan så småningom ge en korrekt siffra. 
Samtidigt införs krav på godkänd märkning av 
kameldjur. 

Suzanne Fredriksson & Katarina Hörlin

Antal okänt – ingen vet hur många de är i Sverige

Sociala flockdjur 
som ska hållas 
tillsammans.

En idisslare  
i lugn och ro

▲
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E
n ung kvinna hade anmält sin före detta pojkvän för att han misshandlat henne. Han fälldes också för detta. Man-
nen hade skickat flera meddelanden till henne som syftade till att få henne att återta sina uppgifter, däribland ett 
uttalat konkretiserat hot om att ”(---) nån hade tatt två katter o låst in dem i en bur sen hällt bensin o tänt på (---)”. 
I vår rättsordning benämns detta brott ”övergrepp i rättssak”, det ses som ett allvarligt brott där utgångspunkten är 
att det förtjänar fängelse. Endast om brottet är ”ringa” kan böter komma i fråga men så blev det 

inte bedömt i detta fall utan som ett brott av normalgraden. Kvinnan stod fast vid sina uttalanden.

Kvinnan hade två katter som hon var mycket fäst vid. Katterna var hennes svaga punkt, något 
som mannen kände till, och under flera månader hade hon inte vågat lämna katterna för att 
hälsa på sin familj. Kvinnan begärde kränkningsersättning med 5 000 kronor för det lidande 
som hotet orsakat henne. Tingsrätten gjorde en strikt tolkning av ordalydelsen i regeln om 
kränkningsersättning i skadeståndslagen, som inte omfattar egendomsskador, och eftersom 
husdjur som katter är egendom, lösa saker, avslogs kravet.

Hovrätten (Mål B 4910-20) däremot framhöll att hotets effekt på kvinnans frid och privatliv 
motsvarade vad som hade gett rätt till ersättning uttryckt i mer allmänna ordalag som ett un-
derförstått hot om brottslig gärning på person. Skadeståndet, 5 000 kronor, ansågs skäligt och 
utdömdes jämte ränta från dagen då hotet framfördes.

Det är bara domar från de högsta instanserna, Högsta domstolen, HD, och Högsta förvaltnings-
domstolen, HFD, som är prejudikat och avsedda att vara vägledande för lägre domstolar men en 
hovrättsdom är ändå viktig och vägledande för liknande fall, särskilt om prejudikat saknas. Domen är 
viktig genom att den tydliggör att hot som riktas mot någons djur kan bedömas som brott mot personen och inrymmas i 
kränkningsersättningen.

Skada på saker ska normalt ersättas med sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Man brukar välja det 
alternativ som blir billigast för den skadeståndsskyldige. Nu kom lyckligtvis inte katterna till skada men redan för 20 år sedan 
bedömde HD att denna princip inte i alla avseenden kunde tillämpas på sällskapsdjur, då sådana inte var ”vilken sak som 
helst”. I ett par mål där hundar hade angripit i ena fallet en katt, i andra fallet en annan hund, ålades hundägarna att ersätta 

de skadade djurens ägare för veterinärvårdskostnader som de lagt ut för sina djur, vida över-
stigande djurens ekonomiska värde (NJA 2001 s. 65 I och II). Principen är viktig, att majorite-
ten djurägare är villiga att kosta på sina djur veterinärvård, långt utöver djurens ekonomiska 
värde, och att skäliga sådana kostnader vid varje tidpunkt kan åläggas skadevållare att betala 
i vissa fall. Eftersom vi har en nära och vänskaplig relation med våra djur är de inte utbytbara 
på samma sätt som andra saker.

Hovrättsfallet (RH 2007:17) förtjänar också att framhållas. En kvinna som var ute och rastade 
sin hund blev vittne till hur tre lösa hundar, rottweiler och dobermann, angrep hennes hund 
utan att hon kunde hjälpa den egna hunden. Hunden dog av sina skador och efter att ha fått 
avslag i tingsrätten på begäran om ersättning för psykiskt lidande, utdömde hovrätten ersätt-
ning med 8 000 kronor och uttalade att när en hund först blir svårt skadad i ägarens åsyn utan 
att denne förmår förhindra angreppet, och sedan avlider, får psykiska besvär hos hundens 
ägare anses vara en typisk och närliggande skadeföljd. Ägaren till de angripande hundarna 
hade genom sin oaktsamhet att låta hundarna löpa lösa orsakat den avlidna hund-ens ägare 
psykiskt lidande som var betydande. Orsakssambandet stod klart.

