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Om djurskyddsbestämmelserna
I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta din
katt. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara de
viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna. De fullständiga
reglerna kan du ladda ned på Jordbruksverkets webbplats.
Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna.
Bestämmelserna sätter upp en lägstanivå och talar om vad
som minst måste vara uppfyllt för att din katt ska må bra och
kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Nya regler
Sedan den 1 maj 2008 gäller flera nya regler för att hålla katt,
bland annat följande:
• Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger
per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
• Katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
• Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus eller
inomhus. Det är dock tillåtet att ta katter på promenad i
koppel.
• Katter som hålls i rastgårdar, boxar eller andra förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning (t.e.x. upphöjda
liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen).
• Katter får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på
utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling och i
samband med transport).
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Djurskydd för katter
Katter ska
skyddas
mot onödigt
lidande och ges
möjlighet att
bete sig naturligt.

Du ska behandla din katt väl och skydda den mot onödigt lidande
och sjukdomar. Din katt ska hållas och skötas i en god miljö och på
ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete
sig naturligt.
Om din katt blir sjuk eller skadad ska du snarast se till att djuret
får nödvändig vård.
Det är viktigt att du håller din katt tillfredsställande ren och att du
sköter pälsen. Förvaringsutrymmen för katt ska också hållas tillfredsställande rena.
Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i förvaringsutrymmen utan uppsikt. Aggressiva djur får aldrig föras
samman i förvaringsutrymmen. Katter får inte hetsas mot varandra eller mot andra djur.

Skötsel av katter
Katter ska ses till minst 2 gånger per dygn. Detta är speciellt viktigt
då de är instängda i lägenhet, annan bostad eller i kattstall. Unga,
sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. Om du har en katt som
får gå ute kan du erbjuda den mat på regelbundna tider, minst
2 gånger om dagen. Då lär katten sig rutinen och kommer hem när
det är matdags. Även ladugårdskatter och stallkatter ska ges tillräckligt med tillsyn.

Katter ska få
sitt behov av
social kontakt
tillgodosett.

Katter är inte flockdjur på samma sätt som hundar men de har
likväl ett behov av social samvaro. Genom sällskap av andra katter,
andra djur eller människor kan du se till att din katt få den sociala
kontakt som den behöver.

Kattungar
Kattungar får
inte skiljas från
modern innan
12 veckors ålder.
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Så länge kattungarna behöver mölk och omvårdnad från modern
får de inte skiljas från henne annat än tillfälligt, dock tidigast
vid 12 veckors ålder. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte det finns särskilda
skäl. Det är inte lämpligt att kattungar under 6 månader sitter i
karantän.
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Foder och vatten
Varje dag ska du ge din katt foder av god kvalitet. Fodret ska
garantera att ditt djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad
näring. Du ska också se till att din katt inte blir över- eller underviktig. Om flera djur utfodras tillsammans ska du se till att alla har
möjlighet att äta i lugn och ro, utan att störas av varandra.
Om du håller din katt inomhus ska den ha fri tillgång till dricks
vatten.
För katter som vistas helt eller delvis utomhus ska du se till att
katten får tillgång till vatten minst två gånger per dag. Gör det på
sådant sätt att det inte omedelbart fryser, om katterna inte har tillgång till vatten från frostfri vattenautomat eller liknande.

Stimulerande miljö
Miljöberikning
och aktivering
eller annan
sysselsättning är
särskilt viktigt för
innekatter.

Du ska se till att din katt har tillräcklig miljöberikning. Katter som
vistas ute får berikning från utemiljön, medan katter som hålls
inne behöver andra möjligheter såsom upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen. Det är särskilt viktigt att katter som
hålls inomhus permanent blir aktiverade eller får någon annan typ
av sysselsättning. Katter som levt utomhus och är förvildade bör
inte tvingas att leva inomhus.

Uppbindning
Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus eller inomhus. Det
är dock tillåtet att ta katter på promenad i koppel.
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Utrymmen för katter
Katter ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som
är bra för deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
Inredning och utrustning i utrymmen får inte riskera att skada din
katt eller på något annat sätt vara en risk för djurets hälsa. Därför
ska inredning som kan riskera att skada djuret vara försedd med
lämpligt skydd.
Rum och andra utrymmen där din katt vistas ska vara anpassade
till antalet djur som hålls i utrymmet. Ett förvaringsutrymme får
inte rymma fler än 15 vuxna eller 20 växande djur. Samtliga katter
ska ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats. Alla djur ska samtidigt kunna ligga ner i en naturlig ställning. Digivande honkatter
ska ha tillgång till en lugn och ostörd plats för sig och ungarna.
Måtten som anges för rastgårdar, boxar eller annat förvaringsutrymme är minimimått. Utrymmena får gärna vara större men
aldrig mindre än de angivna måtten i respektive tabell.

