Faktablad Nyköpings kommun
Störd av katter – så kan du få hjälp
Varför klagas det på katter?
Katter kan orsaka stort obehag för allergiker och kan vid nära kontakt utlösa
astmaanfall hos den som är känslig. Tänk på att allergisk astma är vanligast bland
barn och ungdomar och ett astmaanfall kan vara allvarligt. Katters avföring kan också
innehålla parasiter som kan orsaka sjukdomen toxoplasmos hos små barn eller
gravida kvinnor. Katter uträttar ofta sina behov i barnens sandlådor, kan hoppa upp i
barnvagnar, förorena altaner och gå in i bostäder där de egentligen inte hör hemma.

Vad kan du som drabbas göra?
Ägaren är skyldig att se efter katten så att den inte orsakar skador eller olägenheter.
Men här är några tips på vad du kan göra om du störs av katter i ditt bostadsområde:


Prata med ägaren till katten/katterna, eller försök ta reda på vem som är ägare.



Hos veterinär eller i zoobutiker finns olika medel som man kan spraya för att ta
bort lukten där en katt har urinerat. På marknaden finns en mängd preparat som
sägs hålla katterna borta, sök även på Internet för uppslag.



Spruta ordentligt med vatten på katten om den går där den inte ska. Men använd
INTE högtryckspruta eller varmt vatten – det kan skada katten.



Sätt lock eller nät på barnens sandlåda när den inte används.



Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill hålla öppna.



Blanda alla tabletter från en tub citron C-vitaminbrus i ca 10 liter vatten och spruta
längs t.ex. altanen. Tänk på att textilier kan bli blekta av lösningen. De flesta katter
ogillar doften av citron och tar en omväg. Tänk på att spruta med jämna
mellanrum eftersom doften försvinner efter hand, särskilt vid regn.



Kattskrämmor med högfrekvent ljud finns att köpa på ex. Rusta eller Jula. De
reagerar på rörelse och sänder ut ett ljud vi människor inte kan uppfatta men som
katter inte gillar.
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Om inget hjälper

Miljöenheten

Många människor kontaktar Miljönämnden eftersom de störs av att andras katter går
in i deras trädgårdar, bostäder, förorenar sandlådor med mera. Miljönämnden gör i
varje enskilt fall en bedömning om störningen kan bedömas som en olägenhet för
människors hälsa. Vid bedömningen tas hänsyn till tidigare rättsfall som behandlar
olägenhet från katter.

tfn 0155-24 89 20

En olägenhet för människors hälsa är en märkbar störning som kan påverka hälsan
negativt. Störningen ska också vara regelbunden eller upprepad.
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