Det är logiskt att kränkningsersättningen bör omfatta uttalanden och annat av innebörd att 
någons husdjur ska skadas eller dödas och uppfattas som ett hot om brottslig gärning riktat 
mot den angripnes person, dennes frihet och frid. 

GÄSTEN

Den 14 april i år dömde Hovrätten för Västra Sverige en gärningsman 
att betala skadestånd till brottsoffret för hotet att elda upp hennes 
katter. En viktig dom som tydliggör att hot mot någons djur kan  
bedömas som brott mot personen, skriver Helena Striwing.

 
”Katterna 

var hennes svaga 
punkt, något som 

mannen kände till och 
under flera månader 
hade hon inte vågat 
lämna katterna för 

att hälsa på sin 
familj.”

Hot mot djur kränker ägaren

Helena Striwing är jurist och författare vars 

expertisområde är djurskydd. Djur som brottsoffer 

och Ord som fängslar är två av hennes böcker. På 

bilden bärs en fleecejacka, ingen päls, hälsar Helena.
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 • Djurinriktade värdegrundsövningar  
för barn i förskolan och skolan. 

 • Utvecklar barns empati och förståelse  
för andra individer.

 • Vetenskapligt säkerställd effekt.
 • Övningarna är anpassade till läroplanen.

Ladda ner
övningarna  

kostnadsfritt på
www.rede.se

Sol, hav och djur – sommaren kan vara en fantastisk tid. Förebygg 
de faror som finns och ta del av Tidningen Djurskyddets Sommar-

special från A-Ö med tips och råd på tidningen.djurskyddet.se
Foto Linda Bing
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VI TIPSAR

VÄRLDENS VANLIGASTE FÅGEL – EN KÄRLEKSFÖRKLARING TILL HÖNS
Per Jensen Foto Linda Prieditis

Förlag: Natur & Kultur

För etologiprofessor Per Jensen är höns en del 
av livet. Han har haft dem omkring sig så länge 
att han vaknar om tuppen inte gal, eftersom 
han då blir orolig för att den är sjuk. ”Även om 
jag arbetar dagligen med forskning om hön-

sens beteende tröttnar jag aldrig 
på att titta på dem där de sprätter 
runt i trädgården. Jag kan lyssna 
länge på deras små samtal och 
nästan varje dag hör jag något läte 
som jag inte hört förut”, skriver 
han i slutet av Världens vanli-
gaste fågel – en kärleksförklaring 
till höns. På 160 sidor leder han 
in läsarna i dessa fåglars värld. 

Det är svindlande fakta presenterat på ett 
lättfattligt sätt. Bara stycket om hur ägget blir 
till med skal och gula är värt bokens vikt i 
guld. Med Linda Prieditis mättade fotografier 
framträder hönsen i sina rätta proportioner, 
som de storslagna intelligenta djur de är, med 
sinnesförmågor så lika och ändå så annorlunda 
människans. Ögonen som ser både fröna på 
marken och höken i höjden, samtidigt. Varje 
hönas personlighet är unik. Läs. Ge bort. Låt 
författarens vädjan bli verklighet: ”Tänk om 
hönsen kunde bli synliga igen för alla.”

KH

ALFASYNDROMET DOGGIE LANGUAGE DEN VILDA  
TRÄDGÅRDENAnders Hallgren

Förlag: AH Books

Nestorn inom hundpsykologi, Anders Hall-
gren, har kommit ut med ännu en bok som 
reder ut vad dominans, rangordning och 
status  innebär och ger alla som tvingats 
bemöta påståenden som 
”Låt inte hunden vara i 
soffan eller sängen! Då 
slutar den se dig som 
ledare” och ”Låt inte 
hunden gå framför dig” 
av samma skäl, många 
bra motargument. Slut-
orden: ”Vi borde byta 
ledarskap mot 
lärarskap och rangordning mot kamrat-
skap” fångar bokens budskap. Extra plus 
för flera fina lästips för fördjupning i 
slutet.

