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Olofstorp, den 23 oktober 2008 
 
Jordbruksdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 
 

Hemställan om åtgärder angående 
problematiken omkring hemlösa 
katter 

 

Katten är ett av våra allra vanligaste sällskapsdjur i Sverige.  
År  2005 räknades det 1,2 miljoner katter i Svenska hushåll. 1  Förvildade tamkatter 
fanns inte med i beräkningen. Det är även oklart om så kallade ”ladugårdskatter” var 
medräknade.  
  
Den svenska regeringen påstår med jämna mellanrum att Sverige har världens bästa 
djurskyddslag.  Samtidigt finns det i vårt land mellan 40 000 och 100 000 hemlösa 
katter. 2 Katten är det sällskapsdjur som i antal är mest drabbat av hemlöshet. 
 
Kommun och polis har inte de resurser som krävs i form av vare sig pengar, kunskap 
eller personal för att ta hand om dessa katter enligt djurskyddslagens paragrafer 
och/eller vägrar helt enkelt befatta sig med hemlösa katter. T ex så har Länsstyrelsen i 
Västra Götaland yttrat, efter ett möte på rättsenheten, att övergivna/förvildade katter 
varken omfattas av hittegodslagen eller djurskyddslagen.3 
 
Det omhändertas årligen runt 7 400 katter av svenska djurhem. De flesta av dessa katter 
hamnar där pga. hemlöshet. Samtidigt uppger djurhemmen att de ständigt har brist på 
platser.. Man måste neka tusentals katter hjälp för att hemmen redan är överfulla.  
Inga av Sveriges ca 60 djurhem, som mestadels tar hand om hemlösa katter, drivs 
kommunalt eller statligt. Ej heller har de startats på kommunalt eller statligt initiativ. 
Alla drivs av ideella föreningar med privata medel. 4 
 
I en enkät från år 2008 som besvarades av 27 svenska katthem visade det sig att dessa 
katthem tillsammans spenderade 10 miljoner kronor för drivandet av verksamheten år 
2007.  Cirka 96 % av denna summa kommer från privatpersoner och den privata 
sektorn. 5    
 
Är det så - genom att åka snålskjuts på ideella krafter och genom att helt förlita sig på 
deras engagemang - man "säkerställer" djurskyddet i Sverige? 
 

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån 2005 
2 

Djurhemmens verksamhet i Sverige: med fokus på katter.  M. Andersson, J. Loberg 
och P. Eriksson - Inst. för husdjurens miljö och hälsa Sveriges Lantbruksuniversitet 
3 E-mail från länsstyrelsen till Göteborgs Katthjälp den 3 april 2007 
4
Djurhemmens verksamhet i Sverige: med fokus på katter.  M. Andersson, J. Loberg och 

P. Eriksson - Inst. för husdjurens miljö och hälsa Sveriges Lantbruksuniversitet 
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Lagrum och rättspraxis angående förvildade, hemlösa och övergivna katter   
 
Jordbruksministern Eskil Erlandson har vid flera tillfällen bokstavligen yttrat att polisen 
inte ska jaga katter och att hemlösa katter ingår i djurskyddslagen och att de således 
redan får tillräckligt med lagligt skydd. 
Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen reglerar i första hand relationen mellan 
djuret och djurhållaren.  Katter som har kommit ur djurhållarens vård har inte längre 
någon som håller tillsyn över dem. Det innebär att djurskyddslagens portalparagraf (2 § 
Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande) inte ger dessa djur, eftersom 
djurhållaren inte kan utöva tillsyn, det skydd de har rätt till enligt denna paragraf.  
 
