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Då har det gått ytterligare ett år. Om vi ser tillbaka på det gångna året så 
har det både varit framgångar och bakslag för klubben. Bland 
framgångarna framstår givetvis vår utställning i januari och grillfesten i 
augusti var heller inte annat än en succé. 

Sedan har klubben blivit större och har nu mer än 100 medlemmar. 
Bakslagen består främst av att den sponsring av WW i Malmö, som 
klubben hade tänkt göra tillsammans 
med Uppsala kattklubb, utgått på
grund av arrangörens 
nonchalans av hygien.

Det kommande året börjar med vår 
utställning som denna gång hålls i 
februari på grund av de stora 
omläggningar av datastödet som den 
nya kategori- indelningen medför. 
Vi kommer att behöva ett större 
stöd från klubbens medlemmar den  
här gången då vi ser att det  kan bli 
svårare att få hjälp av lokala föreningar 
i samband med utställningen. Vi återkommer med datum för ett 
utställningsmöte efter jul.
 
Sedan vill jag passa på att tacka vår redaktör för Löpsedeln Barbro 
Gretener för de åren som hon skött tidningen då detta nummer är det sista 
hon gör. Löpsedeln kommer att vara kvar och ny redaktör blir  Karin 
Dessne som är uppfödare av Korat.

Torbjörn Sjögren
 Ordförande Fräsets Kattklubb

ORDFÖRANDE HAR ORDET



27-28 februari arrangerar Fräsets 
Kattklubb en 2-certsutställning i 
Uppsala

till inbjudan 1:a anm.dag 4/1 On-
lineanmälan genom Mina Katter

Observer i det här sammanhanget att vi 
har en ny kategoriindelning

Under många år har indelningen inom 
kategorierna diskuterats och vid FIFes 
General-församling 2013 beslutades 
slutligen att ny indelning gäller från den 
1 januari 2016. (kategori t.o.m. 151231 
inom parentes):

Kategori I – tävlande i färg
Exotic (I), perser (I), ragdoll (II), helig 
birma (II) och turkisk van (II).

Kategori II - tävlande i grupp
American curl, la perm, maine coon, 
neva masquerade, norsk skogkatt, 
sibirisk katt och turkisk angora 
(samtliga från tidigare kategori II).

Kategori III - tung och mediumtyp
Bengal, burmilla, brittiskt korthår, 
burma, chartreux, cymric, europé, 
kurilean bobtail, korat, manx, egyptian 
mau, ocicat, singapura, snowshoe och 
sokoke (samtliga från tidigare kategori 
III).

Kategori IV (orientalisk och elegant 
typ, hårlösa och rexar)
Abessiner (III), balines (IV), cornish rex 
(III), devon rex (III), don sphynx (III), 
german rex (III), japanese bobtail (III), 
orientaliskt korthår och långhår (IV), 
peterbald (IV), russian blue (III), siames 
(IV), somali (III) och sphynx (III).

 Från den 1 januari 2016 gäller även 
(bland annat) att:

brittiskt långhår (BLH) är godkänd som 
preliminär ras
brittiskt korthår ändrar EMS-kod 
till BSH.

seychellois korthår (SYS) blir vitfläcks 
siames (SIA * 01/02/03)
seychellois långhår (SYL) blir vitfläcks 
balines (BAL * 01/02/03)

---------------------------

Förtydligande sammanställt av 
SVERAKs förbundsordförande 
Annette Sjödin och publicerat på 
FaceBook av Anne Nordström S'Pia-
Pizzis BurmeseCats

Ny kategoriindelning fr.o.m. 1 januari 
2016. Som vi alla vet kommer det att 
vara en ny kategori-indelning på 
utställningarna efter nyår. 

Det innebär att det kommer att flyttas 
katter från kategori II till kategori I och 
från kategori III till kategori IV.

Det har varit lite frågetecken om vad 
som gäller efter årsskiftet och dessa 
kan nu rätas ut efter ett klargörande 
från SVERAKs styrelse.