KH

Lili Chin

Förlag: Summersdale

Den lilla boken av Lili 
Chin, konstnären som bor 
i Los Angeles med sina två 
adopterade katter Mambo 
och Shimmy och rescu-
ebullterriern Boogie, rymmer stor kunskap. 
Lili Chin arbetar med infographics, hennes 
illustrationer av hundars beteende används 
av veterinärer och på utbildningar. De 
enkla personliga och tydliga skisserna visar 
allt från hur vi kan förstå hundens känslor 
utifrån hur den håller sina öron till att skilja 
mellan kärleksfulla och avfärdande hundpus-
sar. Tyvärr finns boken ännu inte översatt till 
svenska, men Lili Chins förläggare meddelar 
redaktionen att det kanske kan ske i framti-
den. Läs gärna mer av Lili Chin på  
doggiedrawings.net så länge. 

KH

David Goulson

Förlag: Volante

Boken ger en bra inblick 
i insekters och växters 
behov och människans 
längtan att odla. Den har fått mig att 
känna empati för tvestjärtar, och framför 
allt inse varför de bör fredas. Även kapitlet 
om maskar är fascinerande. Kleopatra 
införde dödsstraff för dem som förde ut 
maskar från Egypten, hon förstod hur 
mycket masken betyder för att skapa en 
näringsrik jord. Jag blev fascinerad över 
vilken viktig varelse som glöms bort för 
att den inte syns. I jorden under markytan 
finns ett helt universum med varelser som 
lever helt osynliga för oss människor. 

Martine Everett
Hela recensionen kan läsas på webbtidningen

Foto: Lind
a P

ried
itis
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KLIV IN I FISKARNAS UNIVERSUM 
”Tänk om vi skulle kasta ut en krok i 
skogen och hoppas att en älg biter tag i 
den och sedan veva in.” Det skulle ses som 
djurplågeri, slår Viktoria Dyring fast när 
hon presenterar detta välgjorda avsnitt 
av producent Peter Löfberg. Ändå utsätts 
fiskar ständigt för detta och mängder av 
annan plågsam hantering. Tillsammans 
med flera framstående fiskforskare, som 
Albin Gräns, Lynne Sneddon och Svante 
Winberg tas viktiga aspekter kring hur 
fisken i vår tid sällan betraktas som en 
kännande varelse upp. Många talar om 
”odling” och ”skörda” näten, ett språkbruk 
som förvandlar djuren till grödor. Men de 
är djur. Kännande varelser. Se programmet 
på SVT Play. Fo

to
: S

V
T

GE HUMLORNA EN VACKER VATTENOAS
Gör som Magdalena Ekenstedt och 
skapa en vacker anläggning till 
humlorna! Den här bredvid 
finns i hennes trädgård i Sig-
tuna. ”Det bottnar i att jag 
verkligen vill värna om våra 
humlor. Det är brist på dem, 
och när vi till och med im-
porterar utomlands så måste 
vi ta vara på de vi har. Och 
det är ju så enkelt! Ta bara en 
pajform till exempel, fyll den 
med vackra stenar eller kulor och 
häll på lite vatten. Inte så mycket så 
humlorna ramlar i och inte kan ta 
sig upp, utan lagom! På så sätt kan 

de både svalka benen och ta en drink     
   om de är törstiga”, tipsar hon.

Vill du när de randiga be-
vingade besökarna brummar in 
veta om det är en haghumla, 
backhumla eller kanske rentav 
en rallarjordhumla som anlänt 
kan vi tipsa om boken Humlor i 
Sverige – 40 arter att älska och 
förundras över av illustratören 
Bo Mossberg och författaren 
Björn Cederberg, en av Europas 

stora humleauktoriteter. En vacker bok. 
Läs, lär och få en skönhetsupplevelse 
på kuppen.

