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Sverige har suveräna föreskrifter för katter. Följdes de skulle inga katter födas in i hemlöshet. 
Men reglerna efterlevs inte. Nu kräver allt fler obligatorisk kastrering för utekatter.  SIDAN 8

Inga fler katter får förvildas
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8 Katter får inte föröka sig okontrollerat. Det slås fast i en föreskrift. Kattägaren har ansvar att följa 
lagstiftningen. Men när oansvariga kattägare släpper ut sina fertila katter och i efterhand hävdar att 
de ville ha kattungar och kontrollmyndigheten inte kan gå vidare blir föreskriften helt uddlös, säger 
kritikerna. Nu lyfter allt fler krav på obligatorisk kastrering för alla katter som går ute. 

29 Ge aldrig kaninen  
morötter.

 30 Polisperspektiv: Hur hanterar 
polisen en överkörd katt? 34 
Djurkrysset – lös och få chansen 
att vinna fina priser 36 Medlems-
information & kontaktuppgifter 
till föreningarna  
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22 Hundra år av djurskyddsarbete  
hos Djurskyddet Strängnäs.

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.

7  Kronfågeluppfödare  
polisanmäld för djurplågeri.
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Jag är en valp, som har fått klart för mig, 
ska bli en jakthund. Men jag börjar bli 
ledsen för det. Jag 昀椀ck tills alldeles nyligen 
vara med familjen, jag 昀椀ck leka med den 
andra hunden i familjen och barnen. Men 
nu ändrades mitt liv helt, när jag fyllde 
fem månader. 

Jag blev instängd i en bur! Jag 昀椀ck inte 
leka mer, jag bestra昀昀ades när jag försökte 
tala om att jag ville komma ut och leka. 
Varför gör de så mot mig? Jag kan ju jaga 
ändå, sen när jag är vuxen.

Jag blir inte en sämre jakthund om jag 
får bo inne hos familjen och leka med dem. 
Vet inte mina människor det?

Om det här är mitt liv, vill jag inte vara 
en jakthund. 

Tyvärr en sannsaga av en granne. 
Varför är detta tillåtet? 

   Grannen 
 
Är det tillåtet? Vi frågade Djurskyddet 

Sveriges sakkunniga, Emma Brunberg, som 
svarar:
Hundar är mycket sociala djur. Enligt lag 
ska de få utlopp för sina behov av social 
kontakt, rörelse och mental stimulans. De 
har rätt till social kontakt med människor 
(och gärna hundar) varje dag. Hålls hund-
arna i hundgård ska de dagligen rastas på 
annan plats (vi förutsätter att insändaren 
syftar på en större hundgård och inte bur, 
att hålla hund i bur är inte tillåtet). 
   Ska hunden lämnas ensam så ska den 
vänjas gradvis och särskild hänsyn ska tas 
till just unga hundar samt vid tecken på 
stress, vilket den här valpen verkar visa. 
Det här är alltså miniminivån som beskrivs 
i lagen. Av beskrivningen i insändaren 
uppfylls inte den. 
   Dessutom! En miniminivå är just det, det 
innebär inte att hunden har en bra välfärd. 
Valpar ska inte lämnas ensamma under så 
långa perioder, det är empatilöst. 

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

Djurskyddet, Hammarby Fabriksväg 25, 120 30 Stockholm

Kattkastrationskrav
 ”Föreskriften är jättebra. Den komman-
de lagen om obligatorisk id-märkning 
och kastrering är också bra. Men vem ska 
kontrollera att de följs?”

Med den frågan hängande i luften läm-
nade vi Djurskyddet Strängnäs och deras 
昀椀na ljusa aktiva katthem mitt ute på den 
sörmländska slätten. Under de timmar vi 
var på besök hann en katt, Pelle, lämna 
katthemmet tillsammans med sina nya 
glada ägare och en ung katt, utan namn 
men grå och högjamande, anlända för att  
installeras i karantänboendet. Han hade 
hittats i en vedbod.

Katthemsansvariga Christina Holmberg 
och föreningens kassör Anne-Christine 
Mathiasson satte sig ner en stund i Pelles 
tidigare utrymme och gav sina mer än 
trettio år långa perspektiv på problemen 
med övergivna katter. Ta del av deras 
tankar i tidningen. 

Att lagstiftningen för katter skärps är 
viktigt. Redan då höjs deras status. Men 
alla regler måste följas för att få verklig 
e昀昀ekt för de levande utsatta katter som 
de är tänkta att skydda. 

De 昀氀esta kattägare tar ansvar. De har 
redan id-märkt och registrerat sina katter 
i några av de frivilliga register som 昀椀nns, 
och de har för länge sedan kastrerat sin 
katt. Men det är ju de kattägare, som 
inte tar ansvar nu och som förmodligen 
inte kommer att följa reglerna sen, som 
myndigheterna måste kontrollera. Det 
har 昀氀era som arbetar ideellt för att hjälpa 
katter lyft fram under intervjuerna till 
detta nummer. Många uttrycker oro över 
att länsstyrelsen inte får mer medel för 
att kontrollera att föreskriften om att kat-
ter inte får föröka sig okontrollerat följs 
och inte heller mer resurser för att kon-
trollera den nya lagen om obligatorisk 
id-märkning och registrering efterlevs. 
Flera vill att det ska bli ett krav på att 
alla utekatter kastreras. Läs mer på tema-
sidorna. Senare i vinter följer vi upp med 
昀氀er artiklar i ämnet på webbtidningen.

God jul och Gott nytt år! 

Mest läst på webbtidningen i höst 
1. Ge aldrig kaninen morötter

2. Veterinärers råd inför en avlivning

3. Fråga Experten

4. ”Jag ser det som en del av min 
yrkesroll att anmäla”

5. Obligatoriskt att id-märka och re-
gistrera sin katt från och med nästa år

MEST LÄST PÅ TIDNINGEN.DJURSKYDDET.SE

Katarina Hörlin 

Redaktör tillsammans med Gri�n, pudel. 

LEDARE

TYCK TILL!

Betraktelse av en ledsen jakthund

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

Skarp kritik mot H&M:s mohair
 H&M har börjat sälja plagg av mohair 
igen. Beslutet möter skarp kritik. Angora-
getterna som ullen kommer från riskerar 
att utsättas för djurplågeri.

Sydafrika är världens främsta producent 
av mohair. För fyra år sedan avslöjade den 
internationella djurrättsorganisationen 
PETA att angoragetterna, från vilka ullen 
tas, utsattes för djurplågeri på tolv gårdar 
i Sydafrika. Trots att det inte var säkert att 
ullen som användes i de plagg som den 
svenska klädjätten H&M sålde tog kedjan 
ett djurskyddsbaserat beslut och skulle 
senast 2020 upphöra med samtliga mohair-
produkter. Detta uppfylldes. Men nyligen 
har H&M börjat sälja plagg av mohair igen, 
avslöjar PETA.

”H&M gömmer sig bakom den missle-
dande beteckningen Responsible Mohair 
Standard, vilken inte skyddar getterna. 
Faktum är att denna standard tillåter att 
getter kastreras utan bedövning och att de 
får delar av sina öron avskurna helt utan 
smärtlindring. Den garanterar inte heller 
att getterna skyddas från lidande under 
slakten”, skriver PETA.

H&M Sveriges Laura Mendez Blanco 

meddelar Aftonbladet att: ”RMS, Respon-
sible mohair standard, är utvecklat och 
ägs av Textile Exchange. Standarden har 
hjälpt oss att nå vårt mål att bara använda 
mohair från farmer där djuren har blivit 
behandlade humant”.
   – Standarden är nerskriven och sedan 
händer sannolikt inget mer. Det avgjort 
bästa är att inte köpa mohair, säger Kata-
rina Lingehag-Ekholm, ordförande CIWF 
Sverige och styrelseledamot i Djurskyddet 
Snapphanen. 

Peter Kullgren är ny 
landsbygdsminister
 Kristdemokraternas Peter Kullgren är 
ny landsbygdsminister. 
    Han är jägare och kommer från Värm-
land. 2018 blev han partisekreterare i 
Kristdemokraterna.

Inga beslut om  
pilbågsjakt
 Ännu har inget datum satts för när det 
kritiserade förslaget att införa pilbågsjakt i 
Sverige ska avgöras. En 昀椀nsk vetenskaplig 
forskningsstudie där 200 vitsvanshjortar 
ska skjutas, hälften med gevär och hälften 
med pilbåge, utgör en del av det underlag 
som beslutet ska bygga på.

– Studien har ännu inte publicerats i 
sin helhet, det kom en delrapport 2021. 
I övrigt kommer inte bara den aktuella 
rapporten ligga till grund för frågans 
avgörande, berättar Nils Mårtenson, vilt-
handläggare vid Naturvårdsverket. 

Minkar i Spanien fick  
fågelinfluensa
 Fler än 50 000 minkar har avlivats på 
en minkgård i spanska A Coruña efter 
att fågelin昀氀uensan, A(H5N1), drabbat 
minkarna.
   I Sverige kan minkuppfödningen 
fortsätta 2023 efter att ha varit nerlagd 
under pandemin. Dansk minkuppfödning 
tillåts igen nästa år. I november hade en 
dansk minkuppfödare anmält att han 
kommer att starta upp verksamheten. 

Hot mot vargar
EU-parlamentet har antagit ett resolu-
tionsförslag för att sänka vargens skydds-
status. Eurogroup for Animals uppmanar 
EU-kommissionen att inte gå vidare, då 
sex av nio vargpopulationer i Europa är 
sårbara eller nära hotade. 

 Djurhälso- och djursjukvårdsyrken ska 
regleras. Fler veterinärer utbildas. Två väl-
komna förslag i utredningen ”En hållbar och 
långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård 
för djur” som nyligen lämnats till regeringen. 
Men den rymmer också oroande nyheter som 
att marknadsanalyser ska fastställa behovet 
av veterinär service och att Distriktsveterinä-
rerna ska hålla stängt nattetid. 

– Vi måste få behålla den dygnstäck-
ande akutsjukvården som distriktsveteri-
närerna idag garanterar, för att inte för-
sämra djurskyddet för lantbrukets djur. De 
privata alternativ som utredaren hänvisar 
till fungerar inte i praktiken nattetid, som 
många ägare av sällskapsdjur väl känner 
till, säger Johan Beck-Friis, Djurskyddet 
Sveriges veterinärexpert. 

Oroande förslag i djursjukvårdsutredning

Kycklingar utsatta för lidande  
hos Kronfågelleverantör

Älgar söker skydd 
från jägare
 Älgar lämnar vissa områden och kom-
mer tillbaka när jakten är över, enligt 
forskare vid Högskolan i Gävle.

– Älgarna har alltid varit utsatta för rov-
djur och försökt undvika dem. Studier har 
visat att den största rädslan kom från män-
niska och skällande hund, säger forskarna 
Petter Hillborg och Lars Hillström, som följt 
älgstammen i Ockelbo älgskötselområde 
och i brandområdet i Hälsingland.

Förklaringen till att älgarna återvänder  
昀椀nns i den evolutionära processen.

– De som överlever jakten, deras gener, 
kommer att föras vidare, säger Petter 
Hillborg till Forskning.se 
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 Kycklingar som inte kan gå, avlidna 
kycklingar och kycklingar med in昀氀amme-
rade bakdelar. Det visar bilderna från ett 
kycklingstall som sändes i Aftonbladets 200 
sekunder.  

– Det här är ett brott. Djuren utsätts för 
ett stort lidande, säger Johan Beck-Friis, 
Djurskyddet Sveriges veterinärexpert.

Djurens Rätt har polisanmält kyckling-
uppfödaren. Endast 13 av de 39 gårdar 
som förser Kronfågel med kycklingar har 
kontrollerats av länsstyrelsen de senaste 
tre åren. 

Uppfödaren säger till 200 sekunder att 
kycklingarna ska växa från 45 gram till 1,6 
kg på 28 dagar. 
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”Länsstyrelserna når inte upp till det lag-
stadgade kravet på kontrollfrekvens enligt 
försöksdjursdirektivet”, skrev Jordbruks-
verket i kontrollrapporten för 2021. Läns-
styrelserna ser ett behov av att prioritera 
kontrollen av försöksdjursverksamheten 
högre men att det är svårt med dagens 
resurser, slår rapporten fast. 

Ett nytt upplägg har införts som Kristina 
Näsström, vid länsstyrelsen i Västra Göta-
land, tillsammans med två kollegor håller 

i. En ändring i föreskrifterna har gjorts 
så att riskanalysen och uttaget av 1/3 av 
kontrollobjekten nu ska ske på nationell 
nivå, inte länsvis. 

– På så sätt hoppas vi kunna fördela 
ansvaret för kontrollerna på ett bättre sätt 
och genom riskanalysen prioritera kontrol-
lerna bättre, säger Kristina Näsström.

Djurförsökets svårighetsgrad och antal 
samt typ av djur är några av parametrarna 
i riskklassi昀椀ceringsbedömningen. 

Ny kontroll av försöksdjursverksamhet

 SKK:s avelskommitté har tagit fram en 
lathund som stöd i arbetet för ökad gene-
tisk variation i raserma. ”Genetisk varia-
tion är en förutsättning för ett långsiktigt 
hållbart avelsarbete, med hänsyn till såväl 
hälsa som funktion. Med många numerärt 
små hundraser och stängda stamböcker 
kommer den genetiska variationen ound-

vikligen att minska över tid”, skriver SKK, 
och konstaterar att det 昀椀nns olika sätt att 
under väl planerade former öka genetisk 
variation i en ras: dispensregistrering, 
sammanslagning av närbesläktade raser, 
inkorsning och öppen stambok. Vilket 
tillvägagångssätt som passar bäst beror på 
rasens situation och förutsättningar. 

SKK, Svenska Kennelklubben, tänker  
öka den genetiska variationen

Ny jaktmyndighet?
 Regeringen ska inom kort tillsätta en 
utredning som ska se över formerna för 
en jakt- och viltvårdsmyndighet. 
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Norskt avelsförbud 
 Norska kennelklubbens överklagande av 
Oslo Tingretts dom att det av djurskydds-
skäl inte är tillåtet att avla på engelsk 
bulldogg och cavalier king charles spaniel 
har prövats i högre instans. Lagmannsret-
tet slår fast att det inte är tillåtet att avla 
på cavalier king charles spaniel, men på 
engelsk bulldogg med BOAS grad 0 och 
grad 1. Dyrebeskyttelsen Norge har drivit 
fallet. Läs mer på webbtidningen. 

Om munkorgstillsyn 
 Forskaren Sirkku Sarenbo, vid Linnéuni-
versitetet, kritiserar tillsynslagen bland an-
nat gällande att beslut om att aggressiva 
hundar ska ha munkorg inte följs upp och 
kontrolleras. När ansvaret 昀氀yttades från 
polisen blev det ännu sämre, enligt henne, 
skriver Aftonbladet.