Våra FIFe-domare kan ha en 
utbildning/kompetens som efter 
årsskiftet inte stämmer överens med hur 
raserna ska fördelas på utställningarna 
från och med den 1 januari 2016.

En domare får bara döma de raser den 
har kompetens/utbildning på vilket 
innebär att det gäller att tänka till lite 
när domarfördelning ska göras.

En domare har givetvis behörighet att 
döma de raser som ingår i den kategori 
de har behörighet för idag och så 
kommer det även att vara efter 
årsskiftet. De domare som idag har 
behörighet för kategori II och III 
kommer 2016 att kunna fortsätta döma 
”nya” kategori II respektive III precis 
som vanligt. Där har det inte tillkommit 
några raser. De domare har också kvar 
sin behörighet att döma de raser som 
har flyttats till ”nya” kategori I 
respektive IV även om de inte kan 
döma de ”gamla” kategori I respektive 
IV 

Exempel: 

En domare som idag "bara" har 
kompetens på kategori I (PER/EXO) får 
bara döma PER/EXO. Denne kan 
nominera till panel men får ej rösta. 
Undantag är om det arrangeras Ras-
BIS för PER/EXO eller om alla 
nominerade katter i panelen (d.v.s. alla 
hanar, alla honor, alla ungdjur, alla 
juniorer, alla kastrat hanar och alla 
kastrat honor) är PER/EXO. 

Motsvarande gäller för raserna som 
idag är i kategori IV. En domare som 
idag "bara" har kompetens på kategori 
IV (SIA/BAL/OLH/OSH/PEB) får bara 
döma SIA/BAL/OLH/OSH/PEB, kan 
nominera till panel men får ej rösta, 
såvida det inte är fullständig panel med 
dessa raser eller Ras-BIS.

En domare som har behörighet för 
kategori II men inte kategori I kan även 
efter årsskiftet döma raserna som flyttas 
(RAG, SBI, TUV) och kan nominera. 
Men precis som i övriga exempel får 
denne inte rösta i panel med samma 
undantag.

Samma förutsättningar blir det 
naturligtvis för domare i kategori III. De 
kan döma ABY/SOM/CRX/DRX/DSP/
GRX/JBT/RUS/SPH och nominera men 
inte rösta i panelen för kategori IV. 

Vi hoppas att denna förklaring ska 
hjälpa till när det planeras inför 
utställningar under 2016. 

SVERAKs kansli
SVERAKs kansli har stängt vecka 53

SVERAKs stambokförare har semester den 
22/12-5/1 samt 25/1-15/2.

Kontakt med kansliet

http://www.fraset.se/
http://www.fraset.se/
http://minakatter.sverak.se/
http://minakatter.sverak.se/
https://www.facebook.com/annenordstrom59?fref=nf
https://www.facebook.com/annenordstrom59?fref=nf
https://www.facebook.com/annenordstrom59?fref=nf
https://www.facebook.com/annenordstrom59?fref=nf
http://www.sverak.se/kontakt/
http://www.sverak.se/kontakt/


Den 13 december bjöd Fräset  sina medlemmar på den traditionsenliga julmiddagen,

i år på Peppar Peppar
God uppslutning och god mat. Förhoppningsvis avbryts inte traditionen men fler får gärna ansluta. 

FRÄSETS JULMIDDAG



Topplistan – mest populära kattraser i Sverige
(se sid 9)

Huskatt

Ragdoll

Norsk skogkatt

Birma

Maine coon

Brittisk korthår

Sibirisk katt

Perser

Bengal

Devon Rex



Miljöföroreningar möjlig orsak till giftstruma hos katter
I slutet av 1970-talet observerades, i USA, en ny sjukdom, giftstruma (hypertyreoidism) på medelålders och äldre 
katter. För att försöka hitta en orsak till denna sjukdom, som nu ses över hela välden och idag är den vanligaste 
hormonella sjukdomen hos katt, har flera epidemiologiska undersökningar gjorts, främst i USA och England. 
Resultaten av dessa undersökningar visar inga entydiga resultat men man har misstankar om att exponering för 
t.ex. bromerade flamskyddsmedel och andra svårnedbrytbara kemikalier (sk. POP, persistent organic pollutants) i 
katternas och vår inomhusmiljö kan ha betydelse.

