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2016 firar vi 25 år, det ska firas!
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Redaktören har ordet
Tack alla som funnits med i planeringen och genomförandet! Ingen
nämnd ingen glömd.
Vid kvällens middag bjöds vi på
högklassig underhållning. Den
värme och gemenskap vi kände tror
jag värmer oss alla i dag.
Nu är den tiden på året då vi
både ser tillbaka på vad som
hänt och vad som ligger framför oss. Under det gångna året
har vi registrerat vårt nya namn:
Djurhemsförbundet.

Till sist: Glöm inte att vi är många,
många fler som arbetar för djurens
väl och ve än de som ägnar sig åt
motsatsen.
Gott Nytt År önskar
Redaktören, Eivor Karis

I dagsläget har vi hela 38 djurhem
anslutna till oss. Det är glädjande,
men medför också ansvar att kunna
stödja de nystartade djurhemmen
vad gäller ekonomi och att lokaliteter svarar upp mot Jordbruksverkets
krav på utrymmen, ljus och karantän.

Idéer kommer inte
flygande som fjärilar.
Det är resultatet
av hårt arbete.

Den 4-5 september 2015 genomfördes årets utbildningsdagar. Efter
utvärdering framgick det att vi hade
det högsta deltagarantalet hittills.
Programmet var varierande och gav
inblick i myndigheternas arbetssätt.
Att under två dagar få komma tillsammans på detta sätt är berikande
och sporrar till nya tag.

Rudolf Rolfs
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Förändringens tid
När vi flyttar inomhus igen får vi
mer tid till tankar.
Tankar på vad vi
vill förändra, vad
vi vill uppnå och hur vi skall göra
saker bättre i morgon. Men hur lätt
är det att förändra? Sig själv, sina
dåliga vanor eller andra människor
i sin närhet. Vi har säkert försökt,
utan att lyckats över en längre tid.
Så är det i alla fall för mig, behovet
av förändring är tydligt, motivationen är på topp och under en tid blåser verkligen förändringens vindar
för att senare mojna och kanske
helt dö ut.
Och då är det ändå på det personliga planet, skall man försöka förändra andra människor inom företaget
vi jobbar eller varför inte på djurhemmet där vi arbetar med samma
arbetsuppgifter dag efter dag. Där
du måste samarbeta med andra,
som kanske inte alls är lika medvetna som du om vad som behöver
göras för att få en bättre fungerande verksamhet?
Det betyder att vi har bollen och
möjligheten att göra ett inspel, eller
att inte gör något alls, låta det vara
som det alltid har varit – det är
också ett val.

Jag har under 2015 haft förmånen att få besöka tre nyanslutna
djurhem och träffa några hängivna
och kompetenta personer som har
förevisat sina djurhem, som varit
olika i storlek, bemanning och med
helt skilda ekonomiska förutsättningar. Gemensamt har dock varit
beslutet att driva verksamheten vidare och att förbättra förutsättningarna för de oönskade sällskapsdjur
som tanklösa människor lämnat
efter sig.
Inga hinder eller motgångar under resans gång har varit för
stora för att avskräcka dessa personer från att fullfölja beslutet att nå
målet, ett väl fungerande djurhem.
Jag vill med dessa rader
uppmuntra er som känner ett starkt
behov av förändring, att ta steget.
Börja med att kontakta din kamrater på djurhemmet och sälj in din
idé. Vad vill du förändra – vad är
slutmålet? Vad behöver du göra
för att nå dit? Hur skall du nå dit?
Svaret på dessa frågor kommer att
leda till en förändring som i sin tur
kommer att generera ny energi och
glädje i ditt liv.
Lycka till!
Anders Jarkiewicz
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Inhysning av katt på katthem
Artikelförfattare Elin Hirsch, Doktorand Sveriges Lantbruks Universitet i Uppsala

