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Abstract 
Objectives The purpose of this study is to investigate issues concerning stray cats in Denmark 

especially in rural and urban areas. This is achieved by looking at the municipalities of Skive and 

Herning. This examines the character of the problems and whether there are differences between 

municipalities with and without a regulatory agreement concerning stray cats. It will be exam-

ined how stray cats are distributed in areas, whether the population of stray cats is regulated, and 

how citizens and experts assess the welfare of stray cats. It is also examined if citizens, farmers, 

owners of holiday homes and experts have seen a development in the population of stray cats 

over time. Furthermore they are asked about their experiences and opinions towards stray cats. 

Method To achieve this purpose mixed methods were used. This included qualitative interviews 

and quantitative questionnaires. Informants who were interviewed using qualitative interviews 

included veterinary clinics, animal welfare organizations, technical administration in municipali-

ties of Herning and Skive, hunters, people with special interest in cats, and the Police department 

in West and Central Jutland. After the interviews summaries were written in which the inform-

ants identities are hidden. Three questionnaires were designed for the groups “citizens", "owners 

of holiday homes" and "farmers". In addition, a method test was performed using the question-

naire for "citizens". Finally data were collected from the animal welfare organizations. 

Results Among citizens, 79% stated that they liked cats, and there were no municipal differences 

in citizens opinions about cats. In addition we found that the majority of citizens thought that 

either specific groups of cats or all cats should be allowed to move freely in the nature (41%), 

Especially in the Municipality of Skive (43%), where the proportion of citizens who thought cats 

should be allowed to move freely was larger than in Municipality of Herning (39%). In the Mu-

nicipality of Herning there were more citizens who thought no cats should move freely (24%) 

compared to the Municipality of Skive (18%). Citizens and experts from interviews assessed 

stray cats as healthy with only minor welfare problems. 

The responses from citizens showed that the number of stray cats were evenly distributed be-

tween rural and different sizes of urban areas. Animal welfare organizations stated that they ex-

perienced many inquiries concerning stray cats in areas with holiday homes. This was not con-

firmed by the results of the questionnaire surveys, which only showed a smaller amount of prob-

lems with stray cats in areas with holiday homes. 
 

This Master’s Thesis shows that all respondent groups had experienced problems with stray cats 

in the municipalities of Skive and Herning. The individual groups saw the characters of the prob-
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lems differently. Particularly interesting was the fact that 76% of citizens had observed stray 

cats, of which 57% had felt irritation and 45% felt sympathy with stray cats. The animal welfare 

organisations Kattens Værn and Dyrenes Beskyttelse also experienced problems in both munici-

palities, which was reflected in the number of cases concerning cats. Kattens Værn had an aver-

age of 11 cases per year in municipality of Herning and 44 cases per year in the municipality of 

Skive in the period 2015-2018. Dyrenes Beskyttelse had an average of 212 cases per year in the 

municipality of Herning and 110 cases per year in the municipality of Skive during the same 

period. 

Among the citizens, there was no difference in handling irritation or sympathy as to which mu-

nicipality the citizens came from. In addition only a few citizens contacted an animal welfare 

organization in both municipalities. 

This means that there was a difference between the animal welfare organizations' total number of 

cases concerning stray cats in the municipalities. An obvious reason why the municipality of 

Herning has more cases is that the municipality is larger and has more citizens than the munici-

pality of Skive. The difference in the distribution of cases between Dyrenes Beskyttelse and Kat-

tens Værn is attributed to the regulation agreement in Skive Municipality. 

It was therefore concluded that differences in the number of cases and their distribution did not 

result in actual differences in problems in the municipalities, but was an indication that one mu-

nicipality was larger and the other had a regulatory agreement. In addition there was no differ-

ence in Skive and Herning municipalities comparing who citizens contacted if they had felt irri-

tation or sympathy for stray cats. We therefore concluded that overall there was no difference 

between municipalities with or without a regulatory agreement in relation to how problems with 

stray cats were handled. 

A large group of ordinary citizens did not see any development in the number of stray cats over 

the past five years (48%), while 22% experienced an increase and 14% experienced a decrease. 

Combined with information from experts, it was assessed that there hadn’t been a development 

in the number of stray cats. This conclusion covers both municipalities. 

In both municipalities, various forms of regulation of the population of stray cats were carried 

out. This was done by animal protection organizations, private individuals and hunters among 

others. 

The experts had different suggestions for handling the problems with stray cats, but there was 

disagreement about who should be responsible. The proposals included law regarding tatoo or 

chip of owned cats, demands for municipal plans of action, price reductions at veterinary clinics, 

or that citizens themselves should handle the problems. 
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Resumé 
Formål Hensigten med dette speciale er at belyse problemstillinger vedr. herreløse katte i Dan-

mark med særligt fokus på blandede land- og byområder. Dette søges opnået ved at se på Skive 

og Herning kommuner. Her undersøges, hvilken karakter problemerne har, og om der er forskel 

på kommuner med og uden en reguleringsaftale. Desuden undersøges det, hvordan herreløse 

katte er fordelt i området, om der bliver reguleret i bestanden, og hvordan borgere og fagfolk 

vurderer herreløse kattes velfærd. Det belyses også om borgere, landmænd, sommerhusejere og 

fagfolk ser en udvikling over tid i bestanden af herreløse katte, og der ses på deres erfaringer 

med og holdninger til herreløse katte. 

Metode For at opnå dette formål blev der arbejdet med mixed methods. Dette inkluderede kvali-

tative interviews og kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Informanter, der blev interviewet 

vha. kvalitative interviews, omfattede medarbejdere fra dyreklinikker, dyreværnsorganisationer, 

Teknisk Forvaltning i Herning og Skive kommuner, jægere, katteinteresserede og Midt- & 

Vestjyllands Politi. Der blev efter interviews skrevet referater, hvori informanternes identitet så 

vidt muligt blev skjult. 

Der blev udformet tre spørgeskemaer til grupperne “almindelige borgere”, “sommerhusejere” og 

“landmænd”. Desuden blev der udført en metodeafprøvning vha. spørgeskemaet til “almindelige 

borgere”. Endelig blev der indsamlet data fra dyreværnsorganisationerne. 

Resultater Blandt almindelige borgere var der 79%, som tilkendegav, at de kunne lide katte, og 

der sås ikke kommunale forskelle i borgerholdninger. Derudover syntes størstedelen af borgerne, 

at enten specifikke grupper af katte eller alle katte skulle have lov til at færdes frit i naturen 

(41%). Dette gjorde sig især gældende i Skive Kommune (43%), hvor andelen af almindelige 

borgere, som syntes katte skulle have lov til at færdes frit, var større end i Herning Kommune 

(39%). I Herning Kommune var der flere, som syntes, at ingen katte skulle færdes frit (24%) end 

i Skive Kommune (18%). Almindelige borgere og fagfolk fra interviews vurderede desuden her-

reløse katte som sunde og kun med mindre velfærdsproblemer. 

Svarene fra almindelige borgere viste, at antallet af herreløse katte var ligeligt fordelt mellem 

land og forskellige størrelser af byzoner. Dyreværnsorganisationer udtalte, at de oplevede mange 

henvendelser vedr. herreløse katte i sommerhusområder. Dette blev ikke bekræftet af resultaterne 

fra spørgeskemaundersøgelserne, som viste, at der kun var få problemer med herreløse katte i 

sommerhusområder.  
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Dette speciale viser, at alle adspurgte grupper havde oplevet problemer med herreløse katte i 

Skive og Herning kommuner. Problemernes karakter blev set forskelligt af de enkelte grupper. 

Særligt interessant var det, at 96% af almindelige borgere havde observeret katte i nærområdet, 

hvoraf 87% havde observeret herreløse katte. Heraf havde 57% følt gener og 45% følt medliden-

hed med herreløse katte. Ligeledes oplevede Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse problemer i 

begge kommuner, hvilket kom til udtryk i antallet af sager vedr. katte. Kattens Værn havde i 

gennemsnit 11 sager pr. år i Herning Kommune og 44 sager pr. år i Skive Kommune i årene 

2015-2018. Dyrenes Beskyttelse havde i gennemsnit 212 sager pr. år i Herning Kommune og 

110 sager pr. år i Skive Kommune i samme periode.  

Blandt de almindelige borgere sås der ikke forskel i håndtering af gener eller medlidenhed ift., 

hvilken kommune borgerne kom fra. Desuden var der i begge kommuner få borgere, som kon-

taktede en dyreværnsorganisation. 

Der var altså forskel på dyreværnsorganisationernes samlede antal sager vedr. katte i de to kom-

muner. En oplagt årsag til, at Herning Kommune samlet set har flere sager, er, at kommunen har 

et større areal og flere borgere. Ligeledes var der forskel i fordelingen af sagerne mellem Dyre-

nes Beskyttelse og Kattens Værn, hvilket tilskrives reguleringsaftalen i Skive Kommune.  

Det blev derfor konkluderet, at forskel i antallet af sager og fordelingen af disse ikke skyldtes 

egentlige forskelle på problemerne i kommunerne, men mere var et udtryk for, at den ene kom-

mune var større, og den anden havde en reguleringsaftale. Ligeledes sås der ingen forskel i, 

hvem borgere fra hhv. Skive og Herning kommuner kontaktede, hvis de havde følt gener eller 

medlidenhed med herreløse katte Vi konkluderede derfor, at overordnet var der ikke forskel på 

kommuner med og uden en reguleringsaftale i forhold til, hvordan problemer med herreløse katte 

blev håndteret.  

En stor gruppe af almindelige borgere oplevede ikke, at der var sket en udvikling i antallet af 

herreløse katte over de seneste 5 år (48%), mens 22% oplevede en stigning og 14% oplevede et 

fald. Sammenholdt med informationer fra informanter blev det samlet vurderet, at der ikke var 

sket en udvikling i antallet af herreløse katte. Denne konklusion dækker begge kommuner. 

I begge kommuner blev der udført forskellige former for regulering af bestanden af herreløse 

katte. Dette blev bl.a. foretaget af dyreværnsorganisationer, privatpersoner og jægere.  

 

Flere informanter havde forskellige forslag til håndtering af problemer med herreløse katte, men 

der var uenighed om hvem, der skulle tage ansvaret. Forslagene inkluderede bl.a. lov vedr. 

mærkning af katte, krav om kommunale handleplaner, prisreduktion på dyreklinikker, eller at 

borgerne selv burde håndtere eventuelle problemer.   



6 

Taksigelser  
Vi vil gerne vise taknemmelighed til vores vejledere Peter Sandøe, Søren Saxmose Nielsen og 

Thomas Bøker Lund for deres uundværlige vejledning og inspiration. Gennem hyppige specia-

lemøder og masser af engagement har de virkelig givet os nogle gode forudsætninger for at få et 

godt specialeforløb. Ph.d.-studerende Ida Sofie Thuesen har yderligere bidraget med gode inputs 

til specialet, og det vil vi gerne takke hende for. 

 

Vi vil vi gerne takke følgegruppen for det overordnede “Projekt Vildkat”, som består af Dyrenes 

Beskyttelse, Dyrenes Dags Komité, Foreningen Kustos, Inges Kattehjem, Kattens Værn, Køben-

havns Universitet og QATO fonden. Følgegruppen har bidraget økonomisk til specialet. En sær-

lig tak skal lyde til Jens Jokumsen, Christina Fevejle Nielsen, Mogens Wilbert, Jørgen S. Peter-

sen, Hanne Knude Palshof, Preben Dybdahl Thomsen og Lone Nielsen som er kommet med råd 

og vejledning ifm. afholdte møder.  

 

Derudover vil vi gerne takke alle vores informanter, herunder medarbejdere ved Dyrenes Beskyt-

telse, medarbejdere ved Kattens Værn, medarbejdere ved en mindre dyreværnsorganisation, 

medarbejdere på dyreklinikker i Herning, Skive og omkringliggende kommuner, repræsentanter 

fra Herning - og Skive Jagtforening, medarbejdere ved Teknisk Forvaltning i Herning og Skive 

kommuner, medarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi samt et par med særlig interesse for 

katte i Skive Kommune. Vi er meget taknemmelige for, at i alle tog jer tid til at deltage i projek-

tet. Der skal også lyde en tak til borgerne, som deltog i vores metode afprøvning. Derudover vil 

vi selvfølgelig også gerne takke de over 1000 respondenter, der tog sig tid til at besvare vores 

spørgeskema. 

Vi vil gerne takke dyrlæge Hanne Knude Palshof, som tilbød sig som testperson til afprøvning af 

vores interviewguide til dyreklinikkerne. 

 

Sidst vil vi gerne takke Charlotte Frølund Poulsen for korrekturlæsning. 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Underskrift Marie Amtkjær Bedsted  Underskrift Sanne Toftgaard Poulsen 

Data: 23/06/2019   Data: 23/06/2019 



7 

Indholdsfortegnelse 
1.	 INDLEDNING	.......................................................................................................................	10	

1.1.	 KATTEN	I	DANMARK	..............................................................................................................	10	

1.2.	 INDEKAT	VS.	UDEKAT	.............................................................................................................	11	

1.3.	 PROBLEMER	MED	KATTE	I	DANMARK	.........................................................................................	11	

1.3.1.	 DEFINITIONER	............................................................................................................................	12	

1.3.2.	 SYGDOM	OG	NEUTRALISERING	......................................................................................................	12	

1.3.3.	 FORVALTNING	OG	REGULERING	AF	HERRELØSE	KATTE	I	DANMARK	.........................................................	14	

1.4.	 FORSKNINGSSPØRGSMÅL	........................................................................................................	17	

2.	 MATERIALER	OG	METODER	................................................................................................	18	

2.1.	 FORSKNINGSDESIGN	..............................................................................................................	18	

2.2.	 DATAINDSAMLING,	ANONYMISERING	OG	OPBEVARING	...................................................................	19	

2.3.	 AFGRÆNSNING	....................................................................................................................	20	

2.3.1.	 HERNING	KOMMUNE	..................................................................................................................	20	

2.3.2.	 SKIVE	KOMMUNE	.......................................................................................................................	20	

2.4.	 KVALITATIVE	DATA	–	INTERVIEWS	.............................................................................................	20	

2.4.1.	 PRÆSENTATION	AF	INTERVIEWGUIDES	............................................................................................	21	

2.4.2.	 PILOTTEST	AF	INTERVIEWGUIDE	.....................................................................................................	22	

2.4.3.	 INFORMANTER	...........................................................................................................................	23	

2.4.4.	 KODNINGSSTRATEGI	FOR	KVALITATIVE	DATA	.....................................................................................	25	

2.5.	 KVANTITATIVE	DATA	–	SPØRGESKEMAER	....................................................................................	25	

2.5.1.	 ANALYSE	AF	DATA	FRA	SPØRGESKEMAER	.........................................................................................	26	

2.5.2.	 METODEAFPRØVNING	AF	SPØRGESKEMA	“ALMINDELIG	BORGERE”	........................................................	26	

3.	 RESULTATER	.......................................................................................................................	27	

3.1.	 KVALITATIVE	DATA	–	INTERVIEWS	.............................................................................................	28	

3.1.1.	 DYREKLINIKKER:	.........................................................................................................................	28	

3.1.2.	 DYREVÆRNSORGANISATIONER	......................................................................................................	41	

3.1.3.	 JAGTFORENINGER	.......................................................................................................................	52	

1.1.1.	 KOMMUNER	.............................................................................................................................	53	



8 

3.1.4.	 PERSONER	MED	SÆRLIG	INTERESSE	FOR	KATTE	..................................................................................	55	

3.1.5.	 MIDT-	OG	VESTJYLLANDS	POLITI	...................................................................................................	56	

3.2.	 KVANTITATIVE	DATA	–	SPØRGESKEMAER	....................................................................................	57	

3.2.1.	 SPØRGESKEMA	”ALMINDELIGE	BORGERE”	........................................................................................	57	

3.2.2.	 SPØRGESKEMA	”SOMMERHUSEJERE”	.............................................................................................	71	

3.2.3.	 SPØRGESKEMA	”LANDMÆND”	......................................................................................................	75	

3.3.	 METODE	AFPRØVNING	AF	SPØRGESKEMA	...................................................................................	75	

3.4.	 SAMMENDRAG	AF	BESVARELSER	PÅ	FORSKNINGSSPØRGSMÅL:	..........................................................	76	

3.4.1.	 FS1-2	”FINDES	DER	PROBLEMER	MED	HERRELØSE	KATTE	I	SKIVE	OG	HERNING	KOMMUNER,	OG	HVILKEN	

KARAKTER	HAR	DISSE	PROBLEMER?”	...........................................................................................................	76	

3.4.2.	 FS3	–	”HVORDAN	ER	DE	HERRELØSE	KATTE	FORDELT	I	OMRÅDET?”	......................................................	77	

3.4.3.	 FS4	–	”HVAD	GØRES	DER	FOR	AT	REGULERE	BESTANDEN	AF	HERRELØSE	KATTE?”	OG	FS4A	–	”HERUNDER	

HVILKE	TILTAG	DYRLÆGER,	DYREVÆRNSORGANISATIONER	OG	KOMMUNER	HAR”	..................................................	78	

3.4.4.	 FS5	–	”ER	DER	FORSKEL	PÅ	KOMMUNER	MED	OG	UDEN	EN	REGULERINGSAFTALE?”	.................................	78	

3.4.5.	 FS6	–	”HVORDAN	ER	BORGERE	OG	FAGFOLKS	OPFATTELSE	AF	HERRELØSE	KATTES	VELFÆRD?”	....................	79	

3.4.6.	 FS7	–	”HVILKE	HOLDNINGER	OG	ERFARINGER	MED	HERRELØSE	KATTE	FINDER	MAN	HOS	DE	FORSKELLIGE	

GRUPPER?	BORGERE,	LANDMÆND,	SOMMERHUSEJERE	OG	FAGFOLK”	................................................................	80	

3.4.7.	 FS8	–	”OPLEVER	BORGERE,	LANDMÆND,	SOMMERHUSEJERE	OG	FAGFOLK	EN	UDVIKLING	OVER	TID?”	.........	82	

4.	 DISKUSSION	.......................................................................................................................	83	

4.1.	 DISKUSSION	AF	RESULTATER	....................................................................................................	83	

4.1.1.	 FS1.	FINDES	DER	PROBLEMER	MED	HERRELØSE	KATTE	I	SKIVE	OG	HERNING	KOMMUNER?	OG	FS2.	HVILKEN	

KARAKTER	HAR	DISSE	PROBLEMER?	.............................................................................................................	83	

4.1.2.	 FS3.	HVORDAN	ER	DE	HERRELØSE	KATTE	FORDELT	I	OMRÅDET?	...........................................................	84	

4.1.3.	 FS4.	HVAD	GØRES	DER	FOR	AT	REGULERE	BESTANDEN	AF	HERRELØSE	KATTE?	OG	FS4A.	HERUNDER	HVILKE	

TILTAG	DYRLÆGER,	DYREVÆRNSORGANISATIONER	OG	KOMMUNER	HAR	..............................................................	86	

4.1.4.	 FS5.	ER	DER	FORSKEL	PÅ	KOMMUNER	MED	OG	UDEN	EN	REGULERINGSAFTALE?	......................................	88	

4.1.5.	 FS6.	HVORDAN	ER	BORGERE	OG	FAGFOLKS	OPFATTELSE	AF	HERRELØSE	KATTES	VELFÆRD?	.........................	91	

4.1.6.	 FS7.	HVILKE	HOLDNINGER	OG	ERFARINGER	MED	HERRELØSE	KATTE	FINDER	MAN	HOS	DE	FORSKELLIGE	

GRUPPER?	BORGERE,	LANDMÆND,	SOMMERHUSEJERE	OG	FAGFOLK	..................................................................	93	

4.1.7.	 FS8.	OPLEVER	BORGERE,	LANDMÆND,	SOMMERHUSEJERE	OG	FAGFOLK	EN	UDVIKLING	OVER	TID?	...............	96	



9 

4.1.8.	 FS9.	KAN	UDTALELSER	FRA	ENKELTE	ADSPURGTE	RESPONDENTER	ANVENDES	SOM	METODE	TIL	AT	ESTIMERE	

ANTALLET	AF	KATTE	I	ET	OMRÅDE?	.............................................................................................................	97	

4.2.	 DISKUSSION	AF	METODER	........................................................................................................	97	

4.2.1.	 INTERVIEWS	..............................................................................................................................	97	

4.2.2.	 SPØRGESKEMAER	.......................................................................................................................	98	

4.2.3.	 SAMMENLIGNING	AF	KVANTITATIVE	OG	KVALITATIVE	DATA	...............................................................	100	

4.3.	 PERSPEKTIVERING	...............................................................................................................	100	

5.	 REFERENCER	.....................................................................................................................	101	

6.	 BILAG	...............................................................................................................................	105	

	

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1. Indledning 

1.1. Katten i Danmark 

Katten har levet i Danmark i 8.000-9.000 år. Man mener først, at der var tale om den europæiske 

vildkat og senere den domesticerede kat (Det Dyreetiske Råd, 2004). Den domesticerede kat 

(Felis silvestriscatus) stammer oprindeligt fra den afrikanske vildkat (Felis silvestris lybica). 

Man har tidligere troet, at der fandtes tre forskellige vildkattestammer hhv. den europæiske vild-

kat (Felis silvestris), den afrikanske vildkat (Felis lybica) samt den asiatiske vildkat (Felis or-

nata). Der var dog voksende konsensus om, at alle disse stammer fra den samme stamme. Katten 

er et af de familiedyr, der har været domesticeret i kortest tid. Der findes historiske beviser for, at 

katten har været domesticeret i 3.500 år. Der findes yderligere enkelte fund, der tyder på ca. 

8.000 år. Hvis man sammenligner med hunden, som er et andet populært familiedyr, så har den-

ne været domesticeret i mindst 15.000 år (Budiansky, 2002).  

 

I Danmark ansås katten både som brugsdyr, skadedyr, vildtlevende dyr og familiedyr. Formålet 

med at holde kat kunne derfor variere både blandt borgere, men også i lovgivningen, hvor katten 

i nogle sammenhænge ansås som skadedyrsbekæmper. Ifølge skatteloven kunne landmænd få 

dækket driftsomkostninger til katte, der udelukkende blev holdt som en del af bedriften til at 

bekæmpe mus og rotter. For at katten kunne tilskrives en klassifikation som brugsdyr, måtte den 

udelukkende færdes i og omkring staldbygninger (Højesteret, 2002; Finansministeriet, 2003; 

SKAT, 2019).  

For andre ansås katten som skadedyr. Dette kom bl.a. til udtryk hos Teknisk Forvaltning i visse 

kommuner herunder f.eks. Holstebro Kommune, hvor der var lavet en handleplan for skadedyr, 

hvori herreløse og vilde katte indgik (Haris Nuhanovic, 2019).  

En interviewundersøgelse (n = 958) udført af Danmarks Statistik i 2000 viste, at 16% af danske 

familier holdt kat. Til sammenligning viste undersøgelsen, at 40% af danske familier holdt et 

eller flere kæledyr. Undersøgelsen viste desuden, at der var flere familier med hund end med kat, 

men at antallet af katte var større end hunde. De vurderede, at der i alt var 646.000 privatejede 

katte (Danmarks Statistik 2000). 

En nyere, dansk spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) viste, at antallet af danskere, der havde 

kat, var steget til 19% på familieniveau (Sandøe, Bjørnvad, Forkman et. al., 2016). De to pro-

centsatser er dog ikke fuldstændig sammenlignelige. Dette skyldes bl.a. at de to undersøgelser 

ikke havde samme inklusionskriterier, at det ikke var klart, hvordan de i det nyere studie omreg-
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nede til familieniveau, og at det ikke var klart om begge undersøgelser havde samme familiebe-

greb. Undersøgelserne var ikke fuldstændig sammenlignelige, men det tydede stadig på, at der 

var sket en stigning i antallet af ejede katte.  

 

Udover ejede katte fandtes der også herreløse katte. Dyreværnsorganisationer estimerede, at der 

var ca. 500.000 herreløse katte i Danmark. Tallet inkluderede både ikke-socialiserede, herreløse 

katte og socialiserede, herreløse katte (Birch, u.å.). Der var dog ikke noget kendt belæg for dette 

tal, hvilket betød, at det egentlige antal af herreløse katte i Danmark var ukendt. 

 

I en dansk spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) blev det undersøgt, hvor katteejere havde an-

skaffet deres katte fra. Undersøgelsen viste, at blandt 415 katteejere kom langt de fleste katte fra 

et privat hjem (54%), 15% stammede fra et internat, 11% var tilløbere, 8% var købt hos en op-

drætter og i 6% af tilfældene havde katteejeren selv opdrættet katten. De resterende 6% i opgø-

relsen havde enten svaret “andet” eller “ved ikke”. Derudover viste det sig, at borgere sjældent 

betalte for en kat hos private, hvilket medførte, at katten ingen “pengemæssig værdi” havde 

(Sandøe, Bjørnvad, Forkman et. al., 2016). 

1.2. Indekat vs. udekat 

En dansk spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) viste, at 72% af ejede katte i Danmark havde 

adgang til udelivet. Ud over dette så man, at antallet af fritgående katte faldt, når populationen af 

mennesker i området steg. Blandt katteejere på landet lod 95% deres katte komme ud, mens det 

kun gjaldt 60% af katteejere, der boede i en større by (Sandøe, Nørsprang, Kondrup et. al., 

2018). Danmark var altså et land, hvor store procentdele af ejede katte havde adgang til udelivet. 

Der sås både fordele og ulemper ved at lade sin kat færdes frit i naturen. Fordelen var, at katten 

kunne udleve dens naturlige instinkter. Ulemperne var f.eks. risikoen for, at katten kom op at slås 

eller blev kørt ned. Ifølge en danske spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) var de to sidstnævnte 

primære årsager til, at nogle katteejere valgte at holde deres kat indendørs (Sandøe, Nørsprang, 

Forkman et. al., 2017). 

1.3. Problemer med katte i Danmark 

En dansk spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) viste, at 27% af danskerne anså fritgående katte 

for at være et problem. Mange brød sig ikke om fritgående katte pga. deres ekskrementer, deres 

adfærd, og fordi de kunne forårsage nabokonflikter. Studiet viste desuden, at borgere, der aldrig 
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havde haft kat, oftere så fritgående katte som et problem sammenlignet med borgere, der havde 

eller havde haft kat (Sandøe, Nørsprang, Kondrup et. al., 2018). 

1.3.1. Definitioner 

Når man talte om “herreløse katte”, så drejede det sig om katte, som ikke havde en fast tilknyt-

ning til en bestemt husstand, og det var usikkert, hvor de stammede fra. Det Dyreetiske Råd for-

modede, at herreløse katte enten havde en fortid som ejede katte eller var efterkommere af ejede 

katte. De vurderede desuden, at herreløse katte typisk levede i tæt forbindelse med mennesker 

(Det Dyreetiske Råd, 2004). Herreløse katte omtaltes med forskellige definitioner. Nogle kaldte 

dem blot herreløse katte, mens andre kaldte dem tilløbere, vildkatte, staldkatte, baggårdskatte 

eller lignende (Slater, 2007). Derudover fandtes også udtrykket “sommerhuskat”, som var en kat, 

der var blevet efterladt i et sommerhus- eller kolonihaveområde (Inges Kattehjem, u.å.; Dyrenes 

Beskyttelse, 2018). I litteraturen anvendtes også forskellige termer og begreber, hvilket gjorde 

det svært at sammenligne studier.  

Vi valgte for overskuelighedens skyld gennemgående at anvende betegnelsen “herreløse katte” i 

resten af specialet. Den overordnede betegnelse “herreløse katte” indeholdt følgende tre underka-

tegorier: 

1. Ikke-socialiserede, herreløse katte 

2. Socialiserede, herreløse katte, der tidligere havde haft en ejer 

3. Socialiserede, herreløse katte, der aldrig havde haft en ejer 

1.3.2. Sygdom og neutralisering 

Der findes forskellige vira, som kan forårsage sygdom hos katte, herunder bl.a. coronavirus, felin 

immundeficiensvirus (FIV), felin leukæmivirus (FeLV), felin panleukopenivirus og calicivirus. 

Coronavirus kan forårsage gastrointestinale symptomer eller felin infektiøs peritonitis (FIP) alt 

efter, hvor virus replikeres. FIP kan vise sig i en våd eller tør form. Det mest klassiske symptom 

på våd FIP er abdominal distension sfa. effusion. Det mest klassiske symptom på tør FIP er ante-

rior uveitis og chorioretinitis. Nogle inficerede katte har kun subkliniske symptomer. 

Felin immundeficiensvirus (FIV), også kaldt katteaids, kan både smitte venerisk, transplacentalt 

eller via bid og forårsager et nedsat immunforsvar. De kliniske tegn på FIV er enten direkte for-

årsaget af virusinfektionen eller kommer sfa. sekundære infektioner.  

Felin leukæmivirus (FeLV) smitter via spyt eller næseflåd. Katte med FeLV vil typisk præsente-

res med uspecifikke symptomer forårsaget af virusinfektionen eller sekundære infektioner sfa. 

immunosuppression.  
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Felin panleukopenivirus, også kaldt kattesyge, smitter via fæces. De kliniske tegn på pan-

leukopeni er diarre, opkast og blødning fra tarmen. Der er dog også nogle inficerede katte, som 

kun har subkliniske infektioner. 

Calicivirus smitter via kontakt med inficerede katte. Calicivirus kan give infektion i de øvre luft-

veje, orale ulcerationer eller polyarthritis (Nelson & Couto, 2014). 

  

Undersøgelser fra det sydlige Canada, det østlige USA og det sydlige Brasilien viste, at herreløse 

katte kunne overføre patogener til vilde dyr (Aramini et al., 1998), husdyr (Mateus-Pinilla et al., 

2002), familiedyr (Meireles et al., 2004) og mennesker (Hill & Dubey, 2002) og udgjorde derfor 

en sygdomsrisiko, når de færdedes i naturen. En undersøgelse fra det østlige USA viste, at syg-

domsforekomsten hos 76 socialiserede, ejede katte, der færdedes ude, var lavere end for 100 ik-

ke-socialiserede, herreløse katte, der ligeledes færdedes ude (Nutter, Dubey & Levine et. al, 

2004). Der var ikke undersøgt noget lignende under danske forhold, men det var plausibelt, at 

dette også gjaldt i Danmark.  

En af årsagerne, til at undersøgelsen viste en lavere sygdomsforekomst hos ejede katte, der fær-

dedes ude, kunne muligvis tilskrives neutralisation af ejede katte. Neutralisation medfører ofte en 

adfærdsændring, der nedsætter risikoen for, at der opstår slåskampe, hvorved kontakten mellem 

katte sænkes og smitterisikoen nedsættes (Det Dyreetiske Råd, 2004). Denne adfærdsændring så 

man bl.a. i et studie fra det sydøstlige USA, som undersøgte ændringer i kattenes adfærd samt 

huldscore ifm. neutralisation. Studiet viste, at 63 voksne, ikke-socialiserede, herreløse katte i 

gennemsnit havde en huldscore på 4 (på en skala fra 1-9), de var altså slanke men ikke udsultede. 

Et år senere indfangede de 31 af disse katte igen og fandt, at alle havde øget omfang af falciform 

fedt, tungere kropsvægt og en gennemsnitlig huldscore på 5. Kattenes foderværter vurderede 

desuden, at kattene var blevet mere sociale, mindre aggressive, mindre tilbøjelige til at strejfe og 

havde fået en pænere pels og generelt bedre velfærd (Scott et. al., 2002).  

I en dansk spørgeskemaundersøgelse (n = 2003) fandt man, at 21% af respondenterne ejede kat-

te, og blandt disse katte var 86% neutraliserede. Dog viste undersøgelsen yderligere, at på trods 

af at 86% valgte at få deres kat neutraliseret, så fik knap halvdelen af katteejerne ikke deres kat 

regelmæssigt vaccineret (48%). Derudover var det over halvdelen af katteejerne (54%), der kun 

ville tage deres kat til dyrlæge, hvis den viste tegn på at være alvorligt syg, mens 7% aldrig ville 

tage deres kat til dyrlæge (Sandøe, Bjørnvad, Forkman et. al., 2016). 
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1.3.3. Forvaltning og regulering af herreløse katte i Danmark 

Lovgivning vedrørende katte 

Der var begrænset lovgivning vedr. katte i Danmark. Katte var dog omfattet af “Dyreværnslo-

ven”, hvor det kort fortalt blev påpeget, at katte ligesom andre dyr skulle beskyttes bedst muligt 

mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe (Fødevarestyrelsen, 2018). 

Ejede katte var desuden underlagt “Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred”. Her blev det 

bl.a. påpeget, at alle dyreejere havde pligt til at gøre, hvad de kunne, for at holde sine dyr inkl. 

katte på egen matrikel jævnfør §1. Nedskydning eller anden direkte drab af ejede katte var ikke 

lovligt jævnfør §14 stk. 3, medmindre dyret angreb andre husdyr eller var til nærliggende fare for 

person eller ejendom (Miljø- og Fødevareministeriet, 2015). Det var samtidig denne lovgivning, 

som beskrev, hvilken fremgangsmåde, der skulle benyttes ifm. fremlysning. Det blev påpeget, at 

katte skulle fremlyses i mindst 3 dage, før de kunne videreformidles jævnfør §9.  

Herreløse katte var omfattet af “Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte”. 

Ifølge denne bekendtgørelse måtte indfangning og aflivning af herreløse katte kun foretages af 

praktiserende dyrlæger eller personer, der var instrueret og/eller var under tilsyn af en praktise-

rende dyrlæge. Det var denne lovgivning, der gjorde det muligt for medarbejdere hos dyreværns-

organisationer såsom katteinspektører hos Kattens Værn at udføre deres arbejde (Justitsministe-

riet, 1984). I samme bekendtgørelse var der flere krav til bl.a. fælder, udløsning af fælder og va-

righed af transportering af indfangede katte. Det skulle desuden altid undersøges, om katten var 

mærket (øremærke, chip eller halsbånd) eller diegivende, og i begge tilfælde skulle katten slippes 

fri igen. Herreløse katte skulle indfanges og aflives på den mest humane måde, hvilket som ho-

vedregel var ved injektion af et dødeligt stof (Miljø- og Fødevareministeriet, 1997; Justitsmini-

steriet, 1984).  

Indfangning mhp. aflivning måtte kun ske på anmodning fra kommunen. Det var dog en undta-

gelse, hvis katten var skadet eller syg. I sådanne situationer var “Dyreværnsloven” gældende. 

Hvis indfangningen skete mhp. andre tiltag såsom neutralisation, mærkning eller lignende, kunne 

indfangningen ske på anmodning fra enhver. 

Hos Fødevarestyrelsen påpegede de, at praktiserende dyrlæger ikke måtte aflive herreløse katte 

uden at underrette kommunen først, hvorefter kommunen skulle anmode om aflivning. Fødeva-

restyrelsen var dog ikke bekendt med, hvordan kommunerne forvaltede reglerne i praksis, da det 

var op til den enkelte kommune at bestemme.  

Fødevarestyrelsen påpegede desuden, at man skulle være opmærksom på, at hvis man indfange-

de en kat, som ikke var mærket, så var det ikke ensbetydende med, at katten var herreløs. Man 

kunne altså ikke som udgangspunkt definere en ikke-mærket kat som herreløs. Hvis det var 
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sandsynligt, at katten havde en ejer, så havde man pligt til at anmelde en eventuel indfangning til 

politiet jævnfør §6 i “Bekendtgørelsen af lov om mark- og vejfred” (bilag 1).  

 

I Danmark var det lovpligtig at registrere heste og hunde, men der var ingen lovgivning for regi-

strering af katte (Fødevarestyrelsen 2018; Fødevarestyrelsen 2017). Mærkning af katte kan fore-

gå enten ved øretatovering og/eller chipning. Fordelen ved mærkning er, at registrerede kattes 

ejere kan identificeres. En øretatovering er desuden et visuelt tegn på, at katten er ejet. Dog kan 

en øretatovering være svær at aflæse. En chip kan derimod kun aflæses med en chipaflæser, som 

det ofte kun er fagpersoner, der er i besiddelse af. Gældende for både øretatoveringer og chip er 

risikoen for manglende eller fejlregistrering.   

I Danmark var der to katteregistre til registrering af øretatovering og chipnummer. Det ene regi-

ster “Det Danske Katteregister” var en selvstændig forening stiftet af Den Danske Dyrlægefor-

ening, DOSO (Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation), Dyrenes Beskyttelse, Dy-

refondet, Felis Danica og Kattens Værn (Det Danske Katteregister, u.å.). Det andet register hed 

“Dansk Katteregister” og blev stiftet af Inges Kattehjem (Dansk Katteregister, u.å.). Det kostede 

et gebyr på 145 kr. at få en kat registreret i Det Danske Katteregister, mens det var gratis ved 

Dansk Katteregister (Det Danske Katteregister, u.å.; Dansk Katteregister, u.å.). 

En anden måde at mærke en kat på var at klippe det yderste stykke af kattens øre af. Dette blev 

typisk udført på kattens venstre øre og ifm. neutralisation. Denne måde at mærke katte var ud-

bredt i hele verden ifm. TNR (trap, neuter and release) af herreløse katte (International Cat Care, 

u.å.). Selvom indgrebet var non-kurativt, så var det anbefalet af den europæiske konvention for 

beskyttelse af familiedyr ifm. genudsætning af ikke-socialiserede, herreløse katte (Council of 

Europe, 1987). 

 

Forvaltning af herreløse katte 

I Danmark var der i alt 98 kommuner (Den Store Danske, 2017). En artikel udgivet af Den Dan-

ske Dyrlægeforening beskrev, at 38 kommuner havde en aftale med Kattens Værn angående 

håndtering af kommunens kattesager. 11 kommuner havde enten selv en enhed, der håndterede 

sagerne eller havde en aftale med en ekstern kattefanger (Mortalin, lokale dyrlæger, Dansk Dy-

reværn Århus). De resterende kommuner havde ingen procedurer eller henviste blot borgere til 

dyreværnsorganisationer (Den Danske Dyrlægeforening, u.å.). Ifølge en rapport fra Fødevaresty-

relsen, som i 2015 udførte en spørgeskemaundersøgelse blandt danske kommuner, var de to hyp-

pigste henvendelsesårsager fra borgere til kommunerne vedr. katteproblemer bekymring for kat-

tenes velfærd, eller at borgere havde følt gener af katte (Fødevarestyrelsen, 2015).  
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For at undgå lokale og nationale problemer med herreløse katte foretog man forskellige former 

for forvaltning og regulering. I Danmark blev dette arbejde i stor grad udført af dyreværnsorga-

nisationer. Visse dyreværnsorganisationer arbejdede på nationalt niveau og tog sig af dyr i hele 

Danmark, mens andre organisationer arbejdede lokalt. Nogle organisationer tog sig af mange 

forskellige dyrearter, hvor andre havde specialiseret sig særligt i katte. Der fandtes både mindre 

og større dyreværnsorganisationer (Dyreværnet Tøstrup Kattehjem, u.å.; Nielsen, u.å.; Kattens 

Værn, u.å., Dyrenes Beskyttelse, u.å., Inges Kattehjem, u.å.). Lovgivningsmæssigt måtte er-

hvervsmæssig handel eller opdræt af dyr jf. dyreværnsloven kun foretages, hvis man havde en 

tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Dette gjaldt også, hvis man ønskede at drive dyreinternat eller 

dyrepension (Fødevarestyrelsen, 2018).   

Dyrenes Beskyttelse, Inges Kattehjem og Kattens Værn var nogle af de største dan-

ske dyreværnsorganisationer, der beskæftigede sig med katte. Dyrenes Beskyttelse tog sig pri-

mært af nødstedte eller tilskadekomne katte (Dyrenes Beskyttelse, u.å.), Kattens Værn tog sig 

primært af ikke-socialiserede, herreløse katte (Kattens Værn, u..å.) og Inges Kattehjem tog sig af 

socialiserede, herreløse katte samt killinger (Inges Kattehjem, u.å.). 

 

I de tre dyreværnsorganisationer fandtes der tre skæbner for en indfanget, herreløs kat. Organisa-

tionerne prøvede så vidt muligt at skaffe nye hjem til socialiserede, herreløse katte. For ikke-

socialiserede, herreløse katte fandtes der foderværtsordninger, hvor katte blev genudsat samme 

sted, efter at være blevet undersøgt af en dyrlæge, testet for diverse sygdomme, neutraliseret, 

vaccineret, øremærket i foderværtens navn samt behandlet for orm og øremider. Det krævede 

dog, at der var en borger, som ville tage ansvar for kattene. Både Kattens Værn og Inges Katte-

hjem tilbød sådanne foderværtsordninger, hvor prisen for ydelserne typisk lå lavere end det typi-

ske prisleje. Sidste løsning var aflivning, hvis katten blev vurderet syg, tilskadekommen eller 

uegnet til videreformidling (Dyrenes Beskyttelse, u.å.; Kattens Værn, u.å.; Inges Kattehjem, 

u.å.). 

Alle tre dyreværnsorganisationer havde internater rundt om i landet. Her var det muligt at købe 

en kat. Ud over de katte, som organisationerne indfangede, kunne der også befinde sig privatind-

leverede katte på internaterne. Flere dyreværnsorganisationer tog imod katte fra borgere, der ikke 

kunne have dem mere forudsat, at der var plads på internaterne. Katte på internaterne blev sund-

hedstjekket, testet for diverse sygdomme, neutraliseret, øremærket og vaccineret, før de blev 

videreformidlet. Prisen på en internatskat var i gennemsnit 1000 kr. (Dyrenes Beskyttelse - 

Nordjyllands Internat, u.å; Kattens Værn, u.å.; Inges Kattehjem, 2016) 
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Blandt flere dyreværnsorganisationer og Den Danske Dyrlægeforening var der et stort ønske om 

en “kattelov”, som gjorde det obligatorisk for katteejere at mærke og registrere deres katte (Dy-

renes Beskyttelse, 2018; Inges Kattehjem, u.å.; Den Danske Dyrlægeforening, u.å.). Desuden 

havde flere borgere forsøgt at lave et borgerforslag om en kattelov dog uden held (Anonyme 

forfattere, 2018).  

1.4. Forskningsspørgsmål 

Formålet med vores specialeprojekt var at få et overblik over, hvordan situationen med herreløse 

katte så ud i Midtjylland ved at besvare følgende forskningsspørgsmål: 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 

2. Hvilken karakter har disse problemer?  

3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 

4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

1. Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  

6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 

7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de forskellige grupper? 

Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 

8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over tid? 

9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at estimere antal-

let af katte i et område? 

 

For at få et nuanceret indblik i problemstillingerne ønskede vi at indhente oplysninger og erfa-

ringer fra flere forskellige grupper af informanter. Herunder fagfolk, dyreværnsorganisationer, 

almindelige borgere, sommerhusejere mf. Vi valgte at afgrænse projektet til Skive og Herning 

kommuner for at kunne sammenligne en kommune, som har en reguleringsaftale med Kattens 

Værn (Skive Kommune) og en kommune uden en reguleringsaftale (Herning Kommune). Vi 

ønskede at undersøge om en reguleringsaftale gjorde en forskel ift. problemer og håndtering af 

herreløse katte samt undersøge erfaringer og meninger om herreløse katte, som rapporteret af 

informanter fra interviews og almindelige borgere.  

Der fandtes på pågældende tidspunkt ingen opgørelse over velfærden hos herreløse katte i Dan-

mark. Vi ønskede derfor at undersøge herreløse kattes velfærd vha. vurderinger fra fagfolk og 

almindelige borgere. 
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Både Skive og Herning kommuner består af store landbrugsområder og mindst en større by (over 

30.000 indbyggere), hvilket gav mulighed for at undersøge, om der var forskel mellem land og 

by. Skive Kommune var ydermere en kommune med mange sommerhusområder (Skive Kom-

mune, 2018), hvilket var ideelt, da vi også ønskede at undersøge, om der var problemer med her-

reløse katte i sommerhusområder. I Herning Kommune var der kun enkelte, mindre områder med 

sommerhuse, og kommunen blev derfor ikke inkluderet i undersøgelsen vedr. sommerhusområ-

der. 

2. Materialer og metoder 

2.1. Forskningsdesign 

Specialet er udarbejdet efter et mixed methods design. På figur 1 ses et overblik over de forskellige 

metoder og grupper af informanter. Dataindsamlingen blev foretaget i Skive og Herning kommuner 

i perioden februar til juni 2019.  

 
Figur 1: Overblik over studiedesign. Tallene i figuren beskriver hvilke forskningsspørgs-

mål (FS), de enkelte grupper er med til at besvare: 

1: FS1-FS8 2: FS1-FS8 3: FS1-FS8 4: FS1-FS8 5: FS1-FS2 + FS7-FS8  

6: FS1-FS8 7: FS1-FS8 8: FS1-FS8 9: FS1-FS8 10: FS9 
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For at besvare vores forskningsspørgsmål var det nødvendigt at inkludere informanter, der havde 

viden om og erfaring med herreløse katte. Ved hjælp af brainstorm og sparring med vejledere og 

følgegruppen for projektet, blev følgende grupper vurderet som vigtige informanter: dyrlæger, dy-

reværnsorganisationer, jægere, medarbejdere i de to kommuners tekniske forvaltninger, personer 

med særlig interesse for katte, Midt- og Vestjyllands Politi, landmænd, almindelige borgere og 

sommerhusejere. På grund af specialeprojektets begrænsede tidsramme fravalgte vi flere informan-

ter, herunder ejendomsinspektører, formænd for beboerforeninger, skovfogeder og skadedyrsbe-

kæmpere. 

Der blev foretaget interviews af dyrlæger, medarbejdere på internater, kredsformænd, katteinspek-

tører, jægere, medarbejdere fra de to tekniske forvaltninger, personer med særlig interesse for katte 

samt Midt- og Vestjyllands Politi. Derudover blev der udsendt spørgeskema til grupperne “land-

mænd”, “sommerhusejere” og “almindelige borgere”. Der blev desuden indhentet statistiske oplys-

ninger fra Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse, som er præsenteret i forbindelse med data fra in-

terviews. 

2.2. Dataindsamling, anonymisering og opbevaring 

Respondenterne til spørgeskemaet blev på første side i spørgeskemaet informeret om, at spørge-

skemaet var anonymt. De informanter, der skulle deltage i et interview, underskrev en samtykke-

erklæring, hvori de accepterede, at interviewet blev optaget, og at materialet måtte bruges både i 

vores specialeprojekt og i det overordnede ph.d. projekt. I samtykkeerklæringen gjorde vi infor-

manterne opmærksomme på, at optagelsen skulle bruges til at lave et anonymiseret referat.  

Alt materiale i opgave og bilag er altså uden personfølsomme oplysninger.  

 

Spørgeskemaerne blev fremstillet i SurveyXact, og besvarelserne blev senere overført til Excel. 

Derudover lavede vi ved hjælp af en mobiltelefon optagelser af vores interviews. Lydfilerne her-

fra blev efterfølgende opbevaret på et krypteret USB-stik og slettet fra mobiltelefonen. Indholdet 

af optagelserne blev opsummeret i anonyme referater, som ligeledes blev opbevaret på et krypte-

ret USB-stik. Referaterne fra dyreklinikkerne blev så vidt muligt anonymiseret, således at udta-

lelser ikke kan spores tilbage til hverken informanten eller dennes arbejdsplads, men det kan ses, 

hvilken kommune udtalelserne stammer fra. Referaterne fra øvrige informanter blev anonymise-

ret, således at identiteten af den enkelte informant ikke fremgår. Dog valgte vi ikke at anonymi-

sere disse informanters arbejdsplads, da denne oplysning har stor relevans for specialeprojektet.  
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2.3. Afgrænsning 

2.3.1. Herning Kommune 

Herning Kommune havde pr. 1. januar 2019 et indbyggertal på 88.917 (Danmarks Statistik, 

2019). Kommunens areal var 1.321 km2, hvilket gav en befolkningstæthed på 67 indbygge-

re/km2. Udover Herning by bestod kommunen af flere mindre byer og mange landsbyer. 

Herning Kommune oplyste på deres hjemmeside, at de ikke indfangede herreløse katte, men 

henviste til Kattens Værn, hvis borgere havde problemer med herreløse katte. Udgifterne skulle 

borgeren selv afholde (Herning Kommune, u.å.). 

2.3.2. Skive Kommune 

Skive Kommune havde pr. 1. januar 2019 et indbyggertal på 46.224 (Danmarks Statistik, 2019). 

Kommunens areal var 683 km2, hvilket gav en befolkningstæthed på 68 indbyggere/km2. (Øko-

nomi og indenrigsministeriet, 2018). 

Kommunen var beliggende ved Limfjorden og bestod af områderne Nordfjends, Salling og øen 

Fur. Udover Skive by bestod kommunen af flere mindre byer og mange landsbyer (Skive Kom-

mune, u.å.). 

Skive Kommune oplyste på deres hjemmeside, at de havde en aftale med Kattens Værn. De op-

fordrede borgere til at rette henvendelse direkte til Kattens Værn, hvis de oplevede problemer 

vedr. herreløse katte. Desuden informerede de om, at borgere, der var generet af en eller flere 

ejede katte, burde kontakte kattens ejer, så der kunne findes en løsning. Hvis dette ikke løste 

problemet, burde politiet kontaktes. 

2.4. Kvalitative data – Interviews 

Vi valgte et kvalitativ forskningsinterview for at inddrage informanternes viden, vurderinger og 

holdninger om herreløse katte. Der blev udfærdiget interviewguides, som tog udgangspunkt i 

projektets forskningsspørgsmål. Interviewguiderne indeholdt både åbne spørgsmål samt mere 

uddybende spørgsmål (bilag 2). En af interviewguiderne er præsenteret i afsnittet ”Præsentation 

af interviewguide”, hvilket også gør sig gældende for selve spørgsmålene.   

Vi benyttede os af interviewguides, som indeholdt relativt lukkede nøglespørgsmål. Dette design 

var mindre tidskrævende, da det gav kortere interviews end et mere eksplorativt design. Samtidig 

vil det være nemmere for andre at gøre brug af vores interviewguides. 
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2.4.1. Præsentation af interviewguides 

Vi benyttede os af forskellige interviewguides til de forskellige grupper af informanter. Alle in-

formanter fik en kort forklaring om projektet før interviews, hvorfor det ikke var nødvendigt at 

have spørgsmål, som sporede informanten ind på undersøgelsens emne. Alle interviews blev 

indledt med de samme introducerende spørgsmål med det formål at “bryde isen”. Det var bl.a. 

spørgsmål vedr. informantens definition på herreløse og vilde katte. Vi havde forsøgt at formule-

re neutrale spørgsmål med det formål, at informanten kunne komme med sit eget umiddelbare 

svar uden at blive farvet af vores holdning. Flere af nøglespørgsmålene gik igen i alle interview-

guides, og blev derfor stillet til alle grupper af informanter. Det var dog også nødvendigt med 

mere specifikke spørgsmål til de enkelte grupper, da de havde forskellige roller ift. katteproble-

met.  

Vi vil her give et overblik over sammenhængen mellem vores forskningsspørgsmål og inter-

viewguides. Vi tager udgangspunkt i interviewguiden til dyreklinikker, men det samme gør sig 

gældende for alle interviewguides. Forskningsspørgsmål kan ses på side 17 i indledningen og 

interviewguides kan ses i bilag 2.  

  

Forskningsspørgsmål 1 og 2 blev forsøgt besvaret ved at stille spørgsmål såsom: “Hvor mange 

herreløse katte vurderer du, at der er i kommunen?”, “Hvad er klinikkens erfaringer med herrelø-

se katte i området?”, “Hvor ofte bliver i kontaktet af personer, der har problemer med herreløse 

katte?” og “Oplever I problemer med herreløse katte?”. Vi stillede flere forskellige spørgsmål for 

at få så mange detaljer ud af informanten som muligt. 

Desuden vurderede vi, at det var vigtigt at spørge informanterne, hvordan de definerede en herre-

løs kat for at afklare, hvordan informanternes udtalelser passede ind under de grupperinger, vi 

havde lavet.  

Vi bad informanterne vurdere, om der var områder i kommunen f.eks. specifikke byer, på landet, 

ved bestemte personer osv., hvor der var mange herreløse katte for at få besvaret forsknings-

spørgsmål 3. Derudover stillede vi spørgsmålet: “Ses der sæsonvariation?” for at sikre, at de ikke 

blot besvarede ud fra de oplevelser, de havde på klinikken på pågældende tidspunkt. 

Vi ønskede at få informanterne til at svare på, hvordan herreløse kattes generelle velfærd var for 

at besvare forskningsspørgsmål 6. Dette gjorde vi bl.a. ved at stille følgende spørgsmål: “Hvor-

dan har kattene det?”, “Hvis I får kattene ind, hvordan vurderer I da kattenes velfærd?” og “Hvad 

er årsagen til, at privatpersoner kontakter jer vedrørende disse katte?”. Det sidste spørgsmål var 

mhp. at få en vurdering af, om klinikkerne blev kontaktet, fordi borgerne syntes, at kattene mis-

trivedes eller af anden årsag. Disse oplysninger var også vigtige ift. forskningsspørgsmål 1 og 2.   
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For at undersøge udviklingen over tid ifm. forskningsspørgsmål 8, var det vigtigt at specificere, 

hvilke punkter af udvikling, vi ønskede at undersøge. Spørgsmålet og de specifikke punkter lød 

således: “Har I set en udvikling/ændring i: antal af henvendelser, velfærden hos kattene eller i, 

hvad kontaktpersonen ønsker, der skal ske med katten?”. Der kunne desuden gennem interviewet 

komme andre fokuspunkter, hvis informanten selv bød ind med andet. Vi forsøgte at få et natur-

ligt flow i vores interview, hvilket medførte, at rækkefølgen af spørgsmålene ofte var forskellig. 

I forhold til forskningsspørgsmål 4, som handler om regulering, ønskede vi at undersøge, om 

informanterne havde erfaringer med og kendskab til forskellige former for regulering. Derfor 

spurgte vi først informanterne, hvad deres procedure var, når borgere henvendte sig angående 

herreløse katte. Efterfølgende spurgte vi ind til, om klinikken selv havde tiltag for at regulere 

bestanden af katte, f.eks. ved neutralisationskampagner og aflivning af uønskede killinger, og om 

det havde den ønskede effekt.  

Der blev spurgt specifikt ind til klinikkens samarbejde med dyreværnsorganisationer for at få en 

vurdering af, hvor udbredte og anvendte dyreværnsorganisationernes ydelser var. Ligeledes øn-

skede vi at undersøge, om klinikkerne forsøgte at forebygge antallet af herreløse katte ved altid 

at mærke og registrere katte, som blev neutraliseret. Dette blev undersøgt ved at stille spørgsmå-

let “Neutraliserer I katte uden at mærke og registrere dem i et katteregister?”  

Til sidst blev der spurgt ind til holdninger for at besvare forskningsspørgsmål 8. Dette indebar 

både holdninger fra informanten, men også informantens vurdering af, hvilke holdninger deres 

klienter havde. Vi ønskede at undersøge folks holdning til bl.a. fritgående katte, herreløse katte, 

neutralisation og mærkning af katte. 

2.4.2. Pilottest af interviewguide 

Vi afprøvede vores interviewguide rettet mod dyrlæger vha. et pilotinterview. Informanten var 

en dyrlæge fra et andet område end vores fokusområde. Pilottesten gav os mulighed for at afprø-

ve, hvordan interviewguiden fungerede i praksis. Der var et naturligt flow i samtalen, og vi fik 

besvaret både vores nøgle- og uddybende spørgsmål. Efter pilottesten justerede vi nogle af 

spørgsmålene ud fra kommentarer fra informanten og vores egne oplevelser fra interviewet. Vi 

fik desuden en idé om interviewets længde.  
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2.4.3. Informanter 

Dyreklinikker 

På Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside henviste de til en app, hvor man kunne finde en 

oversigt over dyrlæger i Danmark. Ved hjælp af denne app blev der lavet en liste over dyrekli-

nikker i Herning Kommune og Skive Kommune samt dyreklinikker, som grænser op til Skive 

Kommune (Den Danske Dyrlægeforening, u.å.). Dyreklinikkerne blev rekrutteret til interviews 

via mail, telefonopkald eller fremmøde på klinikken. 

 

Dyreværnsorganisationer 

Dyreværnsorganisationerne blev kontaktet via mail og/eller telefonisk. Det lykkedes os at kom-

me i kontakt med Dyrenes Beskyttelses internat i Hjallerup, to kredsformænd ved Dyrenes Be-

skyttelse, Kattens Værns internat i Aalborg og den lokal katteinspektør fra Kattens Værn. Vi 

valgte disse informanter, da de to kredsformænd og katteinspektøren dækkede Skive og Herning 

Kommuner, og da internaterne i Hjallerup og Aalborg modtog katte fra de to kommuner. Dyre-

nes Beskyttelse havde også et internat i Brande, som modtog katte fra Skive og Herning kom-

muner, men det var ikke muligt at arrangere et møde med medarbejdere eller frivillige fra dette 

internat.  

 

Dyrenes Beskyttelse havde en vagtcentral, som kunne kontaktes på telefonnummeret 1812. Her 

kunne man ringe ind, hvis man havde kendskab til dyr i nød. Hos Dyrenes Beskyttelse havde de 

en database bl.a. vedr. henvendelser om katte. Vi fik adgang til data fra denne database via mail-

korrespondance med Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse. De tilsendte do-

kumenter indeholdt data fra Skive- og Herning kommuner fra 2015-2018. Disse data var indsat i 

et excel-ark, som viste hændelsen og den efterfølgende handling.  

 

Når Dyrenes Beskyttelse blev kontaktet vedr. katte, var der forskellige handleplaner alt efter 

hvilken hændelse, der var tale om. De kunne indsætte katten på internat, lade sagen overgå til 

Falck, få en kredsformand til at håndtere problemet, eller også kunne 1812 selv håndtere opga-

ven ved f.eks. at få henvenderen til at køre katten til nærmeste dyreklinik. Dyreklinikker kunne i 

kraft af en aftale mellem Dyrenes Beskyttelse og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening 

få refunderet sine udgifter efterfølgende. Ca. 50% af opgaverne blev videresendt til lokale kreds-

formænd, som enten kunne håndtere det telefonisk eller køre ud til sagen.  
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Vi fik udleveret data fra Kattens Værn gennem en katteinspektør. Organisationen indsamlede 

data via en app, som de brugte til at holde styr på antal sager, antal katte og hvordan sagerne blev 

håndteret. Vi fik adgang til excel-ark med udvalgte data og udfærdigede efterfølgende vores eg-

ne tabeller, som gav et overblik over deres arbejde fra 2015-2018.  

 

Jægere 

Vi valgte de største lokale jagtforeninger i Skive og Herning kommuner hhv. Skive Jagtforening 

og Herning Jagtforening. Vi formodede, at repræsentanter fra de to foreninger kunne give udta-

lelser, som var dækkende for gruppen af jægere. Vi kontaktede begge via mail. Repræsentanten 

fra Herning Jagtforening indvilligede i et interview, mens repræsentanten fra Skive Jagtforening 

ønskede at besvare spørgsmålene via mail.  

 

Teknisk Forvaltning 

Vi havde en mailkorrespondance med de to kommuners tekniske forvaltninger. I begge kommu-

ner endte det ud i et telefonisk interview. Yderligere blev det afprøvet at kontakte Herning 

Kommune angående et fiktivt katteproblem for at finde ud af, hvordan de håndterede sådanne 

sager. 

 

Personer med særlig interesse for katte 

Vi valgte at inkludere personer, som havde særlig interesse for katte såsom foderværter, personer 

med mange katte, personer der hjalp herreløse katte eller som havde et stort kendskab til katte i 

Danmark. Vi fandt frem til personer med særlig interesse for katte ved at lave et opslag på Face-

book, som blev delt bredt i Facebookgrupper herunder lokale, dyrerelaterede grupper og decide-

rede debatsider for folk, der kunne lide katte. Opslaget og de specifikke Facebookgrupper kan 

ses i bilag 3. 

 

Midt- og Vestjyllands Politi 

Vi foretog et telefonisk interview med en medarbejder fra Særlovsafdelingen under Midt- og 

Vestjyllands Politi. Vi havde fået kontakten gennem Dyrenes Beskyttelse, som fortalte, at ved-

kommende var Dyrenes Beskyttelses kontaktperson ved politiet.  
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2.4.4. Kodningsstrategi for kvalitative data 

Kort efter hvert enkelt interview gennemgik vi lydfilen og skrev et anonymiseret referat. Refera-

terne tog udgangspunkt i informantens erfaringer, holdninger og meninger.  

 

Referaterne fra informanterne fra dyreklinikker og dyreværnsorganisationer blev overført til pro-

grammet Nvivo, som blev anvendt til at kode materialet og på den måde gøre det nemmere at 

analysere materialet. Vi dannede overordnede kategorier ud fra spørgsmålene i interviewguiden 

samt de emner, som der blev talt mest om under interviewene. Vi har forsøgte at bevare en åben-

hed i forhold til, hvad informanterne selv tillagde stor betydning. Kodningskategorierne kan ses i 

bilag 4.  

2.5. Kvantitative data – Spørgeskemaer 

Der blev udarbejdet tre spørgeskemaer, der havde hver sin målgruppe: A: Almindelige borgere, 

B: Sommerhusejere og C: Landmænd. For at tilhøre gruppen ”almindelige borgere” skulle man 

være borger i Skive eller Herning kommuner. Dette gjorde sig også gældende for gruppen 

”landmænd”, men her skulle respondenterne derudover også være tilknyttet en bedrift. Spørge-

skemaet til gruppen ”sommerhusejere” var målrettet borgere, som ejede et sommerhus i Skive 

Kommune. Et andet inklusionskriterium var at respondenterne skulle være >15år. Visse spørgs-

mål kunne kun besvares, hvis respondenten havde svaret noget specifikt i det foregående 

spørgsmål.  

Vi ønskede at nå ud til så mange som muligt i disse tre store målgrupper. Ved at lave et spørge-

skema frem for at udføre interviews kunne vi få mange besvarelser på kort tid.  

Før spørgeskemaet til almindelige borgere blev distribueret, blev det via en pilottest gennemgået 

af en række medstuderende, venner og familiemedlemmer i forskellige aldersgrupper og med 

forskellig uddannelsesbaggrund. De kom med skriftlig og mundtlig feedback, som blev gennem-

gået og implementeret i spørgeskemaet. 

 

Spørgeskemaet til landmænd blev distribueret via nyhedsmails fra lokale landboforeninger i hver 

kommune hhv. Landbo Limfjord i Skive Kommune og SAGRO i Herning Kommune. Landbo  

Limfjord distribuerede spørgeskemaet via deres nyhedsmail til landboforeningernes medlemmer 

(bilag 5).  
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Spørgeskemaet til almindelige borgere blev spredt via relevante Facebookgrupper. Vi produce-

rede en liste over byer/områder i hver af de to kommuner ved at benytte Google Maps. Herefter 

søgte vi på Facebook efter grupper relateret til disse byer eller områder. I alle grupper blev bag-

grunden for spørgeskemaundersøgelsen beskrevet og herunder linket til spørgeskemaet (bilag 6). 

Der blev derudover udformet et informationsbrev med tilhørende link til spørgeskemaundersø-

gelsen til sommerhusejere, som blev udskrevet og uddelt i postkasser i sommerhusområder i 

Skive Kommune (bilag 7). Områderne er ligeledes listet i bilag 7. Uddelingen blev udført over 

en periode på tre dage i marts 2019, hvor der blev uddelt 1700 informationsbreve.  

 

De 3 forskellige spørgeskemaer bestod som udgangspunkt af de samme spørgsmål (bilag 8). Alle 

3 målgrupper blev spurgt ind til deres holdninger og erfaringer med herreløse katte i deres nær-

område. Spørgeskemaet til landmænd og sommerhusejere havde derudover nogle ekstra spørgs-

mål specifikt rettet mod dem. 

2.5.1. Analyse af data fra spørgeskemaer 

Under analysen af det indsamlede data benyttede vi os af inddelinger af almindelige borgeres og 

sommerhusejeres besvarelser. Et eksempel var inddeling af alder, hvor vi opdelte respondenterne 

i fire aldersgrupper med næsten samme antal personer i hver gruppe. Fordelingen lød således: 

grp. 1 (15-32 år), grp. 2 (33-43 år), grp. 3 (44-53 år) og grp. 4 (54-100 år). 

Vi foretog ligeledes andre valg i bearbejdelse af data. Bl.a. var det ved flere spørgsmål muligt at 

svare ”andet”, hvorefter en fritekst kunne skrives. Vi valgte at gennemgå disse besvarelser og 

herefter inkorporere flere af disse under vores egne benævnelser. Dette betyder, at når respon-

denten svarede f.eks. “hus”, inkluderede vi denne besvarelse under vores betegnelse “villa”.  

For at besvare vores forskningsspørgsmål valgte vi at analysere data fra spørgeskemaundersøgel-

serne ved bl.a. at lave krydstabeller. Vi testede krydstabellerne for signifikante forskelle ved at 

lave chi2 tests med et signifikansniveau på 0,05 (p = 0,05). Herved kunne vi på en overskuelig 

måde finde frem til relevante forskelle ift. forskningsspørgsmålene.  

2.5.2. Metodeafprøvning af spørgeskema “almindelig borgere” 

Vi ønskede at undersøge om en specifik metode kunne anvendes til at estimere antallet af katte i 

et område. Metoden gik ud på at undersøge, om man kunne få et pålideligt svar, hvis man kun 

spurgte enkelte personer, hvor mange katte der færdedes i lokalområdet. Hvis det var tilfældet, 

var målet at anvende metoden til indsamling af data i begge kommuner, for på den måde at kun-

ne estimere antallet af katte samt eventuelle forskelle mellem kommunerne. 
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Vi valgte at afprøve metoden ved at vælge 10 respondenter i et mindre område og spørge disse, 

hvor mange katte, de havde set i området indenfor det seneste år samt hvor mange af disse, som 

de ikke kendte ejeren til. Hvis de 10 respondenter havde observeret cirka det samme antal katte, 

tydede det på, at man fik et pålideligt svar, selvom man nøjedes med at spørge enkelte borgere. 

Hver respondent fik det færdige spørgeskema, men vi fokuserede primært på resultaterne vedr. 

antal observerede katte, og antal katte de ikke kendte ejeren til. Metodeafprøvningen blev foreta-

get i Ejsing by, som var en lille landsby med 325 indbyggere beliggende i Holstebro Kommune. 

Spørgeskemaet blev uddelt til 10 tilfældigt udvalgte husstande. Vores oplevelse var, at borgerne 

ønskede at beholde spørgeskemaet og svare på det ved lejlighed i stedet for med det samme. 

Spørgeskemaet blev derfor indsamlet i de efterfølgende dage.  

3. Resultater 

Formålet med dette resultatafsnit er at besvare vores forskningsspørgsmål. Under præsentationen 

af resultaterne af de kvalitative interviews er forskningsspørgsmål indsat således, at de besvares 

fortløbende. Desuden er forskningsspørgsmålene indsat således, at de først besvares af dyrekli-

nikker, dernæst dyreværnsorganisationer, jagtforeninger, kommunerne, folk med særlig interesse 

for katte og til sidst Midt- & Vestjyllands Politi. Under hver gruppe af informanter, er der kun 

indsat de forskningsspørgsmål, som gruppen var med til at besvare.  

Præsentationen af resultaterne af de kvantitative undersøgelser præsenteres i tabeller med dertil-

hørende tekst. Hver tabel er med til at besvare et eller flere forskningsspørgsmål.  

Nedenfor er lavet en liste, der giver et overblik over, på hvilke sider i resultatafsnittet hvert 

forskningsspørgsmål er besvaret: 

• FS1+FS2: s. 29, s. 41, s. 52, s. 54, s. 55, s. 56, s. 59, s. 60, s. 65 og s. 73 

• FS3: s. 31, s. 44, s. 52, s. 54, s. 55 og s. 62 

• FS4: s. 31, s. 45, s. 54, s. 56, s. 60 og s. 64 

• FS5: s. 35, s. 47, s. 52, s. 59 og s. 60 

• FS6: s. 36, s. 48, s. 65 og s. 72 

• FS7: s. 36, s. 49, s. 53, s. 55, s. 56, s. 62, s. 67, s. 72, s. 73 og s. 74 

• FS8: s. 40, s. 51, s. 53, s. 54, s. 56, s. 64, s. 69 og s. 73 

 

Sammendrag af resultater kan desuden læses på s. 76 og frem.  
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3.1. Kvalitative data – Interviews 

3.1.1. Dyreklinikker: 

Der var sammenlagt 9 dyreklinikker i Herning Kommune og 6 i Skive Kommune, fordelt på bå-

de smådyrs- og stordyrsklinikker. Det lykkedes os at lave aftaler med 6 klinikker i Herning 

Kommune og 1 klinik i Skive Kommune. De resterende klinikker havde ikke den fornødne erfa-

ring med herreløse katte, eller også kunne vi ikke komme i kontakt med dem. Da vi kun havde 

én aftale i Skive Kommune, besluttede vi derfor at tage kontakte til de nærmeste dyreklinikker i 

nabokommunerne. Alle dyreklinikker blev fundet via DDD’s app ”Find Dyrlæge” (Den Danske 

Dyrlægeforening, u.å.). Det lykkedes os at få en aftale med fire ud af seks klinikker herunder en 

klinik i Morsø Kommune, to klinikker i Viborg Kommune samt en klinik i Holstebro Kommune. 

Dyreklinikkernes placering er afbilledet på billede 1 og 2. 

Dyreklinikkerne er i det følgende benævnt med forkortelser som refererer til referaterne (bilag 

9). 

 
Billede 1 Røde cirkler repræsenterer interviewede dyreklinikker i Herning Kommune 
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Billede 2 Blå cirkler repræsenterer interviewede dyreklinikker i Skive Kommune samt na-

bokommuner 

Informanternes anvendelse af begreber 

Det, vi i vores speciale benævner ikke-socialiserede, herreløse katte, blev på de fleste klinikker 

omtalt som vildkatte. Informanterne beskrev, at disse katte krævede fælder og andet tvangsud-

styr, hvis man skulle fange og håndtere dem. 

Det vi i vores speciale benævner socialiserede, herreløse katte, blev på de fleste klinikker omtalt 

som herreløse katte. Informanterne beskrev, at de socialiserede, herreløse katte var præget af 

mennesker, selvom der ikke var nogen, der vedkendte sig et ejerskab. Det kunne også skyldes, at 

katten havde haft et hjem på et tidspunkt, men enten var blevet væk hjemmefra eller dumpet.  

En dyreklinik brugte dog nogle andre begreber. Her anvendte de ikke udtrykkene herreløse- og 

vilde katte, men skelnede blot mellem mærkede og ikke mærkede katte ift., om de var ejede eller 

ikke-ejede (S4).  

 

I relation til FS1: 1. ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kom-

muner?” og FS2. ”Hvilken karakter har disse problemer?” var beskrivelserne fra infor-

manterne som følger: 

Alle de interviewede dyreklinikker modtog henvendelser fra borgere, der ønskede hjælp til hånd-

tering af herreløse katte. Det var meget forskelligt, hvor mange henvendelser klinikkerne fik. 
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Nogle dyreklinikker fik oftest herreløse katte ind gennem Dyrenes Beskyttelse, som havde op-

fordret borgere til at bringe katten til nærmeste dyrlæge. Andre klinikker oplevede herreløse kat-

te gennem privatpersoner.  

En informant i Skive Kommune vurderede, at antallet af herreløse katte i kommunen var påvirket 

af, at Dyrenes Beskyttelse indtil for nyligt havde haft et internat i Balling. Hun mente, at fordi 

Skive Kommune havde en aftale med Kattens Værn, var antallet af herreløse katte reduceret 

(S1).  

 

Henvendelser – antal 

Oversigt over antal henvendelser: 

1/11 dyreklinikker fik mere end to henvendelser om måneden (S3) 

5/11 dyreklinikker fik to henvendelser om måneden (S1, S2, H2, H3, H5) 

3/11 dyreklinikker fik mindre end to henvendelser om måneden (S4, S5, H1) 

2/11 dyreklinikker fik sjældent henvendelser (H4, H6) 

 

Informanten fra H4 tilføjede, at de tidligere har haft et internat sammen med Kattens Værn. 

Samarbejdet ophørte i år 2014, hvor internatet lukkede, og herefter modtog de sjældent henven-

delser vedr. herreløse katte. 

 

Henvendelser - årsag 

Oversigt over henvendelsesårsager: 

• Ukendt kat dukket op i området (H1, H3, S5, H4, S2, S4, H5, H6) 

• Gener (H1, H2, H3, H6, S3) 

• Medlidenhed (S1, H5, H2, S5, H3) 

• Fundet dumpet kat (H1, S5) 

 

Andre borgere henvendte sig til en dyreklinik, fordi de gerne ville tage en herreløs kat til sig og 

derfor ønskede, at katten skulle neutraliseres og mærkes (H5, S1). På en dyreklinik oplevede de 

derimod sjældent, at borgere ønskede, at en herreløs kat skulle neutraliseres eller øremærkes, 

hvis de tog den til sig (H1). På en dyreklinik vurderede de, at det var ca. halvdelen af henvendel-

serne, som drejede sig om, at borgere ønskede at beholde katten, mens den anden halvdel ønske-

de at få den aflivet (H5). 
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Sæsonvariation 

Generelt oplevede dyreklinikkerne, at antallet af henvendelser steg i foråret og/eller om somme-

ren. Både om foråret og sommeren drejede henvendelserne sig hovedsageligt om killinger. Nogle 

informanter oplevede desuden, at henvendelser angående killinger og ungkatte fortsatte ud på 

efteråret. Andre informanter fortalte, at de fik mange henvendelser om efteråret samt først på 

vinteren, når vejret begyndte at blive koldere, fordi borgere var bekymrede for, om kattene kunne 

klare sig i kulden.  

 

I relation til FS3 ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” var beskrivelserne fra 

informanterne som følger: 

På flere dyreklinikker nævnte de, at der både fandtes herreløse katte på landet og i byerne. En 

informant fortalte, at de hovedsageligt fik henvendelser fra borgere i byområder. Hun troede, at 

det skyldtes, at mange på landet havde accepteret tilstedeværelsen af herreløse katte (H4). 

 

En anden informant fortalte, at der var færre og færre landbrugsbedrifter, og i takt med at antallet 

af bedrifter faldt, så faldt antallet af katte også. Han troede, at kattene havde bevæget sig væk fra 

bedrifterne og i stedet mod mindre byer og forstæder (S5). Blandt andre informanter var der også 

enighed om, at flere herreløse katte i Danmark oprindeligt stammede fra landområder, og at disse 

oprindeligt havde haft tilknytning til en bedrift.  

En anden informant mente, at der fandtes mange herreløse katte på Skive Havn, i Glyngøre og i 

Nordsalling (S1). På to af dyreklinikkerne nævnte de, at der fandtes herreløse katte i sommer-

husområder langs limfjordskysten (S1, S2). 

3/11 dyreklinikker kendte ikke til specifikke områder, hvor der færdedes flere herreløse katte 

(S3, H1, H3). 7/11 dyreklinikker mente, at det nærmere var menneskene i området end selve 

området, som tiltrak herreløse katte (HS2, S3, S4, S5, H1, H5, H6). De tilføjede, at der typisk var 

større problemer med herreløse katte i områder, hvor der boede socialt udsatte mennesker. Dette 

ville typisk genere andre borgere i byen og give anledning til stridigheder. 

 

I relation til FS4 ”Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte?” var be-

skrivelserne fra informanterne som følger: 

7/11 dyreklinikker havde kendskab til, at jægere regulerede bestanden af katte (S1, S2, S3, S4, 

H2, H3, H6). En informant, der selv var jæger, mente, at langt de fleste jægere ville skyde en kat, 

hvis de så en under jagt. Ifølge informanten anså de fleste jægere katte i naturen for ikke-

socialiserede, herreløse katte, og jægerne tjekkede derfor ikke kattene for mærkning, før de skød 
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dem. Desuden anså jægere katte som en trussel mod f.eks. fasaner og agerhøns. Hun understre-

gede dog, at var er forskel på jægere, og at det ikke var alle jægere, der skød katte (H2).  

Flere informanter havde kendskab til, at privatpersoner sommetider valgte at kontakte en jæger 

frem for en dyrlæge, hvis de skulle have aflivet en kat (S3, H3).  

 

Når informanterne fortalte om regulering af katte på landejendomme, kunne landmænd opdeles i 

to grupper. Landmænd der tog ansvar for deres kattes reproduktion og derfor enten sørgede for at 

få dem neutraliseret eller selv aflivede overskydende katte. Eller landmænd som blot lod deres 

katte yngle. To informanter mente, at landmændene langt hen ad vejen selv regulerede deres 

bestand af katte (S4, S5), mens de resterende informanter mente, at landmænd var med til at øge 

antallet af herreløse katte. To informanter mente, at antallet af herreløse katte regulerede sig selv 

f.eks. ved udbrud af sygdom (S4, S5).  

 

I relation til FS4a. ”Hvilke tiltag har dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner?” 

var beskrivelser fra informanterne som følger: 

Dyreklinikkerne havde forskellige tiltag for at minimere antallet af herreløse katte samt hjælpe 

personer, der havde problemer med herreløse katte.  

 

Neutralisation 

De fleste dyreklinikker i Skive og Herning kommuner havde lave priser1 på neutralisation af 

katte. Nogle klinikker kørte med lave priser i perioder, mens andre klinikker kørte med en fast 

lav pris.  

 

Oversigt over dyreklinikker og deres priser: 

• Faste lave priser: 5/11 dyreklinikker (S2, S3, H1, H2, H3) 

• Kampagnepriser: 4/11 dyreklinikker (S1, H4, H5, H5) 

• Standardpriser: 2/11 dyreklinikker (S4, S5) 

 

Nogle valgte at placere neutralisationskampagner om foråret, hvor hunkattene begynder at kom-

me i løbetid, og killingerne fra året før bliver kønsmodne. Andre holdt neutralisationskampagner 
                                                

 

 
1 Ifølge dyreklinikkens eget udsagn om, at de havde sat prisen ned på denne ydelse 
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om efteråret, hvor forårets killinger var ved at være store nok til at blive neutraliseret. Der var 

også dyreklinikker, som holdt kampagnerne månedligt. 

Kampagnerne var en måde at få katteejere ind på klinikken, hvorved de forhåbentligt ville benyt-

te klinikken fremover. Det var også en oplagt mulighed for at informere katteejere om vigtighe-

den af både neutralisation, årligt sundhedstjek, mærkning og vaccination.  

Der var flere klinikker, der oplevede katteejere, der kom langvejs fra for at få deres kat neutrali-

seret, hvis prisen var billig. Dyreklinikkerne vurderede derfor, at prisen spillede en stor rolle for 

katteejere. 

