Hej kattägare!
Jordbruksverket har tagit fram nya föreskrifter för dig som har en
katt. Dessa gäller från och med 15 juni 2020. Du som djurägare är
skyldig att känna till och följa dessa.

Du ska ha kunskap om din katt!

Alla djurägare ska ha kunskap och kompetens om det djurslag de har ansvar för.
Du är som kattägare skyldig att ge din katt möjlighet till social kontakt, mental
stimulans, klättra, klösa, vila, gömma sig, söka föda, jaga, vara lagom varm, få ett
bra foder och veterinärvård när det behövs. Som tidigare gäller att du ska se till
din katt minst två gånger om dagen, vilket innebär att det inte är tillåtet att lämna
katten ensam hemma om du åker bort en tid, inte ens om katten har tillgång till
mat, vatten och utevistelse.

Kastrera din utekatt!

Du måste ta ansvar för om din katt blir dräktig eller gör en annan katt dräktig och
är nu skyldig att se till att din katt inte bidrar till oplanerad, oönskad eller överdriven
reproduktion. För att uppfylla detta måste du se till att din utekatt inte kan föröka
sig utan din kontroll. Det bästa sättet att uppfylla det här kravet är att du kastrerar
din katt.

Hemlösa katter är Sveriges
största enskilda djurskyddsproblem
I Sverige finns minst 100 000 hemlösa katter. Många av dessa fryser
eller svälter ihjäl. De som får hjälp kostar mycket resurser – både för staten
och för ideella organisationer i form av tid och pengar för exempelvis
veterinärvård. Det enda sättet att komma till rätta med problemet är att alla
utekatter kastreras och att de också är ID-märkta och registrerade. Kastrera
och ID-märk din katt hos närmsta veterinär och ägarregistrera din katt på
djurID.se eller id-registret.se.
Djurskyddet Sverige är en ideell förening utan statliga bidrag som är helt
beroende av medlemmar och gåvor från privatpersoner. Vi arbetar både
med praktiskt djurskyddsarbete i form av omplaceringsverksamhet men
också politiskt för att stärka djurens skydd i lagen.

Var hittar jag föreskrifterna?
www.jordbruksverket.se
Var hittar jag mer information?
www.djurskyddet.se

