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100 000 hemlösa katter i Sverige  
 
Hemlösa katter är ett utbrett djurskyddsproblem i Sverige. De främsta orsakerna är att 
okastrerade katter förökar sig, katter överges eller att katter springer vilse och inte 
återförenas med sin ägare. Det här kan vi gemensamt göra något åt. För att minska antalet 
hemlösa katter behöver katters status i samhället höjas men det krävs även ett ansvarsfullt 
kattägarskap. 
 
Kastrering och ID-märkning behövs för att höja kattens status i samhället 
Hur många hemlösa katter det finns i Sverige är oklart, men uppskattningsvis finns det fler än 
100 000. Eftersom katter, till skillnad från hundar, inte behöver registreras i Jordbruksverkets 
djurregister vet ingen det exakta antalet. Anna-My Olausson, kattspecialist på Royal Canin, ser 
inga tecken på att antalet minskar. 
 

- Det finns närmare 100 katthem i Sverige och det öppnar nya hela tiden. Det tyder på 
att problematiken fortsätter att växa. I en ideal värld skulle katthem inte behövas, 
säger Anna-My Olausson, kattspecialist på Royal Canin. 

 
Anna-My Olausson ansvarar för Royal Canins samarbeten med katthem runtom i landet. En 
samarbetspartner är Norrtälje Katthem där Cecilia Arnström är verksamhetschef. 
 

- Det är alltid en generell ökning i antalet inlämnade katter vid den här tiden på året. 
Det kan vara sommarkatter som lämnas kvar eller kattungar som fötts på grund av att 
ägare låtit bli att kastrera sin katt men de flesta katter som lämnas in är vuxna katter, 
säger Cecilia Arnström, verksamhetschef på Norrtälje Katthem. 

 
I somras trädde Jordbruksverkets regler i kraft som innebär att utekatter bör vara kastrerade 
eller på något annat sätt är förhindrade från att föröka sig. Målet med reglerna är att höja 
statusen hos katter och på så sätt motverka katthemlösheten. En hona kan nämligen föda upp 
till 120 kattungar under sin livstid om hon inte kastreras. 
 

- Sedan reglerna trädde i kraft har vi fått en markant ökning på bokning av 
kastreringstider på vår kattklinik. Det är fler ägare som vill kastrera sina katter vilket 
känns hoppfullt, säger Cecilia Arnström, verksamhetschef på Norrtälje Katthem. 

 
Som kattägare bör du se till att katten är ID-märkt, antingen via en tatuering i kattens öra eller 
ett mikrochip under huden. Dessutom ska katten vara registrerad så att den kan komma 
tillbaka till sin rätta ägare. ID-märkning stärker kattens status i samhället då det är det enda 
sättet att påvisa ägarskap på en katt, men idag görs det inte i tillräcklig utsträckning. 
 

- På Norrtälje Katthem får vi in runt 350 katter under ett år. Av dessa är 20 katter ID-
märkta och endast två av dessa är registrerade. De flesta av katterna hittar vi tyvärr 
aldrig ägarna till, säger Cecilia Arnström, verksamhetschef på Norrtälje Katthem. 
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Bortsprungen katt väcker engagemang 
En kattägares stora rädsla är att ens utekatt går vilse eller försvinner från hemmet på annat 
sätt. Det främsta tipset för att hålla en utekatt nära hemmet är att se till att den trivs i 
hemmamiljön. Att från start socialisera sig med sin katt är nyckeln till en bra relation.  
 

- En katt är ingen hund, och den kommer aldrig göra exakt som du säger. Du 
kan ändå träna din katt till att komma när du ropar och du kan lära den vad 
den får och inte får göra. Klappa katten ofta och lek med den för att stärka er relation, 
säger Anna-My Olausson, kattspecialist på Royal Canin. 
  

En utekatt kan röra sig över stora ytor när den är utomhus. När familjen Sandberg befann sig 
på sommarstället i Bohuslän, sprang katten Svante bort i flera dagar. Rädda att behöva lämna 
fritidsboendet utan Svante letade familjen Sandberg dag och natt efter sin älskade katt. 
 

