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Statens Jordbruksverket  
551 82  Jönköping 

             Olofstorp, den 30 juni 2009 

 

 

Om djurskyddsaspekterna vid användning av Trap-Neuter-Return 

metoden till att förvalta kolonier av förvildade katter 

Svar till SJVs skrivelse med Dnr 31-3606/09 
 

Jordbruksverket har i en skrivelse till Göteborgs Katthjälp angående Trap Neuter Return 
metoden (Dnr 31-3606/09) uttalat att det inte finns juridiska hinder i 
djurskyddslagstiftningen för att TNR används i Sverige om katterna får den tillsyn, mat och 
skydd som lagen kräver. Däremot anser Jordbruksverket att det kan finnas många praktiska 
problem, bland annat möjligheten att ge förvildade katter tillräcklig med tillsyn, och 
därmed svårigheter när det gäller uppfyllandet av de grundläggande kraven i 
djurskyddslagstiftningen. Jordbruksverket tar i skrivelsen även upp metoden i de olika 
delarna var för sig och anger de eventuella problem som SJV anser kan uppstå.  
 
Göteborgs Katthjälp vill med denna skrivelse gärna bemöta olika delar av jordbruksverkets 
skrivelse. 
 
TNR och lagstiftning 

Förvildade katter är ett av Sveriges största djurskyddsproblem. Förutom att förvildade 
katter är en lågprioriterad grupp hos svenska myndigheterna sägs det även vara brist på 
resurser till att kunna ta hand om alla dessa katter. Framförallt i storstäder där det bara 
finns några få tjänstemän som belastas med djurskyddstillsynen och tiotals, om inte 
hundratals, kattkolonier, är omhändertagande av samtliga förvildade katter inte realistiskt. 
Även om vissa myndigheter såsom länsstyrelser eller polisen har ett lagligt ansvar för 
djurskyddstillsyn anser vissa länsstyrelser och polisdistrikt att de inte har ett ansvar att ta 
an sig ärenden med förvildade katter. 

I årtionden har det skjutits katter för att, som man fler än en gång skriftligen har uttryckt,  
hålla stammen nere. De katter som överlever fortsätter att föröka sig. De kvarvarande 
katterna blir inte kastrerade, får inget skydd, mat eller tillsyn. Avskjutning av en del av 
beståndet är ingen metod som förebygger lidande på något sätt. Den bara minskar 
beståndet vilket gör att det finns bättre förutsättningar för de kvarvarande katterna 
(mindre konkurrans, mer mat per individ) vilket i sin tur resulterar i större 
överlevnadschanser för kattungarna som föds. Vetenskapliga studier av kattungarna som 
föds hemlösa har dock visat att upp till 48 % av kattungarna yngre än 8 veckor och upp till 



    

 

75 % av kattungarna yngre än sex månader dör eller försvinner. 1 Det är där en stor del av 
lidandet ligger. 
 
Få myndigheter har någonsin sett några svårigheter eller problem med att skjuta hemlösa 
katter. Anledning till detta är nog att den som skjuter en eller ett flertal katter 
uppenbarligen inte tar några åtgärder till att förbättra livskvaliteten för de kvarvarande 
katterna. Då man ej har för aviskt att ta dessa djur i sin vård innebär det i sin tur att man 
inte har några skyldigheter att se till att de kvarvarande katterna sköts såsom lagstiftningen 
föreskriver. De kvarvarande katterna fortsätter att fara illa och förökar sig tills kolonin på 
nytt har nått den storleken som gav upphov till klagomål från början och varefter ett antal 
katter skjuts av igen.  Oftast tar detta 2 till 3 år. Under denna period finns det oftast ingen 
som håller tillsyn över katterna.  

Som SJV i sin skrivelse anger är redan det förhållandet att ett djur har övergivits eller av 
annan anledning kommer att lämnas utan tillsyn under en längre tid att djuret är utsatt för 
lidande. I den situationen aktualiseras länsstyrelsens, som är kontrollmyndighet, ansvar för 
djurskyddet och därmed borde länsstyrelsen ta beslut om omhändertagande av djuret. 
Polismyndigheterna har samma skyldighet. Tyvärr håller till exempel Länsstyrelsen i Västra 
Götaland idag på att utreda frågan om förvildade katter överhuvudtaget ingår i 
djurskyddslagen och vilket ansvar myndigheten har för dessa katter.   

Organisationer och privatpersoner engagerar sig i hemlösa och förvildade katter just av de 
anledningarna som nämns ovan, att myndigheterna i många år har ignorerat eller 
lågprioriterat dessa djur och för att man anser avskjutning vara en oetiskt och kortsiktigt 
metod. 

