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Vi fyller 25 år, det ska firas!
En Rivstart - Sic Transit Gloria Mundi
UtbildningsDagarna - Kattens Sinnen
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Från
Redaktören

Nyvald
Ordförande

Ofta när någon vunnit kommer
frågan “hur känns det“? Då blir
svaret alltid “det är stort“. Så vill
även jag uttrycka mig vad gäller
Djurhemsförbundet.

På Representantskapet den 11
mars lämnade ordförande Anders Jarkiewicz styrelsen efter 12
år som dess ordförande.
Vi tackar Anders för alla år han
lett förbundet och önskar vår nye
ordförande Patrik Flisbäck varmt
välkommen.
Patrik kommer från Linköping där han har ett förflutet inom
Djurskyddet och dess djurhem.
Patrik har nu suttit som
kassör i två år i Djurhemsförbundet
och är väl insatt i vår verksamhet.
Vi känner Patrik som en
ansvarsfull och
drivande person
och har fullt
förtroende för
att han kan leda
Djurhemsförbundet in i framtiden.

Det är stort att ha
fått vara med och
följa Djurhemsförbundets bildande från 1991
till dags dato.
Tillåt en
kort återblick. De
första djurhemmen skulle idag inte bli godkända p
g a utrymmen, ljus och värme. Låt
oss nu glömma den tiden och glädjas åt de Djurhem som i dag motsvarar de krav som Jordbruksverket
ställer.
Det är också glädjande att vi
får uppskattning av kommuner och
länsstyrelser för vårt arbete.
Styrelsen sänder ett stort
tack till alla Er som så osjälviskt arbetar på våra 38 anslutna djurhem.
Det är sommar nu, glöm
inte att gå ut i solen och få lite extra
energi till allt viktigt arbete ni utför!

Christina Lind

”Många som bär en värja,
fruktar folk som endast har
en gåspenna i sin hand”.

Eivor Karis
Redaktör

William Sheakspeare
Engelsk dramatiker 1564-1616
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38 anslutna medlemmar
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
Djurskyddet Fiahemmet
Finntorps Katthem Djurskyddet
Nynäshamns Katthemsförening
Djurens Vänner Nässjö
Olofströms Djurskyddsförening
Djurskyddet Oskarshamn
Djurskyddet Skövde Katthem
Djurskyddet Strängnäs
Stiftelsen Djurhemmet i Aggarp
Djurskyddet Bill&Bull
Djurskyddet Skaraborg
Djurskyddet Västerbotten
Djurens Vänner Uppsala
Öbacka Djurhem Utansjö
Solgläntans Kattpensionat/hem
Djurens vänner Vetlanda
Gotlands Katthem
Djurskyddet Västervik
Djurskyddet Västerås Huskatten
Djurens Vänner Växjö
Djurskyddet Jämtlands län

Bollnäs
Borlänge
Bromma
Enköping
Eskilstuna
Falkenberg
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Kalmar
Karlstad
Kristinehamn
Köping
Lidköping
Lilla Edet
Linköping
Malmö
Norrköping
Nyköping
Nynäshamn
Nässjö
Olofström
Oskarshamn
Skövde
Strängnäs
Svedala
Söderhamn
Töreboda
Umeå
Uppsala
Härnösand
Vallentuna
Vetlanda
Visby
Västervik
Västerås
Växjö
Östersund
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Sic transit gloria mundi
>Sic transit gloria
mundi<
den kända
latinska
frasen
betyder
ordagrant ”så förgår världens
härlighet” och har använts i mer
än 500 år och har mässats när
en nyinstallerad påve för första
gången beträdde Peterskyrkan i
Rom.
Tanken är att påminna
påven om att allt är förgängligt och
att allt har ett slut. En uppmaning
till ödmjukhet inför det viktiga
arbete som föreligger. Utan att på
något sätt jämställa mig med påven
och den makt och inflytande som
hans ämbete innebär, så kom den
insikten till mig också för ett bra tag
sedan – allt har ett slut.
Med den insikten gällde
det att förbereda överlämnandet av
ordförandeskapet i DHF styrelse till
en lämplig och villig kandidat. Både
jag och Eivor hade ögonen öppna
och studerade noga deltagarna på
våra populära utbildningsdagar och
sökte lämpliga kandidater.
Åren gick och behovet av
någon som med ny energi och kanske med en ny ingångsvinkel tog sig
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an uppdraget blev tydligare. Men
sedan kom några kriser som äventyrade DHF framtid och det var inte
längre läge att dra sig tillbaka. Först
så beslutade Djurskyddet Sverige att
upphöra med att stödja DHF verksamhet, och sedan när vi hittat en
ersättare i Svenska Djurskyddsföreningen så beslutade dom att bryta
avtalet om samarbete i förtid.
När så Patrik Flisbäck dök
upp under utbildningsdagarna i
Linköping såg vi en lämplig kandidat till att ta över rodret. Patrik har
en gedigen erfarenhet av föreningsarbete då han i egen firma levererar
IT-tjänster och marknadsföring till
närings och föreningslivet i Linköping. Patrik är en ödmjuk och vänlig person men med stor integritet,
och kommer att med ert stöd att
föra DjurHemsFörbundet till nya
höjder.
Åren har gått och jag har
haft förmånen att träffa många
personer som med lust och kraft
ägnat större delen av sitt vakna
liv åt att tillvarata djurens intresse. Det är med ett visst vemod
som jag inser att det inte blir så
många sådana möten i framtiden.
Samtidigt är jag förvånad över att
så många människor med en helt
egen agenda, som handlar om allt