Landsbygdsminister Peter Kull-
gren, KD, säger till SVT att ”om 
det stämmer är det självklart 
något som måste ses över”.

– Jag tänker att vi behöver 
reda ut det, säger han till SVT 
Nyheter. 
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>>

Kattägare får inte låta sina katter föröka sig okontrollerat. En föreskrift 
som säger detta har funnits i två och ett halvt år. I somras kom en  
vägledning som fått hård kritik för att ta udden av hela föreskriften. 
    Djurskyddsföreningar över hela landet larmar om att det är fullt i 
deras jourhem och katthem. Varje vecka får de ta emot nya ungkatter.  
   Nu meddelar Jordbruksverket att de ska se över formuleringarna i 
föreskriften och återkomma när översynen är klar. 

TEMA OANSVARIG KATTAVEL

FLER KATTER  
BEHÖVER HJÄLP
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att den inte gör det möjligt för oansvariga 
kattägare att släppa ut sin fertila katt och 
sedan hävda att de visst ville ha ungar: 
”Varför gör Jordbruksverket så här? De 
skriver en förträ昀툀ig avelsparagraf, men 
skriver samtidigt i en vägledning att den 
inte behöver följas. Att undvika inavel 
och att undvika katter med fysiska eller 
beteendemässiga nackdelar i avel är helt 
enkelt inte möjligt om ett av föräldradjuren 
är okänt, vilket hanen kommer att vara om 
en fertil honkatt släpps ut oövervakad. Vår 
uppmaning till Jordbruksverket är: Gör om 
och gör rätt.”

En uppmaning många som arbetar med 
att hjälpa övergivna hemlösa katter instäm-
mer i. En är Kattpatrullens Bitte Lindqvist, 
som hjälpt förvildade katter under årti-
onden i Malmö och Vellinge genom olika 
kattnätverk. 

– Man kan inte bara sätta ihop lagar och 
föreskrifter för att sedan öppna upp för att 
de inte ska efterföljas. Det här hjälper inte 
de 150 000 hemlösa förvildade katterna vi 
har Sverige ett dugg och de borde skyddas, 
inte bli 昀氀er. Enda sättet att få slut på att 
昀氀er oönskade katter föds är att alla katter 
som går ute kastreras.

Planerad avel sker, enligt henne, med en 
känd hane under uppsikt så att ägaren vet 
exakt vilken katt som är pappan. 
   – Det 昀椀nns ingen annan kontrollerad avel 
i min värld. Det hade varit otänkbart för en 

kennel att släppa ut en tik, låta den para 
sig med första bästa hund och sen kalla det 
planerad avel.  

Den enda lösning hon ser är att Jord-
bruksverket tar bort att ”planerad avel” 
kan vara att en katt kan para sig med en 
okänd katt. Hon pekar också på problemet 
att vissa gårdsägare endast ser katten som 
mus- och råttjägare.

– De värdesätter inte katternas liv och 
skulle aldrig lägga en krona på att kastrera 
dem. 

Katterna förökar sig på gården och ofta 
jagar en dominant hane bort de andra 
hanarna, som ger sig av, far illa på vägen, 
kommer till ett nytt ställe och parar sig 
med en honkatt som inte är kastrerad.

– När hon får ungar hävdar ägarna att 
det var planerat. Men man har ingen aning 
om vad pappan har för bakgrund. Han kan 
ha FIV och andra sjukdomar. Ska ägaren 
bara kunna ta kullar på honan med en 
okänd fader och kalla det planerad avel?  

Även katterna som köptes under pande-
min, ”coronakatterna”, som ”folk tröttnat 
på nu när pandemin är över och kattungar-
na blivit stora, är de som dumpas”, skriver 
Djurskyddet Kattfoten. ”Folk ska昀昀ade katt 
utan någon som helst eftertanke. På senare 
tid kommer de dessutom utan förvarning 
direkt till katthemmet med en katt i fam-
nen och säger rent ut: ’Vi vill inte ha den 
längre’.” 

Boel Olsson, Djurskyddet Landskrona, 
berättar att även om de anmäler vissa katt-
ägare som de vet släppt ut sina okastrerade 
katter eller dumpat dem så händer inget.

– I Sverige 昀椀nns många ansvarsfulla 
kattägare, men det gäller ju hur vi ska nå 
alla dem som inte är det. Ibland undrar jag 
om de ens känner till lagstiftningen. Jag 
önskar att myndigheterna åkte ut och för-
klarade för dem exakt vad de ska göra och 
att länsstyrelsen kan få till 昀氀er kontroller.

Samtidigt, tillägger hon, är det svårt för 
länsstyrelsen att utan mer resurser göra 
昀氀er kontroller.

– Egentligen skulle det behövas 100 
djurskyddsinspektörer till för att kunna gå 
till botten med alla som bryter mot den 
här föreskriften. De gör sitt bästa, men det 
behövs mer resurser för kontroll. 

TEMA OANSVARIG KATTAVEL Text Katarina Hörlin  Foto Privat

Många hoppades att föreskriften om att katter inte får föröka sig 
okontrollerat skulle minska antalet övergivna katter. Nu larmar 
djurskyddsföreningar och kattnätverk om att de aldrig fått hjälpa 
så många kattungar som i år. 

D
et är fortfarande hysteriskt 
mycket dumpade eller vilsna 
ungkatter som dyker upp lite 
överallt och det är trögt med 
adoptionerna i år. Just nu har 

jag två små kattungar hemma som är räd-
dade på olika ställen”, säger Karin Sund-
gren, ordförande för Djurskyddet Norra 
Halland. 

Hon tror inte att de många övergivna 
kattungarna beror på att den så kallade 
buskaveln, att ägaren låtit sin fertila hon-
katt gå ut och para sig med en okänd hane, 
i sig blivit vanligare.

– Jag tror snarare att det är på grund av att 
ägarna inte blir av med ungarna på Blocket. 
Marknaden verkar mättad efter två års pan-
demi. Dessutom har folk inte adopterat eller 
varit jourhem denna sommar för att man 
plötsligt kunde resa igen. Buskaveln är nog 
inte större, det har bara varit mycket svårare 
att hitta nya hem till kattungarna.

I Skåne är läget detsamma. Boel Olsson, 
Djurskyddet Landskrona, berättar när vi 
ringer henne i början av november att  
många unga katter går ute och jamar och 
skriker för att få hjälp.

– De söker sig till människor. Vi har fått 
larm om två på en vecka. De är runt fyra 
fem sex månader gamla. För vissa honor 
handlar det om den tredje eller fjärde kull-
en i år. 

Katterna som behöver hjälp i Skåne är 
så många att Djurskyddet Landskrona 
tvingats prioritera för kunna att ta emot de 
absolut mest behövande. 

– I första hand tar vi emot dräktiga hon-
katter som är på väg att föda, kattmammor 
med ungar, kattungar utan mammor och 
ungkatter. De vuxna hanarna har fått vän-
ta. Det är hemskt men vi måste prioritera. 

Flera djurskyddsföreningar i södra delen 
av landet har gått samman och samarbetar 
för att kunna erbjuda så många dumpade 
katter som möjligt hjälp. Djurskyddet Katt-
foten i Halmstad har funnits i 18 år och de 

skriver att situationen för hemlösa katter 
är värre än någonsin. ”Telefonen ringer 
konstant, mailen till vår mailbox hopar sig. 
Det är larm om upphittade avmagrade kat-
ter, såsom okastrerade hankatter, dräktiga 
honor, mammor med redan födda små 
kattungar, oftast där kattungarna redan 
börjar bli förvildade.”

De oönskade ungkatterna borde ha blivit 
färre. Den 15 juni 2020 trädde nya före-
skrifter för hundar och katter i kraft. En av 
de stora nyheterna som förväntades göra 
stor skillnad för att få ner antalet hemlösa 
katter 昀椀nns i kapitel 6, 2 §. Där står: ”Djur-
hållaren ska vidta nödvändiga försiktig-
hetsåtgärder för att förebygga oplanerad, 
oönskad eller överdriven reproduktion av 
de djur som han eller hon ansvarar för.” 

I de allmänna råden gavs exempel på 
hur detta kan gå till: ”Katter som rör sig 
fritt utomhus bör vara kastrerade, sterili-
serade eller på annat sätt förhindrade från 

att kunna föröka sig okontrollerat.”
– Föreskriften är strålande! Tyvärr kom 

en vägledning från Jordbruksverket i 
somras till länsstyrelserna om hur de ska 
arbeta med föreskriften och den tog udden 
av allt, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos 
Djurskyddet Sverige.

I vägledningen står att katter har rätt att 
röra sig fritt ute och så länge kattägaren 
accepterar att honan blir dräktig behöver 
det inte förhindras. 

– Om föreskriften följdes skulle det be-
tytt väldigt mycket för att reducera antalet 
hemlösa katter. När då Jordbruksverket 
skriver en vägledning som tar udden av 
intentionen med föreskriften är det mycket 
nedslående, säger Anna Lundvall. 

I början av hösten skrev hon tillsammans 
med Djurskyddet Sveriges generalsekre-
terare Åsa Hagelstedt en debattartikel i 
nättidningen Altinget där de uppmanade 
Jordbruksverket att ändra vägledningen så 

Vad är planerad avel?

””

”Det finns fastslaget i domstol att det är tillåtet 
att släppa ut katter utan att ha full uppsikt över 
dem. Det innebär att om ägaren till en katthona 
vill att katthonan ska bli dräktig, eller accepte-
rar att honkatten blir dräktig när hon släpps ut 
så behöver dräktigheten inte förhindras (skriv-
ningen i föreskriften syftar ju till att förhindra 
oönskad reproduktion). Däremot måste ju 
ägaren vara medveten om risken att katthonan 
blir dräktig och ha en plan för att ta hand om ev. 
kattungar.” 

Så säger vägledningen

Herr Nilsson kom till ny 
ägare tack vare Djur-
skyddet Karlstad.

Fullt på katthemmen 
och en kall vinter är 
redan här. 

Har kommit in från 
kylan genom Djur-
skyddet Karlstad.

Sigge och Elsa i nytt hem 
efter hjälp från  
Djurskyddet Kristinehamn.

Systrarna Tyra och  Tilda 
fick nytt hem via  
Djurskyddet Karlstad.

Katter som fått hjälp av 
djurskyddsföreningar.
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Honkattägaren hävdar att parningen var planerad och hanen frisk. Men 
anmälaren visar att det fanns två tänkbara fäder, den ene med ärftlig 
sjukdom. Länsstyrelsen går på honkattägarens linje. 

E
n kritiserad passage i vägledning-
en gäller hur den honkattsägare 
som uppger att den önskar få 
kattungar, och släpper ut sin fertila 
katt, kan veta att hankatten den 

parar sig med inte bär på några sjukdomar. 
   En anmälan om just detta, där anmälaren 
till och med kunde visa att en svårt sjuk 
hankatt kunde vara fader, gjordes i somras. 
Länsstyrelsen avslutade ärendet med moti-
veringen att det 昀椀nns ”inget i anmälan eller 
utredningen som tyder på brister hos de 
anmälda. Den hankatt som betäckt deras 
honkatt har inte påvisats vara olämplig för 
avel”. 

– Det var ett solklart brott, säger anmäl-
aren.

Bakgrunden är att en kattägare släppte 
ut och lät sin  fertila honkatt vara med två 
hemlösa hanar. Den ene hankatten var sjuk 
och hade rört sig på orten i 昀氀era år. 

– Det forsade var från hans ögon. Han 
haltade svårt, var supermager och hade 
stora sår. 

Katten led av entropion visade det sig 
senare efter att anmälaren tagit hand om 
honom och gett honom veterinärvård. En 
sjukdom där ögonlocket rullas inåt och 
ögonfransar och päls skaver mot ögat.

– Kissen har levt med denna fasansfulla 

smärta i minst fem år! Hans avkomma kan 
föra genen vidare utan att vara sjuk själv 
och utan att eventuell ägare vet om det. 

Denna katt var, enligt anmälaren, på 
fastigheten där den fertila honan fanns 
under ett års tid. 

– Där fanns ytterligare en hankatt med 
många sår. De slogs om honan. 

Föräldradjur får inte riskera att föra 
vidare ärftliga sjukdomar till avkomman. 
Oavsett om ungarna ärver sjukdomen 
eller inte är det inte tillåtet att riskera att 
avkomman föds med ärftliga defekter. En-
tropion är ärftligt och en mycket plågsam 
sjukdom.

– Genen kan bäras vidare i generationer. 
Jag kan inte se annat än att kattägarna 
brutit mot föreskriften när de låtit sin fer-
tila hona umgås med en sjuk hane. 

Ägarna säger till länsstyrelsen att endast 
den ena hanen trä昀昀at honan, och den var 
enligt vad de kunde bedöma frisk. Katten 
med ögonsjukdomen bedömdes av hon-
kattägarna vara gammal, stel och infertil. 
Så även om den någon enstaka gång råkat 
komma in i huset var det omöjligt att den 
skulle vara fader, var honkattsägarnas 
argument. Ärendet avskrevs, trots att det 
i en tjänsteanteckning står ”När man låter 
betäcka en honkatt har man som hon-

kattägare skyldighet att förvissa sig om att 
hankatten är frisk.”  
   – Hur kan honkattens ägare veta vilken 
av hankatterna som parade sig med 
honan? Hur kan de veta att den sjuke var 
infertil?, frågar anmälaren. 

– Den sjuke katten var lika fertil som den 
friska. Båda kastrerades strax efter fångst. 
Det troligaste är att båda hankatterna parat 
sig med honan, säger anmälaren, som nu 
tagit hand om båda hankatterna. 

Vad kan krävas av en honkattägare för att 
bevisa att den hankatt som honan parar sig 
med är frisk? Vi frågar aktuell djurskydds-
handläggare och efter att diskuterat med 
sina kollegor svarar de skriftligt: 

”Baserat på den vägledning vi fått så är vår 
tolkning än att det är okej att släppa ut en 
honkatt för att låta henne bli dräktig, utan 
att då kunna säkerställa vilken hane som 
parar sig med henne och dess hälsostatus. Vi 
är medvetna om att det inte är den tolkning 
som många hade hoppats på efter att den 
nya lagstiftningen kom men det är det vi 
har att förhålla oss till i dag. Det är möjligt 
att det kommer komma förtydliganden och 
domar längre fram där man kommer fram till 
något annat och då får vi också anpassa oss 
till detta”, skriver djurskyddsinspektörerna 
på aktuell länsstyrelse och fortsätter:

Sjuka hankatter 
som okända fäder

”Jakten sitter i generna – inte i kulorna”
Ett argument som ofta förs fram av dem 
som vägrar kastrera sina katter men ändå 
låter dem röra sig fritt ute i stallar och kring 
gårdar är att en kastrerad katt skulle förlora 
förmågan att jaga möss och råttor. 

