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Katter – glädjeämne och problem
Det finns många katter inom vår samfällighet och i omgivningen. Katter är uppskattade sällskapsdjur
som skänker många människor stor glädje men katter innebär också olägenhet för grannar, särskilt
när man bor så tätt som i vårt radhusområde.

Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla på begränsade områden och detta ställer krav
på kattens ägare. Det ligger i kattens natur att ströva över relativt stora ytor och att ”ruta in” sitt
revir. Detta är något som kan vara svårt att som kattägare styra och som kan skapa obehag för andra.
Exempel på störningar för grannar är:
- katten smiter in i huset när altandörren står öppen
- katten kissar på dynor på altanen
- oväsen från katter som slåss
- en del personer har kattallergi

Katten måste tas hand om så att den inte stör omgivningen. Kattägare och icke kattägare ska kunna
trivas i varandras närhet. För att undvika fortsatta problem uppmanas ni som är kattägare att för
allas trevnad beakta de regler som finns. Här följer en sammanställning av allmän information kring
utekatter och djurhållning. Informationen är hämtad från gällande lagstiftning och råd när det gäller
djurhållning.

Kattägarens skyldigheter
- Tänk på att du har strikt ägaransvar för din katt. Det betyder också att du kan vara

ersättningsskyldig för vad din katt kan ställa till med.
- En kattägare ska ha regelbunden tillsyn över sin katt så att den får mat och vatten, och den

vård den behöver och även sköta den så att den inte orsakar olägenhet för andra.
- Katten bör vara märkt, med halsband samt med chip eller tatuering, så att den inte bedöms

vara en vildkatt.
- Om du inte ska använda din katt till avel är det lämpligt att kastrera den. Den fräna lukten

från urinen försvinner om katten kastreras och den blir mindre benägen att slåss.
- Din katt bör hållas inomhus på natten om den är ”stökig” och kan störa grannarna.
- Det går att lära katten att gå på sin egen kattlåda även utomhus. Bygg en sandlåda på din

uteplats så behöver den inte gräva i någon annans rabatt eller sandlåda.

Tips på åtgärder man kan vidta för att freda sig från katter som stör eller förorenar
- Täck över sandlådor med nät, presenning, fiberduk eller lock av något slag.
- För att skydda dina rabatter kan du lägga ett nät över rabatten när du planterar. Självklart får

du inte sätta något i rabatten som kan skada barn, katter eller andra djur.
- Om du är på plats kan du spruta vatten på katten när den kommer in på din uteplats. Vatten

är effektivt eftersom katter inte tycker om överraskningar och lär sig fort att undvika din
uteplats. En sprayflaska men liten stråle kan räcka, du får inte skada katten.

- Ett medel som skrämmer bort katter ”Cat & Dog Repellent” finns att köpa bl a på butiken
Granngården i Barkarby.

- En skål med ättiksblandning (en del ättika och fem delar vatten) kan vara ett annat alternativ.
- Citronpeppar, citronsyra och vitpeppar kan också vara bra för att hålla katten borta. Även

apelsinskal, pomeransskal och kaffesump kan läggas ut då doften ogillas av en del katter.
- Att stänka lite parfym, upplöst C-vitamin (ett rör på 10 l vatten) eller vitlöksvatten på jorden

gillas inte heller av katter då doften inkräktar på deras revir.
- Elektroniska avskräckare med justerbart högfrekvent ljud och rörelsevakt finns att köpa.