SJV:s  skrivelse ger intryck av att TNR katter lämnas vind för våg efter kastreringen och att 
de inte kan tas om hand såsom djurskyddslagen föreskriver. Detta är självklart inte fallet 
när TNR bedrivs på ett seriöst sätt. Många problem som SJV påpekar i motivationen till 
föreskrifterna försvinner just vid implementering av TNR, såsom t ex förökningen, problem 
med inavel, försvinnande katter 2.  TNR är ett humant sätt som uppmuntrar till att genom 

                                                 
1
 Reported rates of early neonatal deaths (ie, up to 6 or 8 weeks of age) range from 12.8% 

to 48% (Jemmett & Evans 1977; Scott et al. 1978; van Aarde 1984). 

/…/ 

Similarly, 81 of 169 (48%) kittens in the present study had died or disappeared before they were 100 days 

old, and 127 (75%) had died or disappeared before they were 6 months old. 

Evaluation of a Trap-Neuter-Return Management Program for Feral Cat Colonies: Population 

Dynamics, Home Ranges, and Potentially Zoonotic Diseases. Graduate Faculty of Comparative 

Biomedical Science, North Carolina State University. 
2
  T ex:  “Surgically sterilized colonies were stable in composition, with populations at the end of the study 

period composed mainly of cats that were colony members at the outset. In control colonies, the majority of 

cats present at the end of the study were born into the colonies, with original members having died or 

disappeared from the populations.”   

Evaluation of a Trap-Neuter-Return Management Program for Feral Cat Colonies: Population Dynamics, 

Home Ranges, and Potentially Zoonotic Diseases. Graduate Faculty of Comparative Biomedical Science, North 

Carolina State University. 



    

 

”ett ökat ansvarstagande göra att det på sikt bli sällsynt med förvildade och övergivna 
katter.” som SJVs föreskriftsdokumentation uppger.  

 
Enligt 4 § DL skall djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det 
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Som allmänt råd till 1 kap. 
23 § Föreskrifterna för hållande av hund och katt bör katter som levt utomhus och är 
förvildade inte tvingas leva inomhus. Genom att förvildade katter har andra behov av att 
kunna bete sig naturligt än socialiserade katter har och att förvildade katter enligt 
föreskrifterna inte bör hållas inomhus ansluter TNR metoden till vad som ställs i 
ovannämnda paragrafer.   
 
I de fall där det skjuts av delar av kattbeståndet skyddas inte de kvarvarande katterna på 
något sätt mot lidande och sjukdom. Inga av paragraferna som SJV pekar ut i skrivelsen blir 
i sådana fall efterlevt. 
 
 
TNR i Europa 
 
Norge har sen många år tillbaka kommit fram till av avskjutning inte fungerar, regeringen 
anser att samhället har ett etiskt ansvar gentemot förvildade katter. Det Norska Rådet för 
djuretik menar att man i problemområden bör genomföra en systematisk uppläggning för 
beståndskontroll baserad på kastrering av förvildade katter. Det Danska Djuretiska Rådet 
stödjer djurskyddsföreningars insatser att kastrera förvildade katter. Tyskland har lagstiftat 
att förvildade katter inte ska avlivas utan istället kastreras. Italien har likadan lagstiftning. 
Nederländernas riksorganisation för djurskyddsföreningar stödjer 65 av deras föreningar 
som jobbar med TNR, både ekonomiskt och praktiskt. Organisationen har fått dispens från 
jordbruksdepartementet att jobba med TNR.  England jobbar sen många år med TNR. Från 
och med 2010 är det i Belgien förbud på att skjuta katter. Även där är TNR accepterat som 
en human lösning 

 

Trap 

 

Återinfångning har visat sig, från både våra egna och erfarenheter utomlands, inte vara ett 
problem. Alla de katterna vi behövt fånga in igen har vi kunnat fånga utan problem.  En del 
katter går in i en traditionell kattfälla om och om igen. Andra är mer skeptiska men går att 
lura in genom att se till att fällan är det enda stället där mat finns tillgängligt. Vidare finns 
det s.k. droptrap3 som man kan använda sig av vid svårfångade katter. Mot dessa fällor 
känner katterna ingen som helst misstänksamhet då de inte får någon känsla att de ska 
krypa in i ett trångt utrymme.  

Att TNR katter inte skulle kunna få nödvändigt vård på grund av svårigheter med 
återinfångning anser vi härmed inte vara fallet.  

                                                 
3
 Se t ex: http://www.neighborhoodcats.org/HOW_TO_BUILD_AND_USE_YOUR_OWN_DROP_TRAP 



    

 

Dessutom kan man i fall av katter som är så pass skadade, och där omedelbar avlivning är 
det enda försvarbara ur djurskyddssynpunkt, avliva en sådan katt genom skyddsjakt med 
stöd av t ex § 30 DL. Denna metod har tillämpats i decennier, med stöd av lagen om tillsyn 
över hundar och katter, även på friska katter, utan att bli ifrågasatt av SJV, även om det 
finns stora felmarginaler med denna metod såsom t ex skadeskjutning och avskjutning av 
ägda katter.   