KH

INGA DJUR SKA VÄNTA  
I VARMA SOMMARBILAR
Låt aldrig ditt djur vänta i bilen, att veva ner fönstret en bit hjälper 
inte, värmen stiger hisnande fort.
•  Kl. 9.30 en skuggig sommardag med en utetemperatur på  

18 °C blir det 38 °C i bilen. 
• Kl 11.30 en solig dag med utetemperatur på 20 °C ger 58 °C i bilen.
• Kl 13.30 en solig dag med utetemperatur på 22 °C ger 85 °C i bilen.

Ser du ett djur i en varm bil, börja med att leta efter ägaren. Hittar 
du ingen? Kontakta Transportstyrelsen som via registreringsnumret i 
bästa fall kan hjälpa dig att få tag på bilägarens namn. Stanna tills du 
ser att djuret fått hjälp. Är läget akut? Ring polisen. 

HÅLL KOLL PÅ DE ÖPPNA 
DJURSJUKHUSEN I SOMMAR
Oroande uppgifter om att några av de stora veterinär- 
klinikerna stänger sin dygnet-runt-öppna verksamhet i som-
mar har nått redaktionen. I skrivande stund har landsbygds-
ministern kallat till möte för att lösa den 
akuta veterinärtillgängligheten. Hur det 
går vet vi ännu inte men skickar 
med uppmaningen att i förväg 
undersöka var ni kan vända er 
om oturen att behöva söka akut 
veterinärvård uppstår i sommar.
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TÄVLA OCH VINN PRISER FRÅN VIVARA! 
Vi lottar ut fem fina fågelpaket från Vivara. Perfekt att skämma bort fåglarna med! Vinsten kan 
skilja sig något från den på bilden här intill men fågelpaketet innehåller alltid fröblandning, frö-
automat, fågelholk och energikaka.

GÖR SÅ HÄR: 
Det är det fyrsiffriga talet som bildas av de röda siffrorna (t ex FEM TRE ETT TVÅ = 5312) som är 
er svarskod. Ring  0944–670 90 09. Följ de talade anvisningarna. Du ombeds att ange kryssets 
tävlingsnummer, som är 24, och den fyrsiffriga svarskoden (ovan). Sedan är det klart.

Du kan inte ringa från hemligt eller dolt nummer. Det betyder att ditt nummer måste  
synas när vi söker det på hitta.se eller eniro.se. Samtalet kostar 11 kronor. Du accepterar  
kostnaden genom att trycka 1 i början av samtalet. 

Senast den 1 augusti 2021 måste vi ha ditt svar. Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.  

DJURKRYSSET

5
VINNARE!

www.vivara.se
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GRATTIS, VINNARNA I NR 1, 2021! 
Karolina Hedmo, Johanneshov, Per Olsen, Björneborg, Marianne Ekström, 
Åkarp, Jan Johansson, Sollefteå och Per Hedström, Vännäs. 

Rätt lösning till Djurkrysset i nummer 1, 2021:
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Behöver du hjälp med att förstå ditt djur 

eller få bukt med ett oönskat beteende? 

Då finns vi här för dig!

Etologi är läran om djurs beteende och  

vi är en yrkesorganisation för etologer. Vi 

som är anslutna till föreningen har en 

akademisk utbildning inom djurs beteende.

Som etolog undersöker vi orsaken till ditt 

djurs beteende utifrån dess evolution och  

biologi. Kontakta oss gärna!     

Sveriges akademiska etologer

Gilla oss på 
Facebook!