Resultat från ett samarbete mellan SLU och Stockholms universitet visar att det kan finnas ett samband då katter 
med giftstruma har högre halter i blodet av vissa bromerade flamskyddsmedel än friska katter.

Undersökningarna drivs vidare inom ramen för MiSSE-projektet där katter används för att få en bild av små barns 
exponering för dessa miljöföroreningar i kattägande småbarnsfamiljer.

Länk till artikeln:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b00234

Förbättrad metod för räkning av trombocyter hos katt
Trombocyter (blodplättar) är mycket viktiga för att förhindra blödningar. Vissa sjukdomar kan orsaka lågt 
trombocytantal i blodet, vilket är viktigt att kunna påvisa. Räkning av trombocyter i blodprov från katt ger ofta falskt 
låga värden med vanlig provtagning med EDTA som antikoagulantia. Detta beror på att det är mycket vanligt att 
trombocyter klibbar ihop i stora aggregat och att katt-trombocyter ibland är så stora att de missas vid räkning med 
vissa metoder. Detta leder till att det är svårt att diagnostisera sann brist på trombocyter (trombocytopeni) hos katt.

I denna studie visades att förekomst av trombocytaggregat kraftigt kan minskas med hjälp av prostaglandin i form 
av läkemedelsubstansen iloprost (Ilomedin®), som finns tillgängligt som koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 
mikrog/ml. Iloprost tillsätts till EDTA-provrören i mycket små volymer innan blodprovstagning. Iloprost hämmade 
trombocytaggregering och gav mer rättvisande antal när trombocyterna räknades med ett modernt optiskt 
hematologiinstrument (Advia 2120).

Resultaten från denna studie visar att är det möjligt att ställa rätt diagnos hos katter med trombocytopeni.

Länk till artikeln:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vcp.12247/full

Förekomst av diabetes hos katter i Sverige
Katter kan drabbas av välfärdssjukdomen diabetes, men hur vanlig sjukdomen är vet man inte så mycket om. 
Kattens diabetes liknar människans typ 2-diabetes, och förknippas liksom denna med vår västerländska livsstil. 
Övervikt och inaktivitet ökar risken att drabbas för både katter och människor.

För att ta reda på vilka katter som oftare får diabetes har vi använt oss av data från över 500 000 katter försäkrade 
i Agria. Databasens storlek gör att vi kan undersöka hur vanlig sjukdomen är i förhållande till ras, ålder och kön.

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b00234
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b00234
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vcp.12247/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vcp.12247/full


Våra resultat visar att hankatter har en dubbelt så hög risk att drabbas av diabetes som honkatter. Bland 
raskatterna har burma, russian blue, norsk skogkatt och abessinier en förhöjd risk, medan bengal, birma, perser, 
ragdoll och brittiskt korthår har en lägre risk. Huskatter har en något högre risk än raskatter. Medelålders och äldre 
katter är mest drabbade.

Resultaten hjälper oss att hitta katter i riskzonen för diabetes, så att förebyggande åtgärder kan sättas in för att 
förhindra att sjukdomen utvecklas.

Bild: Katter av rasen russian blue, en av riskraserna för diabetes (Ruskis, Wikimedia Commons)

Länk till artikeln:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.13584/epdf

Förlossningsproblem varierar mellan kattraser
Förlossningssvårigheter kan vara livshotande för både moderkatten och ungarna. Flera faktorer påverkar risken för 
förlossningsproblem, till exempel kullstorlek, kroppskonstitution och hull. Den vanligaste orsaken till 
förlossningsproblem hos katt är värksvaghet.

