
   

 

Verksamhetsberättelse  2016 

Djurskyddet Jämtlands län, katthem & pensionat 

Den akuta situationen för länets hemlösa katter, gjorde att vi hösten 2012 beslutade att 
starta ett katthem. Den 1 december 2016 hade katthemmet varit igång i 4 år och 
behovet av vår verksamhet är fortfarande lika stort. Vi har visserligen fått in färre katter 
i år, men åtskilligt fler av dem har utsatts för svår vanvård. 

Totalt har vi hittills tagit emot närmare 600 katter under åren som gått. 396 har fått nya, 
goda hem. Många har också återförenats med sina ursprungliga ägare via oss. Vi har 
säkert förhindrat en spridning och ökning av minst ett 1 000-tal katter i länet. När detta skrivs i februari 2017, 
har vi 40 katter inne som väntar på att få flytta till egna, stadigvarande hem.  

Placering av katter 
Att placera katter så att de verkligen får bra hem är en grannlaga uppgift. I snitt har nio katter per månad fått nya 
hem hos djurälskande människor. Att vi lyckats så bra beror på flera saker: Viktigt är att vi har Öppet Hus (nu 
varannan söndag kl 15.00–17.00, tidigare varje söndag) och att vi alltid gör det möjligt för de kattintresserade att 
komma till oss även på andra tider för att i lugn och ro bekanta sig med den eller de blivande 
familjemedlemmarna. De som vill ta katt från oss, uttrycker att de upplever en trygghet i att det är ”Djurskyddets 
katter”. Vi lägger ned ett omfattande arbete på att få skygga katter, som gått ute, att känna tillit till människor. Vi 
är också noga med matchningen mellan katt och människa. I annons i länets lördagstidningar under 
”Evenemangsguiden” informerar vi om öppettiden samt på olika flygblad, hemsida och facebook.  

Alla katter som kommer till oss, undersöks av veterinär, vaccineras och avmaskas. De vuxna kastreras och 
öronmärks. När man tar en kattunge förbinder man sig att kastrera den vid uppnådd ålder, vilket även följs upp 
av oss. Under 2016 har vi fått in färre ”hittekatter” än vanligt, troligen på grund av att vi genom vårt arbete nära 
nog har ”tömt” en del byar i länet på hemlösa katter. Under det gångna året fick vi istället in många vanvårdade 
katter. En problematik som ökar är att vi, i mån av plats, måste ta hand om katter, vars ägare avlidit och anhöriga 
saknas. Vi har också haft flera fall där kattens ägare vräkts, hamnat i fängelse eller av någon annan tragisk 
anledning inte kan ta hand om sitt djur. 

Veterinärkostnaderna är, tillsammans med medicinkostnaden, en av våra största utgifter, under 2016 cirka 
140 000 kronor. Tidigare har vi huvudsakligen haft kostnader för kastrering, märkning och vaccinering av de 
katter som kommit in. Under det gångna året hade vi en stor post som rör andra medicinska insatser, främst 
beträffande katter som vanvårdats: Det har gällt problem med tänder, sår, öronskabb ögoninfektioner och 
undernäring, behov av provtagning m.m. Specialbehandling av och medicin till dessa katter kostade drygt 30.000 
kronor. Eftersom vi fick in färre katter  än under 2015, så blev veterinärkostnaden totalt något lägre, medan 
snittkostnaden blev högre: 140.000/94 = 1.490 kr/katt 2016, mot 200.000/170 = 1.176 kr 2015.  

Vi tar 1.100 kr för en vuxen katt, för att få igen åtminstone en del av våra utgifter. Då ingår även registrering till 
djurID, som ombesörjs av oss. Kattungar kostar 1.000:-. När katterna är klara för flytt till egna hem, annonserar 
vi på hemsida, facebook, blocket och ibland även på Lokus. 

Pensionatsgäster 

När vi tog lokalerna i bruk ställde vi i ordning en avdelning med fem rum som huvudsakligen skulle fungera som 
pensionat. Den satsningen visade sig vara både trevlig och lönsam. Vi har haft många pensionatsgäster under de 
gångna åren och i många fall återkommer samma katt gång på gång. Den har fått ett andra hem hos oss när 
matte och/eller husse är bortresta. Under semestertider och större helger har pensionatet varit fullbokat så det 
gäller att boka i tid. Några kattägare har även lämnat in sin katt till pensionatet i samband med flytt eller 
renovering. 