Sorption AB, Bultv. 1, 813 21 Hofors, Tel: 0290-230 70, info@sorption.se

www.sorption.se
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042-20 20 00 • www.dinvet.nu
Ekvändan 2, Helsingborg

Medicinska utredningar • Operationsavdelning
Röntgen • CT-röntgen • Ultraljud • Cardiologi
Ögonspeglingar • Kattmottagning • ID-märkning 
Kostrådgivning • Al-kompetens



MEDLEMSSIDAN

Djurskyddet Sverige är godkända som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll. Ett så kallat 90-konto är ett 
insamlingskonto som har utfärdats av Svensk Insamlingskontroll som sedan kontrollerar hela organisationens verksamhet 
och ekonomi för att du som givare ska känna trygghet att din gåva används rätt. Vårt 90-konto: 90 01 06-6

Har du frågor om ditt medlemskap, vill  
beställa informationsmaterial eller meddela 
att du har ny adress?

Välkommen att kontakta Djurskyddet  
Sveriges medlemsservice på 08-673 35 11. 
Telefontiderna är mån–fre 9.00–15.00. 
Stängt för lunch 11.30–12.30.

Du kan också mejla till info@djurskyddet.se.

Brev skickas till:  
Djurskyddet Sverige 
Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Kontakta vår  
medlemsservice

NR 3 2016/VYKORTSBOK

Namn och min nya adress:

För- och efternamn:  ___________________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________________________

Postnummer:  _____________________ Postadress: ________________________________

Telefon:  _____________________________________________________________________

E-post:  ______________________________________________________________________

Personnummer (ÅÅMMDD):  __________________________________________________

Vid adressändring; det här var min gamla adress:

Adress:  _____________________________________________________________________

Postnummer:  _____________________ Postadress: ________________________________

Medlemsnummer: 

Skicka talongen till: Djurskyddet Sverige, Svarspost, Kundnr 20425761, 120 20 StockholmDet går också bra att mejla info@djurskyddet.se för att meddela din nya adress.

Klipp av talongen här, lägg i kuvert och skicka kostnadsfritt till vår svarspostadress.

Ja, jag är intresserad av att stödja Djurskyddet Sveriges 
arbete. Jag vill:

Bli medlem (till dig som inte redan är det)

Bli månadsgivare 

Ge en gåva

Veta mer om testamentsgåva

Jag är redan medlem men har ny adress.
(Fyll i både din nya och gamla adress, samt medlemsnummer)

Jag är redan medlem men lämnar gärna mitt  
telefonnummer och/eller min e-post så att ni kan  
nå mig på flera sätt.
(Glöm inte att fylla i ditt namn och medlemsnummer)

Fyll i talongen och posta  
den till Djurskyddet Sverige!

Du vet väl att du som medlem i Djurskyddet Sverige får ta del av rabatter hos ett antal företag? 

Här listar vi några av våra medlemsförmåner. Om inget annat är angivet ska du uppge de olika 

rabattkoderna vid ditt köp.

Vivara Naturprodukter
Säljer miljövänliga naturprodukter som fågelholkar, fågelmatare och 

bihotell.

Medlemsförmån: 10 % rabatt på hela sortimentet på www.vivara.se.

Rabattkod: SEDJURSKYDDET21

Miwo Design
Säljer handgjorda svensktillverkade hundsängar, kattbäddar och stilfulla 

accessoarer i skandinavisk design till din hund och katt.

Medlemsförmån: 15 % rabatt på hela sortimentet på 

www.miwodesign.com.

Rabattkod: Djurskyddet15

Elite Hotels
Elite Hotels of Sweden erbjuder över 30 klassiska hotell från Malmö i 

söder till Kiruna i norr. Hotellen har självklart hundrum.

Medlemsförmån: 15 % rabatt på alla bokningar t.o.m. 31 augusti,  

samt på helger t.o.m. december 2021. Dessutom går 10 % av  

bokningens värde till Djurskyddet! Boka via www.elite.se.

Rabattkod i rutan Företagskod: Djurskyddet

Läs mer och se fler medlemsförmåner på: 

www.djurskyddet.se/stod-oss/bli-medlem/medlemsformaner

Förmåner till dig som är medlem!

Tack för ditt 
stöd! 