I den här studien har vi använt oss av information om katter försäkrade i försäkringsbolaget Agria för att studera 
förlossningsproblem. Tidigare har det visats att olika hundraser har olika hög risk att få problem vid förlossningen, 
och i den här studien kunde vi se en signifikant skillnad i förlossningsproblem även mellan olika kattraser. Katter av 
rasen brittiskt korthår hade högst risk, följt av orientaliska raser och helig birma. I 56% av fallen med 
förlossningssvårigheter gjordes kejsarsnitt. Ingen gemensam nämnare sågs mellan de raser som har högst risk för 
problem, så vi rekommenderar att orsaken till förslossningsproblem utreds separat för varje ras, och att man väljer 
honor med lätta förlossningar för vidare avel.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.13584/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvim.13584/epdf


Foto: Bodil Ström Holst

Länk till artikeln:
http://jfm.sagepub.com/content/early/2015/08/21/1098612X15600482.long

Attityder till populationskontroll av katter
Populationskontroll av katter sker idag på olika sätt runt om i världen. Kirurgisk kastration används i stor utsträckning 
som en permanent lösning för katter som har ägare. Kastration är dock kostsamt och ineffektivt för populationer utan 
ägare. Icke kirurgiska metoder används i liten omfattning, men mer i Europa än i USA.

Författarna till denna översiktsartikel konstaterar att attityder till hur man ska kontrollera kattpopulationer styrs av 
kulturella skillnader, attityder, kunskap, ekonomiska möjligheter och veterinärens förhållningssätt. En studie från USA 
visar att en av de viktigaste faktorer som gör att man inte steriliserar sin katt är att man tror att det är viktigt att 
katthonan får en kull med ungar. En studie från England visar att fler än en fjärdedel av kattägarna inte visste att en 
katthona kan få ungar innan ett års ålder. Författarna anser att det är viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man 
planerar populationskontroll och framhåller att veterinärer har en viktig roll i hur kunskap om populationskontroll sprids.

Länk till artikeln:
 http://jfm.sagepub.com/site/Special_Issues/ACCandD.xhtml

http://jfm.sagepub.com/content/early/2015/08/21/1098612X15600482.long
http://jfm.sagepub.com/content/early/2015/08/21/1098612X15600482.long
http://jfm.sagepub.com/site/Special_Issues/ACCandD.xhtml
http://jfm.sagepub.com/site/Special_Issues/ACCandD.xhtml


Diabetes på katt ökar - flera 
likheter med människor

Människor och våra katter är lika 
försoffade, det är en av slutsatserna som 
förklarar varför människor och katter drabbas 
av typ 2 diabetes, enligt veterinär Malin 
Öhlund vid Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU). Projektet är finansierat via Agrias och 
SKKs forskningsfond och bygger bland annat 
på Agrias statistik om 500 000 katter.

 
Hittills har forskningen visat att 

livsstilsfaktorer som övervikt hos katter och 
stillasittande liv har ökat och därmed är det 
sannolikt att även diabetes blir allt vanligare. 
Men det finns också ärftliga faktorer som 
spelar in.

-          Hos människa har man hittat mer 
än 70 olika gener som är kopplade till en 
ökad risk för diabetes. Därför är det 
intressant med forskningsprojektet där vi 
analyserar vävnadsprover från katter som 
haft diabetes i jakten på vilka gener som 
fungerar och vilka som inte fungerar. Det 
jämförs sedan med friska katters gener. Den 
vanligaste typen av diabetes hos katt liknar 
väldigt mycket människans typ 2-diabetes, 
säger Malin Öhlund.