Miljö
Om du håller din katt inomhus ska utrymmena vara ventilerade
och isolerade så att de håller en temperatur och luftfuktighet som
är lämplig för djuren. Temperaturen inomhus i kattstallar bör vara
+10 – 21 °C beroende på ålder och ras. Gamla och mycket unga
individer behöver vanligtvis lite varmare omgivningstemperatur.
Katter får endast tillfälligt utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden:
• ammoniak 10 ppm (miljondelar)
• koldioxid 3 000 ppm
Förvaringsutrymmen för katter ska vara konstruerade så att de
är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera. Om flera
katter hålls inomhus utan möjlighet att gå ut, måste du se till att
det finns minst en kattlåda per två katter, eller en så stor låda att
den till ytan motsvarar en kattlåda per två katter.
Kattlådans yta bör vara minst 0,12 m2 per två katter. Lådan, som bör
städas minst en gång per dag, ska hållas tillfredställande ren och
vara separerad från utfodringsplatsen med minst en halv meter.

Fönster och belysning
Utrymmen för katter måste ha fönster för att släppa in dagsljus.
Inomhusutrymmen för katter ska också vara försedda med belysning som är reglerad och riktad så att djuren inte utsätts för obehag.
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Särskilda utrymmen
I större anläggningar för katter ska det finnas utrymmen för:
• foder och foderhantering
• bad och skötsel för djuren
• isolering och vård av sjuka djur
Om katter vistas ensamma på en balkong som är belägen mer än
5 meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller
liknande för att förhindra att katten faller ned.

Brandskydd

I kattstallar ska det finnas förutsättningar att rädda djuren vid
brand.

Förvaringsutrymmen för katter
I förvaringsutrymmen för katter ska det finnas en liggplats som
är upphöjd från marken. Om katten hålls i en rastgård ska den i
anslutning till rastgården ha tillgång till ett inomhusutrymme,
som skyddar mot väder och vind. Rastgårdar och andra utrymmen
avsedda för permanent katthållning ska vara minst 6 m2. Ytan ska
vara minst 2 m2 per katt. Takhöjden ska vara minst 1,9 m.
Här kan du se minimimått på boxar för katter vid kattpensionat,
avelsbox för katthona med ungar och annan tillfällig förvaring.
• Yta, 1,5 m2
• Minsta sida, 1,2 m
• Takhöjd, 1,9 m
Om flera katter hålls i boxen ska varje katt ha tillgång till minst
0,7 m2. Hona med ungar räknas som två katter.
Katter får inte förvaras i denna typ av box i mer än 3 månader.
Katter får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen:
• Vid utställning, tävling och prov samt vid träning inför tävling.
Buren ska då vara täckt på minst två sidor.
• I samband med transport får katter förvaras i bur. Förvaringen
får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.
Mer information om burförvaring, utrymmesmått och transportregler finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

Katter får inte
förvaras i bur
förutom vid
vissa särskilda
tillfällen.
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Din katt ska
transporteras på
ett säkert sätt.

Transport av katter

Lämna inte
djur utan tillsyn
i varma bilar.

När du transporterar djur ska du se till att de skyddas mot värme
och köld, samt mot stötar, skavning och liknande. Om katten transporteras i en behållare eller bur ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att djuret får skugga och god ventilation.

Din katt ska transporteras på ett säkert sätt. Djuret får inte riskera
att utsättas för skada eller lidande i samband med transport.
Transportmedlet som du använder för att transportera dina djur
ska vara lämpligt för ändamålet.

Katter får endast transporteras i en personbils bagageutrymme om
du kan se till ditt djur från personutrymmet under den tid transporten pågår. Åtgärder ska vidtas för att säkra djuret vid inbromsning. Därför bör djuret transporteras i säkrad transportbur.
• Katter får inte lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i
lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C.
• Katter får inte förvaras permanent i ett transportmedel.
• Behållare för transport av katt ska dels vara anpassad till
djurets storlek, dels ha ett golvutrymme som minst är 0,15 m²
per djur.
• I en behållare eller bur som används vid transport av katt i
personbil ska varje katt ha minst följande utrymme:
– längd: minst 0,5 m
– bredd: minst 0,3 m
– höjd: minst 0,35 m
• Behållare för transport av katt bör vara försedd med sanitetslåda eller annan anordning för uppsamling av urin och avföring om transporten överstiger 6 timmar.
• Vid transport ska katten erbjudas vatten minst var sjätte timme
och utfodras med högst 24 timmars intervall.
• Honkatter som löper ska transporteras åtskilda från hankatter.
• Om det inte är fråga om en brådskande transport av ett skadat
eller sjukt djur till veterinär får du inte transportera
– katter under de två veckorna närmast före beräknad
		 förlossning om transportsträckan överstiger 50 km.
– kattungar som är yngre än en vecka
– katter den första veckan efter förlossningen.
De fullständiga reglerna om transport av djur hittar du på Jord
bruksverkets webbplats.
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Avel med katter
Vid kattavel ska hänsyn tas till anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga egenskaper som kan riskera antingen moderns eller
avkommans hälsa och välbefinnande.
Den svenska avelsregleringen tydliggör vad som är djurskyddsmässigt acceptabelt i fråga om avel med katt. Den ger också stöd för de
bekämpningsprogram mot ärftliga defekter som i dag genomförs
inom många rasklubbar.

