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Många har stor glädje av att ha katt. Men det ställer 
också krav på ägaren att ta hand om sin katt så 
att den inte stör omgivningen. Kattägare och icke 
kattägare ska kunna trivas tillsammans.

Katter i tätort
Städernas trafiksituation och boendeformer ger 
dåliga förutsättningar för att katter ska kunna leva 
fritt utomhus. Det finns undersökningar som visar 
att katter i tätort inte når en medelålder av ens två 
år om de får springa fritt utomhus. 

Katterna kan orsaka problem som dålig lukt 
eller avföring i trapphus. Sådana besvär regleras 
i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd som talar om att:

”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall 
förvaras och skötas så att olägenheter för människors 
hälsa inte uppkommer. ”

Miljöförvaltningen utför tillsyn över kraven i 
ovanstående förordning och miljönämnden gör en 
bedömning om störningen kan vara en olägenhet 
för människors hälsa. Vid bedömningen tas hänsyn 
till tidigare rättsfall. 

Flera rättsfall visar att katter får röra sig fritt utomhus 
även på andra fastigheter än ägarens. Den som 
känner sig störd måste därför ofta själv förhindra att 
katter tar sig in i hus eller passerar ens tomt. 

Du som har katt – visa respekt för dina medmänniskor 
och din omgivning. Gör vad du kan för att undvika 
att din katt stör omgivningen. 

 

Det handlar om katter

Så kan du hålla oönskade katter borta
•	 Spruta ordentligt med vatten på katten så 

snart du ser den. Använd aldrig högtryckstvätt 
eftersom den kan skada katten.

•	 Sätt lock på barnens sandlåda. 

•	 Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill 
kunna låta stå öppna.

•	 Om katten urinmarkerar på altan eller andra 
olämpliga platser finns speciellt medel att köpa 
hos veterinärer. Detta medel gör att katten 
markerar med sina körtlar på kinderna och 
tassarna istället för att urinmarkera. På så sätt 
slipper du lukten.

•	 Blanda alla tabletterna från en tub C-vitamin-
brus i cirka 10 liter vatten och spruta längs 
exempelvis altanen. De flesta katter ogillar 
doften av citron och tar en omväg. Tänk på att 
spruta igen med jämna mellanrum eftersom 
doften försvinner efter hand. Vid torr väderlek 
utan nederbörd brukar effekten hålla i sig i 
åtminstone 14 dagar. Tänk på att textilier kan 
bli blekta av lösningen. 

•	 På marknaden finns en mängd preparat som 
sägs hålla katterna borta.

Matning av katter utomhus
Att mata förvildade eller andras katter utomhus kan 
medföra problem för kringboende och bör därför 
undvikas. Matningen kan ge problem i form av 
urinmarkeringar och ouppäten mat som drar till sig  
råttor och fåglar. Sådana problem ansvarar den som 
lagt ut mat för.
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Om du trots allt börjar mata en katt utomhus bör 
du även ta övrigt ansvar för katten. Det kan vara 
att ta den till veterinär och betala eventuell vård 
om det behövs. Kom ihåg att om du börjar mata en 
förvildad katt regelbundet, så vänjer den sig vid det 
och blir beroende av matningen för att överleva. Då 
kan du inte plötsligt sluta med matningen eller göra 
längre uppehåll.

Skötselråd om katten ska gå ute
Lär katten på ett tidigt stadium att uträtta sina 
behov i en låda inomhus. Skaffa gärna ett koppel att 
använda när du går ut med den.

Honkatter bör kastreras för att undvika oönskade 
kattungar. Kastrering görs hos veterinär när katten 
blir könsmogen vid 6 till 12 månaders ålder. Om 
du inte vill sterilisera din honkatt bör du istället ge 
henne p-piller. 

Hankatter ska kastreras först efter 10 månaders 
ålder för att undvika tillväxtdefekter. En kastrerad 
hankatt blir vänligare, mer benägen att stanna 
hemma och hamnar inte så ofta i slagsmål.  
De flesta kastrerade hankatter slutar dessutom att 
urinmarkera.
  

Alla hankatter som inte ska användas i avel bör 
kastreras.
 
Katter inomhus
Katter sover eller vilar en stor del av dygnet men 
de behöver också röra sig och jaga. Om du väljer 
att hålla din katt inomhus bör du därför se till att 
aktivera den någon timme varje dag.  Ge gärna 
katten leksaker och klätterställningar med hyllor så 
den kan aktivera sig själv.

Det är nödvändigt att ge innekatter tillgång till 
klösbrädor eller klösplatser för att kunna nöta och 
trimma klorna. Givetvis ska de även ha tillgång till 
en ren kattlåda.

Innekatter mår inte dåligt av att vara inne, tvärtom 
är de oftast rädda för att gå ut! 

För mer information
Vänd dig gärna till Helsingborg kontaktcenter, som 
ligger på Stortorget 17. 
Tel. 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
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