Vissa raser är mer drabbade än andra 
av diabetes. Genom att analysera Agria 
Djurförsäkrings statistik om 500 000 katter, 
kan flera intressanta slutsatser dras:

Raserna burma och russian blue har 
förhöjd risk att drabbas. Även norsk skogkatt 
och abessinier har förhöjd risk, medan 
bengal, birma, perser, ragdoll och brittisk 
korthår visade nedsatt risk för diabetes. Vid 
en jämförelse mellan alla huskatter och alla 
raskatter, hade huskatterna cirka 20 % högre 
risk för diabetes jämfört med raskatterna. 
Risken att drabbas av diabetes var dubbelt så 
stor för hankatter som för honkatter.

-          Det viktigaste kattägare kan göra 
är att hålla sin katt i normalt hull. Precis som 
för oss människor är övervikt den största 
enskilda riskfaktorn för diabetes. Det finns 
studier som visar att mellan varannan och var 
tredje katt idag är överviktig. Anledningarna 
är att katterna och vi delar livsstil i våra hem 
– vi äter för mycket i förhållande till fysisk 
aktivitet, säger Malin Öhlund.
Så förebygger du diabetes hos katt:
•Håll katten i normalt hull
•Aktivera katten och se till att den får 
ordentligt med motion varje dag
•Ge blöt mat istället för torrfoder - blöt mat 
innehåller mer vatten och ger en annan 
mättnadskänsla
•Håll koll på hur mycket katten äter – ge 
portionsgivor istället för att alltid ha torrfoder 
stående i skålarna
•Undvik att ge din katt samma mat som du 
äter – den innehåller oftast mer fett och 
kolhydrater
Så upptäcker du diabetes hos din katt
Katten börjar dricka och kissa onormalt 
mycket

Viktminskning är vanlig, trots att katten 
äter normalt eller mycket

I ett senare skede blir katten 
allmänpåverkad och så småningom 
medvetslös. Får den inte vård i form av 
insulinsprutor avlider katten

Kontakt,
Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, 
Agria Djurförsäkring, 070-57 93 111

Malin Öhlund, forskare/veterinär, SLU, 
018-67 29 58

Agria vill öka huskattens 
status

Av Sveriges 1 250 000 katter är bara 
drygt 3 procent ID-märkta. För en hundägare 
däremot är det självklart att id-märka och 
registrera sin hund. Hela 95 procent av våra 
hundar har en ID-märkning. Nu vill Agria 
Djurförsäkring sätta fokus på huskatter och 
höja statusen för svenskarnas populäraste 
husdjur.

 
-   Det är dags att höja kattens status! Vi 

har sett en stor förändring av kattens roll i 
hemmet från stallkatt till en nära 
familjemedlem under de senaste tjugo åren, 
men det är fortfarande en ganska lång resa 
kvar innan den hamnar på samma nivå som 
våra hundar, säger Patrik Olsson, 
affärsområdeschef smådjur, Agria 
Djurförsäkring.

Ett bevis på det är att endast 3 procent 
av katterna har en ID-märkning medan hela 
95 procent av hundarna har varit hos 
veterinären och fått en märkning. En ID-
märkning hjälper katten att identifieras och 
hitta hem om den skulle försvinna eller 
skadas. Eftersom många katter saknar ID-
märkning översvämmas kattstallen med nya 
ägarlösa katter som exempelvis övergivna 
sommarkatter.

-   Nu vill vi sätta huskatten i rampljuset, 
och ge den all uppmärksamhet. Huskatter får 
ju som bekant inte vara med på 
kattutställningar och hamnar sällan på röda 
mattan. Med Agrias nya utmärkelse Best in 
Home får katter som aldrig fått chansen att bli 
Best in Show en egen tävling.

En annan värdemätare för katternas 
status är andelen försäkrade katter. 80 
procent av hundarna är försäkrade, medan 
endast 36 procent av katterna. Alltfler vill 
kunna hjälpa sin katt om den skadas eller bli 
sjuk.

-   Katterna ökar stadigt i vårt bestånd 
och ligger på en stabil kurva uppåt. Om man 
väl kommer till veterinären blir besöket för en 
katt lika kostsamt som för en hund, det börjar 
många kattägare bli medvetna om, säger 
Patrik Olsson.

