
Guide till att hjälpa vilsna djur i nöd



Upphittade/ev. hemlösa djur

Sök ägare via efterlysning
Försök ta ett foto och lägg ut efterlysning med beskrivning av djuret och platsen där det
hittades/har synts till. Se till att det finns kontaktuppgifter till de som har info om djuret
och/eller har djuret i förvar.

Sätt gärna upp lappar med foto i området (alla har ju inte facebook)

Facebooksidor- och grupper för efterlysningar:
➔ Djurskyddet Dalarna
➔ Borlänge Katthem
➔ Bortsprungna och upphittade djur i Dalarna
➔ Vilse.nu (rikstäckande)
➔ Diverse lokala grupper (Vi som bor i Bäsna, Borlänge etcetera)

Fånga in ett djur
Fällor finns ofta hos djurhem och andra omplaceringsverksamheter, se nästa sida för
kontaktuppgifter. Djurskyddet Dalarna har fällor för utlåning i Rättvik, Falun och Borlänge,
samt chipläsare.

Tänk på att ta reda på hur fällorna fungerar. De som lånar ut fällan bör kunna vara
behjälpliga med detta. Det finns lagstadgade föreskrifter som gäller för att fånga in en katt i
fälla, men glöm inte att dessa trots allt är minimikrav.

Djur i fälla kan bli väldigt rädda och stressade, och behöver komma ur fällan och tas omhand
i en trygg miljö. Djuret ska snabbt kunna omhändertas och få vård för eventuella fysiska
skador och mental påverkan. En fälla, oavsett djur som fångas in, bör därför kollas minst
varannan timme eller övervakas med kamera/larm.

Vem kan ta hand omjuret då det är infångat?
Om du själv inte tillfälligt kan ta hand om det djur du planerar att fånga in, försäkra dig om att
djuret kan tas omhand innan det går i fällan. Var ska djuret vara när det fångats in? Vem tar
hand om det, och hur? Det är inte bara att släppa ut djuret igen. Speciellt eftersom djuret kan
ha stressats/lidit/skadats av infångandet och då också helt i onödan.

Kontakta djurhem/jourhemsverksamhet (se kontaktuppgifter nedan) för att säkerställa att
plats finns för att omhänderta djuret för vidare omplacering. Dessa är ofta fullbelagda, men
det kan finnas möjlighet att sätta upp djuret på väntelista. Tänk på att respektera deras, ofta
ansträngda ideella, verksamhet och att det inte är ok att bara dyka upp med ett djur och
förvänta sig att de kan ta hand om det.

https://www.djurskyddet.se/dalarna/efterlysningar-soker-hem/
https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2020_8/2020-008.pdf?ga=1


När du fångat in/tagit hand om ett djur
Finn en lugn lämplig plats där djuret kan vila, äta, dricka och göra sina behov. Det är mycket
viktigt att djuret får möjlighet till att känna sig tryggt och kan sänka stressnivån. En katt,
exempelvis, har stort behov av att kunna gömma sig. Detta gäller även för många andra djur,
speciellt i stressande omständigheter.

Information om vad olika sällskapsdjur behöver i tillfälliga som permanenta hem finns hos
Djurskyddet Sverige Tips och råd. Se också lagenliga föreskrifter för olika djurslags fysiska
och mentala behov på Jordbruksverkets webbplats (här: katter, hundar och smådjur).

Djur kan vara rädda och svaga efter en tid utan mat, vatten och hög stress. Kolla efter ägare
och kontakta veterinär för rekommendationer och eventuell behandling, speciellt om djuret
verkar skadat, utmattat eller mycket magert/uttorkat. Kontakta då veterinär omgående, och
var försiktig med att ge ett eventuellt svårt svältande djur för mycket mat, för snabbt. Om inte
ägare hittas finns möjlighet att Djurskyddet Dalarna kan stå för veterinärkostnaden.

Sök ägare via märkning och registrering
Titta efter örontatuering och chip. Numret läses av och kollas i databaser på nätet för att
kunna finna ägare och kontaktuppgifter.

Om/när det går, scanna efter chip längs djurets nacke och nedåt ryggraden för att läsa av
chipnummer. Chipläsare finns hos veterinär och på djurhem, och hos Djurskyddet Dalarna.

Kontakta polisen (114 14) för att anmäla upphittat djur och kontrollera om djuret anmälts
försvunnet. Polisen har även ofta chipläsare.