Djurskyddsinspektörer har hört det. 
Djurskyddsföreningar har mött dem: Katt-
ägarna på gårdarna där katternas främsta 
funktion är att vara råttjägare i stall och 
lador. De som ofta säger att de inte vill 
riskera att katternas jaktinstinkter försvin-
ner om de skulle kastreras.

Djurskyddsinspektör Emma Jönsson vid 
Länsstyrelsen Skåne har mött argument 
som att en kastrerad katt skulle bli en 
sämre mus- och råttjägare.

– Då förklarar vi att den ju tvärtom kan 
bli bättre om den bara koncentrerar sig på 
det och inte drivs av revirkamp och instink-
ter att para sig. 

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare 
Åsa Hagelstedt brukar lyfta fram sin katt 
Findus när jaktargumentet kommer upp.

– Findus är en raskatt. Han är naturligt-
vis kastrerad och en otroligt slipad jägare. 
Han fångar möss och råttor. Det gör han 
eftersom han är en katt. Katter jagar! Jakt-
instinkten sitter i generna, inte i kulorna! 
säger Åsa Hagelstedt.

Vi frågar Emma Jönsson om problemen 
med okontrollerad förökning främst 昀椀nns 
på landsbygden. 

– Både på landsbygden och även i 
kattkolonier. Vi har också hem där många 
katter hålls. Där kan det snabbt gå överstyr 

med mycket svåra problem för både föräld-
radjuren och ungarna. Här kan det bli en 
fråga om brist gällande tillståndsplikt. Det 
昀椀nns även personer som matar förvildade 
katter och ibland uttrycker de en oro för 
att katterna kommer att ta slut, dö ut, om 
de kastrerar de katter som de matar. 

Vad säger ni till dem?
– Att den risken är utesluten. Det kommer 

alltid att 昀椀nnas katter, men om de är oroliga 
för just det så får man ha en innekatt som 
man kan låta få ungar under kontrollerade 
former och som får ett bra liv.

 
Boel Olsson på Djurskyddet Landskrona 
har mött personer på gårdar som hävdat 
att de behöver många katter.

– De som inte låtit kastrera sina katt-
er och när katterna får ungar säger att 
ungarna var planerade och att de hittar 
nya hem. Lagen är uddlös mot dessa. Vi ser 
fortfarande uppmaningar: ”Vi har kattung-
ar på gården. Kom och hämta!” 

– Det 昀椀nns gårdar som lägger hundra-
tusentals kronor på sina hästar, sadlar, 
utrustning, foder men inte kan tänka sig 
att betala 1 200 kronor för att låta kastrera 
katten eller se till att den inte kan föröka 
sig. Fastän det är lagkrav på att göra det. 
På en och samma gård kan enorma sum-
mor satsas på ett djurslag och absolut inget 
på ett annat. Jag hade kunnat förstå det 
om det inte fanns pengar och om alla djurs 
skötsel var eftersatt men så är det sällan. 
Det är en skam att det får fortgå, säger 
Boel Olsson. 

”Det är inte direkt vanligt att vi får in 
anmälningar om avel på sjuka katter, 
främst handlar det då om avel med katter 
av rasen scottish fold och andra raser med 
genetiska defekter. Som katthållare får du 
inte överträda totalt två kullar per år utan 
att ha tillstånd. Detta oavsett om kullarna 
är önskade eller oönskade.”  
   
Hur stora möjligheter har en djurskydds-
inspektör att kontrollera att en kattägare 
följer föreskriften? Svaren skiftar. 

– Jag 昀椀ck inte begära in bevis från en 
kattägare som sa att han hade kastrerat 
sin katt. Jag skulle vilja se kvittot för 
kastreringen eller ett utdrag ur veterinär-
journalen. Men den tiden 昀椀ck vi inte lägga 
på kattärenden, säger Anna Lundvall, som 
tidigare arbetat som djurskyddsinspektör. 

Samtidigt 昀椀nns just nu hos Länsstyrel-
sen i Skåne minst två förelägganden mot 
olika ägare som låtit sina katter föröka sig 
okontrollerat. Den ena ägaren berättade 
att katterna ”brukar avvecklas naturligt 
eller försvinna”. I båda fallen skulle ägarna 
komma in med dokument på att de följt 
beslutet att förhindra katterna att föröka 
sig okontrollerat. I det ena fallet har ett 
år gått sedan det första beslutet tagits i 
ärendet och i det andra tre månader. 

Det finns ingen exakt samlad statistik som 
är möjlig för utomstående att ta del av 
över hur många beslut länsstyrelserna 
fattat utifrån föreskriften om okontrolle-
rad förökning. I Jordbruksverkets rapport 
över länsstyrelsens djurskyddskontroller 
för 2021 står att avelsärendena för katt 
skjutit i höjden.”Under 2021 konstaterades 
brister i 67 procent av kontrollerna, en ök-
ning med 17 procent sedan 2019. De 昀氀esta 
djurhållare som har brist vad gäller kravet 
på tillstånd har inte för avsikt att bedriva 
kattverksamhet utan har i många fall 
förlorat kontrollen över sin katthållning 
både i bostäder och stall. Fallen upptäcks 
ofta slumpmässigt när djurskyddsinspek-
törer gör kontroller på gården för andra 
djurslag”, står det i rapporten. 

Si昀昀rorna som gäller för i år publiceras 
2023. 

Text Katarina Hörlin  Foto  iStock 
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Föreskriften är ett bra verktyg för fall där det finns för många katter hos 
en person, säger en djurskyddsinspektör. Vi arbetar e�ektivt med de 
resurser som finns och får prioritera de svåraste fallen, säger en annan. 

D
et är jättebra att föreskriften har 
kommit. Den är ett användbart 
verktyg i ärenden när en person 
har alltför många katter. Men 
ärendena tar ofta lång tid och 

kräver många kontroller”, säger djur-
skyddsinspektör Erika Pekkari, vid Länssty-
relsen i Jämtland.

Varför tar de lång tid?
 – Först ska vi konstatera att det är 

brister. Sedan får de tid på sig att åtgärda 
bristerna och när den tiden passerat gör vi 
en uppföljande kontroll. Är bristerna inte 
åtgärdade kan vi förelägga/fatta beslut om 
att de ska åtgärda bristerna och därefter 
får de ny tid på sig att åtgärda innan vi på 
nytt kontrollerar huruvida de följt beslutet 
eller ej. Sådant tar tid.

– Ofta har djurhållaren katter både inne 
och ute, och det kan vara svårt att reda ut 
vilka katter som tillhör djurhållaren när 
vi kommer på kontroll. Vi ser kanske bara 
några katter inomhus, men det kan vara 
många 昀氀er som springer utomhus. 

Blir det lättare för er när lagen om 
id-märkning och registrering av katter 
träder i kraft?
– Ja, det tror jag kommer bli ytterligare 

ett bra verktyg som vi kan använda oss av i 
vår handläggning för att nå resultat. Sam-
tidigt kan personen fortfarande säga att 
det inte är mina katter som går ute. Men 
då blir det lättare för oss att fråga: Vilka 
är dina katter? Vad har de för id-märkning 
och står de registrerade på dig?  

Hur är djurägarna i dessa fall, är de lätta 
att nå?

– Det är lite olika. De 昀氀esta tycker 
mycket om sina katter men inser nog också 
att det inte är hållbart att ha katter som 
tillåts föröka sig okontrollerat.

Länsstyrelsen i Jämtland tar in ganska 
många herrelösa katter varje år, cirka 20 
ärenden blev det i fjol.

– Vi har en rutin för hantering av herre-
lösa katter som vi tycker fungerar bra. Till 
99 procent när vi fångar herrelösa katter är 
det privatpersoner som hjälper oss. Deras 
hjälp är en förutsättning. Det är också 
oftast privatpersoner som anmäler ”nu har 
jag sett en katt här som jag inte känner 
igen. Den jamar och skriker och vill in eller 
den slåss med mina katter.”  

Har ni uppstallningsplatser?
– Vanligtvis hamnar omhändertagna 

katter hos Djurskyddet Jämtlands län. Där 
är den cirka en vecka, om den inte är sjuk 
eller skadad förstås, medan vi söker efter 
ägaren och kollar efter id-märkning. Innan 
vi omhändertar en herrelös katt har vi ju 
också i möjligaste mån försökt försäkra oss 
om att den verkligen är herrelös, genom 
att be de personer som uppmärksammat 
katten att fråga runt i närområdet och sätta 
upp lappar med kattens signalement och 
frågan: ”Är detta är din katt?” Hittar vi inte 
ägaren och katten konstateras vara i till-
räckligt gott medicinskt och socialt skick så 
överlåts den till Djurskyddet Jämtlands län 
för vidare omplacering till ny ägare. Sam-
arbetet med uppstallningsplatsen fungerar 
jättebra, säger Erika Pekkari.

Vi ringer Elin Sandin och Klara Widegren 
på Djurskyddet Jämtlands län. 

– Ja, vi har ett bra samarbete med läns-
styrelsen. Erikas engagemang är otroligt. 
Hon ser till att lösa alla situationer som 
uppstår.

Deras katthem har plats för 50 katter 
plus en karantänsstation med fyra rum. I 
perioder blir det många katter från läns-
styrelsen. 

– Som mest har vi tagit emot trettio 
katter på en gång. Det var från en samlare. 
Katterna står uppstallade här i cirka tio 
dygn och länsstyrelsen står för uppstall-
ningskostnaden. Har de inte hittat ägaren 
eller om katten är herrelös så överlåter 
dem den till oss. Vi avlivar inga friska katt-
er bara för att de är skygga och ibland har 
de varit väldigt rädda.

Har färre hemlösa katter kommit till er 
sedan föreskriften kom?
– Nej. Den verkar vara svår att använda 

för att kontrollera när det gäller djurhål-
lare som kanske bara har någon enstaka 
katt och katten får ungar. De kan säga att 
honan fått p-piller men kanske missat en 
dag. Det går ju aldrig att bevisa riktigt. 

– Men i fall där någon har så många 
katter att det gått överstyr fungerar den då 
djurskyddsinspektörerna kan ta in katterna 
och få dem kastrerade.

Båda betonar att bakgrunden till varför 
det går överstyr för en del kattägare kan 
vara välvilja. Som hos personen i en lägen-
het där det från början fanns två välskötta 
katter. 

– En tredje katt kom dit, efter att någon 
frågat om personen kunde ta hand om 
den. Hen kände inte att hen kunde neka 

”Ärendena tar lång tid”

katten hjälp. Sen blev det en ond spiral. 
Katten parade sig med en av hens katter, 
den 昀椀ck ungar som parades och till slut 
ringde ägaren själv länsstyrelsen och bad 
om hjälp. 

– Då var det enormt många katter i 
lägenheten. Ägaren skämdes. Trots all 
skam så bad personen om hjälp. Det fanns 
inte pengar att kastrera katterna så läns-
styrelsen gick in och omhändertog dem. 
Vi tog emot 昀氀era. De som var svårt sjuka 
avlivades, men väldigt många klarade sig 
och 昀椀ck bra liv i nya hem. Nu ska person-
en ha sju katter som alla är kastrerade, 
säger Elin Sandin och Klara Widegren, som 
välkomnar den nya lagen om obligatorisk 
id-märkning och registrering av katter. 

Det gör även Erika Pekkari. 
– Det höjer kattens status generellt och 

är ett verktyg som jag tror kommer att bli 
användbart i en del ärenden.

 Även i Skåne kommer det både in an-
mälningar om att en djurägare släppt ut sin 
okastrerade katt och ibland ingår okontrol-
lerad förökning i andra ärenden, där 昀氀er 
djurskyddsbrister 昀椀nns, berättar Emma 

Jönsson, djurskyddsinspektör vid Länssty-
relsen i Skåne.

Hur följer ni upp?
– I de fall ärendet endast gäller att en 

katt släppts ut som kan föröka sig och det 
inte 昀椀nns några andra brister eller någon 
historik kring ägaren så får djurägaren ett 
informationsbrev där vi informerar om att 
lagstiftningen säger att man inte får låta 
sin katt föröka sig okontrollerat. I andra 
fall gör vi en administrativ kontroll, där 
vi pratar med djurägaren, får reda på hur 
många katter han eller hon har och pratar 
om hur han/hon ser till att reglerna följs. I 

vissa fall gör vi fysiska kontroller, oftast om  
det 昀椀nns sjuka djur.  
   Kontrollerar ni att besluten följs?

– I de fall vi konstaterat en brist gör vi 
uppföljningar för att kontrollera att ägaren 
följt beslutet, det kan vara att katten har 
kastrerats, i så fall begär vi in kvitto från 
veterinären, eller att honkatten fått p-piller 
eller att katten hålls inne. Så som föreskrif-
ten är skriven kan vi inte ställa krav på att 
ägaren ska just kastrera katten, utan det 
昀椀nns olika sätt för ägaren att uppfylla kra-
ven. I några fall har djurhållaren inte följt 
våra beslut och då har vi gett föreläggande, 
ibland med vite.  
   Hade ett krav på kastrering för alla ute-  
    katter underlättat för er? 

– Det hade absolut varit lättare för oss 
om det stod svart på vitt att din katt som 
är ute ska vara kastrerad/steriliserad. Då 
hade kontrollen varit mycket enklare. 
Samtidigt upplever jag att vi jobbar rätt 
e昀昀ektivt, med de resurser vi har försöker 
vi göra det bästa och prioritera de mest 
behövande, de svåraste fallen där lidandet 
är som störst, säger Emma Jönsson. 

Klara Widegren och Elin Sandin.



16  tidningen djurskyddet / Nr 4 2022 tidningen djurskyddet / Nr 4 2022 17

TEMA OANSVARIG KATTAVEL Text Sara Sjölund  Foto Privat

Katter klarar sig inte utomhus en hel vinter, särskilt inte i norra Sveriges  
hårda kalla klimat. Katten Rune hade tur som fick hjälp. Förfrusna öron 
blev köldskadornas pris. 

T
emperaturen i norra Sverige kan 

ligga på mellan -10 och -35 grader 
vintertid, men kan sjunka så lågt 
som till -40 grader i inlandet.

– Jag skulle vilja ta med mig 
personer, som tar för lätt på vad förvildade 
katter genomlider, ut på fältet så att de får 
se alla undernärda, tärda och döda djur 
som hittas i fäbodar och gamla ladugårdar, 
säger Karoline Bergström, ordförande i 
Djurskyddet Örnsköldsvik.

Hon och andra medlemmar i styrelsen 
har varit med om att fånga in katter under 
kalla vinterdagar i ett snötäckt Örnskölds-
vik. Katter som varit så apatiska av kylan 
att de inte ens orkat försöka 昀氀y. 

