Til
Alle Mattilsynets distriktskontorer
Alle dyrevernnemndene
Mattilsynets hovedkontor, dyrevernseksjonen

Hjemløse katter og kastrering som forvaltningsvedtak for å forebygge dyrelidelser
Over hele landet er hjemløse og eierløse katter et stort dyrevernproblem. Uansvarlige eiere som ikke
kastrerer kattene sine kan bli opphav til mange katter i løpet av få år, og slike eiere er dessverre
representert overalt. Det er sjelden at den ukontrollerte ynglingen blir stoppet i tide, som regel gripes
det ikke inn før antall katter er blitt så høyt at det kommer klager fra omgivelsene, og da er gjerne
avliving den eneste utvegen som myndighetene griper til. Dette er oftest en midlertidig løsning, da
gjenværende ikke-kastrerte katter etter en tid blir opphav til nye flokker med lidende katter.

NOAH vil be dyrevernmyndighetene om å forebygge ansamlinger av hjemløse katter ved å gripe inn
overfor uansvarlige katteeiere på et tidlig tidspunkt og pålegge kastrering. Det bør komme jevnlig
informasjon/påminnelser fra det offentlige om plikter og ansvar ved kattehold og viktigheten av å
kastrere og merke kattene. Slik informasjon bør finnes på alle kommunale nettsider, da det er høyst
aktuelt overalt, og det bør være en prioritert oppgave for Mattilsyn/dyrevernnemnder, da hjemløse
katter er ett av de største dyrevernproblemene vi har.

NOAH har flere ganger foreslått overfor Mattilsynet å benytte pålegg om kastrering som et
forvaltningsvedtak for å forebygge ”produksjon” av hjemløse katter. Ifølge dyrevernloven skal dyr
ikke komme i fare for å lide, noe som beviselig skjer dersom ukontrollert yngling fører til hjemløse
katter som sulter og fryser og som for øvrig risikerer å bli skutt, forgiftet eller drept på andre måter i
ulovlige aksjoner. NOAH vil fremheve at pålagt kastrering overfor eiere som er opphav til hjemløse
katter, er et effektivt og dyrevennlig forvaltningsvedtak som vil hindre at dyr kommer i fare for å lide.

NOAH ønsker tilbakemelding på hvordan dette konkrete tiltaket vurderes av
Mattilsyn/dyrevernnemnd/kommune, om det har vært brukt og hvorvidt man finner tiltaket
interessant å bruke i fremtiden for å forebygge lidelser hos hjemløse dyr.

Vedlagt er et skriv om hjemløse katter – hva regelverket sier i forhold til avlivingsaksjoner mot katter,
ulemper ved slike avlivingsaksjoner og fordeler ved den internasjonalt anerkjente kastrerings- og
omsorgsmodellen. Vi håper at avliving av hjemløse katter vil bli erstattet av forebyggende og
holdningsskapende arbeid, og at både kommuner, Mattilsyn og dyrevernnemnder vil se verdien av
langsiktige, dyrevennlige løsninger fremfor sporadiske avlivingsaksjoner som både er ineffektive og
uetiske.
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