För den domesticerade katten
med ursprung i en solitär och
territoriell art, den afrikanska
vildkatten, kan livet på ett katthem till en början vara stressande. Viktigt att komma ihåg här är
att katten inte bara är ett rovdjur,
utan även ett bytesdjur för större
rovdjur t ex. hundar, med behov att
komma undan och gömma sig när
den känner sig hotad. Till skillnad
från vildkatten så kan katten fungera bra i grupp, och då främst när
gruppen är baserad på släktskap,
men detta gäller inte alla individer.

okända människor samt leva i närheten av okända katter (eller andra
djur). Men miljön kan anpassas för
att minska en negativ påverkan.
Viktigt för alla djur (även människan) är att uppleva kontroll över
närmiljön. Detta kan ni erbjuda
katterna genom att ha rutiner för
hantering och skötsel och signalera
för katterna när de kan förvänta sig
ett visst moment genom att t ex.
tilltala dem.
En annan viktig kontroll att erbjuda
katterna är möjlighet att komma
undan genom gömslen samt utkiksplatser på olika nivåer när den blir
osäker eller känner sig hotad. Försäkra er om att attraktiva resurser,
t ex. upphöjda liggplatser har flera
flyktvägar för att minska risken för
konflikt. Att erbjuda en möjlighet
att hålla utkik över utemiljöer eller
miljöer där människor vistas är även
en bra berikning av katternas miljö.

Vilka faktorer som påverkar katten negativt på ett katthem hänger
delvis ihop med kattens ursprung,
men är delvis individuella och beror
bland annat på kattens tidigare erfarenheter och socialiseringsstatus.
Stress handlar om, för individen,
upplevda hot och behöver därför
inte innefatta ett verkligt hot. Miljöfaktorer som genom vetenskapliga
studier har visat sig vara stressande
för katter omfattar bland annat att
hamna i en ny miljö med okända
rutiner, träffa på och hanteras av
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(Bild 1th).

Inhysning av katt på katthem
Som rovdjur behöver katten ha
möjlighet att få utlopp för sin
jaktinstinkt genom jaktsimulerande
aktiviteter såsom lek. Studier har
visat att lek aktiverar katten på liknande sätt som jakt. Erbjud därför
katterna möjlighet att leka på egen
hand, med andra katter eller med
människor, genom leksaker samt
utrymme för lek.

i en grupp så kan ni minska risken
för att konkurrens uppstår och följande problematik t ex. oro, stress,
negativa interaktioner eller urinmarkering. För att känna trygghet i en
miljö är det viktigt för katten att ha
tillgång till alla nödvändiga resurser utan krav på att interagera med
andra katter. Det kan vara bättre
att utforma grupprum genom att
sprida ut resurserna istället för att
koncentrera en viss resurs till en
specifik plats.

Genom att erbjuda tillräckligt med
resurser (en resurs för var katt +1)

Bild 1. Katter uppskattar möjlighet att observera sin miljö.
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Inhysning av katt på katthem
Att sömn är viktigt vet alla, detta
gäller även för katten och studier
har visat att när katter erbjuds
mjuka liggunderlag så minskar inte
bara risken att de vilar på fel ställen
(kattlådan) utan även att de oftare
sover hoprullade på sidan, huvud
mot svans, en sovposition som har
kopplats till REM sömn.

de föredrar lek och gos. Interaktioner där katten tar initiativ till fysisk
kontakt varar längre.
Inför adoption kan det vara bra att
skicka med katterna något som är
bekant, t ex. en filt eller handduk.
Katter kräver inte alltid dyra möbler, enkla billiga gömslen för katter,
som sedan kan skickas med katten
hem, går att tillveka av vilka kartonger som helst, t ex. skokartonger
eller kartonger som kopieringspapper kommer i.
(Bild 2 nedan)

Bild 2. Katter kan nöja sig med en hemmagjord kartong att sova
i likaväl som en köpmöbel.