Under vores interviews snakkede vi med flere af informanterne om p-piller til katte. En klinik 

blev ofte kontaktet af borgere, der ønskede at få p-piller til herreløse katte. Disse borgere var 

ikke interesserede i at medbringe de herreløse kattene til klinikken. Dyrlæger måtte ikke udleve-

re p-piller, før de havde set katten, men valgte indimellem at gøre det alligevel for at undgå uøn-

skede killinger i området (H6).  

 

Mærkning 

Mærkning blev hovedsageligt udført ifm. neutralisation. På 5 dyreklinikker blev stort set alle 

katte, der blev neutraliseret også mærket ( S1, S2, S3, H2, H4). På en klinik mærkede de ca. 

halvdelen af katte, der blev neutraliseret (H3). På en anden klinik valgte katteejere sjældent at få 

deres kat mærket (H1). 

På 10/11 dyreklinikker anbefalede de altid katteejere at få deres kat mærket og registreret.  

Informanten fra den sidste dyreklinik chippede enkelte katte, men lavede aldrig øretatoveringer. 

På flere af dyreklinikkerne fortalte de, at de brugte meget tid på at informere katteejere om forde-

lene ved mærkning. En informant fortalte desuden, at de forsøgte at forebygge problemet med 

herreløse katte ved at dele information på deres Facebookside om vigtigheden af neutralisation 

og mærkning (S3). 

Hos de fleste dyreklinikker oplyste de, at de oftere øretatoverede frem for at chipmærke katte. 

Det var hovedsageligt ejere til racekatte, som valgte chipning. Nogle dyreklinikker anvendte 

“Det Danske Katteregister”. Disse dyrlæger fortalte, at katteejere primært fravalgte mærkning og 

registrering af økonomiske årsager. Andre dyreklinikker anvendte “Dansk Katteregister”. Årsa-

gen, til at de brugte dette register, var primært, at registreringen var gratis. 

 

På 2/11 dyreklinikker var mærkning og registrering en del af prisen på neutralisation.  

På 9/11 dyreklinikker var mærkning og registrering et tilvalg, som kom oven i prisen på neutrali-

sation. 
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Fælder 

6/11 dyreklinikker havde kattefælder, som de udlånte (S1, S3, S4,  H3, H4, H6).  

 

På en klinik blev fælderne hovedsageligt udlånt til lokale kredsformænd fra Dyrenes Beskyttelse 

(S3). På en anden klinik havde de problemer med, at folk ikke afleverede fælderne tilbage efter 

lån. Her anvendte de desuden mårfælder i stedet for kattefælder, da kattefælder var svære at få 

fat i (S4). På en af de dyreklinikker, der ikke udlånte kattefælder, henviste de i stedet til Kattens 

Værn (S5). 

 

Andre tiltag 

Dyreklinikkerne tilbød også andre former for hjælp. De fleste tilbød at aflæse øretatovering eller 

chip på formodede herreløse katte. På en dyreklinik beholdte de katten på klinikken, hvis den 

ikke var mærket og forsøgte at videreformidle den bl.a. via deres Facebookside (H3). Nogle kli-

nikker uddelte halsbånd, som var udviklet til at finde frem til en eventuel ejer.  

Andre dyreklinikker tilbød at aflive herreløse katte til en billig pris (H3, H4, S4).  

 

Erfaringer med dyreværnsorganisationer 

Flere af dyreklinikkerne henviste klienter til dyreværnsorganisationer, når de fik henvendelser 

angående herreløse katte.  

• 8/11 dyrlæger henviste til Dyrenes Beskyttelse 

• 4/11 dyrlæger henviste til Kattens Værn 

• 2/11 dyrlæger henviste ikke til nogen 

Ved nogle dyreklinikker afhang det af den enkelte situationen, hvilken dyreværnsorganisation de 

henviste til.  

 

Blandt informanterne i Herning Kommune var der kun en, der henviste til Kattens Værn. De 

resterende informanter henviste ikke til Kattens Værn, enten fordi borgerne i Herning Kommune 

selv skulle betale for at få hjælp, eller fordi de ikke kendte til Kattens Værn. På en klinik fortalte 

de, at de ind imellem opfordrede folk til selv at forsøge at videreformidle katten (H2). En infor-

mant i Herningområdet havde oplevet, at Dyrenes Beskyttelse eller Kattens Værn ikke ville 

hjælpe borgere, der havde problemer med herreløse katte (H3).  

På flere dyreklinikkerne havde de oplevet situationer, hvor Dyrenes Beskyttelse ikke ville hjæl-

pe, f.eks. med afhentning af en herreløs kat, som klinikken havde fået indleveret med argumen-

tet, at deres internaterne var overbelagte. Informanterne udtrykte klar frustration over dette.  
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Hvis en kat af en eller anden årsag ikke egnede sig til at komme på et dyreinternat, eller hvis 

henvender ikke selv ønskede at tage sig af katten, så anbefalede flere dyreklinikker, at katten 

blev aflivet (S3, H3, H4, H5).  

En af informanterne henviste sjældent til dyreværnsorganisationer. Hans indtryk var, at det var 

svært at få hjælp, når det drejede sig om herreløse katte. Han nævnte desuden, at der fandtes flere 

mindre dyreværnsorganisationer, der arbejdede med herreløse katte. Han var betænkelig ved de 

små dyreværnsorganisationer, da der kunne opstå problemer ift. hvem, der skulle tage ansvar for 

f.eks. betaling, videreformidling osv. Her var det nemmere med de større organisationer, som 

selv havde dyrlæger til rådighed samt adgang til chipaflæsere og katteregistrene. Han mente des-

uden, at det var for omstændigt at samarbejde med Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn, da det 

krævede en masse tidskrævende papirarbejde for at få refunderet udgifter (S4). 

 

Foderværter 

Der var flere af informanterne, der kendte til Kattens Værns koncept med genudsætning af ikke-

socialiserede, herreløse katte. I Skive Kommune skulle en fodervært betale 500 kr., og kommu-

nen betalte de resterende udgifter. Alle informanterne var enige om, at hvis man valgte at genud-

sætte ikke-socialiserede, herreløse katte, så var det vigtigt, at der var en fodervært, som tog an-

svar for kattene fremadrettet. En af informanterne var generelt i tvivl om, hvorvidt konceptet 

med genudsætning af katte kunne fungere optimalt, og hun så derfor hellere, at alle ikke-

socialiserede, herreløse katte blev aflivet (S3). På en anden dyreklinik var de derimod meget 

begejstrede for konceptet, da de mente, at genudsætningskatte sørgede for, at der ikke kom nye 

herreløse katte til et område. Hvis man derimod fjernede de ikke socialiserede, herreløse katte i 

et område, ville der blot komme andre katte til. Denne informant fortalte også, at da Herning 

Kommune havde en reguleringsaftale med Kattens Værn, var det mere udbredt, at folk blev fo-

derværter for genudsætningskatte i det område (H6). 

En dyreklinik havde et samarbejde med Kattens Værn angående genudsætningskatte (S1). De 

oplevede dog, at borgere oftere valgte at tage ansvar for socialiserede, herreløse katte end ikke-

socialiserede, herreløse katte.  

 

I relation til FS5 ”Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?” var 

beskrivelserne fra informanterne som følger: 

Flere informanter i Herning-området mente, at det havde stor betydning for borgere, at de selv 

skulle betale for udgifterne, hvis de ønskede hjælp fra Kattens Værn. De ville derfor ofte fravæl-

ge hjælpen, når de fandt ud af, at det medførte en udgift. 
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I relation til FS6 ”Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd?” 

var beskrivelserne til informanterne som følger: 

Da vi spurgte informanterne om velfærden hos de herreløse katte, så afhang svaret af, om der var 

tale om herreløse katte indleveret af private personer, eller herreløse katte indleveret af Dyrenes 

Beskyttelse. Velfærden var generelt ringere, når der var tale om herreløse katte indleveret af Dy-

renes Beskyttelse. Disse katte var ofte i dårlig stand, skadede eller syge. Det endte derfor oftest 

med, at disse katte blev aflivet. I de tilfælde, hvor katten ikke skulle aflives, blev den afhentet af 

en kredsformand fra Dyrenes Beskyttelse, som kørte katten på internat.  

Herreløse katte indleveret af privatpersoner var typisk i normal huld og så fine ud. Dyreklinik-

kerne mente, at det skyldtes, at mange herreløse katte fik mad. Kattene kunne dog have 

sår/skrammer og sommetider lus, lopper og orm. Herreløse katte havde desuden indimellem dår-

lige tænder og øremider.  

Flere informanter fortalte, at hvis kattene så meget syge ud, var det ofte pga. virusinfektioner 

såsom. felin immunodefekt virus (FIV), felin leukæmi virus (FeLV), felin infektiøs peritonitis 

(FIP) forårsaget af coronavirus eller calicivirus. Det var dog ikke altid, at de kunne se på en kat, 

om den var ramt af en virussygdom. Informanterne fortalte desuden, at ikke-socialiserede, herre-

løse katte typisk var tyndere og havde flere sår, skrammer og bylder end socialiserede, herreløse 

katte. 

Dyreklinikkerne så altså sjældent syge herreløse katte og understregede, at de fleste herreløse 

katte så rimelig pæne ud og ikke virkede til at have alvorlige sundhedsproblemer. 

 

I relation til FS7 ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk?” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Fritgående katte 

De fleste informanter mente, at det var mod kattens natur at holde den indendøre, og at katte der-

for burde have adgang til at komme udenfor (S2, S3, S5, H1, H2, H6). Flere forklarede yderlige-

re, at mange katte fungerede som skadedyrsbekæmpere og dermed var nødt til at færdes uden-

dørs. En dyrlæge nævnte desuden, at de risici, der var ved at færdes frit i naturen, var det værd, 

hvis alternativet var at holde katten indenfor.  

 

En af de interviewede dyrlæger mente, at det ville skabe mere kontrol over kattene i Danmark, 

hvis man vidste, hvor de færdedes. Hun foreslog en løsning, hvor privatejede katte ikke måtte 

færdes frit i naturen og dermed skulle holdes i indhegning eller snor. Derudover kunne land-
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mænd søge om tilladelse til at holde katte som en del af besætningen og dermed få lov til at hol-

de fritgående katte. Hun var dog klar over, at dette var en radikal ændring og derfor ikke ville 

kunne implementeres i Danmark, som det så ud på pågældende tidspunkt.   

 

Erfaringer med landmænd  

På 5/11 klinikker oplevede de, at landmænd kom på klinikken med deres katte til f.eks. neutrali-

sation eller ved sygdom (S2, H1, H2, H4, H5).  

På 5/11 klinikker oplevede de sjældent, at landmænd kom på klinikken med deres katte (S1, S3, 

S5, H3, H6).  

1/11 klinikker svarede ikke på, om de havde landmænd som klienter (S4). 

 

Det var en generel opfattelse blandt informanterne, at landmænd oftere valgte at få deres katte 

neutraliserede ift. mærket. Blandt informanterne mente de, at en af årsagerne, til at landmænd 

fravalgte mærkning, var, at de ikke anså kattene som deres, selvom kattene færdedes på bedrif-

ten. En anden årsag til at fravælge mærkning kunne være, at landmænd ønskede at spare penge. 

Flere informanter fortalte desuden om landmænd, som hverken fik deres katte neutraliseret eller 

behandlet ved en dyrlæge. Desuden aflivede mange landmænd selv deres katte, hvis de mente, at 

der var for mange (S1, S4, S5, H4). Nogle landmænd fik besætningsdyrlægen eller en jæger til at 

aflive uønskede katte, mens andre landmænd valgte at forære uønskede killinger væk. På en kli-

nik havde de videreformidlet flere killingekuld for lokale landmænd (S2). Der var en informant, 

som mente, at man ikke burde give landmændene skylden for de mange herreløse katte i Dan-

mark. Ifølge ham var landmændene gode til at få aflivet uønskede, syge eller tilskadekomne kat-

te. Informanten mente derimod, at årsagen til katteproblemet var, at mange privatpersoner dum-

pede katte (S4). 

 

En af de dyreklinikkerne var en blandet praksis. Her oplevede de et godt samarbejde mellem 

dyrlæger og landmænd. Dyreklinikken tilbød bl.a. rabat på neutralisation af katte til landmænd, 

som brugte klinikkens kvægdyrlæger. Kvægdyrlægerne var gode til at skabe en god kommunika-

tion med landmændene. Smådyrsdyrlægerne oplevede, at flere og flere landmænd tillod mere 

krævende behandlinger (H5). En dyrlæge fra en anden dyreklinik fortalte, at hun tidligere havde 

arbejdet i blandet praksis. Dengang oplevede hun, ligesom den førnævnte dyreklinik, at de havde 

et godt samarbejde med landmænd (S1).  
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Under flere interviews var der desuden tale om, at landmænd kunne trække udgifter til katte fra i 

skat, hvis kattene blev holdt som en del af bedriften. De fleste informanter mente, at landmænd 

var opmærksomme på dette.  

 

På 6/11 dyreklinikker nævnte informanterne, at landmændenes alder havde en betydning for de-

res håndtering af katte. Ved ældre landmænd havde katten lavere status, end den havde hos yngre 

landmænd ( S1, S2, S4, H1, H2, H4).  

 

Løsningsforslag 

Tilstedeværelsen af herreløse katte i den danske natur var et resultat af, at folk ikke tog nok an-

svar for deres katte, fortalte en af informanterne. Hun mente ikke, at det var kommunens ansvar 

at stå med udgifterne til håndtering af katteproblemet (S3). På flere andre dyreklinikker mente de 

derimod, at ansvaret for håndteringen af herreløse katte burde ligge hos kommunerne. Det burde 

være muligt for borgere at henvende sig et sted, hvor de kunne aflevere en herreløs kat eller få 

hjælp til regulering, uden at skulle betale for det. Flere informanter var klar over, at der ville væ-

re nogen, der ville udnytte systemet, men de påpegede, at det ville være svært at undgå lige me-

get hvilken løsning, man foreslog (S1, S2, S4, H1). Flere dyrlæger fortalte derudover, at det ville 

gøre det nemmere at hjælpe med borgere med problemer med herreløse katte, hvis der var en 

aftale med kommunen, som dækkede udgifterne vedr. herreløse katte. Et alternativ kunne være, 

at alle kommuner fik en aftale med f.eks. Kattens Værn, så dyrlæger landet over kunne henvise 

til dem, hvis de fik henvendelser angående herreløse katte. En informant pointerede desuden, at 

det ville blive mindre socialt acceptabelt at undlade at gøre noget, hvis det blev nemmere.  

Der var en dyrlæge, der foreslog, at Dyrenes Beskyttelse eller Kattens Værn kunne være en del 

af en finanslov, da det kunne hjælpe med at realisere en national handleplan for håndtering af 

herreløse katte. Han tilføjede desuden, at der burde være et bedre samarbejde blandt dyreværns-

organisationerne, end der var på pågældende tidspunkt (S2). Blandt informanterne var der enig-

hed om, at det skulle være administrativt overskueligt for de involverede i handleplanen (S2, S4).  

En informant mente, at en kommunal handleplan vedr. herreløse katte måske kunne ændre noget 

men påpegede, at det var borgerne, der skulle ændre syn på kattene for at komme problemet til 

livs. Informanten følte, at denne holdningsændring var på vej, men hun mente ikke, at det var 

realistisk at få alle katteejere til at mærke deres katte, som tingene så ud på pågældende tidspunkt 

i Midt- og Vestjylland (H6). 
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Mange af informanterne var også enige om, at det kunne være svært for borgere at gennemskue, 

hvem de skulle kontakte, hvis de havde problemer med herreløse katte. De havde erfaret, at bor-

gere derfor fravalgte at gøre noget ved problemet. Det skulle derfor gøres overskueligt for bor-

gerne, at få hjælp (S2, H1). Flere dyrlæger fortalte, at hvis man ringede til Dyrenes Beskyttelse, 

så fik man at vide, at man ikke måtte fodre katten. Hvis man derimod ringede til Kattens Værn, 

opfordrede de til at fodre katten mhp. indfangning. Dette var meget misvisende og gjorde det 

svært for dyreklinikkerne af vejlede borgerne.  

 

På flere dyreklinikker oplevede de, at nogle dyreejere mente, at klinikkens ydelser, herunder 

f.eks. neutralisation, var for dyre. De oplevede, at flere borgere mente, at dyreklinikker burde 

nedsætte priserne på diverse ydelser for at reducere problemet med herreløse katte. Der var dog 

enighed blandt informanterne om, at dyreklinikkerne ikke selv kunne stå med det økonomiske 

ansvar (S1, S5, H1, H4). En af informanterne mente, at mange dyrlæger gerne ville være med til 

at lave en ordning, hvor borgere kunne aflevere en herreløs kat på en dyreklinik, hvis den var 

forsøgt fremlyst uden held. Dyrlægen skulle hurtigt vurdere, om katten var egnet til viderefor-

midling. Hvis ikke, skulle den aflives. Det var vigtigt, at prisen på denne service var realistisk 

både for dyreklinik og klient. På denne måde kunne dyrlægen blive aflønnet for sin tid samtidig 

med, at der blev taget hånd om problemet (S2). En anden dyrlæge foreslog en lignende løsning, 

men at det i stedet var politiet eller Falck, der skulle stå for at finde frem til kattens registrerede 

ejer, så dyrlægen undgik denne tidskrævende arbejdsopgave (S4). 

 

På 8/11 dyreklinikker var de fortalere for en kattelov, som omhandlede mærkning og registrering 

af ejede katte (S1, S3, S5, H1, H2, H3, H4, H5, H6). To af informanterne pointerede, at hvis man 

gjorde det obligatorisk at mærke katte, så kunne man som borger ikke kræve ejerskab over en 

kat, hvis den ikke var mærket (S3, S4). En informant foreslog desuden, at hvis man ønskede at 

hente sin ikke-mærkede kat på et internat, så skulle det koste et beløb at få den udleveret. Hvis 

man indførte lovpligtig mærkning, ville man tvinge borgere til at tage et aktivt valg om, hvorvidt 

de ville have katten eller ej (S3). Informanterne vurderede desuden, at hvis en katteejer mærkede 

sin kat, ville de yderligere være mere tilbøjelige til at tage ansvar for dens velfærd (H5). Flere 

informanter udviste bekymring for at håndtere, behandle og aflive ikke-mærkede katte. Årsagen 

til dette var, at klienten ikke kunne bevise, at de faktisk var ejer til katten, og at dyrlægerne der-

for kunne risikere at aflive en anden persons kat.  

En informant mente, at det var vigtigt, at borgere fik ordentlig information før en eventuel lov-

givning blev indført. Herunder var det især vigtigt, at landmænd blev informeret om både lov-
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givning og muligheder for skattefradrag. Hun foreslog derfor, at besætningsdyrlæger kunne være 

behjælpelige med at informere landmændene (S1). 

4/11 informanter udtrykte dog bekymring for, hvordan en lovgivning vedr. katte ville blive mod-

taget blandt borgerne (S5, H1, H2, H3, H6). En informant mente, at det var nemmere at få katte-

ejere til at neutralisere deres katte end at få dem til at mærke og registrere dem. Årsagen var, at 

katteejeren selv fik mere ud af at få katten neutraliseret, da de derved undgik adfærden fra en 

fertil kat, hvorimod ejeren ikke direkte fik noget ud af mærkning (H5).  

Blandt informanterne var der to, der ikke var fortalere for lovgivning vedr. mærkning af katte 

(S2, S4). Årsagen til dette var, at katte ikke er domesticeret på samme måde som f.eks. hunde. 

Derudover mente de, at det ville være problematisk, hvis dyrlæger skulle være en del af kontrol-

instansen, da det kunne medføre, at nogle katteejere ville fravælge dyrlægebesøg.  

Den ene informant argumenterede for, at man burde motivere folk til at tage mere ansvar for 

deres dyr i stedet for at straffe dem. Dette kunne ske ved, at man i lovgivningen definerede, at en 

ikke mærket kat pr. definition var herreløs. Herved ville det være muligt for dyreværnsorganisa-

tioner og dyrlæger at aflive eller videreformidle alle ikke-mærkede katte. På den måde var det 

altså op til den enkelte katteejer at tage stilling til, hvorvidt de ville bruge penge på mærkning af 

deres kat eller leve med de risici, der ville være ved ikke at mærke sin kat. Samme informant 

havde flere gange oplevet, at der var opstået et problem med for mange katte hos socialt udsatte 

og ældre mennesker. Her ville det ikke hjælpe at straffe med bøde, men man var i stedet nødt til 

at hjælpe dem med situationen (S4).  

 

I relation til FS8 ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” var besvarelserne fra informanterne som følger:  

På flere dyreklinikker modtog de færre opkald angående herreløse katte, end de tidligere havde 

gjort. Begrundelsen fra en af informanterne var, at borgere generelt havde fået et større kendskab 

til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral (1812) og dermed kontaktede dem (H1). På to dyreklinikker 

oplevede de, at antallet af henvendelser ikke havde ændret sig over tid (S2, H5), mens en sidste 

informant oplevede en svag stigning i antallet af henvendelser (S5). 

Alle informanterne var enige om, at katten havde en lav status. Dette kunne bl.a. ses ved “dum-

ping” af katte, som var et kendt fænomen blandt informanterne. Der var dog enighed om, at katte 

havde en højere status på pågældende tidspunkt, end de tidligere havde haft. En dyrlæge mente 

dog ikke, at der var tale om en generel udvikling i kattens status men derimod, at der var kommet 

en større differentiering i borgeres syn på katte. Flere dyreklinikker oplevede, at flere og flere 

borgere valgte at gå til dyrlægen med deres kat. Derudover var der flere katteejere, der fik mær-
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ket og neutraliseret deres katte ift. tidligere. En årsag kunne være, at borgere var blevet mere 

ansvarsbevidste overfor deres dyr (S2, S3, S4, S5, H1, H6). To informanter havde også observe-

ret en stigning i antallet af katte, der var sygeforsikret (S5, H2). Yderligere tilføjede en infor-

mant, at borgerne også var blevet bedre til at tage sig af herreløse katte.  

3.1.2. Dyreværnsorganisationer 

Informanterne fra dyreværnsorganisationerne er i det følgende benævnt med forkortelser som 

refererer til referaterne (bilag 10). 

 

Informanternes anvendelse af begreber 

Informanterne var enige om, at man skelnede ikke-socialiserede, herreløse katte og socialiserede, 

herreløse katte fra hinanden vha. adfærd. Ikke-socialiserede, herreløse katte skulle håndteres i 

tvangsbur. En socialiseret, herreløs kat ville derimod i de fleste tilfælde søge menneskelig kon-

takt. En af informanterne mente, at alle ikke-mærkede katte var herreløse. 

 

I relation til FS1 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner?” og FS2 ”Hvilken karakter har disse problemer” var beskrivelserne fra informanter-

ne som følger: 

Generelt mente alle dyreværnsorganisationerne, at der var et problem vedr. herreløse katte.  

 

Sager – antal og henvendelsesårsager 

Kattens Værn: 

Hos Kattens Værn havde de i 2017 2092 sager. Der blev i hele landet indfanget 5700 katte, hvor-

af 3762 blev aflivet. I 2018 havde de 1929 sager. Der blev i hele landet indfanget 5100 katte, 

hvoraf 3417 blev aflivet (bilag 11). Ca. 600 af kattene blev i 2018 indleveret på deres internat i 

Aalborg. Ud over disse katte, blev ca. 133 indleveret af ejere. Ud af de i alt 733 katte blev 522 

katte videreformidlet og 211 katte aflivet (KV2). Desuden fik vi data vedr. antallet af sager i 

vores to interessekommuner, Skive og Herning.  
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Tabel 1: Oversigt over antal sager hos Kattens Værn i hhv. Skive og Herning kommuner i 

perioden 2015-2018 

 Antal sager 

2015 

Antal sager 

2016 

Antal sager 

2017 

Antal sager 

2018 

Herning 11 9 12 10 

Skive 47 43 46 40 

 

Der var ca. 4 gange så mange sager i Skive Kommune som i Herning Kommune, mens antallet i 

de to kommuner var nogenlunde konstant over de fire år (tabel 1). Data fra bilag 11 viste en 

oversigt over sager fra den lokale katteinspektør fra Kattens Værn i Midtjylland fra 2015-2018. 

Inspektøren havde ca. samme antal indfangede katte pr år i perioden, hvilket i gennemsnit var 

539. Antallet af sager var også ca. det samme med et gennemsnitlig antal sager på 373 pr. år. Der 

sås en stigning i antallet af katte, som blev indleveret på internat fra 2015 (12%) til 2018 (19%). 

Aflivningsprocenten lå typisk over 70%. 

 

Dyrenes Beskyttelse: 

Hos Dyrenes Beskyttelse oplyste de, at antallet af kattesager udgjorde en stor andel af deres sam-

lede antal sager vedr. nødstedte dyr. I 2017 var andelen af kattesager 27% (17.611 kattesager ud 

af 64.129 sager i alt over hele landet) og i 2018 var andelen af kattesager 23,7% (16.590 ud af 

70.000 sager i alt over hele landet) (bilag 12). 
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Tabel 2 Oversigt over antal hændelser, hyppigste hændelsesårsager og hyppigste handlin-

ger i perioden 2015-2018 hos Dyrenes Beskyttelse i Herning Kommune 

År 2015 2016 2017 2018 
 
Antal hændelser 

 
151 

 
206 

 
285 

 
207 

  (%)  (%)  (%)   
3 hyppigste hæn-
delsesårsager1 

a 
b 
c 

(20) 
(15) 
(14) 

d 
a 
c 

(18) 
(16) 
(14) 

a 
d 
c 

(21) 
(20) 
(13) 

a 
d 
c 

(26) 
(18) 
(11) 

3 hyppigste hand-
linger2 

1 
2 
3 

(42) 
(23) 
(11) 

4 
5 
2 

(38) 
(32) 
(8) 

5 
4 
6 

(38) 
(35) 
(7) 

5 
4 
2 

(33) 
(30) 
(12) 

1 a = ”tilløbet, uskadt”, b = ”påkørt”, c = ”syg/skadet”, d = ”meget lille, forladt”,  
e = ”påkørt”, f = ”tynd/mager) 
2 1 = ”andet”, 2 = ”kredsformand”, 3 = ”Falck”, 4 = ”vejledning”, 5 = ”internat”,  
6 = ”opsyn”, 7 = ”aflivet/død” 

 

Tabel 3 Oversigt over antal hændelser, hyppigste hændelsesårsager og hyppigste handlin-

ger i perioden 2015-2018 hos Dyrenes Beskyttelse i Skive Kommune 

 2015 2016 2017 2018 
 
Antal hændelser 

 
72 

 
119 

 
122 

 
126 

  (%)  (%)  (%)  (%) 
3 hyppigste hæn-
delsesårsager1 

a 
d 
e 

(22) 
(18) 
(13) 

d 
a 
c 

(24) 
(19) 
(15) 

c 
a 
d 

(22) 
(19) 
(17) 

a 
c 
f 

(28) 
(16) 
(11) 

3 hyppigste hand-
linger2 

1 
2 
3 

(33) 
(22) 
(15) 

5 
4 
7 

(39) 
(29) 
(15) 

5 
4 
7 

(34) 
(24) 
(14) 

5 
4 
7 

(32) 
(28) 
(12) 

1 a = ”tilløbet, uskadt”, b = ”påkørt”, c = ”syg/skadet”, d = ”meget lille, forladt”,  
e = ”påkørt”, f = ”tynd/mager) 
2 1 = ”andet”, 2 = ”kredsformand”, 3 = ”Falck”, 4 = ”vejledning”, 5 = ”internat”,  
6 = ”opsyn”, 7 = ”aflivet/død” 

 

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse fortalte, at antallet af sager ofte afhang af, hvordan kulturen 

og holdningen til katte var i området.  

 

Hos en mindre dyreværnsorganisation i Herningområdet tog de i løbet af 2018 25 killinger ind. 

Disse killinger var enten indleveret af borgere eller dumpet i gårdspladsen. Hun fik dog langt 
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flere henvendelser angående katte, end hun kunne hjælpe. De fik typisk flere katte ind, end de 

kunne afsætte i området, hvorfor de sommetider sendte killinger til et kattehjem et andet sted i 

Jylland (PD). 

 

Sæsonvariation 

Informanterne fra de forskellige dyreværnsorganisationer oplevede generelt, at der kom flest 

henvendelser angående herreløse katte i sommermånederne. De oplevede en stigning i antallet af 

henvendelser om foråret (marts/april/maj), når de første killingekuld begyndte at komme. Heref-

ter havde de mange henvendelser i juni/juli/august, som drejede sig om sager vedr. killinger og 

drægtige hunkatte. Flere informanter fortalte, at der typisk var en periode med mange killinge-

kuld både forår og efterår. Dyreværnsorganisationerne havde derfor fortsat travlt i løbet af efter-

året. En informant fortalte desuden, at antallet af henvendelser steg, når killingerne begyndte at 

bevæge sig væk fra deres mor (Internat KV). 

I vintermånederne december/januar/februar/marts fik de færrest henvendelser, hvilket formentlig 

skyldtes, at der ikke sås killinger på dette tidspunkt (Internat DB). På Kattens Værns internat 

håndterede de hovedsageligt privatindleverede katte i vintermånederne (KV2). 

I data fra Dyrenes Beskyttelse sås der flest henvendelser i juli-oktober (bilag 13).  

 

I relation til FS3 ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” var beskrivelserne fra 

informanterne som følger:  

Katteinspektøren fra Kattens Værn havde fanget mange katte på havnen i Skive. I 2017 fangede 

hun over 30 katte på pågældende sted.  

Hos den mindre dyreværnsorganisation oplevede de mange herreløse og ejede katte i og omkring 

Herning. Hun nævnte specifikt områder som villakvarterer, kolonihaveområder samt torvet i 

Herning. Her var der både problemer med antallet af herreløse katte, sygdom og slåskampe 

blandt kattene (PD).  

Flere informanter var enige om, at det ikke nødvendigvis var et bestemt område, der tiltrak herre-

løse katte, men mere menneskerne, der boede i området (DB1, DB2, DB3, KV1, PD). Flere in-

formanter fortalte, at det ofte var socialt udsatte borgere, der havde mange katte (DB1, DB2, 

DB3, KV1). De socialt udsatte borgere havde sjældent økonomi til at holde mange dyr, men 

havde ofte mange dyr alligevel. Nogle informanter tilføjede dog, at flere af dem levede på en 

sten for at få råd til dyrene. To informanter påpegede, at der også kunne være større katteflokke 

hos mere veluddannede mennesker, så det handlede ikke udelukkende om social status (DB2, 

KV1). 
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Katteinspektøren fra Kattens Værn var overbevist om, at der i større kattesager var tale om katte, 

som var blevet fodret et sted i en længere periode. Hun mente derfor ikke, at det burde være 

kommunen eller Kattens Værn, der skulle stå med udgifterne til disse sager, men derimod dem, 

der havde fodret kattene (KV1). 

 

I relation til FS4 ”Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte?” og FS4a. 

”Hvilke tiltag har dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner?” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Indfangning og videreformidling 

Både Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn havde internater rundt om i Danmark. Hvilket inter-

nat en kat havnede på afhang af kredsformanden eller katteinspektøren, der havde indfanget den. 

Dyrenes Beskyttelse havde opsamlingssteder, hvor kredsformænd kunne aflevere dyr, som efter-

følgende blev transporteret til et af Dyrenes Beskyttelses internater. Kredsformændene valgte 

selv, hvilket opsamlingssted de benyttede. I Midtjylland drejede det sig om opsamlingssteder i 

Holstebro og Ulstrup. Dyr fra opsamlingsstedet i Holstebro blev transporteret til internatet i Hjal-

lerup, mens dyr fra opsamlingsstedet i Ulstrup blev transporteret til internatet i Brande. Det be-

tød, at herreløse katte fra hhv. Herning og Skive kommuner kunne ende både på internatet i Hjal-

lerup og Brande. Dyrenes Beskyttelse havde tidligere haft et internat i Spøttrup i Skive Kommu-

ne, men dette lukkede i år 2018 (DB1). 

Når Dyrenes Beskyttelse fik en kat ind på deres internat, blev den fremlyst i 3 dage jævnfør §9 i 

Bekendtgørelsen af lov om mark- og vejfred, før den kunne blive videreformidlet (DB1) (Miljø- 

og Fødevarestyrelsen, 2015). Hvis Dyrenes Beskyttelses kredsformænd indfangede en ikke-

socialiseret, herreløs kat, blev den oftest transporteret til nærmeste dyrlæge for at blive aflivet. 

Hvis kredsformanden ikke kunne vurdere, om katten var socialiseret eller ej, så blev den trans-

porteret til et internat, hvor den var et par dage, hvorved personalet havde mulighed for at vurde-

re dens adfærd. Hvis det viste sig, at katten ikke var socialiseret, blev den aflivet (DB1). 

Flere informanter fra Dyrenes Beskyttelse fortalte i øvrigt, at de havde et godt samarbejde med 

Midt- og Vestjyllands Politi ifm. dyreværnssager (DB1). 

 

Katteinspektøren fra Kattens Værn indfangede både ikke-socialiserede og socialiserede, herrelø-

se katte. Når hun fangede en potentielt ikke-socialiseret, herreløs kat, ville hun hellere aflive den 

på stedet, end at transportere den til Kattens Værns internat i Aalborg for at få den aflivet der. 

For at undersøge om katten var socialiseret eller ikke-socialiseret, brugte hun tid på at snakke 
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med henvenderen om kattens adfærd. Katteinspektøren følte, at hun havde en rimelig god bag-

grundsviden for at kunne vurdere, om katte var socialiserede eller ej.  

Informanten fra Kattens Værns internat i Aalborg mente, at det var vigtigt, at dyreværnsorganisa-

tionerne viste en gennemsigtighed i deres arbejde. Herunder var det vigtigt at dele f.eks. afliv-

ningsstatistikker, da det kunne være med til at udbrede detaljer om problemet med herreløse kat-

te i Danmark (KV2).  

Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn samarbejdede indimellem om sager, hvis der både var tale 

om socialiserede og ikke-socialiserede katte. I sådanne tilfælde ville Dyrenes Beskyttelse tage 

sig af de formidlingsegnede katte, mens Kattens Værn tog sig af de resterende (DB1).  

 

Den mindre dyreværnsorganisation tilbød ikke selv at hjælpe med indfangning af herreløse katte, 

men havde kattefælder, som private borgere kunne låne (PD). 

Hun havde desuden forsøgt at lave et samarbejde med Kattens Værn, men ifølge hende var deres 

priser for høje. Dog havde hun et godt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.  

 

Mærkning 

Katteinspektøren fra Kattens Værn vurderede, at 80% af katte, der færdedes frit i naturen, ikke 

var mærkede. Blandt de ikke-mærkede katte var der også mange ejede katte. Hun var derfor ikke 

i tvivl om, at hun gennem sin tid som inspektør havde fanget og aflivet ejede katte. Hun havde 

ikke noget imod at aflevere en socialiseret kat på et internat velvidende, at den muligvis havde en 

ejer et sted. Hun mente, at det var ejerens egen skyld, når de ikke havde mærket katten.  

 

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse troede også, at de indimellem fik indleveret ejede ikke-

mærkede katte på internaterne. Hvis borgere kontaktede Dyrenes Beskyttelse vedr. en socialise-

ret kat, der ikke var nødstedt, så opfordrede hun henvenderen til at fremlyse katten, før de satte 

en sag i gang hos Dyrenes Beskyttelse. Dette blev gjort for at undgå, at de indfangede ejede kat-

te. Af samme årsag frarådede Dyrenes Beskyttelse fodring af fremmede katte, da det kunne få 

kattene til at blive i området, selvom de havde en ejer andetsteds (DB1, DB3).  

Kredsformændene fortalte, at de ofte havde oplevet katte, som var øremærket, men hvor 

øretatoveringen var ulæselig. En informant foretrak øremærkning frem for chip, da det var en 

mere visuel måde at vise et ejerskab (PD). 
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Regulering 

Flere informanter havde kendskab til, at jægere skød katte (KV1, KV2). En informant vurderede, 

at ca. 60-70% af danske jægere ville skyde en kat, hvis de så den under en jagt (KV1).  

 

Dyrlæger 

Informanten fra den mindre dyreværnsorganisation mente, at dyrlæger burde sænke deres priser 

på neutralisation og behandling af katte (PD). Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse troede ikke, at 

sænkning af priser på ydelser ville hjælpe, da problemet var, at folk havde flere dyr, end de hav-

de råd til (DB1). En anden informant mente heller ikke, at det var dyrlægernes ansvar at arbejde 

billigere eller gratis for at afhjælpe katteproblemet (KV2).  

 

I relation til FS5 ”Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?” var 

beskrivelserne fra informanterne som følger: 

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse fortalte, at de ikke havde særlig mange kattesager i Herning 

Kommune. I Skive Kommune havde de haft mange sager, men da kommunen i 2014 lavede en 

reguleringsaftale med Kattens Værn, faldt antallet af sager hos Dyrenes Beskyttelse (DB1). Her-

ning Kommune og Kattens Værn havde tidligere haft et samarbejde vedr. håndtering af herreløse 

katte (KV1). Overordnet så Dyrenes Beskyttelse en tendens til, at antallet af sager vedr. katte var 

lavere i kommuner med en reguleringsaftale med Kattens Værn sammenlignet med kommuner, 

der ikke havde en aftale (DB1). Kredsformændene syntes, at de kunne mærke en forskel, da der i 

kommuner med en reguleringsaftale ikke var nær så mange meget syge katte (DB3). 

 

Blandt informanterne var det forskelligt, hvilket ansvar de mente, at danske kommuner burde 

have ift. herreløse katte. En informant mente, at det var et kommunalt ansvar at hjælpe borgere 

med herreløse katte (KV1). En anden informant mente derimod ikke, at det var kommunens an-

svar at håndtere herreløse katte (DB2).  

 

Katteinspektøren fortalte, at Kattens Værn havde forskellige typer aftaler med de enkelte kom-

muner. Som regel afsatte kommunen et bestemt beløb, der måtte benyttes til kattesager. En an-

den medarbejder ved Kattens Værn fortalte, at en kommune ofte valgte at lave en reguleringsaf-

tale med Kattens Værn, hvis de fik mange henvendelser vedr. herreløse katte. Samme informant 

troede, at årsagen, til at en kommune fravalgte en aftale, var pga. økonomi (KV2).  

Kattens Værn havde væsentligt flere sager i kommuner med en nyopstartet aftale end i kommu-

ner, der havde haft en aftale i længere tid (KV1, KV2). Informanterne fra Kattens Værns internat 
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havde erfaret, at i de første par år efter opstart af en reguleringsaftale, blev kommunens budget 

hurtigt brugt op. I de efterfølgende år rakte budgettet længere, da man typisk havde reduceret de 

største problemområder i kommunen (KV2). En informant fra Kattens Værn vurderede, at hvis 

de blev kontaktet af en borger fra en kommune uden en samarbejdsaftale, så ville borgeren i 9/10 

tilfælde undlade at få hjælp, når de fandt ud af, at det kostede penge (KV2). 

 

I relation til FS6 ”Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd?” 

var beskrivelserne fra informanterne som følger:  

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse fortalte, at fordi de kun tog sig af nødstedte katte, var kattene 

ofte i meget dårlig stand. Dette var årsagen til, at de aflivede mange katte sammenlignet med 

andre dyreværnsorganisationer. Ligeledes mente kredsformændene, at kattene, de håndterede, 

ofte var i dårlig stand. Informanten fra Dyrenes Beskyttelses internat mente, at kattene som blev 

indleveret på internat, generelt var i fin stand.  

Når en kat kom ind på et af Dyrenes Beskyttelses internater, blev der lavet en generel klinisk 

undersøgelse. Små operationer eller andet nødvendig behandling blev igangsat, hvis det blev 

vurderet, at katten var egnet til videreformidling. Hvis der var mistanke om FIV/FeLV, blev kat-

ten testet for dette. De havde tidligere testet alle katte for FIV/FeLV men de havde vurderet, at 

de brugte mange ressourcer på det ift. hvor mange katte, der testede positivt (DB1).  

 

Katteinspektøren fra Kattens Værn oplevede, at det var meget forskelligt, hvordan de herreløse 

kattes velfærd var. Hvis kattene blev fodret af borgere, var de ofte i fin huld og så generelt pæne 

ud. Hvis hun derimod kom til fx et dødsbo, hvor kattene var blevet efterladt, så var kattene ofte 

meget tynde (KV1). Hos Kattens Værns internat i Aalborg testede de som udgangspunkt alle 

indleverede katte for FIV/FeLV og coronavirus. Det var vigtigt for dem, at alle katte til videre-

formidling og genudsætning var testet for disse tre sygdomme, da informanten ikke mente, at det 

gav mening kun at teste nogle af kattene. Han fortalte desuden, at den primære aflivningsårsag 

hos Kattens Værn var FIV/FeLV og coronavirus. Hvis en kat blev testet negativ for de tre virus-

sygdomme og vurderet egnet til internatet, blev den behandlet for øremider, orm og lopper. Der-

udover brugte de også gerne tid og ressourcer på små operationer. 
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I relation til FS7 ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Kattens status 

Informanterne var enige om, at kattens status var lav. En informant fortalte, at på trods af mærk-

ning så løb mange katteejere fra deres ansvar ved at sige, at katten var blevet væk eller havde 

fået ny ejer (DB1). Dette blev bekræftet af flere andre informanter, som mente, at kattens status 

bar præg af en “køb og smid ud” kultur (DB2, KV1). Det var samtidig for nemt for borgere at 

fodre herreløse katte i den udstrækning, det passer dem for blot at stoppe, hvis det blev ubelej-

ligt. Informanten troede bl.a., at det skyldtes økonomiske årsager, når en katteejer løb fra sit an-

svar (KV1). Informanter fra Dyrenes Beskyttelse undrede sig over, at kattens status var så lav, 

når det var det kæledyr, der var flest af (DB3).  

 

Informanterne oplevede generelt en stigende interesse for katte fra internaterne (DB2, KV2, PD). 

Informanten fra Dyrenes Beskyttelses internat oplevede, at de sociale medier havde stor effekt 

og bl.a. havde medført, at borgere var mere opmærksomme på katteproblemet og tilstedeværel-

sen af internaterne. Der var flere årsager til, at borgere valgte at købe en kat fra et internat. Nogle 

valgte en internatskat for at hjælpe den, mens andre valgte en, fordi det var nemt, da den allerede 

var neutraliseret, mærket og vaccineret (DB2, PD). En informant havde erfaret, at der var en del 

borgere, som ønskede at købe en voksen kat frem for en killing, da de derved undgik killingepe-

rioden (DB1). 

 

Fritgående katte 

Blandt informanterne fra dyreværnsorganisationerne var der uenighed om, hvorvidt katte burde 

færdes frit i naturen. Informanten fra en mindre dyreværnsorganisation mente, at man burde 

håndhæve loven og derfor holde katte på egen matrikel. Informanten fra Kattens Værns internat i 

Aalborg mente derimod, at ejede katte burde have lov til at færdes frit i naturen, så længe de var 

mærkede. Han mente desuden, at der ikke burde være ikke-mærkede katte i naturen (KV2). 

Kredsformændene fra Dyrenes Beskyttelse var splittede. De syntes, at holdt man katte indenfor, 

var det for ejers skyld og ikke for kattens. Den ene ønskede, at man kunne påtvinge folk at holde 

kat på egen matrikel men syntes samtidig ikke, at det var realistisk.  
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Løsningsforslag  

En lovgivning vedr. mærkning ville gøre det nemmere for dyreværnsorganisationer at skelne 

mellem ejede og herreløse katte. Efter indførelse af lovgivningen burde man “rydde op” i alle 

ikke mærkede katte ved enten at sende dem på internat eller aflivning (DB1). Det ville dog være 

svært at håndhæve lovgivningen, da politiet i forvejen havde travlt og derfor ikke prioriterede 

kattesager (KV2).  

Hvis en ikke-mærket, ejet kat endte på et internat, burde der være et lovbestemt gebyr for at få 

den udlevet igen. Informanten understregede dog, at politiet burde betale dette beløb samt efter-

følgende indkræve disse penge fra katteejeren, så det ikke påvirkede internatets økonomi (KV2).  

På grund af kattens lave status ville en lov om obligatorisk mærkning ikke være nok i sig selv, 

hvis der ikke samtidig kom en holdningsændring blandt borgerne (DB1, PD). Dette ville kræve, 

at man blev ved med at italesætte problemet. Derudover ville det også være nødvendigt med en 

større politisk indsats (PD). Informanten fra Dyrenes Beskyttelses internat mente desuden, at det 

var en fælles opgave at løse problemer vedr. herreløse katte, hvor bl.a. dyrlæger, dyreværnsorga-

nisationer  osv. kunne hjælpe til (DB2). 

 

Et andet forslag var, at der burde indføres lovgivning om, hvor mange katte enkeltpersoner måtte 

holde (DB1, DB2). Ansvaret for håndhævningen af lovgivningen burde ligge hos politiet, men 

dette var langt fra realistisk. Derfor foreslog informanten, at borgere såsom hjemmehjælpere 

skulle være behjælpelige med at rette henvendelse til politiet, hvis de kom i hjem, hvor der var 

for mange katte (DB2). Samme informant mente ikke, at kommunerne skulle have hele ansvaret 

for problemer vedr. herreløse katte. Hun mente i stedet, at kommunerne skulle have et ansvar for 

at hjælpe de svage borgere, der havde problemer med mange katte (DB2). 

 

En informant foreslog, at det burde være et lovkrav, at alle ejede katte skulle neutraliseres, med-

mindre katten skulle bruges til opdræt. Dette ville ændre på indstillingen om, at det var nemt at 

få en killing (PD). 

 

Foderværter 

Informanten fra Kattens Værns internat syntes, at ordningen med foderværter fungerede rigtig 

fint. Katteinspektøren fra Kattens Værn var af flere årsager ikke fortaler for genudsætning af 

ikke-socialiserede, herreløse katte. Den ene årsag var, at man tvang katten gennem stressende 

situationer såsom indfangning, transport og operation. Den anden årsag var, at det efterfølgende 

var svært at holde øje med katten, f.eks. hvis den blev syg. Den tredje årsag var, at når man fod-
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rede genudsætningskattene, ville man samtidig lokke andre katte til, hvorved man kunne starte 

forfra med indfangning af katte (KV1). En informant mente, at det var rigtig, at foderværter fod-

rede på samme tidspunkt hver dag. På den måde kunne foderværterne sørge for kun at fodre de-

res egne katte (DB1).  

 

Erfaringer med landmænd 

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse forklarede, at der var sket en udvikling i, hvordan man holdte 

kat på landet. Dog nævnte hun, at det var de færreste landmænd, der tog stilling til kattenes re-

produktion eller tog dem til dyrlægen (DB1). En anden informant mente, at mange landmænd 

ikke satte megen værdi i en kat. Hun mente dog, at der var forskel på forskellige generationer af 

landmænd. Der var flere yngre landmænd, der valgte at få deres katte neutraliseret sammenlignet 

med ældre landmænd. For at komme problemet med herreløse katte til livs, burde man oplyse 

landmænd om, at de kunne trække udgifter til katte i besætningen fra i skat. Hun mente, at hvis 

landmænd fik deres katte neutraliseret, ville man komme et langt stykke i bekæmpelsen af herre-

løse katte (PD).  

 

Sommerhusejere 

Blandt henvendelserne til Dyrenes Beskyttelse angående herreløse katte, stammede flere hen-

vendelser fra borgere i sommerhusområder. Ofte kom henvendelserne fra turister, der havde fod-

ret en kat, mens de havde opholdt sig i et sommerhus og efterfølgende ville sikre sig, at der blev 

taget hånd om katten, når de rejste. Henvendelserne kunne også komme fra borgere, der boede 

ved et sommerhusområde, som oplevede tilløbende katte, når sommerhussæsonen var slut.  

Kattens Værns internat fik også en del henvendelser angående herreløse katte fra sommerhusom-

råder (KV2). Katteinspektøren havde dog kun haft 5-10 sager i sommerhusområder i sine 6 år 

som inspektør (KV1). 

 

I relation til FS8 ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” var beskrivelserne fra informanterne som følger: 

Hos Dyrenes Beskyttelse oplevede kredsformændene en stigning i antallet af sager. Dette gjaldt 

især, da Dyrenes Beskyttelse åbnede vagtcentralen 1812. I 2018 så Dyrenes Beskyttelse dog et 

fald i antallet af sager samt 10% nedgang i antallet af herreløse katte på internaterne. Dyrlægen 

ved Dyrenes Beskyttelse havde ikke nogen forklaring på dette (DB1). Ifølge informanten fra 

Dyrenes Beskyttelses internat i Aalborg skyldtes det ikke, at katteejere var begyndt at tage mere 
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ansvar. Hun troede derimod, at årsagen kunne være den varme sommer, som gjorde, at kattene 

bedre kunne klare sig selv (DB2). 

Også Kattens Værn oplevede en stigning i antallet af kattesager over årene. På internatet i Aal-

borg så de en fordobling i katte på internatet over de seneste tre år. Informanten mente dog ikke, 

at det fortalte noget generelt om katteproblemet i Danmark, men derimod at kendskabet til inter-

natet var blevet større. Katteinspektøren fra Kattens Værn fortalte, at 2018 var det år, hvor hun 

havde haft flest sager - her aflivede hun over 450 katte. Kredsformændene havde ikke oplevet en 

udvikling. De troede dog kun, at de så toppen af isbjerget, selv om de håndterede rigtig mange 

katte. De pointerede, at de troede, at borgere var blevet bedre til at bruge Dyrenes Beskyttelses 

vagtcentral (DB3).  

3.1.3. Jagtforeninger 

I relation til FS1 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner?” og FS2 ”Hvilken karakter har disse problemer?” var beskrivelserne fra informan-

terne som følger:  

I både Herning Jagtforening og Skive Jagtforening oplevede de sjældent katte i de områder, hvor 

de færdedes som jægere. Informanten fra Herning Jagtforening tilføjede, at han kun havde ople-

vet enkelte ikke-socialiserede, herreløse katte i naturen gennem sin tid som jæger. 

 

I relation til FS3 ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” var beskrivelserne fra 

informanterne som følger: 

Informanten fra Herning Jagtforening havde ikke indtryk af, at der var geografiske områder, hvor 

der var flere katte end andre. Mange af deres jagter foregik hos landmænd. De fleste af disse 

landmænd havde katte på bedriften. Han vurderede, at landmændenes katte hovedsageligt op-

holdt sig nær bedriften og ikke, hvor der var jagt. Gennem sit erhverv, havde han oplevet, at per-

soner med lav social status ofte havde mange katte. 

 

I relation til FS5 ”Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?” var 

beskrivelserne fra informanterne som følger: 

I Herning Jagtforening var det ikke særlig udbredt, at jægerne blev kontaktet af borgere, der øn-

skede hjælp til regulering af egne eller herreløse katte. Der havde dog været enkelte tilfælde.  

Skive Jagtforening var også enkelte gange blevet bedt om at aflive katte.  
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I relation til FS7 ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Informanten fra Herning Jagtforening informerede, at der blandt jægere var delte holdninger til 

katte. Nogle jægere kunne godt lide katte, mens andre ikke brød sig om dem. En af årsagerne til, 

at mange jægere ikke brød sig om katte, var bl.a., at de dræbte jægernes udsatte fasaner og ager-

høns. Informanten fra Skive Jagtforening havde ikke noget imod katte i naturen, så længe antal-

let af katte ikke blev for højt. 

 

Erfaringer med landmænd 

Informanten fra Herning Jagtforening fortalte, at kattene sjældent var neutraliserede hos de 

landmænd, hvor der blev afholdt jagter. Kattene blev sommetider ramt af kattesyge, hvorved en 

del døde. Landmænd var meget afklarede med, at der var stor udskiftning i deres kattehold. De 

havde ikke noget nært forhold til kattene. Han havde desuden kendskab til, at landmænd var go-

de til at få reguleret i bestanden af katte, hvis den blev for stor. 

 

I relation til FS8 ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” var beskrivelserne fra informanterne som følger:  

Informanten fra Herning Jagtforening fortalte, at det indtil 2014 var lovligt for jægere at skyde 

katte i naturen. Dengang blev der skudt mange katte. De katte, der blev skudt, var såkaldte “pla-

ge-katte”, som gang på gang kom til syne på jægernes revir. Efter lovgivningen blev vedtaget, 

havde han ikke oplevet en stigning i antallet af katte i naturen. Han mente, at årsagen var, at det 

var blevet mere udbredt blandt landmænd at regulere i antallet af katte på deres bedrift.   

1.1.1. Kommuner 

Embedsmanden fra Herning Kommune havde ingen informationer vedrørende herreløse katte i 

kommunen eller tidligere aftaler med Kattens Værn. Herreløse katte var ikke noget, man i kom-

munen beskæftigede sig med. Embedsmanden henviste til kommunens hjemmeside, hvor der 

stod: “Vi indfanger ikke herreløse katte. Kattens Værn kan hjælpe med at indfange katte. Vi har 

ikke en aftale med Kattens Værn om indfangning, så du skal selv betale for en eventuel indfang-

ning.” (bilag 14). 

Han påpegede, at de fra kommunens side havde fravalgt en reguleringsaftale, men at han ikke 

kendte årsagen. Kommunen var ikke bekendt med, hvor mange henvendelser de fik vedr. herre-

løse katte. Da vi prøvede at kontakte kommunen på deres hovednummer, blev vi viderestillet til 
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personen, som stod for skadedyrsbekæmpelse i kommunen. Vedkommende fortalte, at kommu-

nen ikke var behjælpelige med bekæmpelse af herreløse katte og henviste til Dyrenes Beskyttel-

se.  

Embedsmanden fra Skive Kommune havde nogle flere informationer og disse kan læses under 

de næste punkter. 

 

I relation til FS1 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner?” og FS2 ”Hvilken karakter har disse problemer?” var beskrivelserne fra informan-

terne som følger: 

Skive Kommune valgte at få en reguleringsaftale med Kattens Værn i 2014, da de oplevede 

mange henvendelser fra borgere angående katte. Kommunen begyndte at holde regnskab over 

henvendelserne, og herefter blev det politisk bestemt, at kommunen skulle indgå en aftale med 

Kattens Værn. Sagerne i Skive Kommune kunne omhandle fra en til mange katte, men i gennem-

snit var der 5-6 katte pr. sag. Den primære årsag til henvendelserne var, at borgerne havde med-

lidenhed med katten eller følte gener af dem.  

 

I relation til FS3 ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” var beskrivelserne fra 

informanterne som følger: 

Geografisk var sagerne fordelt over hele kommunen, men med flest sager i Skive by. 

 

I relation til FS4 ”Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte?” og FS4a 

”Hvilke tiltag har dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner?” var beskrivelserne 

som følger: 

Hvis Skive Kommune blev kontaktet vedr. herreløse katte, henviste de borgere direkte til Kattens 

Værns hovedkontor. De havde derfor ikke nogen idé om, om der var sæsonvariation blandt hen-

vendelserne eller hvor mange herreløse katte, der var tale om. Embedsmanden fra Skive Kom-

mune var rigtig glad for aftalen og syntes, at den fungerede godt.  

 

I relation til FS8 ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” var beskrivelserne fra informanterne som følger: 

Det beløb, som Skive Kommune brugte på Kattens Værn, var ca. det samme fra år til år. Da afta-

len startede, forventede kommunen, at beløbet ville blive større, end det endte med at være. 

Kommunen har haft 224 sager ved Kattens Værn siden 2014. Sagerne var ligeligt fordelt mellem 

årene.  
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3.1.4. Personer med særlig interesse for katte 

I relation til FS1 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner?” og FS2 ”Hvilken karakter har disse problemer?” var beskrivelserne fra informan-

terne som følger: 

Vi interviewede et par, som var bosiddende i Skive by. De havde flere gange oplevet, at folk 

flyttede fra deres katte, hvorefter parret havde taget hånd om sagen. Det var især forår og som-

mer, at der dukkede fremmede katte op i deres nærområde.  

 

I relation til FS3 ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” var beskrivelserne fra 

informanternes som følger:  

De havde ikke et konkret svar på, hvor mange katte der var i området, men mente, at antallet 

afhang af, hvor mange nye katte, der blev sat af. De mente ikke, at specifikke områder tiltrak 

herreløse katte. De nævnte dog Skive Havn som et område, hvor der havde været mange katte. 

Parret troede, at det ofte var mindre bemidlede borgere eller borgere, som havde det svært, der 

valgte at efterlade eller dumpe deres dyr.  

 

I relation til FS7 ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger:  

Parret syntes, at katte skulle have lov til at færdes frit. Parret havde sommetider betalt for at ind-

levere tilløbende katte på et internat. Ligeledes havde de været i kontakt med den lokale kattein-

spektør fra Kattens Værn, som over flere omgange havde været i området og indfange katte. De 

var meget positive over Skive Kommunes aftale med Kattens Værn. De var blevet foderværter 

for flere tilløbende katte herigennem. Når parret tilkaldte Kattens Værn, var det ofte været pga. 

mistrivsel hos kattene. 

 

Løsningsforslag 

De mente, at årsagen, til at der opstod problemer med katte, var, at nogle borgere ikke havde råd 

til at gå til dyrlæge. De pointerede, at dette også kunne være årsagen til, at borgere efterlod eller 

dumpede deres katte. De foreslog, at det skulle være muligt at aflevere sit dyr et sted, hvis man 

ikke havde mulighed for at tage vare på det. Dette kunne f.eks. være på et dyrehospital. En anden 

mulighed var, at man som borger kunne søge en pulje, hvis man havde økonomiske udfordringer 

vedr. sine katte.  
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I relation til FS8 ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” var beskrivelserne fra informanterne som følger: 

De havde oplevet en udvikling i folks holdning til katte. Det var blevet mere anerkendt at tage 

sig bedre at sine katte. De oplevede, at folk henvendte sig til dem for at få vejledning til håndte-

ring af herreløse katte. 

3.1.5. Midt- og Vestjyllands Politi 

I relation til FS1 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner?” og FS2 ”Hvilken karakter har disse problemer?” var beskrivelserne fra informan-

terne som følger:  

Midt- og Vestjyllands Politi dækkede 11 kommuner og var den største geografiske politikreds 

med store landbrugsområder. Politiet blev sommetider kontaktet af borgere angående katte, men 

de havde ikke en fast procedure for håndteringen af disse henvendelser. Politiet henviste ofte til 

kommunerne, da nogle kommuner havde en reguleringsaftale med Kattens Værn, egen kattefan-

ger eller kontrakt med en skadedyrsbekæmper. Afhængig af situationen kunne politiet også ind-

drage dyreværnsorganisationer eller henvise borgere til disse.  

 

I relation til FS4 ”Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte?” og FS4a 

”Hvilke tiltag har dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner?” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Politiet og Dyrenes Beskyttelse havde et rigtig godt indbyrdes samarbejde. Politiet kunne afleve-

re herreløse katte til Dyrenes Beskyttelse, mens politiet var behjælpelige, hvis Dyrenes Beskyt-

telse ønskede at anmelde en dyreværnssag.  

 

I relation til FS7 ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk” var beskrivelserne 

fra informanterne som følger: 

Politiets fokus var primært på dyr, som havde en ejer, og de beskæftigede sig derfor ikke med 

herreløse katte. På trods af at man ifølge lovgivningen skulle holde sin kat på egen matrikel, var 

det sjældent noget, politiet blandede sig i. Han tilføjede desuden, at han ikke mindedes at have 

udstedt en bøde til katteejere for at lade deres katte færdes frit i sine 35 år ved politiet. Han in-

formerede dog om, at det for mange borgere var til stor gene, at katte færdedes frit i den danske 

natur. I forhold til nedskydning af katte, så fortalte informanten, at politiet sjældent blev kontak-
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tet af borgere angående sager, hvor en jæger havde skudt en kat uden tilladelse. Han havde dog 

kendskab til, at det havde fundet sted. 

Informanten fortalte, at problemet med herreløse katte var en vigtig del af debatten vedr. indfør-

sel af lovgivning omkring katte. Personligt var han meget skeptisk over indførelsen af en katte-

lov, hvis det medførte, at det var politiet, som skulle håndhæve den, da det ville kræve mange 

ressourcer. Ifølge ham var årsagen til, at der ikke allerede var en kattelov, at man ikke vidste, 

hvordan en sådan lovgivning skulle håndhæves.  

 

Status 

Når informanten kiggede på de dyreværnssager, som politiet håndterede, så gav de et indtryk af, 

at katten havde en lav status. Sagerne drejede sig ofte om, at folk efterlod deres kat.  

 

Løsningsforslag  

Han håbede på et øget samarbejde mellem politiet og en dyreværnsorganisation eventuelt kom-

bineret med, at kommunerne skulle tage ansvar for herreløse katte f.eks., ved at alle kommuner 

indførte en form for reguleringsaftale. Denne reguleringsaftale kunne kræve, at såfremt en kat 

ikke var mærket, så var det tillagt kommunen at få den aflivet.  

3.2. Kvantitative data – Spørgeskemaer 

3.2.1. Spørgeskema ”almindelige borgere” 

Der kunne ikke beregnes en svarprocent for dette spørgeskema, da det blev distribueret via Face-

book, hvorved det var uvist hvor mange, der havde haft adgang til det.  

Vi undersøgte dog, hvor stor en andel af borgerne i de enkelte postnumre, der havde besvaret 

spørgeskemaet (bilag 15). I postnumrene under Skive Kommune lå andelen mellem 0,17% (7800 

Skive) og 2,62% (7884 Fur), mens den i Herning Kommune lå mellem 0,31% (7400 Herning) og 

3,98% (7540 Haderup).    



58 

 
Figur 1 Beskrivelse af antallet og andelen af respondenter på forskellige stadier i spørge-

skemaet ”almindelige borgere”. Alder blev inddelt i følgende grupper; grp. 1 (15-32 år), 

grp. 2 (33-43 år), grp. 3 (44-53 år) og grp. 4 (54-100 år). 

Som det fremgår i figur 1, var der 1119 respondenter, der gennemførte spørgeskemaet, hvoraf 

83% kom fra Skive (n=380) eller Herning (n= 545) kommuner. Øvrige data er yderligere præ-

senteret i tabel 4 til 10. Alle respondenternes fulde besvarelser fra spørgeskemaet kan ses i bilag 

16. 
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Tabel 4 Procentvis fordeling af respondenter i Skive og Herning kommuner, stratificeret 

på, at de svarede ”ja” til en række spørgsmål1. Præsenteret i rækkevis procentfordeling. 

 Herning Skive Total 

n2 

545 

(%)3 

(59) 

n 

380 

(%) 

(41)  

n 

925 

(%) 

(100) 

Observeret katte 543 (96,3) 379 (96,0) 922 (96,2) 

Observeret herreløse katte 459 (85,2) 312 (89,7) 771 (87,0) 

Følt gener af katte 455 (59,1) 332 (54,5) 787 (57,2) 

Haft medlidenhed med katte 455 (41,3) 332 (49,7) 787 (44,9) 

Kendskab til regulering4 446 (28,5) 310 (26,8) 756 (27,8) 

Oplevet en udvikling5  377 (43,2) 257 (41,6) 634 (42,6) 

Kommunens tilbud6  545 (7,9) 380 (7,1) 925 (7,6) 

Kan du lide katte 516 (77,7) 361 (81,2) 877 (79,0) 
1 Andelen af respondenter, der har svaret ”ved ikke”, er i alle tilfælde trukket ud af denne tabel 
og figurer derfor ikke i tabellens beregninger 
2 n udgør i alle tilfælde det antal respondenter, som har besvaret spørgsmålet, fratrukket dem 
som svarede ”ved ikke” 
3 Procentdelen er i alle tilfælde den procentandel, som har svaret ”ja” til spørgsmålet 

4 Kendskab til regulering i området de sidste 5 år  
5 Oplevet en udvikling i antallet af katte i nærområdet de sidste 5 år (kun besvaret af respon-
denter, som havde boet i samme område de sidste fem år) 
6 Kendskab til kommunens tilbud ift. håndtering af problemer vedr. herreløse katte  
 

Tabel 4 sammenligner respondenterne fra Herning og Skive kommuner og deres besvarelser på 

en række spørgsmål ift. deres erfaringer og oplevelser med herreløse katte. Der sås forskel mel-

lem, hvilken kommune respondenterne boede i og variablen ”haft medlidenhed med katte” 

(p=0,02). Der var en større andel af respondenterne i Skive Kommune, som havde haft medli-

denhed med katte (50%) ift. Herning Kommune (41%). Der var ingen yderligere forskelle ift. de 

i tabellen opstillede besvarelser. 
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Tabel 5 Fordeling af respondenter i hhv. Herning og Skive kommuner stratificeret på 

hvem der blev kontaktet vedr. håndtering af hhv. medlidenhed med og gener af herreløse 

katte. Præsenteret i rækkevis procentfordeling.  

   Herning Skive  Total 
  n1 n (%) n (%) n (%) 
Generet  

Kontakt til: 
Kommune 
Dyrlæge 
Dyreværnsor-
ganisation 
Privatperson 
Tog sig selv af 
katten 
Aflivede selv 
Gjorde ikke 
noget ved det 
Andet 

4502 307 
 
14 
7 
23 
 
14 
17 
 
23 
166 
 
43 

(60,0) 
 
(4,6) 
(2,3) 
(7,5) 
 
(4,6) 
(5,5) 
 
(7,5) 
(54,1) 
 
(14,0) 

206 
 
3 
3 
17 
 
5 
8 
 
16 
128 
 
26 

(40,0) 
 
(1,5) 
(1,5) 
(8,3) 
 
(2,4) 
(3,9) 
 
(7,8) 
(62,1) 
 
(12,6) 

513 
 
17 
10 
40 
 
19 
25 
 
39 
294 
 
69 

(100) 
 
(3,3) 
(1,9) 
(7,8) 
 
(3,7) 
(4,9) 
 
(7,6) 
(57,3) 
 
(13,5) 

Medlidenhed  
Kontakt til: 
Kommune 
Dyrlæge 
Dyreværnsor-
ganisation 
Privatperson 
Tog sig selv af 
katten 
Aflivede selv 
Gjorde ikke 
noget ved det 
Andet 

3533 227 
 
10 
14 
32 
 
7 
45 
 
16 
88 
 
15 

(54,0) 
 
(4,4) 
(6,2) 
(14,1) 
 
(3,1) 
(19,8) 
 
(7,0) 
(38,8) 
 
(6,6) 

193 
 
3 
3 
27 
 
5 
43 
 
9 
89 
 
14 

(46,0) 
 
(1,6) 
(1,6) 
(14,0) 
 
(2,6) 
(22,3) 
 
(4,7) 
(46,1) 
 
(7,3) 

420 
 
13 
17 
59 
 
12 
88 
 
23 
177 
 
29 

(100) 
 
(3,1) 
(4,0) 
(14,0) 
 
(2,9) 
(21,0) 
 
(5,6) 
(42,1) 
 
(6,9) 

1 n i denne kolonne viser antallet af respondenter, der har besvaret spørgsmålet. I de resterende tre 
kolonner med n, beskriver n antallet af respondenter, der har valgt svarmulighederne. Hver re-
spondent kunne afgive flere svar, hvorfor antallet af besvarelser overstiger antal respondenter. 
2 Fordelt på n = 269 i Herning Kommune og n = 181 i Skive Kommune 
3 Fordelt på n = 188 i Herning Kommune og n = 165 i Skive Kommune 
 

Der sås ikke forskelle mellem respondenterne i hhv. Herning og Skive kommuner om hvem, der 

blev taget kontakt til for at håndtere hhv. medlidenhed med og gener af herreløse katte (tabel 5). 

Øvrige data viste desuden, at såfremt respondenterne afkrydsede ”afliver selv”, så havde de ikke 

afkrydset ”dyrlæge”, ”dyreværnsorganisation” eller ”kommune” (fremgår ikke af tabel).  
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Blandt de 450 respondenter, der havde følt sig generet af herreløse katte (tabel 5), var begrundel-

serne som følger: kattens efterladenskaber (50%, n = 227), katten generede respondentens egne 

katte (38%, n = 170), kattens adfærd (32%, n = 146), katten jagtede fugle og vildt (24%, n = 

110), kattens reproduktion (24%, n = 110), katten udgjorde en fare for smittespredning (16%, n = 

71), katten ødelagde ting (13%, n = 58) eller andre årsager (6%, n = 25). Procentfordelingen gi-

ver mere end 100%, da respondenterne havde mulighed for at svare flere ting. 

Blandt de 353 respondenter, der havde følt medlidenhed med herreløse katte (tabel 5), var be-

grundelserne som følger: kattens helbred (53%, n = 187), katten færdedes ude i dårligt vejr 

(44%, n = 155), mange katte i området og derfor større konkurrence om føde og opholdssteder 

(21%, n = 74) eller andre årsager (12%, n = 44). Som for ovenstående giver procentfordelingen 

mere end 100%, da respondenterne havde mulighed for at svare flere ting.  
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Tabel 6 Boligform, observation af katte, observation af herreløse katte, kattenes adfærd 

samt holdning til hvilke katte, der måtte færdes i naturen – opgjort efter hvilket område 

respondenterne boede i. Præsenteret i kolonnevis procentfordeling. 

   ”Hvilket område bor du i?” 
   På  

landet 
Byzone  
< 1000 
indb. 

Byzone  
1000-
4000 
indb. 

Byzo-
ne > 
4000 
indb. 

Andet 

  n (%) (%) (%) (%) (%) 
  925 (29) (31) (28) (11) (1) 

”Hvad karak-
teriserer den 
bebyggelse 
du bor i?” 

 
Lejlighed 
Villa 
Nedlagt landbrug 
Landbrug 
Andet 

925 
66 
619 
155 
70 
15 

 
(0,4) 
(20,7) 
(52,3) 
(23,7) 
(3,0) 

 
(3,5) 
(88,9) 
(4,9) 
(2,1) 
(0,7) 

 
(8,2) 
(90,2) 
(0,4) 
(0,4) 
(0,8) 

 
(31,7) 
(66,3) 
(1,0) 
 
(1,0) 

 
(9,1) 
(72,7) 
 
 
(18,2) 

”Har du set 
kat i dit nær-
område i det 
seneste år?” 

 
Ja 
Nej 
Ved ikke 

925 
887 
35 
3 

 
(93,6) 
(6,0) 
(0,4) 

 
(97,2) 
(2,1) 
(0,7) 

 
(97,3) 
(2,7) 

 
(94,2) 
(5,8) 

 
(100,0) 

Observeret 
herreløse 
katte i nær-
området i det 
seneste år1 

 
Ja 
Nej 
Ved ikke 

8862+3 
671 
100 
115 

 
(78,2) 
(9,3) 
(12,5) 

 
(73,6) 
(13,2) 
(13,2) 

 
(76,3) 
(12,4) 
(11,2) 

 
(74,5) 
(9,2) 
(16,3) 

 
(72,7) 
 
(27,2) 

 
”Hvordan 
opfører de 
herreløse 
katte sig?”  

 
Opmærksomhed, 
kæles5 
Interesseret, ikke 
kæles6 
Løber væk 
/gemmer sig7 

Forskelligt8 

7874 

22 
 
74 
 
390 
 
301 

 
(4,0) 
 
(11,1) 
 
(58,8) 
 
(26,1) 

 
(3,3) 
 
(8,6) 
 
(46,1) 
 
(42,0) 

 
(0,9) 
 
(8,3) 
 
(48,2) 
 
(42,7) 

 
(3,4) 
 
(10,1) 
 
(40,4) 
 
(46,1) 

 
 
 
(9,1) 
 
(36,4) 
 
(54,5) 

 
”Synes du 
katte bør 
færdes frit i 
naturen?” 

 
Alle katte frit 
Ejede katte frit 
Herreløse katte frit 
Ingen katte frit 
Ved ikke 

925 
375 
205 
63 
197 
85 

 
(45,5) 
(27,1) 
(4,1) 
(15,4) 
(7,9) 

 
(37,8) 
(24,0) 
(9,0) 
(21,2) 
(8,0) 

 
(41,4) 
(19,1) 
(6,6) 
(21,9) 
(10,9) 

 
(34,6) 
(11,5) 
(8,7) 
(34,6) 
(10,6) 

 
(27,3) 
(27,3) 
 
(27,3) 
(18,2) 

1 En herreløs kat var defineret som en kat, de ikke kendte ejeren til 
2 Kun respondenter, som svarede ”ja” til at have observeret katte, fik dette spørgsmål 
3 En respondent besvarede ikke dette spørgsmål 
4 Kun respondenter, som svarede ”ja” eller ”ved ikke” til at have observeret herreløse katte, fik 
dette spørgsmål 

5 ”Katten vil gerne have opmærksomhed/kæles med” 
6 ”Katten er interesseret i mennesker, men vil ikke kæles med” 
7 ”Katten løber væk/gemmer sig” 
8 ”Katten opfører sig forskelligt” 
 
 



63 

Der sås forskel mellem hvilket område, respondenterne boede i, og deres vurdering af herreløse 

kattes adfærd (p=0,005) og holdning til katte i naturen (p=0,0003) (tabel 6). Det sås, at respon-

denterne, som boede på landet, oftere syntes, at kattene løb væk/gemte sig (59%) end de tre øvri-

ge områder (40%, 46% og 48%). Samtidig var der færre respondenterne fra landet (26%) som 

oplevede, at kattene opførte sig forskelligt ift. de tre andre områder (42%, 42% og 46%). Re-

spondenterne fra landet var den gruppe, som var størst tilhænger af, at alle katte måtte færdes frit 

(46%), og med færrest tilhængere til, at ingen katte måtte færdes frit (15%) (tabel 6).  

Yderligere analyser viste, at der var kommuneforskelle i denne henseende, idet forskellen i ob-

serveret adfærd på tværs af byzoner kun var statistisk signifikant i Skive Kommune (p = 0,02) 

mens der ikke var forskel i Herning Kommune. 

Der blev ud over variablerne vist i tabel 6 lavet udregninger på, hvilket område respondenterne 

boede i stratificeret på, om de havde følt gener af (p=0,90) eller medlidenhed med (p=0,26) her-

reløse katte, samt hvordan de evt. håndterede det. Der blev dog ikke fundet nogle forskelle på 

dette. 
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Tabel 7 Fordeling af respondenternes kendskab til regulering af herreløse katte stratifice-

ret på hvem der udførte reguleringen (kolonnevis procentfordeling), udvikling over tid og 

kendskab til kommunens tilbud vedr. herreløse katte (rækkevis procentfordeling). 

  Regulering1 

  Ja Nej 

  n (%) n (%) 

  210 (27,8) 546 (72,2) 

Kendskab til regulering 

udført af følgende aktø-

rer  

 

 

Dyrlæger 

Dyreværnsorganisationer 

Privatpersoner 

Jægere 

Andre 

Ved ikke 

2692 

22 

39 

133 

69 

4 

10 

 

(10,5) 

(18,6) 

(63,3) 

(32,9) 

(1,9) 

(4,8) 

 

Udvikling i antallet af 

herreløse katte i nærom-

rådet over 5 år 

Stigning 

Uændret 

Fald 

Boet < 5 år 

Ved ikke 

49 

74 

38 

26 

23 

(37,4) 

(23,9) 

(43,7) 

(19,7) 

(24,0) 

82 

236 

49 

106 

73 

(62,6) 

(76,1) 

(56,3) 

(80,3) 

(76,0) 

Kendskab til kommu-

nens tilbud 

Ja 

Nej 

21 

189 

(38,2) 

(27,0) 

34 

512 

(61,8) 

(73,0) 
1 Respondenter som har valgt ”ved ikke” til kendskab til regulering af ikke inkluderet 
2 Respondenten kunne vælge flere kategorier, hvorfor n var større end antallet af respondenter, 

der fik spørgsmålet 

 

I tabel 7 sås der forskel mellem kendskab til regulering og variablen udvikling (p=0,0003). Stør-

stedelen af respondenterne havde ikke kendskab til regulering (72%). Blandt respondenter, som 

ikke kendte til regulering, var der flest, som oplevede et uændret antal katte (76%) ift. stigning 

eller fald i antallet af katte (63% og 56%).  

Respondenter, som vurderede et fald i antallet af katte, havde oftere kendskab til regulering end 

respondenter, som oplevede en stigning. Det tydede altså på, at vurdering af udvikling og kend-

skab til regulering hang sammen. Der var desuden 80% af respondenterne, som havde boet i om-

rådet mindre end 5 år, som ikke kendte til nogen form for regulering (tabel 7). 
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Tabel 8 Fordeling af respondenternes vurdering af herreløse kattes sundhed stratificeret 

på respondenternes køn, alder samt om respondenterne havde følt gener af eller medliden-

hed med herreløse katte indenfor det seneste år. Præsenteret i rækkevis procentfordeling. 

  ”Hvordan vurderer du den generelle velfærd hos herreløse katte?”  
  Sunde1 Sunde, enkel-

te syge2 
Syge3 Ved ikke Total 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
  357 (45) 275 (35) 102 (13) 53 (7) 787 (100) 

   Køn  
Mand 
Kvinde 

 
87 
270 

 
(49,7) 
(44,1) 

 
55 
220 

 
(31,4) 
(35,9) 

 
18 
84 

 
(10,2) 
(13,7) 

 
15 
38 

 
(8,6) 
(6,2) 

 
175 
612 

 
(22,2) 
(77,8) 

Alder4+5  
Grp. 1 
Grp. 2 
Grp. 3 
Grp. 4 

 
76 
76 
102 
102 

 
(36,7) 
(37,4) 
(54,5) 
(54,0) 

 
87 
78 
58 
52 

 
(42,0) 
(38,4) 
(31,0) 
(27,5) 

 
30 
39 
17 
16 

 
(14,5) 
(19,2) 
(9,1) 
(8,5) 

 
14 
10 
10 
19 

 
(6,8) 
(4,9) 
(5,3) 
(10,0) 

 
207 
203 
187 
189 

 
(26,3) 
(25,8) 
(23,8) 
(24,0) 

Gener  
Ja 
Nej 

 
177 
180 

 
(39,3) 
(53,4) 

 
166 
109 

 
(36,9) 
(32,3) 

 
80 
22 

 
(17,8) 
(6,5) 

 
27 
26 

 
(6,0) 
(7,7) 

 
450 
337 

 
(57,2) 
(42,8) 

Medlidenhed  
Ja 
Nej 

 
99 
258 

 
(28,0) 
(59,4) 

 
176 
99 

 
(49,9) 
(22,8) 

 
64 
38 

 
(18,1) 
(8,8) 

 
14 
39 

 
(4,0) 
(9,0) 

 
353 
434 

 
(44,9) 
(55,1) 

1 ”De fleste katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer” 
2 ”En del af kattene virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer, men 
der findes også flere, hvor det ikke er tilfældet” 
3 ”De fleste katte synes at have problemer med sundhed, ernæring og velfærd” 
4 En respondent havde ikke angivet alder og derfor er n = 786 for alder. Re-
spondenten burde ligge i kolonnen ”Sunde” 
5 Respondentenes alder er opdelt i aldersgrupper således: grp. 1 (15-32 år), grp. 
2 (33-43 år), grp. 3 (44-53 år) og grp. 4 (54-100 år) 

 

 

Der sås forskel mellem respondenternes vurdering af velfærd og alder (p=0,00003), oplevede 

gener (p<0,0001) og medlidenhed (p=<0,0001) (tabel 8).  

