
Om din katt och dina grannar 
 

Katter och grannar 
Katter är självständiga och lättskötta djur. Om man bor i tätbebyggt område bör man 
ändå fundera noggrant innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Miljöenheten får 
då och då samtal från personer som upplever katter i grannskapet som ett problem, och 
den värdefulla grannsämjan riskerar att få sig en knäck. 
 

Riskerar min katt att avlivas? 
En katt som kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av 
någon som företräder denne, enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Inom 
tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten. En tam katt bör antas ha ett 
hem, men för att minska risken att din katt råkar illa ut bör den vara öronmärkt och gärna bära 
halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer. 
 

Vilka skador kan min katt orsaka? 
De problem som brukar påtalas på grund av lösspringande katter är t.ex. skador på 
planteringar, föroreningar i rabatter och sandlådor, repor på parkerade bilar, sönderklösta 
dynor och katthår på uteplatser och intrång i byggnader genom öppna fönster eller dörrar. 
 

Vad säger lagen? 
Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska katten hållas under 
sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter. 
I Djurskyddslagen ges bestämmelser om hur djur ska skötas för att försäkra att de mår bra. 
Den grundläggande bestämmelsen är att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt 
lidande samt att de skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Alla som 
har hand om katter har ansvar för att känna till och följa Statens jordbruksverks föreskrifter 
och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5). Tänk på att om du börjar 
mata herrelösa katter så tar du även på dig ansvaret för katterna och ska uppfylla 
djurskyddslagstiftningens krav. 
 
I Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det att 
husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för 
människors hälsa inte uppkommer och det är djurägarens ansvar. 
 
Miljöenheten är tillsynsmyndighet och kontrollerar att miljöbalken efterföljs och 
Länsstyrelsen kontrollerar att djurskyddslagen efterlevs.  
 

Vad betyder lagen? 
Lagarna innebär bland annat att kattägaren är skyldig att ge sin katt mat och vatten samt ta 
hand om den om den blir sjuk. Som kattägare räknas av miljöenheten även den som matar 
kringstrykande katter. En ägare som inte längre vill eller kan ta hand om sin katt är skyldig att 
se till att katten får ett nytt hem eller så måste kattägaren själv bekosta avlivning. 
Förvildade eller övergivna katter får inom tätbebyggt område fångas och avlivas endast av 
kommunens jägare, efter tillstånd från polisen i varje enskilt fall. För att en infångad katt inte 
av misstag skall betraktas som förvildad eller övergiven, rekommenderas märkning av katten. 
Miljöenheten rekommenderar även kattägare att sterilisera/kastrera sina katter om katterna 
inte ska användas till avel. Miljöbalken säger bland annat att husdjur som hålls i fångenskap 
skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Observera 



att det inte betraktas som en olägenhet för människors hälsa, så kallad sanitär olägenhet, att en 
katt uträttar sina behov i rabatter, befinner sig på grannens tomt eller hoppar upp på bilar. 
Kattägare kan inte heller tvingas att hålla sin katt inne för att katten går in i andras hus genom 
tillfälligt öppna fönster eller dörrar. Sedan 2002 finns även en dom i miljödomstolen som 
säger att en kattägare inte kan ställas till svars för att deras katt uträttar sina behov i 
grannars trädgårdar och rabatter. Miljööverdomstolen tog inte upp frågan till prövning 
vilket medför att Prejudikat har uppstått. Den som känner sig drabbad av att katter 
befinner sig på den egna tomten får istället själv hålla katterna borta genom att vidta 
olika åtgärder, så som att hägna in tomten, hålla dörrar och fönster stängda, strö ut 
avskräckande medel etc. 
 

Tips och råd vid besök av objudna katter 
Eftersom kattägaren inte är skyldig att hålla katten borta från annans egendom följer här en 
lista på saker man kan göra för att hålla katterna borta. Observera dock att du inte får lägga ut 
gift eller på annat sätt skada en katt.  
 

Katter skyr tibast  
Plantera tibast, en väldoftande prydnadsbuske, som blommar med röda blommor på bar kvist 
och luktar starkt och gott. Tibasten är en giftig, lövfällande liten buske.  
 

Parfym stoppar katterna  
Stänk parfym på jorden, katterna gillar inte doften som inkräktar på deras revir. Proceduren 
måste upprepas med jämna mellanrum, bland annat efter regn.  
 

Apelsinskal eller Pomeransskal  
Lägg ut där ni inte vill att katterna ska vara.  
 

Vatten 
De flesta katter avskyr såväl vatten som överraskningar. Trädgårdsslangen eller en hinkvatten 
är ett oerhört effektivt vapen (bör dock användas med förstånd/försiktighet – ingen hård 
vattenstråle och inget varmt vatten!). Efter några vattenduschar inser katten att den här  
trädgården bör undvikas. Här gäller det att vara uthållig.  
 
I zooaffärer, trädgårdsbutiker och liknande finns olika medel som har en avskräckande effekt. 
Strö ut, spraya på det du vill skydda. OBS! Måste upprepas efter regn. Till sist, ge inte upp! 
Katten kommer kanske att tycka att det är så ogästvänligt hemma hos dig att den väljer en 
annan plats. 
 

Hur kan du som är kattägare undvika att katten stör andra? 
Det finns olika skäl för att fundera igenom sin katthållning. En god grannsämja är ett av 
skälen och kattens väl och ve är ett annat. Att ha sin katt inne i större utsträckning eller helt 
och hållet innebär ju att den undviker faror som trafikdöd, revirslagsmål och sjukdomar. 
 

Råd för en mer konfliktfri katthållning: 
 

• Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om dina katter upplevs 
som ett problem och framför att du gärna vill veta om din katt stör dem. 

 



• Håll katten inomhus. De flesta katter trivs alldeles utmärkt inomhus, särskilt om de 
är kastrerade/steriliserade. Ett alternativ är att man har uppsikt över katten när den 
vistas ute eller har den i koppel. 

 

• Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i en låda, även om den vistas ute. 
 

• Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Detta gäller även 
hankatter som genom lukt-markeringar och oväsen kan störa omgivningen. 

 

Hur gör du som har problem med andras katter? 
 

• Prata med kattägaren! Ofta tror ägarna att just deras katt håller sig på tomten eller 
alldeles i närheten, och vet inte om att den besvärar någon.  

 

• Om du vill försöka att bidra till att minska problemen så kan du täcka över 
sandlådor när de inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna och kanske 
testa något avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker, se föregående sida. 

 

• Om du bor i hyreslägenhet tala om problemet för fastighetsägaren.  
 
Kom ihåg att katten också kan göra en viss nytta genom att hålla nere mängden av vissa 
gnagare, som också kan upplevas som ett problem. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      