Vidare anför jordbruksministern att lagen om tillsyn över hundar och katter har 
bestämmelser om att katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras 
natur behövs för att förebygga att de orsakar skador eller problem och att det finns 
bestämmelser i hittegodslagen om hur upphittade katter ska hanteras.  
Hemlösa och/eller förvildade katter har, som redan nämndes ovan, inte längre någon 
ägare och således ingen som har ansvar för att se till att de hålls under tillsyn. Lagen om 
tillsyn över hundar och katter är således, vad som gäller paragrafen om tillsyn över 
katter, inte tillämplig när det gäller katter som har kommit ur ägarens besittning. 
 
Tillsynslagens 7 § medger sedan 1987 att en katt som med fog kan antas vara övergiven 
eller förvildad får dödas av jakträttshavaren eller någon som företräder denne. Inom 
tätbebyggelse fordras polismyndighetens tillstånd. Paragrafen är avsedd som en 
viltvårdsbestämmelse. I 19 § andra stycket 1864 års jaktstadga angavs att katt fick 
saklöst dödas om den anträffades ”i skog eller hage”. Bestämmelsen har därefter 
förändrats och lyftes fr.o.m. den 1 januari 1988 ur jaktlagstiftningen (23 § lagen 
[1938:274] om rätt till jakt) och överfördes till 7 § tillsynslagen. Av förarbetena framgår 
dock att bestämmelsen alltjämt främst var avsedd som en viltvårdsbestämmelse. Det är 
därför, även om det förekommer i praxis, tveksamt att använda den för avlivning p.g.a. 
påstådda sanitära olägenheter eller ordningsskäl. Som viltvårdsbestämmelse torde 7 § 
tillsynslagen ha minskat i betydelse genom jaktens minskade betydelse för människors 
utkomst; jakt är idag närmast att betrakta som rekreation. 6 Dessutom har en dom i 
kammarrätten i Göteborg klargjort att tillstånd enligt 7 § tillsynslagen krävs för varje 

enskilt fall av dödande av övergiven eller förvildad katt (Kammarrätten i Göteborg, 
Avd. 3. 2005-10-19, mål nr 220-05). 
 
Den dåvarande Svenska Djurskyddsmyndigheten ansåg att 7 § tillsynslagen är en 
kvardröjande rest av ett förlegat synsätt. Myndigheten kunde inte se något självändamål 
i att avliva herrelösa katter och enligt myndigheten borde avlivning ses som ett 
sistahandsalternativ, och då genomföras endast av djurskyddsskäl. 7 
 
Katten är vårt enda husdjur, som i någon praktisk bemärkelse kan påträffas under 
sådana förhållanden, att man kan vinna äganderätt till djuret genom s.k. ockupation. 
Härav följer, att en sådan katt inte kan vara hittegods 8 vilket betyder att dessa djur inte 
ingår i hittegodslagen och således inte heller skyddas av denna lag. 
 
Man skulle kortfattat kunna konstatera att hemlösa katter är helt oskyddade i svensk rätt. 

                                                 
6 Yttrande Svenska Djurskyddsmyndigheten, 2005-04-07 Dnr 2005-0556 

7 Yttrande Svenska Djurskyddsmyndigheten, 2005-04-07 Dnr 2005-0556 

8
Djurskydd Fakta och tips. Helena Striwing (jur. kand. och fil. kand.) och Mikael 

Åslund (polisinspektör) 
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Djurskyddsmyndigheten har uttalat att problemet med förvildade och bortsprungna 
katter borde utredas då svensk lagstiftning saknar direktiv om vem som har ansvaret för 
förvildade katter. 9  
 
Sverige har undertecknat Europarådets konvention om Sällskapsdjur, 
Sällskapsdjurskonventionen av den 3.11.1987, och enligt denna konvention är länderna 
- om de finner att antalet herrelösa djur utgör ett problem - skyldiga att ta de lagmässiga 
och administrativa åtgärder som är nödvändiga för att minska deras antal utan att orsaka 
dem onödig smärta, lidande och stress. Länderna uppmanas också att överväga ID-
märkning, registrering samt kastrering. 
 