För socialiserade katter är interaktion med människor viktig. Erbjud
katterna möjlighet att välja om de
vill interagera eller inte, samt om
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Inhysning av katt på katthem
Checklista för kattmiljö

Har ni även gamla t-shirtar liggande
går det att enkelt tillverka ett mysigt
krypin för katten med ett mjukt
liggunderlag.
(Bild 3 nedan)

Finns
1. tillräckligt med resurser (kattlådor, mat/vattenskålar, gömslen,
sovplatser)?
2. utrymme för hög aktivitet t ex.
lek?
3. mjuka liggplatser?
Finns möjlighet att
1. markera t ex. lämpliga ställen att
klösa på?
2. komma undan (gömslen, upphöjda platser)?
3. hålla utkik, t ex. vid fönster, korridorer?
4. separera individer om de inte
fungerar?
Erbjuds alla katter att interagera
med människor?
Kan katterna förutsäga hantering
och skötsel?
Artikelförfattare
Elin Hirsch, Doktorand
Sveriges Lantbruks
Universitet i Uppsala
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38 anslutna medlemmar 2015
Djurens Hopp Bollnäs
Djurens Vänner Borlänge Katthem
Hundstallet Svenska Hundskyddsför.
Djurskyddsföreningen Hitta Katten
Djurskyddet Eskilstuna
Falkenbergs Djurskyddsförening
Göteborgs Djurskyddsförening
Djurskyddet Kattfotens katthem
Hudiksvalls Kattsamarit
Djurskyddet Kalmar Djurhem
Djurskyddet Karlstad
Djurskyddet Kristinehamn
Djurskyddet Köping, Kattvännerna
Djurens Vänner Lidköping
Kottecentralen
Djurskyddet Linköping
Djurens Vänner Malmö
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö
Djurskyddet Fiahemmet
Finntorps Katthem Djurskyddet
Nynäshamns Katthemsförening
Djurens Vänner Nässjö
Olofströms Djurskyddsförening
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skövde Katthem
Djurskyddet Strängnäs
Djurskyddet Bill&Bull
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Västerbotten
Öbacka Djurhem Utansjö
Solgläntans Kattpensionat/hem
Djurens vänner Vetlanda
Gotlands Katthem
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten
NY Djurens Vänner Växjö
NY Djurskyddet Jämtlands län

Bollnäs
Borlänge
Bromma
Enköping
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Kalmar
Karlstad
Kristinehamn
Köping
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Malmö
Malmö
Norrköping
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Skövde
Strängnäs
Söderhamn
Töreboda
Umeå
Härnösand
Vallentuna
Vetlanda
Visby
Västervik
Västerås
Växjö
Östersund
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Morotspristagare 2015
Vi gratulerar årets vinnare
till morotspriset som instiftades 2014.
Tanken med pengarna är att
dessa ska gå till någon form
av ”morot/aktivitet” för de
aktiva/anställda på djurhemmen för sitt engagemang.
Norrköping 10 000 kr th
Kristinehamn 5 000 kr nv
Jämtlands län 5 000 kr nh
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Intryck från Utbildningsdagarna - 15
Enköping, Sveriges närmaste
stad, visade sitt vackraste ansikte och sina prisbelönta parker
under dessa soliga septemberdagar, då sextiotalet djurälskare
och -vårdare samlades för att
bygga på sina kunskaper i Djurhemsförbundets regi.

Ett bra sätt att registrera sin katt
berättade Helena Nyberg från
SKK om. Med hjälp av DjurID.
se kan man spåra ägaren till en katt
över hela Europa. Dessutom får de
djurhem som gör sina registreringar
vid SKK en slant för besväret via
Djurhemsförbundet!

Det fanns något för alla – hör bara:
Yvonne Boivie
från Uppsalapolisen berättade om
djurhandläggarnas arbete. Ett
stort problem är
att så många katter
inte är märkta,
eller ännu värre,
märkta men inte
registrerade. Hittegodslagen är inte
lätt att tillämpa,
men problemet med bortsprungna
katter kunde vara mindre om ägarna kunde påträffas.

