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• Katter kommer av og til på avveie. Bortkomne 

katter som ingen tar hånd om, formerer seg, og 

vi får kolonier av hjemløse katter. Hjemløse 

katter er et stort problem over hele landet. Sult, 

kulde og sykdom gjør at kattene ofte lider. 

Dette er ikke akseptabel dyrevelferd. 

• Både huskatter og forvillede katter er underlagt 

dyrevelferdsloven det vil si at dersom du 

kommer over en katt som lider er du ansvarlig 

for å hjelpe katten på best mulig måte. 

• Friske katter som eier ikke lengre kan ta hånd 

om på en god måte kan omplasseres til ny eier. 

Katt som er syk/skadet eller som eier ikke kan 

omplassere kan avlives av veterinær eller en 

person som har tilstrekkelig med kunnskap om 

avliving av dyr. Døde katter kan sendes til 

mottaks selskap for døde dyr eller graves ned. 

• Ekte villkatter finnes ikke i Norge. Katter som 

lever vilt, kaller vi hjemløse, eierløse eller 

forvillede katter. Noen av disse har kommet 

bort fra eieren sin, mens andre er født utendørs 

av hjemløse mødre.  

• Kastrering og sterilisering hindrer uønskede 

kattunger. En hunnkatt kan lett få to kull i året. 

Med 4 unger i kullet og halvparten hunnkatter, 

kan din katt gi 60 hjemløse katter på to år. Det 

er ditt ansvar! 

• Alle katter bør ID merkes med microchip slik at 

katten ikke kommer på avveie. 

• Det er en utbredt oppfatning at katter klarer seg 

på egen hånd og kan overlates til seg selv. Dette 

er ikke akseptabelt. Den er avhengig av en 

ansvarlig eier for å ha et godt liv. 

• Katter på avveier som blir fôret av andre, vil lett 

kunne slå seg til i nabolaget hos sin nye 

omsorgsperson. 

• Vær klar over at du ved å fôre en katt på avveie 

gjør du denne avhengig av deg, og med det 

påtar du deg et ansvar for kattens velferd videre. 

 

 

• Det er viktig at mennesker ikke legger til 

rette for at katter kan formere seg uhemmet 

uten at noen tar ansvar for dem, herunder at 

man fjerner matrester/søppel som kan gi 

næring til smågnagere eller kattene selv. 

Slike yngleplasser kan skape store problemer 

i lokalmiljøet. 

• Virksomhetene selv plikter å hindre at katter 

kommer inn på områder der de av hygieniske 

grunner ikke er ønsket. Alternativt kan 

bedriftene fjerne kattene på eget initiativ, 

dersom det er sannsynliggjort at de er 

eierløse. 

• For mer informasjon om godt kattehold se: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/

kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/veiledning_

om_hold_av_katt.1446/binary/Veiledning%2

0om%20hold%20av%20katt 
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