I samband med EU-parlamentets beslut om att förbjuda all slags handel med och import 
av skinn från hundar eller katter uppmanades medlemsstaterna också att anta en plan för 
omhändertagande av herrelösa djur med offentliga medel för att motarbeta förekomsten 
av kringdrivande och hemlösa hundar och katter. 
 
 
Statlig subventionering av katthemsverksamheten 
 
År 2007 har 27 svenska katthem sammanlagt spenderat 10 miljoner kronor för drivandet 
av verksamheten. Cirka 96 % av denna summa kommer från privatpersoner och den 
privata sektorn. 10 Då det i Sverige, enligt dokumentation, finns runt 60 djurhem som 
arbetar med omplacering av hemlösa katter, kan man rent teoretiskt sett ställa att det år 
2007 har spenderats ca 22 miljoner kronor på katthemsverksamheten i Sverige varav ca 
21 miljoner kommer från privatpersoner och den privata sektorn.  
 
Även djursjukhus och djurkliniker har stora kostnader vad som gäller omhändertagandet 
av hittekatter.  
 
Den som hittar en hemlös katt och ringer polisen blir oftast hänvisad till antingen 
djurhem eller djursjukhus/klinik. Som redan nämnts ovan har polisväsendet inte de 
resurser som krävs att ta hand om dessa katter och/eller vägrar helt enkelt befatta sig 
med hemlösa katter pga. att svensk lagstiftning saknar direktiv om vem som har 
ansvaret för dessa katter . Då polisen i många fall inte tar sig an ärenden med hemlösa 
katter blir det oftast och med nödvändighet den person som har hittat det hemlösa djuret 
som lämnar in den hos djurhem eller djursjukhus/klinik. Uppkomna kostnader för 
omhändertagandet av djuret tas i sådana fall inte från statens allmänna medel utan 
bekostas istället av privata medel. 
 
År 1923, alltså för 85 år sen, infördes lagen om hundskatt för att få bukt med problemen 
med de herrelösa hundar som fanns i det Svenska samhället. (Kommunal hundskatt 
infördes för första gången i Sverige redan i 1861.) 
De pengar som hundskatten genererade (59 miljoner kronor 1993) användes i första 
hand för att finansiera djursjukhus. Lagen om hundskatt upphörde 1995 då politikerna 
ansåg att det tjänat sitt syfte. En positiv bieffekt av införandet av hundskatt var att 
hundens status ökade. Regeringen borde överväga om dylika åtgärder ska införas för att 
få bukt med problematiken omkring hemlösa katter. 
 

                                                 
9 Skrivelse Svenska Djurskyddsmyndigheten, Dnr 2006-1471-2 
10 Katthemsverksamhet i Sverige, Göteborgs Katthjälp, juni 2008 
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En möjlighet till att subventionera katthemsverksamheten med statliga medel är att 
införliva verksamheten inom projektet ”Animal Welfare Center” som tas upp i Motion 
2007/08:MJ218 ”Etablering av Animal Welfare Center – nationellt djurhälsocentrum”. 
Motionen ska behandlas i kammaren inom kort (planerad till den 8 december men ej 
fastställd i skrivande stund). Centret planeras ha ett nätverk av veterinärer, 
rehabiliteringsanläggningar och djurhem över hela landet knutet till sig vilket är helt i 
linje med EU-parlamentets uppmaning att anta en plan för omhändertagande av 
herrelösa djur med offentliga medel för att motarbeta förekomsten av kringdrivande och 
hemlösa hundar och katter. 
 
 
Göteborgs Katthjälp hemställer härmed att regeringen tillsätter en utredning om 
kattens rättsställning i svensk lagstiftning, myndigheternas ansvar att ta hand om 
hemlösa katter och möjligheterna att subventionera katthemsverksamheten.  
  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Miranda Oude Tanke 
Ordförande Göteborgs Katthjälp  
Sävidsbovägen 50 
424 90  Olofstorp 
 