Sic transit
gloria mundi

Checklista
för kattmiljö
Finns det?
1. tillräckligt med resurser (kattlådor, mat/vattenskålar, gömslen,
sovplatser)?
2. utrymme för hög aktivitet t ex.
lek?
3. mjuka liggplatser?

annat än djurskydd, också dragits
till det ideella djurskyddet. Dessa
personer har skapat mycket elände och oror i föreningarna när de
har drivit sina egenintressen. Och
föreningarna har ofta varit allt för
naiva och godtrogna för att i tid och
med kraft avlägsna dessa personer.
Hela föreningar har passiviserats då
energin helt tagit slut i försöken att
medla mellan olika grupperingar.
Från mitten av 90-talet då jag kom
med i styrelsen för DHF har dock
mycket positivt hänt. Då var vi 6
aktiva djurhem och nu är det 38
djurhem anslutna till vårt förbund.
Jag önskar er alla fortsatt framgång
i ert viktiga arbete, och är säker på
att DHF kommer att möta era högt
ställda förväntningar även i framtiden.
Anders Jarkiewicz

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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Avlivningskostnader
på djurhemmen
Vi på djurhemmen vet ju att det,
tyvärr, händer att vi måste avliva ett djur. Det görs med sorg
i hjärtat, men som djurvän kan
man inte se ett djur lida.
Vi måste lära oss att se det
som en kärleksgärning. Efter alla år
på katthemmet har jag lärt mig det,
men det gör ändå ont i hjärtat varje
gång.
Förutom sorgen så innebär
avlivningar stora kostnader. Nu har
jag förstått att det finns djurhem
som själva betalar dessa avlivningar.
Men det ska ni inte göra! Det är
polisen som ska stå för avlivningskostnaderna!
1994-03-01 skickade Rikspolisstyrelen ett brev till Jordbruksverket. Rubriken på brevet är: ”Angående kostnadsansvar för avlivning
av djur enligt 30 § djurskyddslagen.”
I sista stycket står det, jag citerar:

Brevet är undertecknat av Ann-Marie Orler och Lars V Johansson.
Ärendet har dnr POB-226-3738/92.
Eftersom den kopia av
brevet som jag har inte är på arkivbeständigt papper så håller texten
på att försvinna. Jag har mejlat
Rikspolisstyrelsen (blankett på deras
hemsida) och bett om en ny kopia.
Som gammal statstjänsteman vet jag
att brevet finns i Riksarkivet eftersom det gått så pass många år. Det
kan alltså ta lite tid innan jag får det.
Men ni kan själva kontrollera det och, på Rikspolisstyrelsens
hemsida, be om en kopia. Det är en
offentlig handling, så det ska inte
vara några problem att få en kopia.

”I övriga fall är det är Rikspolisstyrelsens uppfattning att
kostnaderna för avlivningen av
sådana husdjur vars ägare ej är
känd eller kunnat spåras skall
betalas av polismyndigheten från
dess förvaltningsanslag. Samråd
har skett med ekonomibyrån,
Rikspolisstyrelsen.”

