Råd till dig som är kattägare och vill ha din katt utomhus
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- Prata med dina grannar och fråga dem om de upplever din katt
som ett problem – det kan lösa konflikter innan de blivit
allvarliga.
- Lär katten att göra sina behov i en kattlåda, även när den
springer ute – det minskar risken att den förorenar i sandlådor
och grannarnas rabatter.
- Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel –
det minskar risken att den för oväsen och luktmarkerar på
olämpliga ställen.
- Märk katten så att det går att kontakta dig – det minskar risken
att katten tas för en vildkatt och gör det möjligt att reda ut
eventuella problem.
- Håll uppsikt över katten när den är ute, till exempel genom att
ha den i koppel.
- Ordna med kattvakt om du reser bort.

Råd till dig som vill hålla oönskade katter borta
- Prata med kattägaren – ofta vet inte ägaren om att just deras katt
besvärar någon.
- Om du bor i hyreslägenhet – prata med fastighetsägaren.
- Sätt lock på sandlådan.
- Skaffa nät till fönster och dörrar som du vill hålla öppna.
- Spruta mycket vatten på katten så fort den visar sig på din tomt
– men använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada den.
- Det finns flera preparat som sägs hålla katter borta, till exempel
doften av citron. Testa med att spruta c-vitamin brus upplösta i
vatten längs kanter på områden som du vill att katten ska
undvika.
- Ett medel som finns att köpa hos veterinär sägs få katten att
revirmarkera med körtlar på tassar och kinder istället för med
urin – om det fungerar slipper du lukten.
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