Avel som kan
medföra lidande
för din katt
är förbjuden.

Avel som kan medföra lidande för katt är förbjuden. Katten får inte
användas i avel om den bl.a.
• har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
• bär på eller kan antas bära på vissa sjukdomsanlag
• har beteendestörningar som överdriven rädsla eller
oprovocerad aggressivitet
• saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.
En honkatt som har förlösts 2 gånger med kejsarsnitt får inte
användas mer i avel.
De fullständiga reglerna om avel med katt hittar du på Jordbruksverkets webbplats.
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Operativa ingrepp på katter
Om din katt behöver genomgå ett operativt ingrepp ska detta göras
av en veterinär. Även andra behandlingar som utförs för att lindra
eller bota sjukdom ska utföras av en veterinär om behandlingen
kan orsaka djuret lidande.
Huvudregeln är att ett operativt ingrepp endast får göras om det
är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. Detta innebär till
exempel att det inte är tillåtet att operera bort klorna på en katt så
att den inte kan klösa. Man får inte heller göra hål i öronen på katt
för till exempel örhängen. Svans- och öronkupering är inte tillåtet
om det inte är befogat av veterinärmedicinska skäl.
Det finns några ingrepp som är undantagna från förbudet. Det
gäller bland annat, kastrering av husdjur och ID-märkning med
exempelvis mikrochip eller tatuering. Dessa ingrepp är tillåtna
men måste utföras av veterinärer eller särskilt utbildade personer.

Svans- och
öronkupering
är inte tillåten.
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Tillstånd för verksamhet
med katter
Du kan i vissa fall behöva ett tillstånd från länsstyrelsen för att
bedriva verksamhet med katt. Kattpensionat och katthem är några
exempel på verksamheter som kräver tillstånd. Även uppfödare
och andra personer som har många katter omfattas av tillståndet.
Tillstånd krävs för den som
• håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader
• föder upp 3 eller fler kullar per år
• upplåter 3 eller fler katter per år
• säljer katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning

Tillstånd för
verksamhet med
katt söker du hos
länsstyrelsen
i ditt län.

• säljer 3 eller fler katter per år från annans uppfödning
• förvarar eller utfodrar 4 eller fler katter
(t.ex. kattpensionat och katthem)
• yrkesmässigt upplåter, föder upp, säljer, förvarar
eller utfodrar katter.
Ansvaret för att ha nödvändiga tillstånd ligger alltid på verksamhetsutövaren. Du är skyldig att förvissa dig om att djurhållningen
uppfyller gällande regelverk. Den som inte har sökt tillstånd bryter
mot djurskyddslagen och riskerar att bli åtalsanmäld.
Mer information om tillstånd finns att läsa på Jordbruksverkets
webbplats.

Försäljning och utlottning
Katter får inte säljas i zoobutiker, på marknader eller liknande.
De får inte heller användas som vinster i lotterier, tävlingar eller
dylikt.

Om reglerna inte följs
Om du inte följer djurskyddsreglerna kan kontrollmyndigheterna,
det vill säga länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer eller polis,
besluta om förelägganden och förbud. Länsstyrelserna kan fatta
beslut om omhändertagande av djur samt förbud om att hålla och
sköta djur. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djur
skyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.
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Lagstiftning
Broschyren är en sammanfattning av djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt föreskrifter och allmänna råd för hund
och katt. Vill du läsa de fullständiga reglerna hittar du dem i:
• Djurskyddslagen (SFS 1988:534)
• Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
• Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
• Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt
• Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2010:2) om transport av levande djur
• Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet
på tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen
• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVF 2009:85) om operativa
ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom
djurens hälso- och sjukvård.
• Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om
märkning och registrering av hundar
Du hittar författningarna på www.jordbruksverket.se

Vill du veta mer?
Besök Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se
Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst
Jordbruksverkets kundtjänst har öppet vardagar 8.00–16.30.
Du når kundjtänst på telefon 0771-223 223.
Kontakta din djurskyddsinspektör
Kontakta djurskyddsinspektören vid länsstyrelsen i ditt län när
du har frågor om djurskydd.
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