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Bedre velfærd for katte 
 

3 INITIATIVER FOR BEDRE VELFÆRD FOR DANSKE KATTE 

 

Baggrund 
 
Katten er danskernes mest populære familiedyr. Der lever ca. 650.000 katte i de danske hjem, 
hvilket gør katten til det dyr flest danskere ejer, foran hunde som der ejes ca. 585.000 af. 
Katte er også populære i EU hvor antallet af ejerkatte er steget fra ca. 85 millioner i 2010 til 
103 millioner i 2016. 
  

Foruden de 650.000 ejede katte lever der et ukendt antal af herreløse katte over hele landet. 

Det præcise antal kan kun estimeres, men der er formentlig tale om over 100.000. 

 

Disse katte lever uden en ansvarlig ejer. Katte er primært afhængige af mennesker, og de 

herreløse katte lever ofte under svære forhold med skader, underernæring og sygdomme til 

følge.  

 

På Dyrenes Beskyttelse landsdækkende netværk af internater indleveres der årligt over 6.000 

nødstedte og umærkede katte, som Dyrenes Beskyttelse behandler og videreformidler til nye 

ansvarlige ejere. Det er katte, som vi har meget lidt viden om. Til trods for, at vi fremlyser 

kattene, er der meget sjældent ejere som henvender sig.  

Kattene er tamme, hvilket beviser at de har, eller på et tidspunkt i deres liv har haft, en 

relation til mennesker, inden de blev herreløse eller uønskede.  

 

Dyrenes Beskyttelse fremhæver 3 initiativer som skal sikre en mere værdig behandling af 

danskernes mest populære familiedyr.  

 

De første 2 initiativer er forslag til en ny kattelov, og det 3. initiativ er et forslag til at håndtere 

katte, der lever uden ejer i dag: 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/516041/cat-population-europe-europe/
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Gør mærkning og registrering obligatorisk i en kattelov 

 
Katte er familiedyr. Derfor bør en kattelov indeholde en paragraf om, at det er obligatorisk, at 

en ejer skal mærke og registrere en anskaffet kat.  

En kattelov vil kunne have en generel positiv effekt på kattens velfærd, da signalværdien ved 

obligatorisk mærkning og registrering vil højne ejerkattene lovgivningsmæssigt til hundenes 

niveau.  

I Europa er der de seneste år flere lande som indfører obligatorisk mærkning og registrering 

af ejerkatte. Den tendens bør vi også følge i Danmark, hvor velfærden hos kattene halter 

bagud i forhold til andre familiedyr, når vi ser på antallet af dyr indleveret på internaterne. 

 

1. Initiativ 
Lovgivningen vedrørende katte bør samles i én samlet kattelov, som det er tilfældet med 

hundeloven. Det bør være lovpligtigt at mærke og registrere ejerkatte inden kattene er 12 

uger gamle. Den registrerede ejer har desuden pligt til at ejerskifte, hvis katten 

overdrages til en anden.  

Med lovpligtig mærkning og registrering kan en bortløben eller tilskadekommet kat 

hurtigt identificeres og bringes tilbage til dens ejer. Ligeledes vil det være muligt at 

identificere de herreløse katte, som ingen ejer har. Her kan andre personer eller 

organisationer tage ejerskabet og dermed ansvaret.   

 

Indfør ansvarligt ejerskab i en kattelov 
Når man tager en kat til sig, følger der et stort ansvar. At forberede sig på at holde kat, kræver 

et grundlæggende kendskab til kattens adfærdsbiologi. Ifølge Dyreværnsloven skal ejeren 

sikre at kattens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov bliver opfyldt.  

Derudover skal ejeren aktivt sikre, at der ikke kommer uønskede killinger, som man har svært 

ved, at finde nye ansvarlige ejere til.  

Det ansvarlige ejerskab er vigtigt at italesætte, når det handler om katte. At eje en kat kræver 

lige så stor ansvarlighed som for hunde, kaniner, marsvin etc.  

Katte i Danmark lever i tilknytning til mennesker, og hvis deres velfærd skal sikres, er det de 

mennesker der er omkring dem, der er de ansvarlige. 

Det er Dyrenes Beskyttelse anbefaling, at det bedste middel mod uønsket drægtighed er, at 

hankatte kastreres og hunkatte steriliseres.  
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2. Initiativ 
Det skal indgå i en kattelov, at man ejer katten når man tager en kat til sig, og fodre den 

dagligt. Kan man som ejer ikke længere tage vare på sin kat, skal man også have ansvaret 

for, at en anden person overtager ejerskabet. For at undgå et stort antal uønskede 

killinger, skal ejerkatte, der ikke skal bruges til avl, neutraliseres.  

 

Lokalt forankret ansvar for håndteringen af herreløse katte 
Ca. halvdelen af de danske kommuner gør i dag en aktiv indsats for at hjælpe herreløse katte. 

Resten af kommunerne bør ikke længere kunne frasige sig ansvaret. Dyrenes Beskyttelse 

finder det naturligt og nødvendigt, at ansvaret for opgaven forankres i kommunerne, og at 

der vedtages lokale handlingsplaner for håndtering af herreløse katte i alle kommuner. For at 

velfærden kan højnes hos de herreløse katte, bør kommunerne løfte det økonomiske ansvar 

og aktivt indgå samarbejdsaftaler med en dyreværnsorganisation eller en lokal dyrlæge der 

arbejder med indfangning, neutralisering og genudsætning.  

 

3. Initiativ 
Alle danske kommuner bør bidrage økonomisk ved håndteringen at herreløse katte i egen 

kommune. Hvordan en handlingsplan indeholdende det forebyggende arbejde, 

organiseres i den enkelte kommune, kan aftales lokalt, så det gavner kattene bedst 

muligt. Der er gode erfaringer på landsplan med indfangning, neutralisering og 

genudsætning, og en handlingsplan med denne metode kan anbefales. Flere 

dyreværnsorganisationer indgår i denne slags samarbejdsaftaler med kommunerne med 

god erfaring.  

 

For de fleste kommuner vil en årlig udgift i størrelsesordenen 50.000 - 75.000 kr. være 

tilstrækkeligt til at sikre god velfærd hos de herreløse katte.  
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