Elisabeth
Schöning
som är djurskyddshandläggare vid
länsstyrelsen
i Uppland
informerade
om vad som
kan ligga till
grund för att
en djurägare får djurförbud och
vilka sanktioner som tillämpas. Vi
fick se förskräckliga exempel på hur
djur kan misskötas.
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Intryck från Utbildningsdagarna - 15
Vi fick höra
bakgrunden
till att VOOV
skapades och
vad den organisationen
uträttar för att
hjälpa främst
våldsutsatta
kvinnor att
ordna för deras
djur medan de finner sig nya hem.
Sigrid Aske och Cia Huggutte
berättade att det finns en hel del
djurhem som ställer upp och tar
hand om djuren under en kortare
tid.

Elin Hirsch är
en forskare som
ägnat särskilt
intresse åt att
studera stress
hos katter på
katthem.
Hon har funnit att katter som hålls
i grupp blir väldigt stressade även
om de har gott om utrymme. Något
som också framkallar stress hos
katten är närvaro av hund, t ex i
veterinärens väntrum, liksom möte
med nya människor och nya rutiner.
Det är särskilt viktigt på katthemmen att man kan ge katten möjlighet att krypa undan och gömma sig
vid behov!
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Intryck från Utbildningsdagarna - 15
Träffens sista
föreläsare, Meri
Hakkarainen
från Lupus
foder, rundade
av med mycket
matnyttig information om vad
katter skall äta
och vad olika
foder innehåller
liksom hur de
skall serveras
mat och vatten. Inte så konstigt att
katter gillar möss – de innehåller
hela 65% protein och 23,6% av det
goda fettet! Resten av musen är
aska, låter inte så gott. Deltagarna
uppskattade också att få med sig
prov på olika foder hem.
Det var som synes ett digert program som bjöds. En viktig bit i det
hela var möjligheterna att lära känna
varandra och utbyta erfarenheter mellan programpunkterna. En
mycket duktig och underhållande
musikant bidrog till en avslappnad
och yster stämning!
Tack från oss Göteborgare!
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Vi ska fira 25år

Ni som är ansvariga på djurhemmen - sätt fart på ID-märkningen via Svenska Kennelklubben.
Det genererar pengar till era djurhem. För 2014 har DHF betalat ut
127 900 kronor som kommer till
nytta runt om i landet!

2016 ska vi fira, dock inte i Globen, 25 år av verksamhet och det
vill vi göra med er medlemmar &
samarbetspartners.

Hälsar vice ordförande
Eivor Karis

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp
som under våren ska sätta dag/tid/
plats, men det vi kan berätta redan
nu är att det blir ungefär vid samma
tid som vi brukar hålla Utbildningsdagar i september.
Tanken är att vi ska träffas, från
norr till söder, under trevliga
former (som alltid) och förutom
firandet ska vi även planera in något
intressant för er att ta med er hem.
I nästa nummer av DHN som ska
komma under april månad kommer
vi att presentera firandet ordentligt!
Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck
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Swisha en gåva

Skyltar

Ett utmärkt sätt för
er förening att få in
pengar till verksamheten
De flesta banker
erbjuder Swish även
för ideella föreningar.
Ni kan ta emot gåvor men även ta
betalt med Swish.
Djurhemsförbundet har ett
Swishkonto med nr: 123 617 78 69
gåvor som kommer in där kommer
att användas för medlemmarnas
bästa
Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck

Vi har tagit fram en fin skylt som
visar ert medlemskap i Djurhemsförbundet.
På UTB dagarna delades dessa ut
och till er som inte kunde närvara
kommer dessa att skickas ut. Skicka
oss
gärna
en bild
när ni
monterat upp
dessa
vid ert
djurhem!