Agrias kampanj ”Best in Home” bjuder 
alla huskatter på en alldeles egen plats i 
sociala medier på Instagram. Klicka på 
länken och läs hur du och din katt kan tävla 

om de fina priserna. Första pris är bland 
annat ett års kattförsäkring hos Agria.

Kattens faror i jul 

Fina växter, levande ljus och härligt 
julpynt som hör julen till kan innebära direkt 
livsfara för våra katter. Enligt Agria 
Djurförsäkrings statistik hamnar mellan 
400-500 katter per år på operationsbordet 
för att plocka bort främmande föremål ur 
mage eller tarm.

 
Varje år kommer det in nyfikna, lekglada 

katter till veterinärklinikerna som har fått i sig 
julpynt, paketsnören eller julblommor.

– En katt som tuggar i sig presentsnöre 
och glitter kan få allvarliga och livshotande 
skador i tarmen. Lek gärna med katten, men 
plocka undan när leken är klar, säger Lotta 
Möller, kattveterinär på Agria Djurförsäkring.

Giftiga julväxter
En annan bov i julfirandet är välluktande 
växter som kan vara giftiga och ett särskilt 
varningstecken höjs för arter av släktet Lilium. 
Ett smakprov av en lilja kan ge magbesvär 
och ibland njurskador, även dödsfall har 
inträffat. Undvik också att katten äter julros, 
hyacint och ginst.

Undvik liljor av släktena Hemerocalllis 
och Lilium i ditt hem. Både själva växten och 
vattnet kan orsaka njurskador. Även växter 
som julstjärna, mistel och järnek kan ställa till 
problem för katten, till exempel irritera 
slemhinnor i mag- och tarmkanalen, säger 
Lotta Möller. 
Levande ljus
Levande ljus är alltid en risk bland djur, en 
svängande svans eller nos med morrhår tar 
lätt eld. Med ibland förödande följder. Lämna 
inte katten utan uppsikt i rum med tända ljus 
och låt inte katten hoppa upp där det finns 
ljus. Använd hellre elektriska ljus som 
alternativ.
Kontakta veterinär
Alla förberedelser till trots kan olyckan ändå 
vara framme. Vad gör man då?
Kontakta veterinär om du ser att kattens 
allmäntillstånd är nedsatt - om den kräks, inte 
vill äta eller dricka. Det kan vara lugnande att 
få en första rådgivning av en jouröppen klinik 
eller Agrias Telefonveterinärer under helger 
och kvällar på telefonnummer 0900-100 51 
61. Samtalet är gratis för Agriakunder, övriga 
betalar 250 kronor.

Kattens önskelista inför julen:
•Konstgjorda julväxter, istället för levande
•Eletrisk julbelysning istället för levande ljus
•Att matte/husse plockar undan 
presentsnören, glitter och annat olämpligt
•En stadig julgran som står emot en 
klätterglad katt
•En egen avskilda hörna med lugn och ro i 
julstöket

Agria informerar
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Katternas 10-i-topp: 
Svenskarna gillar populär 
trasdocka

Katten är vårt mest populära 
sällskapsdjur. Högst på tio-i-topplistan 
regerar den ohotade huskatten som 
behåller sin position på kökssofforna. På 
andra plats kvalar den populära ragdollen 
in. Det visar kattstatistik från Agria 
Djurförsäkring.

 
Att våra huskatter står oss svenskar 

närmast är välkänt, men en hel del har 
också blivit förförda av den amerikanska 
raskatten ragdoll, känd för att nästan bli 
som en trasdocka när man lyfter den. Tätt 
därefter på tredje plats hamnar norsk 
skogkatt. Hos Agria är katterna det djurslag 
som växer snabbast i försäkringsbeståndet.

        Det är härligt att katternas status 
ökar och alltfler väljer att ha en trygg 
veterinärvårdsförsäkring för att ha möjlighet 
att hjälpa sitt djur i ett kritiskt läge, säger 
Patrik Olsson, affärsområdeschef för 
smådjur, Agria Djurförsäkring.

