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Miljö & Teknik

Tillstånd
Den 1 december 2003 utökades tillståndsplikten för en del djurhållare. Detta innebär
att ett större antal djurhållande verksamheter behöver tillstånd.
Mer detaljerade bestämmelser finns i Djurskyddslagen (1988:534) samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:
534) för hållande mm av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur.

Katter är mycket uppskattade
sällskapsdjur som skänker
många människor stor glädje.
Kattens naturliga beteende gör
att den är svår att hålla på begränsade områden och detta
ställer krav på kattens ägare.
Katten måste tas hand om så
att den inte stör omgivningen.
Kattägare och icke kattägare
ska kunna trivas i varandras
närhet.

Riksdagen beslutade den 11 juni 2008 i enlighet med regeringens proposition
(2007/08:63) att djurskyddskontrollen och kommunernas ansvar att pröva tillstånd
till yrkesmässig verksamhet med bl a sällskapsdjur (enligt 16 § djurskyddslagen)
flyttas från kommunerna till länsstyrelserna.
Djurskyddsmyndighetens författningssamling (2004:5)
5 § Följande verksamheter med katt ska anses vara av större omfattning
- hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader
- uppfödning av 3 eller fler kullar per år
- upplåtande av 3 eller fler katter per år
- försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
- försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
- förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter

Lagar

Husdjuret

Det finns en mängd olika lagar och regler som gäller katthållning. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet för djurskyddslagen och miljöbalken, medan polisen är tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn över hundar och katter.

Städer och tätorter med mycket trafik och stor bebyggd yta ger dåliga förutsättningar
för katter att leva fritt utomhus. Undersökningar visar att medelåldern för en katt som
strövar fritt inne i tätort inte är högre än två år.

Djurskyddslagen (SFS 1988:534)
§ 2, Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Katter sover en stor del av dygnet men under sin vakna tid har de ett behov av att
röra sig och jaga. Det är därför viktigt för innekatter att de kan aktivera sig några
timmar varje dag. Katter har också ett behov av att trimma sina klor. Med en klätterställning och klösbräda kan många möbler och tapeter undgå kattens behov av
fysisk aktivitet.

§ 3, Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn.
§ 9, Ett sjukt eller skadat djur skall snarast ges nödvändig vård, om inte sjukdomen
eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
§ 36, Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS2007:1150)
§ 1, Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras
natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller
avsevärda olägenheter.
§ 21, En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av
jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne. Inom tättbebyggt område
krävs dock tillstånd av polismyndighet.

En innekatt måste naturligtvis även ha tillgång till en ren kattlåda. Om katten går
ute bör den kastreras för att undvika oönskade kattungar. Katter bör steriliseras eller
kastreras hos veterinär när de blir könsmogna vid 6-12 månaders ålder. En kastrerad
hankatt blir vänligare, mer benägen att stanna hemma och hamnar inte så ofta i
slagsmål. Ofta slutar hankatten även att urinmarkera efter kastration.
Katter kan och bör märkas och registreras. Detta görs hos veterinär. Hos Kennelklubben
kostar ägarregistrering 130 kr som en engångsavgift. SVERAKs ID -register för katter
tar inte någon avgift för registrering.
www.sverak.se
www.skk.se

Det finns två sätt att ID-märka katter, antingen genom tatuering i örat, eller genom
chipmärkning.
Det ligger i kattens natur att ströva över relativt stora ytor och ”ruta in” sitt revir. Detta
är något som kan vara svårt att som kattägare styra och som kan skapa obehag för
andra. Varje år tar miljö- och hälsoskyddsavdelningen emot ett stort antal klagomål
på katthållningen i kommunen.
Klagomålen gäller bland annat att katterna förorenar på olämpliga ställen, går på
parkerade bilar men även att de ibland smiter in i andras bostäder genom tillfälligt
öppna dörrar och där smutsar ner eller orsakar allergiska besvär för människor som
inte tål pälsdjur.

Ansvar

Stoppa katten

Lagarna innebär bland
annat att kattägaren är
skyldig att ge sin katt mat
och vatten samt ta hand
om den om den blir sjuk.
Som kattägare räknas av
miljöavdelningen även
den som matar kringstrykande katter.

Eftersom kattägaren inte är skyldig att hålla katten borta från annans egendom följer
här en lista på saker man kan göra för att hålla katterna borta. Observera dock du
får inte lägga ut gift eller på annat sätt skada katt.
Tibast
Plantera tibast en väldoftande prydnadsbuske som blommar med röda blommor på
bar kvist, luktar starkt och gott. Tibasten är en giftig, lövfällande liten buske.
Parfym
Stänk parfym på jorden, katterna gillar inte doften som inkräktar på deras revir. Proceduren måste upprepas med jämna mellanrum, bland annat efter regn.

En ägare som inte längre vill eller kan ta hand om sin katt är skyldig att se till att
katten får ett nytt hem eller så måste kattägaren själv bekosta avlivning. Förvildade
eller övergivna katter får inom tättbebyggt område fångas och avlivas endast av kommunens jägare, efter tillstånd från polisen i varje enskilt fall.
För att en infångad katt inte av misstag skall betraktas som förvildad eller övergiven,
rekommenderas märkning av katten. Miljöavdelningen rekommenderar även kattägare att sterilisera/kastrera sina katter om katterna inte skall användas till avel.
Miljöbalken säger bland annat att husdjur som hålls i fångenskap skall förvaras och
skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Observera att det
inte betraktas som en olägenhet för människors hälsa, så kallad sanitär olägenhet, att
en katt uträttar sina behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp
på bilar. Kattägare kan inte heller tvingas att hålla sin katt inne för att katten går in i
andras hus genom tillfälligt öppna fönster eller dörrar.
Sedan år 2002 finns även en dom i miljödomstolen som säger att en kattägare ej kan
ställas till svars för att deras katt uträttar sina behov i grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning vilket medför att prejudikat
har uppstått.
Den som känner sig drabbad av att katter befinner sig på den egna tomten får istället
själv hålla katterna borta genom att vidta olika åtgärder, så som att hägna in tomten,
hålla dörrar och fönster stängda, strö ut avskräckande medel m m.

Apelsinskal eller Pomeransskal
Lägg ut där ni inte vill att katterna ska vara.
Kycklingnät
Är rabatten alldeles nylagd kan man lägga ut kycklingnät över hela och plantera
blommor och lökar i nätrutorna. Alternativ till detta kan vara presenning eller fiberduk.
Bambupinnar
Stoppa ner bambupinnar tätt, tätt i rabatten till dess att blommorna vuxit upp.
C-vitamin
Lös upp ett rör C-vitamin brustabletter i 10 liter vatten, häll på de ställen där man vill
ha kattfritt.
Vatten
De flesta katter avskyr såväl vatten som överraskningar, trädgårdsslangen eller en
hink vatten är ett oerhört effektivt vapen (bör dock användas med förstånd/försiktighet
ingen hård vattenstråle och inget varmt vatten!) Efter några vatten-duschar inser katten att den här trädgården bör undvikas. Här gäller det att vara uthållig.
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