Generelt vurderede aldersgruppe 3 og 4 oftere kattene sunde (hhv. 55% og 54%) sammenlignet 

med aldersgruppe 1 og 2 (hhv. 37% og 37%). Aldersgruppe 3 og 4 vurderede samtidig færre 

katte syge (9% og 8%) sammenlignet med aldersgruppe 1 og 2 (15% og 19%). 

Respondenter, som ikke havde gener af herreløse katte, vurderede i større grad kattene sunde 

(53%) sammenlignet med respondenter, som var generet af kattene (39%). Hvorimod responden-

ter, som følte sig generet i større grad, vurderede kattene syge (18%) sammenlignet med respon-

denter, som ikke oplevede gener (7%). 
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Desuden så det ud til, at vurderede respondenterne, at de herreløse katte var sunde, så svarede en 

større andel ”nej” til medlidenhed (59%) sammenlignet med respondenter, som følte medliden-

hed (28%). Den største andel af respondenter, som havde svaret ”ja” til medlidenhed vurderede, 

at de fleste katte var sunde, men enkelte var syge (50%). Det blev desuden undersøgt, om der var 

forskel på vurdering af velfærd og variablerne bebyggelse (p=0,09), område (p=0,64), postnum-

mer (p=0,70) og kommune (p=0,15), hvilket ikke var tilfældet. 

 

Der blev derudover lavet yderligere beregninger, som viste, at der var kønsforskelle i tendensen 

til at føle medlidenhed med herreløse katte (p = <0,0001). Det viste sig, at en større andel af 

kvinderne (50%) havde følt medlidenhed med herreløse katte sammenlignet med mænd (26%).  
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Tabel 9 Fordeling af respondenternes holdning til om katte burde færdes frit stratificeret 

på respondenternes køn, alder, kommune og om respondenterne havde følt gener af eller 

medlidenhed med herreløse katte. Præsenteret i rækkevis procentfordeling. 

   ”Synes du, at katte bør færdes frit i naturen?” 

   Alle 

katte 

frit1 

Alle 

ejede 

katte2 

Alle her-

reløse 

katte3 

Ingen 

katte 

frit4 

Ved 

ikke 

  n (%) (%) (%) (%) (%) 

  925 (40,5) (22,2) (6,8) (21,3) (9,2) 

Køn Mand 

Kvinde 

200 

725 

(29,5) 

(43,5) 

(15,0) 

(24,1) 

(8,0) 

(6,5) 

(40,5) 

(16,0) 

(7,0) 

(9,8) 

Alder5+6 

 

Grp. 1 

Grp. 2 

Grp. 3 

Grp. 4 

245 

238 

221 

220 

(42,4) 

(40,3) 

(38,9) 

(40,5) 

(19,2) 

(29,8) 

(21,7) 

(17,7) 

(7,8) 

(5,0) 

(9,0) 

(5,0) 

(21,2) 

(18,5) 

(22,2) 

(23,6) 

(9,4) 

(6,3) 

(8,1) 

(13,2) 

Kommune Skive 

Herning 

380 

545 

(43,4) 

(38,5) 

(23,7) 

(21,1) 

(4,7) 

(8,3) 

(17,9) 

(23,7) 

(10,3) 

(8,3) 

Generet  

Ja 

Nej 

7877 

450 

337 

 

(22,7) 

(60,8) 

 

(26,9) 

(13,6) 

 

(8,7) 

(5,3) 

 

(33,3) 

(7,7) 

 

(8,4) 

(12,5) 

Medlidenhed  

Ja 

Nej 

7878 

353 

434 

 

(49,0) 

(30,9) 

 

(24,4) 

(18,6) 

 

(6,5) 

(7,8) 

 

(11,3) 

(31,3) 

 

(8,7) 

(11,3) 
1 ”Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen” 
2 ”Ja, alle ejede katte skal have lov at bevæge sig frit i naturen. Herreløse katte skal indfanges, da de er til gene” 
3 ”Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit, men ejede katte skal holdes på egen grund” 
4 ”Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur” 
5 Respondenternes alder er opdelt i aldersgrupper således: grp. 1 (15-32 år), grp. 2 (33-43 år), grp. 3 (44-53 år) og 

grp. 4 (54-100 år) 
6 En respondent har ikke oplyst alder 
7+8 Antallet af respondenter som har observeret herreløse katte  

 

I tabel 9 sås der forskel mellem holdning til katte i naturen og køn (p=<0,0001), kommune 

(p=0,03), gener (p=<0,0001) og medlidenhed (p=<0,0001).  

Flere kvindelige respondenter ønskede, at alle katte måtte færdes frit (44%) sammenlignet med 

mænd (30%), mens flere mænd (41%) ønskede ingen katte frit i naturen sammenlignet med 

kvinder (16%).  
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Flere respondenter fra Skive Kommune ønskede, at alle katte måtte færdes frit (43%) sammen-

lignet med respondenter fra Herning Kommune (39%), som hellere så, at ingen katte måtte fær-

des frit (24%) sammenlignet med respondenter fra Skive Kommune (18%). 

Størstedelen af respondenterne, som svarede ”nej” til at have følt gener af herreløse katte, syntes, 

at alle katte skulle have lov til at færdes frit (61%), hvorimod respondenterne, som havde sagt 

”ja” til gener, var mere fordelt ud over kategorierne ”alle katte frit” (23%), ”alle ejede katte frit” 

(27%) eller ”ingen katte frit” (33%).  

Blandt respondenter, som syntes, at alle katte måtte færdes frit, var der 49%, som havde følt 

medlidenhed med herreløse katte, sammenlignet med 31% som ikke havde følt medlidenhed. 

Samtidig var der langt flere respondenter, som ikke havde følt medlidenhed, som syntes, at ingen 

katte måtte færdes frit (31%) sammenlignet med respondenter, som havde følt medlidenhed 

(11%).  

 

Der blev yderligere lavet udregninger på, om respondenterne kunne lide katte stratificeret på, om 

de havde følt gener af (p = < 0,0001) eller medlidenhed med (p = < 0,0001) herreløse katte. Der 

var flere respondenter, som havde følt gener blandt de respondenter, som ikke kunne lide katte 

(81%) sammenlignet med respondenter, som kunne lide katte (50%). Der var flere, der havde følt 

medlidenhed blandt dem, der kunne lide katte (56%) end blandt dem, der ikke kunne (11%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Tabel 10 Fordeling af respondenternes vurdering af, om der var sket en udvikling i antallet 

af katte de seneste 5 år stratificeret på respondenternes køn, alder samt hvilket område og 

hvilken bebyggelse de boede i. Præsenteret i rækkevis procentfordeling. 

   Udvikling i antallet af katte 
   Stig-

ning 
Uæn-
dret 

Fald Ved 
ikke 

  n (%) (%) (%) (%) 
  7651 (21,6) (47,6) (13,7) (17,1) 
Køn  

Mand 
Kvinde 

 
169 
596 

 
(30,1) 
(19,1) 

 
(42,6) 
(49,0) 

 
(10,7) 
(14,6) 

 
(16,6) 
(17,3) 

Alder2  
Grp. 1 
Grp. 2 
Grp. 3 
Grp. 4 

 
170 
189 
205 
201 

 
(21,8) 
(20,6) 
(20,0) 
(23,9) 

 
(40,6) 
(52,4) 
(49,8) 
(46,8) 

 
(13,5) 
(12,2) 
(11,7) 
(17,4) 

 
(24,1) 
(14,8) 
(18,5) 
(11,9) 

Område  
På landet4 

Byzone <10005 

Byzone 1000-40006 

Byzone >40007 

7553 

219 
241 
222 
73 

 
(13,7) 
(26,6) 
(21,6) 
(27,4) 

 
(57,5) 
(41,9) 
(48,6) 
(34,2) 

 
(15,1) 
(15,8) 
(7,7) 
(20,5) 

 
(13,7) 
(15,8) 
(22,1) 
(17,8) 

Bebyggelse  
Landbrug 
Lejlighedskompleks 
Nedlagt landbrug 
Villa 
Andet 

 
62 
40 
125 
525 
13 

 
(8,1) 
(25,0) 
(14,4) 
(24,3) 
(30,8) 

 
(62,9) 
(30,0) 
(56,0) 
(45,5) 
(30,8) 

 
(16,1) 
(25,0) 
(14,4) 
(12,6) 
(7,7) 

 
(12,9) 
(20,0) 
(15,2) 
(17,5) 
(30,8) 

1 Besvarelser fra respondenter som svarede ”Jeg har boet i området i < 5 år” er ekskluderet 
2 Respondenternes alder er opdelt i aldersgrupper således: grp. 1 (15-32 år), grp. 2 (33-43 år), 

grp. 3 (44-53 år) og grp. 4 (54-100 år) 
3 Respondenter, som svarede ”andet” til område, er ekskluderet 

4 På landet, uden for byzone 
5 I byzone med under 1000 indbyggere 
6 I byzone med 1000-4000 indbyggere 
7 I byzone med over 4000 indbyggere 

 

I tabel 10 sås der forskel mellem respondenternes vurdering af udvikling og variablerne køn 

(p=0,01), område (p=0,0001) og bebyggelse (p=0,001). Der var flere mænd (30%), som opleve-

de en stigning i antallet af katte sammenlignet med kvinder (19%). Desuden sås det, at færre på 
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landet (14%) oplevede en stigning i antallet af herreløse katte sammenlignet med de tre byzoner 

(hhv. 27%, 22% og 27%). Blandt de fire områder var der stor forskel i, hvor stor en andel som 

mente, at der var sket et fald i antallet af katte, herunder 15% på landet, 16% i byzone < 1000 

indbyggere, 8% i byzone 1000-4000 indbyggere og 21% i byzone > 4000 indbyggere. 

Der var færrest, som havde oplevet en stigning blandt respondenter, som boede på landbrug (8%) 

og nedlagt landbrug (14%) sammenlignet med lejlighedskompleks (25%), villa (24%) og ”andet” 

(31%). Der var en stor andel af respondenter, som vurderede, at antallet af katte var uændret, 

hvilket især gjaldt respondenter, som boede på landbrug (63%).  
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3.2.2. Spørgeskema ”sommerhusejere” 

Vi uddelte 1700 infobreve til sommerhusejere i Skive Kommune. Heraf fik vi 79 besvarelser, 

hvilket gav en svarprocent på 4,65. 

 

 
Figur 2 Beskrivelse af antallet og andelen af respondenter på forskellige stadier i spørge-

skemaet ”sommerhusejere”. 

Som det ses i figur 3, så var der 79 gennemførte besvarelser på ”sommerhusejere” spørgeskema-

et, hvoraf 77 respondenter havde et sommerhus i Skive Kommune. For sammenligningens skyld 

blev respondenterne inddelt i samme aldersgrupper som i spørgeskemaet ”almindelige borgere”. 

Respondenterne fordelte sig i aldersgrupperne som følgende: grp. 1 (15-32 år) (3%, n = 2), grp. 2 

(33-43 år) (1%, n = 1), grp. 3 (44-53 år) (9%, n = 7) og grp. 4 (54-100 år) (87%, n = 67). Langt 
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de fleste respondenter tilhørte gruppe 4, og vi valgte derfor ikke at stratificere på alder i de føl-

gende tabeller. Respondenterne fordelte sig i postnumrene under Skive Kommune som følgende: 

7840 Højslev (16%, n= 12), 7860 Spøttrup (32%, n= 25) og 7870 Roslev (52%, n= 40).  

Der var 57% af sommerhusejerne, der havde observeret katte i deres nærområde inden for det 

seneste år, hvoraf 82% havde observeret herreløse katte. Der var 5% af respondenterne som 

kendte til Skive Kommunes reguleringsaftale. Alle respondenternes fulde besvarelser kan ses i 

bilag 17. 

 

Tabel 11 Fordeling af respondenternes vurdering af herreløse kattes velfærd stratificeret 

på respondenternes køn, vurdering af kattenes adfærd og holdning til om katte burde fær-

des frit i naturen. Præsenteret i rækkevis procentfordeling. 

 Vurdering af velfærd 
 Sunde1 Sunde, 

enkelte 
syge2 

Syge3 Ved ikke Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 23 (62) 5 (14) 3 (8) 6 (16) 37 (100) 

Køn Mand 
Kvinde 

15 
8 

(71) 
(50) 

2 
3 

(10) 
(19) 

1 
2 

(5) 
(13) 

3 
3 

(14) 
(19) 

21 
16 

(57) 
(43) 

”Hvordan 
opfører de 
herreløse 
katte sig?” 

Opmærksomhed, kæles4 

Interesseret, ikke kæles5 

Løber væk/gemmer sig6 

Forskelligt7 

1 
5 

12 
5 

(100) 
(100) 
(50) 
(71) 

 
 

4 
1 

 
 

(17) 
(14) 

 
 

3 

 
 

(13) 

 
 

5 
1 

 
 

(21) 
(14) 

1 
5 

24 
7 

(3) 
(14) 
65) 
(19) 

”Synes du 
katte bør 
færdes frit i 
naturen?” 

Alle katte frit8 

Alle ejede katte frit9 

Alle herreløse katte 
frit10 

Ingen katte frit11 

Ved ikke 

8 
7 
1 
 

6 
1 

(73) 
(58) 

(100) 
 

(67) 
(25) 

2 
2 
 
 
 

1 

(18) 
(17) 

 
 
 

(25) 

 
2 
 
 
 

1 

 
(17) 

 
 
 

(25) 

1 
1 
 
 

3 
1 

(9) 
(8) 

 
 

(33) 
(25) 

11 
12 
1 
 

9 
4 

(30) 
(32) 
(3) 

 
(24) 
(11) 

1 ”De fleste katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer” 
2 ”En del af kattene virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer, men der findes også flere, hvor det 
ikke er tilfældet” 
3 ”De fleste katte synes at have problemer med sundhed, ernæring og velfærd” 
4 ”Katten vil gerne have opmærksomhed/kæles med” 
5 ”Katten er interesseret i mennesker, men vil ikke kæles med” 
6 ”Katten løber væk/gemmer sig” 
7 ”Katten opfører sig forskelligt” 
8 ”Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen” 
9 ”Ja, alle ejede katte skal have lov at bevæge sig frit i naturen, men herreløse katte skal indfanges, da de er til 
gene” 
10 ”Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit, men ejede katte skal holdes på egen grund” 
11 ”Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur” 
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Der var ingen forskelle mellem respondenternes vurdering af velfærd og variablerne køn 

(p=0,39), adfærd (p=0,67) og holdning til katte i naturen (p=0,52) (tabel 11). Der blev dog lavet 

yderligere beregninger, som viste, at der var forskel mellem respondenternes vurdering af vel-

færd, og om de havde følt medlidenhed med katte (p=0,004). Blandt respondenterne, som ikke 

havde medlidenhed, var der 74%, som vurderede kattene sunde, mens kun 30% af respondenter-

ne som følte medlidenhed, vurderede kattene sunde.  

 

Tabel 12 Fordeling af respondenternes vurdering af udvikling i antallet af herreløse katte 

stratificeret på køn, kendskab til regulering, om respondenterne havde følt gener eller 

medlidenhed med herreløse katte samt om respondenterne kunne lide katte. Præsenteret i 

rækkevis procentfordeling1. 

 Fald Uændret Stigning Ved ikke Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 6 (9) 45 (63) 2 (3) 18 (25) 71 (100) 

Køn Mand 

Kvinde 

1 

5 

(3) 

(13) 

25 

20 

(71) 

(54) 

2 

 

(6) 7 

11 

(20) 

(30) 

35 

36 

(49) 

(51) 

Kendskab til 

regulering 

Ja 

Nej 

1 

5 

(50) 

(7) 

1 

44 

(50) 

(64) 

 

2 

 

(3) 

 

18 

 

(26) 

2 

69 

(3) 

(97) 

Generet2 Ja 

Nej 

1 

2 

(11) 

(8) 

4 

19 

(44) 

(73) 

2 

 

(22) 

 

2 

5 

(22) 

(19) 

9 

26 

(26) 

(74) 

Medlidenhed3 Ja 

Nej 

2 

1 

(20) 

(4) 

6 

17 

(60) 

(68) 

 

2 

 

(8) 

2 

5 

(20) 

(20) 

10 

25 

(29) 

(71) 

Kan du lide 

katte? 

Ja 

Nej 

Ved ikke 

6 

 

 

(12) 30 

11 

4 

(61) 

(69) 

(67) 

1 

 

1 

(2) 

 

(17) 

12 

5 

1 

(24) 

(31) 

(17) 

49 

16 

6 

(69) 

(23) 

(8) 
1 Besvarelser fra respondenter som har svaret ”Jeg har boet i området i < 5 år” er ekskluderet 

2+3 Det var kun respondenter, som havde observeret herreløse katte, som fik dette spørgsmål (n=35) 

Blandt de, der havde kendskab til, at der var udført regulering i området (n=2) (tabel 12), var det 

enten en dyreværnsorganisation eller en jæger, som havde udført det.  
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Tabel 13 Fordeling af respondenternes holdning til om katte burde færdes frit i naturen 

stratificeret på køn og om de havde følt gener eller medlidenhed med herreløse katte. Præ-

senteret i rækkevis procentfordeling. 

  ”Synes du , at katte bør færdes frit i naturen?” 

 Alle katte 

frit1 

Alle ejede 

katte frit2 

Alle 

herreløse 

frit3 

Ingen katte 

frit4 

Ved 

ikke 

Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

 28 (36) 20 (26) 3 (4) 17 (22) 9 (12) 77 (100) 

Køn  

Mand 

Kvinde 

 

14 

14 

 

(35) 

(38) 

 

7 

13 

 

(18) 

(35) 

 

1 

2 

 

(3) 

(5) 

 

14 

3 

 

(35) 

(8) 

 

4 

5 

 

(10) 

(14) 

 

40 

37 

 

(52) 

(48) 

Generet5  

Ja 

Nej 

 

2 

9 

 

(22) 

(32) 

 

3 

9 

 

(33) 

(32) 

 

1 

 
(11) 

 

3 

6 

 

(33) 

(21) 

 

 

4 

 

 

(14) 

 

9 

28 

 

(24) 

(76) 

Medlidenhed6  

Ja 

Nej 

 

2 

9 

 

(20) 

(33) 

 

4 

8 

 

(40) 

(30) 

 

 

1 

 

 

(4) 

 

1 

8 

 

(10) 

(30) 

 

3 

1 

 

(30) 

(4) 

 

10 

27 

 

(27) 

(73) 
1 ”Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen” 
2 ”Ja, alle ejede katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men herreløse katte skal indfanges, da de er til 

gene” 
3 ”Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit, men ejede katte skal holdes på egen grund” 
4 ”Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur” 
5+6 Det er kun respondenter, som har set herreløse katte, som har fået disse spørgsmål (n=37) 

 

Der sås forskel mellem respondenternes køn og holdning til katte i naturen (p=0,03). Det sås, at 

der var langt flere mænd (35%), som mente, at ingen katte måtte færdes frit sammenlignet med 

kvinder (8%), hvorimod kvinderne i 35% af tilfældene mente, at alle ejede katte måtte færdes frit 

sammenlignet med 18% af mændene. Der var cirka en lige stor andel af mænd (35%) og kvinder 

(38%), som syntes, at alle katte måtte færdes frit.  

Blandt de 9 respondenter, der havde følt gener af herreløse katte (tabel 13), var begrundelserne 

som følger: katten jagtede fugle og vildt (44,4%, n=4), kattens efterladenskaber (33,3%, n=3), 

katten generede respondentens egne katte (22,2%, n=2), katten ødelagde ting (11,1%, n=1) og 

andet (11,1%, n=1), hvor respondenten beskrev, at katten tiggede mad. Blandt de 10 responden-

ter, der havde følt medlidenhed med herreløse katte (tabel 13), var begrundelserne som følger: 

katten var blevet efterladt efter at være blevet fodret i en periode af en sommerhusbeboer (70%, 
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n=7), kattens helbred (40%, n=4), katten færdedes ude i dårligt vejr (40%, n=4) eller andet (10%, 

n=1), hvor respondenten beskrev, at katten manglede mad og var meget mager. 

Blandt de 9 respondenter, der havde følt sig generet af herreløse katte (tabel 13), var håndterin-

gen som følger: Tog sig af katten f.eks. ved at fodre den (11%, n=1), og gjorde ikke noget ved 

det (89%, n=8). Blandt de 10 respondenter, der havde følt medlidenhed med herreløse katte (ta-

bel 13), var håndteringen således: Tog sig af katten f.eks. ved at fodre den (20%, n=2), ”andet” 

(10%, n=1) som lød på at kontakte grundejerforeningen eller gjorde ikke noget ved det (70%, 

n=7). 

I begge tilfælde gav procentfordelingerne mere ned 100%, da respondenterne havde mulighed 

for at afkrydse flere valgmuligheder. 

3.2.3. Spørgeskema ”landmænd” 

Vi endte med 12 besvarelser på vores spørgeskema til landmænd. Det lave antal besvarelser 

skyldtes bl.a., at SAGRO i Herning Kommune aldrig udsendte vores spørgeskema til landmæn-

denne. Derudover gav det udsendte spørgeskema til Landbo Limfjord meget få besvarelser. Data 

herfra er derfor ikke inkluderet i specialet. Vi har erfaret, at fremgangsmåde samt metode ikke er 

ideelle. 

3.3. Metode afprøvning af spørgeskema  

Metodeafprøvningen foregik ved, at vi uddelte spørgeskemaer til ti borgere i samme nærområde, 

se bilag 18 for besvarelserne. Antallet af observerede katte spredte sig fra 3 til 10 katte. Ligele-

des var der en betydelig spredning fra 0 til 6 antal katte, som respondenterne ikke kendte ejeren 

til. Desuden var der en respondent, som svarede “ved ikke” til at have observeret katte og tre 

respondenter, som svarede ”ved ikke” til hvor mange katte, de ikke kendte ejeren til.  

Dette resultat betød, at hvis spørgeskemaet kun blev besvaret af enkelte borgere i hver 

by/område, kunne man risikere, at resultaterne ikke ville være repræsentative for området.  

 

På baggrund af metodeafprøvningen, blev det besluttet at fravælge metoden og i stedet for distri-

buere spørgeskemaet via lokale Facebookgrupper.  
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3.4. Sammendrag af besvarelser på forskningsspørgsmål: 

3.4.1. FS1-2 ”Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommu-

ner, og hvilken karakter har disse problemer?” 

Generelt mente dyreklinikkerne, at der var problemer med herreløse katte. Problemerne bestod 

primært i, at dyreklinikkerne modtog henvendelser fra borgere, der havde medlidenhed eller var 

generet af herreløse katte. Dyreklinikkerne havde erfaret, at borgere ikke vidste, hvad de skulle 

gøre af herreløse katte. Blandt henvendelserne sås sæsonvariation, hvor der især var travlt forår, 

sommer og tidligt efterår. Informanterne blev hovedsageligt kontaktet vedr. killinger.  

Hos Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn havde de mange sager vedrørende katte. Kattens 

Værn oplevede et lavere antal sager i Herning Kommune sammenlignet med Skive Kommune, 

formentlig fordi Herning Kommune ingen reguleringsaftale havde. Modsat så man ved Dyrenes 

Beskyttelse et højere antal sager i Herning Kommune sammenlignet med Skive Kommune.  

De primære henvendelsesårsager hos Dyrenes Beskyttelse lød på “små, tilløbne” eller “sy-

ge/skadede” katte. Ved Kattens Værn var den primære henvendelsesårsag “ikke-socialiserede, 

herreløse katte”, som folk på den ene eller anden måde følte var til gene. Generelt havde dyre-

værnsorganisationerne mange katte indsat på internater. Dyreværnsorganisationerne så sæsonva-

riation, hvor der især var travlt sent forår og sommer pga. killinger.  

Jægerne oplevede sjældent katte i de områder, hvor de færdedes som jægere.  

Teknisk Forvaltning ved Herning Kommune kunne ikke informere om relevante informationer 

vedr. herreløse katte, da de ikke beskæftigede sig med herreløse katte. Ved Teknisk Forvaltning i 

Skive Kommune oplevede de mange henvendelser vedr. herreløse katte og oprettede derfor i 

2014 en reguleringsaftale med Kattens Værn. I Skive Kommune var der i gennemsnit 5-6 katte 

pr. sag., men de kunne omhandle fra en til mange katte. Henvendelsesårsagerne var primært, at 

borgere havde medlidenhed eller var generet af herreløse katte. I Skive Kommune var de ikke 

bekendte med sæsonvariation, da borgerne tog kontakt direkte til Kattens Værn. 

Personer med særlig interesse for katte oplevede, at folk flyttede fra deres katte, eller at der plud-

selig dukkede katte op i nærområdet, som de ikke havde set før.  

Politiet blev sjældent kontaktet vedr. herreløse katte og havde ingen procedure, men henviste i 

stedet til kommunerne.  

Resultater fra spørgeskemaet ”almindelige borgere” viste, at der fandtes problemer med herrelø-

se katte i Skive og Herning kommuner. Blandt respondenter, der havde observeret herreløse kat-

te, var der 57,2%, der havde følt gener. Ligeledes havde 44,9% følt medlidenhed. Kun 7,6% af 

alle respondenter havde kendskab til, hvad kommunerne tilbød borgere, der havde problemer 
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med herreløse katte. En stor andel (79%) af respondenterne angav, at de kunne lide katte (tabel 

4).  

Blandt sommerhusejere, der havde observeret herreløse katte, var der 26%, der havde følt sig 

generet af herreløse katte, og 29% der havde haft medlidenhed med herreløse katten (tabel 12). 

Det var kun 5% af sommerhusejerne, der kendte til Skive Kommunes reguleringsaftale. Desuden 

var der 69% af respondenterne, der tilkendegav, at de godt kunne lide katte. 

Hvis respondenterne oplevede gener eller medlidenhed, var de hyppigste håndteringsmuligheder: 

At gøre ingenting (57% og 42%), tog sig af katten ved medlidenhed (21%) eller kontaktede en 

dyreværnsorganisation (8% og 14%).  

3.4.2. FS3 – ”Hvordan er de herreløse katte fordelt i området?” 

Dyreklinikkerne mente overordnet ikke, at der var forskel på områderne i de to kommuner. En 

dyrlæge påpegede dog, at de så forskel på antallet af henvendelser fra hhv. land og by. Kattein-

spektøren fra Kattens Værn nævnte Skive Havn som et sted, hvor hun havde haft mange sager. 

Informanter fra Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn mente, at de fik mange henvendelser an-

gående herreløse katte fra sommerhusområder. Jægerne oplevede ikke geografiske områder, hvor 

der var flere katte end andre. Den ene jagtforening afholdte jagter ved landmænd, hvor de ople-

vede, at landmandens katte holdt sig nær bedriften. Teknisk Forvaltning ved Skive Kommune 

mente, at der var en jævn fordeling af sager over hele kommunen. De katte-interesserede troede 

ikke, at der var specifikke områder, som tiltrak kattene.  

Specifikke områder som blev nævnt, som områder med mange herreløse katte, under interviews: 

Skive Havn, Glyngøre, Nord Salling, torvet i Herning og kolonihaver.  

Alle informanter nævnte, at der ofte færdedes mange herreløse katte i områder med socialt udsat-

te borgere.  

 

I tabel 4 fremgår det, at 78% på landet, 74% i byzone < 1000 indbyggere, 76% i byzone mellem 

1000-4000 indbyggere og 75% i byzone > 4000 indbyggere havde observeret herreløse katte i 

nærområdet. Andelen af respondenter, der havde observeret herreløse katte, var altså jævnt for-

delt mellem områderne.  
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3.4.3. FS4 – ”Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte?” og FS4a – 

”Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner 

har”  

Dyreklinikkerne havde kendskab til, at landmænd og jægere udførte regulering. Dyreklinikker-

nes egne tiltag havde især fokus på neutralisation, mærkning, indfangning via fælder, hjælp til at 

finde en evt. ejer eller videreformidling. Desuden henviste de fleste dyreklinikker til dyreværns-

organisationer, når borgere henvendte sig angående herreløse katte.  

Dyreværnsorganisationerne udførte primært aflivning af ikke-socialiserede, herreløse katte og 

indleverede socialiserede, herreløse katte til videreformidling på deres internater. På internaterne 

blev katte fremlyst i tre dage, før der blev lavet en vurdering af, hvad der skulle ske. Dyreværns-

organisationerne havde et indtryk af, at der var mange ejede katte, som ikke var mærkede. Dette 

besværliggjorde deres arbejde og havde formentlig betydet, at de havde indfanget og aflivet eje-

de katte. De havde desuden kendskab til, at jægere skød katte. Hos dyreværnsorganisationerne 

var der uenighed om, hvorvidt dyreklinikkerne burde sænke deres priser for at forsøge at komme 

problemet med herreløse katte til livs. Både Dyrenes Beskyttelse og Midt- og Vestjyllands Politi 

var meget tilfredse med deres indbyrdes samarbejde. 

Jagtforeningerne mente ikke, at jægere i de to kommuner skød herreløse katte.  

Skive Kommune havde valgt at få en reguleringsaftale med Kattens Værn, som fungerede godt. 

Herning Kommune havde ingen handleplan vedr. herreløse katte.  

 

Der var 28%  af respondenterne til spørgeskemaet ”almindelige borgere”, som havde kendskab 

til, at andre havde udført regulering eller indfangning af herreløse katte. Flest respondenter sva-

rede, at reguleringen blev udført at privatpersoner (63,3%) (tabel 7). Blandt sommerhusejerne 

var det kun 3% der havde kendskab til regulering (tabel 12). 

3.4.4. FS5 – ”Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?” 

Dyreklinikkerne havde erfaret, at borgere fra Herning Kommune fravalgte at kontakte Kattens 

Værn pga. økonomi. Dyreklinikkerne oplevede færre henvendelser fra borgere i Skive Kommune 

efter, at kommunen havde fået en reguleringsaftale med Kattens Værn. Kattens Værn havde flere 

sager i Skive Kommune (gennemsnitlig 44 sager pr. år) ift. Herning Kommune (gennemsnitlig 

11 sager pr. år). Dyrenes Beskyttelse havde flere sager i Herning Kommune (gennemsnitlig 212 

sager pr. år) ift. Skive Kommune (gennemsnitlig 110 sager pr. år).  

Katteinspektøren fra Kattens Værn mente, at de ofte fik mange henvendelser, når en ny regule-

ringsaftale startede op, hvorefter det blev mere jævnt. Der kunne dog være en opstartsfase i 
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kommuner med en nystartet reguleringsaftale, hvor de oplevede få henvendelser, hvilket dog 

hurtigt fortog sig, når borgerne erfarede, at de kunne få hjælp. Informanterne fra Kattens Værn 

mente desuden, at det havde stor betydning i kommunerne, hvorvidt borgerne selv skulle betale 

eller ej.  

I Skive og Herning kommuner var der stor forskel på, hvor meget kommunerne kunne fortælle 

om herreløse katte. Skive Kommune havde informationer vedr. antal henvendelser og antal sa-

ger, hvilket ikke var noget Herning Kommune beskæftigede sig med.  

Hos jægerne i begge kommuner hændte det, at de blev kontaktet ift. regulering af katte. Det var 

dog sjældent, og det var kun få jægerne, der tilbød at hjælpe med regulering.   

 

I spørgeskemaet ”almindelige borgere” blev der ikke set forskel i de to kommuner ift. observati-

oner af herreløse katte (p=0,064), gener af katte (p=0,194), kendskab til regulering af katte 

(p=0,608), vurdering af om der var sket en udvikling (p=0,361), kendskab til kommunens tilbud 

vedr. herreløse katte (p=0,657) og holdning til katte (p=0,216). Der var dog forskel i de to kom-

muner på hvor mange respondenter, der havde haft medlidenhed med katte (p=0,020) (tabel 4). 

Der var ligeledes forskel imellem de to kommuner angående respondenternes holdning til katte i 

naturen (p=0,023) (tabel 9).  

Respondenterne, der havde følt gener eller medlidenhed med herreløse katte, blev i spørgeske-

maet spurgt, hvordan de håndterede det. Der sås ingen forskel i, hvem respondenterne kontakte-

de ift., hvilken kommune de boede i. Vi bemærkede dog, at afkrydsede respondenterne ”afliver 

selv”, så kontaktede de ikke ”dyrlæge”, ”dyreværnsorganisation” eller ”kommune” (tabel 5). 

3.4.5. FS6 – ”Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd?” 

Dyreklinikkerne mente generelt, at herreløse katte var i fin huld, men ofte havde mindre vel-

færdsproblemer såsom øremider, lopper, orm eller tandproblemer. Hvis kattene var meget syge, 

skyldtes det oftest virusinfektioner. Blev kattene indleveret af dyreværnsorganisationer, så de 

ofte dårligere ud og blev i mange tilfælde aflivet iht. dyreværnsloven. 

Hos Dyrenes Beskyttelse oplevede de ofte, at kattene havde mange velfærdsproblemer, men de 

begrundede det med, at de primært tog sig af nødstedte katte. Hvis kattene var sunde eller med 

mindre velfærdsproblemer, blev de primært indleveret på et internat, mens katte med større vel-

færdsproblemer blev bragt til nærmeste dyrlæge, hvor de ofte blev aflivet. Dog viste data fra 

Dyrenes Beskyttelse, at ”meget lille, forladt” eller ”tilløbet, uskadt” var de hyppigste henvendel-

sesårsager (tabel 2 og 3). Katte, som blev placeret i kategorierne ”syg/skadet” eller ”påkørt”, 
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figurerede hovedsageligt som den 3. hyppigste henvendelsesårsag eller slet ikke i top tre (tabel 2 

og 3). 

Kattens Værn oplevede både katte med og uden velfærdsproblemer. Herreløse katte, som folk 

havde fodret, så primært pæne ud, men der var også sager, hvor kattene så ringere ud og havde 

sår, bylder og lignende. Inspektøren fra Kattens Værn havde kun set få sager med katte med sto-

re velfærdsproblemer.  

Der var 45% af respondenterne, som vurderede herreløse katte til at være sunde, 35% vurderede 

katten sunde, men enkelte syge, 13% vurderede herreløse katte syge og 7% svarede ”ved ikke” 

(tabel 8). 

I spørgeskemaet ”almindelige borgere” sås forskel mellem respondenternes alder og deres vurde-

ring af herreløse kattes velfærd (p=0,0008). Deres vurdering af kattenes velfærd, samt om re-

spondenterne havde følt gener (p=<0,0001) eller medlidenhed med kattene (p=<0,0001), var 

ligeledes associerede (tabel 8). Også blandt sommerhusejerne var der forskel på, hvordan de vur-

derede herreløse kattes velfærd, og om de havde følt medlidenhed med kattene (p= 0,004). Der 

fandtes dog ingen forskel på, hvordan sommerhusejerne vurderede herreløse kattes velfærd ift. 

variablerne køn (p=0,39), alder (p=0,10), vurdering af kattenes adfærd (p=0,67) og holdning til 

katte i naturen (p=0,52) (tabel 11).  

3.4.6. FS7 – ”Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk” 

Dyreklinikkerne oplevede, at langt de fleste landmænd kun ønskede at få udleveret p-piller eller 

ormekure til deres katte, men ikke ønskede at tage kattene til dyrlæge. De pointerede dog, at der 

var landmænd, som tog mere ansvar for deres katte. Dyreklinikkerne mente, at landmænd ofte 

selv regulerede antallet af deres katte. Flere dyreklinikker havde erfaret, at der var bedre kom-

munikation med landmænd, hvis klinikken var en blandet praksis. Dyreklinikkerne mente gene-

relt, at borgere skulle tage mere ansvar for deres katte og kattenes reproduktion. Hvordan regule-

ringen blev foretaget var underordnet. De fleste dyreklinikker syntes, at katte skulle have lov til 

at færdes frit i naturen, da det var kattens natur. Nogle dyreklinikker syntes, at foderværtsordnin-

ger var en god idé, mens andre var imod ordningen. De fleste dyreklinikker var for en lovgivning 

vedr. obligatorisk mærkning af katte, men var usikre på, hvordan den skulle håndhæves. De po-

interede, at det var vigtigt, at borgerne fik tilstrækkelig information, før en lovgivning blev ind-

ført. 

Nogle dyreklinikker mente, at et løsningsforslag skulle gennemføres på nationalt plan, men der 

var ikke enighed om, hvorvidt det burde være kommunernes ansvar at håndtere herreløse katte. 
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Flere opfordrede dog til en kommunal handleplan. Det var vigtigt, at det var nemt for dyreklinik-

ker og borgere at administrere, og at dyreklinikkerne ikke skulle stå med et økonomisk ansvar. 

Hos dyreværnsorganisationerne oplevede de en stigende interesse for katte fra internat. De var 

enige om, at der burde indføres en mærkningslov, men også i denne gruppe af informanter var 

der tvivl om, hvordan den skulle håndhæves. Den mindre dyreværnsorganisation syntes, at der 

skulle indføres lovgivning vedr. neutralisation af alle katte, som ikke indgik i et avlsprogram. 

Informanterne fra dyreværnsorganisationerne var uenige om, hvorvidt katte skulle færdes frit i 

naturen, og ligeledes hvorvidt foderværtsordninger var en god ordning. De mente generelt ikke, 

at landmænd tog stilling til deres kattes reproduktion, men erfarede, at landmænd selv regulerede 

kattebestanden på sine deres bedrifter. De oplevede, at der blandt landmænd var en forskel i 

holdninger til katte afhængig af landmændenes alder. 

Jægerne fortalte, at der var meget delte holdninger til herreløse katte blandt dem. Herning Jagt-

forening havde erfaret, at landmænd sjældent fik neutraliseret deres katte, men at de selv regule-

rede antallet.  

Personerne med særlig interesse for katte mente, at katte skulle have lov til at færdes frit i natu-

ren. De var positive over for Skive Kommunes aftale med Kattens Værn og havde desuden gode 

erfaringer med at være foderværter. Deres løsningsforslag var bl.a., at der skulle oprettes en pul-

je, man kunne søge, hvis man ikke selv havde råd til at få neutraliseret sine katte.  

Midt- og Vestjyllands Politi oplevede sjældent at blive involveret i sager omhandlende herreløse 

katte. Dog havde de kendskab til, at der var mange borgere, som blev generet af katte i naturen. 

Ligeledes havde de kendskab til jægere, som på eget initiativ regulerede katte, selv om det ikke 

var lovligt. Hos politiet var de skeptiske over for, hvem der skulle håndhæve en eventuel lovgiv-

ning vedr. mærkning af katte. De ville foretrække, hvis der kom et bedre samarbejde mellem 

dyreværnsorganisationer, kommuner og politiet, hvorved man kunne gøre noget ved problemet 

på nationalt plan.  

Blandt respondenterne til spørgeskemaet ”almindelige borgere” var der 79%, som kunne lide 

katte. Derudover var der 41%, som syntes, at alle katte måtte færdes frit, 22% syntes, at alle eje-

de katte måtte færdes frit, 7% syntes, at herreløse katte måtte færdes frit og 21% syntes ikke, at 

nogen katte måtte færdes frit. Der sås forskel på deres holdning til katte i naturen sammenlignet 

med køn (p=<0,0001), om de havde haft medlidenhed (p=<0,0001) eller gener (p=<0,0001), og 

hvilket område respondenter boede i (p=0,0003) (tabel 9 og 6). Der sås ligeledes association 

mellem køn og holdning til katte i naturen (p=0,028) blandt respondenter fra ”sommerhusejere” 

spørgeskemaet (tabel 13). Der var dog ikke forskel på holdning til katte i naturen ift. gener 

(p=0,34) og medlidenhed (p=0,59).  
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3.4.7. FS8 – ”Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid?” 

Dyreklinikkere mente, at katten havde en lav status blandt borgere, men at den var steget med 

årene. Mange af klinikkerne fik færre og færre henvendelser vedr. herreløse katte. Det skyldtes 

formentlig, at folk havde fået andre muligheder bl.a. Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 

Dyreværnsorganisationerne oplevede også, at katten havde en lav status blandt borgere. De følte, 

at katteejerne løb fra deres ansvar, og at der var en “køb og smid ud” kultur. Både katteinspektø-

ren fra Kattens Værn og kredsformændene ved Dyrenes Beskyttelse følte, at de oplevede en stig-

ning i antal sager fra år til år. Dette var dog ikke tilfældet ifølge data fra de to dyreværnsorgani-

sationer. I data var antallet af sager hos de to dyreværnsorganisationer nogenlunde konstant i 

perioden 2015-2018 (tabel 1, 2 og 3). 

Jægere havde primært oplevet en ændring efter, at der i 2014 blev indført lovgivning med forbud 

mod nedskydning af katte (Miljø- og Fødevareministeriet, 2015). Før denne lovgivning blev der 

skudt mange katte under jagter. Hos Herning Jagtforening følte de ikke, at de havde oplevet en 

stigning i antal katte i naturen siden 2014.  

I Skive Kommune havde de brugte ca. samme beløb på reguleringsaftalen hvert år fra 2014 til 

2018. Der var samtidig cirka samme antal sager pr. år. De havde i alt 224 sager fra 2014 til 2018. 

De katteinteresserede havde oplevet en positiv udvikling i folks holdning til katte. Det var blevet 

mere anerkendt at tage sig bedre af sine katte, og de oplevede, at folk søgte vejledning hos dem 

vedr. håndtering af herreløse katte.  

Politiet kunne også genkende kattens lave status i Midt- og Vestjylland. De oplevede det primært 

gennem dyreværnssager, f.eks. hvor folk dumpede sine deres katte.  

 

Der sås desuden forskel mellem respondenterne på spørgeskemaet ”almindelige borgere” vurde-

ring af udvikling sammenlignet med køn (p=0,007), område (p=0,0001) og bebyggelse 

(p=0,001). Næsten halvdelen af respondenterne (48%) oplevede ikke nogen udvikling i antallet 

af herreløse katte, mens 22% oplevede en stigning, og 14% oplevede et fald (tabel 10). Der sås 

en forskel i respondenternes vurdering af, om der var sket en udvikling i antallet af katte sam-

menlignet med kendskab til udførsel af regulering i området (p=0,0003) (tabel 7). 

Der var ingen forskel mellem sommerhusejernes vurdering af, udvikling i antallet af katte sam-

menholdt med køn (p=0,067), kendskab til regulering (p=0,24), medlidenhed (p=0,027), gener 

(p=0,0503) og holdning til katte i naturen (p=0,069). Det sås, at over halvdelen af respondenter-

ne (63%) oplevede, at antallet af katte var ”uændret” over de seneste 5 år (tabel 12). 
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4. Diskussion 

Diskussionen er opbygget i to dele. Først diskuteres relevante emner under hvert forsknings-

spørgsmål i kontinuerlig rækkefølge. Efterfølgende diskuteres specialet anvendelse af metoder.  

4.1. Diskussion af resultater 

4.1.1. FS1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 

og FS2. Hvilken karakter har disse problemer?  

Alle informanter var enige om, at der var problemer med herreløse katte i Skive og Herning 

kommuner. Det var dog forskelligt, hvad der definerede disse problemer. På dyreklinikkerne fik 

de en del henvendelser fra borgere, der ønskede vejledning til, hvordan man håndterede proble-

mer med herreløse katte. Dyreværnsorganisationerne oplevede et stort antal kattesager. Ifølge 

jægerne udgjorde herreløse katte en trussel mod fasaner og agerhøns. De katteinteresserede ople-

vede, at katteejere dumpede deres katte, hvorefter de måtte bruge tid og ressourcer på at hjælpe 

dem.  

Ud over ovenstående viser data fra spørgeskemaet “almindelige borgere”, at mange respondenter 

enten havde følt medlidenhed eller gener af herreløse katte. Blandt respondenterne, der havde 

observeret herreløse katte, var der 57%, der følte gener, mens 45% havde følt medlidenhed (tabel 

4). Blandt respondenterne til spørgeskemaet “sommerhusejere” var fordelingen mere tæt, 26% 

havde følt gener, og 29% havde følt medlidenhed (tabel 12). Forskellen kan skyldes, at respon-

denterne i ”sommerhusejere” spørgeskemaet generelt vurderede, at herreløse katte var sunde 

(62%), hvorimod dette tal var 45% i spørgeskemaet ”almindelige borgere” (tabel 11 og 9). Vi 

formoder, at respondenterne fra ”sommerhusejere” brugte mindre tid i deres sommerhus end 

deres  helårsboliger, hvilket kan være årsag til, at de ikke oplever gener på samme måde, som 

respondenterne fra ”almindelige borgere” spørgeskemaet.  

 

Blandt besvarelserne til spørgeskemaet “almindelige borgere” var de tre hyppigst anvendte hånd-

teringsmuligheder ift. medlidenhed: Gjorde ingenting (42%), tog sig af katten (21%) eller kon-

taktede en dyreværnsorganisation (14%). Hvis man derimod kigger på respondenterne, der havde 

følt gener af herreløse katte, ser fordelingen således ud: Gjorde ingenting (57%), “andet” (14%), 

eller kontaktede en dyreværnsorganisation (8%) (tabel 5). I begge tilfælde var det en stor andel 

af respondenterne, som gjorde ingenting. Enten oplevede de ikke generne eller medlidenheden 

som et problem, der var stort nok til, at de ville gøre noget ved det, eller også var det et udtryk 
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for, at de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det.  

Den lave andel af respondenter, der havde kontaktet en dyreværnsorganisation, kan være en in-

dikation på, at antallet af sager hos dyreværnsorganisationerne kun viser en brøkdel af det egent-

lige katteproblem. 

Respondenter, som under håndtering af gener eller medlidenhed havde afkrydset “aflivede katten 

selv” (8% og 6%), henvendte sig ikke til hverken en dyreværnsorganisation, en dyrlæge eller 

kommunen. Også her kunne det skyldes, at de ikke kendte til mulighederne, eller at de ikke ville 

bruge penge/tid på det. 

 

Sammenfattende kan man sige, at der var en stor andel af respondenterne, der havde følt gener 

eller medlidenhed med herreløse katte, men blot en lille andel, der gjort noget ved det. Dette vid-

ner om, at der er et kæmpe behov for håndtering af problemerne, som ikke bliver dækket. Det 

betyder altså, at hvis man laver en national strategi f.eks., hvor alle kommuner bliver påtvunget 

en reguleringsaftale, vil det blive dyrt, da der potentielt er mange borgere, som vil benytte sig af 

denne mulighed. Man kan desuden argumentere for, at kommunerne har mange andre og vigtige-

re udgifter at dække end netop regulering af herreløse katte. Vi konkluderer i forhold til forsk-

ningsspørgsmålet, at der er problemer af forskellige karakterer i Skive og Herning kommuner.  

4.1.2. FS3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 

I tabel 6 fremgår det, at andelen af respondenter, som havde set herreløse katte (defineret ved, at 

respondenterne ikke kendte ejeren til dem) er næsten den samme på tværs af områderne. På lan-

det var andelen 78%, i byzone < 1000 indbyggere 74%, i byzone med 1000-4000 indbyggere 

76% og i byzone > 4000 indbyggere 75%. Dog nævnte en informant fra en dyreklinik, at der var 

forskel på, hvor mange henvendelser de fik fra hhv. land og by. Dette kunne ikke underbygges af 

data fra spørgeskemaundersøgelsen, som viste, at der ikke var forskel på, hvilket område respon-

denterne boede i ift., om de havde oplevet problemer defineret som gener af eller medlidenhed 

med herreløse katte. Der var ligeledes ikke forskel på, hvordan respondenter i forskellige områ-

der håndterede det, hvis de følte sig generet af eller havde medlidenhed med herreløse katte.  

Der var dog forskel på, hvilket område respondenterne boede i og deres holdning til katte i natu-

ren. Den største andel af respondenter, som syntes, at alle katte burde færdes frit, var fra landet 

(46%). Det var også respondenter fra landet, som i mindst grad syntes, at katte ikke skulle have 

lov til at færdes frit (15%) (tabel 6). Disse observationer stemmer overens med en dansk under-

søgelse, der viste, at flere katteejere på landet (95%), lod deres kat færdes frit i naturen sammen-

lignet med katteejere i byen (65%) (Sandøe, Nørsprang, Kondrup et. al., 2018). Det skal dog 
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påpeges, at undersøgelsen viste, at langt hovedparten af ejerkattene var neutraliserede (86%), 

hvorved de ikke kunne bidrage til en stigning i antallet af herreløse katte. Selv om ejede katte 

ikke nødvendigvis bidrog til en stigning i antallet af herreløse katte, kunne de stadig have indfly-

delse på, hvor mange katte der blev observeret, hvorved man kunne forvente, at der var observe-

ret flere katte på landet end i byerne.  

Dette var dog ikke tilfældet, da fordelingen af, hvilket område respondenterne boede i ift., om de 

havde set katte i nærområdet, lød således: Landet (94%), byzone < 1000 indbyggere (97%), by-

zone med 1000-4000 indbyggere (97%) og byzone > 4000 indbyggere (94%) (tabel 6). Der var 

altså ingen forskel mellem observationer af katte og hvilke områder, respondenterne kom fra. 

Det samme gjorde sig gældende for observationer af herreløse katte. Her var der 78% af respon-

denter på landet, 7% af respondenterne fra byzone < 1000 indbyggere, 76% af respondenterne 

fra byzone mellem 1000-4000 indbyggere, 75% af respondenterne fra byzone > 4000 indbyggere 

og 73% af respondenter fra ”andet”, som havde observeret herreløse katte. Vores resultater tyder 

altså på, at der ingen forskel er i fordelingen af herreløse katte ift. områderne defineret i spørge-

skemaet.  

 

Fordelingen mellem kategorierne under ”områder” i tabel 6 var ikke repræsentativ for kommu-

nernes faktiske fordeling af borgere i områderne. Dette ses f.eks. ved andelen af respondenter i 

kategorien ”byzone > 4000 indb.”. Den faktiske andel af borgere fra Herning Kommune i alde-

ren 15-100 år, som boede i Herning by (byzone > 4000 indb.) var 57% (Danmarks Statistik, 

2019). Næsten samme billede gjorde sig gældende i Skive Kommune, hvor den faktiske andel af 

borgere fra 15-100 år, som boede i Skive by (byzone > 4000 indb.), var 45% (Danmarks Stati-

stik, 2019). Den totale andel af respondenter i byzone > 4000 indb. var i dette spørgeskema 11%, 

hvilket altså er lavere end det faktiske billede i kommunen.  

 

Flere dyreværnsorganisationer gav udtryk for, at de fik mange henvendelser ang. herreløse katte 

fra sommerhusområder (Inges Kattehjem, u.å.; Dyrenes Beskyttelse, 2018). Vi ser dog ikke den-

ne tendens, da resultaterne fra spørgeskemaet “sommerhusejere” overordnet gav et billede af, at 

der kun var mindre problemer med herreløse katte i sommerhusområder i Skive Kommune. Det 

var kun 26% og 29% af respondenterne, der havde følt hhv. gener eller medlidenhed sammenlig-

net med omkring halvdelen (57% og 45%) af respondenterne i spørgeskemaet “almindelige bor-

gere”. Der var heller ingen af respondenterne fra spørgeskemaet “sommerhusejerne”, der havde 

kontaktet en dyreværnsorganisation angående herreløse katte.  
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Vi konkluderer derfor, at herreløse katte er fordelt ligeligt i områderne, og at sommerhusområder 

kun spiller en mindre rolle ift. katteproblemet. Dog kan det være en fejlkilde, at vores responden-

ter ikke udgør et repræsentativ udsnit af kommunernes befolkning mhp. fordeling af responden-

ter i områder. 

4.1.3. FS4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? og FS4a. 

Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnsorganisationer og kommuner har  

Flere dyreværnsorganisationer udtalte, at det var en udfordring, at mange ejede katte ikke var 

mærkede, da de derfor risikerede at indfange og videreformidle eller aflive dem. Fødevarestyrel-

sen påpegede, at indfangede man en kat, som ikke var mærket, var det ikke ensbetydende med, at 

katten var herreløs. Man var derfor forpligtet til at slippe katten fri, hvis det var sandsynligt, at 

den havde en ejer. Det blev dog ikke nærmere beskrevet, hvordan og hvem, der skulle vurdere 

dette. Det kunne altså være svært for dyreværnsorganisationerne at håndhæve lovgivningen. En 

så uklar lovgivning kunne samtidig medføre konflikter. På pågældende tidspunkt havde dyre-

værnsorganisationerne derfor udfordringer, fordi de på den ene side forsøgte at undgå at indfan-

ge ejede katte, men samtidig ikke ønskede, at det skulle hæmme deres reguleringsarbejde ift. 

herreløse katte. 

 

Der var blandt informanterne blandede meninger om foderværtsordningen. Ifølge informanterne 

var fordelene, at det reducerede reproduktionen hos herreløse katte, mens tilstedeværelsen af 

genudsatte katte sørgede for, at der ikke kom nye herreløse katte til området. Ulempen ved fo-

derværtsordningen var, hvor vidt foderværten kunne holde øje med ikke-socialiserede katte i en 

sådan grad, at de kunne vurdere eventuelle velfærdsmæssige problemer. 

Det Dyreetiske Råd udtalte tilbage i 2004, at hvis katte ikke var til gene og var i god stand, så 

burde de have lov til at klare sig selv. Hvis en fodervært ønskede at påtage sig ansvaret for fod-

ring, så skulle det være tilladt. Ligeledes pegede Rådet på, at velfærden i bestanden så vidt mu-

ligt burde sikres, således at der skulle gribes ind, hvis velfærden ikke var i orden. Bestanden 

skulle desuden begrænses til et niveau, som kunne opretholdes på det tilgængelige fødegrundlag 

(Det Dyreetiske Råd, 2004). 

Egne erfaringer viste, at andre europæiske lande benyttede sig af lignende ordninger. Disse ord-

ninger inkluderede, at katten fik et øreklip i forbindelse med TNR. TNR blev anvendt på ikke-

socialiserede, herreløse katte. På den måde var det let at vurdere på afstand, om katten havde 

været indfanget. Hvis denne metode blev benyttet på genudsætningskatte i Danmark, kunne det 

undgås, at allerede neutraliserede katte igen blev mål for indfangning. Herved kunne det undgås 
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at pådrage katten unødig stress og undgå spild af tid og ressourcer hos indfangeren. Samtidig 

kunne bekymrede borgere på afstand se, at der var tale om en genudsætningskat.   

Det er ikke til at sige, om et øget antal foderværter vil kunne reducere antallet af ikke-

socialiserede herreløse katte på sigt, men det er et konkret løsningsforslag, hvor man forsøger at 

håndtere eksisterende katte uden at aflive dem. Ligeledes vil det være fordelagtigt, hvis man be-

nyttede sig af øreklip på genudsætningskatte, hvorved dyreværnsorganisationerne kunne undgå 

at genindfange dem.   

10/11 dyreklinikker anbefalede katteejere at få deres kat mærket ifm. neutralisation, og flere af 

dyreklinikkerne lagde meget arbejde i at informere klienter om de gavnlige effekter af neutralisa-

tion og mærkning. Hvis dette blev mere udbredt, kunne det medvirke til, at borgere ændrede de-

res syn på katte og derved tog mere ansvar. Desuden ville det gøre reguleringsarbejde af herrelø-

se katte nemmere, hvis flere ejede katte var mærket.  

 

Indtil 2014 var det lovligt at skyde katte i Danmark. Informanterne fra de to jagtforeninger for-

talte, at det før 2014 var normalt at skyde katte under jagter, men at det på pågældende tidspunkt 

kun var enkelte, der gjorde det. Det er derfor interessant, om denne ændring i regulering havde 

haft indflydelse på antallet af herreløse katte, eller om disse katte blot blev håndteret af andre 

såsom dyreværnsorganisationer eller private. Desuden er det interessant, at flere informanter 

havde kendskab til regulering af katte udført af jægere. Reguleringen blev beskrevet som både 

regulering af ejede og herreløse katte. Dog er det vigtigt at påpege, at jægere gerne må skyde 

ejede katte, hvis det gøres efter forespørgsel fra ejeren selv. Det sås i spørgeskemaet ”almindeli-

ge borgere”, at 33% af respondenterne, som havde kendskab til regulering af herreløse katte, 

tilkendegav, at en jæger havde udført reguleringen (tabel 7). Det ser altså ud til, at jægere regule-

rer bestanden af herreløse katte, selv om det er ulovligt.  

Flere informanter fra dyreklinikkerne fortalte, at de havde aflivet herreløse katte. Der var dog 

ingen, der beskrev, at de, som lovgivningen forlyder, forinden havde underrettet kommunen og 

fået en anmodning fra kommunen om aflivning. Informanterne fra Teknisk Forvaltning i både 

Skive og Herning kommuner nævnte ligeledes ingenting om denne lovgivning under vores inter-

views. Fødevarestyrelsen påpegede, at det var op til den enkelte kommune, hvordan reglerne 

forvaltedes i praksis (bilag 1). Det kan derfor diskuteres, om dyreklinikkerne og kommunerne 

havde tilstrækkeligt kendskab til “Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse kat-

te”, og om denne lovgivning blev overholdt i praksis. Overholdtes lovgivningen ikke, blev man-

ge herreløse katte aflivet uden tilladelse. Det skal dog nævnes, at vi ikke spurgte direkte ind til, 



88 

hvorvidt informanterne fulgte lovgivningen under vores interviews, og det kan derfor ikke ude-

lukkes at lovgivningen blev overholdt. 

 

På flere dyreklinikker udlånte de fælder til klienter, der ønskede at indfange katte. I samme be-

kendtgørelse, som nævnt i ovenstående, var det påpeget, at det kun var dyrlæger og personer 

instrueret af dyrlæger, der måtte opsætte fælder til indfangning af herreløse katte. Vi spurgte ikke 

ind til, hvorvidt dyrlægerne instruerede klienterne i procedurer omkring opsætning af fælder og 

indfangning, men hvis de ikke informerede klienterne, så blev denne del af lovgivningen ligele-

des ikke overholdt. Desuden var der en informant, der anvendte mårfælder til indfangning af 

herreløse katte, hvilket strider mod lovgivningen.  

 

Respondenterne i spørgeskemaet “almindelige borgere” blev spurgt, om de havde kendskab til, 

at andre havde udført indfangning og/eller aflivning af herreløse katte i området inden for de 

seneste 5 år. I Skive og Herning kommuner havde hhv. 27% og 29% kendskab til dette (tabel 4), 

mens andelen kun var 4% blandt sommerhusejerne (tabel 12). Dog havde respondenter, der hav-

de boet i området i mindre end 5 år, også mulighed for at besvare spørgsmålet. Det viste sig, at 

84% af de 160 respondenter, som havde boet i området mindre end 5 år, havde svaret “nej” eller 

“ved ikke” til spørgsmålet vedr. kendskab til regulering. Dette kan have indflydelse på resultatet, 

da disse respondenters manglende kendskab til regulering ikke nødvendigvis skyldtes, at det ikke 

var foregået, men at de ikke havde boet i området længe nok til at have kendskab til det. 

 

Det konkluderes altså, at der er flere grupper, som udfører regulering af herreløse katte. Regule-

ringen kan både omhandle aflivning, indfangning, mærkning, neutralisation og genudsætning. 

Der er dog tvivl om, hvorvidt lovgivningen altid overholdes ifm. nogle former for regulering af 

herreløse katte.  

4.1.4. FS5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  

Informanterne fra dyreklinikkerne og dyreværnsorganisationerne udtrykte klart, at de oplevede 

en forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale. Ifm. vores spørgeskema ”almindelige 

borgere” så vi ingen forskel i de to kommuner ift. observationer af katte, gener af katte, kendskab 

til regulering af katte, vurdering af udvikling i antallet af herreløse katte, kendskab til kommu-

nens tilbud vedr. herreløse katte og respondenternes holdning til katte. Der var dog forskel i de to 

kommuner på hvor mange respondenter, der havde haft medlidenhed med herreløse katte (tabel 

4). Der var ligeledes forskel mellem de to kommuner angående respondenternes holdning til kat-
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te i naturen (tabel 9). Det var kun på disse to punkter, at vi så en forskel mellem de to kommuner 

i spørgeskemaet ”almindelige borgere”. Det vurderes, at der er confounding, hvor “køn” er den 

intermediære variabel, hvilket forklares yderligere under FS7. De to forskelle skyldes derfor 

højst sandsynligt confounding eller tilfældigheder, og tillægges derfor ikke at have nogen betyd-

ning. 

 

Der blev ikke fundet nogen forskel på, hvem respondenterne kontaktede ift., hvilken kommune 

de boede i. Dette er bemærkelsesværdigt, da vi havde forventet, at der var flere fra Skive Kom-

mune, der kontaktede en dyreværnsorganisation, da de havde en reguleringsaftale med Kattens 

Værn. Der var kun 7,1% af respondenterne i Skive Kommune, der kendte til kommunens tilbud 

(tabel 4). Dette er en meget lille procentdel ift., at de havde haft en reguleringsaftale med Kattens 

Værn i 5 år, da spørgeskemaundersøgelsen blev udført.  

 

Ifølge informanten fra Teknisk Forvaltning i Skive Kommune, havde de tidligere fået mange 

henvendelser ang. herreløse katte, hvilket var årsagen til, at de lavede en reguleringsaftale med 

Kattens Værn. Informanten fra Teknisk Forvaltning i Herning Kommune mente ikke, at de ople-

vede problemer med herreløse katte. Han tilføjede dog, at det ikke var usandsynligt, at sådanne 

henvendelser blev afvist på kommunens hovednummer og derfor ikke blev viderestillet til in-

formantens afdeling. Eftersom Herning Kommune ikke havde en opgørelse over antallet af hen-

vendelser vedr. herreløse katte, var det nemt for dem at konkludere, at de ikke behøvede en regu-

leringsaftale. Havde de derimod haft en opgørelse over henvendelser vedr. herreløse katte, kunne 

denne bruges som belæg for at fra- eller tilvælge en reguleringsaftale. 

 

Data fra Dyrenes Beskyttelse kan ikke stå alene til at besvare vores forskningsspørgsmål, da de 

primært tog sig af nødstedte dyr, hvilket også inkluderede ejede katte. Data kunne dog være med 

til at give et helhedsbillede over problemet med katte.  

I Herning Kommune havde Dyrenes Beskyttelse mellem 151-285 sager om året i perioden 2015-

2018, mens de i Skive Kommune havde 72-126 sager om året i samme tidsperiode (tabel 2 og 3). 

Denne forskel kan hænge sammen med, at Skive Kommune havde en reguleringsaftale med Kat-

tens Værn, mens Herning Kommune ikke havde. Man kunne derfor forestille sig, at borgere i 

Herning Kommune valgte at kontakte Dyrenes Beskyttelse frem for Kattens Værn for at undgå 

selv at finansiere en indfangning. Hvis man derimod kigger på data fra Kattens Værn i de to 

kommuner i samme periode, var antallet af sager ca. 4 gange så højt i Skive Kommune sammen-

lignet med Herning Kommune (tabel 1).  
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Det tyder altså på, at fordelingen mellem de to organisationer afhang af, om kommunen havde en 

reguleringsaftale eller ej. Desuden var en oplagt årsag til forskellen i antallet af sager hos de to 

kommuner, at Herning Kommune havde et større areal og flere borgere end Skive Kommune. 

Det sås samtidig, at andelen af respondenter fra spørgeskemaet “almindelige borgere”, der kon-

taktede en dyreværnsorganisation var nogenlunde ens i de to kommuner (tabel 5). Derudover var 

der mange informanter, der udtalte, at borgere i Herning Kommune ofte fravalgte Kattens Værn 

på grund af egenbetaling og i stedet for benyttede sig af Dyrenes Beskyttelse. 

 

Der var ingen sommerhusejere, som kontaktede en dyreværnsorganisation ifm. gener eller med-

lidenhed. Det kan skyldes, at det kun var 5% af sommerhusejerne, der kendte til Skive Kommu-

nes reguleringsaftale med Kattens Værn.  

 

Dyrenes Beskyttelse sendte et stigende antal katte på internat fra både Skive og Herning kom-

muner i perioden 2015-2018. I begge kommuner lå andelen af katte, som blev indsat på internat 

på 8-10% af sagerne i 2015 mod 32-33% af sagerne i 2018 (bilag 12). Dette kunne tyde på, at 

dyreværnsorganisationerne havde udvidet deres internater, da der blandt borgerne var opstået en 

større interesse for at købe en kat fra et internat.  

Der var dog relativt stor forskel på de to kommuner ift., hvor stor en andel af Dyrenes Beskyttel-

ses kattesager, der endte med handlingen “aflivet/død”. I perioden 2016-2018 lå denne andel på 

1,5-6% i Herning Kommune, mens den i Skive Kommune lå på 12-15%. Denne forskel kan 

skyldes, at Kattens Værn tog sig af de raske katte i Skive Kommune, hvorved Dyrenes Beskyt-

telse hovedsageligt tog sig af de nødstedte. I Herning Kommune tog Dyrenes Beskyttelse sig af 

størstedelen af kattesagerne. Ydermere kunne det også skyldes forskelle i, hvordan forskellige 

kredsformænd håndterede sagerne, samtidig med at overbelægning på internaterne kunne være 

årsagen til, at flere katte blev aflivet.  

 

Vi tillægger altså, at de enkelte forskelle mellem de to kommuner fundet i data fra spørgeskema-

undersøgelsen skyldes enten confounding eller tilfældigheder. Data fra dyreværnsorganisationer-

ne viser, at der var forskel mellem antal sager i de to kommuner, men vi vurderede, at dette for-

mentlig skyldtes forskel i areal og indbyggertal. Fordelingen af sagerne mellem de to dyreværns-

organisationer var forskellig i de to kommuner, hvilket tilskrives at Skive Kommune havde en 

reguleringsaftale, hvorved flere sager blev håndteret af Kattens Værn ift. i Herning Kommune. 

På dette grundlag vurderer vi, at der overordnet ikke var forskel på kommuner med og uden en 

reguleringsaftale. 
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En artikel offentliggjort på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside beskrev, at 50% af lan-

dets kommuner håndterede sager angående herreløse katte enten ved at have en enhed, der hånd-

terede sagerne eller gennem en aftale med en ekstern organisation eller virksomhed (Den Danske 

Dyrlægeforening, u.å.). Det vil altså sige, at den resterende halvdel af kommunerne i Danmark 

ikke havde en handleplan vedr. herreløse katte. Sammenholdt med resultaterne fra dette speciale, 

der viste, at der overordnet ikke var forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale, kan 

det derfor diskuteres, hvorvidt en handleplan vedr. herreløse katte er nødvendig i alle kommuner. 

Det kan dog vurderes at være en fordel med en reguleringsaftale i kommuner, som får mange 

henvendelser vedr. herreløse katte.  

4.1.5. FS6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 

Respondenterne fra spørgeskemaet “almindelige borgere”s vurderinger kattenes velfærd var for-

delt således: Sunde (45%), sunde, enkelte syge (35%) og syge (13%) (tabel 8). Det vil altså sige, 

at størstedelen af respondenterne vurderede, at herreløse katte var sunde. 

I spørgeskemaet “sommerhusejere” beskrev 62% af respondenterne kattene som sunde, 14% som 

sunde, enkelte syge og 8% som syge (tabel 11). En større andel af sommerhusejerne vurderede 

altså, at kattene var sunde, sammenlignet med respondenterne fra spørgeskemaet “almindelige 

borgere”. Dette kunne skyldes, at sommerhusejerne kun befandt sig i sommerhusområdet i min-

dre perioder og derfor i mindre grad oplevede problemer med herreløse katte.  

Det viste sig, at der var forskel på, hvilken aldersgruppe respondenterne på ”almindelige borge-

re” spørgeskemaet tilhørte, og hvordan de vurderede herreløse kattes velfærd. Respondenterne i 

aldersgruppe 3 og 4 vurderede generelt bedre velfærd hos kattene, end de øvrige respondenter 

gjorde (tabel 8). Det kunne tyde på, at de ældre respondenter havde et andet syn på, hvad god 

velfærd var ift. de øvrige grupper. En årsag kunne være, at de ældre respondenter var opvokset i 

en tid, hvor man ikke vægtede dyrevelfærd ligeså højt, som da undersøgelsen blev udført. Det 

kunne dog også skyldes, at respondenterne tidligere havde set katte, som havde det værre.  

Der var ikke forskel på, hvordan respondenterne vurderede kattenes velfærd ift., hvilken kom-

mune eller postnummer de boede i, eller hvilket område eller type bebyggelse de boede i. For-

skellen på alder og velfærdsvurdering skyldtes altså ikke umiddelbart, at ældre respondenter bo-

ede andre steder end de yngre. 

Forskellen i aldersgruppe og vurdering af velfærd gjorde sig ikke gældende blandt sommerhus-

ejerne. Dette skyldes formentlig, at der kun var få respondenter i aldersgruppe 1 og 2. Man kan 

dog ikke udelukke, at måden, sommerhusejere i aldersgruppe 3 og 4 vurderede herreløse kattes 

velfærd, også var påvirket af deres alder på samme måde, som det så ud til hos de almindelige 
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borgere. Desuden beskrev forskellige informanter, at ældre generationer af landmænd vurderede 

velfærden anderledes end yngre generationer. Dette kan være med til at bekræfte, at ældre gene-

rationer havde et andet syn på katte, end yngre havde. 

Der var ikke forskel på, hvordan respondenterne vurderede herreløse kattes velfærd ift. deres 

køn, holdning til katte i naturen og kattenes adfærd (tabel 11). Dog viste beregninger, at der var 

forskel på, hvordan respondenterne fra spørgeskemaet “sommerhusejere” vurderede kattenes 

velfærd ift., om de havde følt medlidenhed med herreløse katte. Dette kan dog skyldes tilfældig-

heder sfa. det lave antal respondenter. Andre beregninger viste, at hvorvidt katten i sin adfærd 

lignede en socialiseret, herreløs kat eller en ikke-socialiseret, herreløs kat ikke havde betydning 

for, hvordan respondenterne vurderede deres velfærd.  

 

Der var forskel på, hvordan respondenterne fra ”almindelige borgere” spørgeskemaet vurderede 

herreløse kattes velfærd ift., om de havde følt gener eller medlidenhed. Blandt de respondenter, 

der havde observeret katte med velfærdsproblemer, var der en større andel, der havde følt gener 

eller medlidenhed end som ikke havde (tabel 8). Årsagen kan dog være den konfunderende vari-

abel “køn”, som forklares nærmere under FS7.  

Modsat informanterne kunne vi ikke spørge respondenterne ind til, hvilke parametre de vurdere-

de velfærd ud fra, og det kan derfor diskuteres, hvor kompetente de var til at vurdere velfærden. 

 

Når dyreklinikker fik herreløse katte indleveret, var kattene typisk i normal huld og havde kun 

sommetider mindre velfærdsproblemer. Katteinspektøren fra Kattens Værn havde kun oplevet 

enkelte katte i meget dårlig forfatning.  

Data fra Dyrenes Beskyttelse fra perioden 2015-2018 viste, at i gennemsnit drejede 13% af hen-

vendelserne i Herning Kommune sig om katte i kategorien “syg/skadet”, mens tallet var 18% i 

Skive Kommune. Det vil sige, at selv om kategorien “syg/skadet” er i top 3 over hyppigste hen-

vendelsesårsager, så drejer det sig ikke om en særlig stor procentdel af det totale antal af sager 

(tabel 2 og 3).  

 

Ifølge vores data var det altså kun en brøkdel af herreløse katte, der ud fra respondenter og in-

formanters synspunkter havde velfærdsmæssige problemer (tabel 8 og 11). Udenlandske under-

søgelser har dog vist, at der var en højere sygdomsforekomst hos herreløse katte sammenlignet 

med fritgående, ejede katte (Nutter, Dubey & Levine et. al, 2004). Der er ikke udført lignende 

studier under danske forhold, men dette er formentlig også gældende i Danmark. Dette kan være 

et argument for, at herreløse katte bør indfanges for på den måde at undgå smittefare til ejede 
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katte. Flere af de i indledningen omtalte virussygdomme kan have subkliniske symptomer, hvor-

ved det kan være svært at bestemme, om katten er syg eller ej (Nelson & Couto, 2014).  

Dette kan medføre, at velfærden hos herreløse katte fejlfortolkes, da kattene fremstår raske, men 

er bærere af sygdomme og derfor på sigt kan blive syge. Flere af de nævnte sygdomme kan des-

uden smitte både venerisk, transplacentalt eller via bid. Derfor udgør herreløse katte en betydelig 

smittekilde for ejede katte, der færdes frit i naturen.  

 

Overordnet vurderes herreløse katte sunde og kun med mindre velfærdsproblemer. De kan dog 

udgøre en smittekilde for alle katte, der færdes frit i naturen.  

4.1.6. FS7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de 

forskellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 

Det Dyreetiske Råd har vurderet, at herreløse katte formentlig har en fortid som ejede katte eller 

er efterkommere af ejede katte (Det Dyreetiske Råd, 2004). Under vores undersøgelser fik vi 

konkrete bud på, hvor informanter havde erfaret, at herreløse katte stammede fra. Flere infor-

manter pegede på landmænd og socialt udsatte personer. Vi ved dog ikke, på hvilket grundlag 

informanterne vurderede, at borgere tilhørte gruppen socialt udsatte, eller på hvilket grundlag de 

afgjorde, at herreløse katte skulle komme fra de to grupper af borgere. Overordnet har alle fertile 

katte, som ikke holdes inde, indflydelse på antallet af herreløse katte. Det er derfor svært at vur-

dere, hvilken gruppe af borgere, som bidrager mest til antallet af herreløse katte.  

 

Vores spørgeskemaundersøgelse ”almindelige” borgere viste, at 21% af respondenterne mente, 

at ingen katte måtte færdes frit i naturen. Dette stemmer overens med resultater fra en dansk un-

dersøgelse, som viste, at 27% af deres respondenter mente, at det var et problem, at katteejere 

lader deres katte gå frit udenfor (Sandøe, Bjørnvad, Forkman, et. al., 2016). Det tyder altså på, at 

både herreløse katte og fritgående, ejede-katte kunne forårsage stridigheder mellem naboer, som 

kunne være svære at løse, da både borgere og myndigheder havde modstridende opfattelser af 

“Bekendtgørelsen af lov om mark- og vejfred”. Informanten fra politiet påpegede dog, at han 

ikke havde oplevet henvendelser eller sager, der drejede sig om generende katte i de 35 år, han 

havde været politibetjent. Politibetjenten udtalte desuden, at han ikke mente, at en mærkningslov 

var den rigtige måde at håndtere problemet vedr. herreløse katte. Han havde svært ved at se, 

hvem der skulle håndhæve loven, da politiet ikke havde tid eller ressourcer til dette. Man kan 

derfor diskutere, om det giver mening at indføre lovgivning vedr. mærkning af katte, hvis den 

ikke bliver håndhævet. Dog mente informanterne fra dyreværnsorganisationerne, at det ville ha-
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ve en stor betydning for deres arbejde, hvis ikke-mærkede katte per definition var herreløse 

jævnfør lovgivning.  

 

Det viste sig, at der var forskel i herreløse kattes adfærd ift. det område, de blev observeret i. På 

landet observerede respondenterne oftest, at kattene løb væk eller gemte sig (59%), mens en 

mindre andel af respondenter i byzoner oplevede, at katten løb væk eller gemte sig (hhv. 46%, 

48% og 40%) (tabel 6). Det tyder altså på, at de herreløse katte, der færdedes i byzoner, oftere 

var socialiserede end herreløse katte, der færdedes på landet. Dog undersøgte vi, om forskellen 

var gældende, hvis man kiggede på de to kommuner hver for sig. Her var det kun i Skive Kom-

mune, at der var forskel på, hvilket område respondenterne kom fra, og hvordan de oplevede 

kattes adfærd. Vi vurderer dog, at dette blot skyldtes tilfældigheder. 

 

I vores speciale så vi, at fordelingen af køn var 22% mænd og 78% kvinder. Desuden mente en 

større andel af kvindelige respondenter (44%), at katte burde have lov til at færdes frit sammen-

lignet med mandlige respondenter (30%) (tabel 9). Derudover oplevede kvinder i højere grad, at 

antallet af herreløse katte var stigende (tabel 10). Der var også en større andel af kvinder, der 

havde følt medlidenhed med herreløse katte sammenlignet med mænd. Derfor er det vigtigt at 

være opmærksom på, at 78% af respondenterne til spørgeskemaet var kvinder, da det kan have 

betydning for udfaldet af vores resultater. Der blev bl.a. observeret en forskel mellem responden-

ternes holdning til katte i naturen ift., om de havde følt gener eller medlidenhed. Dette hænger 

sammen med ovenstående, hvor flere kvinder end mænd følte medlidenhed med herreløse katte, 

og samtidig syntes flere kvinder end mænd, at alle katte skulle have lov til at færdes frit i natu-

ren. Det tyder altså på, at “køn” var en konfunderende variabel. Vi vurderer derfor, at der ikke er 

tale om en reel forskel mellem respondenternes holdning til katte i naturen ift., om de havde følt 

gener eller medlidenhed. 

 

I alt tilkendegav 79% af respondenterne i spørgeskemaet ”almindelige borgere” og 69% af som-

merhusejerne, at de kunne lide katte (tabel 4 og 12). Der ses samme fordeling af respondenters 

holdning til katte i en dansk, repræsentativ spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2018, hvor ca. 

80% tilkendegav, at de kunne lide katte (Sandøe, Bjørnvad, Forkman, et. al., 2016). Ud fra dette 

kan vi altså konkludere, at vores respondenter er repræsentative ift. deres holdning til katte.  

Hvorvidt respondenten kunne lide katte eller ej kunne have indflydelse på resten af deres besva-

relse. Det viste sig bl.a., at der var forskel på, om respondenterne kunne lide katte ift., om de 

havde følt gener eller medlidenhed med dem. Der var flere, der havde følt medlidenhed blandt 



95 

dem, der kunne lide katte end blandt dem, der ikke kunne. I forlængelse af dette kan man disku-

tere, om de respondenter, der havde stærke holdninger til katte f.eks., at de var meget glade for 

katte eller slet ikke brød sig om dem, kan have tendens til at over- eller underdrive deres besva-

relser. Resultaterne kan også tolkes som, at størstedelen af borgerne i Skive og Herning kommu-

ner kunne lide katte, og derfor er antallet af herreløse katte måske ikke et problem i sig selv, men 

problemet opstår først, hvis kattene ikke har det godt.  