– Det verkar som att katterna ger upp.
År 2021 昀椀ck Djurskyddet Örnsköldsvik 

in en kattmamma, Leyla, med ungar där 
Leylas öron var nästintill obe昀椀ntliga. 
Detta tror styrelsen beror på förfrysning 
som följd av ett liv i hemlöshet under 
kalla hårda vintrar. Leyla kom in på som-

maren så enligt veterinär gick det inte 
att göra något, hennes öron hade redan 
läkt av sig själva. Men hon har antagligen 
gått igenom enorm smärta under tiden 
det hände. I dag har både hon och hen-

nes ungar värme och trygghet hos 昀椀na 
människor. 

Vintertid ställer lite högre krav på katt-

hemmet med förberedelser för att ta emot 
nedkylda katter.

– I första läget gäller veterinärvård. Där 
ligger de på värmedyna och ibland med 
värme昀氀aska. Senast nämnda använder 
vi ibland på hemmet också. PET-昀氀aska 
med varmvatten under 昀椀lten till katten är 
något vi oftast kör med, berättar Karoline 
Bergström.

Finns några risker med att värma upp 
katter för fort?
– Vi tar in dem i värmen och försöker få 

dem varma så snabbt som möjligt. Så gör 
även veterinären, och gör de så bör det väl 
vara okej tänker jag.

– Här uppe i Norrbotten lider verkligen 
de katter som tvingas vara ute under vin-

tern. Många dukar naturligtvis under, säger 
Diana Chronéer, som är vice ordförande i 
föreningen Kattakuten i Norrbotten.

– Vintertid krävs det många gånger 
snabba ryck. Det går inte att vänta med 
att låta katten få komma in i värmen då 
fara för dennes liv föreligger. Speciellt om 
det gäller unga individer, de är betydligt 
känsligare än vuxna katter, säger Camilla 
Zerpe Karlsson ordföranden för Kattakuten 
i Norrbotten.

Av Camilla Zerpe Karlsson får jag två 
upplevelser berättade för mig. En om 

den öron- och svanslösa katten Rune som 
upptäcktes av en kvinna vars egen tamkatt 
utkämpade mindre kamper med Rune. 
Kvinnan hade frågat runt i byn men det var 
ingen som kändes vid stackars Rune.

I dag har han ett kärleksfullt hem och Ca-

milla beskriver honom så här:
– Rune är den gulligaste kissen man kan 

tänka sig! Hans små öron och korta lilla 
svans väcker uppmärksamhet. Men det 
är egentligen inte alls gulligt! Så mycket 
smärta som Rune 昀椀ck utstå när hans öron 
och svans frös bort där ute i kylan.

En annan händelse är kolonin med nio 
katter i olika åldrar som matades året runt 
i byn Långsjön. Kattakuten lyckades få in 
alla nio katter under perioden med den 
stränga kyla som Norrbotten kan uppvisa 
under vintern. Det var en lycka att de på 
enbart ett fåtal dagar 昀椀ck in alla i värmen. 
En av dem var öronlösa katthonan Pim, 
som fött 昀氀era kattkullar utomhus.

– Eftersom kylan leder till att de små 
blodkärlen i extremiteter drar ihop sig, 
och det är väldigt tunn hud på öronen, 
blir det mycket plågsamt för katten. Om 
det vill sig illa kan det uppstå vävnads-
död. Dessa katter får alltid komma till 
veterinär, som då avgör om örsnibbarna 
måste opereras bort. I vissa fall har örsnib-

Kölden kräver kattliv

barna ramlat av redan och då är det noga 
med skötsel och rengöring så att det inte 
uppstår infektion. I vissa fall kan även 
smärtlindring bli aktuell. Andra gånger har 
det gått så lång tid att örsnibbarna redan 
är borta och såren har läkt, säger Camilla 
Zerpe Karlsson.

Lider katten efteråt?
– Det är svårt att avgöra om katter har 

fantomsmärtor. De är väldigt bra på att 
dölja smärta. Eftersom det inte 昀椀nns så 
mycket forskning om fantomsmärtor hos 
katt kan man ju bara spekulera, är det på 
samma sätt som för människor?

– Förfrysningsskada hos oss människor 
är ett väldigt smärtsamt tillstånd. Jag antar 
att man kan likna det vid när vi har frusit 
ordentligt om 昀椀ngrar eller tår, och den 
sprängande smärtan när man tinar upp. 
Det gör nog lika ont för en liten kisse, men 
katten visar det inte, säger Camilla Zerpe 
Karlsson.

Många djurskyddsföreningar i norra 

Sverige berättar att de tagit in nedkylda 
kattungar som de gör allt i sin makt för att 
rädda livet på. De ger värme och näring, 
men ofta, efter en dag eller två, har de fått 
bevittna en katt som sakta somnar in på 
grund av hypotermi och hjärtstopp. Det 
som de då får försöka se som en tröst, är 

att katten slapp lämna jordelivet ensam. 
Men många av de övergivna och hemlösa 
katter som 昀椀nns i Sverige har aldrig ens 
chansen att bli upptäckta och lämnar livet 
plågsamt i kyla och ensamhet.

– Det enda kattdjur som klarar en vinter 
i Sverige är lodjur, poängterar Karoline 
Bergström, som liksom Rebecka Borg, 
styrelsemedlem i Djurskyddet Örnskölds-
vik, Camilla Zerpe Karlsson och Gabrielle 
Rosendahl, ordförande i Djurskyddet 
Västerbotten, är ense om att det oftast är 
bristande information och okunskap som 
leder till att människor överger sina katter. 
De tar också upp bristande kontroll av så 
kallad ”buskavel”, där huskatter paras för 
att någon ska tjäna pengar på att sälja 
ungarna. Kattungarna som inte blir sålda 
hamnar övergivna någonstans långt ifrån 
det hem som de föddes i. 

De har alla ungefär samma syn på kattfö-

reskriften som säger att man ska se till att 
ens katt inte kan föröka sig okontrollerat 
och med det allmänna rådet att man bör 
kastrera sin katt. 

Karoline Bergström beskriver den som 
tandlös. 

– Det behövs hårdare kontroller av så 
kallad buskavel, anser hon.

Rebecka Borg menar att man måste 

trycka på med information till allmänheten 
om att föreskriften ska följas. 

Båda är överens om att föreskriften 
borde ändras till en lag där ordet ”bör” byts 
ut till ”ska” vad gäller kastrering.

– Föreskrifter hjälper ingenting. Lag på 
kastrering är det enda raka, anser Gabrielle 
Rosendahl.

Varken Djurskyddet Örnsköldsvik eller 
Djurskyddet Västerbotten har märkt någon 
förändring i antalet hemlösa katter sedan 
föreskriften trädde i kraft.

Däremot syns en ökning av infångandet 
av unga katter som är/verkar hemlösa, i 
åldern sex till åtta månader. 

Vanliga förfrysnings-
skador hos katt 
Frostskadade öron, svans, ögon och tramp-
dynor. 

Huden, framförallt på öronen, är så tunn att 
vävnaden till slut dör i låga temperaturer och 
framför allt i områden där det växlar mellan 
fuktigt och kallt. 

Hypotermi, att kroppstemperaturen ligger 
på mindre än 35 grader för en katt – ibland 
med hjärtstopp som följd – drabbar främst 
kattungar. Normaltemperatur för katter är 
mellan 38 och 39 grader. 

Rune är inne i värmen. 
Priset för det hemlösa 
livet blev högt. 

Öron och trampdynor 
skadas av köld.

Fångas för att få     
hjälp från kylan. 
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TEMA OANSVARIG KATTAVEL Text Katarina Hörlin & Jörgen Olsson  Foto Privat

Skarp kritik har riktats mot vägledningen som publicerades i somras. 
Här svarar Jordbruksverket, SJV, på kritiken och öppnar upp för att 
förändringar kan vara på gång.

V
i vill först vara tydliga med att 
vägledningen endast är ett hjälp-
dokument till våra föreskrifter, 
det är alltid våra föreskrifter som 
gäller. Syftet med vägledningen 

är att hjälpa kontrollmyndigheterna att 
förstå och kontrollera efterlevnaden av 
våra regler på ett likvärdigt sätt vilket är 
viktigt.” svarar SJV:s djurskyddschef Helena 
Elofsson på frågorna som väckts kring väg-
ledningen och hur den tagits fram.  
   Jordbruksverket arbetar alltid tillsam-
mans med såväl föreskrifter som vägled-
ningar. 
   ”Vi för in många olika kompetenser 
i arbetet som veterinärer, agronomer, 
djurskyddsinspektörer. Innehållet i våra 
föreskrifter och vägledningar är alltså inte 
beroende av en enskild handläggares kom-
petens eller synsätt utan speglar Jordbruks-
verkets samlade bedömningar. Under ett 
föreskriftsarbete tar vi alltid in synpunkter 
och expertis från många externa exper-
ter och det gjorde vi även i arbetet med 
hund- och kattföreskrifterna. När det gäller 
vägledningen har vi också tagit hjälp av en 
grupp av erfarna djurskyddshandläggare 
från länsstyrelserna som har läst och kom-
menterat innehållet. Innehållet är avstämt 
med jurist, med berörd enhetschef och med 
Jordbruksverkets djurskyddschef innan 
vägledningen slutligen beslutats av berörd 
avdelningschef.”

Kritik har lyfts mot att ni serverar oan-
svariga kattägare undanflykter att inte 
följa föreskriften, som genom skrivningen 
i vägledningen att om kattägaren vill att 
katten ska bli dräktig så har ägaren inte 
brutit mot föreskriften. Hur ser ni på 
kritiken?
”Vi bedömer inte att vi serverar några 

undan昀氀ykter till oansvariga kattägare. Vi 
både skärpte och förtydligade kraven på 
kattägarna och det ansvar de har för katten 
och kattens behov i de nya föreskrifter som 
vi beslutade 2020. I dessa anges också i 6 
kap. 2 § att djurhållaren ska vidta nödvän-
diga försiktighetsåtgärder för att före-
bygga oplanerad, oönskad eller överdriven 
reproduktion av de djur som han eller hon 
ansvarar för. I det allmänna rådet till pa-
ragrafen står det att katter som rör sig fritt 
utomhus bör vara kastrerade, steriliserade 
eller på annat sätt förhindrade från att 
kunna föröka sig okontrollerat. Jordbruks-
verkets avsikt med den här skrivningen 
har aldrig varit att det ska råda totalförbud 
mot att släppa ut fertila katter som kan re-
producera sig. Däremot syftar skrivningen 
i vägledningen till att trycka på det ansvar 
som ligger på djurhållaren om dennes katt 
får kattungar.”, svarar SJV. 

Föräldradjur ska ha lämpliga anatomiska, 
fysiologiska och beteendemässiga egenska-
per, vilka inte får riskera att påverka vare 

sig föräldradjurens eller avkommornas hälsa 
och välfärd. Det handlar i grunden inte om 
vad resultatet av parningen blir, om ungarna 
ärver någon sjukdom, utan om att en ägare 
inte får ta risken. 

Hur kan den kattägare som vill att katten 
ska bli dräktig och släpper ut sin honkatt 
veta att hankatten honan råkar bli parad 
med är i god fysisk och psykisk hälsa? 
Bryter inte alla som låter sin katt para sig 
med okänd hane mot avelsparagraferna? 
”Vi förstår att våra formuleringar inte 

blivit helt tydliga när det gäller detta och vi 
har därför påbörjat en översyn av dessa. Vi 
kommer se på formuleringarna i föreskrif-
ten och på de de昀椀nitioner vi har för att 
tydliggöra vilket ansvar respektive djurhål-
lare har. Vi återkommer när vi gjort detta.” 

Flera katthem, djurskyddsföreningar och 
kattnätverksaktiva säger att föreskriften inte 
fungerar eller har i varje fall inte fått e昀昀ekten 
att det blivit färre hemlösa övergivna oönska-
de förvildade katter. De vill att föreskriften i 
nuvarande lydelse ersätts med ett rakt krav 
på att om katten ska få gå ute utan uppsikt 
ska den vara kastrerad. 

Kan Jordbruksverket ändra föreskriften 
så att det blir ett krav på att alla katter 
som rör sig ute utan uppsikt ska vara 
kastrerade? 
”Vår bedömning är att det är för tidigt 

att säga om de nya kattföreskrifterna 
kommer att få önskad e昀昀ekt eller inte, de 

Jordbruksverket: 
”Vi gör en översyn 
och återkommer” har bara gällt i cirka två år. Den bild som 

länsstyrelsen har gett oss är dock att både 
de nya föreskrifterna och vägledningen 
fungerar bra och ger dem de stöd som de 
behöver i deras kontrollarbete. De har upp-
gett till oss att de har stöd i dessa föreskrif-
ter för att kunna åtgärda de problem som 
de ser vid kontroller. Med det sagt så ser 
vi dock kontinuerligt över våra föreskrifter 
och justerar innehåll och formuleringar om 
det 昀椀nns behov. Som nämnts ovan har vi 
fått in en del synpunkter kring sådant som 
inte är tydligt och vi har därför påbörjat en 
översyn av vissa paragrafer. Vi återkommer 
när vi är färdiga med denna översyn.”

Tror SJV att de oansvariga människor 
som i dag dumpar katter eller  låter fertila 
katter gå ute  blir färre i framtiden? 
”År 2020 införde vi strängare föreskrifter 

på kattområdet i syfte att bland annat tyd-
liggöra det ansvar man har över den katt 
man har hand om. Vår förhoppning är att 
detta kan leda till att 昀氀er tar sitt ansvar och 
att detta även ger länsstyrelsen det stöd de 
behöver för att få efterlevnad av reglerna.”

Det skulle behövas 昀氀er djurskyddsinspek-
törer som kontrollerar att föreskriften följs, 
anser 昀氀era kattskyddare, som är oroliga 
för att när nu ännu en ny bra lag införs, 
om obligatorisk id-märkning och registre-
ring, kanske inte den heller får tillräckliga 
resurser. 

Hur ska efterlevnaden kontrolleras om 
det inte tillförs mer resurser till länssty-
relsen? 
”Detta är en fråga för regering och riks-

dag eftersom vi inte styr vilka resurser som 
länsstyrelsen har till sitt förfogande. ”

Vi frågar landsbygdsminister Peter 
Kullgren om han kommer att arbeta för 
att avsätta mer resurser till detta och får 
svar från hans pressekreterare: ”Att ha 
ett husdjur är ett stort ansvar och det är 
djurägaren som ska se till att regler såsom 
märknings- och registerkravet efterlevs.” 

och att ”regeringen följer myndigheternas 
arbete årligen genom bland annat myndig-
hetsdialoger och därutöver även genom 
den årliga nationella djurskyddsrapporten”.

 Vi ringer ordföranden i länsstyrelsens 
nationella grupp för tillsynsärenden, tillika 
djurskyddschef hos Länsstyrelsen i Stock-
holm, Joakim Johansson. 