Ägarregistrering för hund, katt och kanin
➔ SKK Djur-ID (hund och katt)
➔ SVERAK (katt)
➔ Svenska Kaninvälfärdsföreningen Kaninregistret | skvf.se

Om ev. ägare ger sig tillkänna och djuret inte är ID-märkt och registrerat: be t ex om foton på
djuret i sin hemmiljö för att försöka säkerställa att djuret kommer tillbaka till rätt hem. Påminn
gärna ägaren om att märka och registrera sitt djur.

https://www.djurskyddet.se/tips/
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur
https://www.skk.se/.../djuridse-skks.../katt/agarregister/
https://www.sverak.se/id-registret/
https://skvf.se/kaninregistret/


Kontaktuppgifter till djurhem/jourhemsverksamhet i Dalarna

Avesta Katthem
www.avestakatthem.se
Avesta Katthem | Facebook
Tel: 076-9280111 / 073-9513031

Bergslagskatten (Smedjebacken)
www.bergslagskatten.se
Bergslagskatten - Katthem | Facebook
bergslagskatten@home.se
Tel: 070-3826121

Borlänge Katthem
https://djurensvanner.se/borlange
Katthemmet Borlänge | Facebook
borlange@djurensvanner.se
Tel: 0243-23 29 08

Andra Chansen Mora-Orsa
http://www.andrachansen.org/
Andra chansen Mora Orsa | Facebook
Tel: 073-820 54 77

Dalakatten Dalakatten - Hemlösa Katter i Dalarna Swish 070-510 31 32 | Facebook
(sluten grupp, begär inträde)

Råtthjälpen
https://www.ratthjalpen.com
Råtthjälpen | Facebook
info@ratthjalpen.se

Smådjurschansen
https://www.smadjurschansen.se
Smådjurschansen | Facebook
therese@smadjurschansen.se; johanna@smadjurschansen.se

Animalen Falun
www.animalen.org
Tel: 076-0053003

Hittar du ett vilt djur, kontakta Rättviks viltjour
http://www.rattviksviltjour.se/
KFV Rättviks Viltjour | Facebook
Tel: 073-0246824

https://www.facebook.com/Avesta-Katthem-160870280612047/?__cft__[0]=AZW2erEiAidi8b2KrFYEp9YUfSBrD_C4ILraiaV9BREymNkfFdnFGh7xqcrBBGw22GmLdfdwghSFZItGU9bYAktkAeuVvsPu0_nQ8L1AB04wJ6j50WvbqTpGiVFgyB3Gm6WS8c_X5IfSz5HjCG15wVkANcBkmtrS22nqDaGHJ9Wjwp9BYiDk2dCVjnJ7oLgWFGQ&__tn__=kK-R
http://www.avestakatthem.se
https://www.facebook.com/Avesta-Katthem-160870280612047
http://www.bergslagskatten.se
https://www.facebook.com/Bergslagskatten-Katthem-421988207935525
https://www.facebook.com/borlange.katthem.9/?__cft__[0]=AZW2erEiAidi8b2KrFYEp9YUfSBrD_C4ILraiaV9BREymNkfFdnFGh7xqcrBBGw22GmLdfdwghSFZItGU9bYAktkAeuVvsPu0_nQ8L1AB04wJ6j50WvbqTpGiVFgyB3Gm6WS8c_X5IfSz5HjCG15wVkANcBkmtrS22nqDaGHJ9Wjwp9BYiDk2dCVjnJ7oLgWFGQ&__tn__=kK-R
https://djurensvanner.se/borlange
https://www.facebook.com/borlange.katthem.9
mailto:borlange@djurensvanner.se
http://www.andrachansen.org/?fbclid=IwAR3HU-V4RtSUAIrfWjrJiwKAPLxUaxF5lMyvXwlX6BW6HAKtMG1EWp48XBk
https://www.facebook.com/andrachansenmoraorsa
https://www.facebook.com/groups/dalakatten/?__cft__[0]=AZW2erEiAidi8b2KrFYEp9YUfSBrD_C4ILraiaV9BREymNkfFdnFGh7xqcrBBGw22GmLdfdwghSFZItGU9bYAktkAeuVvsPu0_nQ8L1AB04wJ6j50WvbqTpGiVFgyB3Gm6WS8c_X5IfSz5HjCG15wVkANcBkmtrS22nqDaGHJ9Wjwp9BYiDk2dCVjnJ7oLgWFGQ&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1773220652931544
https://www.ratthjalpen.com
https://www.facebook.com/ratthjalpen
mailto:info@ratthjalpen.se
https://www.facebook.com/smadjurschansen?__cft__[0]=AZW2erEiAidi8b2KrFYEp9YUfSBrD_C4ILraiaV9BREymNkfFdnFGh7xqcrBBGw22GmLdfdwghSFZItGU9bYAktkAeuVvsPu0_nQ8L1AB04wJ6j50WvbqTpGiVFgyB3Gm6WS8c_X5IfSz5HjCG15wVkANcBkmtrS22nqDaGHJ9Wjwp9BYiDk2dCVjnJ7oLgWFGQ&__tn__=-]K-R
https://www.smadjurschansen.se
https://www.facebook.com/smadjurschansen
mailto:therese@smadjurschansen.se
mailto:johanna@smadjurschansen.se
http://www.animalen.org
http://www.rattviksviltjour.se/?fbclid=IwAR1zXvILn9hBmFcSlVczurV_3PPtJ9QiBgGWXsRDI6yYh54AIrW5-WX5xH0
https://www.facebook.com/KFVRattviksViltjour


Katter i träd

Det är mycket vanligt att katter i träd inte kan ta sig ner själva. En
arborist kan ofta hjälpa till. Här nedan kontaktuppgifter från
Facebookgruppen Vi som hjälper katter i träd. Efterlys katten i
gruppen. Om ägare ej hittas kan Djurskyddet Dalarna eventuellt
bidra med kostnaden.