 

Flere dyreklinikker havde kampagnepriser på neutralisation af katte. De erfarede, at prisen på 

ydelsen havde stor betydning for katteejere. Flere informanter gav udtryk for, at blev prisen for 

neutralisation for høj, så blev det oftere fravalgt.  

Der var flere informanter, som ønskede, at dyreklinikker skulle tage mere ansvar for kattepro-

blemet ved f.eks. yderligere at reducere priserne på ydelser vedr. katte. Argumentet var, at flere 

borgere på den måde ville have råd til dyrlægehjælp, hvilket forhåbentligt kunne afhjælpe pro-

blemet vedr. herreløse katte. Det kan dog diskuteres, om det er dyreklinikkernes ansvar at redu-

cere priserne for borgere, der i de fleste tilfælde selv har valgt at anskaffe sig en kat. Man kan 

yderligere diskutere, hvordan det påvirker kattens status, at ydelserne er billige. Flere informan-

ter udtrykte, at mange borgere havde en holdning til, at en kat “bare er en kat”. En dansk spørge-

skemaundersøgelse (n = 2003) viste, at 55% af katteejere ikke havde betalt noget for deres kat 

Undersøgelsen vidste yderligere, at over halvdelen af katteejerne (54%) kun tog deres kat til dyr-

læge, hvis den viste tegn på alvorlig sygdom, mens 7% aldrig ville tage deres kat til dyrlæge 

(Sandøe, Bjørnvad, Forkman et. al., 2016). Disse informationer kunne altså tyde på, at mange 

katteejere ikke var villige til hverken at bruge penge på at anskaffe en kat eller på dyrlægereg-

ninger. Yderligere var det nemt at anskaffe sig en kat, da udbuddet af katte var større end efter-

spørgslen.  

 

Der var uenighed blandt informanterne om, hvorvidt det var kommuner, dyreværnsorganisatio-

ner, dyreklinikker eller borgere, der burde have det økonomiske ansvar for håndtering af proble-

mer med herreløse katte. På pågældende tidspunkt kunne kommunerne selv bestemme, om de 

havde en handleplan vedr. problemer med herreløse katte. De kunne bl.a. vælge at have en regu-

leringsaftale med en ekstern kattefanger. Flere informanter mente dog, at det ikke burde være 

kommunernes ansvar at dække udgifter til regulering, men derimod borgerne, da borgerne selv 

havde forårsaget problemet. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om problemet med herrelø-

se katte ville blive løst, hvis det var op til den enkelte borger. Det kunne blive en udfordring, at 

det ikke var alle, der havde følt gener eller medlidenhed med herreløse katte, da det derved kun 
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ville være dele af befolkningen, der skulle stå med ansvaret for regulering. Derudover ville man-

ge formentligt fravælge regulering, hvis de selv skulle betale for det. Yderligere kan man disku-

tere, hvorvidt en regulering har en effekt, hvis der ikke tages hånd om hele problemet. 

 

Det kan konkluderes, at der var blandede erfaringer og holdninger til herreløse katte blandt bor-

gere, sommerhusejere og fagfolk. Der var langt fra enighed blandt informanter og respondenter 

ift. bl.a. håndtering af problemer med herreløse katte samt løsningsforslag. 

4.1.7. FS8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling 

over tid? 

Under interviews var det forskelligt, hvad der blev fokuseret på under emnet udvikling. Det dre-

jede sig bl.a. om kattens status, antallet af katte og kattesager og håndtering af problemerne. 

Generelt tyder det på, at uanset hvilke parametre man målte på, så var der sket en udvikling i 

kattens status. Dette kan bl.a. tilskrives, at borgere blev bedre informeret om, hvad det krævede 

at have kat, samtidig med at katten vandt større indpas hos mange familier i Danmark. Dyre-

værnsorganisationerne indsatte flere katte på deres internater og oplevede desuden en øget inte-

resse for deres internatskatte. De oplevede yderligere et stigende antal henvendelser. Denne stig-

ning var dog ikke nødvendigvis forårsaget af en stigning i antallet af herreløse katte, men kunne 

være et udtryk for, at borgere var blevet mere opmærksomme på muligheden for at få hjælp via 

en dyreværnsorganisation.  

Den største andel af respondenterne (48%) vurderede, at der ikke var sket en udvikling i antallet 

af herreløse katte over de seneste 5 år. Det viste sig desuden, at der var forskel på, om respon-

denterne vurderede, at der var sket en udvikling ift. om de havde kendskab til, om andre i områ-

det havde reguleret antallet af katte. Blandt de, der ikke havde kendskab til regulering, var der 

flest, der vurderede, at antallet af katte i området var uændret. Blandt de respondenter, der havde 

kendskab til regulering, var der flest, der vurderede, at antallet af katte var faldet (tabel 7).  

 

Vi konkluderer altså, at respondenterne overordnet ikke oplevede nogen ændring i antallet af 

herreløse katte, hvilket også gjorde sig gældende hos dyreværnsorganisationerne. Desuden var 

der sket en udvikling i kattens status.  
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4.1.8. FS9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode 

til at estimere antallet af katte i et område? 

For at besvare forskningsspørgsmål 9, blev det undersøgt, om udtalelser fra enkelte adspurgte 

respondenter kunne anvendes som metode til at estimere antallet af katte i et område. Det kan 

dog diskuteres, om det er reelt at basere sit resultat på kun to spørgsmål. Der kan nemlig være 

mange forskellige årsager til, at folk svarer forskelligt på spørgsmålene. Der kunne f.eks. være 

forskelle i, hvor meget respondenterne færdedes ude, om de selv havde dyr, og om de kunne lide 

katte. Selv om disse faktorer kan have en indflydelse, så giver afprøvningen stadig et helhedsbil-

lede af forskellige respondenters erfaringer med antallet af herreløse katte. Da respondenternes 

erfaringer med antallet af katte lå langt fra hinanden, har vi valgt at sige, at sandsynligheden for, 

at metoden ikke kan bruges til formålet, er 95%.  

4.2. Diskussion af metoder 

Vi har i vores speciale valgt, at indsamle data fra flere forskellige informanter. Det har vi gjort 

via kvantitative- og kvalitative metoder. Metoderne blev valgt på baggrund af målgruppens stør-

relse samt den tid, vi havde til rådighed. Vi valgte at interviewe grupper, hvor der var relativt få 

informanter. Ved større grupper, blev det bestemt at benytte kvantitative spørgeskemaer, da vi 

gerne ville bredt ud til befolkningen. Vores afprøvning af metoden med få respondenter i et om-

råde, virkede ikke, og derfor blev det besluttet at distribuere spørgeskemaerne via Facebook, 

nyhedsmails og infobreve.  

4.2.1. Interviews 

Da vi kun valgte informanter på baggrund af egne erfaringer og vejlederes erfaringer, kan der 

være informanter med viden om emnet, som ikke blev inkluderet i specialet. Blandt andet kom 

der kun få besvarelser på spørgeskemaet til landmænd, hvorfor disse ikke er præsenteret i resul-

tatafsnittet. Det havde dog været relevant med udtalelser fra landmænd, som kunne belyse deres 

synspunkter ift. problemer med herreløse katte, som modargument til de mange beskyldninger 

mod dem og deres angiveligt store indflydelse på problemet.  

Der blev desuden interviewet relativt få informanter fra følgende grupper: dyreværnsorganisatio-

ner, jægere, katte-interesserede og politiet. Dette kan have påvirket vores resultater i en mere 

subjektiv retning frem for at give et overordnet, objektivt billede.  

Vi valgte at bruge en interviewguide ifm. vores interviews. Vi erfarede, at vi hen af vejen blev 

mere og mere fortrolige med interviewguiderne, hvilket medførte, at vi blev bedre til at inter-



98 

viewe informanterne. Dette kan have medført, at vi fik mere ud af de sidste interviews i forhold 

til de første, bl.a. fordi vores spørgeteknik blev bedre, og vi fik et større kendskab til emnet.  

 

Vi valgte at lave referater af interviews frem for transskription. Det blev først og fremmest valgt 

pga. tidsbegrænsning, samtidig med at vi i et referat kunne nøjes med at beskrive de vigtigste og 

mest relevante udtalelser. Dette kan dog give fejltolkninger, hvis noget blev misfortolket, misfor-

stået eller taget ud af kontekst.  

Under interviews af informanter fra dyreværnsorganisationerne erfarede vi, at det ofte var svært 

for informanterne udelukkende at fokusere på Skive og Herning kommuner. Det kan betyde, at 

data fra disse interviews ikke er fuldt ud repræsentative for de to kommuner, men mere var et 

billede af, hvad informanterne så i hele deres område. Dog blev der yderligere indsamlet stati-

stisk data fra de samme dyreværnsorganisationer, hvilket betød, at vi havde informationer, der 

udelukkende drejede sig om de to kommuner.  

4.2.2. Spørgeskemaer 

Til den kvantitative undersøgelse valgte vi at benytte os af et internetbaseret online spørgeskema. 

På den måde kunne vi nå ud til flest mulige respondenter på kortere tid end ved f.eks. besøgsin-

terviews. Vi ønskede en repræsentativ stikprøve, som belyste de forskellige holdninger og erfa-

ringer, der fandtes blandt kommunernes borgere. Ved at gøre spørgeskemaet internetbaseret, 

håbede vi at gøre spørgeskemaet mere validt. Dette skyldes, at respondenterne ikke skulle stå til 

ansvar for deres besvarelser, og derfor svarede de forhåbentlig ærligt på alle spørgsmål.   

 

Dog kan det være en ulempe, at man ved indsamling af kvantitative data via spørgeskema har en 

minimal interaktionen med respondenten. Det betyder, at respondenten skal besvare spørgeske-

maet uden at kunne få besvaret uafklarede spørgsmål og kommentarer.  

Vi valgte at lave tre forskellige spørgeskemaer til de tre forskellige grupper; almindelige borgere, 

landmænd og sommerhusejere. Eftersom der var få besvarelser på både spørgeskemaet rettet 

mod landmand og sommerhusejere, kunne man have undladt at lave disse to. Vi kunne i stedet 

have lavet et samlet spørgeskema, med specifikke spørgsmål til de to grupper, således at respon-

denterne kun fik bestemte spørgsmål, hvis de svarede noget specifikt tidligere i spørgeskemaet. 

På den måde kunne vi have undgået, at skulle analysere besvarelser fra flere forskellige spørge-

skemaer.  

Svarprocenten lå på 4,5 i spørgeskemaet “sommerhusejere” og var derfor lav. Denne svarprocent 

forudsætter desuden, at alle 1700 uddelte infobreve blev læst. Det vides dog ikke, hvor mange 
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der besøgte deres sommerhus i perioden, hvor spørgeskemaet var tilgængeligt online. Det kan 

derfor diskuteres, om de 77 besvarelser, svarende til en svarprocent på 4,5, var repræsentative for 

sommerhusejere i hele Skive Kommune.  

Spørgeskemaet rettet mod almindelige borgere blev distribueret på Facebook, hvilket kan have 

ulemper. Ved distribution via Facebook er det usikkert, hvor mange spørgeskemaet blev distri-

bueret til, og derfor kunne der ikke udregnes en svarprocent. Gældende for alle spørgeskemaerne 

var, at der var risiko for, at det kun var borgere med et specifikt syn på katte, som valgte at be-

svare dem. Derfor vides det heller ikke, om respondenterne udgjorde et repræsentativt udsnit af 

borgerne i Skive og Herning kommuner.  

Spørgeskemaet til landmænd blev sendt til landboforeningerne i begge kommuner, som skulle 

videreformidle det via nyhedsmails. Den ene landboforening fik dog aldrig udsendt spørgeske-

maet, hvilket var medvirkende til det lave antal besvarelser. Desuden fik vi kun 12 besvarelser på 

spørgeskemaet, som blev videreformidlet. Det kan altså vurderes, at distributionsmetoden ikke 

var oplagt til at få et stort antal besvarelser fra landmænd.  

I vores spørgeskemaer valgte vi at gøre nogle antagelser, som kan have haft indflydelse på vores 

resultater. Vi valgte bl.a. at antage, at alle katte, som respondenterne ikke kendte ejeren til, var 

herreløse. Dette kan være en betydelig fejlkilde i vores resultater, da det langt fra er sikkert, at 

alle disse katte faktisk var herreløse.  

I spørgeskemaet var der, ved nogle spørgsmål, mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder. 

Dette gjorde sig bl.a. gældende, hvor respondenter, der havde følt medlidenhed med eller gener 

af herreløse katte, skulle afkrydse, hvordan de håndterede det. Det havde den konsekvens, at vi 

under analysen ikke kunne vide, om der var tale om håndtering af samme kat eller håndtering af 

flere forskellige katte. Det kan derfor være svært at sige noget om, hvordan respondenter håndte-

rede medlidenhed med og gener af herreløse katte. Under samme spørgsmål vedr. håndtering af 

gener og medlidenhed var der bl.a. svarmuligheden “Privatpersoner f.eks. jægere”. Denne svar-

mulighed er meget åben, hvilket gør det svært at analysere, hvem respondenten egentlig kontak-

tede.  

Også et andet spørgsmål udfordrede respondenten pga. dets formulering, nemlig spørgsmålet 

“Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren til”. Vi valgte denne formulering, fordi den 

ledte bedst videre til de efterfølgende spørgsmål, og fordi det gav besvarelser, der var nemmere 

at analysere. Dog var spørgsmålet formuleret på en kringlet måde, hvilket kan have medført, at 

respondenterne kan have misforstået det.  
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4.2.3. Sammenligning af kvantitative og kvalitative data 

Det kan være svært at sammenholde data fra interviews og spørgeskemaer. Dette skyldes, at in-

formanterne fra interviews havde mulighed for at uddybe besvarelserne, mens dette ikke var mu-

ligt for respondenterne. Derfor kan der være vigtige oplysninger fra respondenterne, som ikke 

blev undersøgt, og som kunne have haft en indflydelse på resultaterne.  

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det er muligt at måle på de parametre, som ønskes under-

søgt i flere af vores forskningsspørgsmål. F.eks. skal problemernes karakter defineres i FS2, men 

de forskellige grupper fokuserer på forskellige karakterer, hvilket kan gøre det svært at sammen-

holde dem. Desuden kan forskellige parametre have indflydelse på resultaterne, uden at det kan 

gennemskues. Dette kan f.eks. være økonomien i de to kommuner, som gør, at den ene kommu-

ne har en aftale, mens den anden ikke har. Borgernes økonomi kan også spille en rolle, da det 

kan være årsagen til, at Kattens Værn ikke blev kontaktet særlig ofte i kommuner uden regule-

ringsaftale.   

4.3. Perspektivering 

Hvis problematikken vedr. herreløse katte skulle undersøges yderligere, bør man fokusere på nye 

forskningsspørgsmål. Disse kunne med rette have fokus på landmænd for at undersøge deres 

holdninger og erfaringer yderligere. Desuden kan man ifølge vores erfaringer fra dette speciale, 

med fordel benytte en anden distributionsmetode for at nå ud til landmændene.  

Det kunne desuden være en fordel at undersøge antallet af herreløse katte yderligere, da der 

dagsdato ikke er data på, hvor mange herreløse katte der er. Antallet af herreløse katte er et vig-

tigt aspekt ift. vurderingen af problemets omfang.  
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SV: Svar på henvendelse vedr. herreløse katte

Maria Gravgaard Laursen (FVST) <MAGLA@fvst.dk>
Man 20-05-2019 11:27

Til:  Familien Bedsted <bedsted1@live.dk>

Hej Marie
 
Det er korrekt, at hvis en dyrlæge modtager en anmodning fra en klient om at aflive en herreløs kat, som hverken er syg eller tilskadekommen,
skal kommunen underrettes først og anmode om aflivningen. Det er samtidig kun dyrlæger eller personer, som er blevet instrueret af en dyrlæge
og hvor der bliver ført tilsyn med dem, som må indfange herreløse katte jf. § 2 i bekendtgørelsen om indfangning og aflivning af herreløse katte.
Medmindre katten bør aflives straks.
 
Derudover bør man være opmærksom på, at hvis man optager en kat, som ikke er mærket, er dette ikke ensbetydende med, at katten er
herreløs. Hvis man optager en kat, hvor det er sandsynligt, at den har en ejer, men hvor denne ikke kendes, har man pligt til at anmelde
optagelsen af katten til politiet jf. § 6 i bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred. Herefter skal katten fremlyses i minimum tre dage jf. § 9.
 
 
Med venlig hilsen Maria
 
 
Venlig hilsen
 
Maria Gravgaard Laursen

Dyrlæge l Dyrevelfærd & Veterinærmedicin 
+45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt
 
Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt  l www.fvst.dk
	
 
 
 
 
Fra:	Familien	Bedsted	<bedsted1@live.dk>	
Sendt:	10.	maj	2019	16:14
Til:	Maria	Gravgaard	Laursen	(FVST)	<MAGLA@fvst.dk>
Emne:	Sv:	Svar	på	henvendelse	vedr.	herreløse	kaMe
 
Hej	Maria	
	
Tak	for	svar
	
Det	vi	er	i	tvivl	om,	er	hvorvidt	dyrlæger	pt.	afliver	herreløse	kaMe	uden	at	kontakte	kommunen	først.	
	
Lad	mig	give	et	eksempel:
En	klient	henvender	sig	Vl	en	dyrlæge	vedr.	aflivning	af	en	rask,	ikke-mærket	kat.	Klienten	fortæller	at	h*n	ikke	vil	vedkendes	ejerskab	af	kaMen,	men
ønsker	den	aflivet,	da	den	er	Vl	gene.
Bør	dyrlægen	så	kontakte	kommunen	før	aflivning	af	kaMen?		
	
Vi	er	ikke	ude	på	at	beskylde	nogen	for	noget,	men	i[.	vores	speciale	vedr.	herreløse	kaMe	vil	vi	gerne	vide,	hvordan	lovgivningen	skal	håndteres	i

praksis	

!

	
	
	
VH	Marie	Bedsted	
	

Fra:	Maria	Gravgaard	Laursen	(FVST)	<MAGLA@fvst.dk>
Sendt:	10.	maj	2019	14:16
Til:	bedsted1@live.dk
Emne:	Svar	på	henvendelse	vedr.	herreløse	kaMe
 
Kære Marie Amtkjær
 
Se venligst det vedhæftede.
 
 
Venlig hilsen
 
Maria Gravgaard Laursen

Dyrlæge l Dyrevelfærd & Veterinærmedicin 

�
Udskriv

�
Annuller
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Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup  
Tlf. 72 27 69 00 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk  
  

Dyrevelfærd og 
Veterinærmedicin 
J.nr. 2019-15-113-00725 
Ref. MAGLA 
Den 10. maj 2019 

 

Marie Amtkjær 
Sendt til: bedsted1@live.dk  
  
 

Kære Marie Amtkjær 
 
Du har ved mail af 6. maj 2019 rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen om 
bekendtgørelsen om indfangning og aflivning af herreløse katte1.  
 
Du spørger i din henvendelse til, hvordan bekendtgørelsen forvaltes i praksis med 
hensyn til, at det kun er efter anmodning fra kommunen, at herreløse katte må 
indfanges og aflives.   
 
Fødevarestyrelsen kan oplyse, at det er korrekt, at hvis man vil aflive en herreløs 
kat, uden at den er tilskadekommen eller syg, skal man rette henvendelse til 
kommunen, som herefter skal anmode om indfangning og aflivning af katten. 
Dette gælder dog ikke i tilfælde af, at katten er syg eller tilskadekommen. Her 
gælder blandt andet dyreværnslovens2 § 1, som siger, at dyr er levende væsener og 
skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, 
varigt men og væsentlig ulempe.  
 
Samtidig må enhver anmode om indfangning af herreløse katte med henblik på 
andre foranstaltninger f.eks. behandling, videreformidling, neutralisering eller 
mærkning. Selve indfangningen af herreløse katte må kun foretages af en 
praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn 
med jf. § 2 i bekendtgørelsen om indfangning og aflivning af herreløse katte. 
 
Fødevarestyrelsen er ikke bekendt med, hvordan kommunerne rent praktisk 
forvalter disse regler, da det er op til den enkelte kommune at bestemme det. 
Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at I kontakter kommunerne og eventuelt 
dyreværnsforeninger, som beskæftiger sig med indfangning af herreløse katte. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Gravgaard Laursen 
 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 384 af 17. juli 1984 om indfangning og aflivning af herreløse katte 
2 Lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. november 2018 af dyreværnsloven 
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Bilag 2 - Interviewguides 
INTERVIEWGUIDES DYRLÆGER 

 
Vi er to dyrlægestuderende, Sanne og Marie, som er meget katte interesserede. Vi er 
ved at skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojek-
tet er led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejle-
dere, professor Peter Sandøe og professor Søren Saxmose Nielsen.  
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive Kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.   
Du er en vigtig informant, da vi formoder at du som dyrlæge på den ene eller den an-
den måde kommer i kontakt med mennesker, som har problemer med eller kærer sig 
om herreløse/vilde katte i området.  
 
Forskningsspørgsmål 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 
2. Hvilken karakter har disse problemer?  
3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 
4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

a) Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnorganisationer og kommuner 
har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  
6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 
7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de for-

skellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 
8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over 

tid? 
9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at 

estimere antallet af katte i et område? 
 

Interviewguide:  
• Hvis jeg siger “vildkat/herreløs kat” hvad tænker du så?  
• Kan du fortælle noget om dine/klinikkens erfaringer med herreløse/vilde katte 

i området? 
• Hvordan har kattene det?  
• Hvordan oplever i, at jeres kunder har det med herreløse/vilde katte?  
• Ser i en udvikling over tid? 

 
Uddybende spørgsmål:  

• Hvor mange herreløse/vilde katte vurderer du der er i kommunen? 
• Er der sæsonvariation? 
• Hvad er din/jeres holdninger til katte? Hvordan har du/i det med, at de går frit? 
• Oplever i problemer med herreløse/vilde katte? 
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• Hvor ofte bliver i kontaktet af personer, der har problemer med herreløse/vilde 
o Hvor mange henvendelser fik I i år 2018? 

• Hvad er årsagen til at private personer kontakter jer vedrørende disse katte? 
• Hvad er jeres procedure når folk henvender sig? (fx udlån af fælder eller hen-

visning til Kattens Værn) 
• Hvor oplever i at kattene kommer fra - fx specifikke byer, landet, bestemte 

personer osv.? 
• Har i en idé om hvordan kattene fordeler de sig i de følgende grupper? 
• *Herreløse katte = ingen vedkender sig et ejerskab herunder; 

§ Ikke socialiserede (vildkatte) 
§ Socialiserede men ikke ejede 
§ Bortløbne katte, katte hvor ejer er flyttet eller lignende 

• (Hvis i får kattene ind) Hvordan vurderer i kattenes velfærd?  
o Øjne, luftveje, huld, pels, sår/bylder 
o Trives de? 

• Har i set en udvikling/ændring i 
o Antallet af katte/antallet af henvendelser? 
o Velfærden hos kattene? 
o Hvad kontaktpersonen ønsker, at der skal ske med kattene? 

• Samarbejder i med dyreværnsorganisationer/foderværter/eller lignende? 
o Oplever/erfarer i at folk selv regulerer “problemet”? - Altså kommer til 

jer i stedet for fx Kattens Værn? 
• Gør i noget for at regulere bestanden af katte? (fx neutralisations-kampagner, 

aflivning af uønskede katte/kattekillinger osv.) 
o Ser i nogen effekt? 

• Har i set en udvikling i antallet af ejere, der ønsker at få deres kat mærket og 
registreret 

• Neutraliserer i katte uden at mærke og registrere dem i et katteregister? 
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INTERVIEWGUIDES KOMMUNERNE 
 

Skive Kommune 
Vi er to dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Sanne og Marie. Vi er ved at 
skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojektet er 
led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejledere. 
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive Kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.   
Du er en vigtig informant, da du er ansvarlig for herreløse/vilde katte i kommunen.  
 
Herning Kommune 
Vi er to dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Sanne og Marie. Vi er ved at 
skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojektet er 
led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejledere. 
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive Kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.   
Du er en vigtig informant, da du kan give os en forståelse for kommunens erfarin-
ger/meninger om vilde/herreløse katte.  
 
Forskningsspørgsmål 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 
2. Hvilken karakter har disse problemer?  
3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 
4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

a) Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnorganisationer og kommuner 
har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  
6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 
7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de for-

skellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 
8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over 

tid? 
9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at 

estimere antallet af katte i et område? 
 
Interviewguide: 

• Kan du fortælle noget om jeres erfaringer med herreløse/vilde katte i kommu-
nen? 

• Hvordan oplever i at borgerne har det med herreløse/vilde katte? 
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• Hvor mange henvendelser angående herreløse/vilde katte har i fået i år 2018? 
 
Uddybende spørgsmål: 
Begge 

• Oplever i problemer med herreløse/vilde katte i kommunen? 
o Hvilke problemer 
o Er problemerne lokaliseret til bestemte områder - fx på landet eller i 

byerne?  
o Hvad er kommunens/din holdning til katte? Hvordan har du/i det med, 

at de går frit? 
• Hvor mange vurderer du at der er? 
• Hvordan ved/estimerer du hvor mange der er? 
• Er der sæsonvariation i hvor mange henvendelser i får om herreløse/vilde kat-

te? 
o Hvordan ser det ud forår, sommer, efterår og vinter? 

 
Skive Kommune 

• Hvad gør i for at regulere bestanden af herreløse/vilde katte i kommunen? 
o Hvorfor har i valgt at have en reguleringsaftale med Kattens Værn? 
o Hvad oplever i som plus/minus ved at have en aftale?  

• Har “problemet” ændret sig siden i fik en aftale med Kattens Værn? 
o Antallet af katte/antallet af henvendelser? 
o Problemets grad? 

 
Herning Kommune 

• Hvad gør i for at regulere bestanden af herreløse/vilde katte i kommunen? 
o Har i tidligere haft en aftale med Kattens Værn? 

§ Oplever i nogen forskelle nu ift. da i havde en aftale? 
o Hvorfor har i fravalgt at have en reguleringsaftale med fx Kattens 

Værn?  
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INTERVIEWGUIDES JÆGERE 
 
Vi er to dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Sanne og Marie. Vi er ved at 
skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojektet er 
led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejledere. 
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive Kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.  
Du er en vigtig informant, da vi formoder at du som jæger på en eller anden måde 
kommer i kontakt med herreløse/vilde katte i områder, som du færdes i som jæger. Du 
kan forhåbentlig fortælle lidt af egne erfaringer/andre erfaringer og være med til at 
give os et godt overblik over katte-bestanden.  
 
Forskningsspørgsmål 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning Kommuner? 
2. Hvilken karakter har disse problemer?  
3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 
4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

a) Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnorganisationer og kommuner 
har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  
6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 
7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de for-

skellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 
8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over 

tid? 
9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at 

estimere antallet af katte i et område? 
 
Interviewguide:  

• Oplever du katte i de områder, hvor du færdes som jæger? 
• Hvor mange vurderer du at der er i kommunen? 
• Har du nogen erfaring med håndtering af katte i kommunen? 
• Har du oplevet at folk beder dig om hjælp til regulering? 

 
Uddybende spørgsmål: 

• Er der nogle områder hvor der er flere katte end andre?  
• Ses der sæsonvariation? 
• Hvor længe har du været jæger → er der flere eller færre katte nu end førhen?  
• Hvad er din/jeres holdninger til katte? Hvordan har du/i det med, at de går frit? 
• Fornemmer du at kattene er tamme eller vilde? 
• Regulerer du kattebestanden?  

o Hvis ja, hvordan regulerer i?  
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o Hvordan gør du dig sikker på at katten ikke har en ejer? 
o Hjælper du private og/eller foreninger? 
o Hvor ofte sker det? 
o Hvordan sørger i for at være så humane som muligt?  

§ Indfangning  
§ Skud på afstand  
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INTERVIEWGUIDES DYREVÆRNSORGANISATIONER 
 
Vi er to dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Sanne og Marie. Vi er ved at 
skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojektet er 
led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejledere. 
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.   
Du er en vigtig informant, da vi formoder at i som dyreværnsorganisation har et godt 
overblik, mange erfaringer og .. som vi håber kan være med til at give os en bedre 
forståelse.  
 
Forskningsspørgsmål 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 
2. Hvilken karakter har disse problemer?  
3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 
4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

a) Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnorganisationer og kommuner 
har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  
6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 
7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de for-

skellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 
8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over 

tid? 
9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at 

estimere antallet af katte i et område? 
 
Dyrenes Beskyttelse 
Interviewguide: 

• Oplever i problemer med herreløse/vilde katte i Danmark? 
• Har i en procedure for herreløse/vilde katte? 
• Hvor mange herreløse katte vurderer i, at der er i hhv. Herning og Skive 

kommune? 
• Hvor stor en del af “problemet” fornemmer i at tager hånd om pt.? 
• Ved hjælp af hvilke parametre vurderer i kattenes velfærd, når i får dem ind? 

 
Uddybende spørgsmål: 

• Hvor mange katte får i indleveret i Herning og Skive kommune? 
• Antal henvendelser → ses der sæsonvariation? 
• Ser i en udvikling i antallet af indleverede/indfangede katte over tid? 
• Hvad er din/jeres holdninger til katte? Hvordan har du/i det med, at de går frit? 
• Er der områder i de to kommuner som er mere “udsat”  
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• Ser i forskel på kommuner med en aftale med Kattens Værn og kommuner 
uden i antal af katte/sager? 

• Vha. hvilke parametre vurderer i sundhedsstatus for de katte i får ind? 
o Fx. øjne, luftveje, huld, pels, sår/bylder, blodprøver 

• Hvordan vurdere i velfærden hos de katte der indleveres fra de to kommuner? 
o Har den ændret sig over tid? 

• Hvornår vælger i hhv. at aflive, genudsætte og bortadoptere indfangede katte? 
o Hvordan er tendensen ift. adoption af katte? Er der flere eller færre, der 

ønsker at adoptere en kat end tidligere? 
 
Kattens Værn 
Interviewguide: 

• Oplever i problemer med herreløse/vilde katte i Danmark? 
• Hvor mange katte får i indleveret i Herning og Skive kommune? 
• Ser i en udvikling i antallet af indleverede/indfangede katte over tid? 
• Hvor mange herreløse katte vurderer i, at der er i hhv. Herning og Skive 

kommune? 
• Hvor stor en del af “problemet” fornemmer i at tager hånd om pt.? 
• Ved hjælp af hvilke parametre vurderer i kattenes velfærd, når i får dem ind? 

 
Uddybende spørgsmål: 

• Antal henvendelser → ses der sæsonvariation? 
• Hvad er din/jeres holdninger til katte? Hvordan har du/i det med, at de går frit? 
• Er der områder i de to kommuner som er mere “udsat”  
• Hvilke ydelser tilbyder i kommuner og hvad er prisen? 
• På hvilke grundlag takker kommunerne ja/nej til jeres ydelser? 
• Oplever i, at der fanges flere herreløse/vilde katte i en kommune med en ny-

opstartet aftale ift. en kommune, der har haft en aftale gennem længere tid? 
• Er der en forskel i antallet af henvendelser fra kommuner, der ikke har en afta-

le (hvor private selv skal betale) ift. fra kommuner, der har en aftale? 
• Er folk tilbageholdende til at få en inspektør, når de selv skal betale (i en 

kommune uden en aftale)? 
• Hvor længe har i haft en aftale med Skive Kommune? 
• Har i tidligere haft en aftale med Herning Kommune? 
• Vha. hvilke parametre vurderer i sundhedsstatus for de katte i får ind? 

o Fx. øjne, luftveje, huld, pels, sår/bylder, blodprøver 
• Hvordan vurderer i velfærden hos de katte, der indleveres fra kommunerne? 

o Har den ændret sig over tid? 
• Hvornår vælger i hhv. at aflive, genudsætte og bortadoptere indfangede katte? 

o Hvordan er tendensen ift. adoption af katte? Er der flere eller færre, der 
ønsker at adoptere en kat end tidligere? 

• Har i samarbejde med foderværter? 
o Hvordan foregår sådan et samarbejde?  
o Kan i skabe kontakt mellem os og disse foderværter?  
o Kan man skabe et overblik over foderværterne (antal/hvor)?  
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INTERVIEWGUIDES FODERVÆRTER/PERSONER MED SÆRLIG INTE-
RESSE FOR KATTE/O.L. 

 
Vi er to dyrlægestuderende fra Københavns Universitet, Sanne og Marie. Vi er ved at 
skrive et speciale, der handler om herreløse katte i Midtjylland. Specialeprojektet er 
led i et større projekt om herreløse katte i Danmark, som ledes af vore to vejledere. 
Målet med vores del af projektet er at få et overblik over status på herreløse og vildt-
levende katte i Midtjylland, altså antal og udbredelse, kattenes velfærd, om der gøres 
noget for at regulere antallet osv. I vores speciale tager vi udgangspunkt i to kommu-
ner – Skive og Herning. Skive Kommune har en aftale om regulering af katte med 
Kattens Værn, mens Herning Kommune ingen aftale har.   

 
Forskningsspørgsmål 

1. Findes der problemer med herreløse katte i Skive og Herning kommuner? 
2. Hvilken karakter har disse problemer?  
3. Hvordan er de herreløse katte fordelt i området? 
4. Hvad gøres der for at regulere bestanden af herreløse katte? 

a) Herunder hvilke tiltag dyrlæger, dyreværnorganisationer og kommuner 
har  

5. Er der forskel på kommuner med og uden en reguleringsaftale?  
6. Hvordan er borgere og fagfolks opfattelse af herreløse kattes velfærd? 
7. Hvilke holdninger og erfaringer med herreløse katte finder man hos de for-

skellige grupper? Borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk 
8. Oplever borgere, landmænd, sommerhusejere og fagfolk en udvikling over 

tid? 
9. Kan udtalelser fra enkelte adspurgte respondenter anvendes som metode til at 

estimere antallet af katte i et område? 
 

Interviewguide: 
• Oplever du herreløse/vilde katte i kommunen?  
• Vil du fortælle om dine erfaringer med at være fodervært? 
• Kender du andre mennesker, der kan fortælle mere om herreløse/vilde katte? 

 
Uddybende spørgsmål: 

• Hvad er din/jeres holdninger til katte? Hvordan har du/i det med, at de går frit? 
• Hvor mange herreløse/vilde katte vurderer du, at der er i kommunen? 
• Er der sæsonvariation i antallet af herreløse/vilde katte? 
• Hvor holder kattene typisk til? Fx specifikke byer, landet, bestemte personer 

osv.? 
• Har du en idé om antallet af katte har ændret sig over tid? 
• Hvordan vurderer du de herreløse/vilde kattes velfærd/sundhedsstatus? 
• Hvad kræver det at være fodervært? 
• Hvor mange katte har du været med til hjælpe i år 2018? (indfangning og af-

livning/genudsætning/udleveret til ejer eller lignende) 
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• Har i en form for fællesskab/forening, hvor man kan samarbejde med andre 
foderværter i området? 

• Er der blevet behov for flere/færre foderværter gennem tiden?  
• Er der flere/færre mennesker, der ønsker at blive foderværter? 
• Hvem betaler udgifter til kattene? 

o Foder, dyrlæge (neutralisering/sygdom) osv. 
• Hvad er proceduren ved nye tilløbere? 
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Bilag 3 – Facebookopslag til katteinteresserede 
 

Opslag slået op på Facebook for at finde engagerede borgere med særlig interes-
se for katte 

 
Hej J 
Vi er to dyrlægestuderende som er i gang med et specialeprojekt omhandlende Vild-
katte i Midtjylland (nærmere bestemt i Skive og Herning kommuner). Vi søger med lys 
og lygte personer - i disse to kommuner - som har særlig interesse for katte - specielt 
vilde/herreløse katte. Det kan fx være hvis man kender til steder i de to kommuner, 
hvor der er mange katte, hvis man er fodervært eller har særlige aftaler med fx Kat-
tens Værn eller Dyrenes Beskyttelse. Alt har interesse! Formålet med projektet er at 
få et overblik over bestanden af katte, deres velfærd osv. for i sidste ende at skabe 
bedre velfærd for kattene i Danmark. 
 
Hvis du tænker det er dig, hører vi meget gerne fra dig - vi vil meget gerne stille dig 
nogle spørgsmål J 
 
Ps hvis i kender nogle FB-grupper vi burde være med i, må i også meget gerne nævne 
dem :-) 
 
Opslaget blev delt i følgende Facebook-grupper:  

• “Alle os med huskatte, blandingskatte og racekatte”, “Katte-gruppen!” 
• “Os, der elsker katte” 
• “Katte-forum.dk” 
• “KatteForum.dk” 
• “Forsvundne og fundne hunde og katte i Skive” 
• “Fremlyste katte DK” 
• “Efterlyste katte DK” 
• “Dyrehjælpsgruppen”  
• “Dyrehjælpsgruppen for katte” 
• “Vores Herning” 
• “På vej hjem. Fremlysning og efterlysning af dyr i hele landet” 
• “Fundne Og bortløbende katte.” 
• “Viborgs Vildkatte”, “Kattehjælpen i Viborg og omegn” 
• “Forsvundne dyr efterlyses” 
• “Feral Friends Denmark” 
• “Alle os, der elsker katte” 
•  “Efterlysningsgruppen for dyr!!” 
• “Forsvundne og fundne hunde og katte i Skive” 
• “Efterlysning og Fremlysning af Katte” 
• “Gratis Katte Jylland” 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 XV	

Bilag 4 – Kodningskategorier fra Nvivo 
 

Almindelige borgere 

Antal katte + fordeling 

Definitioner 

Dyreværnsorganisationer 

Dyrlæger – erfaringer 

Dyrlæger – tiltag 

Foderværter 

Fritgående katte 

Henvendelser – antal 

Henvendelser – årsag  

Informantens holdninger og løsningsforslag 

Kattens status 

Landmænd 

Mærkning 

Område eller mennesker 

Politi 

Regulering 

Reproduktion 

Skive og Herning kommuner 

Sommerhus 

Sæsonvariation 

Udvikling  

Velfærd 
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Bilag 5 – Nyhedsbrev Landbo Limfjord 
 
Dette er et screenshot (16/4 2019) af indlægget i Landbo Limfjords nyhedsbrev ud-
sendt d. 30. Marts 2019

 
Link: https://www.kortling.dk/xdzs  
Linket blev lukket d. 17. Maj 2019 
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Bilag 6 – Distribution af spørgeskema via Facebook 
 
 
Hej! :-)  
 
Vi er to dyrlægestuderende som pt. er i gang med vores speciale omhandlende Herre-
løse katte i Midtjylland. Vi har udfærdiget et spørgeskema, som vi rigtig gerne vil ha-
ve lige netop DIG til at besvare. Spørgeskemaet er anonymt, og vi vil rigtig gerne hø-
re fra både katte-elskere, og folk som måske ikke bryder sig om katte.  
Det eneste krav er at du bor i enten Skive- eller Herning kommuner.  
 
Link til spørgeskemaet: https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=VZN78ZRU9N1P 
 
Venlig hilsen Sanne og Marie  
 
Opslaget blev delt i følgende grupper på Facebook  
 
Herning Kommune:  

- “Arnborg” 
- “Aulum opslagstavle”  
- “Fasterholt” 
- “Feldborg by” 
- “Fårbæk” 
- “Haderup borgerforening” 
- “Haunstrup” 
- “herning køb/salg uden de mange 

regler.” 
- “Vores Herning” 
- “Hodsager - byen ved Storåen” 
- “Høgild” 
- “Ilskovs Corner” 
- “Ilskov, 7451 Sunds” 
- “Hjælp hinanden i Kibæk” 
- “Kollund (Nørre Kollund)” 
- “Simmelkær” 
- “Sinding 8600” 
- “Skarrild Borgerforening” 
- “Stakroge” 
- “Studsgård - Hjælp Hinanden.” 
- “Sunds Update” 
- “Hjælp hinanden i Sønder Fel-

ding.” 
- “Køb og salg Sdr.felding” 
- “Sørvad” 
- “Tanderupkær borgerforening” 
- “Timring/ Tiphede borgere” 
- “Vildbjerg by” 
- “Ting til salg i Vildbjerg Omegn”  
- “Vind” 

Skive Kommune: 
- ”Dem fra Balling” 
- ”Lem by og omegn” 
- ”Durup by” 
- ”Hem city” 
- ”Tilsalg i Selde” 
- ”Byens opslagstavle i Selde” 
- ”Nr Søby, Højslev, Dommerby in-

fo” 
- ”Jebjerg 7870” 
- ”Lihme info” 
- ”Fur” 
- ”Oddense aktuelt” 
- ”Håsum, Ramsing og omegns 

venneliste” 
- ”Os der bor i og omkring Roslev” 
- ”Opslagstavlen i Breum” 
- ”Glyngøre by” 
- ”Dem fra Rødding”  
- ”Min by – Skive”  
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Bilag 7 – Infobrev uddelt i sommerhusområder 
 
 

Herreløse katte i Midtjylland 
 
Dette er en spørgeskemaundersøgelse som gennemføres af to dyrlægestuderende, Ma-
rie Amtkjær Bedsted og Sanne Toftgaard Poulsen, ved Københavns Universitet som 
led i deres afsluttende specialeprojekt. Dette er led i et større projekt om herreløse kat-
te i Danmark. 
 
Projektets formål er at undersøge forekomsten af herreløse katte i Skive og Herning 
kommuner. I den forbindelser er det vigtigt, at undersøge sommerhusejeres observati-
oner af herreløse katte i nærområdet ved deres sommerhus. Dét håber vi, at du/i kan 
være behjælpelige med. 
 
Du vil som deltager være anonym. Det vil sige, at det ikke vil være muligt at relatere 
nogen svar tilbage til dig. 

 
Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet. 

På forhånd tak! 
 

Link: http://kortlink.dk/xcs4 
Linket er åbent tom. 17. maj 2019; men vi håber, at du vil svare hurtigst muligt. 

 
 
 
Infobrevet er uddelt i følgende områder:  

- Hostrup Strand  
- Gyldendal/Sønder Hede 
- Ålbæk 
- Harre Vig 
- Glyngøre 
- Nøreng 
- Eskov Strandpark 
- Astrup Vig 
- Lyby Strand 
- Lundø 
- Virksund 

 
I alt: 1700 infobreve 
 

 
 



	 XIX	

Bilag 8 – Spørgeskemaer 
	
Spørgeskema “almindelige borgere” 
 
Herreløse	katte	i	Midtjylland	
Denne	spørgeskemaundersøgelse	gennemføres	af	to	dyrlægestuderende,	Marie	
Amtkjær	Bedsted	og	Sanne	Toftgaard	Poulsen,	ved	Københavns	Universitet	som	led	i	
deres	afsluttende	specialeprojekt.	Dette	er	led	i	et	større	projekt	om	herreløse	katte	i	
Danmark,	som	ledes	af	vore	to	vejledere,	professor	Peter	Sandøe	og	professor	Søren	
Saxmose	Nielsen.	
	
Du	kan	læse	mere	om	projektet	her:	
https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/	
	
Projektets	formål	er	at	undersøge	forekomsten	af	herreløse	katte	i	Skive	og	Herning	
kommuner.	I	den	forbindelser	er	det	vigtigt,	at	undersøge	borgernes	observationer	af	
herreløse	katte	i	deres	nærområde.	
	
Du	vil	som	deltager	være	anonym.	Det	vil	sige,	at	det	ikke	vil	være	muligt	at	relatere	
nogen	svar	tilbage	til	dig.	
	
Det	tager	ca.	5	minutter	at	udfylde	spørgeskemaet.	Vi	håber,	at	du	vil	besvare	
spørgeskemaet	med	erfaringer/oplevelser	fra	dit	nærområde.		
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Vi	inddeler	kattene	i	2	grupper:	
1.	Herreløse	katte,	som	enten	er	"vilde",	og	som	man	dermed	ikke	kan	komme	i	kon-
takt	med,	eller	herreløse	katte,	som	er	kontaktsøgende	på	trods	af,	at	de	ikke	har	
nogen	kendt	ejer.		
2.	Ejede	katte,	hvor	man	kender	ejeren	og/eller	katten	er	mærket.	Disse	katte	er	
oftest	kontaktsøgende.	
	

Hvilket køn er du? 
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

	

Hvor gammel er du? 
(1) q 15 

(2) q 16 

(3) q 17 

(4) q 18 

(5) q 19 

(6) q 20 

(7) q 21 

(8) q 22 

(9) q 23 

(10) q 24 

(11) q 25 

(12) q 26 

(13) q 27 

(14) q 28 

(15) q 29 

(16) q 30 

(17) q 31 

(18) q 32 

(19) q 33 

(20) q 34 

(21) q 35 

(22) q 36 

(23) q 37 

(24) q 38 

(25) q 39 

(26) q 40 

(27) q 41 

(28) q 42 
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(29) q 43 

(30) q 44 

(31) q 45 

(32) q 46 

(33) q 47 

(34) q 48 

(35) q 49 

(36) q 50 

(37) q 51 

(38) q 52 

(39) q 53 

(40) q 54 

(41) q 55 

(42) q 56 

(43) q 57 

(44) q 58 

(45) q 59 

(46) q 60 

(47) q 61 

(48) q 62 

(49) q 63 

(50) q 64 

(51) q 65 

(52) q 66 

(53) q 67 

(54) q 68 

(55) q 69 

(56) q 70 

(57) q 71 

(58) q 72 

(59) q 73 

(60) q 74 

(61) q 75 

(62) q 76 

(63) q 77 

(64) q 78 
(65) q 79 

(66) q 80 

(67) q 81 

(68) q 82 
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(69) q 83 

(70) q 84 

(71) q 85 

(72) q 86 

(73) q 87 

(74) q 88 

(75) q 89 

(76) q 90 

(77) q 91 

(78) q 92 

(79) q 93 

(80) q 94 

(81) q 95 

(82) q 96 

(83) q 97 

(84) q 98 

(85) q 99 

(86) q 100 

	

Hvilken kommune bor du i? 
(1) q Herning Kommune 

(2) q Skive Kommune 

(3) q Jeg bor ikke i en af de to kommuner 

	

Hvad er dit  postnummer? 
(1) q 6933 Kibæk 

(2) q 6973 Ørnhøj 

(4) q 7270 Stakroge 

(5) q 7280 Sønder Felding 

(12) q 7330 Brande 

(6) q 7400 Herning 

(7) q 7451 Sunds 

(13) q 7470 Karup 

(8) q 7480 Vildbjerg 

(9) q 7490 Aulum 

(14) q 7500 Holstebro 

(10) q 7540 Haderup 

(11) q 7550 Sørvad 
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Hvad er dit  postnummer? 
(1) q 7800 Skive 

(2) q 7840 Højslev 

(3) q 7860 Spøttrup 

(4) q 7870 Roslev 

(5) q 7884 Fur 

 

Hvi lket område bor du i? 
(1) q I byzone med under 1000 indbyggere  

(2) q I byzone med mellem 1000-4000 indbyggere 

(3) q I byzone med over 4000 indbyggere  

(4) q På landet, udenfor byzone 

(5) q Andet _____ 

	

Hvad karakteriserer den bebyggelse du bor i? 
(1) q Lejlighedskompleks 

(2) q Villa 

(3) q Nedlagt landbrug 

(4) q Landbrug 

(5) q Andet _____ 

	
	

Har du set katte i  dit  nærområde ( inden for 100 meter fra dit  hjem) i  det 

seneste år? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

(3) q Ved ikke 

	

Hvor mange forskel l ige katte har du set i  dit  nærområde ( inden for 100 
meter fra dit  hjem) i  det seneste år? 

Angiv ca. antal ved tvivl 
(3) q 1 

(4) q 2 

(5) q 3 

(6) q 4 

(7) q 5 

(8) q 6 
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(9) q 7 

(10) q 8 

(11) q 9 

(12) q 10 

(13) q 11 

(14) q 12 

(15) q 13 

(16) q 14 

(17) q 15 

(18) q 16 

(19) q 17 

(20) q 18 

(21) q 19 

(22) q 20 

(23) q 21 

(24) q 22 

(25) q 23 

(26) q 24 

(27) q 25 

(28) q 26 

(29) q 27 

(30) q 28 

(31) q 29 

(32) q 30 

(33) q 31 

(34) q 32 

(35) q 33 

(36) q 34 

(37) q 35 

(38) q 36 

(39) q 37 

(40) q 38 

(41) q 39 

(42) q 40 

(43) q 41 

(44) q 42 
(45) q 43 

(46) q 44 

(47) q 45 

(48) q 46 
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(49) q 47 

(50) q 48 

(51) q 49 

(52) q 50 

	
Hvor	mange	af	disse	katte	kender	du	IKKE	ejeren	til?	
Angiv	ca.	antal	ved	tvivl	
(2) q Jeg kender ejeren i alle tilfælde 

(3) q Ved ikke 

(4) q 1 

(5) q 2 

(6) q 3 

(7) q 4 

(8) q 5 

(9) q 6 

(10) q 7 

(11) q 8 

(12) q 9 

(13) q 10 

(14) q 11 

(15) q 12 

(16) q 13 

(17) q 14 

(18) q 15 

(19) q 16 

(20) q 17 

(21) q 18 

(22) q 19 

(23) q 20 
(24) q 21 

(25) q 22 

(26) q 23 

(27) q 24 

(28) q 25 

(29) q 26 

(30) q 27 

(31) q 28 

(32) q 29 

(33) q 30 

(34) q 31 
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(35) q 32 

(36) q 33 

(37) q 34 

(38) q 35 

(39) q 36 

(40) q 37 

(41) q 38 

(42) q 39 

(43) q 40 

(44) q 41 

(45) q 42 

(46) q 43 

(47) q 44 

(48) q 45 

(49) q 46 

(50) q 47 

(51) q 48 

(52) q 49 

(53) q 50 

	
	
Vi	antager,	at	de	fremmede	katte,	som	du	ikke	kender	ejeren	til,	er	herrelø-
se.	Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	også	"vilde"	katte.	
	

Hvordan opfører de herreløse katte sig? 
(1) q Vil gerne have opmærksomhed/kæles med 

(2) q Er interesseret i mennesker, men vil ikke kæles med 

(3) q Løber væk/gemmer sig 

(4) q De opfører sig forskelligt. Nogle vil kæles med, mens andre løber væk/gemmer sig 

	

Hvordan vurderer du den generel le velfærd for de herreløse katte? 
(1) q De fleste katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer 

(2) q En del katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer, men der findes 

også flere, hvor det ikke er tilfældet 

(3) q De fleste katte synes at have problemer med sundhed, ernæring og velfærd  

(4) q Ved ikke 

	
Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	både	"vilde"	katte	og	katte,	som	man	formo-
der	ikke	har	en	ejer.	
Dit	nærområde	er	inden	for	100	meter	fra	din	bolig.	
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Har du oplevet at bl ive generet af herreløse katte i  dit  nærområde inden 
for det seneste år? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, jeg bliver generet af deres adfærd 

(3) q Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger ting 

(4) q Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle og vildt 

(5) q Ja, jeg bliver generet af deres efterladenskaber 

(6) q Ja, jeg bliver generet af deres reproduktion - de øger antallet af katte i området 

(7) q Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare for smittespredning 

(9) q Ja, da de generer mine egne katte 

(2) q Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse katte 

(8) q Andet _____ 

	

Hvordan håndterede du det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 

(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 

(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det 

(8) q Andet _____ 

	

Har du haft medlidenhed med herreløse katte i  dit  nærområde inden for 

det seneste år? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte pga. deres helbred 

(2) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, da der er mange katte i området 

(3) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, når de går ude i dårligt vejr 

(4) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager – skriv _____ 

(5) q Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med herreløse katte  

 

Hvordan håndterede du det? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 
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(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 

(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det 

(8) q Andet _____ 

	

Har du kendskab t i l ,  om andre har indfanget el ler af l ivet katte i  området 
inden for de seneste 5 år? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

(3) q Ved ikke 

	

Hvem udførte det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Privatpersoner 

(2) q Dyreværnsorganisationer 

(3) q Dyrlæger 

(4) q Jægere 

(6) q Andre _____ 

(5) q Ved ikke 

 

Er der efter din opfattelse sket en ændring i  antal let af katte i  dit  nær-

område over de seneste 5 år? 
(1) q Stigning 

(3) q Fald 

(4) q Uændret 

(2) q Jeg har boet i området i mindre end 5 år 

(5) q Ved ikke 

	

Hvad tror du er årsagen t i l  st igningen? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Mange ynglende herreløse katte 

(2) q Mange ynglende ejede katte 

(3) q Folk i området har fået flere katte 

(4) q Andet _____ 
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Hvad tror du er årsagen t i l  fa ldet? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Katteejere får oftere deres katte neutraliseret 

(2) q Der er blevet reguleret i antallet af katte 

(3) q Sygdom blandt kattene 

(4) q Andet _____ 

	

Ved du hvi lke muligheder, som kommunen t i lbyder, hvis man som bor-

ger ønsker hjælp t i l  håndtering af problemer med herreløse katte? 
(1) q Ja, angiv de muligheder, som du kender til _____ 

(2) q Nej 

	

Synes du, at katte bør færdes fr i t  i  naturen? 

Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din 
(1) q Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen 

(2) q Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men ejede katte 

skal holdes på egen grund  

(3) q Ja, alle ejede katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men herreløse katte 

skal indfanges, da de er til gene 

(4) q Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur 

(5) q Ved ikke 

	

Hvordan har du det med katte? 
(1) q Jeg kan godt lide katte 

(2) q Jeg bryder mig ikke om katte 

(3) q Ved ikke 

	

Har du noget at t i l føje? 

Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at t i l føje 
Du	afslutter	spørgeskemaet	ved	at	trykke	"afslut"	nederst	i	højre	hjørne.	
	
Tusind	tak	for	din	tid.	
Vi	sætter	rigtig	stor	pris	på	din	hjælp.	
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Spørgeskema “sommerhusejere” 
 
Herreløse	katte	i	Midtjylland	
Denne	spørgeskemaundersøgelse	gennemføres	af	to	dyrlægestuderende,	Marie	
Amtkjær	Bedsted	og	Sanne	Toftgaard	Poulsen,	ved	Københavns	Universitet	som	led	i	
deres	afsluttende	specialeprojekt.	Dette	er	led	i	et	større	projekt	om	herreløse	katte	i	
Danmark,	som	ledes	af	vore	to	vejledere,	professor	Peter	Sandøe	og	professor	Søren	
Saxmose	Nielsen.	
Du	kan	læse	mere	om	projektet	her:	
https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/	
	
Projektets	formål	er	at	undersøge	forekomsten	af	herreløse	katte	i	Skive	og	Herning	
kommuner.	I	den	forbindelser	er	det	vigtigt,	at	undersøge	sommerhusejeres	observa-
tioner	af	herreløse	katte	i	nærområdet	ved	deres	sommerhus.	
	
Du	vil	som	deltager	være	anonym.	Det	vil	sige,	at	det	ikke	vil	være	muligt	at	relatere	
nogen	svar	tilbage	til	dig.	
	
Det	tager	ca.	5	minutter	at	udfylde	spørgeskemaet.	
Vi	håber,	at	du	vil	besvare	spørgeskemaet	med	erfaringer/oplevelser	
fra	dit	sommerhusområde.			
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Vi	inddeler	kattene	i	2	grupper:	
1.	Herreløse	katte,	som	enten	er	"vilde",	og	som	man	dermed	ikke	kan	komme	i	kon-
takt	med,	eller	herreløse	katte,	som	er	kontaktsøgende	på	trods	af,	at	de	ikke	har	
nogen	kendt	ejer.		
2.	Ejede	katte,	hvor	man	kender	ejeren	og/eller	katten	er	mærket.	Disse	katte	er	
oftest	kontaktsøgende.	
	

Hvilket køn er du? 
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

	

Hvor gammel er du? 
(1) q 15 

(2) q 16 

(3) q 17 

(4) q 18 

(5) q 19 

(6) q 20 

(7) q 21 

(8) q 22 

(9) q 23 

(10) q 24 

(11) q 25 

(12) q 26 

(13) q 27 

(14) q 28 

(15) q 29 

(16) q 30 

(17) q 31 

(18) q 32 

(19) q 33 

(20) q 34 

(21) q 35 

(22) q 36 

(23) q 37 

(24) q 38 

(25) q 39 

(26) q 40 

(27) q 41 

(28) q 42 
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(29) q 43 

(30) q 44 

(31) q 45 

(32) q 46 

(33) q 47 

(34) q 48 

(35) q 49 

(36) q 50 

(37) q 51 

(38) q 52 

(39) q 53 

(40) q 54 

(41) q 55 

(42) q 56 

(43) q 57 

(44) q 58 

(45) q 59 

(46) q 60 

(47) q 61 

(48) q 62 

(49) q 63 

(50) q 64 

(51) q 65 

(52) q 66 

(53) q 67 

(54) q 68 

(55) q 69 

(56) q 70 

(57) q 71 

(58) q 72 

(59) q 73 

(60) q 74 

(61) q 75 

(62) q 76 

(63) q 77 

(64) q 78 
(65) q 79 

(66) q 80 

(67) q 81 

(68) q 82 
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(69) q 83 

(70) q 84 

(71) q 85 

(72) q 86 

(73) q 87 

(74) q 88 

(75) q 89 

(76) q 90 

(77) q 91 

(78) q 92 

(79) q 93 

(80) q 94 

(81) q 95 

(82) q 96 

(83) q 97 

(84) q 98 

(85) q 99 

(86) q 100 

	

Har du sommerhus i  Skive kommune? 
(2) q Ja 

(3) q Nej 

	

I  hvi lket postnummer l igger dit  sommerhus? 
(1) q 7800 Skive 

(2) q 7840 Højslev 

(3) q 7860 Spøttrup 

(4) q 7870 Roslev 

(5) q 7884 Fur 

	

Hvor meget har du opholdt dig i  dit  sommerhus inden for det seneste 

år? 

Angiv antal uger 
(1) q 1 

(2) q 2 

(3) q 3 

(4) q 4 

(5) q 5 
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(6) q 6 

(7) q 7 

(8) q 8 

(9) q 9 

(10) q 10 

(11) q 11 

(12) q 12 

(13) q 13 

(14) q 14 

(15) q 15 

(16) q 16 

(17) q 17 

(18) q 18 

(19) q 19 

(20) q 20 

(21) q 21 

(22) q 22 

(23) q 23 

(24) q 24 

(25) q 25 

(26) q 26 

(27) q 27 

(28) q 28 

(29) q 29 

(30) q 30 

(31) q 31 

(32) q 32 

(33) q 33 

(34) q 34 

(35) q 35 

(36) q 36 

(37) q 37 

(38) q 38 

(39) q 39 

(40) q 40 

(41) q 41 
(42) q 42 

(43) q 43 

(44) q 44 

(45) q 45 
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(46) q 46 

(47) q 47 

(48) q 48 

(49) q 49 

(50) q 50 

(51) q 51 

(52) q 52 

	

Har du set katte i  dit  nærområde ( inden for 100 meter fra dit  sommer-
hus) i  det seneste år? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

	

Hvor mange forskel l ige katte har du set i  dit  nærområde i  det seneste 

år? 

Angiv ca. antal ved tvivl 
(1) q 1 

(2) q 2 

(3) q 3 

(4) q 4 

(5) q 5 

(6) q 6 

(7) q 7 

(8) q 8 
(9) q 9 

(10) q 10 

(11) q 11 

(12) q 12 

(13) q 13 

(14) q 14 

(15) q 15 

(16) q 16 

(17) q 17 

(18) q 18 

(19) q 19 

(20) q 20 

(21) q 21 

(22) q 22 
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(23) q 23 

(24) q 24 

(25) q 25 

(26) q 26 

(27) q 27 

(28) q 28 

(29) q 29 

(30) q 30 

(31) q 31 

(32) q 32 

(33) q 33 

(34) q 34 

(35) q 35 

(36) q 36 

(37) q 37 

(38) q 38 

(39) q 39 

(40) q 40 

(41) q 41 

(42) q 42 

(43) q 43 

(44) q 44 

(45) q 45 

(46) q 46 

(47) q 47 

(48) q 48 

(49) q 49 

(50) q 50 

	

Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren t i l? 

Angiv ca. antal ved tvivl 
(1) q Jeg kender ejeren i alle tilfælde 

(2) q Ved ikke 

(3) q 1 

(4) q 2 
(5) q 3 

(6) q 4 

(7) q 5 

(8) q 6 
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(9) q 7 

(10) q 8 

(11) q 9 

(12) q 10 

(13) q 11 

(14) q 12 

(15) q 13 

(16) q 14 

(17) q 15 

(18) q 16 

(19) q 17 

(20) q 18 

(21) q 19 

(22) q 20 

(23) q 21 

(24) q 22 

(25) q 23 

(26) q 24 

(27) q 25 

(28) q 26 

(29) q 27 

(30) q 28 

(31) q 29 

(32) q 30 

(33) q 31 

(34) q 32 

(35) q 33 

(36) q 34 

(37) q 35 

(38) q 36 

(39) q 37 

(40) q 38 

(41) q 39 

(42) q 40 

(43) q 41 

(44) q 42 
(45) q 43 

(46) q 44 

(47) q 45 

(48) q 46 
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(49) q 47 

(50) q 48 

(51) q 49 

(52) q 50 

	
Vi	antager,	at	de	fremmede	katte,	som	du	ikke	kender	ejeren	til,	er	herrelø-
se.	Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	også	"vilde"	katte.	
	

Hvordan opfører de herreløse katte sig? 
(1) q Vil gerne have opmærksomhed/kæles med 

(3) q Er interesserede i mennesker, men vil ikke kæles med 

(2) q Løber væk/gemmer sig 

(4) q De opfører sig forskelligt. Nogle vil kæles med, mens andre løber væk/gemmer sig 

	
	

Hvordan vurderer du den generel le velfærd for de herreløse katte? 
(1) q De fleste katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer 

(2) q En del katte virker sunde, velnærede og uden velfærdsproblemer, men der findes 

også flere, hvor det ikke er tilfældet 
(3) q De fleste katte synes at have problemer med sundhed, ernæring og velfærd  

(4) q Ved ikke 

 

Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	både	"vilde"	katte	og	katte,	som	man	formo-
der	ikke	har	en	ejer.	
	
Dit	nærområde	er	inden	for	100	meter	fra	dit	sommerhus.	
	

Har du oplevet at bl ive generet af herreløse katte i  dit  nærområde inden 
for de seneste år? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, jeg bliver generet af deres adfærd 

(2) q Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger ting 

(3) q Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle og vildt 

(4) q Ja, jeg bliver generet af deres efterladenskaber 

(5) q Ja, jeg bliver generet af deres reproduktion - de øger antallet af katte i området  

(6) q Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare for smittespredning 

(7) q Ja, da de generer mine egne katte 

(8) q Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse katte 

(9) q Andet _____ 
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Hvordan håndterede du det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 

(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 

(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det 

(8) q Andet _____ 

	

Har du haft medlidenhed med herreløse katte i  dit  nærområde inden for 

det seneste år? 
Afkryds gerne f lere 
(6) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, der er blevet efterladt efter at være blevet 

fodret i en periode af en sommerhusbeboer 

(1) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte pga. deres helbred 

(3) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, da der er mange katte i området 

(4) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, når de går ude i dårligt vejr 

(5) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager - skriv _____ 

(2) q Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med herreløse katte 

	

Hvordan håndterede du det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 

(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 

(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det 

(8) q Andet _____ 

	
Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	både	"vilde"	katte	og	katte,	som	man	formo-
der	ikke	har	en	ejer.	

Har du kendskab t i l ,  om andre i  sommerhusområdet fodrer herreløse 
katte? 
(1) q Ja 
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(2) q Nej 

(3) q Ved ikke 

	

Har du kendskab t i l ,  om andre i  sommerhusområdet har indfanget el ler 
af l ivet katte i  området inden for de seneste 5 år? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

	

Hvem udførte det? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Privatpersoner 

(2) q Dyreværnsorganisationer 

(3) q Dyrlæger 

(4) q Jægere 

(6) q Andre _____ 

(5) q Ved ikke 

	

Er der efter din opfattelse sket en ændring i  antal let af katte i  dit  nær-

område over de seneste 5 år? 
(1) q Stigning 

(3) q Fald 

(2) q Uændret 

(4) q Jeg har haft sommerhus i området i mindre end 5 år 

(5) q Ved ikke 

	

Hvad tror du er årsagen t i l  st igningen? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Mange ynglende herreløse katte 

(2) q Mange ynglende ejede katte 

(3) q Folk i området har fået flere katte 

(4) q Andet _____ 

	

Hvad tror du er årsagen t i l  fa ldet? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Katteejere får oftere deres katte neutraliseret 

(2) q Der er blevet reguleret i antallet af katte 

(3) q Sygdom blandt kattene 
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(4) q Andet _____ 

	

Ved du hvi lke muligheder, som kommunen t i lbyder, hvis man som bor-
ger ønsker hjælp t i l  håndtering af problemer med herreløse katte? 
(1) q Ja, angiv de muligheder, som du kender til _____ 

(2) q Nej 

	

Synes du, at katte bør færdes fr i t  i  naturen? 
Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din 
(1) q Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen 

(2) q Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men ejede katte 

skal holdes på egen grund  
(3) q Ja, alle ejede katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men herreløse katte 

skal indfanges, da de er til gene 

(4) q Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur 

(5) q Ved ikke 

	

Hvordan har du det med katte? 
(1) q Jeg kan godt lide katte 

(2) q Jeg bryder mig ikke om katte 

(3) q Ved ikke 

	

Har du noget at t i l føje? 
Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at t i l føje 

_____ 
	
Du	afslutter	spørgeskemaet	ved	at	trykke	"afslut"	nederst	i	højre	hjørne.	
	
	
Tusind	tak	for	din	tid.	
Vi	sætter	rigtig	stor	pris	på	din	hjælp.	
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Spørgeskema “landmænd” 
	
Herreløse	katte	i	Midtjylland	
Denne	spørgeskemaundersøgelse	gennemføres	af	to	dyrlægestuderende,	Marie	
Amtkjær	Bedsted	og	Sanne	Toftgaard	Poulsen,	ved	Københavns	Universitet	som	led	i	
deres	afsluttende	specialeprojekt.	Dette	er	led	i	et	større	projekt	om	herreløse	katte	i	
Danmark,	som	ledes	af	vore	to	vejledere,	professor	Peter	Sandøe	og	professor	Søren	
Saxmose	Nielsen.	
Du	kan	læse	mere	om	projektet	her:	
https://dyreetik.ku.dk/forskningsprojekter/projekt-vildkat/		
	
Projektets	formål	er	at	undersøge	forekomsten	af	herreløse	katte	i	Skive	og	Herning	
kommuner.	I	den	forbindelser	er	det	vigtigt,	at	undersøge	landmænds	observationer	
af	herreløse	katte	på	og	omkring	deres	bedrift.	
	
Du	vil	som	deltager	være	anonym.	Det	vil	sige,	at	det	ikke	vil	være	muligt	at	relatere	
nogen	svar	tilbage	til	dig	eller	din	bedrift.	
	
	Det	tager	ca.	5-10	minutter	at	udfylde	spørgeskemaet.	Vi	håber,	at	du	vil	besva-
re	spørgeskemaet	med	erfaringer/oplevelser	
fra	den	bedrift,	som	du	har	tilknytning	til.	
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Vi	inddeler	kattene	i	2	grupper:	
1.	Herreløse	katte,	som	enten	er	"vilde",	og	som	man	dermed	ikke	kan	komme	i	kon-
takt	med,	eller	herreløse	katte,	som	er	kontaktsøgende	på	trods	af,	at	de	ikke	har	
nogen	kendt	ejer.		
2.	Ejede	katte,	hvor	man	kender	ejeren	og/eller	katten	er	mærket.	Disse	katte	er	
oftest	kontaktsøgende.	
		
	

Hvilket køn er du? 
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

	

Hvor gammel er du? 
(1) q 15 

(2) q 16 

(3) q 17 
(4) q 18 

(5) q 19 

(6) q 20 

(7) q 21 

(8) q 22 

(9) q 23 

(10) q 24 

(11) q 25 

(12) q 26 

(13) q 27 

(14) q 28 

(15) q 29 

(16) q 30 

(17) q 31 

(18) q 32 

(19) q 33 

(20) q 34 

(21) q 35 

(22) q 36 

(23) q 37 

(24) q 38 

(25) q 39 

(26) q 40 

(27) q 41 
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(28) q 42 

(29) q 43 

(30) q 44 

(31) q 45 

(32) q 46 

(33) q 47 

(34) q 48 

(35) q 49 

(36) q 50 

(37) q 51 

(38) q 52 

(39) q 53 

(40) q 54 

(41) q 55 

(42) q 56 

(43) q 57 

(44) q 58 

(45) q 59 

(46) q 60 

(47) q 61 

(48) q 62 

(49) q 63 

(50) q 64 

(51) q 65 

(52) q 66 

(53) q 67 

(54) q 68 

(55) q 69 

(56) q 70 

(57) q 71 

(58) q 72 

(59) q 73 

(60) q 74 

(61) q 75 

(62) q 76 

(63) q 77 
(64) q 78 

(65) q 79 

(66) q 80 

(67) q 81 



	 XLV	

(68) q 82 

(69) q 83 

(70) q 84 

(71) q 85 

(72) q 86 

(73) q 87 

(74) q 88 

(75) q 89 

(76) q 90 

(77) q 91 

(78) q 92 

(79) q 93 

(80) q 94 

(81) q 95 

(82) q 96 

(83) q 97 

(84) q 98 

(85) q 99 

(86) q 100 

	
	
I	spørgeskemaet	er	vi	interesseret	i,	hvad	du	oplever	på	den	bedrift,	du	har	tilknyt-
ning	til.	

Hvilken kommune l igger bedrif ten i? 
(1) q Herning Kommune 

(2) q Skive Kommune 

(3) q Bedriften ligger ikke i en af de to kommuner 

	
	

Hvilket postnummer l igger bedrif ten i? 
(1) q 6933 Kibæk 

(2) q 6973 Ørnhøj 

(4) q 7270 Stakroge 

(5) q 7280 Sønder Felding 

(13) q 7330 Brande 

(6) q 7400 Herning 

(7) q 7451 Sunds 

(14) q 7470 Karup 

(8) q 7480 Vildbjerg 
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(9) q 7490 Aulum 

(12) q 7500 Holstebro 

(10) q 7540 Haderup 

(11) q 7550 Sørvad 

 

Hvi lket postnummer l igger bedrif ten i? 
(1) q 7800 Skive 

(2) q 7840 Højslev 

(3) q 7860 Spøttrup 

(4) q 7870 Roslev 

(5) q 7884 Fur 

	

Hvad er din t i lknytning t i l  bedrif ten? 
(1) q Selvstændig landmand 

(2) q Driftsleder 

(3) q Medarbejder på en bedrift 

(4) q Forhenværende landmand 

(5) q Andet _____ 

	

Hvilke former for produktionsdyr er der på bedrif ten? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Svin 

(2) q Kvæg 

(3) q Mink 

(4) q Får 

(5) q Geder 

(6) q Andet _____ 

 

	
Før	vi	spørger	om	din	observation	af	herreløse	katte,	vil	vi	høre,	om	du/I	selv	holder	
kat	eller	katte	på	gården.	

Er der kat/katte på bedrif ten? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, katten/kattene bliver holdt som kæledyr 

(2) q Ja, katten/kattene indgår som en del af bedriften (færdes kun i stald og udenfor) 

(4) q Nej 
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Hvor mange katte bl iver der holdt som kæledyr på bedrif ten? 
(1) q 1 

(2) q 2 

(3) q 3 

(4) q 4 

(5) q 5 

(6) q 6 

(7) q 7 

(8) q 8 

(9) q 9 

(10) q 10 

(11) q 11 

(12) q 12 

(13) q 13 

(14) q 14 

(15) q 15 

(16) q 16 

(17) q 17 

(18) q 18 

(19) q 19 

(20) q 20 

(21) q 21 

(22) q 22 

(23) q 23 

(24) q 24 
(25) q 25 

(26) q 26 

(27) q 27 

(28) q 28 

(29) q 29 

(30) q 30 

(31) q 31 

(32) q 32 

(33) q 33 

(34) q 34 

(35) q 35 

(36) q 36 

(37) q 37 

(38) q 38 
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(39) q 39 

(40) q 40 

(41) q 41 

(42) q 42 

(43) q 43 

(44) q 44 

(45) q 45 

(46) q 46 

(47) q 47 

(48) q 48 

(49) q 49 

(50) q 50 

	
	
Neutralisation	er	et	overordnet	begreb	for	sterilisation	og	kastration.	

Er de katte, der holdes som kæledyr, neutral iserede? 
(1) q Ja, alle eller de fleste er neutraliserede 

(5) q Andet _____ 

(4) q Nej 

(6) q Ved ikke 

 

Er de katte, der holdes som kæledyr, øremærkede/chippede og regi-
streret i  et katteregister? 
(1) q Ja, alle eller de fleste er øremærkede eller chippede 

(5) q Andet _____ 

(4) q Nej 

(6) q Ved ikke 

	

Hvor mange katte indgår udelukkende som en del af bedrif ten (færdes 
kun i  stald og udenfor)? 
(1) q 1 

(2) q 2 

(3) q 3 

(4) q 4 

(5) q 5 

(6) q 6 

(7) q 7 

(8) q 8 
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(9) q 9 

(10) q 10 

(11) q 11 

(12) q 12 

(13) q 13 

(14) q 14 

(15) q 15 

(16) q 16 

(17) q 17 

(18) q 18 

(19) q 19 

(20) q 20 

(21) q 21 

(22) q 22 

(23) q 23 

(24) q 24 

(25) q 25 

(26) q 26 

(27) q 27 

(28) q 28 

(29) q 29 

(30) q 30 

(31) q 31 

(32) q 32 

(33) q 33 

(34) q 34 

(35) q 35 

(36) q 36 

(37) q 37 

(38) q 38 

(39) q 39 

(40) q 40 

(41) q 41 

(42) q 42 

(43) q 43 

(44) q 44 
(45) q 45 

(46) q 46 

(47) q 47 

(48) q 48 
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(49) q 49 

(50) q 50 

 

Neutralisation	er	et	overordnet	begreb	for	sterilisation	og	kastration.	
Er	de	katte,	der	bliver	holdt	som	en	del	af	besætningen,	neutraliserede?	
(1) q Ja, alle eller de fleste er neutraliserede 

(5) q Andet _____ 

(4) q Nej 

(6) q Ved ikke 

	

Er de katte, der bl iver holdt som en del af besætningen, øremærke-

de/chippede og registreret i  et katteregister? 
(1) q Ja, alle eller de fleste er øremærkede eller chippede 

(5) q Andet _____ 

(4) q Nej 

(6) q Ved ikke 

	
Fremmede	katte	defineres	som	katte,	i	ikke	anser	for	jeres	egne.	Det	kan	både	være	
herreløse	katte	og	katte,	som	du	ved,	har	en	ejer.	
	
Har	du	oplevet,	at	der	færdes	fremmede	katte	på	bedriften	det	seneste	år?	
(1) q Ja 

(2) q Nej 

	

Hvor mange forskel l ige fremmede katte har du set på bedrif ten det se-

neste år? 

Angiv ca. antal ved tvivl 
(1) q 1 

(2) q 2 

(3) q 3 

(4) q 4 

(5) q 5 

(6) q 6 

(7) q 7 

(8) q 8 

(9) q 9 

(10) q 10 

(11) q 11 

(12) q 12 

(13) q 13 
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(14) q 14 

(15) q 15 

(16) q 16 

(17) q 17 

(18) q 18 

(19) q 19 

(20) q 20 

(21) q 21 

(22) q 22 

(23) q 23 

(24) q 24 

(25) q 25 

(26) q 26 

(27) q 27 

(28) q 28 

(29) q 29 

(30) q 30 

(31) q 31 

(32) q 32 

(33) q 33 

(34) q 34 

(35) q 35 

(36) q 36 

(37) q 37 

(38) q 38 

(39) q 39 

(40) q 40 

(41) q 41 

(42) q 42 

(43) q 43 

(44) q 44 

(45) q 45 

(46) q 46 

(47) q 47 

(48) q 48 

(49) q 49 
(50) q 50 
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Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren t i l? 

Angiv ca. antal ved tvivl 
(1) q Jeg kender ejeren i alle tilfælde 

(2) q Ved ikke 

(3) q 1 

(4) q 2 

(5) q 3 

(6) q 4 

(7) q 5 

(8) q 6 

(9) q 7 

(10) q 8 

(11) q 9 

(12) q 10 
(13) q 11 

(14) q 12 

(15) q 13 

(16) q 14 

(17) q 15 

(18) q 16 

(19) q 17 

(20) q 18 

(21) q 19 

(22) q 20 

(23) q 21 

(24) q 22 

(25) q 23 

(26) q 24 

(27) q 25 

(28) q 26 

(29) q 27 

(30) q 28 

(31) q 29 

(32) q 30 

(33) q 31 

(34) q 32 

(35) q 33 

(36) q 34 

(37) q 35 
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(38) q 36 

(39) q 37 

(40) q 38 

(41) q 39 

(42) q 40 

(43) q 41 

(44) q 42 

(45) q 43 

(46) q 44 

(47) q 45 

(48) q 46 

(49) q 47 

(50) q 48 

(51) q 49 

(52) q 50 

	
Vi	antager,	at	de	fremmede	katte,	som	du	ikke	kender	ejeren	til,	er	herrelø-
se.	Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	også	"vilde"	katte.	
	

Hvordan opfører de herreløse katte sig? 
(1) q Vil gerne have opmærksomhed/kæles med 

(2) q Er interesseret i mennesker, men vil ikke kæles med 

(3) q Løber væk/gemmer sig 

(4) q De opfører sig forskelligt. Nogle vil gerne kæles med, mens andre løber 

væk/gemmer sig 

	

Hvordan vurderer du den generel le velfærd for de herreløse katte? 
(1) q De fleste katte virkede sunde, velernærede og uden velfærdsproblemer 

(2) q En del katte virker sunde, velernærede og uden velfærdsproblemer, men der findes 

også flere, hvor det ikke er tilfældet 

(3) q De fleste katte synes at have problemer med sundhed, ernæring og velfærd  

(4) q Ved ikke 

	

Regulerer i  bestanden af katte på bedrif ten? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

(3) q Ved ikke 
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Hvordan regulerer i  bestanden af katte på bedrif ten? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Får hjælp af privatpersoner fx en jæger 

(2) q Kontakter en dyreværnsorganisation som fx Kattens Værn 

(3) q Får dem aflivet ved dyrlægen 

(4) q Vi afliver selv kattene 

(5) q Andet _____ 

(6) q Ved ikke 

 

Betegnelsen	herreløse	katte	inkluderer	både	"vilde"	katte	og	katte,	som	man	formo-
der	ikke	har	en	ejer.	
	

