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Katter i flerbostadshus
Katten är ett trevligt sällskapsdjur men alla i ett bostadsområde uppskattar inte
lösspringande katter i ett gemensamt bostadsområde. Innan du skaffar katt, tänk
på att du har ett stort ansvar en lång tid framåt då katten kan bli 15 år eller äldre.
En kattägare som är mån om sitt djur, släpper inte sin katt fritt utomhus i
tätbebyggelse.
Några råd till dig som är kattägare
 Låt en veterinär kastrera katten - en kastrerad katt blir lugnare och håller sig
hemma mera. Hankatten bör kastreras vid 10-12 månader ålder och honkatten
kastreras efter första löpperioden.
 Vill du inte kastrera din honkatt utan vill använda henne i avel, kan du ge henne
P-piller under den tid du vill förhindra ovälkomna kattungar.
 ID-märk katten i örat. Om katten springer bort, är chansen att få tillbaka den
större.
 Vaccinera katten mot kattpest. Första gången bör ske vid 3 månaders ålder och
därefter helst varje år.
 Det går att träna en katt att gå i band om du börjar när den är liten.
 Skaffa inte sommarkatt! Ta ansvar för katten året runt!
 För allas trevnad, plocka upp kattbajs i påsar när du ser att din katt gör sina
behov, eller varför inte hjälpas åt med ansvaret ni som har katter i området?
När du störs av andras katter
 Du får inte göra något som kan skada katten. Däremot kan du skrämma bort den
med så kallade ”fy skäms medel” som kan köpas i djuraffärer eller kasta vatten på
den.
 Undvik att plantera växter som lockar till sig katter, så som kattmynta och
läkevänderot.
 Täck över barnens sandlåda när den inte används. Fastighetsägaren ska se till att
det finns lock eller liknande på lådan.
Klagomål
Enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska de skötas med hänsyn
till sin natur och övriga omständigheter som behövs för att de inte ska orsaka skador
eller olägenheter.
I domslut har det fastslagits att katter som vistas, eller gör sina behov, på annans
tomt normalt inte anses utgöra en olägenhet samt att katter får röra sig fritt utomhus.
Därför är det mycket sällan miljökontoret kan göra något konkret åt klagomål
rörande katter eftersom störningen oftast inte kan bedömas så stor att vi kan starta
en utredning med stöd av miljöbalken.
Klagomål som omfattar kattens tillsyn hänvisas till Länsstyrelsens djurskydd.
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