 

 



 

Så sköts katthemmet 

För att organisera skötseln av katthemmet finns en ledningsgrupp på sex personer. Gruppen sammanträder 
minst en gång i månaden. Medlemmarna i ledningsgruppen har ansvar för ett antal områden, som t.ex. att visa 
och placera katter, ansvara för socialiseringen av dem, hålla i kontakter mot allmänhet, länsstyrelse och polis, 
veterinärbesök, sköta den allt mer omfattande facebook-korrenspondensen, lägga schema och hålla i kontakter 
med volontärer, pensionatet, tvätt, annonsering och övrig information, hemsida, osv.  

Katterna behöver omvårdnad och tillsyn under två arbetspass per dag. Dessutom ska katterna tas till veterinär, 
deras päls och klor ska skötas, de ska aktiveras och socialiseras. Inte minst socialiseringen kräver mycket tid och 
tålamod. Ett 30-tal volontärer finns listade. Men det är inte alla som hjälper till regelbundet. Det är ett tungt 
arbete att se till att det finns personal på varje arbetspass. Eftersom allt är oavlönat, ideellt arbete uppstår de 
största problemen kring att ordna bemanning under vardagsförmiddagar. Vi har haft stor nytta av en person, 
som haft s.k. ungdomsanställning via kommunen under en del av året och även en praktikant viss tid. Vi har en 
volontär som städar en gång/vecka. Två andra volontärer hjälper till med inköp av mjukmat och ytterligare en 
löser praktiska problem som uppstår inom lokalerna samt hämtar sand, ett tungt jobb. En tidigare medlem i 
ledningsgruppen har fortsatt att hjälpa till med hemsidan, trots att hon flyttat från Östersund. Volontärmöten 
hålls varje kvartal. 

Övrig verksamhet 

Utöver det löpande arbetet med att ta hand om och sköta katterna för att sedan placera dem, deltar vi i olika 
utåtriktade aktiviteter. I april 2016 deltog vi i Storsjökattens Internationella utställning. Vi har även i samarbete 
med Kattfonden, deltagit i deras riksomfattande almanacka med våra katter på två månadsblad. Behållningen går 
till de deltagande katthem som säljer den. Vi har även deltagit vid ett antal andra tillfällen för att lämna 
information, söka medlemmar och volontärer och be om gåvor till katthemmet, se Djurskyddets 
Verksamhetsberättelse. Vi fick också tacksamt bidrag genom entréavgifterna från en informationskväll som 
Tasseborg Katt & Hund ordnade med Susanne Hellman Holmström, populär kattkännare, känd bl.a. från TV. 

Vi har tidigare tagit fram gåvobrev som kan användas vid jul, högtidsdagar, examen osv och ett minnesblad för 
gåva i samband med begravning. Även övrigt informationsmaterial finns framtaget sedan tidigare. 

Vi kan numera också erbjuda både privatpersoner och företag att hjälpa till genom att bli burfadder/sponsor. 
Man kan också bli månadsgivare och då få en litografi av Paul Sahlin. Se vår hemsida för mer information. 

Vi omhändertar katter från hela länet och har, som nämnts, under 2016 haft ovanligt många svåra fall av vanvård 
och sjuka katter. Tidigare ansökningar om bidrag från samtliga kommuner har mötts av avslag. Vi har fått ett 
bidrag från Regionförbundet Jämtlands län på 10.000 kr. Det är den enda ekonomiska hjälp vi fått från samhället 
under 2016, utöver att vi får ett ”uppstallningsbidrag” för de katter vi tar emot via länsstyrelse och polis. Genom 
att driva Djurskyddets katthem underlättar vi deras arbete. Vi har sökt och även fått bidrag beviljat från några 
enstaka privata fonder. Genom bidrag från Djurskyddet Sverige och Djurhemsförbundet har vi kunnat lägga in 
plastmattor för att underlätta städningen. Pensionatet är en viktig inkomstkälla och med den stigande popularitet 
det fått, skulle vi behöva plats för betydligt fler pensionatsgäster. Den verksamheten kräver emellertid också 
mycket arbete; särskilt när vi får in katter som inte är vana att vara hemifrån. Då gäller det att finnas till hands för 
dem, trösta dem och försöka roa dem. 

Vi ser tyvärr ingen större ljusning när det gäller situationen med hemlösa och vanvårdade katter, men 
ser fram emot att få en ny djurskyddslag, som kräver märkning av alla katter och kastrering av katter 
som vistas utomhus. 

          Ett stort tack! 
    till alla volontärer som gör ett fantastiskt jobb 
                             och för gåvor till katthemmet 

 
www.djurskyddet.se/jamtland Facebook: Djurskyddet Jämtland Katthem och pensionat 

Vår facebooksida blir alltmer polulär och vi har snart 2.000 följare. 

2017.02.02/Ledningsgruppen för katthemmet gm Eva Johansson och Inez Backlund 



	  

	  


