
 

 
Alla katter har samma behov och samma rätt 
till skötsel och omsorg. Detta gäller oavsett om du 
har din katt för sällskap eller för att hålla borta 
skadedjur från din gård. Det är du som är 
ansvarig för att dina djur sköts på rätt sätt. 
 
Se till din katt två gånger per dag 
Du måste se till din katt minst två gånger varje 
dag. Med ladugårdskatter kan det ibland vara 
svårt, men du kan göra det lättare genom att ge 
katterna mat samma tid varje dag. Om dina katter 
vet var och när du ger dem mat är det lättare för 
dig att se till dina katter. 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 
Det räcker inte att du vet antalet katter på ett 
ungefär. Om du vet hur många katter du har kan 
du se om någon katt saknas. Det är vanligt att 
katter gömmer sig om de är sjuka eller skadade. 
Du behöver även se till så att dina katter är tama 
så att du kan hantera dem. Om katterna är 
förvildade eller skygga är det svårt att sköta om 
och ge dem 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 ha samma tillsyn och vård 
som alla katter. 
 
Katter utan ägare far illa 
Katter är inga flockdjur och mår inte bra av att 
hållas för tätt inpå varandra. Om det bor 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. Katter 
som ingen tar hand om far dock ofta mycket illa. 
De kan till exempel få för lite mat, få sår och 
skador som inte tas om hand och de får lätt 
köldskador på öron och svans. Katter behöver 
alltid ha tillgång till en varm plats för att må bra. 
 
  

TA VÄL HAND OM DINA KATTER 



 
Kastrera dina katter 
Det är numera lagstadgat att du ska se till så att 
dina katter inte förökar sig okontrollerat. Det bästa 
är att kastrera dina katter. Både hankatter och 
honkatter kan kastreras från att de är ungefär sex 
månader.  
 
Kastrerade katter är ofta bra jägare eftersom 
könsdriften inte tävlar med jaktinstinkten. 
Dessutom jagar katten i hemmiljön istället för 
någon annanstans och den håller sig fri från 
skador som kan uppkomma vid slagsmål.  
 
Om dina katter inte är kastrerade kan de snabbt 
bli många 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. Det är inte 
acceptabelt att avliva kattungar som ett sätt att 
förhindra att de blir för många, utan dräktighet ska 
förebyggas.  
 
Ett alternativ till kastrering är att ge dina honkatter 
p-piller utskrivna av veterinär. P-piller bör dock 
bara ges tillfälligt av de som har tänkt att avla på 
sin katt i framtiden, eftersom de innebär en ökad 
risk för sjukdomar. Om du väljer att ge 
p-piller måste du se till att katten verkligen får i sig 
pillret varje vecka.  
 
Om du har kattungar 
får de inte skiljas 
från mamman så 
länge de behöver 
hennes mjölk och 
omvårdnad. Innan 
kattungarna är 12 
veckor får de bara 
skiljas från mamman 
tillfälligt.  

 
Du behöver tillstånd om du har många katter  
Du får ha max nio vuxna katter och två kullar 
kattungar totalt varje år. Om du vill ha fler katter 
eller föda upp fler kullar måste du söka tillstånd 
hos länsstyrelsen. För att få tillstånd ställs en rad 
krav på den person som sköter djuren.  
 
Vad händer om jag inte följer lagstiftningen? 
Länsstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för 
djurskyddslagstiftningen i länet. Om länsstyrelsen 
får kännedom om att någon inte följer 
lagstiftningen görs en kontroll av djurhållningen. 
Efter kontrollen får du en kontrollrapport från 
Länsstyrelsen om vad som framkommit vid 
kontrollen. Om anmälan var obefogad, dvs om 
inga brister uppmärksammades, avslutas ärendet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framkommer det brister vid kontrollen måste 
dessa rättas till. Ofta åtar sig djurägaren frivilligt 
att åtgärda brister och efter en uppföljande 
kontakt avslutas vanligtvis ärendet. 
 
Om bristerna inte rättas till frivilligt, kan 
länsstyrelsen fatta ett tvingande beslut, så kallat 
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med 
vite, ett penningbelopp som domstol eller annan 
myndighet beslutar ska 
betalas om inte 
länsstyrelsens beslut följs. 
 
Vid särskilt allvarliga brister 
eller om djurhållaren inte 
uppfyller upprepade krav på 
åtgärder kan det leda till att 
djuren omhändertas och att 
djurhållaren får djurförbud. I 
vissa fall görs även en 
åtalsanmälan.  
 
Vad kostar en kontroll? 
För kontroll där anmälan visar sig vara obefogad, 
tas ingen avgift ut. Om länsstyrelsen däremot 
konstaterar brister vid kontrollen tas en avgift ut.  
Debitering sker för den tid det tar att genomföra 
kontrollen, resa samt för förberedande och 
uppföljande administrativt arbete. Avgiften är 800 
kronor per timme, vilken Jordbruksverket beslutat 
om. Även andra kostnader som kontrollen medför 
kan tillkomma, exempelvis analyskostnader och 
kostnader för veterinär. 
 
Avgiften för en befogad kontroll blir ofta högre än 
3000 kr. Beroende på hur komplicerad kontrollen 
är kan avgiften bli mångdubbelt så hög. 
 
Länsstyrelsen jobbar för katten!  
Länsstyrelsen arbetar för att höja kattens status 
genom att sprida information om vad en katt 
behöver för att må bra. 
 
Detta är en förenklad version av lagstiftningen för katt samt 
en del mer handfasta tips. 
Lagstiftningen hittar du i Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJVFS:2020:8) om hållande av hundar och 
katter (L102). 
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