BLEKINGE LÄN
Djurskyddet Karlshamn 
Telefon: 0735-08 71 07  
karlshamn@djurskyddet.se 

Djurskyddet Ronneby 
djurskyddet.ronneby@hotmail.com 

DALARNAS LÄN 
Djurskyddet Dalarna (Rättvik) 
Telefon: 0736-73 77 00 
dalarna@djurskyddet.se

GÄVLEBORGS LÄN
Djurskyddet Bill & Bull Söderhamn 
Telefon: 0764-10 01 01
info@djurskyddetbillochbull.se

Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker 
Telefon: 0703-02 80 06 
djurskydd_bollnas@hotmail.com

HALLANDS LÄN 
Djurskyddet Norra Halland (Kungsbacka) 
Telefon: 0708-77 64 70
info@djurskyddetnorrahalland.se

Djurskyddet Kattfotens Katthem i Halmstad 
Telefon: 0701-55 80 08
kattfoten@djurskyddet.se

Halmstadsortens Djurskyddsförening 
Telefon: 070-525 30 68 
tomas.erge@telia.com

JÄMTLANDS LÄN 
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund) 
Telefon: 0706-39 37 55
jamtland@djurskyddet.se 

JÖNKÖPINGS LÄN 
Djurskyddet Eksjö 
Telefon: 0702-52 82 88 
cats@djurskyddet-eksjo.se 

KALMAR LÄN 
Djurskyddet Kalmar 
Telefon: 0480-41 11 00
kalmar@djurskyddet.se

Djurskyddet Västervik 
Telefon: 0704-530 518
djurskyddetvastervik@gmail.com 

KRONOBERGS LÄN 
Djurskyddet Kronoberg (Växjö) 
info@djurskyddetkronoberg.se

Djurskyddet Sigfrid (Växjö)
Telefon: 0760-22 05 04
sigfrid@djurskyddet.se

NORRBOTTENS LÄN 
Djurskyddet Norrbotten (Luleå) 

SKÅNE LÄN 
Djurskyddet Helsingborg
www.djurskyddet.se/helsingborg
helsingborg@djurskyddet.se

Djurskyddet Kullabygden (Höganäs)
Telefon: 0702-46 80 42
kullabygden@djurskyddet.se

Djurskyddet Landskrona
Telefon: 0738-04 96 44
djurskyddetlandskrona@hotmail.com

Djurskyddet Snapphanen
Telefon: 0708-11 28 16
info@djurskyddetsnapphanen.se

STOCKHOLMS LÄN
Djurskyddet DOSO
Telefon: 08-87 94 17 / 073-679 18 44

Djurskyddet Djurvännerna Stockholm
Telefon: 08-755 68 46
info@djurvannernastockholm.se

Djurskyddet Kattvärnet Haninge
Telefon: 08-776 16 80
info@kattvarnet.nu

SÖDERMANLANDS LÄN
Djurskyddet Mariefred
Telefon: 0707-77 19 54
susanne.queckfeldt@gmail.com

Djurskyddet Nyköping
Telefon: 0155-21 76 32
nykoping@djurskyddet.se

Djurskyddet Strängnäs
Telefon: 0708-80 54 42
strangnas@djurskyddet.se

VÄRMLANDS LÄN
Djurskyddet Karlstad
Telefon: 072-520 00 28
kontakt@djurskyddetkarlstad.se

Djurskyddet Kristinehamn
Telefon: 0550-151 55
kristinehamn@djurskyddet.se

Djurskyddet Säffle-Åmål
saffle-amal@djurskyddet.se

Djurskyddet Norra Värmland 
Telefon: 073-047 82 29
norravarmland@djurskyddet.se

Djurskyddet Westra Wermland (Arvika)
Telefon: 0722-33 38 10, 0722-33 38 20
westrawermland@djurskyddet.se

VÄSTERBOTTENS LÄN
Djurskyddet Skellefteå
Telefon: 0702-70 03 92
djurskyddetskelleftea@gmail.com

Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
Telefon: 072-556 60 90
info@djurskyddetvasterbotten.se

Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
Telefon: 073-042 60 70 
aselekatthem@djurskyddet.se

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Djurskyddet Härnösand
Telefon: 070-533 36 10
djurskyddet.harnosand@gmail.com