 

Neuter 

Just med hänsyn till den förvildade kattens behov är det viktigt att hålla dessa katter i bur 
under konvalescenstiden. Buren kan t ex vara en större hundbur där i det ska finnas en 
transportbur att gömma sig i, kattlåda och mat och vattenskål. Som SJV mycket riktigt 
påpekar är kontroll viktigt för djurens vällfärd. SJV anger även att vissa forskare anser att 
om djuren har kontroll över åtminstone några aspekter i deras omgivning så är det en 
livsviktig faktor som främjar den psykologiska välfärden hos djur i fångenskap (Bloomsmith 
et al 2000; Markowitz 1979; Novak och Drewson 1989; Snowdon och Savage 1989). 
Förvildade katter känner sig tryggare i situationer som är lätt att överblicka. Genom att se 
till att behov som mat, vatten och låda finns inom räckhåll ger man den kontroll över sin 
omgivning (jämför t ex med vildrehabilitering som baseras på samma principer). Att släppa 
ut förvildade katter i större utrymmen har motsatt effekt.  Vidare är det viktigt att burarna 
står på ett lugnt ställe där katterna inte störs i onödan. Med hänsyn till ovanstående borde 
SJV vara positiv inställd till burhållning av förvildade katter under konvalescenstid. 
Konvalescenstiden är för övrigt i regel för hankatter bara 1-2 dagar och 4-6 dagar för 
honkatter.)  SJV bör enligt oss undersöka de möjligheter som finns till att kunna ge dispens 
för burhållning av förvildade katter som ska kastreras enligt TNR metoden till att tillgodose 
dessa katters behov.  

 

Return 

Naturligtvis är motarbetning av fortsatt övergivande av katter en viktig del av lösningen. Att 
subventionera kastrering av ägda katter må vara mer kostnadseffektivt, det förändrar dock 
inget i situationen för de katter som redan är hemlösa och förvildade. TNR anser vi är en 
lösning för de förvildade katter som redan finns, inte en lösning till att förebygga att ägda 
katter överges. Samtidigt anser vi att även arbetet med att minska fortsatt övergivande av 
katter, precis som omhändertagande av hemlösa katter, till största delen är en uppgift för 
myndigheterna och politiken genom att förbättra det straffrättsliga systemet så att alla 
överträdelser beivras, något som absolut inte sker i dagsläget på grund av bristande 
resurser. Att överge en katt är i första hand ett lagbrott som ska beivras som sådant. 
 
 Vi vill även påpeka att några katter ej har övergivits bland de TNR kolonier vi känner till. 
Tvärtom har TNR arbetet oftast resulterat i att omkringboenden börjar engagera sig i 
katterna vilket leder till en statushöjning av både de förvildade och ägda katterna i 
området. Inte sällan resulterar TNR projekt i bättre insyn bland de omkringboenden i 
problematiken med att ha okastrerade utekatter vilket i sin tur har resulterat i att kattägare 



    

 

på eget bevåg kastrerar sina katter. TNR projekt kostar en del när arbetet startas men i 
slutänden är det många gånger billigare att driva TNR projekt än att varje år skjuta katter till 
att hålla bestånden nere, vilket är den mest vanliga sättet att ”ta hand” om hemlösa 
förvildade katter, och vilket, som har nämnts tidigare, inte är en metod som höjer de 
kvarvarande katternas livsförhållanden. Den erfarenhet vi har är, när 
fastighetsägare/företag blir informerade om TNR metoden, att dessa oftast är villig att 
sponsra projektet då det som sagt i slutänden är billigare att jobba med TNR. Dessutom är 
det betydligt lättare att engagera människor i TNR projekt än i avlivningsaktioner. De flesta 
engagerar sig helt ideellt i dessa projekt vilket ger en nyttig sysselsättning samt genererar 
respekt för djur. 

Att, som SJV skriver, alla husdjur i Sverige, inklusive katter, bör ha en ägare och ett hem är 
något alla som engagerar sig i kattproblematiken önskar och jobbar för. Dock ligger denna 
önsketänkande idag väldigt långt ifrån verkligheten. Det finns alldeles för många hemlösa 
katter och alldeles för få människor som vill ta hand om en hemlös katt.  Dessutom har 
förvildade katter ingen som helst koppling till ett liv inomhus och många mår t.o.m. dåligt 
av att vara nära inpå människor. De skulle inte på något sätt främja deras hälsa att placera 
de i t ex ett katthem. Föreskrifterna för hållande av hund och katt påpekar dessutom att 
förvildade katter inte bör tvingas leva inomhus. TNR metoden ger just dessa katter 
möjligheten att bete sig naturligt, något som stadgas i 4 § DL.   