– När vi pratar om vägledningen måste 
vi komma ihåg att den är till hjälp för kon-
trollmyndighetens arbete, men ansvaret att 
följa föreskriften ligger hos kattägaren. Det 

är viktigt att lägga ansvaret 
där det hör hemma. Hos 
kattägaren, säger han. 
Men öppnar inte vägled-
ningen upp för att låta 
oseriösa kattägare bryta 
mot föreskriften genom att 
de bara kan säga att de ville 
ha ungar? 

– Vägledningen ska vara 
legitim, det kan inte vara större begräns-
ningar i den än vad som står i föreskriften. 
Och föreskriften tar både fasta på att den 
vill stoppa den okontrollerade och oönska-
de förökningen. Vi som kontrollmyndighet 
får fokusera på de regler kring avel som 
sammantaget innebär att den blir okontrol-
lerad, för unga föräldradjur, avlar på defek-
ter, sjuka, skygga eller aggressiva katter, för 
många kullar för ofta, för många katter och 
samtidigt bristande djurhållning i allmän-
het delvis på grund av att de är för många, 
skygga och ibland inavlade med defekter. 

En del anser att ni djurskyddsinspektörer 
borde vara 100 till för att klara att utföra 
alla kontroller som krävs för att reda ut 
om föreskriften följs. Går det inte att via 
kontroller stoppa tillförseln av fler hem-
lösa katter?
– Det hade krävt ett omättligt behov av 

kontroller. Det är mot kattägarna ansvars-
utkrävandet ska riktas. Och ansvaret faller 
huvudsakligen på honkattägaren. För det 

är honkatten som drabbas, det är honkatt-
en som utsätts för riskerna och det är 
honkattens ägare som får kattungarna att 
ta hand om. Stora kattärenden är tids- och 
resurskrävande

Hur ska föreskriften få den verkan att det     
föds färre eller inga oönskade katter?
– Antingen får man skärpa upp lagen 

så att katter som strövar fritt ute inte kan 
föröka sig okontrollerat, men då har vi 
kvar problemet med att katter kan också 
föröka sig okontrollerat inomhus. Det är 
ofta tidsödande ärenden för att få in all do-
kumentation. Vi har också problemen med 
”hybridägare”, de som matar in katter och 
säger att de vill hjälpa dem men samtidigt 
inte ta något ägaransvar. Att höja kattens 
status och egenvärde börjar med de seriösa 
kattägarna.

Hur ser du på att ni inte fått mer resurser 
varken för att kontrollera föreskriften el-
ler den kommende lagen om id-märkning 
och registrering av katter? 
– Tanken är att lagen inte ska generera 

昀氀er kontrollinsatser, vi ska inte ut och 
kontrollera enskilda katter som misstänks 
inte vara märkta och registrerade, utan 
vi kommer huvudsakligen att kontrollera 
märkningen i samband med andra djur-
skyddskontroller, till exempel i samband 
med okontrollerad kattavel och samlande. 
Det blir ett verktyg att ta till för att avgöra 
om katten har en ägare eller ej. 

Kommer länsstyrelsen att upphandla 
fler uppstallningsplatser för de 100  000 
hemlösa katterna som efter den 2 januari 
2023 ska kunna skiljas från dem som har 
ägare?
– Nej, det är inte riktigt så lagen är 

tänkt att användas utan den är i första 
skedet tänkt att vi ska ha den för att kunna 
avgöra om och vem som äger en katt och 
har ansvar för tillsyn och skötsel. Däremot 
lättare att avgöra när en katt kan bedömas 
övergiven, svarar Joakim Johansson. 

Joakim  

Johansson.
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Visste du att en tredjedel av Sverige katter lever oförsäkrade? 

Tillsammans med Djurskyddet Sverige vill vi ändra på det. En 

kattförsäkring skyddar din katt om något händer. Du behöver 

inte oroa dig för att betala hela veterinärkostnaden själv – 

utan din katt får alltid den hjälp den behöver om den blir sjuk 

eller skadad.

Vilken hjälp ingår i vår kattförsäkring?

• Fri sjukvårdsrådgivning via Djurens vårdguide om vilken 

vård din katt behöver – som 1177 fast för djur.

• Vi bjuder på 3 gratisbesök per år hos den digitala 

veterinären FirstVet.

• Samma veterinärvårdsbelopp under hela kattens liv, om 

den blir sjuk eller skadar sig.

Skydda din katt 
om något händer

“Fy katten att inte �er
          av mina kattkompisar
     är försäkrade.”

Kanel Hagelstedt 
Generalsekretax 
Djurskyddet

If är stolt samarbetspartner till 
Djurskyddet Sverige.

Skanna QR-koden eller gå in på 
if.se/djurskyddet för att läsa 
mer om vårt samarbete med 
Djurskyddet och hur enkelt du 
försäkrar din katt.
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Text & Foto Katarina HörlinHOS LOKALFÖRENINGARNA

HÄR FÅR KATTER EN NY CHANS
I mer än hundrafyrtio år har Djurskyddet Strängnäs hjälpt och räddat 
djur. Arbetet pågår ännu. Möt två erfarna engagerade kattskyddare 
med nära till skratt och ta del av deras önskningar för det nya året.

L
ycka till, Pelle!”

Ett leende par lämnar det röda 
huset mitt ute på Sörmlandsslätten 
med en kattbur i handen. Därinne 
sitter Pelle som fått två människor 

att kalla sina och ett nytt hem. 
– Det här är det som får oss att orka 

fortsätta, att se katter få en ny chans, säger 
Anne-Christine Mathiasson och Christina 
Holmberg när Pelle åkt i väg.

Vi sätter oss i det nätade rum där Pelle 
bodde. Här 昀椀nns en vit pinnso昀昀a, so昀昀bord, 
stolar och katträd. Oktoberdimman hänger 
över åkrarna utanför fönstret. I morgon ska 
hela rummet saneras. Golv, väggar och tak 
skrubbas, gardinerna och allt tyg tvättas.

– När allt är klart sprayar vi med desin-
昀椀ceringsmedel. Sen är rummet redo att ta 
emot en ny katt. Volontärerna ordnar det. 

Just nu har Djurskyddet Strängnäs trettio 
volontärer. De bemannar katthemmet i två 
pass, förmiddag och eftermiddag. Varje 
dag. 

– Vi har inga anställda så mycket hänger 
på volontärerna. De är duktiga. I veckan 
upptäckte en av dem att Morris hade lite 
ljust rosa i urinen och vi tog honom till 
veterinären som konstaterade att han hade 
urinsten. Så nu är han behandlad för det 
och får specialkost.

En katt jamar högt. Det är Gunnel. Hon 
kommer från Skåne.

– Katthemmen där nere hade inte plats 
så hon 昀椀ck komma hit. 

Mycket har hänt under de trettio år som 
Christina och Anne-Christine arbetat med 
hemlösa katter. 

– Generellt har medvetenheten om vad 
katten är för djur, att den behöver omsorg 
och ansvarsfulla ägare, ökat mycket. Sam-
tidigt möter vi tyvärr personer där man 
blir väldigt besviken över hur ansvarslöst 
de kan agera när allt kommer omkring. Vi 

gör noga kontroller av blivande kattägare, 
men det kan ändå visa sig att personen 
när de fått hem katten under löfte att den 
bara ska vara inne, ändå släpper ut den 
och så är katten borta. Jag har allt mindre 
tålamod med dem och skäller faktiskt ut 
dem de få gånger det händer. Katten är en 
levande varelse som redan haft det svårt. 

Sex katter är inne i katthemmet, nu 
när Pelle åkt. Det är fräscht och fyllt med 
kattleksaker.

– Vi får ofta skyltexemplar av olika 
kattsaker från djura昀昀ären inne i Strängnäs. 
Alla katter ska ha klösträd, klätterträd och 
olika leksaker. 

Burarna kan delas av och göras större uti-
från katternas behov. Flera har en kattlucka 
rakt ut till en in-nätad rastgård. Men kat-
ternas egna preferenser får styra. 

– Som Gunnel, vi har erbjudit henne en 
stor bur utan uteplats, men hon vägrar 
lämna den lite mindre med egen uteplats. 
Då får det bli så, säger Christina och ler. 

Djurskyddet Strängnäs är en av landets 
äldsta djurskyddsföreningar. Den startade 
1872 och Anne-Christine berättar att de har 
kvar böcker och protokoll från den första 
tiden. 

– De hade ett brinnande engagemang för 
djuren, men det var inte direkt hemlösa 
katter de satsade på att hjälpa. Det ansågs 
昀椀nt att engagera sig för djuren hos de hö-
gre stånden. Doktorinnor var ute och ma-
tade stadens fåglar och höll i utbildningar 
om hur man skulle behandla djuren. 

Betyder det något för er att ni är den  
    senaste länken i en så lång historia?

– Ja, absolut. Även om verksamheten 
är helt annorlunda nu så är det roligt att 
kunna förvalta engagemanget och utveckla 
det vidare. 

Hur har arbetet förändrats för er under de 
trettio år ni varit aktiva i föreningen?

– Tittar vi bara på katterna så har deras 
status höjts och medvetenheten om vad 
katter behöver ökat. Det märks inte minst 
på Facebook där man diskuterar katter på 
ett helt annat sätt i dag. Den nya lagstift-
ningen för katter är toppen. Men vem ska 
kontrollera att reglerna följs? Det 昀椀nns ju 
upphittade hundar som inte är märkta och 
registrerade. Vilka stra昀昀 får ägarna? Det 
hör man sällan något om.

De hyr katthemmet och karantänutrym-
met med plats för fyra katter, utan något 
stöd från kommunen.

– Vi 昀椀ck anslag en gång och det fanns ett 
beslut att vi skulle få stöd, men det rann ut 
i sanden. Nu har vi gett upp, den tiden vi 
har lagt på att kontakta kommunen lägger 
vi hellre på katterna. 

Några större arvsdonationer och bra före-
tagssponsorer gör att verksamheten går 
runt. I fjol tog de emot och omplacerade 46 
katter. Året innan 57. Under pandemin stod 
allt still. Nu börjar det komma in 昀氀er, 54 
katter har det blivit hittills i år. 

De har ett 昀椀nt och nära samarbete med 
veterinärer. Stödet från Strängnäsborna 
är stort. Vilket inte minst visade sig när 
någon tagit deras insamlingsbössa på Café 
Prinsen. 

– Vi efterlyste den på Facebook och 昀椀ck 
ett fantastiskt gensvar. En tjej på Face-
book bad de som hade möjlighet att gärna 
swisha tio kronor och strax swishades en 
tia in. Sedan nästa, och nästa, och till slut 
hade vi fått in 10 000 kronor, mångdubbelt 
mer än vad som fanns i bössan. Det var 
väldigt glädjande och rörande, säger Anne-
Christine Mathiasson som är föreningens 
kassör. 

På varje dörr till katternas utrymme 
hänger en skylt med namnet på just 
detta rums sponsor och i ett ställ ligger 
de nytryckta kattkalendrarna i väntan på 

att hängas upp på väggarna hemma hos 
Strängnäs invånare.

– Det är en enorm efterfrågan på kalen-
drarna. Arken Zoo har ringt och påmint 
oss, deras kunder har redan nu i oktober 
börjat fråga efter 2023 års kalender, säger 
Anne-Christine och visar de 昀椀na fotogra昀椀-
erna som volontärerna tillika fotograferna 
Charlotte Markenborg och Ingrid Anders-
son tagit på förra årets katthemsboende 
katter. 

Det är själfulla bilder och man kan för-
djupa sig länge i de outgrundliga kattblick-
arna. Katten Flingan smyger sig upp bakom 
sitt nät och försöker påkalla uppmärksam-
het medan Anne-Christine Mathiasson 
bläddrar i kalendern.

– Kanske kommer du med i nästa kalen-
der, Flingan!

Nere på golvet i sitt rum sitter en brun-
tigrerad katt och följer oss med blicken. 
Morris. 

Anne-Christine Mathiasson hämtar pär-
men med alla uppgifter om varje katt och 
läser: ”Hane 8-9 år. Sprang runt i höghus-
område. Skulle skjutas. Grannarna larmade 

och Morris räddades. Vill bli klappad. Kan 
bitas.” 

– Alla katter är inte upphittade. Vissa, 
som Pelle och Flingan, är omplaceringar. 
Det händer att en familj 昀氀yttar och lämnar 
kvar katten. Då ringer grannarna till oss. 
När äldre dör tvekar vi aldrig att ta emot 
katten. De anhöriga säger att det bara är 
att ta bort katten, den är så gammal. Nej, 
säger vi. Vi tar in den. 

Även Torsten, 11 år, som gillar stora hun-
dar och barn, är en omplacering. Ägaren 
skulle 昀氀ytta till ett äldreboende men kunde 
inte ta med honom. 

– Äldre katter kan passa en äldre person 
som vill få ha en katt några år.

Snart kommer eftermiddagsvolontärer-
na, i morgon är det söndag och då blir det 
som vanligt öppet hus mellan 17 och 18. 

– Det kommer ganska många besökare. 
En del är här för att de vill ha en katt och 
kan komma hit för att bekanta sig med 
dem. Andra är kattklappare. De tycker 
väldigt mycket om katter men har inte 
möjlighet att själva ha en katt utan kom-
mer hit varje söndag och klappar. Det är 

昀椀n stämning här på söndagarna, och när vi 
stänger är katterna helt slut och sover gott 
hela natten. 

Vad önskar ni att det nya året ska ge ur 
djurskydds- och kattperspektiv?
– Att den obligatoriska id-märkningen 

och registreringen verkligen gör att alla 
katter utan märkning blir omhändertagna, 
så att de förvildade katterna slipper sitt 
lidande. Att katter som får gå ute kastreras.

– Att vi inte längre ska behöva 昀椀nnas. 
Fanns inte hemlösa djur så behövdes ju 
inte vi. Men så länge de 昀椀nns måste vi 昀椀n-
nas för att hjälpa dessa levande fantastiska 
varelser som råkat illa ut.

En grå bil stannar till utanför. Två kvinnor 
kliver ur och bär med sig en kattbur. I den 
sitter en ungkatt som bott i deras vedbod. 
Den är grå och jamar högt. Christina Holm-
berg skyndar ut för att installera katten i 
en av karantänburarna. 

– Vi är allergiska och kan inte ha honom. 
Vi är så glada att han kan få hjälp här, 
säger de och följer med Christina mot 
karantänhuset. 

Morris i bortre buren och Torsten i främre. 

Christina Holmberg med Flinga. Uteburar i anslutning till inneutrymmet.

””

Från vänster: 
Gunnel, Flingan, 
Christina Holmberg 
& Anne-Christine 
Mathiasson.

