Miljö- och bygg i Gagnefs kommun informerar om:

KATTHÅLLNING INOM
TÄTBEBYGGELSE

Till kattägare och till dig som störs av katter
Här i kommunen får miljö- och byggförvaltningen med jämna
mellanrum in klagomål på olägenheter, som katter orsakar.
Klagomålen är intensivast på våren. Det här informationsbladet
vänder sig både till den som har katter och till dem som störs av katter
i sin omgivning.
Varför klagas det på katter
En katt smiter gärna in hos grannen, och kan tycka om att lägga sig i
grannens utemöbler eller gräva i grannens rabatt. Det händer att katter
förorenar i sandlådor och hoppar upp i barnvagnar som står ute. I
vissa områden kan det vara svårt att ha dörrar och fönster öppna för
att katterna går in och stör.
Kastrera katten
En honkatt löper flera gånger om året. Vissa
honkatter kan få upp till fem kullar per år. Om man
som kattägare inte är intresserad av avel, bör man
låta sterilisera sin honkatt, lämpligen vid 10-12
månaders ålder
Okastrerade hankatter förorsakar oftast större
olägenhet. De har könslukt i urinen, som de sprider
på alla upptänkliga ställen inom sitt revir. Den fräna
lukten från urinen är alltså könslukten som försvinner
om katten kastreras.
Katt inomhus
En katt bör inte lämnas ensam hemma mer än
maximalt ett dygn. Då ska den ha tillgång till mat,
vatten och kattlåda med kattströ. Är du borta en
längre tid måste du ordna kattvakt eller en plats på
kattpensionat.
Katter som bor inomhus behöver stimulans och
aktiviteter och därför är en rastgård utrustad med
klätter- och klösanordningar en bra idé.

Lösspringande katter
Kattägare har skyldighet att se efter katten så att den
inte orsakar skador eller olägenheter.
Fastighetsägaren har rätt att fånga in en katt som
uppenbart är övergiven eller förvildad. Efter tillstånd
från polismyndigheten får katten avlivas av veterinär.
Vad kan göras
Som kattägare ska man helst se till att få den kastrerad, om man inte
tänker ha den till avel förstås. Detta gör katten mycket lugnare och den
kan lättare hållas inomhus. Katten blir keligare och mer tillgiven mot
husse och matte. När katterna inte längre styrs av sin könsdrift, ökar
deras chanser att leva längre. Många katter blir överkörda.
Märkning av katten
Låt veterinären ID-märka katten genom tatuering i
vänster öra. Ett annat sätt att märka katten är med en
microchip som injiceras under huden i nacken. Dessa
kan avläsas med de avläsare som finns hos bland annat
polisen.
Då vet den, som hittar katten, att det finns en ägare, som
är mån om att få tillbaka sitt djur. Om katten förolyckas
finns även möjlighet att lämna ägaren besked om det
inträffade.
En frisk katt
En frisk och sund katt är nyfiken, pigg och alert och har ett gott hull.
Besök gärna veterinären för att kontrollera hälsa och allmäntillstånd. Lär
dig kontrollera hud, päls, klor, tassar, ögon, öron och tänder. Katten bör
också vaccineras mot kattpest och kattsnuva.
Försäkra din katt
Det är en trygghet att ha en bra försäkring för att kunna täcka
kostnaderna på grund av sjukdom eller olycka. I dag finns det många
olika kattförsäkringar att välja emellan. Lyssna med ditt
försäkringsbolag vilken kattförsäkring som passar bäst.

Andra djur hemma
Att anpassa katten till andra djur brukar gå bra men det är
inte alltid självklart. Två obekanta djur bör inte lämnas
ensamma hemma. En katt och hund ska först lära känna
varandra. Var sedan observant på hur hunden reagerar
mot katten, så att den inte visar jaktbeteenden eller leker
för vilt med katten.
Har man fler katter så var uppmärksam på hur den gamla
katten reagerar på intrång som sker i hemmet, kattens
revir. Tänk på att den gamla katten kanske behöver mer kel
och uppmärksamhet. Morrandet och fräsandet kan hålla på
ett tag och var observant på att det inte blir för våldsamt.
Råd och tips
Störs du av grannens katt kan du börja med att prata med grannen om
katten. Spruta lite vatten på katten så kommer den att springa sin väg.
Att skada katten är inte tillåtet!
Som kattägare kan du träna din katt att gå på låda på din egen tomt. Det
är ditt ansvar som kattägare att din katt inte förorenar hos din granne.
Vad säger lagen
Länsstyrelsen kan ingripa med tvångsmedel mot
katthållning, som strider mot djurskyddslagen och orsakar
lidande för djuren.
Miljöbalken säger att katter ska hållas så att de inte orsakar
störningar för omgivningen. Miljö- och byggnadsnämnden kan
fatta beslut om begränsningar i katthållning om störningar är
omfattande.
Länkar
Vill du läsa mer om katthållning samt att få mer råd och tips kan du gå
in på följande länkar.
http://www.sverak.se/
http://www.viivilla.se/, sök katter
http://www.sjv.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna

Kontakt med miljö och byggkontoret: 0241-151 00 (växel)

miljo.byggnads@gagnef.se