Har du oplevet at bl ive generet af herreløse katte på bedrif ten inden for 

det sidste år? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, jeg bliver generet af deres adfærd 

(3) q Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger ting 

(4) q Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle og vildt 

(5) q Ja, jeg bliver generet af deres efterladenskaber 

(6) q Ja, jeg bliver generet af deres reproduktion - de øger antallet af katte i området  

(7) q Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare for smittespredning 

(8) q Ja, da de generer mine egne katte 

(2) q Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse katte 

(9) q Andet _____ 

 

Hvordan håndterede du det? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 

(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 

(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det  

(8) q Andet 
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Har du haft medlidenhed med herreløse katte inden for det seneste år? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte pga. deres helbred 

(2) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, da der er mange katte i området 

(3) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte, når de går ude i dårligt vejr 

(4) q Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager _____ 

(5) q Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med herreløse katte 

	

Hvordan håndterede du det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Tog kontakt til kommunen 

(2) q Tog kontakt til en dyreværnsorganisation 

(3) q Tog kontakt til en dyrlæge 
(4) q Tog kontakt til en privatperson fx en jæger 

(5) q Tog mig af katten fx ved at fodre den 

(6) q Aflivede selv katten 

(7) q Gjorde ikke noget ved det  

(8) q Andet 

	

Er der efter din opfattelse sket en ændring i  antal let af katte nær bedrif-

ten over de seneste 5 år? 
(1) q Stigning 

(2) q Fald 

(3) q Uændret 

(4) q Jeg har boet i området i mindre end 5 år? 

(5) q Ved ikke 

 

Hvad tror du er årsagen t i l  st igningen? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Mange ynglende herreløse katte 

(2) q Mange ynglende ejede katte 

(3) q Folk i området har fået flere katte 

(4) q Andet _____ 

 

Hvad tror du er årsagen t i l  fa ldet? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Katteejere får oftere deres katte neutraliseret 
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(2) q Der er blevet reguleret i antallet af katte 

(3) q Sygdom blandt kattene 

(4) q Andet _____ 

	

Har du kendskab t i l ,  om andre i  området har indfanget el ler af l ivet katte 
i  området inden for de seneste 5 år? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

(3) q Ved ikke 

 

Hvem udførte det? 

Afkryds gerne f lere 
(1) q Privatpersoner  

(2) q Dyreværnsorganisationer 

(3) q Dyrlæger 

(4) q Jægere 

(6) q Andre _____ 

(5) q Ved ikke 

	

Ved du hvi lke muligheder, som kommunen t i lbyder, hvis man som bor-

ger ønsker hjælp t i l  håndtering af problemer med herreløse katte? 
(1) q Ja, angiv de muligheder, som du kender til _____ 

(2) q Nej 

Hvordan definerer du ejerskab af en kat? 
Afkryds gerne f lere 
(1) q Man ejer en kat, hvis man fodrer den 

(2) q Man ejer en kat, hvis man får den mærket og registreret den i et katteregister i sit 

eget navn 
(3) q Man ejer en kat, hvis man bringer den til dyrlægen ved behov 

(4) q Man ejer en kat, hvis den er på ens ejendom 

(5) q Andet _____ 

(6) q Ved ikke 

	

Synes du, at katte bør færdes fr i t  i  naturen? 

Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din 
(1) q Ja, alle katte bør have lov til at bevæge sig frit i naturen 
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(2) q Ja, alle herreløse katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men ejede katte 

skal holdes på egen grund  

(3) q Ja, alle ejede katte skal have lov til at bevæge sig frit i naturen, men herreløse katte 

skal indfanges, da de er til gene 
(4) q Der bør hverken være herreløse eller ejede katte i den danske natur 

(5) q Ved ikke 

	

Hvordan har du det med katte? 
(1) q Jeg kan godt lide katte 

(2) q Jeg bryder mig ikke om katte 

(3) q Ved ikke 

	

Har du noget at t i l føje? 
Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at t i l føje 

_____ 
Du	afslutter	spørgeskemaet	ved	at	trykke	"afslut"	nederst	i	højre	hjørne.	
	
Tusind	tak	for	din	tid.	
Vi	sætter	rigtig	stor	pris	på	din	hjælp.	
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Bilag 9 – Referater fra dyreklinikker 
H1: Dyreklinik i Herning Kommune 

 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Hun mener, at der er forskel på de to definitioner. En herreløs kat kan også være en, 
som selv vælger at forlade sit hjem. Den kan få føde fra flere forskellige steder. 
”Vildkat” er et mere negativt ladet ord, hvor kattene ofte ser dårligere ud, har orm 
osv.  
 
Generelt dækker udtrykkene over det samme, da de begge er herreløse.  
 
Hun synes, at det modstrider kattens naturlig behov, hvis man holder den på egen 
grund, men hun kan samtidig godt se de konflikter, det kan skabe, når kattene går frit.  
 
Hun har ingen ide om, hvordan fordelingen ligger mellem ejede, herreløse og vilde 
katte. 
 
Klinikkens erfaringer: 
De har tidligere modtaget mange henvendelser angående herreløse katte, men de op-
lever langt færre nu. 
 
Hvis folk vælger at tage tilløbere til sig, så er det hendes erfaring, at de sjældent væl-
ger at få dem  neutraliseret eller øremærket. Katten bor mest udenfor og kommer 
sjældent ind.  
Generelt synes hun ikke, at folk i regionen (Herning) er så gode til at få mærket deres 
kat, dog fornemmer hun lidt fremgang gennem tiden. 
 
De oplever sommetider, at sociale udsatte har mange katte, og at deres økonomi ikke 
altid kan klare det.  
 
Klinikkens tiltag: 
Klinikken har generelt ikke særlig mange kattepatienter. 
 
På klinikken øremærker de samtidig med at de chipper en kat fx ifm. neutralisation. 
Katten får tatoveret et ”C” i øret. Klinikken har gjort det billigt at få gjort begge dele 
(ca. 200-250 kr.). Dog er det ikke et krav, at dyret bliver mærket ifm. neutralisation. 
 
Klinikken har pakkepriser for neutralisation, men de kører ikke med kampagnepriser. 
De har før kørt med Uge 39 (Kattens Uge), men fik ikke særlig meget respons på det, 
så det gør de ikke mere. Derudover er de en del af Vet-family, hvor man som kunde 
kan oprette en Aniplan. Som Aniplan-kunde får man rabatter på forskellige ting bl.a. 
50% rabat på neutralisation. Aniplan er en god ting for klinikken, da kunderne derved 
kommer igen med deres dyr. 
 
Klinikken har ikke kattefælder, man kan låne, men de har nogle tvangsbure til at fik-
sere, hvis de får en vild kat ind.   
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Kattenes velfærd: 
Da de fik katte ind på klinikken, var det meget forskelligt, hvilken stand de var i. 
Nogle så godt ud og lignede blot en kat, som var kommet væk hjemmefra, mens andre 
så rigtig dårlige ud (afmagret,  med stor vom eller lignende) 
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Klinikken har erfaringer med herreløse og vilde katte, de ser dog ikke lige så mange 
nu, som de har gjort førhen. Ofte er det folk, som ringer til klinikken, fordi de har 
fundet en kat, de ikke kender ejeren til. Da de fik mange henvendelser, tilbød de, at 
folk kunne komme med katten til klinikken, hvor dyrlægen tjekkede den for øremær-
ke eller chip. Hvis katten ikke var mærket, så underskrev personen, der kom med kat-
ten, en tro- og love erklæring om, at det ikke var deres kat. Efterfølgende blev katten 
hentet på klinikken af Dyrenes Beskyttelse. Sommetider har klinikken også selv vide-
reformidlet herreløse katte.  
Klinikken har dog meget færre af sådanne sager nu, og hun kan stort set ikke huske, 
hvornår det sidst er sket. For 3-4 år siden fik de ca. et opkald om ugen.  
 
Hun vil tro, at de på nuværende tidspunkt får omkring et opkald hvert halve år om-
handlende herreløse katte. Hun tror, at årsagen til de færre opringninger er, at folk er 
blevet klar over, at de kan ringe til Dyrenes Beskyttelse. De folk, som ikke ved det, 
kan hurtigt slå det op på nettet frem for at ringe til dyrlægen. Klinikken henviser altid 
til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral (1812), når de får en henvendelse om herreløse 
katte. Hun henviser ikke til Kattens Værn, da hun ikke ved særlig meget om dem.  
 
Hun mener ikke, at de så nogen form for sæsonvariation, det er i hvert fald ikke noget, 
som hun umiddelbart har tænkt over. Dog var det ofte opkald om killinger eller unge 
katte, de modtog. De er også blevet kontaktet vedrørende katte, som folk tror, er ble-
vet dumpet.  
Årsagen til, at folk henvender sig til klinikken, er ofte, at folk er bekymrede for katte-
ne. Sommetider er det dog også, fordi folk er generet af katten, fx fordi de selv har en 
kat, som bliver generet af tilløberen. Hun anbefaler folk at fodre katten, hvis den vir-
ker meget sulten, men gør samtidig folk opmærksom på, at hvis de fodrer en kat, så er 
det i princippet deres kat.  
 
Områder:  
Hun kender ikke områder, hvor der er flere katte end andre.  
 
Landmænd og katte: 
De har en smule landmænd som kunder. De har dog primært kendskab til katteejerne 
og ser ikke kattene, men ordinerer p-piller og ormekur til dem.  
Hun synes, at en del af landmændene har fået deres katte neutraliseret, men der er ik-
ke ret mange, der har fået deres katte øremærket. Hun ved, at der er nogle bedrifter, 
som har ”et flow” i deres kattehold – det er dog ikke de landmænd og deres katte, der 
kommer på klinikken.  
Hun mener, at ældre landmænd er mere konservative, og hos dem har katten ikke en 
særlig stor status. De yngre landmænd knytter sig mere til katten, og for dem har kat-
ten næsten samme status som en hund.  
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Udvikling over tid: 
Hun oplever, at katteejere er blevet meget bedre til at få deres kat mærket og neutrali-
seret, end de var for 10 år siden. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener, at ansvaret for herreløse katte bør ligge hos kommunen på samme måde 
som med rotter. På den måde er det kommunen, der skal hjælpe borgere, hvis de op-
lever problemer med herreløse katte.  
Det skal være muligt for borgere at henvende sig et sted, hvor de kan aflevere en kat 
eller få hjælp til en form for regulering. Denne service skal ikke koste noget (som det 
gør i Herning Kommune pt., hvis man kontakter fx Kattens Værn). Der vil altid være 
nogen, der vil udnytte systemet, og hun ved ikke umiddelbart, hvordan man kan und-
gå det. Det skal desuden gøres nemmere for folk at gennemskue, hvor de skal ringe 
hen, og hvem de skal snakke med, hvis de står med en herreløs kat.  
Hun synes ikke, at ansvaret for at løse katteproblemet skal pålægges dyrlæger, da de 
så i sidste ende vil stå med alle udgifterne.  
 
Hun synes, at det vil være rigtig godt, hvis der kom en lovgivning omkring mærkning 
af katte. Dette skal gøres over en periode, da hun godt er klar over, at man ikke lige 
ændrer situationen over natten. Hun tror dog, at det bliver svært at håndhæve en lov-
givning om obligatorisk mærkning, men mener, at det er et vigtigt skridt på vejen.  
 
Hun fornemmer, at Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn sommetider modarbejder 
hinanden. Derudover er der også privatpersoner, der modarbejder de to organisatio-
ner, da nogle er imod, at man afliver raske dyr.  
 
Hun tror, at kattens status generelt er på vej op, bl.a. fordi flere folk opretter Aniplan 
til deres katte.  
 
Generelt skal man tage ansvar for de dyr, som man vælger at have. 
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H2: Dyreklinik i Herning Kommune 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Hun beskriver en herreløs kat som en, der ikke er ejet eller registreret i nogens navn. 
Når hun tænker nærmere over det, så kunne hun også godt forestille sig, at nogle her-
reløse katte har haft en ejer, men nu er blevet dumpet eller er løbet væk hjemmefra. 
En herreløs kat kan derfor godt være neutraliseret eller mærket, men er det ikke i alle 
tilfælde. 
De herreløse katte kan godt høre til et sted såsom en gård, hvor de bliver fodret, men 
folk tager ikke ansvaret for at få dem til dyrlæge, hvis de har brug for det. Hun mener, 
at når man fodrer en kat, så har man ansvaret for den.  
 
En vildkat kan man ikke komme til. I forhold til fordelingen i mellem vilde, herreløse 
og ejede katte har hun en ide om, at de fleste katte i Danmark er ejede. Hun putter de 
herreløse katte i samme kategori som ejede katte, da de ofte har haft et hjem på et 
tidspunkt i deres liv. Hun håber, at fordelingen ligger på 60 % ejede og herreløse katte 
og 40 % vilde katte. Hun har som studerende arbejdet ved Kattens Værn, og dengang 
var procentfordelingen noget anderledes (omkring 20 % vilde katte). Hun tror dog 
ikke, at denne procentdel er helt præcis, da den kun viser den del af de vilde katte, 
som bliver fanget.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Hun fortæller, at de sjældent (som i aldrig) ser de vilde katte på klinikken, da folk ik-
ke kan fange dem. De ser dog indimellem herreløse katte, som kommer ind på klinik-
ken. Disse katte er hverken øremærkede eller neutraliserede, og de er ofte i en rigtig 
dårlig stand. De har infektioner, bylder, flåter og/eller lopper. Det er Dyrenes Beskyt-
telse, som henviser til dem. Når folk kommer til klinikken med en herreløs kat, så er 
det ofte, fordi de har været i kontakt med Dyrenes Beskyttelse, som har anbefalet at 
bringe katten til den nærmeste dyrlæge. Ofte ender det med, at katten bliver aflivet, da 
dyrlægerne ikke må bruge ret mange ressourcer på kattene, og fordi kattene som 
nævnt er i en rigtig dårlig stand.  
Hvis katten ikke skal aflives, så tager kontaktpersonen den typisk med hjem, og så 
kommer Dyrenes Beskyttelse og henter den der. Derfor ved klinikken i princippet ik-
ke, om katten kommer videre fra kontaktpersonen.    
 
Hun mener ikke, at klinikken som sådan har en aftale med Dyrenes Beskyttelse, men 
hun fortæller, at det er en generel ting, at folk kan henvende sig til dyrlæger på vegne 
af Dyrenes Beskyttelse, hvis de har fundet et nødstedt dyr. Hvis katten er i god stand, 
så henviser klinikken til Brande Dyreinternat, men samtidig anbefaler de, at folk 
fremlyser katten i området. Sommetider råder de også folk til selv at prøve at videre-
formidle katten. På klinikken har de mange klienter, som har fået kat fra Brande Dy-
reinternat.  
 
Klinikkens tiltag: 
Klinikken har ikke kattefælder, som folk kan låne. 
 
Klinikken kører generelt med sænkede priser på neutralisationer. Det koster 499 kr. 
for kastration + øremærkning og 999 kr. for sterilisation + øremærkning. Hun fortæl-
ler, at de neutraliserer rigtig mange katte pga. deres lave priser. De kan have omkring 
5-10 neutralisationer om ugen. Alle katte, der neutraliseres på klinikken, bliver også 
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øremærket, primært fordi det er en del af prisen. Folk vælger det kun fra på racekatte, 
men så er katten typisk chipmærket i stedet.  
Prisen har været billig i al den tid, som hun har været ansat på klinikken (1 år). Hun 
tror, at klinikken fik langt flere henvendelser, da de satte priserne ned, da katteejere 
ofte går efter det billigste. Hun fortæller, at der er et kæmpe opland, der kommer til 
dem pga. deres lave priser, og nogle kommer helt fra Sønderjylland og Fyn. Der er 
flere dyrlæger i Herning Kommune, som har samme billige priser. Selve neutralisati-
onen i sig selv tjener de ikke på, men de håber, at når katteejere har været ved dem en 
gang, så kommer de igen. På den måde kan klinikken på længere sigt tjene penge på 
andre behandlinger. Tiltaget er både for kattenes skyld, men det har også et økono-
misk aspekt.  
 
Hun tror desuden, at folk bliver mere oplyste, og at katten får en højere status, end 
den har haft tidligere.  
 
De får stort set aldrig killinger ind til aflivning. Hun tror, at årsagen er, at klinikken er 
placeret så langt vest på i Danmark, at folk selv afliver killinger. 
  
Klinikken er opmærksom på, at de kan henvise folk til Kattens Værn, men at folk selv 
skal betale for hjælpen. Hun tror, at det er en faktor, at folk selv skal betale, og at nog-
le vælger det fra pga. udgifterne. Dog er nogen så glade for at komme af med proble-
met, at de glædeligt vil betale for at få hjælp.  
 
Kattenes velfærd: 
De herreløse katte er ofte i en rigtig dårlig stand. De har infektioner, bylder, flåter 
og/eller lopper. 
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Folk henvender sig, fordi kattene har det dårligt. Det kan skyldes infektioner, bylder, 
hævede ansigter, sår osv.  
Klinikken modtager henvendelser et par gange om måneden. Hun har ikke tænkt over, 
at der er sæsonvariation. En anden dyrlæger på klinikken supplerer dog med, at de 
oftere får henvendelser i efteråret, og at det typisk er, fordi folk finder katte dumpet et 
sted. De får også henvendelser i vinterperioden, hvor kattene bliver tynde og har svært 
ved at finde føde. Indimellem bliver de også kontaktet, fordi den herreløse kat er til 
gene for folks egen kat.  
 
Hun synes, at det er svært at vide, om folk taler sandt, når de kommer ind med en kat. 
Er katten ikke registreret, har dyrlægen ikke en chance for at vide, om den tilhører 
nogen fx dem, som indleverer den.  
 
Klinikken henviser til Dyrenes Beskyttelse og/eller Brande Dyreinternat, når de får 
disse henvendelser.  
 
Den anden dyrlæge fortæller også, at Kattens Værn (Vi tror, at hun her mener Dyre-
nes Beskyttelse) fungerer rigtig godt i området og roser dem meget. Organisationen 
tillader dyrlægerne at lave forholdsvis meget behandling på de herreløse katte og få 
kattene sendt videre.  
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Områder:  
Det er hendes opfattelse, at der er mange katte i byen, da der er mange mennesker og 
steder, de oprindeligt kan stamme fra. Dog tænker hun, at der er væsentlig flere katte 
på landet, da der på en enkelt gård kan produceres rigtig mange katte.  
 
Landmænd og katte: 
Klinikken har landmænd som klienter. De landmænd, som kommer ind med deres 
katte til standard ting såsom vaccination, er meget bevidste omkring deres katte og 
reproduktion, så de har oftest fået deres katte neutraliseret. Derudover ser de også kat-
te fra landet, som først kommer til dyrlægen, når de får fx en byld. Disse katte er 
sjældent neutraliserede, mærkede eller vaccinerede. Hun mener, at det er disse katte, 
som skaber problemet med mange katte på landet.  
 
Landmænd har ofte mere end en kat. Visse dele af problemet med katte stammer fra 
gårde, hvor der er rigtig mange katte. Hun tror umiddelbart, at mange af de herreløse 
katte kommer fra gårde, hvor der ikke sker nogen form for regulering, og det er ofte, 
fordi folk ikke har nogen kontrol med, hvad kattene foretager sig. Hun tror, at der er 
mange herreløse katte, der færdes på gårdene, som ikke bliver tilset hos dyrlægen, 
som de bør.  
Hun tror helt sikkert, at der er forskel på yngre og ældre landmænd. Det vil sige, at 
yngre landmænd er mere oplyste, hvorved katten får en højere status, men der er des-
værre stadig et generelt mønster, som skal brydes. Så længe der stadig er landmænd, 
som gør ”som de plejer”, så er det svært at få bugt med katteproblemet.  
Hun mener, at landmand generelt bør vælge at have færre katte og gøre noget for at 
undgå, at deres katte laver så meget reproduktion. De katte, som stadig skal have lov 
til at reproducere sig, skal landmanden have styr på, så der ikke kommer vilde killin-
ger. Der er dog forskel på landmænd. Der er nemlig også landmænd, som anser katte-
ne for deres egne, og som selv regulerer i deres bestand og derved tager ansvar.  
 
Udvikling over tid: 
På det år, hun har været på klinikken, har det hele været meget jævnt ift. henvendelser 
og antal herreløse katte, de har set. Hun har ikke oplevet flere sæsoner på klinikken. 
Hun fortæller dog, at hun har arbejdet på Sjælland, hvor historien var en hel anden. 
Hun fortæller bl.a., at der er langt flere neutralisationer, hvor hun arbejder nu. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun synes, at det er problematisk, at det er meget billigere at neutralisere en kat frem 
for en hund eftersom operationen er den samme. Hun er dog klar over, at man bruger 
mere tid på at neutralisere en hund. Hun tror ikke, at den lave pris på dyrlægeydelser 
hjælper kattens status. Dog får flere og flere deres kat sygeforsikret og lignende, hvil-
ket medvirker til, at kattens status også stiger. Hun tror generelt, at katten kommer 
mere og mere i fokus, hvorved dens status vil stige. 
 
Hun tror, at ansvaret skal placeres ved ”forbrugerne”. Det handler om, at den enkelte 
person tager ansvaret for hver enkelt kat, som man vælger at få. Ansvaret inkluderer 
at få neutraliseret katten/kattene, hvis man ikke ønsker at få killinger.  
Hun synes, at problemet ligger i, at nogen får neutraliseret deres kat og derved tager 
ansvar, mens andre ikke foretager sig noget.  
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Hun tror, at det er meget sjældent, at der går helt vilde katte rundt i Danmark, som 
aldrig bliver fodret af en eller anden. Derfor mener hun, at man skal ud og ”ramme” 
hver enkelt person, så folk tager ansvar.  
 
Kommunen kan godt være et effektivt våben, som bør være behjælpelig, hvis der er 
for mange vilde katte, som folk skal have hjælp med at indfange.  
 
Hun synes, at det er en rigtig god ide med en kattelov og efter hendes mening, har lo-
ven været for længe undervejs. Lige så vel som der er lovpligtig registrering af mange 
andre dyr såsom hund og hest, skal det samme være gældende for katten. Især fordi 
kattene avler rigtig meget, ødelægger rigtig meget og kan være svære at regulere i an-
tal, når de først er der.  
Dog tror hun ikke, at det er realistisk at få mærket alle kattene ude på landet. Det vil 
kræve, at folk er villige til at betale for det, og det er de ikke interesserede i. De ser 
ikke nødvendigvis kattene som ”deres”, selv om de spiser og bor på deres grund. Hvis 
der var lovgivning omkring mærkning, ville dyrlægen være bedre stillet, når ved-
kommende afliver en kat uden mærkning. Som det er nu, ved dyrlægen i princippet 
ikke, om det faktisk er kattens ejer, som bringer katten ind på klinikken, hvis katten 
ikke er mærket.  
Hun påpeger også, at selv om katten bliver mærket, så kan det være svært at vide, om 
katten er mærket, hvis man ikke kan komme til den, da både øretatovering og chip 
ikke kan ses langt væk fra. Derfor kunne det også være en mulighed, at alle katte skal 
bære halsbånd – ligesom hundene.  
Hun tror dog ikke, at der er en endegyldig løsning men foreslår, at man fx gjorde det 
til lov, at katten skal være mærket og registreret, inden den er et år. Hun tror, at det vil 
mindske problemet, men er ikke sikker på, at det er hele løsningen.  
 
Hun synes også, at det vil være en fordel, hvis der kom en lovgivning om, hvor mange 
katte man må holde. Der burde være grænser for, hvor mange katte man må holde på 
samme grund, ligesom det gælder for hunde. 
 
Det er svært at håndhæve den del af lovgivningen, der siger, at katte skal holdes på 
egen grund, da det efter hendes mening strider mod kattens natur. Samtidig synes hun 
dog, at det ville skabe mere kontrol over kattene, hvis man vidste, hvor de færdes. 
Man kunne gøre sådan, at der er ”privatkatte”, som ikke skal strejfe rundt, og ”er-
hvervskatte” som må være udenfor uden snor eller indhegning på besætning, hvis 
landmanden har fået tilladelse til det.  
 
Erfaring som jæger: 
Hun fortæller, at møder en jæger en kat i naturen, så overlever katten ikke. Jægerne 
anser alle katte for vilde katte, og derfor tjekker de ikke mærkning, før de skyder dem. 
For jægerne er det rigtig vigtigt, at kattene f.eks. ikke bryder ind i et fasanvoliere. På 
det punkt anses katten på lige fod med ræven, og derved mister den noget af sin sta-
tus. Hun mener dog, at der er to forskellige former for katte – de vilde katte og folks 
indekatte. Indekatte kan ikke forvolde skade på naturen.  
Jægere må kun skyde på land, som de enten ejer eller lejer. Hun ved godt, at man i 
princippet ikke må skyde en kat, men hun ved at det foregår alligevel.  
Hun mener, at der er stor forskel på jægere. Der er jægere, som kan lide katte, og an-
dre som ikke kan.  
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H3: Dyreklinik i Herning Kommune 
 

Definition på vildkat og herreløs kat: 
Herreløse katte er katte, som ikke hører til nogen steder. Måske er der nogen, der stil-
ler mad ud til dem. Der er ikke nogen, der vedkender sig ejerskab til dem. 
Vildkatte er katte, som ikke hører til nogen steder, som heller ikke bliver fodret af el-
ler har kontakt til mennesker.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Klinikken har ind i mellem kontakt til katte uden tilhørsforhold. Det kan være perso-
ner, som er flyttet til et sted, hvor der så kommer en hunkat med killinger, som folk 
ikke ønsker. Så kommer folk med killingerne og spørger, om dyrlægerne ikke kan gø-
re noget, så de undgår, at de bliver til vildkatte.  
 
Da vi spørger, om klinikken henviser til Dyrenes Beskyttelse eller Kattens Værn, for-
tæller hun, at hvis katten ikke er tam eller har killinger, så kommer disse organisatio-
ner ikke. Hvis kattene er forholdsvis tamme, eller hvis det er killinger, så vil Dyrenes 
Beskyttelse i nogle tilfælde godt komme og hente dem.  
Hun mener ikke, at Kattens Værn er særlig brugt i Herning kommune, og derfor hen-
viser de kun til Dyrenes Beskyttelse. De får dog ofte samme svar, nemlig at hvis kat-
ten er vild, så er ingen af organisationerne interesserede i katten. Hun mener, at man 
til nøds kan låne en fælde at organisationerne, hvis katten er vild. Hun påpeger dog, at 
hvis folk alligevel selv skal betale alting, så kan de lige så godt låne en fælde af kli-
nikken og få katten aflivet her. 
 
I sommerhalvåret får de sommetider indleveret en del kattekillinger (halvstore killin-
ger), som de holder på klinikken i et stykke tid, mens de forsøger at finde killingens 
ejer. Hun synes, at det er lidt træls, fordi killingen så kan sidde på klinikken i et styk-
ke tid, og hvis man ikke finder killingens ejer, og Dyrenes Beskyttelse ikke vil hente 
den, er det næste skridt så aflivning? Og hvem skal betale?  
Det er tydelig at se, at nogle af de killinger, de får indleveret, er sat ud eller blevet 
væk, fordi de er tamme. Disse killinger kan de som regel altid komme af med, fordi 
folk gerne vil have en tam killing. Dog får de også indleveret nogle killinger, som ik-
ke har været i hænder før, og hun siger, det er tydelig at mærke forskel på, om killin-
gerne er tamme eller ej.  
Klinikken vælger at hjælpe folk, hvis de har fundet en killing ved fx Fakta, fordi det 
oftest er nogens kat, der er blevet væk. Klinikken laver et opslag på deres Facebook 
for at finde ud af, om der er nogen, der mangler katten. Hvis killingen/katten er nyer-
hvervet, er den oftest ikke mærket endnu, og derfor beholder klinikken den gerne i et 
par dage i håb om at finde en ejer. Sommetider er der folk, som skriver/ringer og si-
ger, at de gerne vil hente katten, hvis klinikken ikke finder dens ejer. Det er nemmere 
at afsætte en killing end en voksen kat, og hun mener derfor også, at det er værre for 
en voksen kat at komme på internat, da  folk sjældent vælger en voksen kat. Hvis kli-
nikken har en voksen kat siddende, som de ikke kan finde ejeren på, så kontakter de 
oftest Dyrenes Beskyttelse, som i de fleste tilfælde henter den voksne kat. Dog påpe-
ger hun, at Dyrenes Beskyttelse var meget overbelagte sidste år, så der ville de helst 
ikke hente voksne katte. Det, synes hun, var svært at håndtere, for hvad skal man så 
sige til folk. Nogle vælger at få en jæger til at komme og skyde katten i stedet for at 
tage den med til klinikken.  
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Klinikkens tiltag: 
Hvis der bliver indleveret en herreløse kat på klinikken, prøver de at finde frem til 
kattens ejer, og hvis ejer ikke dukker op, forsøger de at videreformidle den.  
De har ikke neutralisationskampagner på klinikken. De har bestemt, at de har den 
samme pris hele tiden, som så er sat lidt lavere end normalt. Alle får samme pris. Det 
er dog en nødvendighed, at klinikken kan få det til at hænge sammen, men hun påpe-
ger, at det ikke er en særlig god forretning for klinikken at neutralisere katte. De har 
dog valgt at fortsætte med den lave pris, fordi de vil gerne opfordre deres klienter til 
at få det gjort. De kan godt give lidt rabat, hvis en klient kommer med flere katte på 
én gang.  
Når klinikken neutraliserer katte, er det op til folk selv, om de vil have katten mærket. 
De anbefaler det selvfølgelig. Ud af dem, der vælger at tage en socialiseret herreløs 
kat eller en vildkat til sig, så er det ca. halvdelen, som også vælger at få katten mær-
ket, når den alligevel skal neutraliseres. Hun mener, det er samme tendens ved de eje-
de katte. De katte, som ikke bliver mærket, er ofte ”bare” staldkatte.  
 
Kattenes velfærd: 
Hvis folk kommer ind med vilde/herreløse katte på klinikken, er deres generelle klini-
ske velfærd god. Det er sjældent, at kattene er meget usle. De rigtig vilde katte ser ik-
ke decideret usle ud, men de er ofte tynde, og man kan tydeligt se på dem, at de er 
vilde, selvom de ikke er decideret syge.  
De katte, som de ser med øjenbetændelse eller andre små skavanker, er ofte katte, 
som kattens ejer har fået foræret fra en eller anden gård. Hun siger, at selvfølgelig er 
der nogle af vildkattene, som ser lidt sølle ud, men generelt er deres velfærd god.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Der er en del kunder, som ringer ind for at få hjælp med katteproblemer. Det sker of-
test om sommeren, hvilket hun begrunder med, at det er der, folk ser kattene og der, 
hvor der oftest er flest katte/killinger. Om sommeren bliver de kontaktet ca. hver 14. 
dag.  
Årsagen til henvendelserne er at søge råd til, hvad man skal gøre, når man står med en 
herreløs kat. Det kan f.eks. være, hvordan man kommer af med en herreløs kat, hvis 
man er flyttet til et nyt sted, hvor der er en tilløberkat, man ikke ønsker at tage til sig. 
Ofte ringer folk også, fordi kattens adfærd er generende, f.eks. kan de gå og skrige 
eller skræmme vedkommendes egen kat væk. Sommetider ringer folk, fordi de synes, 
at det er synd for en kat, at den skal have killinger, og de er bange for, om den kan 
klare det. Det er sjældent, at folk ringer til dem, fordi en herreløs kat har det decideret 
dårligt.  
 
Klinikken anbefaler, at vedkommende selv fanger katten, men hun mener ikke, at der 
er andre i deres område, som kan hjælpe med problemet. Klinikken har en kattefælde, 
som folk kan låne, men ud over det kan klinikken ikke rigtig hjælpe. Hvis folk selv 
har kat, eller der på en eller anden måde er et problem med katten (fx sygdom), så an-
befaler klinikken folk at få katten aflivet.  
Folk er ofte tilbageholdende med at få katten aflivet hos dyrlægen, da de synes, at det 
er for dyrt. Så hvis de kender en jæger, vælger de indimellem at få hjælp der, og det, 
synes hun også, er en okay løsning. Der er nogle enkelte stykker, som de har hjulpet 
med aflivning af katte til en særlig pris, men ellers gør de det ikke ”for deres blå øjnes 
skyld”. De gør det ikke gratis. 
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Til spørgsmålet, om folk ønsker at beholde de vilde/herreløse katte, eller om de øn-
sker dem aflivet, svarer hun, at det er lidt halv om halv. Der er nogle, som ønsker at få 
katten neutraliseret, fordi de nu har fået gjort katten så tam, at de f.eks. kan klappe 
den. Folk er opmærksomme på, at katten ikke nødvendigvis bliver fuldstændig tam 
eller vil med ind i deres hus, men de synes alligevel, at katten skal have en chance, og 
samtidig ønsker de ikke, at den kommer med killinger.  
 
Områder: 
Dyrlægen oplever ikke, at der er områder i kommunen, hvor der færdes flere katte end 
andre. De er bredt ud over det hele. 
 
Landmænd og katte: 
Hun mener bestemt ikke, at landmænd er gode til at neutralisere deres katte! På kli-
nikken kommer der sjældent landmænd med deres staldkatte. Hvis de får nogle stald-
katte ind, er det mest fra steder, hvor der er hest og ikke fra et decideret landbrug. 
Hun mener, at det har noget at gøre med, hvordan man generelt holder sine dyr. Der-
med ikke sagt at landmænd behandler sine dyr dårligt, men at katte har en lavere sta-
tus i landbruget. Hun gør opmærksom på, at landmænd kan trække momsen fra deres 
udgifter til staldkatte, men mener ikke, at det er nok til, at landmændene vil bruge 
penge på deres staldkatte.  
Landmænd kommer heller ikke til klinikken, hvis deres population af katte bliver for 
stor. Hun mener, at det giver sig selv, at hvis der kommer for mange katte på en gård, 
så begynder de at jage hinanden væk. Det er sådan, at folk, som bor omkring en gård, 
pludselig kan få en ekstra kat. Hun mener, at det er en udfordring at få landmændene 
til at neutralisere deres katte, og forklarer, at hun har prøvet at fortælle landmænd, at 
deres katte bliver bedre mussefangere og ikke løber så meget hjemmefra, hvis de bli-
ver neutraliseret.  
 
Udvikling over tid: 
Klinikken er kun 2 år gammel, så det er svært at vurdere på nuværende tidspunkt. Hun 
har indtil videre ikke set en ændring.   
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener, at det ville være rart, hvis kommunerne havde en form for handleplan ift. 
herreløse katte og dyrlæger. Det ville gøre det nemmere som dyrlæge at kunne hjælpe 
folk, der har problemer med herreløse katte fx ved, at de kan indlevere katten ved dyr-
lægen, og så sørger kommunen for at afholde udgifter til, at katten enten bliver aflivet, 
eller hvad der nu skal ske. Hun mener også, at det vil gøre folk mere motiverede til at 
gøre noget ved problemet med herreløse katte. Hun mener ikke, at det er særlig fedt 
for folk, at de selv skal stå med en regning på en kat, som ikke er deres egen.  
Det vil også være nemmere for dyrlæger, hvis de kunne henvise til en person f.eks. fra 
Kattens Værn, som så kunne hjælpe folk med f.eks. at stille fælder ud eller at komme 
og hente kattekillinger. Hun mener, at det er svært at vide, hvor staldkattene på landet 
hører til. Det er nemmere i byerne, hvor man ofte har en viden om, hvor en kat hører 
til.  
Hun bor selv udenfor byen og oplever, at mange af staldkattene bevæger sig langt 
omkring (de bevæger sig dog ikke ind i byerne), og hvis man kommer tæt nok på kat-
tene, kan man se, at de er pæne og får nok mad. Så hun regner med, at disse katte får 
mad og hører til et sted. 
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H4: Dyreklinik i Herning Kommune 
 

Definition på vildkat og herreløs kat:  
En vild kat er ikke håndterbar, hører ikke til nogen steder og har ikke noget tilhørs-
forhold til nogen mennesker overhovedet. 
 
Klinikkens erfaringer: 
Kattens Værn har indtil år 2014 haft internat på klinikken, og den medarbejder, vi 
snakker med, arbejdede der også dengang. Det var en helt anden tid dengang sam-
menlignet med i dag. Da de havde internat, så de både mange vilde katte og mange 
herreløse katte på klinikken. Da de havde internat, var konceptet, at de syge katte blev 
aflivet og de raske, socialiserede katte blev forsøgt videreformidlet. 
 
Nu om dage ser de ingen vilde katte på klinikken, men de får indimellem herreløse 
katte ind fra f.eks. landmænd. For ca. 1,5 år siden vurderede de, at der fortsat måtte 
være et problem med vilde/herreløse katte i kommunen, da de ikke længere så nogle 
sager på klinikken. Dette betød ikke, at de fik lov til at passe sig selv, fordi borgerne 
ikke længere havde et sted at aflevere kattene. De havde ikke mulighed for at lave 
genudsætningsaftaler, som de kunne, da de var en del af Kattens Værn, og desuden 
ville kommunen heller ikke hjælpe. 
 
Klinikkens tiltag: 
Klinikken startede et koncept for 1,5 år siden, hvor de, den første tirsdag i hver må-
ned, kører med markant nedsat pris på neutralisation af kat. Konceptet er så populært, 
at de er nødt til at tilføje ekstra dage med kampagnepriser. I starten var det hovedsa-
geligt kunder fra Herning, der benyttede sig af tilbuddet, men pludseligt begyndte 
landmændene også at komme med deres katte. Efterfølgende begyndte der at komme 
kunder mere langvejs fra f.eks. Holstebro og Esbjerg. Folk kører altså gerne rigtig 
langt efter det. Dette kan også være årsagen til, at flere andre klinikker i Herning 
Kommune har startet lignende neutralisationkampagner. Efter at flere klinikker har 
taget konceptet til sig, ser de lidt færre katte til neutralisation.  
I sensommeren sidste år havde de behov for at tilføje flere dage med kampagnepriser. 
Over vinteren har der været rimeligt stille. Hun forventer, at der igen begynder at 
komme en masse katte til neutralisation nu her, hvor folk  bl.a. begynder at observere, 
at hunkattene kommer i løbetid. De ser i gennemsnit omkring 10-15 katte per dag, når 
de kører kampagnedage. 
 
Ifm. neutralisation vaccinerer de katten 1. gang og giver ejer et rabatkort til 2. vacci-
nation, som skal til for at opnå optimal beskyttelse. Statistikken viser dog, at det er de 
færreste, der kommer med deres kat for at få den 2. vaccination af økonomiske årsa-
ger. Ejer kan sagtens låne en kattefælde til at indfange katten til 2. vaccination, så det 
burde ikke være en årsag til, at de ikke kommer igen.   
 
Klinikken har nogle kattefælder, som de tilbyder folk, at de kan låne mod et deposi-
tum. De giver klare anvisninger i, hvordan fælden skal bruges, og hvornår de skal sæt-
te fælden op ift. at kunne bringe katten til klinikken indenfor deres åbningstider. Det 
er sjældent, at disse fælder bliver lånt ud, og der går normalt flere måneder imellem.  
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På klinikken opfordrer de folk til at komme ind for at få aflivet uønskede killingekuld, 
for at undgå at de i fremtiden vil bidrage til bestanden af uønskede katte. Siden de har 
indført neutralisationskampagner, har de dog ikke haft denne forespørgsel.  
 
Kattenes velfærd: 
De katte, landmændene vælger at ofre penge på, er de socialiserede katte på gården og 
ikke de vilde katte, som de ikke kan komme til. Når de socialiserede katte kommer på 
klinikken, har de ofte øremider og kan også have orm. De er som regel i pæn huld. De 
voksne, intakte hanner kan have skrammer, gamle sår og ar og er tykhudet i kinderne.     
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Da de havde samarbejde med Kattens Værn, fik de rigtig mange opkald, hvor borgere 
søgte råd til, hvad de skulle gøre med herreløse katte. Nu om dage får de sjældent dis-
se opkald. Derfor har hun også svært ved at vurdere, hvorvidt der er flere eller færre 
katte nu ift. tidligere. Hun ved ikke, hvor disse borgere nu henvender sig. 
De er glade for at kunne hjælpe landmænd med disse katte, da de ikke kan få hjælp 
andre steder fra. Hun tror, at fordi det er den enkelte borger, der skal betale for en ind-
fangning, så er der rigtig mange, der holder sig tilbage fra at kontakte Kattens Værn, 
hvis de har problemer med herreløse katte.  
 
Dengang de havde internat, handlede henvendelser typisk om, at henvender  havde en 
kat rendende, som de var i tvivl om havde en ejer. Klinikken udleverede halsbånd, 
som man kan sætte på katten med kontaktoplysninger til den person, der har katten 
rendende. I tilfælde af at katten har en ejer, kan denne ringe til henvender og informe-
re om dette. Hvis henvender ikke hører noget indenfor et bestemt tidsrum, kan man gå 
ud fra, at katten ikke har en ejer og finde en løsning herfra. Årsagen, til at folk ringe-
de, var halvdelen af gangene, at de havde medlidenhed med katten, og den anden 
halvdel af gangene at katten generede dem. Det var typisk borgere fra byområderne, 
der henvendte sig angående herreløse katte, mens det virkede som om, at dem på lan-
det havde accepteret tilstedeværelsen af de herreløse katte. Det vil altså sige, at de bå-
de modtog opkald angående herreløse katte i byområder samt i landområder. 
 
De brugte desuden en del tid på at forklare dem,, der henvendte sig, at når de vælger 
at fodre katten, så vælger de også at tage ansvar for katten fremadrettet.  
 
De oplevede både sager med enkelte katte og sager med flere katte. De større sager 
med 6-7 katte eller flere var typisk hos en borger, som havde mistet overblikket over 
sine katte og hvordan de formerede sig. Dengang var der flere sager med mange katte 
omkring boligblokkene ved Viborgvej i udkanten af Herning.  
 
Landmænd og katte: 
Hun fortæller, at de katte, som landmændene kom med, var dem hun tidligere ville 
betegne som genudsætningskatte, da de havde samarbejde med Kattens Værn. Land-
mændene bliver fortsat ved med at komme. 
 
Det er kun de yngre landmænd og ikke deres ældre kollegaer, der kommer med deres 
katte til neutralisation.  
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Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener, at de som klinik har gjort deres for at hjælpe med katteproblemet. Som 
dyrlæger kan de dog ikke bære hele økonomien i det. Kommunen er nødt til at lave et 
attraktivt tilbud til borgere i deres kommune. Der bør laves en ny aftale om regulering 
af herreløse katte mellem kommunen og Kattens Værn. På et eller andet tidspunkt 
bliver problemet så stort, at kommunen bliver nødt til at gribe ind. Det bør være en 
vurderingssag i det enkelte tilfælde, om det er kommunen, eller den borger, der har 
fundet katten, der skal tage udgiften. F.eks. hvis en borger har fodret på en kat i en 
periode, bør det være borgeren, der har taget katten til sig, der bør betale. Landmæn-
dene bør informeres gennem det offentlige rum om, at de kan trække udgifter til 
staldkatte fra i SKAT. Landmændene skal tage ansvar for deres katte ved kun at be-
holde det antal katte, de har brug for, og sørge for at aflive resten. For hende er en kat-
telov med obligatorisk mærkning ikke umiddelbart en løsning, da hun mener, at katte 
skal have lov til at gå frit, men hun opfordrer dog stadig til at katteejere får deres katte 
mærket.  
 
Inddeling af grupper: 
Hun synes, at det er svært på nuværende tidspunkt at inddele kattene i de 3 forskellige 
grupper (vildkatte, herreløse og ejede), da de ikke længere har internat og dermed ik-
ke længere har samme antal telefoniske henvendelser. Hun er dog bange for, at der 
findes flere vildkatte, end man lige går og tror. 
 
Andet: 
Hun er fortaler for, at katte skal have lov til at gå frit, da de har et formål som f.eks. 
muse- og rottefangere.    
De opfordrer altid katteejere til at få deres kat mærket og registreret og bruger rigtig 
meget energi på at forsøge at overtale dem til det. Dette er også årsagen til, at de ini-
tielt i deres neutralisationskampagne øremærkede gratis og kun tog betaling for opret-
telse i katteregistret. Sidenhen har de dog fået nyt udstyr til øremærkning, som gør, at 
øretatoveringen bliver markant bedre, men som også gør, at det tager længere tid at 
udføre. Derfor bliver de nu nødt til at taksere et mindre beløb for øremærkningen. De 
opfordrer også at få øretatoveret et ”C” i øret, hvis en kat chipmærkes. Der er nogle 
enkelte katteejere, der vælger mærkning fra af økonomiske årsager. For at få så man-
ge katte registreret som muligt, har de derfor overvejet at registrere i Inges Katte-
hjems katteregister (gratis) i stedet for DDD’s katteregister (145 kr/kat).  
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H5: Dyreklinik i Herning Kommune 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Vildkatte er intakte og ofte med mange skrammer osv. som tegn på, at de har haft et 
lidt hårdt liv.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Hun tænker ikke umiddelbart, at de oplever de store problemer med vildkatte på kli-
nikken. Hun har tidligere arbejdet i Silkeborg, hvor problemet var større. 
På klinikken ser de primært vildkattene, når de kommer ind gennem Dyrenes Beskyt-
telse – fx påkørte katte, der skal aflives. 
 
Klinikkens tiltag: 
De har kampagneperioder, hvor der er rabat på neutralisation af katte. Klinikken har 
ikke en politik om, at de ikke neutralisere katte uden at registrere, men de opfordrer 
altid til det. Hun opfordrer desuden flere og flere til udover øremærkning også at få 
katten chipmærket, da en øretatovering kan blive svær at aflæse med tiden. Deres neu-
tralisationskampagne kører i 3 måneder om foråret. Tidspunktet er valgt, da det er her 
killinger fra året før begynder at blive kønsmodne og dermed begynder at komme i 
løbetid eller at strinte. Det er også her, at de voksne hunkatte begynder at komme i 
løbetid igen. På den måde kan de nå at neutralisere kattene, før de når at få killinger. 
De er ikke med i uge 39 (Kattens uge), fordi de tit glemmer det, men også fordi det 
for dem giver mest mening at køre kampagnen om foråret ift. ovenstående.  
 
Klinikken har kørt med neutralisationskampagnen i flere år, og deres klienter ved der-
for godt, at den eksisterer. Derfor oplever de, at der er færre katte til neutralisation 
udenfor kampagnemånederne.  
 
De oplever flere og flere katteejere, der ønsker at få deres kat neutraliseret. Samtidig 
oplever de også, at der er flere og flere dyreklinikker, der laver kampagnepriser på 
neutralisationer. De neutraliserer ikke lige så mange katte på klinikken nu, som de har 
gjort tidligere. Årsagen til dette er formentlig, at de bliver underbudt på prisen af om-
kringliggende klinikker. Mange katteejere vælger at gå det sted hen, hvor de kan få 
neutralisationen billigst.  
 
På klinikken har de ikke nogle kattefælder, som klienter kan låne. 
 
Kattenes velfærd:  
Hun oplever sjældent, at kattene er under- eller overvægtige. De er altså fine i huld, 
men de har lidt flere sår, skrammer, problemer med lus/lopper samt dårligere tænder 
end ejerkatte. Nogle har også problemer med øjnene, men de har sjældent problemer 
med ørene f.eks. øremider.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
De bliver kontaktet max et par gange om måneden af privatpersoner, der ønsker hjælp 
til håndtering af vilde/herreløse katte. De får flere opkald om efteråret, når det begyn-
der at blive lidt koldere – de personer, der kontakter dem, synes, at det er synd for kat-
tene, at de skal gå ude, når det er så koldt. Det er også her, hvor forårets killinger be-
gynder at bevæge sig væk og dukker op et andet sted, end hvor de kommer fra. Folk 
har normalt fodret på kattene forud for, at de tager kontakt til klinikken. Årsagen, til 
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at de kontakter klinikken, kan også være, hvis de herreløse katte, de har fodret på, bli-
ver syge/skadet.  
En anden årsag, til at de bliver kontaktet, er, at folk er trætte af at have dem rendende. 
Men det er de færreste, som føler sig generet af kattene – oftest  bekymrer de sig om 
dem. 
Mange ønsker faktisk at beholde den tilløber, der er kommet, og kontakter dyrekli-
nikken for at få dem neutraliseret.  
 
Så 4 årsager: 

- Medlidenhed med katten f.eks. pga. dårligt vejr 
- Katten er blevet syge/skadet 
- Ønsker at tage katten til sig  
- Katten generer 

 
De hører hovedsageligt om herreløse katte – meget sjældent vilde katte.  
 
I første omgang, når klinikken bliver kontaktet af personer angående vilde/herreløse 
katte, henviser de til Dyrenes Beskyttelse. Hvis Dyrenes Beskyttelse så ikke mener, at 
det er en sag for dem, så tager klinikken en snak med personen igen. Herefter handler 
det om, hvad personen ønsker – om katten skal aflives, eller om den skal neutraliseres 
og tilbage igen. De uddeler også halsbånd, hvorpå man kan skrive et telefonnummer 
til den person, hos hvem katten er løbet hen til. Meningen er, at hvis katten løber hjem 
til en ejer, kan denne ringer til nummeret og fortælle, at den hører til et sted, og at der 
ikke er nogen grund til bekymring. Hvis man derimod ikke hører noget indenfor en 
bestemt rum tid, er det rimeligt at antage, at katten ikke er ejet, og så kan man tage 
stilling til, hvad der så skal ske med katten.  
Hvis katten skal aflives, så oplever hun i mindst halvdelen af tilfældene, at den per-
son, der har afleveret katten, er indforstået med, at det koster ham/hende penge. Det er 
oftest, hvis katten ikke har det godt, at folk har det fint med at skulle betale for afliv-
ningen. Personerne er dog jyder og prøver gerne at undgå at betale, hvis de kan. 
 
Hun kender ikke deciderede foderværter til vilde katte, men hun kender en del, der 
vælger at tage en tam, herreløs kat til sig. 
 
De henviser ikke til Kattens Værn – de kender ikke så meget til Kattens Værns arbej-
de. 
 
Områder:  
Vildkattene holder oftest til i boligområder. 
 
Landmænd og katte: 
Landmændene i området er gode til at tage sig af deres katte og gode til at få dem 
neutraliseret. Dette oplever de både ved, at de har landmænd som klienter på små-
dyrsklinikken, men også fordi klinikken også har tilknyttet et hold kvægdyrlæger, 
som er ude på besætningerne. De har en aftale med de landmænd, som bruger deres 
kvægdyrlæger, om, at de får rabat på neutralisation på klinikken. De oplever, at de 
fleste landmand er klar over, at de kan trække udgifter til kattene fra i SKAT. De op-
lever nogle landmænd, som er glade for deres katte, og som gerne betaler for dyrlæge-
regninger ud over det sædvanlige (hun nævner bl.a. en kryptokid kat og en kat med 
hyperthyroidisme). De yngre kvægdyrlæger er gode til at kommunikere med land-
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mændene om deres katte. De opfordrer landmændene til at få samlet kattene sammen, 
bringe dem til klinikken og få de syge aflivet og resten neutraliseret. Kvægdyrlægerne 
hjælper også gerne med f.eks. en kat med øjenbetændelse, når de alligevel er ude på 
besætningen, så landmanden ikke skal slæbe katten med til en konsultation på klinik-
ken. Hun tror, at det er sjældent, at landmændene afliver deres katte selv, men hun 
tror derimod, at de oftest får dem aflivet på klinikken. 
 
Udvikling over tid: 
Hun oplever ikke en udvikling over tid ift. antallet af henvendelser, men derimod at 
folk er blevet bedre til at tage sig af kattene. De tager mere og mere ansvar og hand-
ler, når de kan se, at en kat har brug for hjælp.  
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun vil rigtig gerne have, at alle katte bliver mærket, så man ved, hvor de hører til. På 
den måde er det sværere for en katteejer at ”løbe fra sit ansvar”, hvis katten bliver 
syg. Hun mener ikke, at man kan tvinge folk til at få deres katte neutraliseret eller til 
at holde deres katte inde.  
Hun tror, at det er nemmere at få ejere til at neutralisere deres katte, end det er at få 
dem til at mærke deres katte. Grunden til dette er, at ved neutralisationen får ejer no-
get ud af det – nemlig at undgå den adfærd, en fertil kat har (strinte, løbetid osv.), 
mens de stadig ikke har lige så meget ansvar overfor katten, da den ikke er mærket og 
dermed ikke står registreret i deres navn nogen steder. På den måde er det lettere 
f.eks. at efterlade katten, hvis man flytter eller at aflevere den på et internat og sige, at 
den er herreløs.  
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H6: Dyreklinik i Herning Kommune 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
En vildkat og en herreløs er en kat, hvor der ikke er en, der siger, at det er deres kat. 
Der kan sagtens være vildkatte på f.eks. en gård, og nogen landmænd sørger også for, 
at de får noget foder, og nogle giver dem også ormekure osv. Hun vurderer, at der er 
færre katte på gårdene nu, end der var tidligere.  
 
Hun tror ikke rigtigt, at der er nogle katte, som aldrig ser mennesker, altså at der ikke 
findes deciderede vildkatte. Hun tror, at de fleste bor omkring husene, hvor der bliver 
lagt foder ud. Dvs. hun tror, at der er langt flere herreløse katte end vildkatte.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Smådyrsklinikken har tidligere også haft stordyrspraksis, men som nu er solgt fra.  
Det sker indimellem, at nogen kontakter klinikken for at få hjælp til at aflive nogle 
katte, som de ikke synes, at de kan komme på klinikken med. Oftest er det dog nogen, 
der kommer på klinikken for at få ormekure og p-piller til herreløse katte, selvom man 
ikke må udlevere det til en kat, man ikke har set på klinikken. Disse ejere er ikke inte-
resseret i at komme med kattene på klinikken, så for at undgå potentielt mange killin-
ger, udleveres det indimellem alligevel.  
Klinikken får oftere henvendelser om hjælp til vilde/herreløse katte, når de store kil-
linger kommer frem midt på sommeren. Ellers ringer borgere typisk, hvis de har set 
en fremmed kat gå rundt i området i nogle dage, og i et sådant tilfælde henviser kli-
nikken til Kattens Værn eller Dyrenes Beskyttelse – oftest til Dyrenes Beskyttelse. 
Nogle vælger at gå videre til disse, mens andre vælger at betale for at få katten aflivet.  
 
Hun vurderer, at der er vildkatte i området, og at nogle ikke ser for godt ud, men det 
er ikke nogle, hun får lov til at se på klinikken og heller ikke, hvis hun bliver kaldt ud 
til, hvor de befinder sig, da de bare løber væk, når hun kommer. 
Nogle vælger at få kattene neutraliseret, og det er typisk de borgere, som tager katten 
til sig som deres egen. Hvad borgeren ønsker med katten afhænger typisk af, hvilken 
stand katten er i, om der er mulighed for at holde kat, hvor borgeren bor, om borgeren 
har lyst til at have katten/kattene eller, om borgeren f.eks. snarligt skal fraflytte områ-
det. Nogle borgere kan godt finde på bare at flytte fra de herreløse katte.  
 
Klinikkens tiltag: 
Klinikken har en kattefælde, som de låner ud til borgere, og så kan de tage katten med 
på klinikken og få aflivet katten billigt. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at katten be-
finder sig i et mere lukket område f.eks. i en stald. Der er dog ikke ret mange, der be-
nytter sig af det. De fleste får nok en jæger ud, der kan skyde katten.  
På klinikken kører de kampagner, hvor der f.eks. laver gratis øretatovering ifm. neu-
tralisation, men der er stadig klienter, der vælger det fra. Årsagen, til at det bliver 
valgt fra, er, at det ikke er noget klienten har gjort med deres tidligere kat og derfor 
ikke ser nødvendigt. Når en kat bliver øretatoveret på klinikken tilbyder klinikken 
mod betaling at registrere katten gennem DDDs katteregister, men hvis klienten ikke 
vil betale for dette, bliver de opfordret til at registrere den i Inges Kattehjem’s gratis 
katteregister. Det er der dog nogen, der ikke får gjort.  
En gang eller to om året laver de en eller anden form for kampagne, og det er ofte no-
get med katte som f.eks. gratis mærkning og registrering. De sætter dog ikke prisen på 
neutralisation så langt ned, at der er tale om en decideret spot-pris (hvor de selv taber 
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penge ved neutralisationen), da det så kun er kunder der kommer pga. den billige pris 
og ikke, fordi de vil benytte sig af klinikken fremadrettet. De oplever dog ikke, at der 
kommer flere under sådanne kampagner. De har nogen gange prøvet at ligge neutrali-
sationskampagnen i januar, men der kommer der ikke nogen. Det er først i løbet af 
foråret, at folk benytter sig af det, hvilket formentligt skyldes, at det er her, hunkatte-
ne kommer i løbetid, og hankatten måske allerede har været forbi. Dette medfører og-
så, at de katte, der kommer til sterilisation, indimellem er drægtige. 
Lige pt. er p-piller i restordre, og de oplever, at flere klienter vælger at få deres kat 
steriliseret nu, hvor de ikke kan få fat i p-piller. 
Hun oplever ofte komplikationer, når hun steriliserer katte, der har fået p-piller. På 
trods af risici for forandringer i livmoderen udleverer hun indimellem p-piller til kli-
enter, der ikke ellers ville sørge for at deres kat ikke får killinger. 
 
Kattenes velfærd: 
Det er et begrænset antal af de vilde/herreløse katte, der befinder sig i området, som 
de får lov til at se på klinikken. De katte, der kommer på klinikken, ser generelt pæne 
ud. Undtaget de hankatte, der har været ude at strejfe i flere uger, de kommer hjem 
med bylder, sår og snot. 
Velfærden for de katte, de ser på klinikken, har været den samme over tid. 
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Der er forskel på de folk, der henvender sig angående vilde/herreløse katte. Der er en 
gruppe af borgere, der synes, at det er synd for kattene, og disse borgere vil typisk be-
gynde at fodre kattene. Andre synes, at de er generende, da de f.eks. kommer op at 
slås med deres egne katte.  
 
Områder: 
Antallet af vilde/herreløse katte i både byerne og på landet afhænger af hvilke menne-
sker, der bor der. I mange byer findes der enkelte mennesker, som fodrer vil-
de/herreløse katte og tiltrækker derfor mange til området. Det er typisk der, hvor der 
bliver fodret, at kattene vil samle sig. Det er ikke alle, der tager ansvaret videre og 
tager katten/kattene til dyrlægen, hvis de er syge. De mange katte vil ofte genere an-
dre borgere i byen og give anledning til stridigheder.  
 
Hvis man kommer fra byen og kender byen, så ved man godt, hvor de fleste katte hø-
rer til. Der er en enkelt borger i byen, der fodrer mange katte og der er derfor mange 
katte, der render rundt i byen. 
 
Landmænd og katte: 
De har ikke mange landmænd, der kommer med deres katte på klinikken hverken til 
neutralisation eller aflivning. Kattene får lov til at lave killinger, og hvis der er nogen, 
der ser syge ud, så afliver besætningsdyrlægen dem, når de er på stedet. 
 
Hun tror, at de fleste landmænd mener, at de katte, der holder til på deres gård, er de-
res egne katte. De er interesseret i, at de har det godt, da en kat er en mere effektiv 
jæger og fanger flere mus, når den er rask. 
 
Udvikling over tid: 
Der er flere borgere, der får mærket katte nu end for 10 år siden – men det er langt fra 
alle. 
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Hun tror, at vi lige så stille er på vej hen mod en tid, hvor katten får mere og mere sta-
tus. Pt. er de dog ikke der, hvor de fleste katte bliver mærket og forsikret. Hun synes 
ikke, at det er en dårlig idé at lave en kattelov, hvor katteejere forpligter sig til at 
mærke deres katte, men hun føler ikke helt, at det er realistisk, sådan som kattens sta-
tus er på nuværende tidspunkt.  
Der er altså brug for en holdningsændring hos folk, så de forstår vigtigheden og funk-
tionen af mærkning og neutralisation. Det kan godt være, at en handlingsplan for vil-
de/herreløse katte hos kommunen kan ændre det, men det er stadig borgerne, der skal 
ændre deres syn på katte. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener, at en lov, som kræver, at alle får mærket deres katte, er urealistisk, som 
tingene er på nuværende tidspunkt i Midt- og Vestjylland. Det kræver en holdnings-
ændring ift. kattens status først, men hun mener, at denne holdningsændring er lige 
stille på vej i den rigtige retning. Hun tror, at flere ejere tager deres katte til dyrlæger 
nu end tidligere. Man skal forklare borgere, at hvis de fodrer en masse katte, så er det 
deres ansvar at tage sig af dem – man kan ikke bare sende problemet videre til kom-
munen, hvis f.eks. antallet af katte bliver for uoverskueligt med tiden. Derudover skal 
borgere også informeres om, hvornår en kat er syg og skal til dyrlægen, hvor tit den 
skal have ormekur osv.  
 
Fodervært: 
Dengang Herning Kommune havde en aftale med Kattens Værn, så var det mere ud-
bredt, at folk blev foderværter for genudsætningskatte, end det er nu. Hun synes, at 
det er en rigtig god idé, så længe der er nogen til at tage ansvar og passe på katte, da 
en genudsætningskat holder et område fri for tilløberkatte. Hvis man blot fjerner de 
herreløse katte, så kommer der nogle nye til. Hun henviser til undersøgelser lavet på 
gadehunde i udlandet, som viser, at ift. regulering af antal af gadehunde er det mere 
effektivt at neutralisere og genudsætte end at aflive hundene, da der blot vil komme 
endnu flere til, hvis man fjerner hunden, og dens territorium pludseligt bliver ledigt. 
 
Andet: 
Hun synes, at det er meget synd at holde en kat i en lejlighed, da det er mod dens na-
tur. Derfor synes hun, at de risici, fritløbende katte har for at blive kørt ned og komme 
op at slås, er det værd for katten. 
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S1: Dyreklinik i Skive Kommune eller nabokommune 
 
Definition på herreløs-/vildkat: 
Der er et problem i Danmark, da katten har så lav status, og folk ikke er klar over, 
hvor mange der egentlig er. Der mangler rigtig meget oplysning på emnet. Det er bl.a. 
landmænd,  som ikke er klar over, at når de mener, at bestanden holder sig selv, så har 
de ikke forstået, at unge hankatte smutter og bliver til vildkatte. Det kan være perso-
ner med særlig interesse for katte, som fodrer katte i god tro, men som ikke er klar 
over, at de gør alting værre. Hun nævner også havnen i Skive.  
 
Klinikkens erfaringer:  
De prøver at hjælpe, så godt de kan ved fx at låne fælder ud, så katten bliver fanget 
ind, bliver neutraliseret og mærket, og sat ud igen. 
Hun fortæller, at de for nyligt har fået samarbejde med Kattens Værn, som gør at 
Hospitalet kan gøre folk til foderværter for en kat/katte. Hun mener, at de gør meget, 
men de mennesker, som kommer på hospitalet, er primært mennesker, som har taget 
katten til sig og gjort den kælen. De kommer ikke med vildkatte. De afviser, hvis folk 
ønsker p-piller til vilde katte, da hospitalet hellere vil have, at folk fanger katten ind, 
og den så bliver neutraliseret.  
 
Klinikkens tiltag: 
På Skive Dyrehospital har de dagligt kampagner. Kommer der en killing/ung kat ind, 
som fx har fået en byld, blærebetændelse eller lignende, så prøver de at overtale 
”ejerne” til at neutralisere og øremærke.  
Hun fortæller, at p-piller til kat er i restordre, men at de har så godt som ingen, som 
bruger det ellers. Det er kun opdrættere, som ønsker en hunkat på p-piller, indtil den 
skal have næste kuld.  
På Hospitalet afholder de ”kattens uge” i uge 39, og så har de haft neutralisations-
kampagner typisk om foråret, hvor de gerne vil sterilisere kattene, før de kommer i 
løb. Kampagnerne er, hvor de kører rabat.  
Hospitalet øremærker altid kattene, når de bliver neutraliseret! Hvis de har en ejer, 
som ikke ønsker at øremærke en kat, så gør hospitalet det gratis bare for, at det bliver 
gjort. Hun mener kun, at det er omkring 1 ud fra 30, som ikke bliver øremærket, når 
de er inde til neutralisation. Hospitalet har nogle meget engagerede sygeplejesker, 
som virkelig gør meget for kattene, hun mener, at det er en af grundene til, at de øre-
mærker stort set alt. Hun fortæller, at det er sjældent, at de chipper katte, men at de 
informerer folk om det, så folk ikke er uvidende om, at katte kan blive chippet. Hvis 
en kat bliver chippet ved dem, så øremærker de katten gratis, hvor de skriver ”chip” i 
øret på den.  
 
De oplever ikke, at folk selv er interesseret i at få øremærket katten, det er mere hos-
pitalet der informerer og får folk overtalt.  
De vil gerne registrere i Det Danske Katteregister, som koster 125 kr, men er økono-
mi et problem for klienten, så gør Hospitalet det gratis i katteregisteret ved Inges Kat-
tehjem. Hun synes, at det er bedre at øretatovere og registrere gratis end ikke at gøre 
noget.  
 
Hun fortæller, at de i 2016/2017 neutraliserede omkring 600-700 katte hvert år, og 
øretatoverede 775 katte, hvilket hun synes er et højt tal. Nogle katte har været neutra-
liseret i forvejen og skulle derfor kun øremærkes. Dags dato har de ikke nær så mange 
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katte inde til neutralisation, hvilket, hun mener, skyldes, at folk kører hen, hvor det er 
billigere. Dog håber hun på, at fordi Dyrenes Beskyttelse ikke har internat i området 
mere, så åbner det op for mere arbejde til Skive Dyrehospital. Dog kan de endnu ikke 
mærke, at de får flere katte ved Skive Dyrehospital (Balling Dyreinternat lukkede i 
april 2018). Hun mener, at det bliver spændende at se udviklingen til sommer (au-
gust), når killingerne fra i år skal neutraliseres, om de så får flere henvendelser. Hun 
tror, at der bliver en større efterspørgsmål på private killinger efter, at man ikke kan 
hente på internatet længere.  
De har stadig p-piller til katte på klinikken, og hun synes, at det viser, hvor få de 
egentlig sælger.  
 
Kattens velfærd:  
De katte, Hospitalet får ind via Kattens Værn, vurderer hun sjældent er de ringeste. 
De katte, som har været FIV-positive, har de ikke kunnet se på, at de var syge. De 
utrivelige katte kommer kun ind til aflivning.  
Hvis folk kommer ind med en kat til aflivning fx, hvis den generer deres egen kat el-
ler pisser over alt, så er kattene generelt pæne i stand (9 ud af 10 af dem er). 
 
Hun mener, at Skive er et landområde, hvor utrivelige eller syge katte ikke får lov til 
bare at gå, de bliver skudt af en jæger eller på anden vis aflivet. Hun tror, at folk er 
mere tilbøjelige til at fange katte ind, som ser pæne ud, og derfor ser dyrlægerne kun 
”de pæne” vildkatte og ikke dem, som har det dårligt.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Hun mener, at de får henvendelser ca. 2 gange i måneden.  
Der er sæsonvariation, hvor de ser større run på fra august og frem pga. killinger fx i 
sommerhusområder, og så igen i december-februar når det er koldt, og der kommer 
sne, så får folk ondt af kattene, og det er derfor de ringer.  
Folk ringer mest, fordi de enten har ondt af kattene (Ofte vilde katte, som ikke har det 
godt) og ellers ringer folk for at høre, om Hospitalet kender nogen, som vil have en 
kat. Sommetider spørger de sidstnævnte også, hvad det koster, hvis de skulle tage kat-
ten til sig. Hun tror kun, de på hospitalet ser toppen af isbjerget.  
Hvis folk ringer, så er det lidt forskelligt, om hospitalet henviser til Dyrenes Beskyt-
telse eller Kattens Værn. Hvis katten lider, så beder de folk ringe til 1812 (Dyrenes 
Beskyttelse). Hvis det er en kat, hvor de skønner, at Skive Kommune kan blive invol-
veret, eller der er en borger, som selv siger, at de gerne vil være fodervært, så ringer 
de til Kattens Værn.  Og så kommer det an på, om katten er syg eller rask. Det afhæn-
ger også af, om folk har fodret på katten, fx hvis folk kun lige kan komme til katten, 
men aldrig få den i et transportbur, så er de i en gråzone, fordi folk har fodret, men 
katten stadig ikke er helt tam – de prøver på bedste vis at hjælpe disse katte på hospi-
talet enten ved at få Kattens Værn ud eller på anden vis hjælpe fx ved udlån af fælde.  
 
Områder: 
Hun fortæller, at hun er ny på Skive Dyrehospital, så hun kender ikke Skive Kommu-
ne så godt. Men på havnen i Skive er der et problem, og hun nævner her Kattens 
Værn. Der ud over nævner hun Glyngøre, Nord Salling (ude på landet hvor byerne er 
små, og folk lidt finder sig i det, der sker), der er der ekstremt mange katte.  
 
Ift. om der er flest katte i byerne eller på landet, svarer hun, at per kvadratmeter, så er 
der flest i byen, men er det per indbygger, så mener hun, at det er ca. det samme.  



	 LXXIX	

 
Landmænd og katte: 
Hun mener ikke, at der er mange landmænd, der kommer ind til dyrlægen med deres 
katte. Hun mener, at det er et kæmpe problem. I Roslev (Tidligere klinik, som også 
ligger i Skive Kommune) lavede de for flere år siden en kampagne, hvor de skrev ud 
til alle landmændene i området og gav dem et godt tilbud (halv pris) på neutralisering. 
Dette gjorde de, da de mærkede, at de ikke fik lov til at neutralisere så mange af 
landmændenes katte efter, at de gik fra at være blandet praksis til kun at være smådyr-
spraksis. Da de lavede tilbuddet fik de kun omkring 5 katte ind til neutralisering, da 
landmændene ikke var interesserede. 
Hun mener dog, at griselandmænd med SPF-mærke fik neutraliseret deres katte, da de 
blev nødt til at tage mere hånd om kattene, når de skulle ind i grisebesætningen.  
Hun mener, at man skal huske, at landdyrlægerne stadig kan lave en kastration ude på 
gården (og at det stadig bliver gjort), hvilket også har betydning for, hvor mange katte 
de ser på hospitalet.  
Hun mener dog, at det var en fordel, da de arbejdede i Roslev, hvor de havde samar-
bejde mellem landdyrlægerne og smådyrsdyrlægerne, så kattene kom ind på klinik-
ken, hvor de ud over at blive neutraliseret også blev øremærket. Dette samarbejde er 
desværre væk nu.  
Hun oplever, at der er flere gårde, hvor der er rigtig mange katte, der går sygdom i 
bestanden, hvorved den bliver reguleret, hvorefter der så kommer en masse killinger, 
og når killingerne er ungkatte, så bliver de ”smidt ud hjemmefra”. Hun mener, at det 
er en rigtig dårlig måde at holde kat på, da det ville være meget bedre at have to neu-
traliserede katte på gården.  
 
Hun tror, at landmændene anser kattene på gårdene som deres egne. De fleste land-
mænd har antibiotika selv, og hun mener, at de selvbehandler kattene, eller landdyr-
lægen er behjælpelig med at tilse kattene, hvis de er syge. Hvis kattene er dårlige, får 
landmanden landdyrlægen til at aflive den.  
Hun tror, at landmændene tager ansvar, hvis kattene er i hans stald. Regulering sørger 
landmændene selv for, hvis der er for mange killinger. Hun tror dog oftest, at det er de 
50+ årige landmænd, der sørger for regulering på denne måde! De 25-årige landmænd 
er mere tilbøjelige til at få hjælp af dyrlægen.  
Hun tror landmænd har katte, fordi de har behov for dem.  
 
Udvikling over tid:  
Hun tror, at området bærer præg af, at Dyrenes Beskyttelse har eksisteret i Balling. 
Det har været nemt at få indfanget katten og få dem transporteret til Dyrenes Beskyt-
telse, som har kunnet vurdere, om katten var tam eller ej. Hvis den var tam, så kom 
den videre i systemet. Derfor tror hun, at der er godt ryddet op i Skive Kommune, 
frem for fx Herning. Hun tror dog godt, at kattens status kan stige nu, da private katte, 
som får killinger, nu er nemmere at afsætte.  
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener, at det er dyrlægerne, som ved bedst. At det er dyrlæger, som prøver at få 
regeringen til at vedtage ”katteloven”, mener hun, vil give den bedste effekt. Hun me-
ner, at hvis det er en lov, så bliver det ikke svært at få folk til at følge lovgivningen fx 
ved, at landmanden bliver oplyst om, at han kan trække 2 katte fra i SKAT.  Det er 
vigtigt, at lovgivningen kommer ordentlig ud, og folk bliver oplyst. Landdyrlægen 
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skal holde øje med, at lovgivningen bliver håndhævet på landet. Hun er dog opmærk-
som på, at det kommer til at tage tid.   
Hun håber på at få reduceret bestanden og derved sygdomspresset.  
Hun mener ikke, at det bør være dyrlægen, der skal reducere sine priser, så det er me-
re fordelagtigt for folk at få neutraliseret, da dyrlæger også skal ”leve”. Hun tror på, at 
hvis der kommer en kattelov, så er tiltag såsom neutraliseringskampagner og ”uge 39” 
ikke nødvendige.  
 
Hun mener bestemt, at det er en god ide, at kommunen tager stilling til et evt. katte-
problem. ”Det er kommunen, som rydder op”. Det er en kommune, som tager ansvar. 
Skive Dyrehospital har aftale med Kattens Værn og har ”ordnet” 5 katte i løbet af de 
første to måneder i 2019, så det er ikke voldsomt, men det er godt, at det bliver gjort. 
Hun fortæller, at 2 af de 5 var positive for FIV.  
 
Inddeling i kategorier:  
Hun har ikke en ide om, hvor mange katte der er i de forskellige kategorier. Hun for-
tæller dog, at hun bor på landet i Skive Kommune og, at de hvert år har vildkatte, der 
strejfer omkring, selv om de ikke har foder til at stå udenfor. De kan se dem ved, at 
hunden jagter de nye katte væk.  
Hun synes, at det er svært at definere landmændenes katte, da de holdes meget eks-
tensivt (perifært i hans landbrug) Hun mener, at en gårdkat er en ejet kat, men dens 
vilde killinger fra laden svarer til midtergruppen dvs. herreløsekatte, da de får mad et 
sted og bliver passet ekstensivt. Hvis sådanne katte hører til midtergruppen, så mener 
hun, at denne gruppe er langt større, end vi regner med. Men hun har svært ved at sige 
noget generelt om inddelingen.   
 
Andet: 
Hun tror, at det er midtergruppen af herreløse katte, som er vigtigst at få fat i. Det er i 
denne gruppe, der kan ske megen formering. 
Hun vil gætte på, at der er en kattelov om ca. 5 år. Denne lovgivning indebærer 
mærkning af katte. Dvs. en ikke mærket kat enten skal have et hjem via en dyre-
værnsorganisation eller aflives.  
 
Fodervært: 
Hun fortæller, at man via Kattens Værn kan blive fodervært for en kat/katte. Dyrlæ-
gen undersøger katten dvs. dens generelle velfærd, bylder, sår osv., så bliver katten 
bedøvet, undersøgt for FIV/FeLV, neutraliseret, øremærket, behandlet for orm og 
øremider og vaccineret, hvorefter den kommer hjem til foderværten. Ejer/fodervært 
betaler 500 kr., og kommunen betaler resten. Hospitalet har en særlig pris for disse 
katte, og kan ikke tage, hvad de vil. Dvs. at man som dyrlæge skal føle for sagen, da 
det ikke er pengene, man skal gøre det for.  
Hun fortæller, at fordi de har samarbejde med Kattens Værn, modtager de flere af dis-
se ”vilde” katte, og det er så kommunen, der betaler for det meste. 
 
Personer med særlig interesse for katte: 
Hun mener, at de forefindes i alle byer. Der er ofte tis og lort over alt og rigtig mange 
katte i beboelsen. Hun har været behjælpelig med at prøve at fange katte sådanne ste-
der, og hun mener, at det er sværere at få disse folk til at forstå, hvad det hele det dre-
jer sig om. 
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S2: Dyreklinik i Skive Kommune eller nabokommune 
 
Interview med mandlig dyrlæge og kvindelig veterinærsygeplejeske  

 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Dyrlægen mener, at der er stor forskel. Han mener, at der er mange flere herreløse 
katte end vildkatte, da størstedelen af kattene på en eller anden måde er knyttet til et 
menneske og derfor betegnes herreløse.  
De mener, at det kan opdeles, så 95 % af de katte, der går rundt, er herreløse, og de 
resterende 5 % er vilde katte i det område, de befinder sig i. Veterinærsygeplejersken 
mener, at der er andre områder, hvor det forholder sig anderledes. De mener begge, at 
der fx ikke findes vildkatte i København.  
Definitionen har meget at gøre med, hvordan katten er, når den skal håndteres. En vild 
kat vil kæmpe for sit liv, og derved kan den være næsten livsfarlig for mennesker. En 
herreløs kat er ikke nødvendigvis tam, men den er mere håndterbar end vildkatten. De 
herreløse katte har på et eller andet tidspunkt haft et tilhørsforhold eller være vant til 
mennesker.  
Hun mener, at fordelingen mellem de tre kategorier af katte, som phd’en ligger op til, 
ligger således: 85 % af katte i Danmark er ejede, 10 % herreløse og 5% vilde katte.  
Ejede katte er defineret som katte, hvor ejeren har vedkendt sig et ejerskab og tager 
ansvar for katten (ikke nødvendigvis mærkning). Han mener, at der er færre end de 5 
% af vilde katte.  
Hvis en staldkat får killinger på loftet, som landmanden ikke kan komme til, så defi-
nerer de killingerne for vilde. Men de mener samtidig, at kattene er ejede, da land-
manden formentlig stadig fodrer dem.  
 