Fina nyfikna Flingan. 
Bor granne med 

Flinga. 
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U
ndervisningsmaterialet hand-
lar om hur ryttare bör hantera 
hästar för att undvika att djuren 
blir stressade eller skadas och är 
producerat av Katarina Linge-

hag-Ekholm och Jeanette Thelander, båda 
ledamöter i Djurskyddet Snapphanens 
styrelse. Det innehåller information och 
diskussionsuppgifter samt intervjuer med 
biologen Louise Hernander från det opini-
onsbildande nätverket Hästvälfärdsgrup-
pen och Maria Rorvang som är forskare 
vid SLU. Så snart materialet är färdigt ska 
det skickas ut till Sveriges ridskolor och 
lantbruksgymnasier.

– Det diskuteras alltmer om hur man får 
använda hästar och det dyker då och då 
upp djurskyddsärenden gällande hästar, 
där de blivit överutnyttjade i samband 
med träning och tävling. Dessutom har 
det i närtid skett ett antal skandaler inom 
ridsporten. Därför kändes det viktigt att nu 
ta fram det här underlaget, säger Katarina 
Lingehag-Ekholm.

En del av utbildningsmaterialet är en 
Youtubevideo från OS 2022, i modern 
femkamp, där tyskan Annika Schleu blev 
tilldelad hästen Saint Boy i hoppning. Men 
Saint Boy vägrade 昀氀era gånger att hoppa 
över hindren varpå tyskan blev allt mer 
frustrerad och försökte driva på hästen ge-
nom att slå med en piska. Skandalscenerna 
kablades ut i direktsändning och det blev 
en världsnyhet. 

– Den här händelsen ledde faktiskt till att 
de tog bort hästhoppning ur femkampen 
och videon är ett bra underlag för diskus-
sion om vad som är bra och dålig hästväl-
färd i tränings- och tävlingssammanhang. 

Katarina Lingehag-Ekholm och Jeanette 
Thelander vill lyfta frågor om de häst-
sporter där djuren använder sin absoluta 
maximala kapacitet. Det är ofta då det 
uppstår skador. 

– I till exempel fälttävlan kan man råka 
ut för rotationsfall som innebär att hästen 
slår i ett ben och faller med huvud och 
hals först i marken. Det kan då uppstå så 
allvarliga skador att hästen måste avlivas. 
Precis som inom distansritt samt trav och 
galopp bygger sporten på att den ska ligga 

på gränsen till vad som är 
fysiskt möjligt.  
Vi behöver en större 
diskussion kring vad som 
är tillåtet när det handlar 
om att utnyttja hästarnas 
kapacitet.

Inom hoppsporten har 
det under den senaste ti-
den – genom smyg昀椀lmning 

– framkommit att 昀氀era toppnamn använder 
sig av barrering, det vill säga att en person 
står bredvid hindret och slår till hästen på 
bakbenen när den hoppar. Detta är dock 
förbjudet.

– Moderna hinder välter så lätt att det 
inte ska uppstå något obehag eller någon 
skada om hästen river. Men om man 
använder barrering lär sig hästen att det 
uppstår en smärta om den inte drar undan 
benen. Det är ett väldigt negativt obehag, 
säger Katarina Lingehag-Ekholm.

Hur kan man lägga upp träningar och täv-
lingar för att undvika att hästarna lider?
– Man får nog ta till sig den kunskapen 

som 昀椀nns. Kanske är det inte optimalt 
att alltid pressa till gränsen. Det 昀椀nns 

tävlingsformer där man också bedömer 
harmoni och att häst och ryttare är i god 
kondition efter tävlingen. Man belönar 
god hästhantering. I stället för att man 
ska vara snabbast sätter man till exempel 
en idealtid och hästen ska vara i bra skick 
efter prestationen. 

Vad hoppas ni att ert utbildningsmaterial 
ska bidra med?
– Vi hoppas på att vi kan få igång en bra 

dialog med ridskolorna. De är jätteviktiga, 
både för att de fungerar som fritidsgårdar 
och för att barn och ungdomar får sin för-
sta kontakt med djur och lär sig grunderna 
i hästvälfärd.

Upplever du att det är känsligt för just 
ridskolor att lyfta frågor om hästvälfärd?
– Jag hoppas att det inte är det. Ridsko-

lorna är ju de ställen där man utbildar unga 
i ridning och hästhantering och därför har 
de ett särskilt ansvar att lära ut god djurväl-
färd. Dessutom har vi genom ny forskning 
fått en mycket större förståelse för hästar 
och deras upplevelser. Det är ingen av oss 
som säger att man inte ska rida på hästar 
men däremot ska det ske på ett sätt så att 
hästen mår bra och inte tar skada. 

Vad gäller för organisationer som håller 
katter i väntan på omplacering, vem ska 
registreras som ägare? 
– Detta är en fråga vi fortfarande arbetar 

med, vi får återkomma med svar när vi är 
klara, svarar Helena Elofsson, djurskydds-
chef, Jordbruksverket, SJV.

Jag tror att min katt är märkt, men vet 
inte chipnumret. Vad gör jag?
– Då kan du exempelvis låta en veterinär 

läsa av chipet med en chipavläsare. Du kan 
också hitta ett be昀椀ntligt id-nummer i exem-
pelvis din kattförsäkring eller i något av de 
frivilliga kattregistren, skriver SJV.

Måste jag låta märka min katt med ett 
chip?
– En veterinär får märka katten med chip 

eller tatuering i ett av kattens öron. En 
id-märkare, med godkänd utbildning, får 
märka katten med chip. Fråga din veterinär 
vilken metod som rekommenderas för din 
katt.

Hur ska jag registrera min katt i Jord-
bruksverkets register?
– Du kan antingen välja att göra det via 

internet och Jordbruksverkets nya e-tjänst 
som man loggar in på med via sitt Bank-
id. Då kostar det 40 kronor. Betalning kan 
ske via Swish eller kort. E-tjänsten öppnar 

den 2 januari. Eller så kan du registrera 
din katt via blankett som du postar till 
Jordbruksverket. Blanketten kan du ladda 
ner från Jordbruksverkets hemsida  
www.jordbruksverket.se  

Det går inte att registrera sin katt via 
telefon. Att registrera via blankett kostar 
100 kronor per katt och du betalar med 
faktura. Tänk på att ha chipnummer och 
märkarens namn sparade. Dessa uppgifter 
behöver du när du ska registrera din katt.

Mina katter är redan registrerade i 
SVERAK:s och SKK:s register. Vad ska 
jag göra?
– Du ska registrera dem på nytt i Jord-

bruksverkets register. Jordbruksverket 
kommer inte att kunna föra över redan 
registrerade katter från andra register till 
deras kattregister.

Vad händer om jag måste sälja min katt?
– Då ska den nya ägaren registrera sig 

som ägare. Det blir samma kostnad och 
sätt som beskrivs ovan. 

Vilka stra� kan man få om man inte mär-
ker och registrerar sin katt?
– Länsstyrelsen sköter tillsynen och kan 

besluta om vite för den som inte följt lagen. 
Du riskerar ju också att din katt inte längre 
kan hänföras till dig som kattägare om den 

inte registreras. När katten är id-märkt och 
registrerad blir det lättare att återförena er 
om den springer bort. 

Vilka katter ska märkas och registreras?
– Alla som är över 4 månader och födda 

efter 1 januari 2008, alltså yngre än 15 år 
när lagen börjar gälla. 

Det kommer säkert bli lättare för katt-
hemmen att återförena katter med sina 
ägare, men ser Jordbruksverket att den 
nya lagen kan få antalet kattkolonier att 
minska?
– Vi hoppas att kravet på märkning och 

registrering kan bidra till att kattägare och 
andra som har hand om katter tar sitt an-
svar och ger sina katter en god djurvälfärd. 
I dagsläget är det dock omöjligt att bedöma 
hur stark e昀昀ekt detta krav kommer att få 
på antalet kolonier. 

Svaren är sammanställda efter intervjuer  
med djurskyddsinspektörer och Jordbruks
verket, samt fakta hämtade från SJV:s fråge
portal Kundo och SJV:s hemsida. Gå in på  
jordbruksverket.se och sök på märka och 
registrera katt för att läsa mer. Obligatorisk 
idmärkning och registrering av katt gäl
ler från och med 2023, och ingår i lagen om 
tillsyn över hundar och katter.

VILL MINSKA SKADOR HOS HÄSTAR

KATTÄGARE, REGISTRERA DIN KATT!

Djurskyddet Snapphanen vill höja hästvälfärden med hjälp av 
undervisningsmaterial som ska skickas ut till Sveriges ridskolor. 

Den 2 januari 2023 öppnar Jordbruksverket sin e-tjänst så att kattägare 
ska kunna registrera sin id-märkta katt. Här är svar på några frågor. 

Text Katarina Hörlin   Foto  Pexels

Katarina Linge-
hag-Ekholm.

Text Albin Boman   Foto PixabayHOS LOKALFÖRENINGARNA

Alla kattägare ska id-märka 
och registrera sin katt.
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F
IP är en förkortning för Felin 

Infektiös Peritonitis, ungefär 

”infektiös bukhinnein昀氀ammation 
hos katt” på svenska. Det är en 
virussjukdom som i regel drabbar 

unga katter. Det 昀椀nns inget vaccin mot FIP 
och även om den inte är särskilt vanlig har 
den fram till nu i princip inneburit en döds-
dom för drabbade katter, eftersom det inte 
funnits någon behandling.

Viruset som orsakar sjukdomen heter 
FCoV, en förkortning för felint coronavi-
rus. Det är vanligt bland katter, inte minst 
bland katter som hålls i grupp. Studier som 
gjorts av SVA, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, där antikroppar i blodserum från 
friska katter analyserats, har visat att 67 
procent av raskatterna och 17 procent av de 
vanliga huskatterna var eller hade varit i 
kontakt med viruset.

De allra 昀氀esta katter som drabbas av 
FCoV får alltså inga större besvär och 
kattens eget immunsystem tar hand om 
viruset. Det är ungefär som när vi människ-

or drabbas av en förkylning som vi sedan 
tillfrisknar från inom ett par veckor. Men 
hos några få katter muterar viruset och 
förvandlas till en form som ger just FIP.

FIP-varianten av viruset smittar inte 
mellan olika katter, för att en katt ska få 
sjukdomen måste viruset mutera i just den 
katten. Men båda formerna av FIP, den 
torra och den våta, ger svåra och hittills 
obotliga symptom. Den våta formen av FIP 
ger kraftig vätskeansamling i buken och 
andningssvårigheter. Den torra formen 
orsakar skador på ögon, tarmar, lever, 
njurar och nervsystemet. Tidiga tecken 
är återkommande feber, nedstämdhet 
och minskad aptit – symtom som stäm-

mer in på 昀氀era andra kattsjukdomar. Det 
går att vaccinera mot FIP, men e昀昀ekten är 
omstridd och det går inte att vaccinera kat-
ter under 16 veckors ålder. Då har de allra 
昀氀esta katter redan utsatts för coronaviruset 
som kan mutera och ge FIP.

Runt om i världen, framför allt i Australien, 
Storbritannien och USA, har man nu börjat 
behandla drabbade katter med medicinen 
Remdesivir, som togs fram under covid19-
pandemin för att behandla människor. Det 
är en dyr medicin, men resultaten som rap-

porteras av veterinärer som behandlat FIP 
med Remdesivir är mycket lovande.

Inom loppet av ett par dagar förbätt-

ras de 昀氀esta katternas tillstånd avsevärt. 
Katter som varit helt apatiska, inte kunnat 
äta själva och haft organsvikt piggnar till, 
börjar äta och blir helt friska.

– Det är verkligen som mirakel när man 
ser det, säger veterinären Sarah Tayler, 
som jobbar på universitetsdjursjukhuset 
Royal Veterinary College i London, i en av 
sjukhusets poddar.

Behandlingen är dock inte färdigutveck-

lad ännu, man provar sig fram när det 
handlar om doser och längd på behand-

lingen. Alla katter som behandlas tillfrisk-

nar inte, men de allra 昀氀esta gör det och har 
förblivit friska så här långt.

– Vi har mycket utbyte med våra kollegor 
i Australien, som hållit på längre med det 
här. Det är inte vanligt att katterna får åter-
fall, men den antivirala medicinen är dyr 
och behandlingen lång, mer än 80 dagar.

Behandlingen inleds med injektioner av 
medicinen, efter någon vecka kan äga-

ren fortsätta ge medicinen i tablettform 
hemma.

– Det är inte ofta det kommer fram en 
helt ny behandling som räddar patienter 
som tidigare varit helt utan hopp, så vi är 
mycket optimistiska, säger Sarah Tayler. 

E
n hundägare, vars hund 昀椀ck 
samma medicin som ägaren själv 
hade, men till ett tio gånger högre 
pris, hörde av sig till tidningen 
och frågade hur detta är möjligt.   

  Det rör sig om en hjärtmedicin, där 
veterinärmedicinen heter Libeo.vet och 
humanmedicinen Impugan. Båda har den 
verksamma substansen Furosemid och de 
昀椀nns i samma styrka för djur och männis-
ka. Priset för 30 dagar med den ordinerade 
dosen är 1 044 kronor för veterinärmedicin 
mot mellan 97 och 162 kronor för human-

medicinen, beroende på förpackningsstor-
lek.

Samma hund ordinerades även veteri-
närmedicinen Vetmedin för 952 kronor per 
förpackning. Djurägaren 昀椀ck inte informa-

tion av apoteket om att det 昀椀nns två andra 
djurläkemedel i samma styrka, Cardicure.
vet för 750 kronor och Zelys.vet för drygt 
600 kronor.

När det gäller hjärtmedicinen handlar 
det om en tiofaldig prisskillnad. Hur kan 
det skilja så mycket?

Veterinär Fredrik Hultén, klinisk utre-

dare på Läkemedelsverket, förklarar att 
läkemedel till djur och människa utvecklas 
och godkänns i helt olika processer och att 
man inte kan översätta resultat om e昀昀ekt 
och säkerhet rakt av mellan människor och 
djur, även om den verksamma substansen 
är densamma. Kostnaderna för utveckling 
av djurmedicin är ofta också större i förhål-
lande till de intäkter läkemedelsbolagen 
kan få.

– En fördel är att man som djurägare vet 
att veterinärmedicinerna är utprovade på 
just de djur som ska ta dem. När det gäller 
prissättningen är Läkemedelsverket inte 
involverade – det är en helt fri marknad 
och det 昀椀nns inget subventionssystem som 
till humanmedicin, säger han.

Apoteket i fråga gjorde inte fel som inte 
informerade djurägaren om de billigare 
alternativen – något som görs rutinmässigt 
när det gäller människor.

– För medicin till männ-

iskor 昀椀nns ett system där 
Läkemedelsverket bedö-

mer vilka mediciner som 
är utbytbara och apoteket 
ersätter den ordinerade 
medicinen med den som 
för tillfället är billigast. 
Något sådant system 昀椀nns 

inte när det gäller djur och apoteken har 
heller ingen skyldighet att informera om 
billigare preparat. Apotekaren kan byta 
medicin, men först efter kontakt med 
veterinären.