Bilder & texter önskas
Vi behöver material i form av bilder och texter från er ute i landet!
Sänd oss era berättelser och rapporter som kan vara av intresse för
alla medlemmar i vår förening. På webben finns det ett smidigt formulär
för er att skicka in bilder och texter
via, klicka på Material / Djurhemsnytt så finner ni detta.
Vi kommer att använda
utvalda bilder och texter på webben
och i tryck så tänkt på att kolla med
den som är på bilden att detta är ok.
Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck
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Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
Djurhem som vill vara medlemmar i Djurhemsförbundet måste uppfylla dessa standardkrav för att trygga djurens hälsa och djurhemmens anseende.
Styrelse & Organisation
• Djurhemmet ska ledas av styrelse och ha ett etablerat samarbete
med länsstyrelsen, kommunen
samt polismyndighet.
• Djurhemmet ska vidare ha en
etablerad veterinärkontakt.
• Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt
svensk lag för att driva verksamheten.
• Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen,
Djurskyddsförordningen och de
föreskrifter som utfärdats med
stöd av dessa.
• Djurhemsförbundets representantskap och av styrelsen utsedda representanter ska i syfte
att uppnå ett förtroendefullt
samarbete ha en så kontinuerlig
kontakt som möjligt med ”sitt”
djurhem, och vid behov och
önskemål besöka densamma.

•

•

och ger dem möjlighet att bete
sig naturligt (ur 4§ Djurskyddslag 1988:534).
Att ha ett djurhem i vanlig ”hemmiljö” är inte att rekommendera
på grund av hygienbestämmelser
och av praktiska skäl. Undantag
för jourhem, där det vanligtvis
rör sig om ett fåtal djur och under kortare tidsperiod.
Djurhemmet ska ha särskilda
utrymmen för de djurarter som
djurhemmet är avsett för. Boxarna ska vara utformade så att
de minst uppfyller kraven i djurskyddsbestämmelserna. Läs mer
om detta på Jordbruksverkets
hemsida för information om angivna minimimått.

Förvaringsutrymme för katt.
• Förvaringsutrymmen för katter
så ska det finnas en liggplats som
är upphöjd från marken. Om
katten vistas i en rastgård ska
den antingen ha tillgång till ett
inomhusutrymme i anslutning
till rastgården eller en koja som

Utrymmen
• Djur skall hållas och skötas i en
god djurmiljö och på ett sådant
sätt att det främjar deras hälsa
16

Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
•

•

•

•
•

•

skyddar mot väder och vind.
Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever
ska vara minst 6 kvadratmeter.
Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska
vara minst 1,9 meter. Rastgårdar
får gärna vara större men aldrig
mindre än dessa mått.
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med
ungar och annan tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5
kvadratmeter. Den minsta sidan
ska vara minst 1,2 meter och
takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen
ska varje katt kunna röra sig på
minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna
får gärna vara större men aldrig
mindre än dessa mått. Hona med
ungar räknas som två katter.
Katter får inte förvaras i den här
typen av box mer än tre månader.
Burar: Katter får inte förvaras
i burar annat än vid transporter och i samband med utställningar och tävlingar. Buren
ska vara minst 0,5 meter lång,
0,3 meter bred och 0,35 meter
hög.
Djurens normala behov ska
tillfredställas.
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•
•

•

Hög hygienisk standard ska eftersträvas.
Boxar och övriga utrymmen ska
vara så beskaffade att de lätt kan
rengöras och desinficeras. Släta
ytor ska eftersträvas, såsom slät
plast, metall eller målade ytor.
För desinfektionen ska desinfektionsmedel användas.
Tillgång till kallt och varmt rinnande vatten samt avlopp ska
finnas i lokalerna.