Släpp inte iväg katten på egen hand, den kan vara i behov av
omgående vård, sakna hem eller hittar kanske inte hem igen
efter den stressande upplevelsen.

Vi som hjälper katter i träd | Facebook

Tree Faller Dalarna AB (utgår från Falun)
Magnus Olla
www.treefaller.se
073 056 43 57
Magnus@treefaller.se

Trädakuten AB
Tobias Andersson
0761-609824
www.tradakuten.se
tobias@tradakuten.se
Falun, med omnejd

Mattias Ahl Arborist Borlänge/Gustafs 0737313354
Mattiastradfallare@gmail.com

Per på på Mora Trädgård. Har tagit ned katter tidigare.
https://www.facebook.com/moratradgard/

https://www.facebook.com/groups/1770382759936900
http://www.treefaller.se/?fbclid=IwAR1EYB_VRQftqmb1EsYxil7OqV39gCk8GDGDCODzZqi0gjiqR5hXkifBI_U
mailto:Magnus@treefaller.se
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tradakuten.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR27xqczT0H24wn-iD5tQSzmXPq1E73FzWjvttR1UozZYTKdGaitiIKY4yI&h=AT2jdG969NxcKbAUAemxlm_RbAvdLoOWc7YnFQCXcUItiYYPlKU6ogUM1pcKNiuqCZtbc2MI92rnhG3Q05ACdYXtECddI_JaxjEDhPp33JJI5F1Y34TjFNbEnzy-wesTLQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2pET3s7mhjAfoNMU3jiM_-nr3Fdrkb01_hy6eAKJH1qpNe1rZPmccRtJAfv6PXKwvbQiup4qyjnmmT76_II3u_iEb9KPZVZVcz9kO4YbWsUnKQgbLm_XeJi9rDEuAvRwnY8RZAip7hrlFjcQM7Y0-JecdOjZ2BS28
mailto:tobias@tradakuten.se
mailto:Mattiastradfallare@gmail.com
https://www.facebook.com/moratradgard/?__cft__[0]=AZUKlTjRGdxqCjnQMV0PeqOvw62VF_Eh8vmoBKQpqXnLJAQ92jdEs6Z-3bLsa4cxjTmnk6OqkQ80rP-tiX7uc5qpAq8VzdtW-FZxFyxE2Hj6RtiG8bXxXcMh7dmeuRFRx3c39KX9YAm2SnhWYh6at4QI&__tn__=kK-R


För att kunna ta väl hand om ett djur även i tillfälligt boende hänvisar vi till Djurskyddet
Sveriges tips och råd för djurägare. Se också lagenliga föreskrifter för olika djurslags (här:
katter, hundar och smådjur) fysiska och mentala behov på Jordbruksverkets webbplats.

Djurskyddet Dalarna
6 juni 2022

https://www.djurskyddet.se/tips/
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur


Webbadresser

Djurskyddet Sveriges materialsamling för skötsel av sällskapsdjur
https://www.djurskyddet.se/tips/

Djur i nöd - Djurskyddet Dalarna https://www.djurskyddet.se/dalarna/djur-i-nod/

Föreskrifter gällande skötsel av djur https://jordbruksverket.se/djur

Föreskrifter gällande hund, katt och andra mindre sällskapsdjur
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur

Lille Parvels Minnesfond https://www.djurskyddet.se/dalarna/lille-parvels-minnesfond/

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2020_8/2020-008.pdf?ga=1

Svenska Kennelklubbens ID-register https://www.skk.se/om-skk/djuridse-skks-agarregister/

SVERAKs ägarregister för katt https://www.sverak.se/id-registret/

Sveriges Kaninvälfärdsförenings kaninregister https://skvf.se/kaninregistret/

https://www.djurskyddet.se/tips/
https://www.djurskyddet.se/dalarna/djur-i-nod/
https://jordbruksverket.se/djur
https://jordbruksverket.se/djur/hundar-katter-och-smadjur
https://www.djurskyddet.se/dalarna/lille-parvels-minnesfond/
https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2020_8/2020-008.pdf?ga=1
https://www.skk.se/om-skk/djuridse-skks-agarregister/
https://www.sverak.se/id-registret/
https://skvf.se/kaninregistret/