Veterinärer kan i vissa fall skriva ut hu-

manmedicin till djur. Men de möjligheterna 
har begränsats i och med en ny EU-förord-

ning som gäller i hela EU sedan 28 januari. 
Nu måste veterinären, om ett i Sverige 
godkänt läkemedel saknas, först leta efter 
läkemedel som är godkänt i något annat 
EU-land, innan förskrivning av humanläke-

medel kan bli aktuellt.
– Det orsakar mer administrativt arbete 

för veterinärerna. Men bakgrunden är 
att man vill värna om läkemedel som är 

utprovade på djur. Om utskrivning av 
humanläkemedel blir väldigt omfattande 
kan det skapa en undanträngningse昀昀ekt 
av godkända veterinärläkemedel, förklarar 
Fredrik Hultén.

Hur stor andel av alla veterinär- och 
humanmediciner som har samma aktiva 
substans är okänt, men Fredrik Hultén 
menar att det är vanligt.

– Det beror helt enkelt på att de grund-

läggande mekanismerna för påverkan på 
sjukdom är desamma.

Vad skulle egentligen krävas för att få ner 
priserna på veterinärmediciner och vad 
kan man göra som djurägare?
– Försäkringar är såklart en väg att gå, 

beroende på vilken nivå man väljer. Men 
läkemedelskostnader går ofta utanför 
försäkringsvillkoren, så där får man vara 
noggrann och jämföra olika försäkringar. 
Man kan också tänka sig ett system med 
subventioner eller högkostnadsskydd. Men 
det är en politisk fråga där Läkemedels-
verket inte har någon åsikt, säger Fredrik 
Hultén. 

HOPP FÖR DÖDSDÖMDA KATTER 

DÄRFÖR ÄR HUNDENS MEDICIN
SÅ MYCKET DYRARE ÄN DIN

FIP-diagnosen för katter har länge varit lika med döden, då sjukdomen varit 
obotlig. Men nu ses en ljusning i mörkret tack vare covid-19-pandemin.

Hur kan medicin till djur kosta tio gånger mer än den till 
människa fastän den verksamma substansen är densamma? 

Text Jeanette Thelander  Foto Unsplash Text Jörgen Olsson   Foto iStock

Fredrik Hultén.
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GE INTE UPP
Fyrverkeribegränsningsbeslut överklagas ofta. Så även i 

Trelleborg gällande TBK:s första förslag om ett totalförbud. 
Då uppvaktades politiker, som la en motion om tidsfönster på en 
halvtimme. Kommunfullmäktige klubbade det. ”Man får aldrig ge 
upp”, säger Britta Brink Nehlin, dåvarande ordförande i TBK.

LÄMNA MEDBORGARFÖRSLAG 
Trelleborgs brukshundklubb, TBK, skickade in ett 

medborgarförslag som resulterade i att kommunfull-
mäktige krympte tiden då det är tillåtet för privatpersoner att 
avfyra fyrverkerier på detaljplanerat område till 23.45–00.15 
under nyårsnatten. Andra tider krävs tillstånd.

1 2

GÅ IHOP
Varje förening och 
klubb som arbetar 

med djur kan uppvakta 
sina kommunpolitiker via med-
borgarförslag och direkt kontakt. 
”Vi finns ju i alla kommuner”, säger 
Britta Brink Nehlin, TBK.

4

TA FRAM FAKTA 
Sammanställ uppgifter om hur många djur 
och människor som skadas, stressas och 

avlider varje år till följd av fyrverkerierna. Sök 
i tidningsarkiv. Glöm inte att även lantbruksdjuren 
kan drabbas svårt, ibland med dödlig utgång. Sprid 
informationen!

3

Text Katarina Hörlin Foto iStock 

FORTSÄTT
Även om din kom-
mun inte ändrar sina 

regler i år så kan årets 
arbete bli startskottet för att få bort 
eller minimera antalet fyrverkerier 
kommande år. Arbeta året om för 
att påverka!

5

Varje år plågas djur av fyrverkerier. På flera orter börjar folk att smälla långt 
innan nyår och fortsätter en bra bit in på det nya året. Du kan ändra detta. 
Fem råd för ett fyrverkerifritt nytt år!

SNÄLLA KOMMUNEN,  
FÅ DEM ATT SLUTA SMÄLLA!

Text  Katarina Hörlin Foto iStock & Katarina Hörlin 

”Ge aldrig kaniner morötter”
Kaninen är ett komplext och ofta missför-
stått djur.

– Det finns så stora djurskyddsproblem 
kring kaniner. Det är viktigt att inte bidra 
till dem, säger etologen Maria Gustavsson, 
aktuell med boken #Kanin.

Kaniner ska inte äta morötter. Det bud-

skapet chockerade 昀氀era av åhörarna när 
etologen Maria Gustavsson höll sin föreläs-
ning för djurskyddsföreningar med djur-
hem i höstas. Trä昀昀en hölls på Djurskyddet 
Sveriges kansli och hade samlat djurhems-
aktiva deltagare från hela landet.

– Kaniner har ett avancerat matsmält-
ningssystem. Deras foder ska vara 昀椀berrikt 
och få tarmarna att arbeta.

Kaniner är herbivora, växtätande, och 
hade de levt ute i det vilda skulle de valt 
ut vissa av de växter som 昀椀nns på ängarna. 
De är alltså selektiva växtätare. Det är 
likadant för de kaniner som hålls av männ-

iskor. De äter också selektivt.
– Ibland ser det ut som att kaninen har 

hö kvar att äta av, men det är sådant de 
lämnat eftersom det inte är tillräckligt 
rikt på näring. Ge alltid kaninen nytt hö 
varje dag. Kaniner behöver en variation 
i det grovfoder den får. Örter, olika typer 
av gräs, ängsblommor. När ni köper hö, 
välj alltid ett hö där ni kan se att det är 
olika typer av strån i det. Ofta kallas detta 
ängshö.

Men det är inte säkert att ett foder som 
döpts till ”ängshö” verkligen innehåller 
just ängshö.

– Läs innehållsförteckningen noga. 
Ibland kan mat som är skadlig för kaniner 
ingå, som äpplebitar och morot. 

Vad händer om man serverar kaninen en 
äpplebit eller en morot?
– Ger vi dem någonting med socker i får 

de snart en mättnadskänsla. Då kommer 
kaninen hellre att välja det än höet som de 
behöver och mår bra av att äta. 

Deras tarmar behöver arbeta konstant. 
Därför behöver kaninen alltid få hö. En 
kanin måste äta i princip dygnet runt för 
att tänderna och tarmarna ska fungera. 
Slutar en kanin äta kan tillståndet snart bli 
livshotande.

– Får kaninen morötter tycker den 
oftast att det är så gott att den väljer bort 

höet och vill bara få i sig mer av 
den sockerrika moroten. Förutom 
att moroten är för lättsmält för att 
vara bra för kaninens tänder och 
tarmar så leder dess höga sock-

erhalt till att fel sorts bakterier i 
kaninens tarmar börjar växa i antal. 
Om dessa bakterier blir för många 
kan gas uppstå inuti kaninen. Den 
kan samlas i tarmarna och buken 
blir uppspänd. 

– Om detta händer eller kaninen slutar 
äta är kaninens liv i fara. Skulle gasan-

samling ske i magsäcken är det ett mycket 
allvarligt tillstånd då kaniner inte kan 
rapa eller kräkas. Det är jätteviktigt att 
aldrig någonsin riskera att det ska hända. 
Enklaste sättet är att aldrig bjuda kani-
nen på något sockerrikt, som morot eller 
äpple.

Veterinär Erika Johansson, vid Husdjurs-
hälsan i Västra Frölunda, har tagit emot 
kaniner som drabbats av allvarlig gaskolik 
till följd av att de utfodrats med för stor 

mängd lättsmälta livsmedel från 
välmenande djurägare.

– Gaskolik kan bli livshotande för 
kaninen och jag själv har behandlat 
kaniner som dött till följd av felaktig 
utfodring, säger hon och förklarar 
att kaniner som regelbundet äter 
en kost som är låg i 昀椀ber och hög i 
lättsmält foder har en ökad risk att 
utveckla gaskolik. 

Hon trä昀昀ar även kaniner som får morot 
och som är utan akuta mag-tarm-bekym-

mer. 

– Dessa kaniner brukar dock vara över-
viktiga på grund av den energirika kosten, 
vilket även medför ökad risk för andra 
sjukdomar såsom trycksår, nedsmutsning 
av urin och avföring kring analområdet, 
berättar Erika Johansson.

Sista frågan går till Maria Gustavsson: Kan 
man servera kaniner gnagarblandning?
– Tvärnej. Det ska kaninen inte ha. Ald-

rig. Blandningen kan bestå av äpple, morot 
och annan sockerrik frukt och grönsaker 
som inte är bra för kaninen. 

Tyvärr lär många djur bli skrämda 
också detta nyår av fyrverkerier. 
Ta gärna del av råden om hur du 
kan hjälpa djur genom fyrverkeri
skräcken på:  
https://tidningen.djurskyddet.se  
Sök på fyrverkeri.

Maria  
Gustavsson.



30  tidningen djurskyddet / Nr 4 2022 tidningen djurskyddet / Nr 4 2022 31

VAD GÄLLER OM POLISEN HITTAR EN PÅKÖRD KATT?
Hej Mikael! 
Vad gäller om polisen hittar en tra昀椀kdödad katt? Har de möjlig-

het att kolla chippet? Läste på Facebook om en som rapporterade 

en tra昀椀kdödad katt och polisen svarade att de skulle kontakta 
Tra昀椀kverket. Vem har skyldighet att kolla om en död katt är  
chippad?  Lillemor Ramsby

FRÅGA

POLISPERSPEKTIV
MED MIKAEL ÅSLUND

Hej Lillemor, roligt att du vänder dig till 
Tidningen Djurskyddet med din fråga. 

Det du belyser är tyvärr inte ovanligt och 
som du säkert känner till får katter ströva 
fritt. Det är inte alls ovanligt att katter pas-
serar över vägar när de strövar eller jagar 
vid vägkanten. Den som kört på en katt 
har en skyldighet att underrätta ägaren 
till katten. Kan man inte hitta ägaren, ska 
Polismyndigheten underrättas. Är katten 
omärkt är det ett problem för den som kört 
på katten eftersom man inte vet om katten 
tillhör någon eller om den är övergiven. 
Detsamma gäller även för Polismyndighe-

ten då man inte vet vem som äger katten 
eftersom det inte 昀椀nns något register för 
påkörda djur. Efter den 1 januari 2023 kom-

mer det att bli lättare att spåra ägaren för 
den som kör på en katt då katter ska vara 
märkta. I dag ska den som kör på en katt 
göra det den kan för att spåra ägaren, till 

exempel fråga runt om någon känner igen 
katten. Om katten är omärkt är det som du 
skriver Tra昀椀kverket eller kommunen som 
ansvarar för renhållningen av vägen som 
ska ta bort katten. 

Det är bra att veta att polisen i radiobilen 
normalt inte har någon chippläsare men att 
det brukar 昀椀nnas i receptionerna på polis-
stationerna. Andra som har chippläsare 
är veterinärer, tullen och länsstyrelserna. 
Jordbruksverket blir ansvarig myndighet 
för kattregistret efter årsskiftet.

När den nya lagstiftningen träder i kraft, 
kommer den som kör på en katt och inte 
eftersöker ägaren riskera att dömas till 
penningböter. Kattens status kommer med 
andra ord efter 1 januari 2023 att jämställas 
med hundens. 

Till den som vill läsa mer om vad som 
gäller vid kollision mellan bilist och djur 

kan jag rekommendera en artikel i JP 
Djurnets nyhetsbrev 2021-02-04 ”Kollision 
mellan bilist och djur – vad gäller?” förfat-
tare Helena Striwing info@jpinfonet.se

SVAR

POLISPERSPEKTIV

BLIR LÄTTARE ATT SPÅRA ÄGAREN 2023

Stipendium kan sökas av dem som genom sin verksamhet främjar 

djurskyddet såsom forskare, författare, journalister, veterinärer och 

organisationer.

Sökande med anknytning till Kronobergs län har företräde, men även 

andra är lika välkomna att söka. Skicka med en bred information i er 

ansökan kring det ändamål ni söker för. Stipendiat ska ett år efter 
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SÖK STIPENDIUM!
Djurskyddet Djurvännerna Stockholms
Stipendium på 50 000 kr utdelas till 
person eller personer, som genom 
forskning eller genom annan insats 
främjar djurs välfärd.

Stipendiet sökes senast 31 januari 2023
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Vi bjuder på härlig läsning  

och massor av underhållning!
Det är i Hemmets Journal du får all underhållande läsning, gripande 

och intressanta människoöden, reportage, massor med härliga mat 

- och bakrecept, våra älskade romaner och noveller, trädgård och 

blommor, handarbete, hälsotips och mycket mer. Vi är också störst 

på korsord. Varje vecka får du minst 24 sidor kryss! Dessutom nu med 

ännu bättre vinster.
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VI TIPSAR Text Katarina Hörlin   

D
e brittiska premiärministrarna av-
löser varandra på Downing street 
10 i London, men en boende på 
den välkända adressen består: 
katten Larry. Men, sina första år 

levde han på gatorna i samma stad, hemlös, 
precis som många andra katter. 

 – I Storbritannien 昀椀nns ungefär en 
kvarts miljon hemlösa katter, berättar An-
thea Davey, pressansvarig på djurhemmet 
Battersea Dogs & Cats Home. 

Det var Battersea som räddade Larry 
från gatulivet när han var i fyraårsåldern. 
Larry adopteras sedan av Storbritanniens 
dåvarande premiärminister David Ca-
meron och 昀氀yttade in på Downing street 
10. Det var 2011 och Larry är fortfarande 
kvar, medan premiärministrarna bytt av 

varandra – på sistone i rask takt. 
Att Larry betytt mycket för att 

höja kattens status i Storbritannien 
är Anthea Davey övertygad om. 

 – Som sällskapskatt på Dow-
ning street har Larry visat för 
miljontals människor världen 
över hur otroliga katter som räd-
dats från gatan är. Hans berättel-
se är ett bevis på varför alla djur förtjänar 
en andra chans. Ena minuten kan de vara 
en förbisedd herrelös katt på gatan, i nästa 
stund kan de bli en av landets mest älskade 
politiska 昀椀gurer, säger Anthea Davey.

I Sverige pågår arbete för att höja katt-
ens status. Den 1 januari 2023 kommer den 
nya lagen som innebär att id-märkning och 
registrering av katter blir obligatoriskt. 

