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Angående användning av bilder på kattrasen Scottish fold  

Djurskyddet Sverige har uppmärksammats på att Granngården nyligen använt en bild på en 

kattunge av rasen Scottish fold i en annons för en text om giftiga växter i era sociala medier 

(publicerad 29 juni 2022). Vi anser att det är bekymmersamt att bilder på en ras som lider av en 
genetisk defekt som orsakar smärta används av ert företag. 

 

Scottish Fold är en kattras som är lätt att känna igen då de har vikta/hängande öron istället för 
kattens normalt upprättstående öron. Detta beror på en mutation i genen TRPV4 som ger en 

broskdefekt som resulterar i att öronbrosket inte är starkt nog för att hålla upp öronens tyngd. Det 
är inte bara brosket i öronen som påverkas av denna mutation, utan även skelettbrosket, vilket leder 

till sjukdomen osteokondrodysplasi (SFOCD). Katter som har anlaget i dubbel upplaga (så kallade 

homozygoter) har kraftigt deformerat skelett vilket leder till osteoartrit. Dessa katter utvecklar alltid 
stora smärtor tidigt i livet. Studier har även visat att även katter som endast har en kopia av anlaget 

(sk. heterozygoter) för mutationen alltid utvecklar sjukdomen, om än i lite mer varierande 

allvarlighetsgrad. Oftast debuterar sjukdomen senare på dessa katter, vissa får sjukdomen i mild 
grad medan andra får så stora smärtor att de måste avlivas. Dvs. alla katter med hängande öron 

utvecklar sjukdom i sina leder. 1, 2 
 

Enligt Djurskyddslagen (2018:1192) 2 kap. 11 § är det förbjudet att utföra avel med sådan inriktning 

att den kan medföra lidande. Det finns utifrån detta minst en dom i Sverige som gett uppfödare av 
Scottish fold ett förbud att använda katter med vikta öron i avel. Dvs. avel på Scottish fold är både i 

teori och praktik inte tillåtet i Sverige. Den internationella kattavelsorganisationen Federation 

Internationale Feline (FIFE) och den svenska organisationen SVERAK förbjuder avel på och 
registrering av dessa katter. Även Blocket har infört förbud mot att annonsera katter av rasen 

Scottish fold.  
 

Avel för att få fram extrema utseenden på katter och hundar är ett av våra största 

djurskyddsproblem. Det är välkänt att reklam påverkar människors val av husdjur och vi vill därför 
uppmana Granngården till att inte använda bilder på djur med extrema fysiska drag som påverkar 

deras hälsa, såsom Scottish fold, i sociala medier eller andra sammanhang.  

 

För Djurskyddet Sverige, 

 

Anna Lundvall och Emma Brunberg, 
Sakkunniga i djurskydd 
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