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Myt:
Förvildade katter lever ett miserabelt liv så den bästa lösningen är att skjuta dem. 
Verkligheten:Undersökningar visar att förvildade katter har ungefär samma livslängd som tamkatter och att tamkatter får sjukdomar lika ofta som förvildade katter. Det är inte humant eller etiskt försvar-bart att döda ett friskt djur och det minskar inte populationen av förvildade katter. En ny plats uppstår inom kolonin och en ny katt kommer att flytta in och föröka sig. 

Myt:
Förvildade katter ska tas till ett katthem så att de kan omplaceras.

Verkligheten:Förvildade katter är svårt att hitta hem till. Katt-hem som har policyn att man måste hitta ett hem inom 3 månader tar oftast inte emot förvildade katter.
Alternativt avlivas de efter 3 månader. Katthem som har en ”no-kill policy” har ofta en del förvil-dade katter som ingen vill ha. Dessa katter tar upp platser så att hemmet inte kan ta emot nya djur.

Myt:
Förvildade katter skadar den inhemska 

faunan.

Verkligheten:
Undersökningar visar att den allra största 

orsaken till skadan på vår inhemska natur är 

vi själva; vi förstör deras naturliga habitat 

genom (djur)industri, kemisk förorening, 

pesticider mm. En undersökning från Norge 

visar att katter står för 1% av de fåglar som 

dödas varje år.



TNR  
- ett humant alternativ för förvildade katter
TNR står för Trap-Neuter-Return (fritt översatt fånga-
kastrera-återplacera), en metod där man fångar in 
hemlösa katter, ger dem  en hälsokontroll, kastrerar 
och vaccinerar dem. De katter som är förvildade får 

sedan återvända till sitt 
revir. Metoden används 
över hela världen 
och har visat sig vara 
framgångsrik, dessutom 
är den ekonomisk. En 
kattkoloni uppstår i 
regel på ett bestämt 
ställe där det finns 
tillgång till foder. Typ-
exemplet är att någon 
börjar mata en eller 
flera hemlösa katter, de 

okastrerade katterna och matkällan drar till sig flera 
katter, de förökar sig och en koloni skapas. Den som 
började mata har förlorat kontrollen över situationen 
och ropar på hjälp. Den konventionella metoden där 
alla herrelösa och förvildade katter avlivas har visat 
sig ha en mycket kortsiktig effekt. Oftast avlivas kat-
terna genom avskjutning, där bara delar av beståndet 
försvinner. Tomrummet efter de avlivade katten/kat-
terna fylls snart av andra fertila katter och så är ka-
rusellen igång igen. Katten är ett mycket livskraftigt 
djur med stor förmåga att fortplanta sig. En honkatt 
kan få ca 120 ungar under sin livstid. Därför är den 
enda hållbara lösningen kastrering. Det allra bästa är 
alltid förebyggande metoder där kattägare kastrerar 
och ID-märker sina katter. Tyvärr är det för sent för 
de förvildade katter som redan finns därute. Det är 
då TNR kommer in i bilden, som en bra lösning.

Metoden TNR
Mottot för Trap-Neuter-Return (TNR) är ”även för-
vildade katter har rätt att leva”. Metoden minskar 
beståndet av förvildade katter samtidigt som den 
förbättrar deras liv. De hemlösa katterna i en koloni 
fångas in. De blir kastrerade, vaccinerade, avmaska-
de och får veterinärvård. Kattungar och tama katter 

går vidare till 
katthem för om-
placering, medan 
förvildade katter 
återplaceras i sitt 
revir. De blir även 
öronmärkta för att 
man ska veta vilka 
katter som blivit 
behandlade. De står sedan under beskydd av volontärer 
som ser till att de får mat och mår bra.

Volontärer - en viktig del av TNR
Volontärer skriver på ett kontrakt där de förbinder sig 

att ta hand om kat-
terna. I uppdraget ingår 
även att skyndsamt an-
mäla om nya okastrera-
de katter. Volontärerna 
bygger även isolerade 
hus till katterna. I t ex 
USA får  volontärerna 
utbildning för sitt upp-
drag. De har sedan rätt 
till bidrag från kommu-
nen för kastreringskost-
naden för kattkolonin. 

Vi eftersträvar en liknande utveckling i Sverige.

TNR - flera samverkande faktorer
Det som gör TNR så framgångsrik är flera samverkande 
faktorer. Katterna slutar att föröka sig. De stannar 
kvar i sitt revir och försvarar det vilket motverkar att 
nya katter sällar sig till kolonin. Kolonin blir långsamt 
mindre. Störande effekter som slagsmål, löpande 
honkatter och odören från sprayande hankatter upphör. 
Katterna får vaccin mot sjukdomar samt blir matade 
och kontrollerade. TNR är en metod där alla är vinnare. 
Den största vinnaren är dock katterna.

TNR världen över
Norge, England, Österrike, Nederländerna, Belgien, 
Tyskland, Canada samt flera stater i USA (bl.a. Alaska) 
är exempel på länder som har goda erfarenheter av 

TNR. I vårt grannland 
Norge har TNR prövats på 
flera orter. På samtliga 
platser med ett mycket 
gott resultat.

TNR och de kritiska 
rösterna

De negativa rösterna brukar hävda att metoden är 
för kostsam, att det är djurplågeri, att katterna 
sprider sjukdomar till människor och att den inte är 
lämplig för vårt svenska klimat. I själva verket är 
TNR både billigare och effektivare än avlivning. Det 
kostar en del under första året, men kan därefter 
underhållas med minimala resurser. Amerikanska 
undersökningar har visat att TNR kostar ca 40 
procent av kostnaden av att döda katterna efter de 
konventionella metoderna. Studier har dessutom 
visat att katterna får ett betydligt bättre liv. TNR 
metoden har prövats med framgång i Norge som 
har likartat klimat som i Sverige och till och med i 
Alaska där det råder ändå bistrare vintertempera-
turer. Rädslan för att förvildade katter skulle föra 
över sjukdomar till människor är starkt överdriven, 
många gånger grundat på rena rama vanföreställ-
ningarna. 

TNR har visat sig vara en human 
metod för de förvildade katter 
som inte har någon koppling till 
ett liv inomhus. Det skulle ta 
oerhörd lång tid att socialisera 
en sådan katt. Den tiden kan 
istället läggas på att kastrera 
så många katter som möjligt 
för att bryta reproduktionscykeln. Om de sedan får 
en ordnad tillvaro i sitt gamla revir kommer dessa 
katter att leva ett bättre liv än om de skulle sättas 
på ett katthem.

Trap-Neuter-Return,den humana metoden fri från dödande, är 

mer effektiv än avskjutning, och reflekterar 

bättre ett samhälle som bryr sig!

”Djurskyddsmyndigheten kan inte se något självändamål i 

att avliva herrelösa katter.”

 
”Även förvildade eller övergivna katter omfattas av djurskydds-

lagen, och följaktligen också av de föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen.”
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Ett av katthusen som placerats ut av 
Göteborgs katthjälp

Upptäck en bättre lösning...