Finns det en liknande lag i Storbritannien?
 – Den brittiska regeringen tillkännagav 

2021 sina planer på att införa lagstiftning 
som gör mikrochippning av katter obliga-
toriskt. Vi på Battersea välkomnar lagen 
eftersom mikrochip skulle göra det möjligt 
för lokala myndigheter och djurhem som 
Battersea att återförena tusentals 昀氀er 
försvunna katter varje år med sina ägare, 

säger Anthea Davey.
Vad ser ni som den stora utma-
ningen för att få ner antalet hem-
lösa katter i Storbritannien?

 – Kastrering av hemlösa kat-
ter är det bästa sättet att hålla 
lokala kattpopulationer under 
kontroll, samt minska risken för 
att enskilda katter ska drabbas av 

hälsoproblem. Battersea har hjälpt katter 
och hundar i Storbritannien i över 160 år. 
Och vi fortsätter att arbeta med att fånga, 
kastrera, släppa ut eller transportera katter 
över hela Storbritannien genom samarbete 
med andra organisationer. 
 
Läs mer om Battersea Dogs & Cats Home: 
www.battersea.org.uk

Som liten var Larry en hemlös gatukatt, i dag 
bor han tillsammans med premiärministern på 
Downing street 10 i London. Larrys livsöde har 
berört människor världen över och höjt kattens 
status i Storbritannien. 

FRÅN HEMLÖS TILL DOWNING STREET

Schwein – utställning 
om grisars universum
När fotografen Julia Lindemalm fotograf-
erade kor som gick med sina kalvar på 
Ängavallen i Vellinge till Tidningen Djur-
skyddets omslag för några år sedan visade 
djurskötaren grisarna. 

– Jag har nästan aldrig trä昀昀at grisar ef-
tersom de inte får gå ute i vanliga fall. De 
liknade inga djur jag sett med sina stora 
lite oformliga kroppar, märkliga ljud och 
observanta ögon. Jag tror jag blev kär!

Under 昀氀era år återvände hon till gris-
arna och tog bilder. 

– Jag har också stått utanför Scan 
Kristianstad tillsammans med Kristianstad 
Pig Save och fotograferat grisarna som 
kommer i slaktbilarna. Och besökt en av 
Tysklands största grisfabriker.

Hur har arbetet varit?
– Det har varit en existentiell upplevelse. 

Jag har funderat mycket över livet. Och 
döden. Grisar är sinnliga djur som när de 
får möjlighet är experter på att njuta av 
tillvaron. Det har väckt sorg, frustration 
och skam över hur majoriteten av världens 
grisar lever. Att se det med egna ögon har 
skapat ett svart hål i min själ.

Utställningen pågår på Kulturcentrum 
Ronneby konsthall till den 8 januari. 

Kaniner är ett missförstått djur och flera djur-
skyddsproblem följer av bristande kunskap. 
Etolog Maria Gustavsson har fört ner sin 
kunskap i en lättläst och initierad bok. Årets 
julklapp till alla som har eller vill ha kaniner! 
På sidan 29 skriver vi om en del av boken, att 
kaniner inte ska äta morot. 

#Kanin – enkel läsning 
om komplext djur

Etologen Per Jensen 
släpper ny bok

Lys upp ditt djur!

Redan nu vill vi pu�a för 
en ny bok av etolog Per 
Jensen. Den publiceras i 
januari och kommer att 
ta upp allt det som vi inte 
förstår om djur. Hundens 
hemligheter blir titeln. 

Varje år när höstmörkret faller ökar antalet 
påkörda djur. Nu är det vinter och att ge din 
hund eller katt en reflex eller en liten lampa 
att sätta på selen, och kanske utrusta dig 
själv med detta också är en stor gåva till både 
ditt djur och mötande bilister. 

Sällan har så många 
fina poddar gjorts 
om djur som nu. 
Hundstallet har i en 
serie under hösten 
belyst hur de arbetar 
med hundarna som 
får hjälp hos dem. 

Många bra tips om 
stress, äldre 

hundar, väl-
färd och re-
lationer ges i 

samtalen. 

Podfrossa!

                                            Text Ida Svartveden   Foto Justin Tallis, AFP/TT, Peter Souza, Zuma Press/TT och Crown Press/TT

Larry tillsammans med 
Storbritanniens nuva
rande premiärminister 
Rishi Sunak.

Här tillsammans 
med Storbritan
niens dåvarande 
premiär minister 
Liz Truss och 
Danmarks stats
minister Mette 
Frederiksen.

Storbritanniens tidigare premiär
minister David Cameron och 
USA:s tidigare president Barack 
Obama i möte med Larry.

Barnboken Larry 
at number 10.
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TÄVLA OCH VINN PRISER FRÅN VIVARA! 
Vi lottar ut fem fina fågelpaket från Vivara. Perfekt för att hjälpa fåglarna genom vintern! Vinsten 
kan skilja sig något från bilden här intill, men fågelpaketet innehåller fröblandning, frö-automat, 
fågelholk och energikaka.

GÖR SÅ HÄR: 
Det är det fyrsi�riga talet som bildas av de röda si�rorna (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 fyrsi�riga 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 30 januari 2023 måste vi ha ditt svar. Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer.  

DJURKRYSSET

5
VINNARE!

www.vivara.se

GRATTIS! VINNARNA I DJURKRYSSET NR 3, 2022: 
Peter Lidberg, Strängnäs, Lars Lindström, Ugglarp, Susanna Lilja, Fjärdhundra, 
Hans Ljung, Täby och Frida Jonsson, Umeå.

Rätt lösning till Djurkrysset i nummer 3, 2022:
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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

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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Petra Lundbergs stiftelse ämnar att förbättra djurs livsvillkor. Genom främst ekonomiska bidrag 

stödjer vi organisationer och individer som arbetar för att skydda, hjälpa eller förbättra 

livsförutsättningen för utsatta eller utrotningshotade djur. Stiftelsens styrelse kan också stödja i 

andra egenskaper om det främjar stiftelsens övergripande mål.

Forskar du inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller andra områden som ämnar att på något 

sätt hjälpa djur få ett bättre liv? Då kan du söka ekonomiskt bidrag från Petra Lundbergs stiftelse. 

Ansökningsperioderna är öppna mellan 1 juli till och med 30 september samt mellan 1 november till 

och med 31 januari. Blanketter och mer information om hur du söker hittar du på vår hemsida.

Sök bidrag till din forskning
för djurs välmående.

www.petralundbergsstiftelse.se



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 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

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.

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 din 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!

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

God jul önskar 
Djurskyddet!

Nu när det blir kallare ute är det särskilt oroväckande att katter 

fortsätter att överges eller gå vilse. Vi hoppas därför att du  

tänker lite extra på djuren i jul. Alla djur förtjänar att leva ett gott 

liv och skyddas från lidande.

Ge en julgåva som hjälper frusna hemlösa djur in i värmen och 

som stärker skyddet för djuren i lagen. Du får vårt fina gåvo-
bevis att ge bort i julklapp till en annan djurvän. Välj om du vill 

få gåvobeviset skickat till din e-post eller hem i brevlådan.

Läs mer och ge en gåva via vår hemsida: 

www.djurskyddet.se/julgava

Ge en julklapp som hjälper djuren!

En julklapp som värmer djurenDu har fått en julklapp som bidrar till Djurskyddet Sveriges 

arbete för djuren. Din julklapp hjälper hemlösa djur in i värmen.

önskar

God Jul!
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En julklapp 
till en riktig 

djurvän!

Djurskyddet Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer på djurskyddet.se

Som medlem är du väldigt viktig för oss i arbetet med 

att förbättra djurs livsvillkor. Nu startar vi tre nätverks-
grupper på Facebook med fokus på olika djurslag och 

sakfrågor (kanin, häst och etisk jakt). Vi hoppas att du 

vill vara med! I de olika grupperna får du möjlighet att 

engagera dig lite extra för ett visst djurslag eller en särskild sakfråga. Tillsammans 

med de andra i gruppen kan du göra skillnad för djuren på ett enkelt sätt.

Vill du gå med i en av våra nätverksgrupper, kontakta info@djurskyddet.se

Var med och engagera dig lite extra!

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

Djurskyddet Ronneby 
0734-22 60 57

DALARNAS LÄN 
Djurskyddet Dalarna (Borlänge) 
dalarna@djurskyddet.se

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

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

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

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

JÄMTLANDS LÄN 
Djurskyddet Jämtlands Län (Östersund) 
0730-31 72 43 alt 0722-16 31 62
jamtland@djurskyddet.se 

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

KALMAR LÄN 
Djurskyddet Kalmar 
0480-41 11 00 alt 0703-57 93 03
kalmar@djurskyddet.se

Djurskyddet Västervik 
0704-530 518
djurskyddetvastervik@gmail.com 

KRONOBERGS LÄN 
Djurskyddet Kronoberg (Växjö) 
0723-14 95 30 
info@djurskyddetkronoberg.se

Djurskyddet Sigfrid (Växjö)
sigfrid@djurskyddet.se

NORRBOTTENS LÄN 
Djurskyddet Norrbotten
0725-10 19 14 
norrbotten@djurskyddet.se

SKÅNE LÄN 
Djurskyddet Flyingebygden
flyingebygden@djurskyddet.se

Djurskyddet Helsingborg
helsingborg@djurskyddet.se

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

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

STOCKHOLMS LÄN
Djurskyddet DOSO
2021.doso@gmail.com

Djurskyddet Djurvännerna Stockholm
djurvannernastockholm@djurskyddet.se

Djurskyddet Kattvärnet Haninge
0722-22 68 70
info@kattvarnet.se

Djurskyddet Stockholm Norrort
stockholmnorrort@djurskyddet.se

SÖDERMANLANDS LÄN
Djurskyddet Nyköping
0155-21 76 32
nykoping@djurskyddet.se

Djurskyddet Strängnäs
0735-00 26 30
strangnas@djurskyddet.se

VÄRMLANDS LÄN
Djurskyddet Karlstad
0725-20 00 28
kontakt@djurskyddetkarlstad.se

Djurskyddet Kristinehamn
0550-151 55
kristinehamn@djurskyddet.se

Djurskyddet Sä�e-Åmål
sa�e-amal@djurskyddet.se

Djurskyddet Norra Värmland 
0730-47 82 29
norravarmland@djurskyddet.se

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

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

Djurskyddet Västerbotten (Umeå)
0725-56 60 90
info@djurskyddetvasterbotten.se

Djurskyddet Åsele Katthem Kurrlyan
0730-42 60 70 
miaost73@gmail.com

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Djurskyddet Härnösand
0705-33 36 10
djurskyddet.harnosand@gmail.com

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

Djurskyddet Ådalen (Sollefteå)
0730-63 23 45
djurskyddetadalen@hotmail.com

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

VÄSTMANLANDS LÄN
Djurskyddet Mälartassen (Köping)
malartassen@djurskyddet.se

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

Djurskyddet Skaraborg (Töreboda)
0739-24 26 72

ÖREBRO LÄN
Djurskyddet Vilsna tassar Hällefors
Telefon: 0763-68 17 95  
vilsnatassar@djurskyddet.se

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

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

Djurskyddet Sverige där du bor!
Djurskyddet Sverige är ett riksförbund med 42 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 cirka 11 000  
medlemmar och 42 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 är medlem i 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 & utskicksansvarig
Daniela Velarde 
Engagemangschef
Emma Brossner Skawonius
organisationssekreterare  
Majk Michaelsdotter
sakkunniga 
Emma Brunberg, Anna Lundvall  
& Johan Beck–Friis  
Chef insamling & Kommunikation 
Sara Frick
Insamling
Lisa Löhr 
Kommunikation
Jessica Blohmé
djurskyddet ungdom
Christel Bertling Szytek & Anastasia  
Konstadinidis
REDE
Helena Risinger & Therese Lilliesköld
FÖRETAGSKONTAKt
Peter Solstedt
Ekonomi
Ann-Margret Karlström (vik)
utskick & administration 
Martine Everett & Dorina Larsson 
Förbundsordförande 
Linda Maria Vonstad
styrelseLedamöter 
Catarina Niklasson Schöön, Kerstin 
Linde, Gunnela Ståhle, Lina Göransson, 
Josefin Liljeqvist, Owe Sandström, Lennart 
Westman & Annicka Engblom

Det här är Djurskyddet Sverige

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

“Sluta leta ursäkter, 
ta ansvar i stället” 
I juni 2020 skärpte Jordbruksverket sina fö-
reskrifter och allmänna råd om hållande av 
hund och katt. Trots det kan vi på djurhem-
men inte se någon minskning av behovet 
att omhänderta katter födda i det vilda eller 
ensamma, övergivna och förvildade hus-
katter. Besvikelsen är stor över hur lite den 
nya föreskriften kommit att betyda och med 
den besvikelsen följer också tvivel på att 
den nya lagen om krav på registrering ska 
få särskilt stor betydelse den heller.

Ett besök på Jordbruksverkets eget fo-
rum räcker för att vi ska förstå varför den 
nya föreskriften inte fungerar. I stället för 
att se problemet med 100 000 hemlösa  
katter, katter som lider av sjukdomar, 
undernäring och annat påpekar både 
Jordbruksverket själva och de kattägare 
som vänt sig till forumet med frågor på att 
det absolut inte handlar om någon tving-
ande lag, att det minsann 昀椀nns andra sätt 
än kastrering och sterilisering att undvika 
oönskade graviditeter och värst av allt – att 
varken länsstyrelsen eller någon annan 
instans bryr sig om att kontrollera att påbu-
det efterföljs!

Nästa år träder den nya lagen om märk-
ning och registrering av katter i kraft och 
även om jag verkligen vill tro att lagen 
kommer att få stor betydelse är jag också 
orolig. Det kommer säkert att bli lättare för 
oss på djurhemmen att återförena upp-
hittade och omhändertagna katter med sina 
ägare, men kommer antalet kolonier med 
okontrollerad tillväxt att minska? Kommer 
de oansvariga människor som i dag dumpar 
katter, låter hankatter gå ute okastre-
rade att bli färre? Kommer länsstyrelse 
och polis att vilja och få resurser att kunna 
övervaka att lagen efterföljs? Tveksamt. 

Men en sak är säker; Vi som kämpar 
för djurens välfärd kommer inte att sluta 
kämpa för att 昀氀er ska se behovet att sluta 
leta ursäkter och kryphål och i stället ta 
ansvar! 

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. 
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Lennart Westman, ledamot i Djurskyddet 

Sveriges förbundsstyrelse.

SISTA ORDET

Minkarna sätts fortfarande i bur

LÄS FLER NYHETER PÅ TIDNINGEN.DJURSKYDDET.SE



www.vivara.se  •  Telefon: 031 40 17 80

Gäller t.o.m. 31/03/23. Allmänna villkor gäller.

SKAPAR NÄRVARO

Naturen och djuren

Skapa den perfekta miljön för alla trädgårdens djur

LITE HJÄLP KAN GÖRA STOR SKILLNAD

10%10%
rabatt med kod
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