Når der nævnes tallet 500.000 herreløse katte, som er det tal, Dyrenes Beskyttelse 
mener, at der er i Danmark, så tror de umiddelbart, at det er for højt. Dog diskuterer 
de meget, hvilke katte som inkluderes i de 500.000. De mener ikke, at katte, som bor 
på en gård, hvor landmanden formentlig ikke vil mene, at det er hans, er inkluderet i 
de 500.000. Disse katte kan ikke benævnes ”herreløse”, dog er de heller ikke ejede.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Deres erfaringer ligger i telefonopkald, hvor deres kunder ringer ind og fortæller, at 
der har gået en kat ved dem længe nu og derfor spørger, hvad de skal gøre. Kunderne 
har oftest medlidenhed med kattene. Dyrlægen fortæller, at hvis folk er begyndt at 
fodre katten/kattene, så siger han til folk, at de skal tage ansvar og tage sig af katten. 
Hvis de ikke vil have katten, så skal de ikke fodre dem. De anbefaler folk, at hvis kat-
ten ser træls el. skadet ud, så skal de kontakte 1812. Dog mener de ikke, at 1812 rigtig 
gør noget, og hvis katten ikke er nødstedt, så får den lov til at gå. Hvis 1812 ikke vil 
hjælpe, så er det deres opfattelse, at folk enten fodrer katten eller lader den gå.  
De mener, at nogle folk vælger at tage til dyrlægen for at få reguleret antallet af katte, 
fx ved at få aflivet herreløse killinger. De er dog ikke i tvivl om, at der foregår en lø-
bende regulering af jægere ved siden af. Det kan både være borgere, som henvender 
sig til jægere mhp. at få aflivet katte, men også jægere, som selv regulerer bestanden, 
som det passer dem.  
 
De henviser ikke til Kattens Værn. Dog har de enkelte gange henvist folk til Kattens 
Værn, hvis de ønsker at være fodervært. Det har der været et par stykker, som har væ-
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ret interesseret i. Hun har opfattelsen af, at det er en nem måde at få håndteret et evt. 
problem med mange vilde katte.  
 
De mener, at man skal prøve at definere, hvad problemet omkring de herreløse og vil-
de katte egentlig er. Han påpeger bl.a., at gårdkattene kan leve et fint liv, hvis de går 
fri af sygdom. Så er der egentlig et problem der?   
 
Klinikkens tiltag: 
De har ikke kampagner ift. neutralisering, hvilket bl.a. skyldes, at de ikke bruger soci-
ale medier særlig meget. De mener dog, at deres priser generelt er lave. En sterilisati-
on foretages alt inklusivt for 1095 kr. Stort set alle bliver øremærket ved samme lej-
lighed. Det skyldes ofte, at klinikken opfordrer til det, og så er det med i prisen, så 
folk vælger det til på den baggrund.  
De udleverer stort set ikke nogen p-piller til deres klienter. Dog har de haft et par op-
kald omkring det, men det er oftest folk, som gerne vil have et kuld killinger, før kat-
ten skal steriliseres senere hen.  
De har en enkelt klient, som får p-piller til en vildkat.  
De mener, at folk har forstået budskabet med, at hvis de tager ansvar for en kat, så får 
de den også neutraliseret.  
 
Kattenes velfærd: 
Generelt er de herreløse katte, som de ser, middel- til let undervægtige. De mener ik-
ke, at de ser ret mange, som er rigtig skravlede. Han antager, at de fleste katte har et 
sted, hvor de får noget at spise.  
På klinikken ser de både katte, som folk vælger at beholde, men også katte som folk 
indbringer til aflivning.  
Når de ser skravlede katte, så er det oftest killinger. Han er fortaler for, at man behol-
der den/de killinger, som er pænest i huld, hvis det ikke er alle, som skal aflives. 
De mener ikke, at det er holdbart, at folk skal holde deres kat på egen matrikel. Især 
på gårdene, hvor kattens ses som en ”ansat”, vil det ikke fungere, hvis det blev lov-
pligtigt at holde kattene på egne matrikel.   
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Der er stor sæsonvariation. De får flere opkald i det tidlige forår, hvor der begynder at 
komme killinger.  
Sygeplejersken antager, at hun har et opkald ca. hver 14. dag eller 1 gang om ugen, 
når der er flest. Folk ringer og spørger til vejledning ift. en kat, som de ikke selv ejer, 
eller de prøver at fremlyse en kat, som de har gående.  
 
De mener, at folk har svært ved at forstå, at de ikke bare kan aflevere en herreløs kat 
fx ved dyrlægen el. på et internat. Det forstår de to medarbejdere godt, at folk har 
svært ved at forstå, når nu personen vil være god ved katten. 
 
Områder: 
De har ikke rigtig nogen ide om, om der er områder, hvor der ses flere katte. 
De mener dog begge, at kattene har en evne til at koncentrere sig bl.a. omkring som-
merhusområder nær kysten, fordi folk ofte fodrer dem der. De tror nærmere, at det er 
menneskerne i områderne, som tiltrækker kattene frem for selve området.  
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De mener der er en tendens til, at socialt udsatte har flere katte, end de er i stand til at 
betale for. De forklarer, at det ofte er pga. folks gode hjerte. Dog ser de også det mod-
satte, hvor folk med få penge, ofrer relativt mange penge på deres dyr, fordi de er rig-
tig glade for den/dem.  
 
Landmænd og katte: 
Han fortæller, at klinikken har afsat en del killinger for landmænd, som er interesse-
rede i, at killingerne får nyt hjem. Når det sker, bliver killingerne neutraliseret, før de 
får nyt hjem.  
 
Han fortæller, at en bekendt arbejder som svinedyrlæge, hvor der sommetider bliver 
saneret i bedriften, hvorved alle katte også bliver aflivet. Herefter henvender svine-
landmanden sig til klinikken for at få nogle nye katte, som er fikset. Dog er det langt 
fra alle, som gør dette. Han påpeger især svinelandmændene som landmænd, der er 
interesserede i at gøre mere for katten/kattene.  
Han mener ikke, at de har klienter på klinikken, som driver store bedrifter. Disse ste-
der kommer der en landdyrlæge, som ordner (bl.a. neutraliserer) kattene samtidig.  
De landmænd, de ser på klinikken, er ofte landmænd, som ikke har en rådgivningstil-
knytning til en anden dyrlæge.  
De mener bestemt, at landmændenes villighed til at ”gøre mere for katten” afhænger 
af deres alder, viden og interesse. Dvs. jo yngre landmand, jo mere er landmanden 
villig til at gøre for kattene.  
De tror godt, at landmændene ved, at de kan trække kattene fra i SKAT.  
 
Udvikling over tid: 
Han tror, at der bliver en større differentiering i folks syn på katte. Der er folk, som 
gør rigtig meget for deres katte, men der vil stadig være nogle mennesker, som mener, 
at en kat bare er en kat. Han mener bl.a., at landmænd og jægere hører til den sidste 
gruppe. Han påpeger dog samtidig, at der er nogle landmænd, som er meget glade for 
deres katte.  
 
De synes, at det er blevet mere almindeligt at få øretatoveret sin kat inden for de sid-
ste 10 år. Folk er blevet opmærksomme på, om kattene er øretatoveret.  
 
Antallet af borgere, der ringer til dem og spørger om hjælp ift. herreløse katte er det 
samme som førhen. De påpeger dog, at de har bedre muligheder for at hjælpe folk nu, 
end de havde for år tilbage. Det er primært 1812, de henviser til nu. Førhen brugte de 
Kattens Værn mhp. indfangning af vilde katte, hvis kommunen havde en samarbejds-
aftale.   
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
De har svært ved at se, at det skal være andre end det offentlige, som skal tage ansva-
ret. Det er det offentlige, som har mulighed for at lave en sanktion. Dyrlægen mener, 
at hvis der ikke laves en sanktion, så kan det være lige meget. Hvis der ikke laves en 
sanktion, så kan man godt rydde op i det en gang for alle, men problemet vil opstå 
igen efterfølgende. Sanktionen skal indeholde ID-mærkning af katte. Han tror dog, at 
det er helt urealistisk og mener ikke, at vi kommer af med problemet omkring de vilde 
og herreløse katte.  
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De tror, at en lovgivning omkring mærkning af katte vil være en god løsning, men de 
mener ikke, at det vil fjerne problemet.  
De mener ikke, at kattene er domesticeret på samme niveau som hunde, og det vil gø-
re det sværere at få en lovgivning igennem.  
 
De håber, at der kan komme mere styr på en handleplanen for, hvad de skal anbefale 
folk, når de kontakter dem. Det påpeges bl.a., at Dyrenes Beskyttelse eller Kattens 
Værn kunne være en del af en finanslov for at realisere handleplanen. Dette ville give 
klinikkerne flere muligheder for at hjælpe, uden at det bliver på deres egen bekost-
ning, hvis de prøver at hjælpe en klient, som har problemer med herreløse katte.  
 
De kunne godt tænke sig, at folk får mulighed for at kunne aflevere herreløse katte på 
internat. De påpeger dog problemet med, at folk så i princippet kan aflevere deres 
egen kat. Dette ved de ikke helt, hvordan man kan løse.  
De synes, at det er et problem, at det er en personlig vurdering fra en kredsformand, 
som skal danne grundlag for, hvilke katte der kommer på internat, og hvilke der ikke 
gør.  
 
De mener, at mange dyrlæger gerne vil være med til at oprette en ordning (som også 
inkluderer en god pris) fx, hvor klienter kan indbringe en herreløs kat til dyrlæge, 
hvor dyrlægen hurtigt laver en vurdering af katte, hvorefter de katte, som dyrlægen 
finder egnede, kommer på internat. De resterende katte aflives. Det er vigtigt, at pri-
sen er realistisk, men folk skal også gøres opmærksomme på, at dette ikke er en kon-
sultation, så det kunne fx gøres ved, at klienten som indbringer katten, ikke er med til 
vurderingen, men blot afleverer katten ved dyrlægen.   
Dyrlægen skal have en fair pris for undersøgelsen samt evt. aflivning samtidig med, at 
der bliver taget hånd om problemet på en produktiv måde.  
Det påpeges dog, at alle katte skal fremlyses i området, hvor de bliver fundet, før man 
må fjerne katten og køre den til dyrlæge.  
 
De mener ikke, at man kan komme problemet til livs ved at reducere priserne ved dyr-
lægerne. Hvis dette skulle indføres, så skulle der laves en form for støtteordning til 
dyrlæger, lige som der er ved læger.  
 
De mener ikke, at de vilde og herreløse katte forsvinder af sig selv. Det vil kræve en 
målrettet indsats, som kommer til at koste mange penge. Folk sørger ikke selv for at 
få det ordnet, enten fordi de ikke vil, ikke kan eller bare ikke får det gjort.  
Han mener godt, at man kan få lavet en model, hvor de personer, som gerne vil gøre 
en forskel for kattene, får nemmere ved at gøre det. Dette vil hjælpe på problemet, 
men formentlig ikke fjerne det.  
 
De mener, det er et rigtig godt tiltag fra kommunens side, når de laver en aftale med 
Kattens Værn. Dog mener de, at der bør være en bedre form for koordinering, så de 
forskellige dyreværnsorganisationer bl.a. ikke skal køre så langt i forskellige retninger 
med dyr, men i stedet samarbejde mere. Dette gælder både mellem de forskellige dy-
reværnsorganisationer og de dyrlæger, som de har/ikke har aftaler med.  
Det er vigtigt, at den løsning, som findes, er administrativt til at overskue bl.a. for kli-
nikkerne. De vil nødig, at det bliver dyrlæger, der bliver en form for kontrolinstans, 
da de så mener, at folk ikke vil komme til dyrlægen med deres dyr.  
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S3: Dyreklinik i Skive Kommune eller nabokommune 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
En vildkat er en kat, der er født uden menneskelig kontakt. Dem findes der ikke særlig 
mange af i Danmark. De fleste katte er herreløse katte, som nogen har gået og fodret 
lidt på, men uden rigtigt at tage en ansvar for dem. De vilde katte, der findes i Dan-
mark ,er ikke nogle, der altid har været i naturen. De er et resultat af, at folk ikke tager 
nok ansvar for deres katte. Derfor ligger skylden for de mange vilde/herreløse katte i 
Danmark ikke hos kommunen, men hos borgerne. 
Nogle af de herreløse katte er kun lidt tamme overfor dem, der fodrer dem og vil der-
for ikke egne sig til omplacering, hvis dem, der fordrer dem, ikke vil tage ansvar for 
dem. Der er også nogle herreløse katte, som er virkelig tamme, og som ofte har haft 
meget med mennesker at gøre, men der er ikke nogen, der vil tage ansvar og ejerskab 
over katten.  
 
Klinikkens erfaringer: 
På klinikken har de meget kontakt med herreløse/vilde katte, og de samarbejder med 
Dyrenes Beskyttelses vagtcentral. I Viborgområdet er der mange engagerede kreds-
formænd, som også er proaktive ved at holde øje med lokale Facebooksider, hvor 
borgere ofte laver et opslag, hvis de har fundet en kat, som, de tror, er herreløs. Det er 
nok også en af årsagerne til, at der er rigtig mange kattesager hos Dyrenes Beskyttelse 
i Viborgområdet. Hvis klinikken bliver kontaktet angående herreløse katte, så henvi-
ser de til Dyrenes Beskyttelse, som så herefter kan bringe katten til klinikken ved be-
hov.  
 
Klinikkens tiltag: 
På klinikken har de kattefælder, som de låner ud, men det er hovedsageligt Dyrenes 
Beskyttelse, der står for indfangning i området, og som låner klinikkens fælder. Hun 
gør generelt meget for dyrene og hjælper derfor gerne Dyrenes Beskyttelse udenfor 
klinikkens åbningstider, hvis det ikke forstyrrer alt for meget. 
 
De bruger meget tid på at informere borgere via deres Facebookside og  hjemmeside 
om vigtigheden af neutralisation og mærkning af katte.  
 
De har meget billige priser på neutralisation, så derfor kommer katteejere ofte lang-
vejs fra. Når de laver neutralisationskampagner, så tjener de ikke en krone på det, men 
de har mulighed for at få en rigtig god snak med ejer om vigtigheden af neutralisation, 
årligt sundhedstjek, vaccination osv. og ser derfor ofte klienten og katten igen. Det er 
nogen gange den eneste måde, at de kan nå ind til katteejere, da de kan have svært ved 
at forstå nødvendigheden af de ting pga. uvidenhed.  
 
Hvor mange katte der mærkes og registreres på en klinik afhænger af, hvor god per-
sonalet er til at ”sælge” idéen, altså at personalet selv tror på konceptet, og at de kan 
videreformidle det til katteejeren. Det er også vigtigt, at en indekat bliver mærket, da 
den slet ikke kan klare sig selv og derfor vil komme til at leve et kummerligt liv, hvis 
den slipper ud. Det er desuden meget svært at finde katten igen, hvis den ikke er 
mærket. De mærker og registrerer ca. 80-90% af de katte, de har inde til neutralisati-
on. Det er oftere de ejere, der bor på landet, der fravælger at få deres kat mærket og 
registreret. Det bliver oftest fravalgt af økonomiske årsager.  
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P-piller kan forårsage mange bivirkninger, og de udleverer derfor kun disse til avlere, 
og opfordrer avlerne til at neutralisere katten, når den har fået de kuld, den skal have. 
De udleverer ikke p-piller til andre katteejere. Da der fortsat er  dyrlæger, der gerne 
udlevere p-piller, er det svært for hende at få sit budskab igennem. Hun vil godt aflive 
et kuld killinger, som ejer ikke ønsker, men hun gør det ikke anden gang, da hun på 
det kraftigste opfordrer ejer til at neutralisere deres kat, hvis de havner i sådan en situ-
ation. 
 
Hun tror, at nogle vælger at få en jæger til at aflive deres katte, når deres bestand af 
katte bliver for stor. Det har hun ikke noget imod, så længe at kattene aflives på en 
ordentlig måde, og at ejeren sørger for ikke at komme i den situation igen og f.eks. 
vælger at få neutraliseret de resterende katte.  
 
Hun opfordrer de personer, der kommer ind med en herreløs kat, til at aflive den, hvis 
den er syg, eller hvis de ikke selv vil tage ansvaret for den, og hvis den af en eller an-
den årsag ikke kan komme på internat.  
 
Hun lader det være op til den enkelte katteejer, om deres katte bør løbe frit udenfor, 
men informerer ejer om de risici, der er. Hvis ejer derimod kommer med kat nummer 
2, der er blevet kørt ned, så opfordrer hun ejer til ikke at lade deres katte løbe frit læn-
gere. Man skal passe på med at være hellig, når man fortæller om de ting, katte kan 
blive udsat for, når de løber frit, da ejer så vil have mindre tendens til at lytte til, hvad 
man siger. Så længe man fortæller om fordele og ulemper, så kan ejer tage en vel-
overvejet beslutning ud fra dette.  
 
Kattenes velfærd: 
Det er meget forskelligt, hvordan de herreløse katte, de får indleveret, ser ud. Nogle er 
i meget dårlig stand, mens andre ser nogenlunde pæne ud. Det samme gælder kattenes 
huld. Mange af kattene har problemer med øremider og dårlige tænder. Der er en del 
intakte hankatte, og de går tit rundt med kroniske øreproblemer og knækkede tænder. 
Killinger ser tit rigtig syge ud, er tynde og har ofte diarre sfa. giardia. Sidste år miste-
de de mange herreløse/vilde killinger til kattesyge. 
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
De får ca. 4 henvendelser pr. uge. De får allerflest henvendelser om sommeren, når 
der kommer killinger og om efteråret, når vejret bliver koldere. Årsagen til henven-
delsen kan både være, at henvender er bekymret for katten, eller at katten generer 
henvender på en eller anden måde (generer f.eks. deres egen kat, efterlader afføring i 
haven osv.), men det er oftest pga. bekymring.  
 
Områder: 
Hun kender ikke til nogle områder, hvor der færdes flere herreløse katte end andre, 
men at det afhænger af hvilke mennesker, der bor i området, og hvordan de holder 
kat. Der er typisk større katteproblemer i områder med socialt udsatte mennesker.  
 
Landmænd og katte: 
De har flere klienter, der kommer fra hobbylandbrug. Det er dog sjældent landmænd, 
der kommer på klinikken med deres kat/katte. Hun tror ikke, at klinikken appellerer til 
landmænd, pga. deres holdning til bl.a. p-piller og til, at folk generelt bør tage mere 
ansvar for deres katte. 
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Udvikling over tid: 
Det er svært at sige noget om udvikling af katteproblemet over tid. Viborg Kommune 
har indgået et samarbejde med Kattens Værn, og det har nok taget nogle af de sager, 
de ellers ville se på klinikken. Det går lidt op og ned fra år til år. På klinikken oplever 
de, at flere og flere vælger at gå til dyrlægen med deres kat, og en vigtig del af årsa-
gen til dette er, at de bliver informeret om vigtigheden af bl.a. et ordenligt sundheds-
tjek.  
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Hun mener ikke, at besætningsdyrlægerne gør deres arbejde grundigt nok, når de til-
ser katte. De undersøger f.eks. sjældent kattene i munden, hvilket er et stort problem. 
Dette gælder også nogle smådyrsdyrlæger. Hun er også frustreret over, at der er man-
ge dyrlæger, der ikke mener, at det f.eks. er nødvendigt at vaccinere katte eller at tage 
tandrøntgen. Der er altså mange dyrlæger, der negligerer problemer, som forvolder 
dyrene smerter og giver dem nedsat livskvalitet. Det er oftest dyrlæger, der enten 
mangler udstyr eller tilstrækkelig viden, men som alligevel fravælger at henvise. Det 
er vigtigt, at man ikke bare lader stå til, hvis ejer ikke har råd til en behandling, men at 
man overtaler ejer til at lade dyret aflive, hvis lidelsen forårsager dårlig livskvalitet 
hos dyret. Det er vigtigt at informere om, at det er okay at aflive dyr. Det vigtigste er, 
at man tager stilling. Der er derfor brug for, at dyrlægerne tager mere ansvar for at 
informere dyreejere, så de har de rette forudsætninger for at passe ordenligt på deres 
dyr.  
 
Hun går meget ind for en kattelov, som gør det obligatorisk at mærke katte. Hvis man 
gør det obligatorisk at mærke katte, så kan man ikke kræve ejerskab over en kat, der 
ikke er mærket – dvs. så kan alle og enhver komme og tage katten og f.eks. sætte den 
på et internat. Hvis man så skal hente katten på internatet igen, bør det koste en bøde 
at få den udleveret, da man jo har overtrådt loven. Hun sammenligner med heste og 
hunde, som har lovpligtig mærkning, og hvor loven fungerer rigtig godt. På denne 
måde tager man et mere aktivt valg, om man vil have dyret eller ej, og man vil være 
mere tilbøjelig til at tage ansvar for at få dyret neutraliseret og tage det til dyrlæge, 
hvis det bliver sygt.  
 
For at komme katteproblemet til livs kræver det, at dyrlæger tager mere ansvar og bli-
ver bedre til at informere dyreejere, hvad det kræver at have dyr. Det er også vigtigt, 
at katteejerne tager ansvar for de dyr, som de anskaffer. Der bør ”ryddes op” én gang 
for alle i de vilde/herreløse katte, der er derude. Hvis man vælger at genudsætte nogle 
neutraliserede katte, er det vigtigt, at man gør sig klart, at der er nogen, der tager an-
svar for kattene. De skal sørge for at fodre kattene, at de har et sted at komme i læ, at 
de bliver tilset dagligt og tager dem til dyrlægen ved behov. Hun synes, at det er synd 
at tage en voksen vildkat ind hos en plejefamilie, da det er meget stressende for den. 
Hun er i tvivl om, at konceptet med genudsætningskatte kan fungere optimalt og ser 
derfor hellere, at alle vilde/herreløse katte aflives.  
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S4: Dyreklinik i Skive Kommune eller nabokommune 
 

Dyrlægen har arbejdet med alle slags dyr. 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Han bruger ikke rigtigt disse definitioner. Han skelner mellem mærkede katte og ikke 
mærkede katte, altså ejede og herreløse katte. På landet er kattene ofte mere vilde, end 
de er i byerne. Hvis herreløse katte skal indfanges, er der et vist behov for fælder, da 
det ikke er alle, der kan håndteres.  
 
Klinikkens erfaringer: 
Det er en pænt stor del af de katte, han ser på klinikken, der er mærket (ca. 80-90%). 
Der er dog nogle ret almindelige sager, hvor han kommer ud til en borger, som ikke 
har haft styr på sine katte, hvor der pludseligt er kommet rigtig mange, og disse katte 
er sjældent mærket. Han har været ude ved nogle sager, hvor der har været helt op til 
40 katte. I sådan nogle tilfælde tilbyder han aflivning til en favorabel pris. I disse situ-
ationer er han ofte ret bekymret for, om han kommer til at aflive ”en forkert kat”, altså 
en umærket kat, som hører til et andet sted.  
Han har ikke oplevet at ”komme til” at aflive en andens kat på klinikken – altså hvis 
en person fx kommer ind med naboens kat, fordi katten generer personen. Dette er 
dog en risiko, når katten ikke er mærket, da man ikke kan bevise, at katten ikke hører 
til den person, som tager katten med på klinikken. 
 
Han har hørt, at der er mange jægere, der skyder katte, selvom det er blevet ulovligt. 
De skyder kattene, da de dræber agerhøns og fasaner.  
 
På landet er der en tendens til, at der er meget indavl blandt kattene. Jo mere indavl 
der er, jo mere udbredt vil virussygdomme blive blandt kattene. Han fortæller, at over 
nogle år vil bestanden af katte stige, indtil der på et tidspunkt er så mange af kattene, 
der er ramt af virussygdomme, at antallet af katte begynder at falde igen. På et tids-
punkt vil der komme en tilløberkat til området og begynde at avle med de katte, der er 
tilbage, og dermed starter det hele forfra igen. 
 
Ejerkatte kan finde på at forlade deres ejer, hvis der sker nogle forandringer i/omkring 
hjemmet. Han fortæller to eksempler. Første eksempel var, at der på en villavej var 
vejarbejde med masser af larm og maskiner – her forsvandt 5 katte, og det var kun 3 
af dem, der kom tilbage igen. Det andet eksempel var, hvor kattens ejer anskaffede sig 
en hund. Kort efter forsvandt katten – den vendte først tilbage 4 år senere, da hunden 
var blevet aflivet. 
 
Klinikkens tiltag: 
Han giver gerne rabat til private grupper, der hjælper katte, da han gerne vil hjælpe de 
katte, som bliver indfanget.  
Han har et koncept ,der hedder, at hvis man bringer en tilskadekommen eller syg her-
reløs/vild kat til klinikken, som ikke har en tatovering eller chip, så tilbyder han at 
aflive den for 100 kr. Folk er som oftest indforståede med, at der er en mindre udgift 
forbundet med det. Generelt har folk det også fint med, at kattene bliver aflivet. Han 
opfordrer flere dyrlæger til at tilbyde samme service, da de  alligevel står på klinikken 
og har de nødvendige remedier. Han synes, at det er for omstændigt, at kontakte Kat-
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tens Værn eller Dyrenes Beskyttelse og lave en masse papirarbejde for at kunne få 
udgifterne til aflivning refunderet.  
Hvis katten derimod er chippet, så overlader han det chipnummer til dem, der har 
fanget katten, og så må de finde ud af, hvor den stammer fra. I nogle tilfælde gør han 
det selv, hvis den, der har indleveret katten, ikke er i stand til det af en eller anden år-
sag – i sådan en situation tager han lidt ekstra betaling for den tid, han bruger på det. 
Han fokuserer altså på at en finde en løsning NU i stedet for, at der skal gå alt for me-
get formalitet i det.  
 
De tilbyder desuden indfangning af katte, hvis henvender har fodret katten ind i et 
lukket rum. Han fanger katten med net. Hvis han er heldig, kan han også komme til at 
sedere katten uden at anvende net. Klinikken har fælder, som de låner ud, men de har 
problemer med, at de ikke bliver afleveret tilbage. Da det er svært at få fat i decidere-
de kattefælder, anvender han mårfælder. 
 
Han tilbyder de private grupper, der indfanger katte i området, at de kan få dem neu-
traliseret til nedsat pris. Efterfølgende genudsættes kattene, og den private gruppe 
sørger for, at kattene bliver fodret. Nogle katte er dog i så dårlig stand, at de bliver 
aflivet i stedet for genudsat.   
 
Klinikken havde ikke neutralisations-kampagner. 
 
Han opfordrer altid katteejere til at få deres kat mærket, også selvom det ikke er lov-
pligtigt, da man på den måde undgår, at andre kan indfange og aflive katten.  
 
Kattenes velfærd: 
De katte, han ser på klinikken, har det overraskende godt. Katte har relativt let ved at 
klare sig i beboede områder, da de som regel altid kan finde noget at æde sådan et 
sted. Der er dog enkelte katte, som har det dårligt.  
 
En ganske stor procentdel af katte har kroniske virusinfektioner som fx FIP, calicivi-
rus eller FIV/FELV. Der er rigtig mange af disse som, når de kommer ind på klinik-
ken, ser lidt tynde og pjuskede ud. De vil ofte have blæner og røde belægninger i 
munden. Disse katte bliver aflivet – også selvom de ikke er meget dårlige, men fordi 
de udgør en smittekilde, og fordi de på sigt vil få det dårligt, skal de ikke genudsættes.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
De får ca. 6 henvendelser om året angående herreløse katte. Årsagen er som regel, at 
henvender står i en uholdbar situation med en eller flere fremmede katte. Ofte har 
henvender selv kat, og så er der stødt nogle flere til. Som udgangspunkt spørger hen-
vender først ind til, hvordan man undgår at fremmede katte kommer ind i huset gen-
nem kattelemmen. Her anbefales en kattelem med chip. De får så en snak om, hvad 
der skal ske med de fremmede katte.   
 
De oplever, at de, der henvender sig med problemer med herreløse katte, har svært 
ved at forstå, at de skal have udgifter til katte, der ikke er deres egne. Henvender op-
lever også ofte, at der ikke er nogen dyreværnsorganisationer eller folk fra kommu-
nen, der vil hjælpe dem.  
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For at komme problemet med de mange herreløse katte til livs, tilbyder han, som 
nævnt tidligere, at aflive herreløse katte for 100 kr. 
 
Områder: 
Der er miljøer, hvor der produceres mange katte. Det er områder fx i baggårde i byen, 
og hvor der er en større andel af socialt udsatte. Derudover er det ude på landet, hvor 
kattene kan løbe frit mellem gårdene og formere sig.  
 
Landmænd og katte: 
Der har altid været en tendens til at give landbruget skylden for mange ting. Han me-
ner, at landmænd får aflivet eller selv afliver syge eller tilskadekomne katte. Det er 
ikke alle landmænd, der vedkender sig ejerskab til de katte, der render på deres gård.  
Kulturen har ændret sig meget blandt landmændene, som generationerne skifter. Der 
er kommet længere og længere imellem de steder, hvor der bliver holdt alt for mange 
dyr, som ikke har optimale leveforhold.  
 
Udvikling over tid: 
Der er en klar stigning i antallet af katteejere, der ønsker at få deres katte mærket. 
Folk er generelt blevet mere ansvarsbeviste overfor deres dyr, forstået på den måde, at 
de føler en forpligtigelse til at tage sig af dyr, de har taget til sig.  
Han mener dog, at der er begyndt at komme en tendens til, at fordi flere og flere dyr 
er forsikret, så går folk længere og længere med dyret og udsætter dem for ekstreme 
behandlinger og operationer.  
 
Han er desuden bekymret for, om vi bevæger os mod amerikanske tilstande, hvor det, 
at have en dyreværnsorganisation, er en kæmpe forretning. På den måde fjernes fokus 
fra det egentlige formål, nemlig at redde dyrene. Der fokuseres i stedet for på at gøre 
det, der giver flest penge i kassen. Han er ikke tilhænger af, at man gør alt for meget i 
videresalg af indfangede herreløse katte. Det bør kræve en eller anden form for tilla-
delse eller godkendelse at kunne handle med sådanne katte. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
I udlandet er der både herreløse hunde og herreløse katte. Man ved ikke, hvem de til-
hører, og hvis man kører dem over, er det håbløst at finde ud af, hvor de hører til. 
Derfor kan man lige så godt lade være med at bruge tid på det.  
I Danmark har vi ikke herreløse hunde, men mange herreløse katte. Han ønsker, at 
dette bliver ændret. Det kan være gennem mærkningssystemer osv., som kan medvir-
ke til, at hvis man kører en kat over, så er det nemt at finde ud af, hvor den hører til.  
 
Hvis man som borger står med en herreløs kat, kan det være svært at navigere imel-
lem forskellige dyreværnsorganisationer. Både fordi der er flere forskellige organisa-
tioner, fordi de tager sig af nogle forskellige grupper af dyr, fordi de ofte har meget at 
se til i forvejen, og fordi borgeren i nogle tilfælde selv skal betale for deres service. 
Det er nemlig ikke alle kommuner, der har en aftale med Kattens Værn eller lignende, 
og det er heller ikke alle af disse aftaler, der er ens. Dette gør det hellere ikke nemme-
re for en borger at finde ud af, hvordan man skal håndtere situationen.  
Nogle kommuner har en aftale med en lokal skadedyrsbekæmper/rottefænger, men de 
har ofte travlt med alt muligt andet og kan derfor være svære at få fat, hvis man står 
med en herreløs kat. Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse kan også være behjælpeli-
ge, men det er også lidt op og ned, hvor nemt det er at søge hjælp her. Yderligere er 
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der nogle private organisationer, der arbejder med herreløse katte. Han nævner bl.a. 
en gruppe, der indfanger og genudsætter vildkatte i Viborg. Han er lidt betænkelig 
ved, at det er private, der arbejder med dette, da det kan være problematisk. En pro-
blematisk situation kan være, hvor det viser sig, at en indfanget kat er chipmærket – 
skal dyrlægen så påtage sig at finde ud af, hvor katten hører til, om den registrerede 
ejer vil have den tilbage, transport, udgifter osv. Det kan godt være et stort arbejde, og 
hvem skal egentlig betale for dyrlægens tid?  
Det er altid svært at finde ud af hvem, der bør betale for de udgifter, der er ifm. hånd-
tering af herreløse katte. Det kan være et argument for, at kommunen og/eller andre 
officielle instanser bør tage sig mere af katteproblemet. Ellers risikerer man, at der er 
alle mulige selvbestemmende dyreværnsorganisationer, der agerer. I nogle tilfælde 
udvikler de selvbestemmende dyreværnsorganisationer sig til noget, der ikke altid 
følger loven og måske endda giver mere arbejde til f.eks. politiet. Der er dog også 
nogle private grupper, der laver et rigtig flot stykke arbejde, og han nævner fx Inges 
Kattehjem, som bl.a. er kendt for at tilbyde gratis registrering af katte i deres register. 
 
Det ville være nemmere for dyrlæger at samarbejde med noget, der er mere organise-
ret, og hvor der er nogle ordentlige regler - gerne nogle offentlige instanser. Det skal 
ikke kræve alt for meget papirarbejde, da det tager meget længere tid end at af-
live/håndtere den enkelte kat. Som dyrlæge er der i forvejen mange regler, der skal 
overholdes og mange dokumenter, der skal skrives og opbevares. Man bør altså stole 
på, at fagfolk som dyrlæger kan vurdere, hvad der skal ske i den enkelte situation, 
uden at de skal komme med en hel masse dokumentation herfor og uden at skulle be-
kymre sig om at navigere imellem en masse love og regler. I stedet for love og regler, 
kan man oprette en form for konfliktråd, som kan tage sig af sager, hvor der er uenig-
hed om, hvorvidt dyrlægen har ageret korrekt. Her ville ”Det Veterinære Sundheds-
råd” være oplagt, men de arbejder for langsomt til at kunne varetage sådan en ar-
bejdsopgave. Det kan i stedet være et råd under Kattens Værn eller DDD, som skal 
komme med en udtalelse i sager, hvor der er uenighed. 
  
Der burde være en fast aftale mellem alle kommuner og dyrlæger, hvor der er  faste 
priser på ydelser ifm. håndtering af herreløse katte. På den måde kan borgere blot 
bringe katten til en hvilken som helst dyrlæge, og dyrlægen kan så efterfølgende sen-
de en regning direkte til kommunen. Der skal ikke være nogle høje priser på ydelser-
ne, men blot som en mindre kompensation til dyrlægerne for den tid, de bruger på ar-
bejdet. Det ville være nemt for både borgere, dyrlæger og kommuner med sådan en 
aftale. Det ville være oplagt, at dyrlægen stiller fælder til rådighed, så borgerne selv 
kan indfange kattene. På den måde sparer man på udgifter til indfangning. Som dyr-
læge er det svært at få fat i kattefælder, så det ville være oplagt, hvis de kunne købes 
gennem Dyrenes Beskyttelse eller Kattens Værn.  
Det kræver altså, at det er noget, som alle dyrlæger vil gå ind. Han tror dog ikke 
umiddelbart, at det er alle dyrlæger, som vil være lige velvillige. 
 
Man bør altså arbejde sig frem til en korrekt fremgangsmetode, som skal udbredes 
blandt alle – borgere som dyrlæger. Hvis man gør det nemmere for folk at gøre noget 
og udbreder viden om, hvordan man gør noget, så bliver det også mindre socialt ac-
ceptabelt at lade være med at gøre noget.  
 
Han mener, at det er folks eget ansvar at få mærket sin kat. Hvis en kat ikke er mær-
ket, kan enhver tage katten og få den mærket i sit navn. Man kunne lave en meget re-
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volutionerende forandring, der medførte, at hvis der kommer nogen ind på en klinik 
med en kat, som ikke er mærket, så er den i princippet herreløs, og dermed må dyrlæ-
gen aflive den. Det kan tilskynde folk til at mærke deres kat, hvis de gerne vil beholde 
den. Han tror ikke, at det er realistisk, at alle får mærket deres kat. Der er stadig nogle 
steder, hvor kattene lever rimelig frit.  
 
Ved at lave en lovgivning, der siger, at der er en række fordele ved at mærke sin kat, 
fx at man kan finde tilbage til ejer, hvis den bliver væk, eller hvis den bliver indfanget 
af en dyreværnsorganisation, fordi de tror, at katten er herreløs. I følge lovgivningen 
bør katte, der ikke er mærkede høre under kategorien ”herreløse”. Det vil gøre det 
muligt for dyreværnsorganisationer, dyrlæger osv. at kunne aflive eller videreformidle 
alle ikke-mærkede katte, da de, som følge af en sådan lovgivning, per definition ikke 
er ejede. Det er altså op til den enkelte katteejer at tage stilling til, hvorvidt de vil bru-
ge penge på at mærke og registrere deres kat, eller om de vil tage chancen og håbe på, 
at den ikke bliver indfanget.  
 
Han er ikke tilhænger af obligatorisk mærkning via lovgivning. Hvis man gør mærk-
ning lovpligtigt, skal man straffe dem, som ikke har fået deres katte mærket. Han har 
oplevet flere socialt udsatte og ældre mennesker, hvor antallet af katte pludselig er 
løbet løbsk for dem. Det vil ikke hjælpe at give sådan nogle mennesker en bøde for 
ikke at have mærket deres katte. De har brug for hjælp til at håndtere situationen. I 
stedet for at straffe dem, bør man oprette nogle særlige tilbud, hvor man tilbyder af-
livning og/eller neutralisation til særpris. 
 
Det er generelt bedre at tilbyde folk en gulerod for at agere, i stedet for at straffe dem 
for ikke at agere.  
 
Han er usikker på, hvad politiets rolle er ift. herreløse katte, som viser sig at have en 
chip, når den bliver tjekket på en dyreklinik. Det burde være muligt for dyrlæger at 
kunne ringe til fx politiet eller til Falck, som så kunne tage sagen derfra og finde frem 
til kattens registrerede ejer. På den måde vil dyrlægen kun stå for den indledende un-
dersøgelse af katten for at finde ud af, om den er mærket og for at aflive den, hvis den 
ikke er mærket. De kan så sende arbejdet videre til politiet eller Falck i tilfælde af, at 
katten er mærket.  
 
Det kan blive svært at argumentere for, at samfundet skal bruge en hel masse penge 
på katteproblemet, når der er mange andre steder i samfundet, hvor der også mangler 
penge. 
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S5: Dyreklinik i Skive Kommune eller nabokommune 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Vildkatte er katte, som man ikke kan komme til, og som lever frit i naturen. Han me-
ner ikke, at der er særlig mange vilde katte i Danmark, da de fleste katte lever med 
tilknytning til mennesker.  
Vildkatte lever i vildtområderne, i udkanten af byer og på landbrug – steder hvor kat-
tene lærer, at de kan finde mad.  
 
Herreløse katte er katte, som kommer iblandt mennesker, og som holder til flere ste-
der.  
 
Han har svært ved at skelne mellem katte, som er på en ejendom og vilde katte.  
Der er nogle katte, som holder til det samme sted hele tiden, hvor de får forplejning. 
Han mener, at de fleste katte får kattefoder.  
 
Hvis en gårdkat får killinger, som man ikke kan komme til, så mener han, at disse kil-
linger tilhører landmanden el. hvem ellers, der bor/lever på gården. Man er forpligtet 
til at fodre disse katte, så de ikke dør af sult. 
 
Klinikkens erfaringer: 
Han mener, at vildkattene regulerer sig selv. Han mener, at det primære problem er, at 
folk dumper deres dyr bl.a. ved at sætte dem af ved andre folk. Han synes, det er bed-
re at få kattene aflivet end at sætte dem af et sted. Han synes, at det sker mange gange. 
Han har fået henvendelser fra kunder, som har problemer med dumpede katte. Han 
henviser til Kattens Værn, hvis folk ikke selv kan finde en anden løsning.  
Han mener, at det er svært for folk at acceptere, at man sommetider bliver nødt til at 
aflive sunde dyr. Han synes dog, at det er bedre at aflive, end at kattene skal leve et 
dårligt liv.  
 
Han har ikke fælder, som folk kan låne, men han henviser til Kattens Værn. 
Han har hjulpet Kattens Værn et par gange, men de har ikke betalt, når han sender 
regninger. Generelt har han intet dårligt at sige om dem, da de gør en god gerning.  
 
Han har ikke nogen ide om, hvor mange katte der er i de tre grupper – ejede-, herrelø-
se- og vilde katte.  
 
Han fortæller, at de på ejendomme ofte ser nye katte, som ikke er tamme, men som 
formentlig kommer, da hans egne katte bliver fodret udenfor.  
 
Klinikkens tiltag: 
Klinikken øremærker ikke katte, men han chipper et par enkelte. Dette er dog kun 
private katte og ikke landbrugskatte. Han mener, at det primært er folk selv, som ger-
ne vil have mærket deres kat. Han opfordrer folk til at få vaccineret deres kat, hvis de 
er glade for den.  
 
Han mener ikke, at det er dyrlægens ansvar at nedsætte priserne, så alle kan betale for 
fx en aflivning.  
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Han har ikke nogen form for rabat el. kampagne, og han har en pris på kastration af 
hankat på 750 kr. og sterilisation af hunkat på 1500 kr.  
 
Kattenes velfærd: 
Generelt mener han, at de herreløse katte ser ud til at være i fin huld. Han mener, at 
disse katte kommer forskellige steder i nærområdet, hvor de finder eller får føde, og 
derved kan holde sig i live. 
 
Hvis kattene er syge, så er det ofte pga. virusinfektioner.   
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Han mener jævnligt, at der er folk, som ringer til ham angående katte. Det kan både 
være katte, som er kommet til skade, el. hvis folk oplever, at der pludselig er en kat 
omkring deres hjem, som de ikke mener hører til nogen steder. Dog påpeger han, at 
det kan være svært at vide, om folk taler sandt, og om katten i virkeligheden er deres 
egen, men de ikke ønsker den længere.  
Folk mener ofte ikke, at det er deres ansvar, at få katten aflivet (og derved skulle beta-
le for det), og derfor vælger han oftest at henvise dem til Kattens Værn.  
 
Han vil tro, at det sker omkring 3-4 gange om året, at folk kontakter ham for at spørge 
til råds med katte, som de ikke selv ejer. Han synes, at det sker hele året rundt, og ser 
ikke nogen sæsonvariation.  
 
Det er ofte pga. medlidenhed, at folk ringer til ham.  
 
Områder: 
Han mener, at der er katte over alt.  
Nogle steder udfylder kattene roller såsom selskab mod ensomhed. 
På landet er der katte i udhuse, hvor de har som funktion at tage mus og rotter.  
 
Han mener, at kattene skal have lov til at gå frit.  
 
Landmænd og katte: 
Når han, som dyrlæge, er ude ved landmænd, kigger han ikke særlig ofte på kattene. 
Dog bemærker han, hvis der er katte, som ser dårlige ud, og hvis han mener, at de ik-
ke kan klare sig, så anbefaler han aflivning.  
Han afliver katte ved at tage dem i nakkeskindet og injicere en overdosis phentobarti-
tal i bughulen.  
Han mener, at landmændene langt hen af vejen selv regulerer deres bestand af katte. 
Dog påpeger han, at der ikke skal være alt for mange katte, og de skal være forsvarli-
ge at se på. Hvis landmanden ikke kan nærme sig kattene og derved få dem givet p-
piller eller få dem neutraliseret, så er der killinger ca. 2-3 gange om året. 
Det er ikke udbredt blandt landmænd, at få deres katte neutraliseret. Det er oftest pri-
vate hjem, som får neutraliseret katte, ved ham. Han mener, at katte blot er noget, der 
er der, og vægter dem ikke en særlig stor status.  
 
Han mener, at landmænd tager stilling til antal af katte på gården, således at der sane-
res en gang imellem, når landmændene vurderer, at der er for mange katte. Primært 
klarer landmændene aflivning selv (mest ved killinger), og sommetider afliver han en 
kat på gårderene.  
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Han mener ikke, at kattene har særlig stor status på gårdene.  
 
Han mener dog langt fra, at det er landmændenes skyld, at der er så mange herreløse 
katte. Han vil mere sætte skylden på alle de personer, som dumper deres katte rundt 
omkring.  
 
Udvikling over tid: 
Han tror, at der er sket en udvikling, så flere og flere får mærket og neutraliseret deres 
katte gennem årene, dog er det ikke markant flere, men kun en lille stigning.  
 
Antallet af katte er faldende på gårdene, og han mener, at det skyldes, at der er færre 
og færre kvæggårde rundt om i landet. De steder, som der er tilbage, er store gårde, 
hvor han tror, at de er ”hårdere” til at regulere i kattebestanden, hvis der bliver for 
mange.  
Han tror  generelt, at der er den samme kattebestand i området, som der var førhen. 
Den eneste ting, han kan påpege, som kan være medvirkende til at bestanden ændrer 
sig, er ovenstående angående de mindre gårde. 
 
Han mener ikke, at svinebedrifter vil have katte, da de ikke må gå ud og ind i bedrif-
ten.  
 
Han synes, at antallet af opringninger ift. herreløse katte er svagt stigende. Det har 
ikke eskaleret voldsomt.  
Kattene, som førhen var på de små gårde, er søgt andre steder hen, hvor de kan finde 
foder (fx forstæder), og derfor er folk blevet mere opmærksomme på dem.  
Han vil tro, at det er i forstæderne, at der opleves flest katteproblemer.   
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Han synes, at det er vanskelig at lægge ansvaret på et bestemt sted. 
 
Har man dyr, så skal man tage det ansvar, der medfølger, og er bestanden for stor, så 
må man være med til at regulere den.  
 
Hvis katten/kattene er mærket, så er det ejerens ansvar. Hvis katten ikke er mærket, så 
har den på papiret ingen tilhørsforhold.  
Han mener, at man må regulere bestanden af katte, så længe man ikke indfanger eller 
afliver en kat, som har et tilhørsforhold til et andet menneske. Han mener dog først, at 
man kan tjekke for et tilhørsforhold efter katten fx er skudt.  
Han indrømmer, at der er mange katte, som lever en lidt kummerlig tilværelse, og han 
erkender, at hvis der var et mere defineret ejerskab, så var det nemmere at stille folk 
til ansvar. Dog mener han ikke, at det vil være særlig populært blandt borgerne, da 
folk godt kan have mange katte og være gode ved dem, men at de ikke er interesseret 
i den ekstra udgift, det vil medføre, hvis alle kattene skulle mærkes.  
Han tror godt, at man kan indføre en kattelov, som inkluderer mærkning, men han er 
ikke sikker på, at den vil blive fuldt alle steder. Der vil gå mange år, før man får land-
bruget med på det.   
 
Han mener, at det er hunkattene, som er problemet, da det er dem, som bærer slægten 
videre. Så hvis problemet virkelig skal til livs, så skal hunkattene steriliseres.  
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Bilag 10 – Referater fra øvrige informanter 
DB1: Dyrlæge Dyrenes Beskyttelse 

 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Hun fortæller, at man ikke bare kan kigge på det antal af katte, som Dyrenes Beskyt-
telse har sager på, når man vil vurdere, hvor mange katte der er i Danmark. Tallet af-
hænger nemlig af, hvor gode medarbejderne fra Dyrenes Beskyttelse er til at fin-
de/fange kattene og af, hvordan kulturen og holdningen til katte er i et område – altså 
om man vil ringe til f.eks. Dyrenes Beskyttelse, hvis man ser en kat i nød, eller om 
man bare lader den være.  
 
Kig på statistikker ift. henvendelsesårsag. 
 
Dyrenes Beskyttelse har en aftale med Dyrlægernes Arbejdsgiverforening, som gør, at 
dyrlæger kan få returneret de udgifter, som de har på nødstedte dyr indleveret af Dy-
renes Beskyttelse. Regningerne fra de forskellige kommuner fortæller altså også noget 
om, hvad der foregår i de forskellige kommuner. Der er mange dyrlægeregninger fra 
Viborg og ikke særlig mange fra Herning. Der er heller ikke særlig mange regninger 
fra Skive, men det kan skyldes, at dem, der kører i Skive, kommer fra Viborg Kom-
mune og derfor tager kattene med tilbage dertil. Når en kommune laver en aftale med 
Kattens Værn, ser man typisk, at antallet af regninger til Dyrenes Beskyttelse falder i 
den kommune. De kan normalt se, at der er et lavere antal sager i de kommuner, som 
har en aftale med Kattens Værn.  
 
Områder: 
Hun kender nogle byer og områder, hvor der er mange katte og andre områder, hvor 
der næsten ingen katte er. Der er rigtig mange katte i Viborg og næsten ingen i Her-
ning. Det er mere menneskene og den kultur, der er i området, der er afgørende for, 
hvor mange katte der er i området. I Viborg er der rigtig mange mennesker, som går 
op i herreløse katte, og det kan være årsagen til, at tallet her syner større.  
Dyrenes Beskyttelse har ikke særlig mange sager med katte i Herning. I Skive har de 
nogle sager, men da Kattens Værn har været på banen i Skive i mange år, så har de 
knap så mange sager hos Dyrenes Beskyttelse.  
 
Udvikling over tid: 
I al den tid hun har været ansat hos Dyrenes Beskyttelse, har de set en samlet stigning 
i antallet af sager. Da 1812 kom til (Dyrenes Vagtcentral hos Dyrenes Beskyttelse), 
steg antallet af sager kraftigt, og årsagen til dette var ikke, at der pludselig var mange 
flere nødstedte dyr, men derimod at DB blev meget mere synlige og nemmere at få fat 
i. Antallet af sager i et område er ikke omvendt proportionalt med dyrevelfærden i det 
område, men handler derimod om hvilke mennesker, der er i området, og hvor synlige 
Dyrenes Beskyttelse er. Sidste år (2018) er antallet af sager faldet lidt (hvor mange, 
der er kommet ind på internaterne), og man ved ikke helt hvorfor.   
 
Kattens Værn har tidligere haft et internat i Herning, men det måtte lukke, da Kattens 
Værn havde nogle økonomiske problemer i år 2012. 
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Kattenes velfærd: 
Et katteproblem er ikke nødvendigvis et problem pga. kattenes dyrevelfærd, men det 
er mere de mennesker, der bor i området, der har et problem med kattenes tilstedevæ-
relse. 
 
Hun mener, at foderværter bør fodre samme tid hver dag, sådan at kattene vænner sig 
til at komme på et bestemt tidspunkt. På den måde kan foderværterne sørge for kun at 
fodre deres egne katte, og hvis der skulle komme en ny kat til, kan man sørge for at 
tage hånd om den med det samme. Det er problematisk, at personer i f.eks. boligfor-
eninger stiller en masse foder frem, fordi det tiltrækker en masse katte, og det er be-
stemt ikke alle i en boligforening, der bryder sig om katte. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Dyrenes Beskyttelse mener helt sikkert, at der er et katteproblem. De har rigtig mange 
kattesager – ca. 27% af deres sager handler om katte (17.611 ud af 64.129 sager i år 
2017). Det er en meget stor andel af deres økonomi, der går til katte. Kattesæsonen 
starter i maj (hvornår den starter afhænger lidt af vejret). Om sommeren bugner inter-
naterne med katte, da der er rigtig mange killinger her. Killinger kan ikke klare sig 
selv. Om vinteren er der mere stille på internaterne.  
 
Ikke-mærkede katte er i princippet herreløs, når man lukker dem ud, da man ikke kan 
se, hvor de hører til. Det er svært at opdrage ens kat til at blive på ens egen matrikel 
ift. hundene. Dyrenes Beskyttelse går meget ind for, at katte bør mærkes på samme 
måde, som hunde skal. De oplever dog ofte at på trods af, at en kat er mærket, så er 
det for nemt for den registrerede ejer at sige, at katten blev væk, eller at de har givet 
katten til en anden og ikke har noget med den at gøre mere. Så sammen med mærk-
ningen skal der komme en holdningsændring til katte. 
Indimellem kommer de nok til at ”tage” ejede katte, men fordi de ikke er mærkede, er 
det umuligt at vide, hvor de hører til. Så indimellem opfordrer hun folk til at vente et 
par dage, før de starter en sag, for at give katten mulighed for at finde hjem. Dette af-
hænger dog fuldstændig af, hvor nødstedt katten er. 
Hun tror, at årsagen til at det i Danmark kun er hunde, der skal mærkes, er, fordi de 
udgør en trussel ift. rabies – det gør katte ikke.  
 
Dyrenes Beskyttelses arbejde: 
Dyrenes Beskyttelse tager sig kun af nødstedte dyr og dyr, som ikke har andre til at 
hjælpe sig. De tager også imod katte fra familier, der ikke kan have dem mere, men 
kun når der er plads på internaterne – og det er der sjældent. Nødstedte dyr har de al-
tid plads til. De videreformidler kun tamme katte. Hvis de har fat i vilde katte, bliver 
de enten aflivet eller sat ud igen.  
 
Hun roser Midt- og Vestjyllands politi for deres samarbejde.  
 
Brande Internat og Hjallerup Internat tager katte fra Herningområdet og også fra Ski-
ve området fra år 2018, hvor Spøttrup Internat lukkede. Brande er et eksternt internat, 
som Dyrenes Beskyttelse har en kontrakt med, mens Hjallerup er Dyrenes Beskyttelse 
eget internat. Der kommer snart et internat i Viborg også.  
De har et opsamlingssted i Holstebro og i Ulstrup, hvor kredsformænd kan aflevere 
dyr, hvorfra de bliver transporteret til et af internaterne. Kredsformændene kan selv 
vælge, hvilket opsamlingssted de vil benytte og vælger typisk det opsamlingssted, der 
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ligger tættest på deres bolig. Dyr indleveret i Holstebro bliver kørt til Hjallerup, mens 
dyr indleveret i Ulstrup bliver kørt til Brande. Dvs. at katte fra Skive kan ende både i 
Hjallerup og i Brande.  
 
Når de får en kat ind på internatet, laver de en generel klinisk undersøgelse, og hvis 
de har mistanke om FIV/FELV, så tester de også for dette. For nogen år tilbage lavede 
de FIV/FELV test på alle, men da der var meget få, der testede positive i forhold til, 
hvor mange ressourcer man brugte på at teste, så valgte man at ændre proceduren, så 
man nu kun tester, når der er mistanke om FIV/FELV. I nogle områder er der flere 
FIV/FELV tilfælde end andre.  
De tester ikke for FIP, da den forårsages af coronavirus. Men rigtig mange katte er 
positive for corona, selvom de ikke udvikler FIP. Man ved ikke rigtig, hvad der gør, at 
nogle udvikler FIP, og andre ikke gør. Da Dyrenes Beskyttelse kun tager sig af nød-
stedte katte, så er de katte, de sætter på internat, generelt meget sølle. De afliver man-
ge katte sammenlignet med andre dyreværnsorganisationer, men det er igen, fordi de 
kun tager sig af nødstedte dyr. 
 
Landmænd og katte: 
Der er sket en udvikling i, hvordan man holder kat på landet. ”I gamle dage” fodrede 
man ikke kattene på gården, så de måtte leve af at fange fugle, mus og andre dyr. Nu 
om dage fodrer landmændene deres katte, men det er dog de færreste, der tager deres 
ansvar overfor katten længere end det – f.eks. ved at tage stilling til deres reprodukti-
on eller tage dem til dyrlægen, hvis de bliver syge. Nogle landmænd regulerer antallet 
af katte ved at kontakte en jæger eller ved selv at skyde dem, hvis de har jagttegn. 
Dette er en fin måde at gøre det på, så længe man tager hånd om de overskydende kat-
te. 
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DB2: Dyrenes Beskyttelses internat i Hjallerup 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Når de får dem ind på internatet, så er en vildkat en kat, som er umulig at håndtere. 
Derfor har de brug for at få katten i et håndteringsbur.  
De herreløse katte er katte, som kan håndteres, og som kan videreformidles.  
 
De får vilde katte ind på internatet, selv om det hedder sig, at de ikke tager vildkatte 
ind. Her er de ofte nødt til at fange kattene i fælder og have handsker på under håndte-
ring. Sommetider lader de katten sidde i et bur på internatet i et par dage for at vurde-
re, om vildskaben skyldes et højt stressniveau, eller om den faktisk er en vildkat. Hvis 
det er en vildkat, så bliver den aflivet.  
Proceduren er normalt, at indfanger kredsformænd vilde katte, så skal de køre dem 
direkte til en dyrlæge og få dem aflivet. Kredsformændene har dog sommetider svært 
ved at vurdere, om katten er vild, og derfor kører de sommetider kattene på internat i 
stedet.  
 
Når de får herreløse katte ind, så sidder de tre dage i fremlysningsperioden, og hvis 
ingen henvender sig, så tager de kattene ind som internatskatte. Herefter bliver de 
sundhedstjekket og neutraliseret og bliver gjort klar til formidling. De erfarer, at de 
herreløse katte har været i menneskehænder på et eller andet tidspunkt.  
 
1 ud af 100 af de katte, som de får ind på internatet, er mærket. Det er meget sjældent. 
Men det hænger formentlig sammen med, at kredsformændene tjekker kattene for 
mærkning, før de kører dem på internat. Kredsformændene forsøger også i første om-
gang at undersøge i området, hvor katten er blevet fanget, om der er personer, som 
ejer den.  
 
Fordeling mellem ejede, herreløse og vilde katte: 
Hun har ikke nogen ide om fordelingen mellem ovenstående, da hun mener, det er 
svært at definere, hvornår de er herreløse, og hvornår det er katte, som er blevet dum-
pet.  
 
Interessen for internatskatte:  
Hun har kun været på internatet i et år, men hun oplever stigende interesse for at hente 
en kat på internatet. Hun mener, at de sociale medier hjælper dem rigtig meget ved at 
skabe større interesse for internatsdyr blandt befolkningen. Hun mener, at folks syn på 
anskaffelse af dyr ændrer sig, da befolkningen mere og mere indser, at der sidder rig-
tig mange katte på internat, som de kan give et hjem.   
Hun tror, at folk vælger en internatskat enten pga. folks godhed, så de føler, at de 
hjælper dyret, eller fordi det kan være nemmere at købe en internatskat frem for en 
privat kat, da internatskatten er fikset og klar, når folk henter den. Det koster 950 kr. 
at hente en kat på deres internat. Ofte er det en kombination af de to ovenstående. 
Desuden er der flere personer, som ønsker en kat, som er et par år gammel, da de der-
ved undgår killingeperioden.  
 
Problem i Danmark med vilde eller herreløse katte: 
Hun tror, der er et generelt katteproblem i Danmark. Dyrenes Beskyttelse er ikke så 
meget inde over de vilde katte, så det har hun ikke en vurdering af, men de herreløse 
katte er der mange af. Hun mener, det skyldes, at vi lever i et ”køb og smid væk” sam-
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fund, hvor man køber et dyr, og når så interesseren ikke er der mere, så smider man 
katten ud. Hun synes, der mangler en kattelov, som kan ændre på det.  
 
Hun vil tro, at Dyrenes Beskyttelse tager hånd om omkring 1/3 af problemet med her-
reløse katte, men hun synes, at det er svært at vurdere. Dyrenes beskyttelse er ofte ude 
og hjælpe steder, hvor der er blevet en hel koloni af katte, fordi ejeren ikke har taget 
hånd om sagen. Problemet er, at folk ofte anskaffer sig katte igen lige så hurtigt, som 
Dyrenes Beskyttelse har været og hente katte. De har sommetider hentet omkring 20 
katte fra samme sted.  
 
Sæsonvariation: 
Der er lav sæson lige pt (februar-marts måned), især fordi der ingen killinger er. Om 
en månedstid (marts-april) kommer de første killinger, og her begynder de at mærke 
et boom. Primært er det fra juli-august måned, at der er rigtig meget run på, og det 
kører så frem til jul.  
Det er primært killinger og deres mødre, som kommer ind i denne periode.  
Sidste år havde de ikke så mange katte, som de har haft de andre år. Hun tilskriver det 
det varme vejr.  
 
Årsager til opringninger:  
Hun tror, der er to årsager til, at folk oplever problemer med katte og derfor kontakter 
Dyrenes Beskyttelse. Den første er, at folk er flyttet til et område, hvor der er katte, 
som er blevet efterladt, som der skal ryddes op i. Den anden er, når hunkattene flytter 
på deres killinger, og folk så tror, at killingen/killingerne er blevet efterladt el. dum-
pet. Ved Dyrenes Beskyttelse anbefaler de folk at holde øje med kattene/killingerne i 
et stykke tid, før de vil komme og hente dem.  
 
Samarbejde med Kattens Værn: 
Hun mener, Dyrenes Beskyttelse har et godt samarbejde med Kattens Værn. I dyre-
værnssager tager Dyrenes Beskyttelse ofte de katte, som er formidlingsegnede, hvor-
efter Kattens Værn tager de resterende.  
Begge parter henviser til hinanden, hvis de har fyldt op på internaterne i Aalborg.  
Hun fornemmer ikke, at Dyrenes Beskyttelse henter flere katte fra kommuner, hvor 
Kattens Værn ikke har aftaler.  
 
Hun fortæller, at rigtig mange borgere ikke kan finde ud af, hvad forskellen på Dyre-
nes Beskyttelse og Kattens Værn er.  
 
Kattenes velfærd: 
Kattene er generelt i fin stand. De oplever et par enkelte, som er udsultede og ikke har 
kunnet klare sig. Men hun synes, at de fleste ser OK ud. Kattene ender ofte på interna-
tet, fordi folk ikke synes, kattene bare skal gå rundt. Folk fodrer ofte på kattene, selv 
om Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at folk ikke skal fodre kattene, da kattene så bliver 
i området. Det lyder hårdt, men de anbefaler det for at finde ud af, om katten hører til 
et andet sted.  
Nogle gange ringer folk så mange gange til Dyrenes Beskyttelse, at de til sidst kører 
ud og henter katten.  
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Hun mener, at der er mange katte i sommerhusområderne, hvor turister fodrer på kat-
tene, mens de opholder sig i sommerhuset for så efterfølgende at kontakte Dyrenes 
Beskyttelse for at få dem til at hente katten.  
Hun mener, de får en del opringninger fra sommerhusområder. Dette er både fra 
sommerhusbeboerne selv men også fra folk, som bor omkring sommerhusene, som 
oplever tilløbende katte efter, at der ikke er folk i sommerhusene mere.  
 
Dyrenes Beskyttelse har indgået aftaler, hvor de tager kattene med hjem på internatet, 
hvor kattene bliver fikset, og efterfølgende bliver de sat ud samme sted igen. Dette får 
folk til en god pris. Herved håber Dyrenes Beskyttelse, at folk ikke anskaffer sig flere 
katte, men holder sig til de katte, som de har fået fikset. Her bliver kattene registreret i 
ejerens navn.  
Dyrenes Beskyttelse har ikke hverken foderværter eller genudsætningskatte.  
 
Når de herreløse katte bliver sundhedsvurderet, så giver dyrlægen dem et generelt 
sundhedstjek (øre, tænder, huld osv.), og så kan der være katte, hvor de fjerner en 
tand, laver tandrensning eller andre småting. Rigtig mange katte har øremider, som de 
behandles for. Generelt skal det være en sund kat. De tjekker ikke alle katte for 
FIV/FeLV, kun katte, hvor de mistænker, at de kan være syge.  
I sommers fik de rigtig mange katte ind med diarré. De har løbende dialog omkring, 
hvorfor disse katte får diarré.  
Dyrenes Beskyttelse i Hjallerup skal til at have flaskekillinger, hvilket er et nyt tiltag, 
som egentlig kun normalt sker på internatet på Fyn.  
 
Udvikling over tid:  
Sidste år så de en nedgang på 10% i antallet af katte på samtlige internater i Dyrenes 
Beskyttelse. De har diskuret årsagen og har svært ved at tro, at det er, fordi folk tager 
mere ansvar. De mener, at årsagen kan være den varme sommer, som har gjort, at fle-
re katte kunne klare sig selv.  
 
Landmænd og katte:  
Hun tror, at landmænd selv tager hånd om sagen eller måske ikke forholder sig så 
meget til kattene. Det er oftere folk, som lejer sig ind på en tidligere gård, som de bli-
ver kontaktet af, og ikke landmændene selv.   
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Det skal være en mærkningslov, som gør, at man ikke kan afskaffe sig en kat, hvis 
den ikke er mærket (lige som ved hunde). På den måde vil man hurtigere kunne rydde 
op i kattene ved at sige, at de katte, som ikke er mærkede, det er, fordi de ikke er eje-
de, og derfor skal de enten på internat eller aflives.  
Hun mener, at der er et kæmpe behov for en lovgivning, da det vil hjælpe dyreværns-
organisationer (som gerne vil afhjælpe problemet med katte), så de nemmere kan 
skelne mellem ejede og ikke ejede katte.  
  
Hun synes, det er vigtigt, at kattene både bliver neutraliseret, mærket og registreret. 
Desuden synes hun, at det vil være fint, hvis der var lovgivning omkring, hvor mange 
katte man må have (som der er ved hunde).  
 
Hun tror ikke, at problemet ligger i byerne/bymenneskerne, men mere ude i de små 
byer, hvor der bor folk med lavere social status. De har ofte ikke økonomien til at 
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holde dyr, men de har en tendens til at have mange dyr, da de har en stor kærlighed til 
dyrene. De kan ofte ikke selv se, hvornår de har for mange dyr.  
Hun tror i bund og grund ikke, at det vil hjælpe, hvis dyrlæger satte priserne ned, da 
folk ofte ikke selv kan se det egentlige problem (at de har for mange dyr).  
Hun tror i stedet, at det vil hjælpe, hvis der var en lovgivning omkring, hvor mange 
katte, man må have. Håndhævningen af lovgivningen kunne ligges ved politiet (Dog 
erkender hun, at dette formentlig ikke kommer til at ske), og derfor ser hun nærmere, 
at fx hjemmehjælpere eller lignende kunne være behjælpelige med at rette henvendel-
ser til hvem end, der skulle varetage opgaven.  
Hun tænker, at det skal være en fælles opgave, så alle hjælper, hvor de kan (bl.a. dyr-
læger, dyreværnsorganisationer, hjemmehjælpere etc.) Hun foreslår et sted, hvor man 
kan ringe hen, hvis man oplever, at folk ikke kan tage hånd om deres dyr længere.  
Hun påpeger, at det er vigtigt, at folk tager et ansvar for de dyr, som de anskaffer. 
Dette inkluderer bl.a., at man skaffer sig af med sit dyr på en ansvarsfuld måde.  
 
Hun synes ikke, at kommuner som sådan skal have et ansvar over for de katte, som er 
tilovers. Hun synes nærmere, at kommunerne skal have et ansvar over for de svage 
borgere, for at hjælpe dem på rette vej, og være realistiske omkring deres hold af dyr.  
 
Håndteringen af de vilde og herreløse katte, der er i Danmark pt. håndteres af dyre-
værnsorganisationer. Dog er resurserne ikke uanede, så hun mener, at de gør, hvad de 
kan, men det er samtidig nødvendigt at andre også bidrager.   
 
Hun mener, at kattens status er blevet påvirket af ”køb og smid ud” tendensen. Men 
hun tror samtidig, at jo mere fokus der bliver på kattene, jo mere stiger deres status. 
Når vi kommer en generation længere henne, så tror hun, at der er en anden holdning 
til katte. Dette kræver dog, at man bliver ved med at italesætte det, samtidig med at 
der er politikere, som gider forholde sig til det (ikke kun i valgkampens perioden).  
 
Når Dyrenes Beskyttelse registrerer katte, så foregår det i Dansk Katteregister.   
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DB3: To kredsformænd fra Dyrenes Beskyttelse 
 
Deres arbejde: 
De kører rigtig meget ud til dyr i nød. De bliver kontaktet via vagtcentralen (1812), 
som kontakter den kredsformand, som er tættest på.  
De kører til alle former for dyr. Lige for tiden kører de ud til rigtig meget, som hand-
ler om sociale problemer, hvor ejerne ikke kan tage vare på deres dyr mere, og som 
vælger at overdrage sine dyr til Dyrenes Beskyttelse.  
De har et godt samarbejde med dyrlægen fra Egelund Dyreklinik.  
 
Dyrenes Beskyttelse arbejder primært med nødstedte dyr. Herreløse katte uden en ejer 
er ikke nødstedte dyr, og i sådanne situationer går Dyrenes Beskyttelse kun ind i op-
gaven, hvis dyret er påvirket, fx hvis den halter. De indfanger ikke katte, som folk har 
problemer med, fx hvis katten pisser over det hele.  
 
De mener, at det har været en blid sommer sidste år, hvilket har haft betydning for, 
hvor mange gange de har kørt ud til katte. Generelt klarede kattene sig bedre sidste 
sommer end normalt.  Hvis vejret forbliver, som det er nu (sjask og meget regn), så 
forventer de, at de kommer til at se mange forhutlede katte, som er syge fx øremider, 
bylder, katteaids osv. Sidste år var de katte, som de fik ind, meget syge.  
 
Hvis Dyrenes Beskyttelse henter en kat i Skive Kommune, men tager den med til fx 
en dyrlæge i Viborg, så registreres katten stadig i Skive Kommune. 
 
De påpeger at det er svært at håndtere de rigtig vilde katte. Det er kun en bibeskæfti-
gelse for de fleste kredsformænd, så derfor ønsker de ikke at risikere liv og lemmer på 
at ”redde” katte, som er meget vilde. De er blot mennesker, og det kan sommetider 
være hårdt at være med til at aflive alle de dyr, som enten burde været blevet aflivet 
for lang tid siden, eller som aldrig får lov til at få et ordentlig liv, fordi folk ikke vil 
have dem. De mener bestemt, at de mange killinger kunne være undgået ved, at folk 
tager ansvar noget før.  
 
De oplever sommetider, at de komme ud til opgaver, hvor kattene er ”ejede”, men 
kattene er vilde og svære at komme til.  
 
Problemer med herreløse el. vilde katte:  
De synes bestemt, at de oplever problemer. Ofte er det meget kummerlige opgaver. 
Kattene har ingen status, og de vilde katte er der ingen, som tager vare på, så når Dy-
renes Beskyttelse bliver inddraget, så er kattene ofte rigtig syge og dårlige, og der 
burde have været taget vare på dem for lang tid siden.   
De påpeger, at folk ofte begynder at fodre kattene, fordi de får medlidenhed med dem. 
Dette giver ofte ballade i nabolaget, da det tiltrækker flere katte. Ofte ender det med, 
at det bliver  for uoverskueligt for folk.  
Den ene kvide fortæller om en episode i Skive Kommune, hvor ovenstående skete, og 
Dyrenes Beskyttelse efterfølgende var ude og aflive over 20 vilde katte. Ved sådanne 
situationer frakender folk sig ofte ansvaret, selv om de har fodret på kattene.  
De to kvinder mener ikke, at folk bør fodre vilde/herreløse katte, men i stedet få dem 
fanget ind, så de kan blive fikset (neutraliseret)   
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De får mange henvendelser fra folk, som oplever, at deres egen kat får bank af en her-
reløs kat. I disse sager hjælper de ved, at folk kan låne en fælde, og så har en af de 
nærliggende dyrlæger en billig pris på aflivning af disse katte. Herved undgår de at 
bruge for mange af Dyrenes Beskyttelses penge.  
 
Når de bliver spurgt, om kattene er vilde eller herreløse, så mener de, at kattene på et 
eller andet tidspunkt har været ejet, og derfor er herreløse. Mange af de vilde katte, 
som de har haft sager med, har på et tidspunkt været i menneskekontakt, og de mær-
ker tydeligt, at det ligger lige under overfladen på disse katte, at de har været tamme. 
Dog er kattene primært vilde, hvor de ikke kan komme til dem. Årsagen, til at de en-
der som vilde, er ofte, at de bliver lukket ud, fordi det løber løbsk for ejeren.  
 
De mener, at der kommer mange katte fra landbruget. Dette skyldes, at der bliver for 
mange katte på gårdene, som så trækker ud til naboer og lignende, og til sidst ender 
kattene i forstæder eller små byer.  
 
Generelt er det for nemt at anskaffe sig en kat. Bliver den væk, så kan man bare få en 
anden. 
 
Procedure ved herreløse el. vilde katte:  
Det kommer an på, hvor mange katte det drejer sig om. Hvis der er 1-3 vilde katte, så 
går de ind i sagen selv og sætter fælder op. Er der over 3 vilde katte, så samarbejder 
de med Kattens Værn. Dette skyldes, at Kattens Værn kan aflive kattene på stedet, 
hvilket kredsformændene synes er den mest humane måde at gøre det på. Hvis Dyre-
nes Beskyttelse skal aflive dem, så skal de bringe katten/kattene til en dyrlæge, hvil-
ket er meget stressende for vilde katte.  
 
Kommunens aftaler:  
Efter lidt snak om kommunernes aftaler med Kattens Værn, hvor det fortælles, at Kat-
tens Værn ofte opbruger det beløb, som de har til rådighed før årsskiftet, så fortæller 
den ene kvinde, at hun ikke tror, at kommunerne ved, hvor stort problemet er. Hun 
mener, at kommunerne skal bevillige så mange penge, at Kattens Værn kan arbejde 
sig igennem alle problemerne med katte i kommunen uden at skulle stoppe midt i det 
hele, fordi der ikke er flere penge. Det er dårligt givet ud, hvis hele problemet ikke 
løses.   
 
Til spørgsmålet om de kan mærke forskel på kommuner, som har en aftale med Kat-
tens Værn og kommuner, som ikke har, svarer de, at før Viborg Kommune fik en afta-
le med Kattens Værn, da fangede de rigtig ofte syge katte i kommunen.  
De fortæller om private personer, som hjælper de herreløse katte i Viborg Kommune. 
Der er blandt andet blevet foretaget en form for regulering i Viborg, hvor en lokal 
dyrlæge hjalp med neutraliseringen, og kattene blev efterfølgende sat ud igen samme 
sted, som de var blevet fanget.  
Men generelt havde de flere opkald og udkørsler i Viborg Kommune, før kommunen 
fik en aftale, end de har nu.  
 
De påpeger Skive Kommune som et sted, hvor der er mange katte. Det er bl.a. havnen 
i Skive, hvor de har set og oplevet rigtig mange katte. Det er dog blevet bedre efter, at 
Kattens Værn har reguleret en masse katte ved havneområdet. Før reguleringen var 
det rigtig syge katte, som befandt sig på havnen.  
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De er også sommetider ude ved private personer, hvor det er løbet løbsk for folk, så 
de har fået for mange katte.  
Det er oftere personerne i området, som gør, at der er mange katte, frem for at det er 
området i sig selv, der tiltrækker katte. Det er ofte socialt udsatte, som har mange kat-
te, som Dyrenes Beskyttelse får henvendelser omkring. Personerne har ofte lige så 
meget brug for hjælp, som dyrene har.  
 
Den ene af kvinderne oplever sommetider, at der bliver dumpet katte hjemme i hen-
des gårdsplads. Hun vælger at få mange af dem aflivet, men hun har også beholdt en 
par stykker.  
 
Samarbejde med Kattens Værn:  
De henviser rigtig meget til Kattens Værn, fx ved tilfælde af at der er mange vilde 
katte i sagen. De henviser primært for at gøre det mest humane for kattene.  
 
De mener begge, at borgere, som bor i kommuner uden en aftale med Kattens Værn, 
er mere tilbøjelige til at ringe til Dyrenes Beskyttelse. Ofte oplever de, at borgere har 
rigtig svært ved at gennemskue forskellen på Kattens Værn og Dyrenes Beskyttelse.  
Generelt prøver folk at ringe til alle de organisationer, de kan, for at få hjælp. Disse to 
kvinder prøver så vidt mulig at hjælpe kattene, selv om de sommetider oplever, at folk 
ikke er helt ærlige over for dem. Dette kan fx være ejede katte, som folk siger er en 
fremmed kat, som de ikke kender til.  
 
Sæsonvariation: 
De mener bestemt, at de kan mærke sæsonvariation. Lige nu er en meget stille periode 
(slut februar – start marts), men kommer vi en måned længere hen, så begynder de at 
få rigtig mange henvendelser. Det er oftest killinger, de så skal ud til.  
 
Ofte får de mange katte og killinger ind lige før sommerferien. Mange af disse katte 
bliver videreformidlet. 
 
Kattenes velfærd og status:  
De synes, at det er meget forskelligt, hvilken stand kattene er i, når de kommer ud til 
en sag. Ofte er kattene rigtig dårlige, når Dyrenes Beskyttelse kommer ind i sagen. 
Men de katte, som de spotter rundt omkring i byerne, er generelt i god stand. Hun 
mener,  at kattene ser godt ud i de første par leveår, men efterfølgende kan man godt 
se, at de lever et hårdt liv. Hvis der kommer for mange katte, så får kattene svært ved 
at klare sig.  
Ofte er de herreløse/vilde katte ilde set, dvs. folk ser dem som et skadedyr, og de har 
derfor en svær eksistens. De lever under kummerlige forhold, og kattens status er me-
get lav. Hun mener, at det er imponerende, at kattens status er så lav, når det er det 
kæledyr, der er flest af. Dog er dette formentlig også årsagen til, at statussen er så lav, 
da man altid kan finde en ny gratis kat.  
 
De mener, at når først de kigger på katten, så står den ofte kun til aflivning.  
De videreformidler alle de katte, som de vurdere kan fungere med mennesker 
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Andre organisationer:  
De tror, at det er et problem, at der er kommet så mange grupper på Facebook og pri-
vate organisationer, som prøver at hjælpe kattene. Det har den betydning, at grupper-
ne trækker i hver sin retning og besværliggør arbejdet for hinanden.  
 
Handleplan: 
De mener, at det vil være godt med en lovgivning. Men samtidig påpeger de, at fx 
landmændene har kunnet trække deres katte fra i SKAT, men de kan stadig ikke finde 
ud af at behandle deres dyr ordentlig. De tror dog ikke, at alle landmænd ved, at de 
kan trække katte fra i SKAT. De påpeger, at dyrlæger, som kommer i landbruget, bør 
være bedre til at påpege, hvis der går katte rundt, som burde blive behandlet eller neu-
traliseret.  
 
Den ene af kvinderne efterlyser en form for p-pille, i flydende form, så det kan gives 
til kattene i fx noget mælk, ud over foder eller i vandet. Hun tror ikke, at landmænde-
ne kan overskue, at de skal give en p-pille til hver enkelt hunkat en gang om ugen.  
 
De foreslår, at man opretter et dyreværn, som skal køre rundt i en bus. Den ene kvinde 
er mest tilhænger af, at man får kattene ordnet (neutraliseret), hvilket kunne foregå 
igennem denne bus, som hun bl.a. mener Dyrenes Beskyttelse kunne skyde nogle 
penge i. Hun tænker, at bussen kan være bemandet af bl.a. dyrlægestuderende, som 
kan komme ud og få noget erfaring. De frivillig, som fanger katte, skal så aflevere 
katten ved bussen, hvor kattene kan blive fikset.  
 
Hvor stor en del af problemet de tager hånd om og udvikling:  
De føler, at det er for lidt. De håndterer de rigtig dårlige katte, men der er stadig rigtig 
mange katte derude. De føler kun, at de tager overfladen, selv om de i tal håndterer 
rigtig mange katte.  
Det er sommetider svært for dem at vurdere, om de tager den rigtige ”gruppe” af kat-
te. Med det menes, at når de kommer ud til en påkørt kat, så ved de ofte ikke, om den 
er vild, herreløs eller ejet, fordi rigtig mange katte ikke er mærket.  
 