Skötsel
• Alla djur ska vid ankomsten inspekteras av djurhemmets personal. Vid tecken på ohälsa ska
djuret snarast undersökas av veterinär.
• En journal för varje intaget djur
på djurhemmet med uppgift om
djurslag, kön, vikt, hälsostatus,
historia, vidtagna åtgärder, uppgifter om använt medel vid med-

Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
•

•

•

icinska behandlingar ska föras.
Om en eventuell intressent finns
av djuret det noteras både i djurets journal och vid/utanför djurets ”boplats” (bur/rum), så att
inga missförstånd kan uppstå.
Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt
avskilda från övriga djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara i minst 2 veckor. Om det redan finns djur i
karantänsavdelningen ska det
senast anlända djuret vara avgörande för alla övriga i fråga om
beräkning av karantänsvistelsens
längd.
Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer

•
•

•

•

•

•
•
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enligt gällande rekommendationer.
Katt ska kastreras och idmärkas
före omplacering eller beroende
på ålder snarast möjligt.
Boxarna i karantänsavdelningen ska desinficeras mellan varje
djur. Sjuka djur ska behandlas
efter veterinärs råd. Djurhemmen ska inte långtidsbehandla
kroniskt sjuka djur.
Inget djur bör stanna på djurhemmet längre än 3 månader.
Djuret bör inom denna tid omplaceras.
Hund ska rastas genom promenader minst 3 gånger per dygn,
och med hänsyn till hundens ålder och behov.
Katt ska om möjligt erbjudas
utevistelse i rastgård. Rastgårdarna ska vara utformade enligt
gällande regler och bestämmelser.
Tillsyn ska ske minst 2 gånger
per dygn.
Omplacering av djur från djurhemmet ska regleras via ett
skriftligt avtal mellan djurhemmet och den nya ägaren.

Våra Stadgar
§1. Djurhemsförbundet är en ideell

intresse- och stödorganisation för
seriöst arbetande djurhem med uppgift
att ta hand om övergivna smådjur.
Djurhemsförbundet verkar för att djurhemmen har en god standard och att
djurens ställning i samhället stärks.
§ 2. Djurhemsförbundet utgörs av
till denna anslutna djurhem och andra
intressenter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsförbundet leds av ett
representantskap som består av stödjande organisationer. Varje organisation äger rätt att i representantskapet
representeras av en delegat. Anslutna
djurhem äger rätt att representeras i
representantskapet av 3 delegater, vilka
utses vid de årliga utbildningsdagarna
tillika med en valberedning om 3 personer varav en är sammankallande.
Ordförande, sekreterare och kassör
i Djurhemsförbundet utses av Djurhemsförbundets styrelse. Representantskapet sammanträder minst en gång
årligen. Ordinarie sammanträde skall
hållas i mars månad om inte annat beslutas. Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna tillhanda 2
veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet skall behandlas av representantskapet.
§ 4. Djurhemsförbundets representantskap utser en styrelse som består
av högst 9 personer inkl. 2 suppleanter
och ordföranden samt revisor och re19

visorssuppleant på 1 år. Mandattid för
styrelseledamot är 2 år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att ½ av
styrelseplatserna kan nyväljas årligen.
Kommersiella sponsorer äger ej rätt till
styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten
under löpande år fattas av styrelsen.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper med
särskilda arbetsuppgifter inom förbundets verksamhetsområde.
§ 6. Räkenskaperna revideras av
revisorer. Beslut att teckna Djurhemsförbundets firma fattas av styrelsen vid
konstituerande sammanträde för ett år
i sänder.
§ 7. Till Djurhemsförbundet kan
anslutas djurhem som förbinder sig att
följa Djurhemsförbundets riktlinjer.
Djurhemsförbundets styrelse beslutar
om anslutning respektive uteslutning.
En anslutningsavgift av 500 kronor
inbetalas till Djurhemsförbundet. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk
talan mot Djurhemsförbundet.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall
vara utsända med kallelse och beslutas av representantskapet med 2/3
majoritet.
§ 9. Beslut rörande förbundets upphörande fattas av representantskapet
efter det att frågan offentliggjorts på
kallelse. Beslut om upplösning skall
fattas med 2/3 majoritet.
Djurhemsförbundets styrelse beslutar
om hur de befintliga tillgångarna, i
samband med förbundets upplösning,
skall fördelas ut till de anslutna djurhemmen.
Antagna 2015-03-11
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