Djurskyddet Sundsvall
Telefon: 060-56 78 50
djurskydds@hotmail.com

Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
Telefon: 0620-242 67 / 073-063 23 45
djurskyddetadalen@hotmail.com

Djurskyddet Örnsköldsvik
Telefon: 0709-45 02 77
oviks_djurskydd@hotmail.com

VÄSTMANLANDS LÄN
Djurskyddet Mälartassen
malartassen@djurskyddet.se

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Djurskyddet Bohuslän
Telefon: 0761-17 77 81
info@djurskyddetbohuslan.se

Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)
Telefon: 0739-24 26 72

ÖREBRO LÄN
Djurskyddet Vilsna tassar Hällefors
vilsnatassar@djurskyddet.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Djurskyddet Fiahemmet i Norrköping
Telefon: 011-31 14 99
fiahemmet@hotmail.com

Djurskyddet Mjölby
Telefon: 0142-36 11 02
djurskyddetmjolby@gmail.com

Djurskyddet Sverige där du bor!
Djurskyddet Sverige är ett riksförbund med 43 lokalföreningar över hela landet.

Läs mer på Djurskyddets hemsida: 
www.djurskyddet.se/engagera-

dig/starta-ny-forening

Eller kontakta Djurskyddets kansli:
info@djurskyddet.se

08-673 35 11

Intresserad av att starta  
en förening där du bor?
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 Djurskyddet Sverige är med sina drygt 10 000  
medlemmar och 44 anslutna lokalföreningar en av Sveriges 
största djurskyddsorganisationer. Vi har arbetat i över 120 
år för att hjälpa djuren.

 Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt 
och medkänsla för alla djur. Alla djur ska ha rätt att utföra 
sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur 
avlivas eller slaktas ska det ske på ett smärtfritt sätt.

 Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att förbättra 
djurskyddslagstiftningen. Vi finns representerade i olika 
arbetsgrupper och kommittéer, samt är remissinstans åt 
departement och myndigheter.

 Våra lokala föreningar arbetar bland annat med att ta 
hand om djur som har blivit hemlösa och vanvårdade.

 Internationellt samarbetar vi med våra nordiska syster-
organisationer och Eurogroup for Animals.

 Vårt arbete finansieras av medlemsavgifter, arv och 
gåvor. Organisationen har 90-konto, verksamheten  
kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll.  

Generalsekreterare  

Åsa Hagelstedt

RECEPTION 

Daniela Velarde 

FÖRETAGSKONTAKT 

Peter Solstedt

organisationssekreterare  

Majk Michaelsdotter

sakkunnig  

Emma Brunberg & Anna Lundvall  

Chef insamling & Kommunikation  
Sara Frick

kommunikation  

Sandra Rönnsved

Insamling 
Lisa Löhr 

djurskyddet ungdom 
Christel Bertling Szytek

REDE 
Helena Risinger & Peter Solstedt

Ekonomi 

Adina Holmertz

utskick & administration  

Martine Everett & Dorina Larsson 

Förbundsordförande  
Linda Maria Vonstad

styrelseLedamöter  
Catarina Niklasson Schöön, Kerstin  
Linde, Gunnela Ståhle, Lina Göransson,  
Linnea Stålhandske, Owe Sandström,  
Sofia Arkelsten & Stina Näsström

Det här är Djurskyddet Sverige

Plusgiro: 90 01 06-6        Bankgiro: 900-1066

Fångades fel katt in? Var är den nu?