De tror, at folk ofte lukker øjnene for problemet. Folk kan være bange for, at de selv 
skal betale. Folk opgiver på forhånd, da de er bange for ikke at virke troværdige nok. 
De mener derfor, at der skal være mere oplysning om, hvad man gør, hvis man finder 
et dyr i nød, eller man ser vilde katte, som har det dårligt.  
 
De har været kredsformænd i hhv. 7 og 10 år. Den ene oplever, at der bliver færre vil-
de og herreløse katte, men hun erkender dog, at det nok skyldes, at de er inde i en stil-
le periode lige nu. Sidste år havde de omkring 300-400 sager ekstra bare i Viborgom-
rådet. I alt havde de 1100 sager (Det vides ikke, om det kun er kattehenvendelser eller 
generelle henvendelser til Dyrenes Beskyttelse)  
Generelt har Dyrenes Beskyttelse en stigning i antal af sager. De to kvinder har kørt 
omkring 14.000 km på det sidste år til dyreværnssager. De tror stigningen skyldes, at 
folk er blevet bedre til at benytte sig af tlf. Nr. 1812, og at kredsformændene bliver 
kendt i området, så folk kontakter dem privat.  
 
Fritgående katte eller ej:  
Den ene kvinde er både for og i mod løsgående katte. Hun har en indhegnet have til 
sine katte, men det er mere for hendes egen skyld, da hun derved kan undgå at være 
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bange for, at de bliver kørt ned. Hun ville ønske, at man kunne påtvinge folk at holde 
kattene på egen grund, men hun synes ikke, at det er realistisk.  
De påpeger, at det både kan genere naboer ved, at katten ”ødelægger” haver (tisser og 
defækerer), eller herreløse el. vilde katte kan genere folks egne katte.  
 
Mærkning af katte:  
De synes sommetider, at de ser en kat, som er øremærket. Dog kan de sjældent aflæse 
øremærket, hvis det er lavet med en klemmetang og/eller er skrevet med grøn. 
 
De bruger ofte facebook til at fremlyse kattene, og det ser de god effekt med. Det kan 
både være ejeren, som henvender sig, men det kan også være folk, som er interesseret 
i at adoptere katten. Dog får de samtidig kommentarer, hvor folk er bekymrede for, at 
katten kommer på internat, hvor den bare bliver aflivet.  
Det er både for kattens og eventuelle nye ejeres skyld, at de vælger at aflive de vilde 
katte. Der er ingen, der ønsker at få en vild kat, og det er heller ikke til kattens fordel 
at komme ind på et internat, når den aldrig har været i menneskehænder før.  
 
Foderværter: 
De har kendskab til foderværter bl.a. i Viborg. Her er der folk, som sørger for genud-
sætningskatte omkring stadion. De har lavet et system, hvor der er fire piger, som fod-
rer kattene. Hun mener ikke, at det er noget problem at finde folk, som gerne vil fodre 
kattene. Kattene bliver ikke regelmæssigt vaccineret, men de bliver holdt øje med 
dagligt. Der fodres kun de katte, som de ved er blevet fikset. Den ene kvinde påpeger, 
at foderværter er nødt til at have styr på kattene og deres velfærd, da de er skrevet 
som ejere for kattene.  
 
Kredsformændene bliver sponsoreret af Maxi Zoo, som giver dem alt det udløbne fo-
der. De to kvinder har en dyreværnsbil, som de bruger til at udbringe foderet, når de 
tager ud til nye sager, hvis de finder det nødvendigt. De har bl.a. givet foder til katte-
ne i Viborg og på Skive Havn.  
Kattene er vilde, men de er blevet indfanget, testet for FIV/FeLV og steriliseret. Der-
efter blev de sat ud igen samme sted, som de kom fra. De to kvinder mener, at det er 
en stor fejl, at private folk prøver at omhuse vilde katte, da det strider mod kattens 
natur.  
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KV1: Katteinspektør ved Kattens Værn 
 

Definitioner: 
Herreløs kat: tam og uden ejer 
Vild kat: vild og uden ejer  
 
Problematikken, ved at håndtere herreløse katte, er, at der også er mange ejede katte, 
der færdes frit. Der er mange af ejede katte, der færdes frit, der ikke er mærkede – hun 
vurderer, at det er 80%, der ikke er mærkede. Det gør det rigtig svært at skelne mel-
lem de herreløse og de ejede katte. 
 
Erfaring med vilde- og herreløse katte 
Som inspektør dækker hun størstedelen af Jylland. Hun indfanger vilde og herreløse 
katte og sørger for, at de enten bliver aflivet eller genudsat. Når en kat bliver aflivet, 
foregår det på stedet kort tid efter, at den er blevet indfanget. Hun synes, at det er 
spild af tid, og at det er synd for katten at transportere den rundt blot for at aflive den 
et andet sted. 
Hvis hun fanger en tam kat, så kører hun den enten til Kattens Værns internat i Aal-
borg eller afleverer den på Dyrenes Beskyttelses internat i Brande. Hun forsøger at 
samle flere katte sammen, så hun ikke bruger det meste af sin arbejdsdag på at køre 
frem og tilbage til Aalborg med en enkelt kat. Hun er blevet mere hård med tiden og 
har ikke noget imod at tage en tam kat og køre på internat velvidende, at den måske 
har en ejer et sted. Det er ejerens egen skyld, at de ikke har passet bedre på katten og 
som minimum har fået den mærket. Hun er heller ikke i tvivl om, at hun, gennem sin 
tid som inspektør, er kommet til at indfange og evt. aflive nogens ikke mærkede kat. 
 
Der er forskel på, hvordan de enkelte katteinspektører hos Kattens Værn arbejder 
f.eks., hvis man kigger på, hvor mange katte de afliver, og hvor længe de arbejder på 
en sag.  
 
Proceduren er normalt, at alle vilde katte bliver aflivet, medmindre der er en borger, 
der ønsker at blive fodervært for katten – så bliver katten genudsat efter, at den er ble-
vet neutraliseret, øremærket vaccineret osv.  
 
Der er nogle grupper af personer med særlig interesse for katte, der har det meget 
svært med at få kattene aflivet, så de forsøger at finde en fodervært til vilde katte, så 
de kan blive genudsat. Hun har det dog rigtig svært ved den procedure, da det medfø-
rer, at katten skal indfanges et sted, ind på internatet for at bliver ordnet, flyttes til et 
nyt sted, hvor den bliver holdt inde i de første 3-4 uger, for til sidst at blive lukket ud 
et fremmed sted. Hun mener, at katten ville være bedre tjent med en aflivning i stedet 
for at blive udsat for en masse unødig stress. Disse personer med særlig interesse for 
katte mener også, at Kattens Værn burde forsøge at gøre vildkattene tamme, men det, 
mener katteinspektøren, er helt urealistisk. 
Hun er generelt ikke vild med at genudsætte vildkatte af flere årsager. 1 Fordi man 
tvinger den igennem en masse stress. 2 Fordi det er svært at holde øje med katten, og 
hvis den bliver syg, er det svært at gøre noget ved det. 3 Fordi man fodrer genudsæt-
ningskatte udenfor, hvilket vil lokke andre katte til, og så kan man starte forfra igen.  
 
Når hun skal finde ud af, om en kat er tam eller vild, bruger hun tit tid på at snakke 
med henvender om, hvor længe katten er kommet hos dem, hvordan den opfører sig, 



	 CIX	

om de kan komme til den osv. Når hun kommer til en fælde, hvor der er gået en kat i, 
kan hun også ret hurtigt ud fra dens adfærd aflæse, om den er vild eller tam. Hun tjek-
ker, om dyret er øremærket. Hvis den ikke er øremærket, bedøver hun katten, så hun 
stille og roligt kan få tjekket den igennem og se, om den er chippet, og hvilken stand 
den ellers er i, uden at stresse katten unødigt. Hun anvender zoletil til sedering.  
 
Hun kender nogle jægere, der er rimelig fornuftige overfor katte, men hun kender og-
så til jægere, der gladeligt skyder katte, hvis de ser dem i naturen. Hun vurderer, at 
60-70% af de danske jægere vil skyde en kat, hvis de ser en, når de er på jagt.  
Hun har hørt en historie fra Spjald om, at nogen i byen en gang imellem kører rundt 
og samler katte ind og sætter dem af ude i en plantage.  
Så folk har nogle alternative metoder til at komme katteproblemet til livs.  
 
Områder: 
Som inspektør dækker hun størstedelen af Jylland. 
 
I Herning Kommune er det hovedsageligt i boligforeninger, at der er problemer med 
herreløse katte. Det kan både være i Herning by eller i mindre byer i kommunen. I 
nogle områder løber kattene mellem flere boligforeninger.  
 
Hvis der færdes mange katte i en boligforening, er det typisk, fordi der er nogen af 
lejerne, der fodrer dem. Det skaber konflikt, da nogle lejere bliver generet af kattene, 
mens andre er glade for dem. Bestyrelsen i boligforeningen kontakter oftest Kattens 
Værn, når de har fået tilpas mange henvendelser fra deres lejere om problemer med 
katte i området. De fleste boligforeninger vil have at Kattens Værn skal give dem, der 
fodrer kattene en bøde, men det har de altså ikke myndighed til. 
Boligforeningerne i Herning Kommune betaler gerne for at få kattene indfanget.  
 
I Skive har der været problemer med katte på Skive Havn. I år 2017 fangede hun 33 
katte. I år blev hun så igen kontaktet af sin kontaktperson på havnen, som fortalte, at 
der var mange katte igen. Hun opfordrede ham derfor til, at de skulle ændre taktik – 
indfange alle katte og neutralisere og genudsætte nogle stykker. Kommunen og Kat-
tens Værn vil ikke blive ved med at betale, hvis der ikke kommer styr på det, så de 
bliver nødt til at finde en løsning, hvis de ikke selv vil stå med udgifterne. I år har hun 
fanget 24 katte og genudsat 3-4 katte. Hun tror, at der er 2-3 vildkatte deroppe endnu, 
men folket på havnen var meget imod, at hun skulle fange flere. De har det meget 
svært ved at kattene skal aflives, da de er glade for dem og synes, at det er hyggeligt, 
at de er der.  
Det er hendes plan at holde kontakten med dem løbende, da hun heller vil tage det i 
opløbet og aflive nogle enkelte katte i stedet for at skulle vente længere tid og så af-
live en hel masse. Hun har en aftale med dem om, at hun leverer foder engang imel-
lem for at holde den gode kontakt.  
For et år eller to siden var der nogle oversvømmelser på havnen, som højst sandsyn-
ligt har slået en del katte ihjel. Det tyder desuden på, at kattene på havnen spreder sig, 
da hun har haft flere sager på Fjordvej, som ligger forholdsvis tæt på. 
Der er nogle enkelte steder i Skive by, hvor der er katte, ellers har hun hovedsageligt 
sager udenfor Skive by.  
 
Hun har kun haft omkring 5-10 sager i sommerhusområder over de seneste 6 år.  
 



	 CX	

Det er ikke altid området, der bestemmer, hvor der er mange katte. Hvis hun hører om 
nogle personer, der har rigtig mange katte, så forsøger hun at opsøge dem og tage en 
snak med dem. Det er dog ikke altid, at de er villige til at samarbejde. Hun oplever 
ofte, at det er ”nogle sølle eksistenser”, der har mange katte. De har ofte meget svært 
ved at se, at de gør det for deres egen skyld og ikke for kattenes. Nogle mennesker 
lever på en sten for at få råd til alle deres katte og vil dem kun det bedste, selvom de 
stadig ikke har råd til at tage dem til dyrlægen og give dem ormekur, loppekur og lig-
nende. Det kan også sagtens være hos veludannede mennesker, der ”pludseligt” står 
med en hel masse katte. 
Når der er tale om de større sager med mange katte, så mener hun, at folk ofte selv er 
skyld i, at problemet har udviklet sig. Hun er overbevist om, at når der er tale om nog-
le sager med at større antal katte, så er det, fordi de er blevet fodret et bestemt sted 
over en længere periode. Oftest har de startet med at fodre nogle enkelte katte, som så 
har formeret sig og blevet til mange. Hun mener derfor ikke, at det bør være kommu-
nen eller Kattens Værn, der skal betale for disse sager. 
 
Hun har en del af de større sager – mindst en gang om måneden.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation: 
Når man ringer til Kattens Værn første gang, skal man igennem hovednummeret, hvor 
de opretter en sag, som så ender hos den lokale katteinspektør. Herefter foregår kon-
takten direkte mellem henvender og inspektør. Hvis samme henvender får et problem, 
ringer personen måske direkte til inspektøren fra start. De bliver dog stadig sendt vi-
dere til enten kommunen eller til hovednummeret, da det kun er her, sager kan opret-
tes. Hun får altså både sager via hovednummeret og nogle, der kontakter hende direk-
te. 
 
Det er forskelligt, hvorfor borgere vælger at ringe til Kattens Værn. Nogle har lagt 
mærke til katte, der går i deres nærområde og er bekymrede for, om de har en ejer. 
Andre er generede af, at kattene f.eks. skider i deres have eller overfalder borgerens 
egen kat.  
Der er nogle, der kontakter Kattens Værn, fordi de har fodret på en tam, herreløs kat 
over en længere periode, og nu kan de af en eller anden årsag ikke fortsætte med det 
mere. De er dog ikke særlige villige til at betale det, det koster at få katten på et inter-
nat. Hun mener, at når man har valgt at fodre på en kat over længere tid, så har man et 
ansvar for katten, som man ikke bare kan smide over på andre, fordi man ikke vil ha-
ve katten længere. 
 
Herning Kommune: I Herning Hommune får hun primært henvendelser fra boligfor-
eninger, men får også enkelte private henvendelser. Over de 6 år hun har været in-
spektør, har hun haft 50 sager i Herning Hommune. Heraf 44 sager fra boligforenin-
ger eller virksomheder og 6 private sager. Antallet af sager i Herning Kommune er 
lavt sammenlignet med andre kommuner. Hun tror, at årsagen til det lave antal sager 
er, at kommunen ikke har en aftale med Kattens Værn og dermed, at borgere selv skal 
betale. Hun tror ikke, at det er fordi, der ikke er nogen katte i kommunen.  
 
Der plejer at være en periode med forårskillinger og en periode med efterårskillinger. 
I december, januar og februar plejer hun ikke at have særlig mange sager. 
I år 2018 var der en hård vinter i marts, og hun tror, at det medførte, at der gik mange 
killinger til. Hun oplevede nemlig at drægtighedsperioden og killingeperioden kom 
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senere, end den plejer. I år har hun oplevet killinger tidligere end forventet (killinger 
allerede i midten af marts).  
Hun har været inspektør i 6 år og sidste år (2018), er det år, hvor hun har haft aller-
flest sager. I år 2018 aflivede hun over 450 katte. Årsagen er ikke, at der er kommet 
flere katte, men at folk er blevet mere opmærksomme på de vilde og herreløse katte. 
Der er dog stadig nogle, der fortsætter med at være sløsede i deres hold af katte og 
nogen, som dumper katte på rastepladser osv.  
 
Samarbejde med kommuner: 
I 2012 afsluttede Kattens Værn deres samarbejde med Herning Kommune pga. en 
økonomisk krise i organisationen. Inden for det efterfølgende års tid prøvede Kattens 
Værn at genopstarte samarbejdet, men det var Herning Kommune ikke interesseret i. 
 
Skive Kommune startede samarbejde med Kattens Værn i 2014 eller 2015. 
 
Generelt fortæller hun, at der er mange forskellige typer aftaler med de enkelte kom-
muner. Som regel vælger den enkelte kommune at sætte et bestemt budget, der må 
benyttes til kattesager i kommunen. Det er også forskelligt fra kommune til kommu-
ne, hvor stor forståelse der er for Kattens Værns arbejde. Nogle mener, at det slet ikke 
bør være nødvendigt at fange en hel masse katte det samme sted – de mangler altså 
noget forståelse for, at hvis man ikke tager alle kattene nu, så kan man komme tilbage 
igen næste år og starte forfra med en ny, stor flok katte. 
 
Når de opstarter en ny aftale med en kommune, har de ofte både mange sager og store 
sager. Sådan var det i Skive, da de startede op for 4-5 år siden. I andre kommuner er 
der en mere langsom opstartsfase. Det kan f.eks. være i kommuner, hvor folk er ble-
vet vant til at lukke øjnene for problemet eller selv løser problemer ved at fange eller 
skyde kattene.  
 
Samarbejde med Dyrenes Beskyttelse: 
Hun prøver så vidt muligt at samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, selvom de ikke 
altid er enige om, hvordan tingene skal gøres. Hun bliver dog lidt træt af situationen, 
hvis de kun ringer til hende, når der er nogle enkelte katte tilbage, som de ikke kan 
fange, og som hun så skal ud og fange og stå med udgifterne til. Hun vil hellere in-
volveres fra starten, så de kan lave en fælles plan. Det gør det  også meget nemmere at 
fange kattene.  
 
Kattenes velfærd: 
Det er meget forskelligt, hvordan kattene ser ud. De steder, hvor kattene bliver fodret, 
er de oftest i fin huld og ser generelt pæne ud og har ikke sår eller bylder.  
Hvis hun kommer til et dødsbo, steder hvor folk glemt deres katte eller til katte, der er 
blevet sat ud i et fremmed område, så er der tale om tynde og skravlede katte med 
lopper og lus. Hun viser nogle billeder af nogle katte, der er i rigtig dårlig stand med 
store sår og bylder, men det er ikke mange af disse, hun ser. 
 
Hun har ikke oplevet en udvikling over tid.  
 
Udvikling over tid: 
Antallet af sager i Skive synes at være faldende.  
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Landmænd og katte: 
Når hun kommer ud i de mindre byer, så spørger hun tit, om der ligger nogle gårde i 
nærheden, hvor kattene kunne stamme fra, men det er langt fra altid tilfældet. 
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Det er blevet for nemt at holde kat og glemme den igen, når den ikke lige passer ind i 
hverdagen mere. Det er også for nemt at fodre herreløse katte i den udstrækning, det 
passer en, men hvis det så udvikler sig til et problem, vil man have alle mulige andre 
til at betale for at løse det. Hun har det rigtig skidt med folks sløsethed overfor dyr, og 
hvor ”gode” de er til at skubbe ansvaret fra sig. Hun tror både, at det er af økonomiske 
årsager, men også bare fordi det er nemt at gøre.  
 
Mærkning og registrering bør være lovpligtigt. Hun tror dog, at det er langt ude i 
fremtiden, før det bliver gældende. I Vestjylland, hvor hun arbejder, er der ofte en ge-
nerel holdning til, at ”det bare er en kat”, og at man holder kat på samme måde, som 
man har gjort i mange år. 
  
Hun mener ikke, at det er dyrlægerne, der bør sætte priserne ned. Hun mener ikke, at 
dyrlægerne skal arbejde gratis, bare fordi der er nogen, der har valgt at anskaffe sig et 
dyr, de ikke selv vil bruge penge på. Denne snak tager hun ofte med folk, når hun er 
ude. Hun prøver også at forklare folk, at hvis de kun har nogle enkelte neutraliserede 
katte, så er de meget billigere at fodre på, end hvis der er 20 katte, der hele tiden bli-
ver til flere.   
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KV2: Kattens Værns internat i Aalborg 
 
Definition på vildkat og herreløs kat: 
Der er mange forskellige definitioner på de to begreber, og folk blander ofte de to 
sammen.  
En vildkat kan man ikke røre ved, medmindre man har været fodervært for den i en 
længere periode, og katten derfor er blevet tryg ved dig.  
En herreløs kat kan man røre ved, og den søger menneskelig kontakt på trods af, at 
den ikke har en ejer. 
 
Internatets erfaringer med herreløse katte: 
Man kan kontakte Kattens Værn, hvis man finder en herreløs kat. Kattens Værn kan 
hjælpe med indfangning, eller man kan selv aflevere katten på internatet.  
 
De arbejder med forskellige typer af katte. De vilde katte bliver oftest aflivet hos kat-
teinspektøren (som indfanger katte) og ender derfor aldrig på internatet. Når de får 
vilde katte ind på internatet, er det enten, fordi de skal genudsættes, eller fordi man er 
i tvivl om, hvorvidt de er vilde eller tamme. De oplever nemlig, at nogle vildkatte vi-
ser sig blot at være ”forvildede”, herreløse tamkatte. Det kan være svært at vurdere, 
om katten er vild eller blot utryg og bange. Når de er i tvivl, beholder de katten på in-
ternatet i nogle dage til observation. Herefter tages der en beslutning om, hvorvidt de 
mener, at katten kan blive så tam, at den er egnet til formidling. De får også rigtig 
mange tamme herreløse katte, som bliver fanget og indleveret på internatet f.eks. af 
privatpersoner. Det kan også været privatejede katte, som ejer af en eller anden grund 
ikke kan have mere. Det koster et vist beløb at aflevere sin egen kat på internatet.   
 
De genudsætter mange katte, hvilket vil sige, at efter katten er blevet indfanget, un-
dersøgt af en dyrlæge, neutraliseret og mærket, bliver den genudsat i det område, hvor 
den blev indfanget. En genudsætning kræver, at der er en fodervært, der er ansvarlig 
for, at katten fremadrettet bliver fodret og ”tilset” dagligt. Da katten er vild, er det dog 
svært at komme tæt på den og dermed svært at holde øje med, om katten får et sår el-
ler lignende. Det koster foderværten 600 kr. at få en kat indfanget, neutraliseret, mær-
ket osv., og så står Kattens Værn for at betale det resterende beløb for genudsætnings-
forløbet. Efterfølgende er det foderværten, som står for alle udgifter til katten. Han 
synes, at ordningen med genudsætningskatte fungerer rigtig fint.   
Der er mange, der mener, at hvis man genudsætter en vildkat i et område, så sørger 
dens tilstedeværelse for, at der ikke kommer nogle nye til. Denne teori tror han dog 
ikke på. Man skal kun vælge at genudsætte en vildkat, hvis man gerne vil have katten 
bliver i området, fordi man synes, at det er synd at aflive den, og fordi man måske sy-
nes, at det er rart, at den fanger mus osv. 
 
En vild kat, der skal genudsættes, bliver installeret udenfor i et skur i et rum for sig, 
da det stresser dem meget at komme indenfor. Det er i øvrigt også svært at håndtere 
dem i de bure, der er indenfor på internatet. De vilde katte bliver håndteret mindst 
muligt, for at stresse dem mindst muligt.  
Hvis en kat kommer ind, og man er i tvivl, om den er tam, så bliver den installeret i et 
bur med en kasse inde på internatet. Det er vigtigt, at de har adgang til en kasse, de 
kan gemme sig i, da det nedsætter deres stressniveau markant. Buret bliver mærket 
med en seddel, hvorpå der står, at det kun er ansatte, der må håndtere denne kat. Hvis 
de ansatte så vurderer, at katten kan blive tam, så kan de frivillige begynde at bruge 
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noget tid sammen med katten. I løbet af den næste uges tid tager de en beslutning, om 
de tror, at katten med tiden vil egne sig til videreformidling. Han erkender, at i de pe-
rioder, hvor der er rigtig mange katte på internatet, vil disse katte desværre ikke få 
ligeså lang tid på internatet, før man tager en beslutning om deres fremtid. Det samme 
gælder for de syge katte – man går længere for de syge katte i lavsæsonen end i høj-
sæsonen. Årsagen til dette er, at der er plads til et begrænset antal katte på internatet, 
og derfor bliver de nødt til at prioritere de katte, der har størst chance for at få at blive 
raske og finde et nyt hjem. 
 
Han bryder sig ikke om at lade højdrægtige hunkatte sterilisere, da han har det skidt 
med at fjerne levedygtige killinger. Derfor vælger han at lade de højdrægtige hunkatte 
få deres killinger, hvis der er kapacitet til det på internatet. Han regner med at kunne 
lade 4-5 hunkatte få deres killinger på internatet i løbet af foråret, men bliver derefter 
nødt til at sterilisere dem efterfølgende.  
Han drømmer om at arbejde hen imod, at højdrægtige hunkatte altid har mulighed at 
få deres killinger i stedet for, at de skal steriliseres. Det kræver dog, at der kommer 
færre katte ind på internatet i løbet af året.  
 
Som organisation synes han, at det er rigtig vigtigt at være gennemsigtig og fortælle 
om deres arbejde. Han deler mange tal f.eks. aflivningsstatistikker, da det er vigtigt at 
udbrede detaljer om det katteproblem, vi har i Danmark, og på den måde gøre flere og 
flere folk oplyste og opmærksomme på det.  
 
Han tror, at der er nogle jægere, der skyder katte, selvom det er ulovligt.  
 
Interessen for internatkatte:  
I år 2018 fik de 733 katte ind på internatet. Ud af disse er ca. 125 privatindleveret 
(ejere, der ikke kunne have deres kat mere). De resterende katte, altså ca. 600 styk, 
var altså vilde eller herreløse. Ud af de i alt 733 katte blev ca. 522 videreformidlet og 
ca. 211 aflivet.  
 
De oplever, at det er rimelig nemt at komme af med katte på internatet. Der er typisk 
3 typer af folk, der køber kat hos dem. Den ene er typen, der synes, at det er nemt at 
købe en ”færdig pakke” hos dem, altså en kat, der er neutraliseret, vaccineret, mærket 
osv. i stedet for selv at anskaffe sig en kat, som efterfølgende skal til dyrlæge over 
flere omgange for at få det gjort og på den måde også betale en højere pris. Den anden 
type er dem, der ”køber historien”, dem der gerne vil hjælpe den enkelte kat. Den 
tredje type er dem, der synes, at Kattens Værn gør et godt stykke arbejde og gerne vil 
støtte lokalt. 
 
Vilde- eller herreløse katte i Danmark: 
Han tror, at de 500.000 herreløse katte i Danmark, man ofte snakker om, er et over-
drevet stort tal. Han tænker, at det er mere realistisk med det halve, altså ca. 250.000 
herreløse katte.  
 
Ofte render der flere katte rundt, end man lige regner med. Han fortæller et eksempel, 
hvor de indfangede 27 katte hos samme person. Kort efter kommer parret, der boede 
overfor personen, ind på internatet for at adoptere to katte. Medarbejderen troede 
straks, at det var, fordi Kattens Værn havde taget deres gamle kat, og de derfor øn-
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skede at få en ny. Det viste sig dog, at parret aldrig havde haft kat og desuden kun 
troede, at personen overfor kun havde et par enkelte katte.  
 
Hans bud er at i de kommuner, som Kattens Værn har en aftale med, der afliver de 
mellem 5-10% af de vilde katte. Sidste år aflivede Kattens Værn i alt ca. 4000 katte.  
 
Nogle dyreværnsorganisationer fraråder, at man fodrer de herreløse katte, mens de 
hos Kattens Værn opfordrer til det. Forstået på den måde, at man ikke hjælper en her-
reløs kat ved ikke at fodre den – katten og dermed problemet bevæger sig bare et an-
det sted hen i stedet for. Det er også nemmere for en katteinspektør at fange en kat, 
der er blevet fodret på i en periode, da den så vil søge til det område, være mere tryg 
og dermed også mere tilbøjelig til at gå i en kattefælde.  
 
Kattenes velfærd: 
Alle katte, de får ind på internatet, gennemgår et dyrlægetjek, hvor kattens generelle 
stand samt huld og tænder bliver vurderet. Alle katte testes for FIV/FELV og coron-
avirus. Katten bliver aflivet, hvis de har FIV/FELV eller coronavirus, eller hvis deres 
tænder er meget dårlige.  
Alle katte, der er negative for de tre virussygdomme og vurderes egnede til internatet, 
bliver behandlet for øremider, orm og lopper. Alle kattene bliver desuden øremærket 
eller chippet (registreres hos Det Danske Katteregister), vaccineret to gange og neu-
traliseret. De bruger gerne tid og ressourcer på at hive tænder ud og reparere andre 
sår/skader, hvis de vurderer, at katten ikke vil få yderligere problemer i fremtiden. 
 
Generelt er de herreløse kattes velfærd god. De fleste er rimelig fornuftige i huld og 
ser generelt meget pæne ud. Der er enkelte gange nogen, der ligner noget, der er løgn. 
Han har en fornemmelse af, at de fleste af dem, der har dårligere velfærd, ender hos 
Dyrenes Beskyttelse. Dette kan altså være årsagen til, at de katte, som de ser på inter-
natet, generelt ser pænere ud. Desuden sorterer katteinspektøren også i de katte, de 
indfanger, før de bliver bragt til internatet. Hvis katten tydeligvis er vild eller har det 
meget dårligt, så bliver den aflivet af katteinspektøren på stedet.  
 
Den primære årsag til aflivning er FIV/FELV og coronavirus. Som udgangspunkt te-
ster de alle katte på internatet for disse ting. De eneste katte, som ikke bliver testet, er 
meget unge killinger, hvis mor er testet fri for de tre sygdomme. Argumentet for dette 
er bl.a., at coronavirus tidligst kan smitte, når killingerne er 5 uger gamle.  
Nogle dyreværnsorganisationer vælger kun at teste de katte, der er i særlig risiko 
f.eks. voksne, intakte hankatte. Han mener ikke, at det giver mening kun at teste nogle 
af kattene, for så kan man lige så godt lade være. Det er vigtigt for internatet at være i 
stand til at sige, at alle deres katte til videreformidling og genudsætning er testet for 
de 3 sygdomme og er sunde og raske.  
 
Antal og årsag til henvendelser og sæsonvariation:  
Man kan både ringe direkte til internatet eller til Kattens Værns hovedkontor. 
 
De har højsæsonen i august, september og oktober. Det er i højsæsonen, at de har al-
lerflest katte på internatet. I juni og juli samt november og december er der også en 
del at lave. Januar, februar, marts, april og maj er lavsæson. De får ikke nogle nye kil-
lingekuld ind efter midt november. Fra november og frem til maj håndterer de derfor 
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hovedsageligt privatindleverede katte. Fra maj og frem begynder det at gå stærk, da 
de her får mange hunkatte og deres killinger indleveret.  
 
De har lige fået installeret nyt telefonsystem, så de har ikke decideret statistik over 
antallet af henvendelser på nuværende tidspunkt. De får langt de fleste henvendelser i 
juni, juli og august. De oplever, at antallet af henvendelser stiger helt vildt, når killin-
gerne begynder at bevæger sig væk fra deres mor og søskende. I sommerperioden får 
de også en del henvendelser fra sommerhusområder.  
 
Årsagen, til at folk henvender sig til dem, er typisk, at der er en kat, der færdes på de-
res grund, som henvender ikke ønsker skal være der. Det er typisk, fordi henvender er 
trætte af dem, f.eks. hvis deres andre katte eller hunde bliver generet af katten eller 
blot, fordi de ikke ønsker at have katten gående hos dem. I første omgang opfordres 
henvender til at undersøge, om katten er mærket eller chippet samt at fremlyse den på 
Facebook eller i lokale forretninger. For medarbejderne hos Kattens Værn handler det 
om at kode, hvad folk siger, for det, der for én er helt forfærdeligt, kan for den næste 
være helt normalt. En gang imellem fornemmer de, at henvender forsøger at komme 
af med sin egen kat ved at sige, at den er herreløs. Det kan de hos Kattens Værn dog 
ikke gøre noget ved, og de vil hellere hjælpe katten end at tage en diskussion op. Der 
er heller ikke nogen tvivl om, at nogle af de katte, de får ind, ender der, fordi en per-
son er træt af f.eks. naboens kat og derfor vælger at aflevere den på internatet. Han 
har dog ingen mulighed for at gennemskue dette, hvis katten ikke er mærket, og der-
for er det svært at undgå. 
 
Han har ikke sagt nej til at tage imod en kat i de sidste to år, hvis ellers henvender har 
gjort lidt fo, at finde ud af, om katten har en ejer. Det er sket enkelte gange, at han har 
bedt folk om at vente en uge eller to, før de afleverer katten, pga. pladsmangel.  
Hvis de får en kat ind, der ikke er blevet fremlyst lokalt, så bliver den fremlyst på de-
res hjemmeside. Han mener dog, at der er størst chance for at finde kattens ejer via 
Facebookopslag i lokale grupper eller ved at hænge sedler op ved den lokale køb-
mand. Det er meget sjældent, at de får respons, når de fremlyser katte på deres hjem-
meside.  
 
Det er sjældent, at der bliver indleveret mærkede katte på internatet. Det er typisk, 
hvis der er nogle, der kommer uanmeldt uden at have kontaktet internatet forinden. 
Det hænder også engang imellem, at en katteinspektør kommer til at fange en mærket 
kat ved en fejl. 
 
Samarbejde med kommuner: 
De har væsentligt flere sager fra kommuner med en nyopstartet aftale end dem, der 
har haft en aftale længe. Når en kommune opstarter en aftale, så er der typisk rigtig 
mange borgere, der har problemer med herreløse katte. De første to år, en kommune 
har en aftale, bliver årsbudgettet til Kattens Værn hurtigt brugt. Efter de første to år er 
ovre, så rækker budgettet noget længere, da man har fået kontrol over de største pro-
blemområder, der var i kommunen.  
Hvis en borger fra en kommune uden en aftale med Kattens Værn kontakter dem, så 
vil de i 9/10 tilfælde undlade at få hjælp, når de finder ud af, at de selv skal betale for 
ydelsen. Han tror ikke, at disse borgere i stedet får hjælp fra Dyrenes Beskyttelse, da 
Dyrenes Beskyttelse kun tager sig af nødstedte dyr. Nogle vælger måske selv at an-
skaffe en fælde, fange katten og bringe den til den lokale dyrlæge til aflivning. 
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Han er ikke i tvivl om, at det er af økonomiske årsager, at nogle kommuner vælger 
ikke at have en aftale med Kattens Værn. 
De kommuner, der har en aftale, er typisk kommuner, hvor den tekniske forvaltning 
er rigtig pressede over mange henvendelser fra borgere, der har problemer med herre-
løse katte.  
 
Han mener, at det er et kommunalt ansvar at hjælpe med herreløse katte.  
 
Samarbejde med Dyrenes Beskyttelse: 
Hvis folk henvender sig med en tilskadekommen tamkat, f.eks. en kat med et brækket 
ben, så opfordrer han til at ringe til 1812 (Dyrenes Beskyttelse), hvis de ikke har køre-
lejlighed til at bringe den til Kattens Værns internat.  
 
Udvikling over tid: 
De har lige fået nyt system og kan derfor ikke lave detaljeret statistik på nuværende 
tidspunkt.  
 
Han fortæller dog, at de har fået flere og flere katte ind de seneste 3 år. De har faktisk 
mere end fordoblet antallet af katte over de seneste 3 år. Han mener dog ikke, at det 
fortæller noget generelt om katteproblemet i Danmark, da stigningen på deres internat 
bl.a. skyldes, at han har lavet en del ting om på stedet. De er blevet mere synlige og 
fået optimeret internatets indretning.  
 
Handlingsplan for katteproblemet: 
Han opfordrer altid alle til at få deres katte mærket, da man på den måde kan undgå, 
at katten ender på et internat, fordi man ikke kan finde frem til dens ejer.  
 
Han synes, at det er helt ok, at katte færdes frit, men han synes ikke, at der bør gå 
umærkede katte rundt. I fremtiden bør man sikre sig lovmæssigt, at hvis en umærket 
kat går frit, så er den per definition herreløs. Dette vil lette arbejdet for alle dyre-
værnsorganisationerne betragteligt. På den måde vil man opfordre katteejere til at få 
deres kat mærket, fordi der ellers er risiko for, at den bliver indfanget og enten sat på 
internat eller aflivet.  
Det er dog svært at håndhæve sådan en regel, da politiet har meget travlt og derfor 
ikke prioriterer kattesager, hvis der ikke er tale om vanrøgt. Politiet hjælper heller ik-
ke ifm. nabostridigheder, hvis en borger er træt af naboens kat, og naboen ikke er vil-
lig til at gøre noget ved det.  
Han føler, at internatet på nuværende tidspunkt laver en del af politiets arbejde uden 
at få betaling for det. Han fortæller, at der står i loven, at man skal bringe naboens kat 
til et internat, hvis den generer dig, og naboen ikke gør noget ved det på trods af gen-
tagne klager. Generelt synes han, at det er uretfærdigt, at internatet skal stå med udgif-
terne, når de udfører et arbejde, der er lovbestemt. Hvis det derimod blev bedre defi-
neret i lovgivningen, hvordan arbejdet skal foregå, så vil han meget gerne samarbejde 
med politiet. Det kunne f.eks. være, at når man bringer naboens kat til et internat, så 
kan den sidde der, indtil ejer kommer og henter den, og ellers bliver ejerskabet over-
draget til internatet. Det burde koste et lovgivningsbestemt beløb at indlogere katten 
på internatet, samt et vist beløb pr. dag samt et beløb, når katten udleveres. Dette be-
løb må politiet betale til Kattens Værn, og så må politiet stå for at indkræve pengene 
fra kattens ejer. Det bør ikke være Kattens Værns opgave.  
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Selvom politiet måske ikke vil bruge ressourcer på at håndhæve en lov om obligato-
risk mærkning at katte, så vil det gøre det meget nemmere for dyreværnsorganisatio-
nerne at udføre deres arbejde.  
 
I lovgivningen bør man definere hvem, der må håndtere de herreløse katte. Han me-
ner, at de mindre dyreværnsorganisationer sjældent har styr på reglerne og derfor 
kommer til at bryde dem, selvom de arbejder af god mening. Man bør derfor fokusere 
på de store dyreværnsorganisationer i Danmark, hvis man skal lave en kattelov, som 
bl.a. omhandler hvor borgere skal bringe herreløse katte hen. 
 
Katteejere bør være mere bevidste om, at deres kat ikke skal være til gene for andre. 
 
Han mener ikke, at det er dyrlægerne, der bør sænke deres priser for at komme katte-
problemet til livs. Det koster penge at have dyr, og sådan er det.  
 
Han mener, at det er et kommunalt ansvar at hjælpe med herreløse katte.  
 
Hos Kattens Værn har de skilt deres katteregister (Det Danske Katteregister) fra deres 
organisation, så det nu er sin egen særskilte afdeling. Grunden til denne ændring er, at 
hvis registret skal være lovbestemt, så må der ikke sidde en privatorganisation bag 
det. Der sidder nu en bestyrelse og styrer registret, som stadig holder til i Kattens 
Værns bygninger. Det Danske Katteregister er altså klar til at blive et lovbestemt regi-
ster. 
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PD: Mindre dyreværnsorganisation i Herning Kommune 
 
Erfaringer: 
Dyreværn: 
Kvinden driver en dyreværnsforening fra adressen. Lovligt registreret i et år, men har 
kørt det i 23 år. De er godkendt til næsten alle slags dyr undtagen vaskebjørne, hvor 
kvinden har været med til at lave loven mod hold af vaskebjørne. De får ingen donati-
oner og er ikke så meget på sociale medier.  Det løber rundt via de penge, hun får ind 
fx ved at sælge en kat.  Hun sælger mellem 10-15 katte om året. Kattene kommer fra 
lokalområdet. 
De har selv ni hunde og kan passe tre hunde oven i. Og ellers så har de rigtig mange 
katte.  De beholder sommetider nogle af hittekattene selv.  
 
Hun mener ikke, at vi har vildkatte i dagens Danmark, men at vi har vildt levende kat-
te. Katten er bragt med af mennesker, men den har mistet status gennem årene.   
At kattens status er lav (især i Midt- og Vestjylland) ses især ved udstillinger, hvor det 
er svært at udstille, da der ikke er særlig mange haller, der ønsker kattene ind, for kat-
te hører til i stalden.  
 
Hun mener, at der er alt for mange katte. Hun startede for 23 år siden med de første 
kuld vilde killinger, som hun tog ind og opfostrede. Det er hårdt arbejde. Men det gav 
hende blod på tanden.  
På stedet har de en staldkat, som holder andre katte væk.  
 
Hun fandt siden Hittekilling.dk, som manglede opflaskere. På det tidspunkt havde hun 
opfostret killinger i 10 år. Hun har hjulpet med hittekilling.dk til Hittekilling.dk blev 
opløst, hvorefter hun fortsatte selv.  
Dyrene ender ofte ved hende fra mund-til-mund metoden. Sommetider står der en 
papkasse uden for med dyr i, eller folk banker på for at komme ind med dem. Som-
metider kommer folk også med en ”søforklaring” om, at de har fundet nogle killinger, 
men i virkeligheden er det deres egen kat, som har fået killinger, som de ikke ønsker.  
Hun kan finde på at afvise folk, hvis hun føler, at de lyver, og det er heller ikke alle 
katte, som hun ønsker at tage ind. Hun mener, at en død kat ikke lider, så det kan være 
bedre at aflive.  
 
Hun beskæftiger sig mest med lokalområdet, og hun fortæller, at hun er det eneste 
dyreværn i området. Hun dækker området op til Viborg og ned til Brande. Hun har en 
aftale med Tøstrup Kattehjem på Djursland, da det kan være svært at komme af med 
killinger i området, da der er så mange.  Hun tager ikke voksne katte ind, de sendes til 
Tøstrup Kattehjem.  
Hun hjælper folk med at videreformidle deres dyr, hvis de spørger hende om hjælp fx 
via facebook.  De killinger, som hun ikke kan få afsat, sender hun til Tøstrup, hvor de 
i gennemsnit afsætter 5 katte om dagen.  
Hun mener, at man skal have ændret indstillingen om, at man bare kan hente en kil-
ling ude ved landmanden. Det er for let at anskaffe sig en killing på denne måde, da 
den hverken er neutraliseret, vaccineret eller øremærket.  
 
Hun forsøger i området at oplyse landmænd om, at de kan trække kattene fra i SKAT. 
Hun mener ikke, at landmændene ved det. Der er landmænd, der har fået kat fra hen-
de.  
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Hun mener, at landmænd i Midt og Vestjylland er nærige, og at de ikke ønsker at bru-
ge penge på katte. Hun fortæller om ”høstekillinger”, som er når landmanden samler 
de killinger, han ikke ønsker på sin gård, op i en spand, og så afleverer han dem et 
sted som ved hende.  
De gamle landmænd gør selv noget ved problemet – fx drukner dem. Ofte mener hun 
også, at landmænd gør, ”som far ville have gjort”. Generelt er der mange gamle for-
domme, som gør det sværere at være kat i Danmark.  
Hun mener, at hvis man kan få landmænd til at neutralisere deres katte, så ville man 
komme et langt stykke, fordi rigtig mange af kattene kommer fra landet. Hun synes 
ofte, at det er på landet, at killingerne kommer (Der er ikke så mange katte, der får 
killinger i byerne, som der er på landet) Når der så bliver for mange katte på landet, så 
trækker de ind i byerne.  
Hun mener dog, at de yngre landmænd er bedre til at få neutraliseret deres katte end 
ældre landmænd. De gamle landmænd mener, at det bare er en kat.  
  
Hun har arbejdet ved en dyrlæge, før hun blev førtidspensionist.  
Hun mener, at en del af problemet ligger ved dyrlægerne, da det er for dyrt at få be-
handlet sin kat. Hun mener ikke, at udgifterne for dyrlægen er så store, så hun mener, 
at prisen for neutralisationen er for høj.  Hun har en special aftale ved sin dyrlæge, 
hvor hun giver under 500 kr. for kastration af en kat. Hun mener, at det skal være bil-
ligere at få behandlet sin kat ved dyrlægen, fordi kattens status er lavere end fx hun-
dens.    
Der er mange ældre mennesker, som køber kat ude ved hende, da de er fikset, øre-
mærket, vaccineret, når de kommer fra hende. De koster 1000 kr ved hende, og det 
mener hun ikke, at man kan få neutraliseret en kat for ved dyrlægen. Hun mener ikke, 
at hun tjener noget på det.  
 
Hun mener, at der vil være mange flere, der fik neutraliseret deres katte, hvis dyrlæ-
gens pris var lavere (under 1000 kr.). Fx kunne dyrlægen have en fast dag, hvor det 
var billigere eller en lavere pris for pensionister.  
 
Sidste år fik hun 25 katte ind om sommeren, hvilket, hun synes, er meget. Det er gra-
tis, at aflevere killinger hos hende, og hvis folk er interesseret i at få en eller flere af 
killingerne igen, så koster det lidt. Hun har beregnet, at det koster hende omkring 
3000 kr. i alt af have killingerne fra de er 2 til 12 uger.  
Hun har opdræt af Main Coon ved siden af dyreværnet.  
Hun har solgt katte til lukkede staldsystemer. Hun fortæller, at har kattene været hos 
hende, så har de ikke været i kontakt med andre katte, så skal kattene ikke i karantæne 
for at komme ind i staldene. I staldene får kattene vand og foder.  
 
Hun arbejder meget mentalt med dyrene, og hun er næsten færdig som dyretele-
terapeut (dyrekonsulent). 
Hun oplever mange katte, som er knækkede eller på anden måde har lidt overlast. 
Hun beholder derfor kattene så længe, de har brug for, og til hun vurderer, at de er 
klar til at komme ud til et nyt hjem.  
Det er ikke altid, at hun tager noget for det, når folk henter en kat, det kommer både 
an på katten og menneskerne. Det kan derfor sommetider være svært økonomisk. Hun 
sætter kattene til salg på gul og gratis, facebook, DBA osv.  
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Holdning til fritgående katte: 
Hun har sine katte i voliere, kun staldkatten går frit, og når den ikke er her længere, 
kommer der ikke en ny. Hun håndhæver loven om, at katten skal holdes på ens egen 
matrikel.  
Hun mener, at folk bør holde deres kat på egen grund. Dette skyldes især, at hun ger-
ne vil undgå smitte af sygdom.  
 
Hun oplever at få unge katte ind på 6-7 mdr., som allerede er drægtige, men som er så 
unge, at de ikke ved, hvad de skal stille op med killingerne. Så killingerne bliver for-
ladt, ædt eller dræbt.  
 
Sæson: 
Hvor nemt det er, at komme af med dyrene afhænger af, hvornår på året det er. Efter 
jul er det rigtig nemt. Lige før sommerferien er der mange, der ringer, fordi de vil af 
med deres kat.  
En af årsagerne til, at folk vil af med deres kat, kan være, fordi der kommer barn, de 
skal på ferie eller lignende.  
Hun fortæller, at der i marts-april begynder at komme rigtig mange henvendelser, og 
det fortsætter så et par måneder. Der kommer ro på det omkring august, og så kommer 
der ofte et hold killinger igen i efteråret.  
 
Området: 
Hun siger, at de ser nye katte hver dag. 
Hun mener, at der er rigtig, rigtig mange katte i området, og hun giver et skud på 
1000-1500 katte, som folk ikke er interesseret i bare i den nærmeste by og omegn.  
Der er en gammel herre i byen, som tidligere var fodervært i byen, men efter Herning 
Kommune ikke har en aftale med Kattens Værn, så hjælper de ham ikke mere. Hun 
skyder på, at han har 50 fertile katte. En skrue uden ende.  Hvis man kører i området 
omkring hendes bolig i mørke, så skal man passe på ikke at køre en kat ned, da der er 
så mange.  
 
Hun har en veninde, som bor i Herning by, som selv har katte i voliere, som oplever 
at hendes katte bliver smittet af katte igennem volieren. Både kvinden og hendes ven-
inde mener, at der er rigtig mange vildkatte inde midt i Herning by.  Hun nævner vil-
lakvarterer i Herning by, kolonihaverne og torvet i Herning (især tidlig morgen) som 
steder, hvor der ses mange katte. Det er både vilde og ejede katte.  Hun mener altså, at 
det er et stort problem i Herning Kommune, både med for mange katte, sygdom (katte 
aids, leukæmi, skab) og slåskampe (især om morgenen), hvor folk er generet af lar-
men. 
 
Hun mener, at hvis en kat færdes på en anden grund, da har folk lov til at skyde den. 
Kattens Værn i Herning:  
Hun forsøgte for nogle år siden at arrangere noget sammen med Kattens Værn, men 
de ville have 500 kr. pr kat for at hjælpe, og det havde hun ikke lyst til.  
Hun tror folk undlader at kontakte Kattens Værn, fordi de selv skal betale for det.  
Hun har søgt en fond om penge, da hun ønsker at arrangere en neutraliseringsdag for 
alle landmænd i området, hvor kan få deres katte neutraliseret gratis.  
 
Hun har selv calici i sine katte og mener blot, at det er en ”børnesygdom”. Hun mener 
derimod, at herpes, clamydia og giardia er rigtig trælse sygdomme, som er svære at 
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komme af med. Hun mener, at mange udekatte har de tre sidstnævnte sygdomme og 
spreder dem rigtig meget.  
Hun har plader på den nederste af sine volierer for at undgå kontakt mellem sine katte 
og katte på ydersiden.  
 
Hun er rigtig glad for Dyrenes Beskyttelse. De har sammen forsøgt at gøre Borgme-
ster Lars Krarup opmærksom på katteproblemet i Herning Kommune. Desværre synes 
borgmesteren ikke, at der er et problem.  
 
Udvikling over tid: 
Hun mener, at der er kommet mange flere vildkatte gennem tiden. Hun mener, at for 
fem år siden sagde Danmarks Statistik, at der var over 450.000 vildkatte, nu er der 
over 700.000 vilde katte. Hun mener, at der især er problemer på fx havne. Hun næv-
ner, at folk mener, at katte skal have et stort område for at have sin naturlige færden, 
men så er der næsten ikke plads til os mennesker…  og det fører til slåskampe.  
 
Hun vil hellere få aflivet katte, hvis hun ikke tror, at det går end at prøve fx at flaske 
killinger op, som ikke har en chance.  
Hun forsøger at køre en sag i Stoholm med 45 katte, hvor hun vil aftage killingerne, 
og hun har fundet en løsning til de voksne katte, men problemet er, at der er en lov-
givning, som gør, at man ikke kan gøre noget, hvis ejer ikke vil hjælpes. Man må ikke 
bare tage folks dyr fra dem.  
Hun mener, at alle dyr bør kunne hjælpes, så folk ikke kan beholde dem, hvis de ikke 
passer dem ordentlig.  
 
Hun har en bekendt, som sidder i bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Herning. Dansk 
Folkeparti i Herning har lavet en pulje med penge til dyr i ”nød”, som de gerne vil 
have ført igennem.  Hun har givet forslag til, hvem der skal have af disse penge.  
 
Hun har forsøgt at få Herning Kommune til at ændre indstilling ift. katte ved at få en 
aftale med Kattens Værn. Hun fortæller at der førhen var en aftale, men den blev spa-
ret væk. Hun brugte aftalen en del dengang. Hun har stadig fælder til at stå, som folk 
kan komme og låne, men hun tilbyder kun at hjælpe med at fange dem, men hun kan 
ikke hjælpe med at neutralisere dem. Hun håber, at hun kan arrangere en dag, hvor 
mange katteejere kan få deres katte neutraliseret.  
 
Der er flere og flere, der er interesseret i at få kat fra hende, og hun fortæller, at det 
både skyldes, at der er flere katte, men også at folk er blevet mere oplyst om, at hun 
findes. Det er samme niveau af mennesker, som er interesseret i at få katte som før. 
Hun giver ikke katte hen, før de er neutraliseret.  
Handleplan: 
Hun nævner ting, som, hun mener, kan være med til at ændre status for katten i Dan-
mark:  

- Prisen bliver sat ned ved dyrlægen 
- Landmænd bliver mere oplyst fx om, at de kan trække katte fra i SKAT, at 

katten bliver en bedre jæger, hvis den er neutraliseret osv. Det skal være svæ-
rere for folk at få fat i en killing/kat, så de ikke bare kan hente ved landman-
den.  

- Ændring af folks indstilling.  
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Kattens status er for lav, og hun mener, at der er omkring 700.000 vildt levende katte i 
Danmark. Hun mener ikke, at det er ulovligt at køre en kat ned, men at det er ulovligt 
at køre en hund ned. Hun mener, at det burde være lovkrav, at hvis man ikke er regi-
streret opdrætter, så skal ens katte være neutraliseret. Hun er ligeglad med, om folk 
vaccinerer deres katte. Hun synes, at øremærkning er en rigtig god ting, specielt da 
det ikke er alle dyrlæger/internater, der tjekker for chip. Hun fortæller, at dyrlægen i 
Haderup tager penge for at tjekke katte for chip. Hun synes dog ikke, at alle katte bør 
være øremærkede, da det ikke er særlig oplagt ved udstillingskatte. De bliver chippet i 
stedet. Hvis hun hjælper folk med at registrere, så er det i registeret fra Inges Katte-
hjem.   
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Referat Herning Jagtforening: 
 
Om foreningen: 
250 medlemmer +/- 
Foreningens lokaler er kommunens ejendom, hvor de har været i 16 år 
Foreningen køber jagter til deres medlemmer, og disse foregår hovedsageligt i Her-
ning Kommune. Fx ved Knudmosen eller ved Herning Jagtcenter. Desuden er der og-
så hundetræning i foreningen. Herning Jagtforening er den næststørste jagtforening i 
Midtjylland, hvor Ruskær Jagtforening er den største i Danmark. 
 
Erfaringer med katte: 
Jægeren fortæller, at han selv bor på landet. Da de først flyttede dertil, var der en mas-
se mus. Ifm. flytning havde han opmagasineret ting i et maskinhus i 6 måneder, før 
det blev pakket ud. Da det blev pakket ud, opdagede de, at mange ting var blevet øde-
lagt af mus. Familien fik en kastreret hankat fra en lokal dyrlæge, da katten ellers 
skulle aflives. Herefter gik der kun en uge, så var musene væk. Katten blev kørt ned 
på et tidspunkt, og så tænkte han, at de ikke skulle have kat igen.   
Der gik kun 14 dage før, der igen var mus overalt på gården. På et tidspunkt kom der 
en vild og sky killing til. De måtte fodre den udenfor i over en måned, før de kunne 
komme til den. Herefter holdt de den indenfor i 14 dage, da de var bange for, at den 
ville stikke af. Nu ser de aldrig mus mere. Han er meget overrasket over, hvor effek-
tivt det er at have en kat på gården ift. mus. Han vil derfor altid have kat fra nu af. De-
res kat har lyserødt halsbånd på, så man kan se på afstand, at den har en ejer. 
 
Der er en stor gård i nærheden af hans egen gård, hvor han ofte ser killinger. Han tror, 
at deres egen kat stammer derfra, da den har samme farve, som de andre katte på den 
gård. På gården har de overhovedet ikke styr på kattene, så der kommer mange til og 
fra. Han ved også, at mange af kattene bliver kørt ned. 
Jægere og katte: 
Han fortæller, at der blandt nogle jægere er et ordsprog, der hedder: ”En god kat er en 
død kat.” Han bliver rigtig sur, når folk siger sådan, når han er i nærheden. Han bliver 
sur af to årsager: 1 Han bor selv på landet og har en fritløbende kat. 2 Hvis man sky-
der en kat, så er det svært at vurdere på afstand, om den har en ejer, og så kan der sid-
de en familie et sted og savne katten. Selvom det er vedtaget ved lov, at man ikke må 
skyde katte, så tror han stadig, at det hænder indimellem. Han går meget op i, at man 
som jæger opfører sig ordenligt overfor katte. 
 
Han tænker lidt over, hvordan han har oplevet katte i naturen gennem sine mange år 
som jæger. Mange af de jagter, de går på, foregår hos landmænd med noget jord til 
jagt. De fleste af disse landmænd har katte på deres gårde.  
Jægeren har vildtkameraer i landmændenes skove, men han har aldrig set katte på op-
tagelserne, så han vurderer, at kattene hovedsageligt opholder sig omkring gårdene og 
ikke i skovene.  
Han oplever, at landmændenes katte ikke er neutraliserede, og at de derfor får killin-
ger engang imellem. Indimellem bliver kattene også ramt af kattesyge, hvilket regule-
rer lidt i antallet, men der kommer dog hurtigt nogle nye katte til. Landmændene er 
meget afklarede med, at der er stor udskiftning i deres kattehold.  
 
Det eneste negative, han oplever med katte, er, at han skal høre på ”macho-jægere”, 
som han beskriver er ”født til at hade katte”. Macho-jægernes problem er, at kattene 
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tager fugle fx fasaner og andre dyr i naturen. Han pointerer dog, at der er rovfugle i 
Danmark, der tager flere, end kattene gør. Han gider ikke at høre på de jægere, der 
skal snakke grimt om katte og specielt ikke i deres fælles jagtforening. Han fortæller, 
at der generelt er mange jægere, der snakker grimt om katte.  
 
Han fortæller, at der i højere grad blev skudt katte, da det var lovligt. Han har ikke 
oplevet et øget antal af katte, siden det blev forbudt at skyde katte.  
De få katte, der blev skudt dengang, var ”plage-katte”, som jægerne gang på gang 
kunne se på reviret. Sådan en kat var ”dyr” at have gående i ynglesæsonen for fasaner 
og agerhøns, da disse er nemt bytte for katte. 
 
Han sammenligner jægerne med lystfiskere. Lystfiskere er rigtig gode til at overholde 
regler, selvom det er nogle regler, de selv skal sørge for at håndhæve. Jægerne har 
derimod brokket sig rigtig meget over, at de fx ikke længere må bruge blyhagl. Selv-
om det er 15 år siden, at det blev forbudt, så er det stadig noget, der bliver snakket 
om. Jægerne er dog gode til at håndhæve, hvornår der må skydes, og hvis de hører 
skud, før jagtsæsonen er startet, så bliver politiet straks kontaktet. 
 
Han mener, at man som jæger skal opføre sig ordenligt i naturen. Jægere er generelt 
gode ved naturen, de efterlader aldrig skrald eller lignende. De vil nemlig gerne have, 
at naturen er ren, når de selv kommer der. 
 
Han har i sin tid som jæger kun oplevet nogle enkelte deciderede vildtlevende katte 
uden kontakt til mennesker – altså katte med grim pels, tynde og meget sky. 
 
Landmænd og katte: 
Det er de landmænd, der ikke får gjort noget ved antallet, der får problemer med de 
mere vilde katte, da kattene får nogle killinger, man aldrig når at få kontakt til, og så 
stikker de af. 
Han mener, at de fleste landmænd er gode til at få ”tyndet ud” i antallet ved enten at 
få jægere ud og skyde nogle af kattene, eller ved selv at aflive dem på anden vis. 
Landmænd vil generelt gerne have katte på deres grund, men de gider ikke, at der er 
alt for mange af dem, der er vilde katte. 
 
Han kender også til nogle landmænd, der vælger at neutralisere deres katte, hvis de 
ikke gider bøvlet med de mange og vilde katte. 
 
Han tror, at der nu om dage er mere pli hos landmænd til at neutralisere deres katte 
eller i hvert fald aflive nogle, hvis der kommer for mange. 
Han oplever desuden, at af en eller anden årsag så er der nogle gårde, der tiltrækker 
katte, mens der på andre gårde ikke kommer nogen. Hos ham selv kommer der ikke 
nogle katte til, selvom der er mange gårde og katte i nærheden. 
 
Han fornemmer, at landmænd ser meget let på det med katte – de synes ikke, at det er 
nødvendigt at bruge nogle penge på deres katte, for hvis de går til, så kommer der ba-
re nogle nye til og erstatter de gamle. De har ikke noget forhold til de enkelte katte, 
der skal bare være nogle på gården. Landmænd har ikke katte, fordi det er hyggeligt, 
men fordi det er nødvendigt ift. mus på bedriften. 
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Områder: 
Der er ikke nogen bestemte geografiske områder, hvor han oplever flere katte end an-
dre. Det er mere lokale områder, fx hvor der er en enkelt landmand, som ikke får re-
guleret antallet af katte på sin gård – så ser man flere katte på den gård og området 
omkring, da de jo vandrer ud, når der kommer mange. Hvis der er langt til nabogår-
den, så vil de også bevæge sig ud i skove. Hvis gården så får en ny ejer, som får styr 
på kattene, så er der ikke længere mange katte i det område. Dvs. det er ikke geografi-
en, der bestemmer, hvor kattene holder til, men derimod den enkelte landmand. 
 
Han har gået mange ture med hund i de lokale skove, og der ser han meget sjældent 
katte. 
I større skove ser jægerne aldrig katte. Han nævner bl.a. Høgildgård Plantage, hvor 
han aldrig har set en kat, selvom han tænker, at det ville være et fint sted for en vild-
kat at slå sig ned, da der er mulighed for læ osv.  
 
Vi fortæller at Herning Kommune ikke har en reguleringsaftale med Kattens Værn, 
men at en sådan aftale findes i Skive Kommune. 
Han fortæller, at han ikke oplever katte i Herning by. Han tror måske, at hvis der er 
flere katte i Skive, så kan det skyldes flere årsager, fx at der er mere kriminalitet i 
Skive end i Herning, og at borgere har lavere social status i Skive end i Herning. Han 
har gennem sit arbejde oplevet, at dem med lavere social status altid har katte, og de 
har som regel også flere katte. 
 
Han kender flere, der har afleveret katte på dyreinternatet i Brande (Dyrenes Beskyt-
telse) – de dækker Herningområdet. 
Henvendelser fra borgere: 
Han mener ikke, at det er særligt udbredt, at jægere bliver kontaktet af borgere, der 
ønsker at få aflivet deres katte.  
 
Han fortæller om et medlem i jagtforeningen, der ca. 2 gange om året er ude hos en 
landmand, hvor der kommer mange killinger. Konen er rigtig glad for katte, men hun 
kan ikke gøre alle tamme. Derfor sender de en gang imellem bud efter jægeren, så han 
kan skyde de vildeste af kattene. Han sidder sammen med landmanden og venter på, 
at kattene kommer indenfor skudafstand, og når de gør det, bliver de skudt med riffel. 
Konen går meget op i, at det er de rigtige katte, der bliver skudt, da hun er meget glad 
for de tamme katte. De bruger en jæger til at aflive kattene, da de ikke kan komme til 
dem og derfor ikke kan transportere dem til dyrlæge.  
 
Han kender en anden dame på landet, som har nogle katte, hun er rigtig glad for. Hun 
giver dem p-piller for at undgå killinger, men alligevel kom der på et tidspunkt nogle 
halvstore killinger frem i laden. De var allerede så vilde, at hun ikke kunne komme til 
dem, og derfor valgte hun, at de skulle aflives. De var så sky, at jægerne ikke kunne 
komme tæt nok på dem til at skyde dem, så de blev nødt til at sætte fælder op. Jæger-
ne blev på matriklen og ventede på, at kattene gik i fælderne, hvorefter de aflivede 
dem. Han synes ikke, at det var en særlig god oplevelse, da kattene var meget stresse-
de og bange i fælderne. 
 
For ham, vi interviewer, er det rigtig fint, at jægere bliver sat til at skyde vilde katte, 
for der er ikke noget alternativ. Selvom en borger gerne ville tage en vild kat med til 
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dyrlægen og få den aflivet der, så er det ikke muligt, da de højst sandsynligt ikke kan 
få kattene til at gå i fælderne, og hvis de går i fælderne, går de fuldstændig i panik. 
Han vil helst selv undgå at skyde private borgeres dyr, medmindre dyret er sygt. Hvis 
han skal gøre det, så er det af pligt, da han ikke har det godt med det. Han fortæller 
også, at han generelt som jæger er blevet mere blød med alderen. 
 
Sæsonvariation: 
Han ser flere katte om foråret og om sommeren, når han kører rundt på landet. Han 
oplever også, at hans egen kat er mere ude og længere væk om sommeren end de øv-
rige årstider. 
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Referat Herning Kommune 
 

Referatet er fra en samtale med en mandlig embedsmand fra Teknisk Forvaltning i 
Herning Kommune.  
 
Kommunens erfaringer og reguleringsaftale: 
Han starter med at fortælle, at han stort set ikke ved noget om emnet ”vildkat”, da det 
ikke er noget, de i kommunen beskæftiger sig med. Han henviser til deres hjemmeside 
og det, der står der.  Han ved ikke noget om antal af katte eller antal af henvendelser.  
  
Han mener kommunen har en aftale med Kattens Værn. 
Med det mener han, at fordi kommunen henviser til Kattens Værn på deres hjemme-
side, så har de en aftale. Kommunen betaler dog ikke noget til Kattens Værn. Han ved 
ikke yderligere.  
Borgere og antal henvendelser: 
Hvad er der af muligheder, hvor kommunen kan få henvendelser? 
Han fortæller, at der er flere muligheder.  

- Han fortæller, at de har et system, som de fleste kommuner har, hvor borgere 
kan skrive ind. Der har han aldrig set en henvendelse vedr. katte.  

- Man kan ringe ind til hovednummeret , hvor han mener, at borgerne får at vi-
de, at det ikke er noget, kommunen gør noget ved. Han ved ikke, om de ved 
hovednummeret noterer ned, hvor mange henvendelser der drejer sig om katte. 

 
Sæsonvariation: 
Han ved ikke, hvor mange katte der er, eller om der er sæsonvariation i kommunen.  
 
Fravalg af reguleringsaftale 
Han påpeger, at der fra kommunens side er taget en beslutning om, at katte gør de ik-
ke noget ved.  
Han har ikke været med inde over beslutningen om, at kommunen ikke har en aftale 
med fx Kattens Værn. Han ved ikke, hvem han skal henvise os til, som vil vide det.  
 
Han sidder i Natur-afdelingen og har vendt det med sine kollegaer, som heller ikke 
ved andet end, hvad der står på hjemmesiden. 
 
Han prøver at undersøge, om der er noget i ”huset”, som kan give nogle flere svar. 
Han vil gerne finde ud af, om der er andre i kommunen, som kan finde ud af mere 
omkring vildkatte, såsom hvor mange henvendelser de får.  
 
Andet: 
Via mail har vi fået bekræftet, at kommunen ikke ved, hvor mange henvendelser, der 
drejer sig om katte, de får. Yderligere ved embedsmandens kollegaer ikke mere om 
emnet.  
 

Kontakt til Herning Kommune 
 
Ved kontakt til Herning Kommune via deres hovednummer (96 28 28 28) bliver vi 
viderestillet til den person, som står for skadedyr i kommunen. Hun fortæller, at 
kommunen ikke er behjælpelig med problemer med katte og henviser til Dyrenes Be-
skyttelse.  
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Referat Skive Kommune 
 
Referatet er fra en samtale med en kvindelig embedsmand fra Teknisk Forvaltning i 
Skive Kommune. 
 
Kommunens erfaringer og reguleringsaftale: 
Skive Kommune har haft en aftale med Kattens Værn siden år 2014. Når kommunen 
bliver kontaktet af borgere, der har problemer med katte, bliver de derfor henvist til 
Kattens Værn.  
 
Kommunen er rigtig glad for aftalen og synes, at det fungerer rigtig godt – der bliver 
ryddet ud i antallet af katte, og medarbejderne sparer tid, da al kommunikation om-
kring kattene foregår direkte mellem borgerne og Kattens Værn. 
 
Borgere og antal henvendelser: 
Kommunen har, siden de startede, haft 224 sager med katte. I år 2018 havde de 39 
sager. En sag kan omhandle flere katte. Geografisk er sagerne meget spredt, men flest 
sager i Skive by. Der er en enkelt sag, hvor der er fanget rigtig mange katte, men der 
er ca. 5-6 katte i gennemsnit pr. sag. 
 
Kommunen fik en aftale i sin tid, da kommunen fik en del henvendelser om katte. År-
sagen til henvendelserne var dengang enten, at borgeren havde medlidenhed med kat-
ten, eller at borgeren var generet af katten. Pga. de mange henvendelser begyndte de 
at holde regnskab på det. Herefter blev det taget op politisk i kommunen, og så blev 
det bestemt, at kommunen gerne ville bruge penge på en aftale med Kattens Værn.  
 
Beløbet, der hvert år bliver brugt på katte, er rimelig jævnt, dog lidt større i år 2015. 
Da de lavede aftalen i 2014, troede de, at antallet af henvendelser og dermed beløbet 
ville være større, men de har været positivt overraskede. Kommunen har kun positive 
ting at sige om aftalen. De informerer om aftalen på deres hjemmeside.   
 
Sæsonvariation 
Hun kan ikke huske, om der ses sæsonvariation. 
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Personer med særlig interesse for katte 
 
Erfaringer: 
De har boet i midtbyen i Skive, hvor hele deres ”katte-rejse” startede. Der flyttede 
folk bare fra kattene. De oplevede, at folk satte katte på gaden, hvorefter disse katte 
fulgte efter deres egen kat ind igennem kattelemmen, og så mente forhenværende ejer, 
at de ejede kattene nu. Disse katte er ikke kastreret.  
De har ofte betalt for at få kattene afleveret på internat eller lignende, fordi der har 
været mange ”herreløse” katte i nærområdet.  
Nu bor de et andet sted i Skive, hvor de mener, at der er mange katte. De tror, at det 
skyldes, at de selv har katte, som så trækker andre katte til. Desuden bliver der som-
metider sat katte af i området. Der er dog rigtig mange ejede katte i området også.  
De har en nabo, som har fertile hankatte, som render rundt og slås i området. De har 
fået Kattens Værn til at kontakte hende, men det har ikke virket. Denne nabo var alde-
les ikke interesseret i, at de kontaktede Kattens Værn, da hun var bange for, at hendes 
egne katte ville blive fanget (De er ikke neutraliserede). Desværre går hendes katte 
stadig fertile rundt og pisser på alting (Hvilket de er utilfredse med).  
Nogle af de katte, som holder til i området, er formentlig fra havnen i Skive. De for-
tæller, at disse katte ligner kattene på havnen.  
 
De er meget positive over for Skive Kommunes aftale med Kattens Værn.  
De roser Bodil fra Kattens Værn rigtig meget og fortæller, at hun har været behjælpe-
lig med at få de ufrivilligt indflyttede katte på internat. De har taget en vildkat til sig, 
som Bodil hjalp med at indfange, og som de nu er fodervært for. Men de fortæller, at 
katten egentlig ikke var helt vild, da den blev indfanget. Det kostede dem 500 kr for 
neutralisation, øremærkning og vaccination. Alle genudsætningskatte er mindst øre-
mærket, nogle er også chippet. De synes mange gange, at det er lidt af en gråzone, 
hvornår katten er vild eller tam.  
Bodil har været ude af flere omgange, hvor der bl.a. er blevet aflivet fertile hankatte 
og drægtige hunkatte. Ellers er der blevet fanget katte, som er blevet indbragt på in-
ternat.  
Ift. deres foderværtaftale, så fortæller de, at de har underskrevet en kontrakt, som for-
tæller, at katten er deres, og de tager ansvar for den/dem. De får ikke foder eller lig-
nende af Kattens Værn.  
 
De fortæller, at Dyrenes Beskyttelse ikke er så gode til at hjælpe i området, og at folk 
selv skal betale.  
 
Velfærd: 
Det skyldes ofte medlidenhed med kattene, at de tager affære. Ofte hvis de ser dårlige 
ud.  
 
Holdninger til fritgående katte: 
Generelt mener de, at katte skal have lov til at gå frit rundt. Men de kan godt se, at det 
egentlig er en fejl, da de kan genere naboer (Generelt har naboerne mange dyr, så de 
går rundt mellem hinanden både hunde og katte). Dog mener de, at naboerne så må 
smide vand el. lignende på katten, så den forsvinder. Det er vigtigt, at man snakker 
godt med sine naboer, så man kan blive enige om tingene. Dog kan de finde på at fod-
re andres katte, hvilket de godt er klar over, at der gør, at kattene ofte kommer igen 
ved dem. De vil ikke have kat, hvis katten ikke må færdes frit. 
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Handlingsplan: 
Der er rigtig mange mennesker, som ikke har råd til at køre til dyrlæge, og de tænker 
begge, at det er der, problemet starter, da folk i stedet vælger at sætte katten på gaden. 
De vælger selv den billigste dyrlæge og mener generelt, at dyrlæger er alt for dyre, 
bl.a. er aflivning for dyrt.  
De foreslår, at det skulle være muligt at aflevere sit dyr, som man ikke kan tage vare 
på længere ved fx et Dyrehospital. Eller der kan være en form for pulje, hvor der kan 
hentes penge ind til folk, som ikke har råd til selv at betale for dyrlægeregninger.  
De tænker, at det er for dyrt at komme af med en kat, som man ikke kan tage vare på. 
Og derfor smider folk kattene for døren, og dette starter problemerne. De mener, at 
det er disse katte, som ikke kan klare sig selv, som er problemet, mens fx kattene på 
havnen er vildkatte, som har lært at klare sig selv. De mener, at det er mindre bemid-
lede eller folk, der har det svært, som oftest ikke får deres katte passet eller til sidst 
kasserer deres katte. Generelt har de mange problemer med dumpede katte i området, 
hvor de får medlidenhed med kattene og gør noget ved sagen.  
 
De mener, at der skal laves flere forskellige tiltag for at få vendt kattens status og pro-
blemet vedr. katte. Bl.a. skal katteejere tage ansvar for deres dyr, dyrlæger skal sætte 
priserne ned, kommunen skal tage ansvar for de vilde katte osv. Men de mener be-
stemt, at der skal lovgivning til. Det skal være lovpligtig at øretatovere el. chippe, 
samt neutralisere i det omfang, at man ikke skal bruge katten til avl.  
 
Kvinden er meget imod, at man lovmæssigt har den rettighed, at man kan få en jæger 
til at skyde sit eget dyr. Men hun tilkendegiver dog, at det sker nu til dags. 
Men generelt mener de, at der er mange vildkatte i området. De mener kastration og 
sterilisation er vejen frem!  
 
Sæsonvariation: 
De mener, at det er om foråret og sommeren, at de kan begynde at se flere katte, eller 
katte bliver dumpet.  
 
Hvor mange forskellige katte i området:  
De mener sagtens, at man kan svare på spørgsmål, hvor man skal vurdere, hvor man-
ge katte der er i området. Dog kan det til tider være svært, hvis der fx bliver sat nye 
katte af. Det skifter hurtigt, så det pludseligt er nye katte, de ser.  
 
Udvikling over tid: 
Generelt mener de, at det kører op og ned. Dvs. nogle år er der mange, andre år ikke 
så mange. De fortæller, at folks holdning vedr. katte har ændret sig. Det er blevet me-
re anerkendt at tage sig af katte, end det var førhen. Folk søger også hjælp ved dem 
for at få deres vejledning ift. at tage sig af katte. De mener, at kattens status er ved at 
blive bedre.  
 
Områder: 
De har ikke stor kendskab til katteproblemet andre steder i kommunen end Skive by. 
De nævner dog Skive Havn som et sted med mange katte. 
 
Hjælp: 
De har ikke nogle, de samarbejder med ift. fodring af genudsætningskatte, men de 
henviser til en kvinde, som hjælper kattene på havnen i Skive.  
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Midt- og Vestjyllands Politi 
Særlovsafdelingen 

 
Informanten mener ikke at folk gider at beskæftige sig med vilde katte, hvis de kan 
blive fri, heller ikke politiet.  
 
Kontakt fra borgere omkring vilde eller herreløse katte: 
Politiet bliver kontaktet af borgere, omgående katte i et vist omfang, de har dog ikke 
nogen procedure, da det ikke er deres ”bord”. Politiet henviser til kommunerne, da der 
er kommuner, som har indledt forskellige former for selvhjælpsforanstaltninger fx ved 
at lave aftale med en interesseorganisation (Fx Kattens Værn), egen kattefanger el. 
lignende. Dog påpeger han, at det er forskelligt fra kommune til kommune, om de har 
nogle tiltag.  
Afhængig af situationen kan politiet også bede folk om at henvende sig til interesse-
organisationer.  
Han mener også, at det er et definitionsspørgsmål, om kattene nu også er vilde. Han 
mener ofte, at  det er ældre kvinder, som fodrer katte i en god gerning, men hvor situ-
ationen løber fra dem, så der dannes et problem. Dog gør politiet, som udgangspunkt, 
hvad de kan for ikke at blive inddraget i sager omhandlende vilde eller herreløse kat-
te.  
 
Politiets fokus er, dyrevelfærdsmæssigt, typisk på dyr, som har en ejer.  
Han mener, at problemet med herreløse katte er en vigtig bestanddel i den tilbageven-
dende debat omkring indførsel af en kattelov inklusiv registreringspligt.  
Personligt er han skeptisk over for, hvis det er politiet, der skal håndhæve en sådan 
lov. Han håber ikke, at det bliver politiet, som skal varetage det, da der er utrolig 
mange katte, og det vil kræve rigtig meget af politiet.  
Politiet er forpligtet til at få registreret en hund, hvis den ikke er registreret (for ejers 
regning), hvis det samme blev gældende for katte, så tror han, at opgaven bliver for 
uoverskuelig pga. det store antal katte, der er i Danmark.  
Han håber, at man enten kan samarbejde med en interesseorganisation (Så de egentlig 
kommer til at gøre politiets arbejde i sagerne omkring katte), dog påpeger han, at det 
bliver svært at vælge hvilken interesseorganisation. Ellers skal ansvaret lægges over 
på kommuner eller dyrlæger. Han tror, at store del af årsagen, til at der ikke er en kat-
telov, er, fordi man ikke ved, hvem der skal håndhæve det, eller hvordan man skal 
skrue det hele sammen.  
Han foreslår, at det er kommunerne, som tager ansvar for de vilde katte, og i disse be-
stemmelser kunne man så indflette, at hvis katten ikke er registreret eller ikke kan 
identificeres, så er kommunerne tillagt at lade kattene aflive.  
 
Generelt så betragter politiet ikke vilde katte som en dyreværnssag. Udgangspunktet 
er, at der skal være en ejer, som kan straffes el. få et påbud.  
De oplever dyreværnssager, som indebærer tamkatte.  
 
Politiet har et rigtig godt samarbejde med Dyrenes Beskyttelse. Både i forhold til når 
Dyrenes Beskyttelse gerne vil anmelde sager til politiet, men også ift. at Dyrenes Be-
skyttelse hjælper politiet, hvis politiet har nogle katte, som de skal have afsat til vide-
reformidling.  
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Han mener, at der er mange aktører på dyrevelfærdsområdet, og nogle af disse inte-
resseorganisationer er mere velorganiserede end andre.  
Hvis dyret ikke er ejet, så kan folk i princippet godt slippe af sted med vanrøgt og 
mishandling uden, at der kan tillægges personen nogen form for straf. Dog mener han, 
at politiet kan stille folk ansvarlige ved at bruge ordet ”besidder”, hvis dyret ikke er 
registreret.  
Han mener, at kommer man ud i en debat omkring ejerskab af dyr, så kan politiet 
henvise til, at hvis dyret er uden ejer, så må de anbringe det på internat eller overdrage 
det til Dyrenes Beskyttelse.  
 
