
 

 

  

Ta väl hand om dina katter 
 

 
Alla våra djur har rätt att behandlas på ett bra sätt. Katten är ett av de djur vi har ansvar 
för. Både ladugårdskatten och sällskapskatten har samma behov och samma rätt till 
skötsel och omsorg. Samma regler gäller även om dina katters främsta uppgift är att 
hålla ohyra från gården. 
 
Tillsyn två gånger per dag 
Du måste se till dina katter minst två gånger 
varje dag. Med ladugårdskatter kan detta 
ibland vara svårt, men det blir lättare om du 
har regelbundna vanor för att sköta och ge mat 
till dina katter. Att ha kontroll på när och var 
du ger dina katter mat gör också att du vet hur 
många katter du har. Dessutom undviker du 
att locka till dig främmande katter som kan 
föra med sig sjukdomar, parasiter och ohyra. 
 
Du ska veta hur många katter du har 
Du ska veta hur många katter du har, det 
räcker inte att bara veta antalet på ett ungefär. 
Detta är viktigt bland annat för att du ska 
kunna upptäcka om någon katt gömmer sig för 
att den har blivit sjuk eller är skadad. Det är 
också viktigt att dina katter är så tama att man 
kan hantera dem. Katter som är förvildade och 
skygga är svåra att sköta om och ge vård när 
det behövs. 
 
Om du matat en katt en tid, kan du ses som 
ägare till katten, även om den i övrigt lever 
som om den vore herrelös. Den ska då ha 
samma tillsyn och vård som alla katter. 
 
Katter utan ägare far illa 
Katter är inga flockdjur och mår därför inte 
bra av att hållas för tätt inpå varandra. Om det 
bor för många katter på ett ställe händer det 
ofta att några av katterna förvildas eller ger sig 
av för att söka efter nya hem.  
 

Många tror att katter klarar sig själva eftersom 
de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt. 
Detta stämmer inte, katter utan tillsyn far ofta 
mycket illa. De kan till exempel få för lite 
mat, sår och skador som inte tas om hand och 
köldskador på öron och svans. Katter behöver 
ha tillgång till en varm plats för att må bra. 
 

 
Begränsa antalet kattungar 
En viktig del i skötseln av dina katter är att se 
till att de inte får för många ungar. Om dina 
katter inte är kastrerade kan de snabbt bli fler. 
En katthona kan få upp till 120 ungar under 
sitt liv. Med okastrerade katter ökar också 
risken för inavel eller parning mellan katter 
som har ärftliga sjukdomar.  
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Du ska inte rutinmässigt avliva kattungar eller 
skjuta av katter när de blir för många. Det 
bästa är att kastrera eller sterilisera katterna, 
eller att ge dem p-piller. Både hankatter och 
honkatter kan kastreras från att de är ungefär 
sex månader. Kastrerade katter håller sig 
friskare, äter mer och minskar sin 
ämnesomsättning. Tänk därför på att ge 
katterna mindre mat så att de inte blir feta.  
 
Kastrerade katter är ofta bättre jägare eftersom 
könsdriften inte tävlar med jaktinstinkten. 
Dessutom jagar katten i hemmiljön i stället för 
någon annanstans. 
 
Du behöver tillstånd om du har många 
katter 
Du får ha max nio vuxna katter och två kullar 
kattungar varje år. Om du vill ha fler katter 
måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. För 
att få tillstånd ställs en rad krav på den person 
som sköter djuren.  
 
Länsstyrelsen jobbar för katten! 
Länsstyrelsen arbetar för att höja kattens 
status. Under 2012 kommer vi att lägga extra 
arbete på detta. 


