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Katter 
 

Tips och råd – både till dig som är kattägare och 
till dig som störs av dina grannars katter 

 

 

Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Miljö har fått 

in klagomål om att katter inom bostadsområdet bl.a. 

gör sina behov och förstör i trädgårdarna. Katten är 

ett husdjur som är till glädje för många och som gör 

nytta genom att hålla nere mängden av vissa 

gnagare, men den kan också vara en källa till 

irritation och problem för kringboende. En bra 

dialog grannar emellan är ofta avgörande för att 

förebygga och lösa eventuella problem som 

uppkommer. 

 

I miljöbalken framgår att husdjur och andra djur 

som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så 

att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. En olägenhet för människors hälsa är 

enligt miljöbalken "en störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka 

hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig". Skador på planteringar, bilar och 

liknande räknas inte som en olägenhet. Flera 

rättsfall visar att inte heller en katt som emellanåt 

besöker grannfastigheter utgör en olägenhet för 

människors hälsa.  

 

Förutom miljöbalken finns Lag om tillsyn över 

hund och katt där det står att ”Hundar och katter 

skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till 

deras natur och övriga omständigheter behövs för 

att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda 

olägenheter”. Tillsyn enligt denna lag utövas av 

polisen. Katter omfattas även av Djurskyddslagen, 

med grundläggande bestämmelser som reglerar 

djurens välbefinnande och där länsstyrelsen är 

tillsynsmyndighet.  

 

Hur kan jag som kattägare undvika att min katt 

stör?  

- Prata med dina grannar om du har en utekatt och 

fråga dem om din katt upplevs som ett problem. 

Om dina grannar vet att du vill ta ditt ansvar och att 

deras synpunkter är välkomna, kan du undvika att 

onödig irritation byggs upp. 

 

- Håll katten inomhus. Skaffa gärna ett koppel att 

använda när du går ut med katten, eller ha uppsikt 

över din katt när den är ute. 

 

- Förse katten med halsband med kontaktuppgifter 

till dig (namn, adress och telefonnummer). Du kan 

också öronmärka katten.  

 

- Kastrera/sterilisera din katt om du inte ska 

använda den till avel. 

 

- Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i 

en låda, även om den vistas ute. 

 

- Som kattägare måste man visa hänsyn och ta 

ansvar för sitt djur. Gör vad du kan för att undvika 

att din katt stör omgivningen.  

 

- Att mata förvildade eller andras katter utomhus 

kan medföra problem för kringboende och bör 

därför undvikas. Om du börjar mata en förvildad 

katt regelbundet, så vänjer den sig vid det och blir 

beroende av matningen för att överleva. 

Vad kan jag som störs av mina grannars katter 

göra? 

- Ofta vet inte kattägarna att deras katter besvärar 

grannarna. Prata därför alltid med kattägarna i 

första hand.  

 

- Den som känner sig störd måste ofta själv 

förhindra att katter tar sig in i hus eller passerar ens 

tomt, men får aldrig skada katten.  

 

- Schasa bort och spruta vatten på katten när du ser 

den. Använd aldrig högtryckstvätt eller varmt 

vatten. 

 

- Lägg över presenning/fiberduk eller liknande och  

sätt för nät för att skydda sandlådor, planteringar 

och skrymslen där katten vill gå in. 

 

- I bl.a. zoo-affärer och trädgårdsbutiker finns en 

mängd preparat som sägs hålla katterna borta. Strö 

ut/ spraya på det du vill skydda. Upprepa efter regn. 

 

- Blanda en tub C-vitamin brustabletter i ca 10 liter 

vatten och spruta där du inte vill att katten ska vara. 

Katter ogillar ofta doften av citron.  

 

- Lägg ut apelsinskal eller strö ut kaffesump där ni 

inte vill att katterna ska vara. 

 

- Stänk parfym på jorden, katterna gillar inte doften 

som inkräktar på deras revir. 

 

För mer information  
Kontakta Verksamhet Miljö: 0303-33 00 00 (växel) 

 
 