- Vi delade ut 400 flyers till grannskapet och annonserade på sociala medier. Svante är 
ID-märkt och vi hade kontakt med både polisen, SVERAK och djurregistret, säger 
Helena Sandberg ägare till Svante. 

 
Svante hade två halsband på sig, båda med bjällra samt kapsel med familjen Sandbergs 
kontaktuppgifter. 
 

- Efter två veckor ringde det en kvinna som bor drygt en mil bort. Hon kunde kontakta 
oss tack vare att vi hade kapsel på Svante. Kvinnan hade förstått att det var en saknad 
katt när hon såg hur mycket Svante hade runt halsen, säger Helena Sandberg  
 

Nu är Svante återförenad med familjen igen och när Helena tittar tillbaka på veckorna i 
somras är det engagemanget som berör. 
 

- Katter har traditionellt inte haft så hög status men det engagemang och den värme vi 
mötte hos grannar och i olika Facebookgrupper var enorm. När vi meddelade att 
Svante kommit tillrätta var det hundratals med likes och hjärtan. Personer som fått 
flyers kan fortfarande ringa upp, säger Helena Sandberg ägare till Svante. 

 
 
Tips: det här kan du göra om du hittar en katt som verkar sakna ägare.  

 
1. Har katten bra hull så mata den inte, då det förvirrar katten. Det räcker med att ge 

den vatten. 
2. Kolla om katten har ett halsband som är märkt med ägarens telefonnummer.   
3. Kontakta en veterinär för att undersöka om katten är chipmärkt eller tatuerad. Kolla 

ID-registret hos exempelvis Sverak eller djur-ID-registret, SKK.  
4. Kontakta närmsta katthem men åk aldrig dit med en upphittad katt utan att först ha 

ringt och kontrollerat om det finns plats för katten.   
5. Kontakta polisen (11414) för att höra om en katt med motsvarande utseende finns 

anmäld som saknad.  
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6. Lägg ut en efterlysning efter kattägaren på sociala medier och 
vilse.nu. Sätt upp lappar i området. 

7. Om inte du själv eller någon du känner kan ta sig an katten i väntan på en varaktig 
lösning så är polisen skyldig att ta emot katten.  

 
 
Tips: det här ska du göra om din katt är bortsprungen  

1. Se till att din katt är ID-märkt och registrerad på rätt adress. 
2. Leta i garage, källare, bodar, skjul och andra liknande utrymmen. Det är vanligt att 

katter blir instängda av misstag på sådana ställen.   
3. Ställ ut en kattlåda med kattens egen doft, filt och mat – gärna våtfoder som ger lite 

mer doftaromer.   
4. Sätt upp lappar att katten är borta så att man kan uppmärksamma grannar, använd 

dig gärna av sociala medier och vilse.nu. 
5. Polisanmäl att din katt är bortsprungen, om någon hittar katten och den är ID-

registrerad kan den snabbare komma hem.   
 
 
 
För ytterligare information 
Anna-My Olausson, kattspecialist Royal Canin: anna.my.olausson@royalcanin.com, 0706-182048  
Cecilia Arnström, verksamhetschef Norrtälje katthem: cecilia@kattcenter.se, 0739-346461 
Helena Sandberg, ägare till Svante Sandberg, hsandberg27@gmail.com, 0706-119180 
Charlotte Löffler Ivarsson, Corporate Affairs Director Royal Canin: charlotte.loffler@royalcanin.com, 
0705-852181 
 
För mer information besök: https://www.royalcanin.com/se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Royal Canin  
Royal Canin är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativt foder för hund och katt. Bolaget 
grundades 1967 i södra Frankrike. Verksamheten ägs sedan 2002 av MARS Inc. och finns idag 
representerat på fler än 100 marknader. Royal Canin har lång erfarenhet av att ta fram näringsrik mat 
grundat på forskning och observationer och samarbetar tätt med veterinärer, uppfödare och andra 
partners. Globalt har företaget cirka 7 800 medarbetare, varav 500 är veterinärer och näringsexperter. 
Mer information hittas på www.royalcanin.se 
 