TNR är en av de åtgärdarna som är vägen till att uppnå målet med att alla katter ska ha ett 
hem genom att metoden i första hand stabiliserar antalet förvildade katter för att sen 
minska den genom omplacering av sociala individer och naturlig avgång. Samtidigt ökar 
man kattens status genom att ”även” ta hand om hemlösa förvildade katter på ett humant 
sätt.  

Som påpekats förr är det bland annat på grund av bristande insatser från myndigheter att 
organisationer och privatpersoner anser sig ha en moralisk plikt att ta hand om hemlösa 
förvildade katter. Medan den som skjuter av en del av beståndet inte har någon som helst 
ansvar för att de kvarvarande katterna mår bra läggs det orimligt höga krav på den som 
engagerar sig i TNR metoden, genom att likställa volontärer som jobbar med TNR kolonier 
med djurägare som håller sällskapsdjur. I många länder där TNR praktiseras har 
organisationer som jobbar med metoden fått dispens från olika paragrafer i lagstiftningen 
som i första hand är riktade mot sällskapsdjur som hölls som sådan. Dispensen ges med 
hänsyn till att förvildade katter, som till följd av sin hemlöshet har blivit förvildade eller 
t.o.m. är född hemlösa och aldrig har varit socialiserade, inte uppfyller någon roll som 
sällskapsdjur och inte hålls av människor som sådan. De hölls inte heller i yrkesmässigt syfte 
som t ex avel och försäljning.  
 
Med hänsyn till vad som nämns ovan anser vi att man även i Sverige ska beakta TNR 
metoden från en annan synpunkt än från den privata djurägaren eller den yrkesmässiga 
djurhållaren samt att det borde ges dispens från vissa krav och förbud, som t ex förbud att 
ha katt i bur för konvalescens och möjlighet till att utföra ett s.k. ”eartipp” i syfte att 
förebygga onödigt infångade av redan kastrerade katter4. Underförstått är att katter som 

                                                 
4
 Se t ex: www.sheltervet.org/members/vtfasn/3i/HowToEarTip.pdf 



    

 

ingår i TNR kolonier naturligtvis ska skyddas av de grundläggande kraven i djurskyddslagen, 
t ex vad som gäller skydd, vård och tillsyn. 

SJV anger i sin skrivelse att risken för bråk mellan katter ökar i stora grupper och att de bit- 
och rivskador som då uppkommer är svåra att upptäcka på förvildade katter och kan leda 
till infektioner om de inte behandlas.  

Det som SJV beskriver är precis det som händer i okontrollerade grupper av okastrerade 
katter. Undersökningar visar att TNR markant förbättrar katternas hälsa. Genom att 
katterna blir kastrerade försvinner deras fortplantningsinstinkter vilket medför att katterna 
har en mycket vänligare inställning mot andra katter. Genom att även den revirförsvarande 
beteende blir mindre intensivt tillåts det fler katter i gruppen så att ingen utvandring sker. 
Genom att kattgruppen stabiliseras uppstår det sällan större bråk som kan ha infekterade 
sår som resultat.5 Många av katterna blir efter kastreringen även mer intresserade av 
människorna som tar hand om dem. Detta har som fördel att man lättare upptäcker ev. 
hälsoproblem samt att vissa katter efter ett tag kan bli omplacerade i lämpliga hem.   
 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Miranda Oude Tanke 
Ordförande Göteborgs Katthjälp 
Sävidsbovägen 50 
424 90 Olofstorp 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  T ex: Castration of males reduces roaming, fighting, and urine marking (Hart 1973, 1981; Macdonald et al. 

1998), and sterilization of male and female feral cats increase the cats’ tolerance for each other and their 

friendliness towards humans (Castillo & Clarke 2003; Neville & Remfry 1984; Passanisi & Macdonald 

1990; Rees 1981).  

Castrated male and spayed female cats survived significantly longer than did their reproductively (intactmales 

and females) or hormonally (vasectomized males) intact counterparts. Neutering has long been recognized to 

increase survival in domestic cats due in part to reductions in illnesses (e.g. pyometra, dystocia) and injuries 

(e.g. fight wounds) associated with reproduction, as well as to elimination of the metabolic demands of 

gestation and lactation. 

(Hamilton 1965; Hamilton et al. 1969; Kraft & Danckert 1997; Passanisi & Macdonald 1990; 

Tabor 1989) 



    

 

Kopia: 

Samtliga länsstyrelser 
Samtliga kommuner 
Jordbruksdepartementet 
Djurskyddet Sverige 
Djurens Rätt 
Svenska Djurskyddsföreningen 

 