De vanligaste skadorna ser olika ut för 
huskatter och raskatter – huskatten som ofta 
rör sig utomhus utsätts mest för sårskador, 
medan raskatterna oftare drabbas av 
magproblem som kräkningar och diarréer. 
Ofta beror det på att de ätit något 
olämpligt som finns i hemmet.

Försäkringen används inte lika mycket 
bland katterna jämfört med hundarna som 
oftare besöker veterinären, men när man 
väl måste behandla djuret hamnar 
veterinärvårdskostnaden på ungefär samma 
nivå. Medelskadan för en katt som besöker 
veterinär hamnar strax under 3000 kronor.

Total finns cirka 1,2 miljoner katter i 
Sverige.

Topplistan – mest populära kattraser i 
Sverige:

1.Huskatt
2.Ragdoll
3.Norsk skogkatt
4.Birma
5.Maine coon
6.Brittisk korthår
7.Sibirisk katt
8.Perser
9.Bengal
10.Devon Rex

Vad göra om du kör på en 
katt 

Varje år råkar hundratals katter illa ut 
i trafiken.  Även om katter utomhus ofta är 
försedda med reflexhalsband och alla 
möjliga försiktighetsåtgärder kan olyckan 
vara framme. Det här ska du tänka på om 
det går så illa att du kör på en katt.

 
       Men varje år sker trafikolyckor 

där katter är inblandade. I en akut situation 
är det inte lätt att veta hur man som 
bilförare ska agera, men det finns fler saker 
att tänka på om du kör på en katt, säger 
Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur.

Om du kör på en katt:
•Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - 
värna om din egen säkerhet
•Se efter hur det gick för katten
•Ring polisen – du har anmälningsplikt
•Ge första hjälpen om det är möjligt - läs 
mer här
•Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns 
på halsbandet
•Se till att katten snarast kommer till en 
veterinär

Se efter hur det gick med katten Stanna 
alltid för att se efter hur katten mår. Det är 
inte ovanligt att en katt som blivit skadad 
gömmer sig i ett dike eller trots sina skador 
tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta 
dig tid att leta intill vägen och försök minnas 
hur katten såg ut om den sprang iväg.

Om du lyckas få tag på katten så 
försök att skapa dig en uppfattning om hur 
skadad den är. Är den illa skadad är det 
bra om du försöker ge första hjälpen. Ta 
sedan katten till en veterinär så snart som 
möjligt. Var då försiktig när du lyfter katten 
och linda gärna en filt eller handduk om 
den, så att den inte försöker fly. Även om 
katten ser ut att må bra kan den ha fått inre 
skador som ger symptom först senare.

 
Ring polisen Som bilförare har du 
anmälningsplikt om du kör på en katt och är 
skyldig att ringa polisen för att anmäla 
olyckan. Du har aldrig rätt att avliva katten 
på plats för att förkorta dess lidande. Den 
bedömningen måste göras av polis eller 
veterinär. Många katter som ser illa 
tilltygade ut kan räddas med rätt 
behandling.

Vilket ansvar har bilförare? Bilförare som 
håller sig till trafikreglerna och har oturen 
att köra på en katt som springer ut anses 
inte vara som ansvarig för olyckan. Då är 
det vanligtvis så att du inte är skyldig att 
ersätta kattägaren för skador på katten eller 
räkningar från veterinär. Har bilföraren 
agerat vårdslöst och som en följd av det 
kört på en katt kan situationen bli en helt 
annan.
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Ansvarig utgivare:
Torbjörn Sjögren
torbjörn@fraset.se

Dina bidrag
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När kommer 
Löpsedeln?
Om inget oförutsett inträffar 
kommer Löpsedeln under 2015 att 
dyka upp omkring den 15 mars, 
juni, september och december med 
manusstopp den 1ste i respektive 
månad.
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