Hvis politiet sender katte fra en sag på internat, så afhænger det af situationen, hvem 
der skal betale for det. Hvis der bliver en dyreværnssag ud af det, så har politiet afta-
ler med forskellige internater, som henter og huser disse katte, indtil de finder ud af, 
hvad der skal ske med dem.  
Indledningsvis er det politiet, som skal sørge for, at regningerne på disse dyr bliver 
betalt. Disse omkostninger kan så inddrages af politiet, hvis en person bliver sigtet i 
sagen.  
Hvis politiet har en straffesag, hvor de sigter en person for overtrædelse af dyreværns-
loven, så kan politiet pålægges vedkommende at betale de omkostninger, som pålæg-
ges sagen bl.a. internatophold.  Hvis vedkommende ingen penge har, så er det politiet, 
der ligger ud, og som så efterfølgende må forsøge at inddrage pengene fra den sigtede 
el. dømte.  
 
En anden problemstilling ift. kattene er, at de får lov til at bevæge sig frit rundt, selv 
om lovgivningen siger, at man har pligt til at holde sin kat på egen grund. Dette vil 
politiet dog helst ikke håndtere, da det ofte er noget bøvl. Han kan ikke huske, at han 
har udstedt bøder til folk, som har ladet deres kat løbe frit, og han har arbejdet ved 
politiet i over 35 år.  
Det er svært at håndhæve lovgivningen, når der ingen registrering er, da politiet der-
ved ikke kan finde en ”syndebuk”.  
 
Politiet bliver ikke særlig ofte kontaktet af borgere, som oplever, at jægere skyder kat-
te, men politiet har dog kendskab til det.  
Hans egen personlige erfaringer er dog, at hvis en kat møder en jæger på sin vej, så 
finder man ofte ikke katten igen. Dette lige gyldigt om ejeren forsøger at finde katten 
igen. Hvis katten ikke kan findes, så kan politiet ikke rejse nogen sag.  
 
I forhold til sager omhandlende dyreværnsloven, så har katten en lavere status end fx 
hunden, og derfor mener han, at folk synes, at det er nemmere at skille sig af med en 
kat.  
Politiet har ikke voldsomt mange sager, som omhandler efterladte katte. Han kan hu-
ske primært to sager fra lokalområdet, hvor to katte er blevet sat af i et skovområde. 
Har fandt de ud af, hvem der ejede disse katte, og vedkommende fik en bøde for over-
trædelse af dyreværnsloven.  Dog er disse sager ofte lidt udspekulerede, da det kan 
være rigtig svært at finde de ansvarlige, hvis katten ikke er mærket.  
Primært har de ikke særlig mange sager med herreløsekatte.  
 
Udvikling over tid: 
Midt- og Vestjylland politi dækker 11 kommuner og er den største politikreds geogra-
fisk, hvor rigtig meget er landbrugsområde. De havde sidste år omkring 200 sager på 
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det journalnummer, som de kalder ”dyreværnsloven”. Dette omhandler alt, fx hen-
vendelser fra el-selskaber, som oplyser, at de slukker strømmen på en ejendom, hvor 
man ved, at der er dyr. De har stort set ingen sager, som omhandler vanrøgt eller mis-
handling. Primært starter sagerne ved, at politiet bliver kontaktet af fødevarestyrelsen, 
som primært finder noget, når slagtedyr kommer på slagteriet.  
Han mener altså ikke, at politiet har særlig mange dyreværnssager.  
Politiet får sommetider henvendelser fra private eller interesseorganisationer vedr. 
hobbydyr eller produktionsbesætninger. Her tager politiet ud på stedet ofte ledsaget af 
det veterinære rejsehold. Han mener, at der er færre og færre af de grove sager.  
 
Han mener, at dyrevelfærdsområdet har stor opmærksomhed fra politikernes side, 
især Dansk Folkeparti. Ved sidste finanslovsforlig blev der tildelt politiet nogle ekstra 
millioner, som var dedikeret dyrevelfærdsområdet. Man ønskede at finde nogle dedi-
kerede folk i politiet, som ville varetage dyrevelfærdsområdet. Desuden skal der hol-
des et møde, hvor det skal beskrives, hvilke opgaver pengene er blevet brugt til.  
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Bilag 11 – Data indhentet fra Kattens Værn vedr. den lokale 
katteinspektørs sager. Derudover et årligt skriv fra en anden 
katteinspektør ved Kattens Værn 
	
Data	vedr.	den	lokale	katteinspektørs	sager:	
 
KV1 Besøg Killinger Kuld Diegivende  Døde op-

samlede 
Ørm el. 

Halsbånd 
Aflivning Genudsætning Andet Internat Indfangede 

i alt 
2015 387 115 38 6 0 3 392 33 6 62 502 
2016 369 107 34 2 1 3 374 29 27 71 507 
2017 369 136 50 2 0 2 353 33 15 114 519 
2018 365 144 50 2 0 5 436 49 15 119 626 

 
Antal sager 2015 
Herning 11 

Skive 47 
 
Antal sager 2016 
Herning 9 

Skive 43 
 
Antal sager 2017 
Herning 12 

Skive 46 
 
Antal sager 2018 
Herning 10 
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Årlig skrivelse af katteinspektør ved Kattens Værn, 2017 
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Årlig skrivelse af katteinspektør ved Kattens Værn, 2018 
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Bilag 12 – Årsberetninger fra Dyrenes Beskyttelse (2017 og 
2018) 

 

Mod en lysere fremtid for danske dyr

Året 2017 begyndte med flere ubehagelige sager om hvalpefabrikker i Danmark. Fabrikker,
hvor dyr opfostres under kummerlige forhold for at tjene penge. Dyrenes Beskyttelses ansatte
og frivillige har stor erfaring i at håndtere disse sager, og sagerne blev håndteret med stor
professionalisme.

Forebyggelse er imidlertid langt at foretrække. Derfor afleverede Dyrenes Beskyttelse i februar
en hundepakke med ni konkrete initiativer til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Ni konkrete punkter, som regeringen kan bruge til at sætte en stopper for hvalpefabrikkerne.
Flere af forslagene er blevet implementeret, så der nu er skrappere kontrol med kenneler og
flere ressourcer til efterforskning af illegal handel med hunde.

I sommer trak Dyrenes Beskyttelses kampagne ”Burgris – nej tak” overskrifter landet over. Det
mediemæssige fokus har været med til at skubbe emnet helt op øverst på den politiske
dagsorden. Ved årets udgang bliver der oprettet en særlig ekstrakontrol for at forbedre
forholdene for de godt 30 millioner grise, der hvert år bliver opdrættet i de danske svinestalde,
idet der bliver stillet krav om skriftlig dokumentation for halekuperinger. En længe ventet og
vigtig forbedring for grisene. I kølvandet på kampagnen blev det ligeledes vedtaget, at
landmænd nu selv må lokalbedøve pattegrisene, inden de bliver kastreret. Det er en frivillig
ordning for konventionelle landmænd, men det forventes, at landmændene fremadrettet vil
benytte ordningen. Det er et stort velfærdsløft for pattegrisene, indtil kastration bliver helt
udfaset.

2017 betød også flytning af Dyrenes Beskyttelses sekretariat fra Frederiksberg til Søborg til
nye moderne omgivelser for medarbejderne. 

Vi vil gerne sige en stor tak til alle frivillige, ansatte og samarbejdspartnere for jeres
engagement og ser frem til vores fælles arbejde for dyrene i 2018.

ÅRSBERETNING 2017ÅRSBERETNING 2017

Du er her: Hjem
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Et arbejdsår med flere rekorder

Året 2018 blev et solidt arbejdsår i Dyrenes Beskyttelse. Selvom vi heldigvis ikke oplevede
store dyreværnssager, hvor mange hunde, katte eller landbrugsdyr bliver reddet fra en enkelt
ejer, så fortæller tallene og hverdagen desværre, at vi i år i Dyrenes Beskyttelse har nået flere,
triste rekorder.

I 2018 modtog vi 4.592 anmeldelser om dyreværnssager, hvilket er en stigning på 23 pct. i
forhold til året før. Vi har desuden set en stigende tendens i de virkelig hårde enkeltsager.
Sager, hvor mennesker bevidst har skadet et dyr, undladt at give dyret det helt basale såsom
mad og drikke, eller bare dumpet det til en uvis skæbne.

En sommer med ekstra travlhedEn sommer med ekstra travlhed

Vores vagtcentral 1812 havde sidste år det travleste år nogensinde med 118.000 opkald fra
danskere, som kunne fortælle om vilde dyr, landbrugsdyr eller familiedyr i nød. Det blev til i alt
70.000 oprettede sager, hvilket også var rekord.

Den varme sommer gav ekstra mange opkald, forbi folk oplevede, at vilde dyr havde svært
ved at klare varmen, og desværre oplevede vi også hen over sommeren, at et meget højt
antal katte og killinger blev dumpet. Heldigvis er opkaldene også udtryk for, at danskerne
tager det rigtige skridt, når de oplever, at et dyr er i nød – de ringer, når de skal have et råd, de
hjælper, og de handler.

En af de gode rekorderEn af de gode rekorder

Ved udgangen af 2018 kunne vi i Dyrenes Beskyttelse med tilfredshed konstatere, at der
aldrig før har været så mange varer i butikkerne, som er ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.
Det store varesortiment og forbrugernes øgede interesse for at vælge produkter med god
dyrevelfærd blev ledt på vej af to velgennemførte oplysningskampagner om henholdsvis
mærkets fordele for dyrene på tværs af arter og industrikyllingers barske liv.

ÅRSBERETNING 2018ÅRSBERETNING 2018
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Bilag 13 Data indhentet fra Dyrenes Beskyttelse vedr. sager i 
Herning og Skive kommuner 
	

Herning Kommune 
Resultater år 2015: 

  
Resultater år 2016: 
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Resultater år 2017: 

 
Resultater år 2018: 
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Skive Kommune 
Resultater år 2015: 

 
 
Resultater år 2016: 
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Resultater år 2017: 

 
 
Resultater år 2018: 
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Bilag 14 – Screenshot af Herning Kommunes hjemmeside 
vedr. håndtering af herreløse katte i kommunen 

 
 
 

Uønskede planter og dyr i naturen
Her kan du læse om planter og dyr, som ikke naturligt hører hjemme i vores natur.

Alle lodsejere har pligt til at bekæmpe bjørneklo hvert år. Det kan du læse mere om i vores indsatsplan mod bjørneklo.

Vær vores plante-spion

En række planter ødelægger de naturlige voksesteder for hjemmehørende danske planter. Fortæl os, hvor de er! Brug linket
i den grønne boks "selvbetjening".

De uønskede planter er:

kæmpe-bjørneklo
havegyldenris
kæmpe-balsamin
rævehalespiræa
rynket rose
rød hestehov
pileurter.

Få vejledning i bekæmpelse af glansbladet hæg.

Dyr der "driller"

Råger

Rågen er en fredet fugl, men man kan søge en særlig tilladelse til at regulere rågebestanden.

Regulering af råger.

Muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle

Vi bekæmper ikke muldvarpe, mosegrise og dræbersnegle. Hverken på egen eller privat jord.

Herreløse katte

Vi indfanger ikke herreløse katte.

Kattens Værn kan hjælpe med at indfange katte. Vi har ikke en aftale med Kattens Værn om indfangning, så du skal selv
betale for en eventuel indfangning.

Læs mere om Kattens Værn.

Print alle punkter

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

At kæmpebjørneklo er en invasiv art betyder, at den ikke naturligt hører hjemme i Danmark. Den er ført hertil af mennesker
og har en skadelig effekt på den danske natur.

Når kæmpebjørneklo først er etableret i et område, danner den meget tætte bevoksninger, som skygger alle andre planter
væk. Dermed forringes den biologiske mangfoldighed i området.

Desuden er den uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, der kan forårsage forbrænding ved kontakt med hud og
UV-lys.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at
kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed kan kommunen pålægge ejere eller
brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at hjælpe med til at bekæmpe planten.

Indhold hentet fra borger.dk

Herning Kommune
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Bilag 15 – Antal besvarelser på spørgeskemaet ”almindelige 
borgere” fordelt på postnummer 

 
 

Herning Kommune Skive Kommune 

6933 Kibæk 
Antal borgere: 5.141 
Antal borgere ml. 15-100 år: 4.241 
Antal besvarelser: 57 
Svarprocent: 1,34%  

7800 Skive 
Antal borgere: 25.776 
Antal borgere ml. 15-100 år: 21.742 
Antal besvarelser: 38 
Svarprocent: 0,17% 

6973 Ørnhøj  
Antal borgere: 1.299 
Antal borgere ml. 15-100 år: 1.072 
Antal besvarelser: 12 
Svarprocent: 1,12% 

7840 Højslev 
Antal borgere: 4.761 
Antal borgere ml. 15-100 år: 4.016 
Antal besvarelser: 58 
Svarprocent: 1,44% 

7270 Stakroge  
Antal borgere: 498 
Antal borgere ml. 15-100 år: 411 
Antal besvarelser: 10 
Svarprocent: 2,43%  

7860 Spøttrup 
Antal borgere: 7.218 
Antal borgere ml. 15-100 år: 6.088 
Antal besvarelser: 145 
Svarprocent: 2,38% 

7280 Sønder Felding 
Antal borgere: 1.925 
Antal borgere ml. 15-100 år: 1.588 
Antal besvarelser: 22 
Svarprocent: 1,39%  

7870 Roslev 
Antal borgere: 10.257 
Antal borgere ml. 15-100 år: 8.652 
Antal besvarelser: 123 
Svarprocent: 1,42% 

7400 Herning 
Antal borgere: 57.847  
Antal borgere ml. 15-100 år: 47.224 
Antal besvarelser: 145 
Svarprocent: 0,31% 

7884 Fur  
Antal borgere: 768  
Antal borgere ml. 15-100 år: 648 
Antal besvarelser: 17 
Svarprocent: 2,62% 

7451 Sunds 
Antal borgere: 6.011 
Antal borgere ml. 15-100 år: 4.959 
Antal besvarelser: 73 
Svarprocent: 1,47%  

 

7480 Vildbjerg 
Antal borgere: 6.834 
Antal borgere ml. 15-100 år: 5.638 
Antal besvarelser: 59 
Svarprocent: 1,05% 

 

7490 Aulum 
Antal borgere: 4.907 
Antal borgere ml. 15-100 år: 4.048 
Antal besvarelser: 53 
Svarprocent: 1,31% 
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7540 Haderup 
Antal borgere: 1948 
Antal borgere ml. 15-100 år: 1.607 
Antal besvarelser: 64 
Svarprocent: 3,98% 

 

7550 Sørvad 
Antal borgere: 1.688 
Antal borgere ml. 15-100 år: 1393 
Antal besvarelser: 32 
Svarprocent: 2,30% 

 

7330 Brande  
Antal besvarelser: 6 

 

7470 Karup  
Antal besvarelser: 4 

 

7500 Holstebro  
Antal besvarelser: 9 

 

Alle indbyggere pr. 1. oktober 2016 fordelt på postnumre: 
https://www.dr.dk/static/documents/2017/02/15/indvandrere_og_efterkommere_fordelt_paa_postnum
mer_e1327d2f.pdf 
 
 

OBS: Antallet af borgere i hvert postnumre dækker over borgere i alle aldre, mens 

målgruppen i vores spørgeskemaundersøgelse kun er borgere i alderen 15-100 år. Tal-

lene stammer fra år 2016, mens spørgeskemaundersøgelsen er udført i år 2019. 

Ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik har vi fundet frem til, at 84,35% af borgerne i 

Skive Kommune er i aldersgruppen 15-100 år (pr. 1. januar 2019). I Herning Kom-

mune er 82,5% af borgrene i aldersgruppen 15-100 år (pr. januar 2019). Disse forde-

linger er brugt til at udregne et estimat på antallet af borgere i aldersgruppen 15-100 

år i hvert postnummer i hver kommune.  

På grund af ovenstående kan de faktiske svarprocenter afvige fra dem, der er anvist i 

tabellen. 

 

Besvarelserne fra de tre postnumre skrevet med kursiv hhv. 7330 Brande, 7470 Karup 

og 7500 Holstebro stammer fra borgere, hvis adresse hører til disse postnumre, men 

som stadig hører til Herning Kommune.  
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Bilag 16 – Gennemførte besvarelser ”almindelige borgere” 
	

Spørgeskema	”almindelige	borgere”	
• Alle gennemførte besvarelser Skive Kommune 

• Alle gennemførte besvarelser Herning Kommune 

	

Bilag 17 – Gennemførte besvarelser ”sommerhusejere” 
	

Spørgeskema	”sommerhusejere”	

• Alle gennemførte besvarelser 
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Hvor gammel er du?
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Herning Kommune

Skive Kommune

Jeg bor ikke i en af de to kommuner

0% 25% 50% 75% 100%
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0
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0

6933 Kibæk

6973 Ørnhøj

7270 Stakroge

7280 Sønder Felding

7330 Brande

7400 Herning

7451 Sunds

7470 Karup

7480 Vildbjerg

7490 Aulum

7500 Holstebro

7540 Haderup

7550 Sørvad
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7800 Skive

7840 Højslev

7860 Spøttrup

7870 Roslev

7884 Fur
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37
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Hvilken kommune bor du i?
 

Hvad er dit postnummer?
 

Hvad er dit postnummer?
 

Hvilket område bor du i?



I byzone med under 1000 indbyggere

I byzone med mellem 1000-4000
indbyggere

I byzone med over 4000 indbyggere

På landet, udenfor byzone

Andet
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Lejlighedskompleks

Villa

Nedlagt landbrug

Landbrug

Andet
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Hvilket område bor du i? - Andet
Aner det ikke? Bor i Dommerby/Højslev stationsby
Fur
Sommerhusområde
jordbrugsparcel i landzone

Hvad karakteriserer den bebyggelse du bor i?
 

Hvad karakteriserer den bebyggelse du bor i? - Andet
En tidligere skole
Hus
Lejet hus
Rækkehus
Sommerhus
Lejlighed
Rækkehus
Hus
Fiskerhus
Rækkehus
Nedlagt snedkeri
Sommerhus
Lejebolig
hus
Lejlighef
Rækkehus

Har du set katte i dit nærområde (inden for 100 meter fra dit hjem) i det seneste år?
 



Ja

Nej

Ved ikke
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Hvor mange forskellige katte har du set i dit nærområde (inden for 100 meter fra dit hjem) i det
seneste år?
Angiv ca. antal ved tvivl
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Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren til?
Angiv ca. antal ved tvivl
 



Jeg kender ejeren i alle tilfælde

Ved ikke
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Vil gerne have opmærksomhed/kæles
med

Er interesseret i mennesker, men vil ikke
kæles med

Løber væk/gemmer sig

De opfører sig forskelligt. Nogle vil kæles
med, mens andre løber væk/gemmer sig
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49%
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11

28
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De fleste katte virker sunde, velnærede
og uden velfærdsproblemer

En del katte virker sunde, velnærede og
uden velfærdsproblemer, men der findes

også flere, hvor det ikke er tilfældet

De fleste katte synes at have problemer
med sundhed, ernæring og velfærd

Ved ikke
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Hvordan opfører de herreløse katte sig?
 

Hvordan vurderer du den generelle velfærd for de herreløse katte?
 

Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere
 



Ja, jeg bliver generet af deres adfærd

Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger
ting

Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle
og vildt

Ja, jeg bliver generet af deres
efterladenskaber

Ja, jeg bliver generet af deres
reproduktion - de øger antallet af katte i

området

Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare
for smittespredning

Ja, da de generer mine egne katte

Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse
katte

Andet
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Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere - Andet

Der skal helst ikke komme for mange flere katte, men de hjælper med at tage mus på gården
Nej, men jeg har også hund
To af dem har stillet sig foran min hoveddør for at hvæse af min kat (indekat), så det er nok snarere hende, der bliver generet
Går ind i værksted og markerer. Går ind ad kattelem.
Min hund bliver generet
De kommer ind i huset og stjæler vores anden kats mad:(
Spiser vores egne kattes mad og strinter på vores ting og det lugter
Da jeg ikke ser så mange generer det mig ikke
de går ind i mit hjem hvis dør/vindue er åben
Ja, jeg bliver generet af, at nogle af dem forsøger at komme ind og spise vores egen kats mad
Har selv en kat, så der kommer katte her. De strinter så her lugter af kattepis. Især en kat forsøger at komme ind hvis
terrassedøren står åben.
Bliver særlig generet når de er oppe og slås
De slås med naboens katte
Min datter blev bidt af en kat
Min hund er blevet angrebet af katte flere gange
De generer mig ikke, da jeg har hunde i indhegnet have

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 



Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet
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Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet

Vi lukker hunden ud så løber de væk
Jagede den væk
Prøver at skræmme dem væk
Skrev et opslag i byområdets Facebookgruppe. Den ene af kattene havde en meget stor byld i mundregionen, og jeg ønskede
sådan at få en potentiel ejer til at tage den til dyrlæge. Jeg hørte aldrig noget, men katten har jeg ikke set siden.
Skyder dem med vandpistol
Begrænser adgang til mad indenfor
Hund i haven holder dem væk
Råber af de fremmede han katte 
Jager den væk fra vores grund
Har holdt øje med dem, har nr til kattenes værn ringer næste gang jeg ser den der udgør mest bekymring
Har selv aflivet dem da jeg er jæger
Sagde det til dem jeg mente ejede katten
To katte var oppe og skændes, så jeg åbnede døren, hvorefter de stoppede
Hunden er god til katte jagt
jagede kattene væk
Hunden fik lov at jage dem væk
Jagede den væk fra mit voilere,  og skræmte den ud af haven
kattenes værn har hente et par stykker og har en jeg ved er efterladt som jeg fodre
Lukker hunden ud i haven, han gør af dem og de løber derved væk
Forskrækker den med vandpistol for at jage den væk
Naboen fodre dem, så der kommer flere og flere. Kommunen er informeret, men gør intet ved det
Jog dem væk
Jagede dem væk, eller mine to store han katte gjorde det om natten
Eftersøgt ejer til kattene.
Jager dem væk
Sprøjtede vand på katten
Har henstillet til nabo om at holde kattene hjemme hos sig selv, de vilde katte ved jeg ikke hvad jeg skal gøre ved

Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere
 



Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
pga. deres helbred

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
da der er mange katte i området

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
når de går ude i dårligt vejr

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
af andre årsager – skriv

Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med
herreløse katte
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Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere - Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager – skriv

I vinteren har de været meget sultne da der ikke var mink på farmen pga sygdom og de plejer at leve af minkfoderet herude
Sultne osv
Mangel på mad
de er jo herrløse af en grund og jeg tror i mage tilfælde det er pga menneskers dårlige ansvarlighed mht til katte. mange
"smider" dem jo bare væk når de ikke gider dem mere eller skal flytte osv. Derfor har jeg ondt af dem.
Hvis de ikke får føde nok
Der var en der var udsultet, jeg har stillet mad ud til efter et år, hvor den har holdt til hos os, uden at søge videre
En af dem har bidt og kradset både mig og en af de andre der bor i området, det gør mig ked af det, da jeg ikke synes det er
nemt at hjælpe dem hvis jeg ikke kan komme til dem
De slåser meget med hinanden
Der lå en killing under min bil, i januar måned, stiv frossen og skreg. Tog den ind, men kunne ikke redde den 
Har hørt om flere tilfælde i skive kommune, hvor nogen har skudt efter kattene med haglgevær, så flere katte har gået såret
rundt med hagl i kroppen.
ser ikke rask ud
Hvis der er killinger er det synd
Jeg  tror  ikke  de  er  herreløse
Øhh det er da synd at den ikk har en familie
hjemløse
Nogle er tynde og pelsen ser uplejet ud, som ved syge dyr
Generelt om vinteren, der er nok ikke mange mus og ligende at fange
Jeg får ondt af kattene og giver dem noget at æde, fordi de ser sultne ud

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 



Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet
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Ja

Nej

Ved ikke
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Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet

Holdt øje med dem
Gav den mad og fandt et hjem til den, hvor den blev passet
Har fodret, men også fremlyst på FB, da der ingen tatovering var. Men vi har også selv aflivet enkelte katte
da jeg ikke var 100% sikker på at de katte jeg så var herreløse gjorde jeg ikke noget da de så velplejede ud. så dem kun på
afstand.
Vores nabo fodre dem, så der kommer flere hvert år...
Har nr til kattenes værn, ringer næste gang jeg ser den der bekymre mig mest
Skrev et opslag med billede på Roslev Facebook side
Skrev opslag på Facebook, måske kendte nogen kattene
Efterlyser ejere på facebook
Tog katten til mig og fik den kastreret
Begravede den
Åbnede til vores udehuse - de er nogle gange på loftet i halmen om vinteren
Tig den til os. Giver den kvalitetsfoder, læ og ly, og når den har fået de killinger den venter, sørger vi for neutralisering af både
missemor og killinger. De kan jo ikke gøre for at uansvarlige mennesker har smidt missemor ud
Katten forsvandt inden jeg kunne gøre noget
Jeg ved jo ikk om den var herreløs. Den lignede ikk en, men jeg kendte bare ikk en ejer
Lavet sove mulighed under min trappe, så de kan søge ly og læ
Har henstillet til nabo om at passe sine katte
Fodrer dem og har lavet mulighed for at gå indenfor i brændeskur.

Har du kendskab til, om andre har indfanget eller aflivet katte i området inden for de seneste 5 år?
 

Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere



Privatpersoner

Dyreværnsorganisationer

Dyrlæger

Jægere

Andre

Ved ikke
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Stigning

Fald

Uændret

Jeg har boet i området i mindre end 5 år

Ved ikke
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Mange ynglende herreløse katte

Mange ynglende ejede katte

Folk i området har fået flere katte

Andet
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Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere - Andre

Drenge der synes det er sjovt at dræbe katte
Internat
Jeg har selv været med til det flere gange. Jeg kan ikke lade herreløse katte være uden et trygt hjem

Er der efter din opfattelse sket en ændring i antallet af katte i dit nærområde over de seneste 5 år?
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere - Andet

Vores kat jager dem ikke væk længere pga. alder
Hvordan skulle man dog vide det
Folk holder ikke styr på deres katte
Folk fodre dem udenfor
Folk er ligeglade med at de fodre andres katte og herreløse katte, og der bliver holdt gang i produktionen af vilde katte

Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere



Katteejere får oftere deres katte
neutraliseret

Der er blevet reguleret i antallet af katte

Sygdom blandt kattene

Andet
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Ja, angiv de muligheder, som du kender
til

Nej
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Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere - Andet

Vi har mistet flere af vores katte. Som oftest når jagten er gået ind. Har mistanke om at nogen skyder demselvom de er
neutraliseret
Ved ikke
Tror ræve i området har reduceret i antallet af katte
Ved ikke
?
I mit område er kattene, fortrinsvis, indekatte.
Nabo slår dem ihjel
Alle gårde omk os får neutraliseret deres katte, eller får Max 1 kuld. Vi døjer med tæven tager en del også.
Idet hus der var mange katte er vist blevet aflivet
Ved ikke
ved ikke
Hende der havde katte som fik killinger flere gange om året, er flyttet.
der er flest tam-katte

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte?
 

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte? - Ja, angiv de muligheder, som du kender til

De hjælper med at få aflivet kattene
Kattens værn har aftale med kommunen. De har også fanget en af de herreløs katte hos mig.
7869
Kattens værn
Ved at kommunerne er blevet bedre til at samarbejde med kattens værn
Dyreinternatet
Fældfangst
Ďe kontakter dyrenes beskyttelse
Ringe til kattenes værn
Ingen
Ingen hjælp
Kommunen kan indfange katte, jeg er ikke helt inde i de regler
Samarbejde med kattensværn i visse tilfælde kunne dyrenes beskyttelse også være til hjælp
at der kommer en ud og fanger dem og afliver på stedet har selv fået en katte mor med killinger aflivet på den måde de så ikke
sunde ud og det fik jeg også at vide de ikk var
Få alle katte reg på lige fod med hunde, og gøre ejer ansvarlig, var det en hund var ejer blevet straffet, så lidt mere fokus på reg.
af katte, har været med i det forslag der kørte på FB men manglende opbakning gjorde det faldt til jorden, ville være et stort



•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ja, alle katte bør have lov til at bevæge
sig frit i naturen

Ja, alle herreløse katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men ejede

katte skal holdes på egen grund

Ja, alle ejede katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men herreløse

katte skal indfanges, da de er til gene

Der bør hverken være herreløse eller
ejede katte i den danske natur

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

43%

5%

24%

18%

10%

Respondenter

165

18

90

68

39

Jeg kan godt lide katte

Jeg bryder mig ikke om katte

Ved ikke
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skridt i den retning hvis dyrlægerne sluttede op omkring det
I Skive kommune findes intet samarbejde med kattens værn, så indfangning og evt. aflivning vil være for egen regning.
Kattens værn
Kattens værn har aftale med Skive kommune
Kontakt til dyrlæge eller dyreværn
Dyrenes beskyttelse
Jeg har hørt at Skive kommune betaler for neutralisering af herreløse katte, hvis man vil tage ansvar for fodring bagefter, men
jeg har ikke selv brugt det
Dyrenes beskyttelse
Vi har fået hjælp til at aflive en MEGET syg vildkat, for nogle år siden
Indfagning
Man kan få katte stearliseret
Ringe til Falck eller katte internat
Man kan få et dyreinternat til at indfange katten

Synes du, at katte bør færdes frit i naturen?
Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din
 

Hvordan har du det med katte?
 

Har du noget at tilføje?
Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at tilføje

Har selv kat som færdes frit i naturen og dette ser jeg som en naturlig del af kattens natur
Er selv katte ejer.
Nej
Jeg ville ønske at katteejere havde forståelse for, at ikke alle ønsker at have katte - det er frusterende at døren ikke kan stå
åben, uden en “tam” kat går ind i ens hjem, særligt når der er katteallergi i vores hjem.
Jeg selv har 5 katte, de har løbegård så jeg vil gerne ser at alla kattene har gode liv og de har hjem.
Elsker alle dyr, og bliver trist over den behandling de får. De(dyrene) har ikke valgt den situation som de er i, men vi mennesker
bærer skylden. Syntes der er mangel på forståelse og viden omkring dyr og deres behov. Vil i gøre noget godt for dyrene, så
skab mere fokus på opførsel- og adfærd af og omkring dyr.
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Jeg er selv madmor for en VILDKAT, som sidste maj fik 2 killinger , alle er efterfølgende steriliseret og vi beholdt killingerne som
i dag er hankatte..  Yderligere har vi en kat fra dyrenes værn.
Synes det er et problem mange ikke får steriliseret/kastreret deres katte. På vores landbrug er vores katte neutraliserede.
Jeg nyder kattene rydder musenevæk
Har selv kat fra internat
Jeg syntes måske det er lidt for nemt at anskaffe sig katte og dyr i det hele taget. Jeg ved ikek hvordam man kunne regulere det
men mange burde i hvert fald ikke  have dem, da de for nogens vedkommende anskaffer sig katte(dyr) uden at vide noget om
dem og det ansvar der følger med. Og når så der opstår problemer så skaffer de sig bare af med dyret på den ene eller anden
måde.. og der er een af måderne jo ofte at de bare bliver efterladt i naturen.
Har ikke noget i mod folk har dyr. Men de skal holde dem hjemme. Ja lige meget om det er fugl, kat ,hund osv
Når der er nogen få herreløse katte i området, er der også mulighed for at der ikke er mange skadedyr som rotter og mus osv.
Ikke specielt
Er allergisk overfor katte så har ingen katte selv
Næh
Ønskede at de blev sterilereset. Og de dårlige måske aflivet.
Folk er generelt blevet dårligere til at holde egne katte indenfor egen matrikel
Hat ikke noget imod at folk har kat de skal bare passe dem og ikke bare lade dem yngle som rotter.
Jeg har en hund der er rigtig god til katte jagt. Jeg ved, at flere naboer er trætte af katte i haven. Jeg kan ikke sige om de katte
jeg ser er uden ejer. Men nogle ser uud som om det ville være best at aflive dem.
Det er svært at konfrontere katteejer, hvis kat genere ens egne katte, samt æder alt tilgængeligt foder hos os
Jeg synes at alle Kate skal steriliseres/ kastrere gratis, så antal vilde katte falder.
NEJ
Jeg ejer selv 3 katte
Der mangler lovgivning om at katte SKAL mærkes tilsvarende hunde. Så ville det være meget nemmere at skælne de ønskede
katte med et hjem fra de herreløse katte.
En sød kat er en død kat
Vi har selv kat, steriliseret og øremærket.
Nej
Har selv haft kat, som jeg ikke er sikker på, ikke er blevet indfanget og kørt væk.
Har selv to, der blev fundet på loftet i mit udhus,forlader af deres "vilde"mor
Man bør som katteejer tage ansvar og få sine katte neutraliserede
i lægger op til at man enten kan lide katte eller hader katte, jeg hader ikke katte, men de skal ikke være på min ejendom, sådan
en mulighed havde været fin.
Folk holder ikke deres katte på egen matrikel, hvilket bevirker at kattene besøger i andres have og hopper ind af vinduer.
Folk holder ikke styr på deres katte, det betyder at de bliver væk eller kørt ned. De brude blive indendøres, da nogen folk faktisk
ikke kan tåle katte.
Da vi for 8 år siden boede i Thinggade i Skive oplevede vi mange vilde katte.
Jeg ejer 5 latte son går ud kun i løbegård.
Møder ikke så tit vilde katte i naturen, som jeg gjorde for år tilbage.
Min konflikt består i, at jeg har voilere med kanarier, og katte hænger udenpå buret.
Er træt af mennesker der tage en killing om foråret. De vil heller en hund, men en kat passer sigselv når mennesker er på arbejde
eller ferie.
Håber på noget mere fokus og kampagne på, at en kat ikke skal opfattes som et skadedyr eller noget man bare kan smide ud,
når man bliver træt af dem. Synes også loven bør ændres, så man ikke må skyde katte.
Ejer selv en kat
Har selv 2 katte og elsker katte
Nej
har selv kat som har løbegård for vil ikke have ham smittet gennem de næsten 30 år jeg har boet i byen har der været et par
stykker der havde mange vildkatte som havde kattesyge de er heldigvis fjernet da ejer er døde men der render stadig nogle få
rundt engang imellem gennem vores have som burde tises af dyrelæge eller aflives . det burde oplyses lidt mere at man kan få
dem indfanget og fjernet uden det koster noget . det tror jeg ikke der er mange der ved
Var opdrætter af Norske Skovkatte så har et gevaldigt knowlegde omkring lige den race og katte generelt
Jeg har ikke noget imod katte og kan egentlig godt lide dem. Har intet imod at de færdes på min grund eller i mine
udebygninger, men kan ikke lide dem nok til at jeg vil lukke dem ind i huset + jeg er allergisk :P
Et kæmpeproblem af katteejere tror deres katte kan løbe rundt og efterlade afføring og tis i sandkasser od deslige. Desuden går
mange katte ind i boliger hvis døren f.eks står åben.



•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Ny

Distribueret

Nogen svar

Gennemført

Frafaldet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

0%

100%

0%

Respondenter

0

0

0

380

0

Hvorfor er der så stor forskel på om man ejer en hund eller en kat. Hvis du har en hund og bare lader den løbe frit rundt i andre
folks haver skal man nok få at høre for det, men at jeg hver dag ser katte i min have er åbenbart helt i orden. Jeg kan ikke forstå
at der ikke stilles højere krav til at katteejere har styr på deres kat.
Jeg har boet 2 km fra min nuværende bolig. Her var ca 10 katte det første år, 20 det næste og så 30, dem der havde kattene ville
kun vedkende sig 3, og gjorde intet for at neutralisere dem, eller begrænse antallet. De sked over alt, hoppede ind af vinduerne,
gik i skraldespanden, og gik jamrende rundt. Vi havde selv 1 kat, der efterhånden ikke turde gå ud. Jeg bliver harm over
manglende ansvarlighed, når man er dyreejer har man ansvaret!!
Har taget en herreløs hunkat med 4 killinger til mig og fået dem steriliseret
Har selv 3 katte
Vi har en hund,der slet ikke bryder sig om katte.
Har selv kat.
Elsker alle dyr og de skal have det godt uanset om de er ejede eller herreløse
Når jeg siger vilde katte skal indfanges er det fordi de lever et kummerligt liv med sygdomme og ingen behandling.
Nej
Har selv11 katte og de er ikke fritløbende katte men har løbegård
pøj pøj med jeres studie
Synes det er ok at indfange de syge katte, eller katte der skaber problemer. Men tænker der altid vil være vilde katte.
Vi har en tam kat som færdes her på landet. Den er før blevet jagtet af vilde katte. Som trykker sig i naturen eller smutter når vi
kommer.
Jeg mener ikke at herreløse katte er til gene, men jeg mener at vi alle har et ansvar for at få alle katte neutraliseret. Jeg så det
gerne som et lovkrav, da herreløse katte lever frygtelige liv
God ide med at undersøge vilde katte, der er alt for mange der lever dårligt. Især i byerne. Det burde være en pligt at neutralisere
sine katte hvis man ikke kan tage sig ordentligt af dem.
Skulle være en lov til katte
fint spørgeskema :)
De katte jeg har set, går jeg ud fra har en ejer. Så det er svært at svare hvad man ville gøre, når det automatisk bliver betragtet
som herreløse, når man ikke nødvendigvis kender ejeren.
Pøj pøj
Jeg har selv 2 katte som jeg holder indendøre, simpelthen for at undgå utøj, påkørsler og at de genere andre folk. De har været
indekatte hele deres liv og den ene er nu 11 år og den anden 5

Samlet status
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Hvilket køn er du?
 

Hvor gammel er du?
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Herning Kommune

Skive Kommune

Jeg bor ikke i en af de to kommuner
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6973 Ørnhøj

7270 Stakroge

7280 Sønder Felding

7330 Brande

7400 Herning

7451 Sunds

7470 Karup

7480 Vildbjerg

7490 Aulum

7500 Holstebro

7540 Haderup

7550 Sørvad
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7800 Skive

7840 Højslev

7860 Spøttrup

7870 Roslev

7884 Fur
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Hvilken kommune bor du i?
 

Hvad er dit postnummer?
 

Hvad er dit postnummer?
 

Hvilket område bor du i?



I byzone med under 1000 indbyggere

I byzone med mellem 1000-4000
indbyggere

I byzone med over 4000 indbyggere

På landet, udenfor byzone

Andet
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Lejlighedskompleks

Villa

Nedlagt landbrug

Landbrug

Andet
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Hvilket område bor du i? - Andet
Pas
Midt i Sunds by - kender ikke antal indbyggere
Lille by på under 500 indbygger
Ved ikke
Nedlagt dambrug
Byen er i landzone
Landsby

Hvad karakteriserer den bebyggelse du bor i?
 

Hvad karakteriserer den bebyggelse du bor i? - Andet
Andelsbolig
Hus
Gammel skole
Skov- og naturejendom
Hus
Hus i skoven
Parcelhus
bolig
Rækkehusagtig lejlighed
1,5 plans hus
Hus
Nedlagt dambrug
Hus
Andelsbolig
Dambrug
Hus
HUS PÅ LANDET
Erhvervsgrund
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Ja

Nej

Ved ikke
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Privat udlejer, i kælderen

Har du set katte i dit nærområde (inden for 100 meter fra dit hjem) i det seneste år?
 

Hvor mange forskellige katte har du set i dit nærområde (inden for 100 meter fra dit hjem) i det
seneste år?
Angiv ca. antal ved tvivl
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Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren til?
Angiv ca. antal ved tvivl
 



Jeg kender ejeren i alle tilfælde

Ved ikke
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Vil gerne have opmærksomhed/kæles
med

Er interesseret i mennesker, men vil ikke
kæles med

Løber væk/gemmer sig

De opfører sig forskelligt. Nogle vil kæles
med, mens andre løber væk/gemmer sig
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46
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De fleste katte virker sunde, velnærede
og uden velfærdsproblemer

En del katte virker sunde, velnærede og
uden velfærdsproblemer, men der findes

også flere, hvor det ikke er tilfældet

De fleste katte synes at have problemer
med sundhed, ernæring og velfærd

Ved ikke
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Hvordan opfører de herreløse katte sig?
 

Hvordan vurderer du den generelle velfærd for de herreløse katte?
 

Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere
 



Ja, jeg bliver generet af deres adfærd

Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger
ting

Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle
og vildt

Ja, jeg bliver generet af deres
efterladenskaber

Ja, jeg bliver generet af deres
reproduktion - de øger antallet af katte i

området

Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare
for smittespredning

Ja, da de generer mine egne katte

Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse
katte

Andet
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Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere - Andet

De gik i vores skraldespand - hvis den ikke var lukket helt
De genere mig ikke som sådan,men går ind og spiser af de andres kattes mad
De pisser overalt
De kravle ved vinduer osv
Jeg bliver generet af dem når naboens kat er i løbetid
Bliver generelt generet af at katte skal rende over alt
Kan finde på at åbne låget til skraldespanden og rode deri
De løber gennem min have mange gange daglig . Sommetider skriger de meget voldsomt og slås.
Synes det er trist og har derfor svært med at se de er underernærede og får sår når de slås
De udgør en fare for trafiksikkerheden da nogle ikke flytter sig fra vejen når man kommer kørende
Har hund så de bliver skræmt væk
Og bliver ked af og se når de er syge
Territoriemærkning/hankatte er generende
Kattene genere ofte vores hund, ved at sidde på vores hegn, hvortil vores hund gør indtil den forsvinder.
De strinter op af/på vores ting rundt om på grunden
Larm om natten
Larmer om natten
Folk skal bare holde styr på deres katte. Det er ikke mig der har valgt det
De jagter vores guldfisk i havedammen
Vores hund
at de går ind i huset når vinduer står åben og tisser inden for
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Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet
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Er generet af naboens kat, som tager vores kaniner (unger) desuden har overfaldet en af vores fritgående franske vædder.
Vores grund er hegnet af
Ophold i garage
tror ikke på de er herreløse
Har kun 1 kat. Og hun vil have dem i sin have og derfor går hun heller i advejen for et slagsmål
De katte som kommer til os er sunde og raske, de fanger mus og ligger dem ved vores dør, vi har ikke noget imod katte, bare
ejere får dem kastereret/steariliseret. Der er mange der kalder en kat en vildkat eller en herreløe kat hvis ikke den lige går inde
på ejerens grund, en kat er af natur ikke egnet til indespærring.
Højst sandsynligt hankatte der får fært af vores hunkatte
Sidder på bilen. Opholder sig i garagen hvis porten står åben. Render ind i campingvognen når der udluftes. Inden vi fik hund,
kunne vi finde deres efterladenskaber på bænk og flisegang. Vi har opsatte fælder til husmår, der har vi utallige gange måtte
lukke dem ud af.
Jeg bliver ked af det når jeg ser dem, særligt de syge
Dog vil jeg ikke have dem indenfor da de tigger mad og spiser af vores kats skål, men stort set ellers føler vi os ikke generet
vores egen kat snakker med dem
Jeg får ondt af dem, har hjulpet 3 på Kattehjem og taget en til mig
De spiser min kats mad så de ser velnærede ud.
De kravler på min bil

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet

sprøjter med vand og strør hjortetaksalt
Jager dem væk
Prøver at få katten til at gå. Men nogle naboer fodrer den og den kommer derfor igen dag efter dag
Har forsøgt at tage kontakt til ham der har anskaffet kattene, men han vil ikke kendes ved dem. Vi føler os magtesløse, og der
bliver flere og flere katte
Får min hund til at jagte dem ud af haven
Vand
Sender alle tre jagt hunde i haven
skræmmer dem væk
skød den / dem med vandpistol :-) DET virker ;-)
Fangede en og kørte den væk, da et internat ikke ville tage den. Den var meget aggressiv
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Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
pga. deres helbred

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
da der er mange katte i området

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
når de går ude i dårligt vejr

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
af andre årsager – skriv

Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med
herreløse katte
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Jager den væk
Skriver på FBgruppe
Og en jeg kender har indfanget nogle af dem og selvbetalt for deres dyrlæge ... der er en på vejen der foder dem men tager sig
ikke af dem når de er syge
Jagede den væk fra min grund
kontaktede ejer af den ene,men han er åbenbart ligeglad
Har medicinsk behandlet på semi-tamme tilløbere
Har taget billede og lagt på Facebook og da den ellers ser ok ud, gør jeg ikke mere.
De bliver jaget væk, når de indfinder sig på min matrikel. Samt jeg bruger en spray der skulle få dem til at holde sig væk
prøver at skræmme dem væk . Kommunen vil ikke hjælpe. Vi skal selv betale en dyrlæge for aflivning. har købt en fælde.
Gør rent efter dem
Prøver at jage dem væk med forskellige metoder
forsøg at skyde dem
Jager dem væk fra matriklen
Jagede dem væk
Jager dem ud af min have
Har sat fuglenet over dammen
Vand
jager kattene væk koster penge for mig hver gang vi skal have fjernet nogen katte.
Fik den væk
Bad naboen om, at holde katten hjemme. Dyrelægeregningen lød på 2500 kroner
Kan ikke få mig selv til at gøre noget. Det er jo katte og jeg elsker alle katte selvom de banker mine katte. :-)
Får mine hunde til at jage dem væk
Afhegnede haven, så de ikke kan komme derind
Slap hunden
Råbte til katten, at den skulle forsvinde
Jeg behandler katte ligesom det var vores egne, snakker med dem og behandler dem ordenlig, det er måske derfor de viser at
de fanger mus og viser os dem ved at lægge dem ved vores dør.
Jage den væk men kommer snart igen
Efter en tænke pause ang. om vi skulle have hund igen. Så anskaffede vi een.
Har sat et "bur" over min køkkenhave
indhegnede haven jeg har indekatte
Beholdte 1
Holder øje med kattene og virker de syge/ og jeg er sikker på de ikke har en ejer får jeg drm aflivet på human vis
(dyrlæge/jæger)
jager dem væk
Tror ikke, de er herreløse, men folks katte strejfer på landet.
Jagede katten væk
Opslag på facebook, Ilskov cornor

Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere
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Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere - Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager – skriv

Den virker lidt tynd, så ved ikke om det får mad nok
Vi stiller foder når der er nogle i nærheden af vores gård. Har lige fået 2 neturaliseret og de bor i stalden nu og fungere fint med
vores inde/ude katte
Fordi jeg vidste den ikke var fra området. Indleverede den på internat. Da jeg ikke kunne tilbyde den et hjem
Katte er søde
Det er de samme katte der får op til 3 kuld killinger om året .
De er sultne, og æder op af vores kats mad.
De søger ly i garage og skur til trods for 2 hunde, der jager dem ud af haven
Hvis de har søgt at komme indenfor og er kontaktsøgende
Fordi jeg ikke er klar over om de har et hjem
Manglende ejer eller hjem hvor de kan være "familiekat"
Sygdom
Synd hvis de sulter
Fertil
Nogle der tynde ud og flere har sår
Ok
Indimellem er der syge katte som har brug for at komme til dyrlæge
Ja, inde i Herning by, Jeg har ikke oplevet nogen lige her ved min bolig som ikke virkede til at have det godt, er meget sikker på
at den bor et sted her i området
Pga vejret og om de får nok ernæring, har de lopper etc
Ved de bliver foderet og så holder de mus Mm væk. Hvad er godt.
at folk bare smider dem ud som affald.
De er generende
Jeg har medlidenhed med som bliver kaldt herreløse eller vildkatte af folk som ikke kan lide katte.
da de intet tilhørsforhold har
Jeg ved ikke om de bliver taget ordenligt af. Det er det der bekymrer mig mest.
Gennem bekendte i byen
Hensynsløse mennesker, der nægter at neutralisere deres katte, men fortsat mener, de skal løbe fri.
At de altid løber når man vil snakke med dem, men kan ikke lægge foder ud da vi har hund.
Når de mangler mad,jeg giver dem noget at spise
de er levende væsner som må kæmpe hårdere
De er blevet efterladt af ukendt person
Fordi det var killinger
Mangel på mad, pleje ,medicin, de fåe killinger hele tiden
Ja og nej mange af dem er jeg sikker på der har et hjem , min datter på 3 tager godt nok en håndfuld mad med ud til dem ..
Barskt liv

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 



Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet
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Ja

Nej

Ved ikke
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Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet

Fandt en killing,tog den i og forærede den væk til en der elsker kat. Havde selv beholdt den, men har kat som ikke er glad for
andre katte.
Vi prøvede at fange de efterladte killinger og satte fælder op
Tog mig af katten og tog den til dyrlægen når det var nødvendigt
Når man bor på landet strejfer de andre gårdkatte jeg har derfor ikke gjort noget da jeg syntes de skal have lov til at gå hjem
igen og de har virket i fint helbred
Vi tog katten til os
Laver noget de kan søge ly i.
Forsøgte at finde ejeren til en stor killing via facebook, uden held. Adopterede katten selv.
Jeg tog imod 2 herreløse katte. Den ene har vi stadig. Han har det godt. 
Sikrede at de kunne komme i ly i min garage
købt en fælde da dyreværn og kommune ikke vil hjælpe.
Har altid medlidenhed med herreløse katte. Jeg har ikke mødt nogen med store sundhedsproblemer, så ville jeg gøre noget
Tog et billede af den (inde i Herning) og slog et billede op af den på Hernings facebook side.
Skrev i lokal gruppe hvis kat/katte det var.
Facebook
Havde på et tidspunkt en killing her og den måtte vi få fjernet. Fordi at den " var flyttet " ind i min have og kunne ikke være i fred
fordi den ville snakke hele tiden og min egen kat kunne i komme ud i haven. Og den kunne ikke lade min kat være på den gode
måde. Den troede at den var bedste venner med alle.
Vi snakker med kattene og sommetider får de en godbid.
ville have taget den til dyrlæge, men ku ikke fange den. nu er den væk.
Beholdte en
Dyrlægen aflivede katten.
Jeg lade dem være , når jeg ikke er 100% sikker på de er herre løse gør jeg ingen ting .. de gener mig ikke ..

Har du kendskab til, om andre har indfanget eller aflivet katte i området inden for de seneste 5 år?
 



Privatpersoner

Dyreværnsorganisationer

Dyrlæger

Jægere

Andre

Ved ikke
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Stigning

Fald

Uændret

Jeg har boet i området i mindre end 5 år

Ved ikke
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Mange ynglende herreløse katte

Mange ynglende ejede katte

Folk i området har fået flere katte

Andet
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Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere
 

Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere - Andre

Tror det var kommunen

Er der efter din opfattelse sket en ændring i antallet af katte i dit nærområde over de seneste 5 år?
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere - Andet

Tror folk er lidt ligeglade “ bare en kat” desværre.... de gir ikk p- piller ell andet .. de får bare liv at gå 
En nabo har anskaffet kattene til at jage mus på hans gård, men har desværre ikke neutraliseret nogen af dem, og det har så
resultateret i 10 vilde katte, som aldrig har haft ordentligt menneske kontakt. Men har ikke mulighed for at gøre noget
Uansvarlige, hensynsløse og respektløse ejer der ikke kan kende forskel på hvad adfærd og naturen er.
Yngel mellem herreløse  katte og ejede katte
Et område hvor de tidligere har opholdt sig, er blevet ryddet.
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Katteejere får oftere deres katte
neutraliseret

Der er blevet reguleret i antallet af katte

Sygdom blandt kattene

Andet
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Ja, angiv de muligheder, som du kender
til

Nej
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Jeg ved det ikke
folk fodrer vilde katte
Alle lader sine katte løbe frit omkring og skide i andres haver. Jeg ved ikke om de er herreløse
En efterladt kat efter ældre ægtepar er blevet til mange katte
Kattene er forsvundet
der er nogen som fodrer de vilde ude i naturen
Nogen tager deres katte og køre dem ud på markerne når de ikke vil have dem mere.
Det er tilladt at have husdyr i beboelses komplekset nu

Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere
 

Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere - Andet

At vores tre hunkatte er steriliseret og derfor ikke interessante
Færre katteejere
Her er ikke dambrug længere, det trak en del katte her til
Naboens lade er blevet fjernet det har fjernet stort set alle vildkatte i området. Har selv en udgående hunkat, men end ikke når
den er i løbetid ser vi nogen vildkatte siden laden blev fjernet
Mange private katte i området har fordrevet de vilde
Tilfældigt, i perioder indtryk af at nogen bliver sat af efter sommerferien og derefter finder sig et nyt hjem
Lejlighederne er ved at blive renoveret og en del buske og træer er fjernet
Alderdom og trafik
Ikke nere så Mange børn i området
Ved det ikke
Tror bare ikke der er så mange løse katte mere
Katten er flyttet og katten er kørt ned
fabrikslukning

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte?
 

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte? - Ja, angiv de muligheder, som du kender til

Hjælp til indfangning , neutralsering osv
Herning kommune har ingen tilbud. Man betaler selv.
Dyreinternatet i brande kan være behjælpelig med først og fremmest identificere om katten er herreløs, eller tilsyneladende er
det, og derefter indfange den.
Fælder
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Kontakte kommunen
At man selv skal betale for at få andre folks katte fjernet, hvis kommunen skal blandes ind i det
Herning kommune har frasagt aftale med kattenes værn . Det var den besked jeg fik . Og vi måtte selv tage affærre hvis det var
et problem
Man kan ringe til et internat i brande tror jeg
Indfange dem i bure /fælder
Herning Kommune vil ikke gøre noget ved herreløse katte
Dyrekørekort og neutralisering af alle dyr
Kommunen indfagning
Ingenting
Kattens værn betaler udgifter til indfangning
Angiveligt ingen. Herning kommune er tidligere kontaktet
Dyreinternat
Dyrenes beskyttekse . Brande dyreInternat
Brande internat
Kattenes værn køre ikke ud mere. Igår talte jeg 15 katte på naboens tag ,og der bliver fler
Indfangning
Kommunen gør intet, men brande dyreinternat hjælper.
De tilbyder ingen hjælp
Indfangnimg
Kommunen vil ikke hjælpe
Jeg tror desværre ikke Herning kommune vil gøre noget. Men der er brande dyreinternat og ellers dyrenes beskyttelse
Internat
Intet tilbud, fang og betal selv for aflivning
At man kan ringe til kommunen
Dyrenes Beskyttelse
ingen man skal selv sørge for det.
Indfangning
Sætter fælder op for at indfange dem
Ja de sender en kattefænger ud, og det er efter min mening skør for jeg ved en tilfælde hvor en har ringet til komunen og klaget
over en kat som viste sig at være naboens, og det blev bare gjordt fode de var sure på naboen og ikke katten.
Sætte fælder op ,indlevere til aflivning
Hvis man kan fange dem, kan de afleveres på et dyreinternat
Indsamling i bure, men det kræver at egne katte bliver inden døre
Kommunen tilbyder INGEN hjælp til herreløse katte, det er ens eget problem at håndtere Herreløse katte
Ingen hjælp at hente
himmelråbende ligegyldighed
Der er så vidt jeg ved ingen hjælp at hente. Så jeg må selv handle, hjælper i øverigt hjemløse tamme katte viste og har ingen
fertile katte selv ejer pt. 3 stk.
De tilbyder ingen muligheder. Man skal selv.betale
Kattehjem
Ingen

Synes du, at katte bør færdes frit i naturen?
Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din
 



Ja, alle katte bør have lov til at bevæge
sig frit i naturen

Ja, alle herreløse katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men ejede

katte skal holdes på egen grund

Ja, alle ejede katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men herreløse

katte skal indfanges, da de er til gene

Der bør hverken være herreløse eller
ejede katte i den danske natur

Ved ikke
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Jeg kan godt lide katte

Jeg bryder mig ikke om katte

Ved ikke
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Hvordan har du det med katte?
 

Har du noget at tilføje?
Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at tilføje

Katte bør steriliseres og det bær være billigere at få foretage
Folk skal lære at tage ansvar for de dyr de tager til sig også han katte
Katte der render fridt rundt. Både ejet og ikke ejet. burde man kunne aflive
Kan være svært at skelne om en kat er herreløs. Da mange lader deres katte rande rundt. Mange uden halsbånd. Man skal jo tæt
på for at se om de er øretatoveret. Chip kan ikke undersøges uden scanner. Folk der lader deres katte gå løs burde give dem
halsbånd med navneskilt på . Som alle hunde skal på. Håner folk er blevet til at tage ansvar så de får deres katte neutraliseret.
Men ikke de vilde det er kun til gene med alt deres lort
Bor i post nr 7330 men i Herning Kommune
Nej, super god spørgeskema
Trist at folk ikke får neutraliseret deres katte
Jeg kan godt lide katte, det er katteejerene der er problemer med. De følger ikke lovgivningen.
Syntes det er i orden at have kat, men min genbo har rigtig mange og det er lidt træls når de skal rende over ved mig de render
også indenfor og vælter ting ned. Jeg har en hund derfor er min grund hegnet ind, da hunde ikke må rende fri.
Folk skal kontrollere deres katte. De burde ikke gå frit.
Nej
En genbo fodre vilde katte, hvilket medføre at de er i mon have og har ligeret i min kælder.
Kan godt lide katte, men ønsker ikke selv en. Er irriteret over andres katte i min have, da de graver og skiferie min have. Synes
de skal holdes hjemme.
Vi bor i Vind men satte x ved Sørvad da Vind ikke stod der
Straffen for at lade katten gå frit bør skærpes.
Alle katte skal væk fra naturen. Folk, der har katte skal holde dem på deres egen grund.
det bekymre mig at folk efterlader kattekillinger på en p-plads og håber på andre tager sig af dem. Det er for lavt, men det sker
nærmest årligt
Katte bør holdes i snor eller indhegning præcis som hunde
Jeg mener som udgangspunkt at alle katte bør kunne færdes frit i naturen men herreløse katte har nok større tendens til at
formere sig uhæmmet og jeg syntes bestemt ikke at vi skal have flere herreløse katte eller dumpninger af katte
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Jeg synes at katte er rigtig gode kæledyr, men de hører på ingen måde til i den danske natur. Hvis man anskaffer sig en kat, så
skal den blive hjemme, akkurat ligesom en hund ikke skal rende frit rundt i skovene. Vi fandt i slutningen af 2017 en kasse med
en killinger, som bare var blevet efterladt til at dø. Vi afleverede dem til Brande Dyreinternat, og da ejerne havde været “dumme”
nok til at efterlade gamle aviser og ugeblade med navne og adresse på, kunne politiet heldigvis finde tilbage til dem. Sådan
noget synes jeg er MEGET forkert. Jeg har intet imod at aflive et dyr, specielt hvis jeg ved at den ikke lever eller kommer til at
leve et liv der er værd at leve. Dét synes jeg man skulle straffe hårdere
Kattene holder til på en ubeboet minkfarm. Kattene er syge og forsømte.
Synes katte skal have lov og have det godt men synes det er streng at se på når nogen foder herreløse katte og så ikke tager sig
af dem når de er syge
Jeg oplever at mange i mit område fodrer de vilde katte i og med de er gode til at holde rotter væk fra området. Min opfattelse
er at nogle folk sætter pris på de er der
Ønsker lovgivning om registrering af katte
Ift 2 sidste ? Mener jeg vildkatten er til gene ved at der avles på kryds og tværs. Mener stadig det burde være lovligt at aflive
katte vha en jæger. Tror det er derfor man ser så mange herreløse katte og hittekillinger det er for dyrt at gå til dyrlægen for at få
aflivet en kat.
kan godt lide katte,men ikke i min have
Nej
Har ikke katte nu, men havde 2 og valgte at indhegne vores terasse for deres sikkehed, pga en kattehadende nabo. Ellers syns
jeg de skal have lov til at løbe frit ..
De fritgående katte, der har et hjem er et peoblem. Ejerne memer det er ok. At deres katte besørger i andres haver. Et generelt
problem i vores by. Katteejerne mener set er kattens natur at gå frit, har haft flere "opstød", hbor jeg har konfronteret katteejere,
at deres katte er uønsket i min have.. der gøres desværre intet ved det.
Katte skal holdes på egen matrikel hvilket mange er ligeglad med. Det er træls når man ikke selv vil have kat.
Synes det er utroligt svært at få hjælp fra dyrlæger og internater når man finder en herreløs kat. Desuden koster det penge at
komme af med dyrene Til internaterne
Katte er et stort problem for de vilde fugle og mindre dyr. Derfor forstår jeg ikke at alle katte bare må løbe frit når os med hunde
holder dem i snor bl. a. af hensyn til vildtet
Jeg ved ikke om i så hvad jeg skrev men mindst 15 katte på naboens tag . De henter fisk på fiskeriet 100 m væk så de ser sunde
,men der er for mange ,de skider over alt ,og kradser på døre. Vi kan ikke lukke et vindue op så lugter det af kattepis
Der burde være samme regler for at have kat som at have hund, med mulighed for bøde hvis de løber rundt i min verden skal
man have styr på sit kæledyr ellers skulle det aflives
Spørgsmålene er meget sot/hvid, det skal de jo være for at lave statistik. Min holdning er nok lidt vag. Katte hører til på landet, i
det fri, så de kan hjælpe med at styre rotter og mus på gårde osv. Men de er husdyr i byerne og bør som sådan holdes på egen
matrikel! Da jeg bor i en lille landsby, sjovt nok på landet, så har kattene en vis berettelse her i byen, dog; Vilde katte er ikke
vaccineret og er derfor smittebærere af bl.a. katte-AIDS og det udgør et generelt problem!
Generelt er det urimeligt at man anskaffer sig en kat, som efterfølgende generer naboerne. Det et heller ikke tilladt at lukke din
hund, hamster, kanin eller høne ud i naboens have. Hvorfor er det ok for katte??!?
Synes katte på landet er ok. Dog burde de herreløse katte reduceres. I byen oplevede vi også vilde katte, og det var generende.
Katte der render frit burde være mærkede og neutraliserede. Det burde være en regel.
Det vil være en hjælp at kommunen informerer mere tydeligt om de muligheder der er for at hjælpe katte og herreløse dyr
generelt. Jeg vil gerne vide mere og benytte mig af den hjælp og muligheder tak
Generelt burde alle katte neutraliseret, så kattene på internaterne også får en større chanche for at blive valgt.
Flere katteejere skulle få deres katte neutraliserede
Har ikke noget imod herre løse katte , men hvis de bliver et problem af en eller anden årsag , skal de fjernes
elsker dyr har selv hund
Ejer selv 3 katte og uden katte er der mus og rotter  Ja ja de tager og fugle og smider i naboer haver men det vejer ikke op for
mus og rotter
Går meget ind for neutralisering af katte
Ja det er en pligt som ejer at holde sine dyr på egen grund, det er dog et misforstået misk mask at folk mener man ikke kan
holde en kat hjemme, selvfølgelig kan man det. Straffen for løsgående dyr burde være hård.
Dejligt med fokus på det problem herreløs katte udgør nogle steder 
før havde jeg altid katte da vi boede på landet. Men her på gaden er haven fyldt med kattelort, feks. i vores køkkenhave.
Katte er et frit dyr. Men mener de gårde som har katte. Skal steriliseres eller kastreret
Sterilisation og ormekur, så er indfangede kontaktsøgende katte muligvis klar til en fast ejer. Vilde katte bør aflives.
Vi har selv taget en herreløs forkommen killing på ca 8 uger til os, da den mjavede og slog sig ned i vores åbne garage. Vi har nu
Jytte på 5. år og vil ikke bytte. Hun er blevet chippet og steriliseret, og passet efter alle kunstens regler. Men jeg har ingen
respekt for mennesker, der ikke passer på deres dyr. Jeg synes især herreløse, vilde og vanrøgtede katte er et stor problem
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omkring landbrug i området. Landmændene anerkender ikke at de har et ansvar for de katte, der har slået sig ned på deres
grund, og deres tilstand er sørgelig.
Jeg har selv indekat, men respekterer andre som lader deres katte komme ud. Det vigtigste er at kattene trives og har det godt!
Billigere dyrlægeregninger ved neutralisering af vilde katte
Jeg synes, der bør være krav om neutralisering og mærkning af ejede katte.
Det er et stort problem at kattene bliver foderet af ældre mennesker gennem kattens værn eller lignende, de formerer sig og
pisser og skrider i vores garage, sandkasse m.m de går på bilerne.
Har hund, som holder katte fra grunden. Så det var svært at vurdere hvor mange katte der har været inden for 100 M  af huset
Næ
Nej
Gener fra katte har jeg haft med at de løber ind i mit hus. Tamme katte. Ikke kun hos os, også hos naboerne. Virkelig generende
om morgenen når katten ikke kan jages ud af huset.....
Held og lykke med jeres undersøgelse :-)
Hvis der bliver for mange katte, kan jeg godt forstå hvis der er behov for en regulering.
Nej
Jeg ved ikke, om de fremmede katte, der dukker op hos, er herreløse. Det er flotte, velpassede hankatte, der kommer her pga
vores hunkatte. Vi formoder, at de hører til et eller andet sted, og at de finder hjem igen, når det bliver interessant.
Jeg mener ikke nødvendigvis at herreløse katte er til gene, men at de kan have brug for hjælp
Folk skulle ha den samme holdning til deres katte og de har til deres hunde. Hundene går jo ikke alle muglige steder uden snor.
Ønsker inderligt en kattelov, som gør man ikke kan have intakte katte medmindre man er i et avlsprogram
De urinerer og skider over alt
Nej.
Det er min egen kat, plus måske lav en muglighed der hedder (hus)
Der er alt for meget fokus på løse tamme katte
Det er ikke fordi jeg ikke bryder mig om katte, men jeg kan ikke tåle dem, der kunne måske være en svar mulighed der hed
andet.
Vildkattene i vores landsby kommer fra en gårdejer der lader sine katte frit få killinger. Killingerne bliver “vilde” og søger
territorier og føde hos os naboer. Min dejlige 15 år gamle neutraliserede hankat har lige fået “bank” af en af dem. De går ind i
vores garage og terrasse og overstrinter alt, da vores gamle neutraliserede katte ikke kan holde dem væk længere.
Ejer selv to katte.
nej
Jeg har selv en kat som jeg fandt mellem noget skral og den vejede kun 750 gram og var ca 5-6 uger
Egen kat var en herreløs mager og haltende Killing, der dengang så mager og skrøbelig ud. Han startede med at søge ly i vores
carport, da det blev frostvejr fik han lov at komme i baggangen, men kun lige den ene dag, så blev det permanent baggangen, og
kort efter havde han indtager næsten hele huset, nu med egen indgang. Vi var ikke katte mennesker, men det er vi blevet.
Der burde være en katte lov på lige fod med hunde loven
Min datter er virkelig bange for dyr. Det er ikke kun katte. Men når de katte render rundt her så kan jeg ikke få hende ud og lege
eller noget i lang tid.
ikke alle katte der går ude er herreløse
De herreløse katte kan skræmme/skade min egen kat, hvilket er træls, da jeg selvfølgelig ikke ønsker min kat noget ondt.
Ja alle som har katte skal begrænse yngen og ikke bare lade dem yngle og så når de ikke kan afsætte killingerne kan finde på at
sætte killingerne i en kasse ude på en tilfældig rasteplads, jeg har selv fundet kattekillinger i en kasse ved en parkeringsplads.
Sørg for at katte ejer får deres katte kasteret/steariliseret, for det der er problemet er at nogle katte ejere bare lade det stå til.
Der burde være samme regler for katte og hunde.
Alle herreløse katte skal ikke aflives. Dem med alvorlige sygdomme eller skader skal have fred. Men de raske og glade katte har
ret til et godt katte liv.
Katte er noget man bare har på landet - og nogle gange dør De, og nogle gange kommer der nye, enten bilkøbere eller killinger.
Vi føder vores i stalden, og hvis der ingen foder er, må de leve af kofoder eller mus
Stor fordel her på landet ,uundværlige - fange både mus og rotter
Vi er meget generet sf naboernes katte, som “laver” i vores have og skure. Samt de ligger i vores havemøbler med hynder, det er
virkelig til stor gene. Og vi har påtalt det til naboerne, men svaret er at de ikke kan holde deres katte indenfor hele tiden... Det er
fint de har kat, men vi har valgt ikke at have kat.
Ønsker, at flere dyrlæger laver kampagner med billige neutraliseringer. Oplys nye, kommende og gamle katteejere, at det ikke er
kattens tarv eller krav at lave killinger.
Jeg tror aldrig jeg har mødt en herreløs kat i Skarrildi de 15 år jeg har boet her
Synes at katte ligeså vel som hunde skal holdes i sin egen have
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ikke yderligere
Da vi for 24 år siden købte huset, var der mange herreløse katte som blev fodret af 2 naboer = en del killinger også. Efter ca. 5 år
i huset kontaktede vi een som kom og indfangede dem. Jeg mener ikke det var kommunen. Heldigvis har vi ikke haft problemer
med vildkatte siden.
Vi mangler en katte lov i dk og håber vi snart kan få kattens status hævet.
Jeg synes herreløse katte er et problem, ikke fordi de generer mig, men fordi de udgør en smittefare, samt oftest er resultatet af
at folk som anskaffer sig katte skulder sig at med dem ved at efterlade dem, eller ikke tager ansvar for deres katte ved at
øremærke/kastere dem, således at antallet af herreløse katte stiger. Jeg synes alle katte fortjener et hjem, og når jeg ser
herreløse katte bliver jeg ked af det over at jeg ikke kan hjælpe dem mere ene sætte lidt mad ud. Jeg mener at katte burde have
de samme rettigheder som hunde, altså behandles på samme måde og ses på samme måde.
Har selv 3stk
Har selv 3 stk
Alle katte burde neutraliseres hvis de skal løbe i det fri
For os er problemet at folk efterlader killinger i naturen som ikke kan klare sig selv
jeg har 3 indekatte som alle er neutraliserede. de kommer ud i min have enten løs eller i sele.
Har ikke noget mod katte generelt synes dog ikke helt de hører til i villakvarterer hvor de færdes i haver, på biler mm. Vi har hund
og den skal holdes på vores matrikel ellers kan det give bøde mm.
Syntes by katte skal holdes på egen grund. Og det kan nemt lade sig gøre. Jeg har hegnet have på 8 år og ingen løse katte den
vej ud. Og så har jeg 2 tamme stald katte som løber frit begge neutraliseret, mærket og vac. Og jeg syntes det skulle være en lov
at "frie" katte er neutraliseret og vac. Og mærket enten med chip eller øremærke eller helst begge dele som mine er. Så ville
katte nemlig få en værdi og ikke genere så mange. Og antallet vilde katte ville falde og færre folk ville blive generet af katte. 
Irriterende at naboens kat tager vores fugle og besørger i vores have. Tror ikke de 2 jeg nævner er herreløse, kender dog ikke
ejer e
Jeg kan godt lide katte,mren er træt af at andre folks katte løber på min grund , løber på bilen "besørger " i haven , hvis det er en
hund  må folk holde den hjemme , mange anskaffer katte fordi de ikke kræver så meget pasning , men så har vi andre problemet
Elsker katte, men vi skal ikke have vildtlevende katte

Samlet status
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Hvilket køn er du?
 

Hvor gammel er du?
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7884 Fur
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0%

16%

32%

52%

0%

Respondenter

0

12

25

40

0

Har du sommerhus i Skive kommune?
 

I hvilket postnummer ligger dit sommerhus?
 

Hvor meget har du opholdt dig i dit sommerhus inden for det seneste år?
Angiv antal uger
 



1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12
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15

16

17
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24
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29
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42
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46

47

48

49
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51

52
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5%
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9%

5%

6%

10%

0%
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0%
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0%

1%

3%

4%

1%

3%

1%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%
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0%

1%
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0%
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1%
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0%

0%

0%

1%

0%

14%
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1

2

4

6

7

4

5

8

0

8

0

2

0

1

2

3

1

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0
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Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

57%

43%

Respondenter

44

33

Har du set katte i dit nærområde (inden for 100 meter fra dit sommerhus) i det seneste år?
 

Hvor mange forskellige katte har du set i dit nærområde i det seneste år?
Angiv ca. antal ved tvivl
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Hvor mange af disse katte kender du IKKE ejeren til?
Angiv ca. antal ved tvivl
 



Jeg kender ejeren i alle tilfælde

Ved ikke
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Vil gerne have opmærksomhed/kæles
med

Er interesserede i mennesker, men vil
ikke kæles med

Løber væk/gemmer sig

De opfører sig forskelligt. Nogle vil kæles
med, mens andre løber væk/gemmer sig

0% 25% 50% 75% 100%

3%

14%

65%

19%

Respondenter

1

5

24

7

De fleste katte virker sunde, velnærede
og uden velfærdsproblemer

En del katte virker sunde, velnærede og
uden velfærdsproblemer, men der findes

også flere, hvor det ikke er tilfældet

De fleste katte synes at have problemer
med sundhed, ernæring og velfærd

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

62%

14%

8%

16%

Respondenter

23

5

3

6

Hvordan opfører de herreløse katte sig?
 

Hvordan vurderer du den generelle velfærd for de herreløse katte?
 

Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for de seneste år?
Afkryds gerne flere
 



Ja, jeg bliver generet af deres adfærd

Ja, jeg bliver generet af, at de ødelægger
ting

Ja, jeg bliver generet af, at de jagter fugle
og vildt

Ja, jeg bliver generet af deres
efterladenskaber

Ja, jeg bliver generet af deres
reproduktion - de øger antallet af katte i

området

Ja, jeg bliver generet, da de udgør fare
for smittespredning

Ja, da de generer mine egne katte

Nej, jeg bliver ikke generet af herreløse
katte

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

3%

11%

8%

0%

0%

5%

76%

3%

Respondenter

0

1

4

3

0

0

2

28

1

•

Har du oplevet at blive generet af herreløse katte i dit nærområde inden for de seneste år?
Afkryds gerne flere - Andet

Den tigger mad

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 



Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

0%

0%

11%

0%

89%

0%

Respondenter

0

0

0

0

1

0

8

0

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
der er blevet efterladt efter at være

blevet fodret i en periode af ...

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
pga. deres helbred

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
da der er mange katte i området

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte,
når de går ude i dårligt vejr

Ja, jeg har haft medlidenhed med katte
af andre årsager - skriv

Nej, jeg har ikke haft medlidenhed med
herreløse katte

0% 25% 50% 75% 100%

19%

11%

0%

11%

3%

73%

Respondenter

7

4

0

4

1

27

•

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet
Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere
 

Har du haft medlidenhed med herreløse katte i dit nærområde inden for det seneste år?
Afkryds gerne flere - Ja, jeg har haft medlidenhed med katte af andre årsager - skriv

At de tydeligt mangler mad, meget magre

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere
 



Tog kontakt til kommunen

Tog kontakt til en dyreværnsorganisation

Tog kontakt til en dyrlæge

Tog kontakt til en privatperson fx en
jæger

Tog mig af katten fx ved at fodre den

Aflivede selv katten

Gjorde ikke noget ved det

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

0%
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0%

0%

20%

0%

70%

10%

Respondenter

0

0

0

0

2

0

7

1

•

Ja

Nej

Ved ikke
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6%

71%

22%

Respondenter

5

55

17

Ja

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

4%

96%

Respondenter

3

74

Hvordan håndterede du det?
Afkryds gerne flere - Andet

Vi har gang i noget underretning i grundejerforeningen.

Har du kendskab til, om andre i sommerhusområdet fodrer herreløse katte?
 

Har du kendskab til, om andre i sommerhusområdet har indfanget eller aflivet katte i området
inden for de seneste 5 år?
 

Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere
 



Privatpersoner

Dyreværnsorganisationer

Dyrlæger

Jægere

Andre

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

0%

67%

0%

33%

0%

0%

Respondenter

0

2

0

1

0

0

Stigning

Fald

Uændret

Jeg har haft sommerhus i området i
mindre end 5 år

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

3%

8%

58%

8%

23%

Respondenter

2

6

45

6

18

Mange ynglende herreløse katte

Mange ynglende ejede katte

Folk i området har fået flere katte

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

50%

0%

50%

0%

Respondenter

1

0

1

0

Hvem udførte det?
Afkryds gerne flere - Andre
Er der efter din opfattelse sket en ændring i antallet af katte i dit nærområde over de seneste 5 år?
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere
 

Hvad tror du er årsagen til stigningen?
Afkryds gerne flere - Andet
Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere
 



Katteejere får oftere deres katte
neutraliseret

Der er blevet reguleret i antallet af katte

Sygdom blandt kattene

Andet

0% 25% 50% 75% 100%

33%

17%

17%

33%

Respondenter

2

1

1

2

•
•

Ja, angiv de muligheder, som du kender
til

Nej

0% 25% 50% 75% 100%

5%

95%

Respondenter

4

73

•
•
•
•

Ja, alle katte bør have lov til at bevæge
sig frit i naturen

Ja, alle herreløse katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men ejede

katte skal holdes på egen grund

Ja, alle ejede katte skal have lov til at
bevæge sig frit i naturen, men herreløse

katte skal indfanges, da de er til gene

Der bør hverken være herreløse eller
ejede katte i den danske natur

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

36%

4%

26%

22%

12%

Respondenter

28

3

20

17

9

Hvad tror du er årsagen til faldet?
Afkryds gerne flere - Andet

ved ikke
Måske er der ingen der fodrer

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte?
 

Ved du hvilke muligheder, som kommunen tilbyder, hvis man som borger ønsker hjælp til
håndtering af problemer med herreløse katte? - Ja, angiv de muligheder, som du kender til

indfagning
Kattens værn
Sætter fælder op, som vi selv skal tjekke.  Umuligt når man kører hjem søndag aften.
internat, Kattens Værn

Synes du, at katte bør færdes frit i naturen?
Angiv den holdning, der lægger sig tættest op ad din
 

Hvordan har du det med katte?
 



Jeg kan godt lide katte

Jeg bryder mig ikke om katte

Ved ikke

0% 25% 50% 75% 100%

69%

22%

9%

Respondenter

53

17

7

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ny

Distribueret

Nogen svar

Gennemført

Frafaldet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

0%

100%

0%

Respondenter

0

0

0

79

0

Har du noget at tilføje?
Du behøver ikke at skrive her, hvis du ikke har noget at tilføje

Nej
nej
der er kun få som udlejer deres sommerhus ud her
Katte er nice når de sørger for at der ikke er mus
nej
Nej
Katte er som sådan ok, men det pisseirriterende når naboen har kat og den besørger i vores sko og blomsterbede. Hvad vil de
sige hvis vi havde en ged og den gik omkring i deres have. Jeg er ikke firkantet omkring mine holdninger, men lige det med katte
er jeg uforstående over for!
Nej
nej
Det er sjældent vi ser katte i vores område, men den enkelte jeg har set tilhører sikkert en af de omkring liggende gårde
Nej
God fornøjelse med jeres projekt.
Jeg har hørt, at katte dræber mange fugle
nej
Jeg bor fast i et sommerhusområde.
Jeg har hund, og den bryder sig ikke om katte.
Den ene kat er nu blevet vores huskat
har selv både kat - og gravhund, hvilket kan forklarer manglen på fremmede katte å grunden!!
katte bør ligestilles mere med hunde
?
Vores søde og meget selvstændige huskat er en efterladt killing som vi har fundet under terrassen i sommerhuset og taget til
os. "Fra vildkattekilling til luksuskat"
Herreløse katte bør fanges såfrem deres helbreds tilsatad er truet, så de ikke lider unødvendig.

Samlet status
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