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När du bryr dig 
 

Det finns många sätt att hjälpa djuren och 
Djurskyddet Skellefteå: 
 
 Bli medlem eller skänk bort ett medlem-

skap 
 Bli fodervärd 
 Adoptera ett djur från oss 
 Skänk oss en gåva eller bli fadder 
 Skänk oss kattmat, kattsand, burar, klös-

träd mm. 
 ”Till minne av”, skänk ett valfritt belopp 

istället för en blomma när någon gått 
bort 

 
Om du vill veta mer, besök vår hemsida! 

Djurskyddet Skellefteå 
 

Djurskyddet Skellefteå är en ideell förening 
som arbetar för att hjälpa djur och stärka djur-
skyddet. Vi tar även hand om hemlösa djur, 
främst katter och omplacerar dem till nya hem. 
Hundratusentals katter beräknas vara hemlösa i 
Sverige idag, och paradoxalt nog är en levande 
katt är ofta billigare än ett tygdjur. 
 

Vår vision är att alla kattägare ska ge katten den 
kärlek, respekt och omsorg den förtjänar samt 
tar sitt ansvar  fullt ut. Därför säger vi kastrera, 
id-märk, vaccinera och försäkra din katt!  
 
Några lagar som kan vara bra att känna till: 
 
§ En katt får inte lämnas ensam på en balkong 
som befinner sig över fem meters höjd om inte 
balkongen har ett nät eller liknande som för-
hindrar katten från att falla ner.  

 
§ En kattunge får inte skiljas från sin mamma 
annat än temporärt förrän tidigast vid 12 veck-
ors ålder. 
 
§ Om en katt lämnas ensam hemma ska den ha 
tillsyn minst två gånger per dygn. Unga, sjuka 
eller skadade djur ska ses till oftare! Katten ska 
också få sitt sociala behov tillgodosett genom 
gos, lek eller annan aktivering.  
 
§ Om man har 10 eller fler vuxna katter eller 
om ens katter får 3 eller fler kattkullar per år 
ska man ha tillstånd från Länsstyrelsen. Detta 
gäller alla katter, oavsett om det är raskatter i 
en kontrollerad uppfödning eller huskatter på 
en bondgård.  



Kastrera! 
 

En katt mår bättre av att kastreras, oavsett om 
det är en ute– eller innekatt. 
Nackdelarna med en okastrerad katt är många: 
 Den starka könsdriften gör katten stres-

sad, den får inte ro att äta ordentligt och 
kan vandra långa sträckor för att hitta en 
partner. 

 Okastrerade katter blir ofta väldigt hög-
ljuda vilket inte uppskattas av ägarna. 

 Hanar börjar ofta urinmarkera inomhus 
och kan även börja bajsa utanför lådan. 
Detta förekommer även hos honor. 

 En okastrerad hona riskerar att drabbas 
av livmodersinflammation vilket kan bli 
både dyrt och farligt. 

 En fertil honkatt kan ge upphov till 120 
kattungar under sin livstid - oönskade 
kattungar finns det reda gott om. 

 
Ju tidigare katten kastreras, desto mindre risk 
att den hinner utveckla oönskade beteenden. 
 
P-piller är en osäker metod, det ökar dessutom 
risken för juvertumörer senare i livet och skyd-
dar inte mot livmodersinflammation. 
 
Vanlig myter som det inte finns belägg för: 
 Att en honkatt mår bättre om hon har 

fått en kull innan hon kastreras eller att 
man bör vänta till en viss ålder innan 
kastration.  

 Att en kastrerad katt skulle bli en sämre 
musjägare, där är sanningen snarast tvärt-
om.  

Id-märk! 

 

Det är viktigt att alla katter id-märks och ägar-
registreras. Om katten är id-märkt och ägarregi-
strerad kan den återfås om den försvinner - 
både utekatter och innekatter försvinner ibland. 
 
Id-märkning sker antingen med ett chip som 
sätts under huden eller genom att man tatuerar 
katten i örat i samband med sövning. De katter 
som säljs av Djurskyddet Skellefteå är id-
märkta.  
Nackdelen med chip är att märkningen inte 
syns om man inte har en chipläsare, passa där-
för gärna på att även göra en tatuering då kat-
ten kastreras.  
Med en tatuering syns det att katten har en äga-
re, och om tatueringen senare blir svårläsligt 
vilket är vanligt kan katten då ändå identifieras 
med chipet. Id-numret kan registreras gratis i 
Sveraks id-register, www.sverak.se. 

Vaccinera! 

 

För att skydda sin katt mot sjukdomar bör den 
vaccineras regelbundet. Främst vaccinerar man 
mot kattsnuva och kattpest. Utekatter träffar 
andra katter och riskerar på så sätt smitta, men 
även innekatter kan drabbas av kattpest då det 
är ett väldigt livskraftigt virus som kan följa 
med kläder och skor hem. 
Hur ofta katten ska vaccineras beror på vilken 
sorts vaccin som använts, fråga din veterinär 
när det är dags för återbesök! 
 
 

Försäkra! 

 

När olyckan är framme eller katten blir sjuk blir 
det snabbt dyrt om man inte har en försäkring 
och ingen katt borde behöva avlivas för att 
man inte har råd med behandlingen!  
Ju tidigare katten försäkras desto bättre, ta helst 
kontakt med försäkringsbolaget innan du häm-
tat din katt så att den är försäkrad redan från 
start. 
Villkor, självrisk och maxbelopp varierar mel-
lan försäkringsbolagen, bedöm själv vilket bo-
lag som passar bäst! 
De försäkringsbolag som försäkrar katter är: 
Agria (Länsförsäkringar) 
Folksam 
IF 
Sveland 


