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Ny serie om när åsikterna går isär

1. Älskade husdjur
eller monster
Älskade husdjur eller monster som kissar i utemöblerna? Uppfattningen om huskattens förtjänster går isär. Hemma i HSB
gjorde en djupdykning för att se vad som behövs för att enas
kring ett av våra vanligaste problem, av både ägare och grannar.
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akom ett skynke på den lilla trähyllan sitter Cecilia Månsdotter
och halvsover. I buren mitt emot
kråmar sig Tarzan mot det finmaskiga nätet. Han spinner nöjt när skötaren stryker fingret mot nosen, vill gärna
ut och kela, förklarar hon.
I Uppsalas katthem bor för närvarande
16 katter, förutom det 70-tal som finns
utplacerade i föreningens jourhem. Hit
kommer de genom människors olika
försummelser; avmagrade, dumpade i
containrar eller vilse och oförmögna att
ta sig hem.
Cissi Bergström är ordförande i föreningen Samvetet och kritisk till kattens
låga status.
– I många fall handlar det om ägarens
inställning. De allra flesta är bra, men vissa
har kvar den traditionella föreställningen
om att katter klarar sig bra själva. Många
som skaffar katt har inte heller funderat
speciellt över vad det innebär i tid, ansvar
och pengar och en vanlig missuppfattning
är att katter alltid mår bäst ute, oavsett
miljö.
Många väntar dessutom med kastre-

ring eftersom det kostar en del, berättar
hon. Sedan räcker det med att katten
drar iväg på friarstråt, blir ivägskrämd
eller hamnar i någon lastbil för att vara
puts väck.
Själv skulle Cissi Bergström gärna se att
man införde obligatorisk id-märkning för
att höja djurets status.
– Faktum är att vi hade fullt av lösspringande hundar också vid seklets början, men i och med hundskatten på 1920talet började folk med tiden hålla bättre
koll på sina djur, konstaterar hon.
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kattföreningar, där kattägarna själva tar
kontakt med dem som har sämre koll
på sina djur.
– Tidigare försökte vi fånga in lösspringande katter med viltvårdare, men
det blev vilda protester. Men kanske kan
föreningen Samvetet vara ett bra alternativ, säger Gunnar Löfgren som gärna
skulle se en hållbar lösning.
Den som får en hittekatt på halsen bör
försäkra sig om att den verkligen saknar
ägare innan man ingriper. Är den skadad
eller mager? Försöker den ta sig in och
få mat?
– Man kan alltid ringa föreningen Samvetet. Vi har bra rådgivning och kan hjälpa
till på många sätt, även om vi tyvärr inte
har möjlighet att ta emot alla katter. Och
hittar du en svårt skadad eller akut sjuk
katt så bör du av djurskyddsskäl ta den till
veterinär, förklarar Cissi Bergström.
Slutligen. Hur undviker man att favoritdjuret försvinner?

Från bortre rummet till vänster hörs
plötsligt jamanden, en nos dyker fram
bakom dörrposten. Vaksamma ögon i
total stillhet innan den svart-vita honan
bestämmer sig och panterlikt glider ut i
den ljusa korridoren.
Varje år kommer närmare 150 katter in
respektive slussas ut från katthemmet, och
då är det ändå en bråkdel av alla katter
som rör sig fritt.
Gunnar Löfgren är förvaltare på HSB
och medger att många föreningar har
problem med lösspringande katter.
– Det är lätt hänt att det blir två läger.
Vanligast är klagomål på att katterna förorenar där de inte ska, i sandlådor, barnvagnar, på uteplatser, säger han.
Enligt kommunens ordningsstadgar bör

katter i tätbebyggt område hållas i band,
men i dag är det föreningarna själva som
beslutar vad som ska gälla. Vissa områden har också dragit igång särskilda

– Katter i tätbebyggt område är ett problem. Man bör absolut ha uppsikt över sin
katt, antingen genom att gå ut med den
i koppel eller näta in balkongen, vilket
kanske är det bästa, säger Cissi Bergström
och konstaterar att alla inte har samma
inställning till katter.
– Sedan ska man försöka tala med kattägaren om man störs. Förhoppningsvis
går problemet att lösa, bara man säger
det på ett bra sätt. n

Så håller du koll på katten

n Kastrera din katt. Ingreppet bör göras
när katten är mellan sex och åtta månader.
n Skaffa ID-märkning, helst både med
öronmärkning och chip.
n Se till att kattens id-nummer och ägare
registreras hos Svenska Kennelklubben.
n Var ute med katten på gården, alternativt använd koppel.
n Näta in balkongen eller uteplatsen.
n Katter ogillar färsk citrus; ett tips är att
lägga rivet skal på uteplats och möbler.

2007 öppnade Föreningen
Samvetet Uppsalas katthem. Varje år får närmare
150 katter nya hem.