Catarina Niklasson Schöön, vice ordförande i 

Djurskyddet Sverige

SISTA ORDET

En osannolik historia
Just nu genomför Djurskyddet Sverige en stor 
kampanj, ”Stoppa Kattastrofen”, där hundar 
för katternas talan i det självklara om en lag 
på obligatorisk märkning och registrering av 
katter. Det är en viktig kampanj. 
   Lika viktigt är det att vi kan lita på att våra 
myndigheter agerar rättssäkert. Tyvärr har 
jag fått erfara att så icke alltid är fallet, då jag 
den sista månaden engagerat mig djupt i  
katten Lisas öde. 
   Lisa som råkade gå in i länsstyrelsens fälla 
vilken var avsedd för helt andra katter. Redan 
när katten fångats rådde stor osäkerhet om 
det var rätt katt. Bilder visade att den in-
fångade katten var identisk med Lisa och nu 
trodde Lisas förtvivlade ägare att hennes katt 
skulle få komma hem. Men så skedde inte!  
   Jag är förtvivlad över den brist på rättssä-
kerhetsmedvetande som aktuell länsstyrelse 
visat. Lisas ägare hade tagit sitt ansvar och id-
märkt henne, men länsstyrelsen underlät att 
genomföra en korrekt kontroll av märkning-
en. I stället uppgavs att Lisa fått nya ägare, 
som inte ville medverka till en återlämning.   
   Vad har hänt Lisa? Var är hon? Lever hon 
ens? Lisas öde kommer att följas upp för 
detta är inget annat än en skandal.  
   Lisas öde har, av förklarliga skäl, upptagit 
en stor del av min tid och tankeverksamhet 
den sista månaden, men det finns ändå andra 
lite mer positiva saker att reflektera över. 
    Ute står försommaren i sin vackraste och 
fagraste skrud. Studenter ses lite varstans i 
stan, glada och lyckliga med hela livet fram-
för sig. 
    Pandemin börjar så sakteliga släppa sitt 
grepp om oss och vi i förbundsstyrelsen 
planerar vårt första fysisk möte, på ett och ett 
halvt år, i september. Som vi har längtat efter 
att få träffas på riktigt!  
   Vi hoppas också att det till slut ska bli en 
lag om obligatorisk id-märkning och registre-
ring av katter, vilket hade varit en stor seger 
för alla oss som i så många år har kämpat för 
detta. Jag hoppas att ni alla får en underbar 
och skön sommar.  
    Gå ut i naturen med hunden eller katten 
och bara njut av det som faktiskt är alldeles 
gratis.
    Ta hand om er och ta hand om djuren. 

 

Fotnot: I kommande nummer återkommer vi med granskning av fallet 

som nämns i krönikan där berörda parter intervjuas. //Redaktionen
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Tack Kattliv!

GÖR SÅ HÄR:
Klipp av talongen och  
lägg i ett kuvert.

Skicka kuvertet till: 
Djurskyddet Sverige
Svarspost 20425761
120 20 Stockholm.

Du behöver inte något frimärke, 
Djurskyddet står för portot!

Har du frågor om din prenumeration, kontakta Kattliv: 
0300-174 00 eller pren@kattliv.com

För- och efternamn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Tidningen Kattliv skänker 100 kr till Djurskyddet Sverige för varje ny prenumerant de får via oss! 

Du betalar endast 374 kr och får då 8 nummer av tidningen Kattliv. 

Beställ din prenumeration redan idag genom att maila dina adress-

uppgifter till pren@kattliv.com, kom ihåg att ange kod 334 i 
ämnesfältet. Det går också bra att skicka in talongen nedan.

Tillsammans kan vi göra  
skillnad för djuren!

Klipp här!

SKICKA IN TALONGEN NEDAN FÖR ATT PRENUMERERA PÅ KATTLIV!

JA, jag vill prenumerera på tidningen Kattliv och samtidigt stödja  
Djurskyddet Sverige. Du betalar endast 374 kr för 8 nummer.

Djurskyddet Sverige förmedlar dina uppgifter till tidningen Kattliv. 

De aktiverar din prenumeration och skickar en faktura.  

Djurskyddet Sverige sparar inte uppgifterna för vidare behandling. 



www.vivara.se • Telefon: 031 40 17 80

Gäller t.o.m. 2:a oktober 2021. Allmänna villkor gäller.

SKAPAR NÄRVARO
Naturen och djuren

Skapa den perfekta miljön för alla trädgårdens djur

LITE HJÄLP KAN GÖRA STOR SKILLNAD

FÅGELMAT FÅGELMATARE FÅGELHOLKAR FÅGELSKÅDNING DJURLIV VÄXTER GÅVOR BARN