Djurskyddet Västerås Huskatten
Marita Åberg
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En rivstart med klös hem till 300 katter
Under 2012 beslöt styrelsen i
Djurskyddet Jämtlands län att
starta ett eget katthem i Östersund, detta på grund av det stora
antalet hemlösa och övergivna
katter som vi kände att vi ville
hjälpa.
Sagt och gjort, vi hade turen
att hitta en lokal med ett bra läge
och som passade våra syften perfekt. Vi var många som hjälpte till
att renovera och bygga om och i
december stod det klart för inflyttning.
Sedan dess har det rullat på
och vi har placerat över 300 katter
till nya, goda hem. Totalt har vi tagit
emot över 400 katter så det har gått
över förväntan. På sommaren får vi

in många kattungar och som mest
har vi haft 39 ungar samtidigt , i olika åldrar. Just nu har vi ca 50 katter
som väntar på att få flytta till egna,
stadigvarande hem.
Framgången vi har haft i att
kunna placera så många katter beror
nog främst på att vi har öppet varje
söndag mellan kl 15-17 för intresserade kattköpare men också på att
vi är väldigt noga med att matcha
kattens behov och personlighet
med rätt köpare.
Alla katter som kommer
till oss undersöks av veterinär,
vaccineras och avmaskas, de vuxna
katterna kastreras och öronmärks.
Veterinärkostnaderna är tillsammans med medicinkostnaderna en
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En rivstart med klös hem till 300 katter
hålla i kontakter med volontärer,
annonsering och övrig information
som hemsida, facebook osv.
Katterna behöver omvårdnad och tillsyn två gånger per dag
och vi har ett 30-tal volontärer som
tar pass, en del regelbundet och
en del bara ibland. Vi har också en
volontär som städar ordentligt en
gång i veckan.
När vi tog lokalerna i bruk
ställde vi i ordning en avdelning
som huvudsakligen skulle fungera
som kattpensionat. Den satsningen visade sig bli både trevlig och
lönsam. Vi har haft många pensionatsgäster genom åren och i många
fall återkommer samma katt/katter
gång på gång. De har fått ett andra
hem hos oss när matte/husse är
bortresta. Några kattägare har även
lämnat in sin katt till pensionatet i
samband med flytt eller renovering.
Under sommaren och på storhelger
är det oftast fullbelagt.
Av förklarliga skäl är en del
av de katter som kommer in till oss
mer eller mindre skygga och kan
ha svårt att lita på människor, i alla
fall till en början. För att kunna
hjälpa dessa katter så att de också
har möjlighet att få ett eget hem så
brukar vi delta i olika utbildningar,

av våra största utgifter, under 2015
ca 200.000 kr. Vi tar 1100 kr för
katterna, både vuxna och ungar för
att få igen en del av våra utgifter.
Vi får tyvärr ingen hjälp från någon
kommun i Jämtlands län, trots att vi
tar in katter från hela länet.
För att organisera skötseln
av katthemmet har vi en ledningsgrupp på 7 personer som sammanträder minst en gång i månaden.
Alla medlemmar i ledningsgruppen har ansvar för ett
antal områden som t.ex. att visa
och placera katter, kontakter med
allmänhet, länsstyrelse och polis,
veterinärbesök, lägga schema och
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En rivstart med klös hem till 300 katter
föreläsningar m.m. för att förkovra
oss ytterligare i hur man bäst tar
hand om skygga katter för att sedan
jobba utifrån det. Det är en viktigt
och prioriterad del i vårt arbete.
Utöver det löpande arbetet med att ta hand om och sköta
katterna deltar vi också i olika aktiviteter. Den största aktiviteten är
Djurens Dag, som vi ordnar varje
år i början av september. Då har vi
en hel del utställare med olika djur.
Det brukar vara ett trevligt och
välbesökt familjearrangemang som
vi får in en del pengar på. Vi har då
även servering, försäljning av bröd,

lotteri m.m. Vi brukar också delta
på Storsjökattens raskattutställning
i maj och Nationaldagen på Jamtli
för att nämna några.
På söndagar har vi vårt eget
lotteri när vi har öppet hus. Det
gäller att synas och att jobba för att
få in pengar.

Varma katthälsningar från
Djurskyddet Jämtlands läns
katthem och pensionat

www.djurskyddet.se/jamtland
Facebook Djurskyddet Jämtland
Katthem och Pensionat
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Inbjudan till 2016 års
Utbildningsdagar
Årets utbildningsdagar kommer att
innehålla ett brett djurperspektiv från
både deltagare och föreläsare! Vi passar även på att uppmärksamma att vi
fyller 25 år!
Vi är glada att nu kunna berätta att vi
med oss på resan får Lili Päivärinta
som sedan 2003 drivit Djurens Ö som
jobbar ideellt med att ta hand om vilda skadade djur och moderlösa djurungar. Lili kommer att ta oss med in
i hennes djurvärld och hennes visioner om hur dom ska fortsätta utveckla
Djurens Ö.
Vi jobbar just nu på att utforma hela
resan men vi släpper nu på bokningen
för årets efterlängtade arrangemang.
Boka in era platser redan idag - fram
till 15 juli har vi ett extra lågt pris på
deltagandet.
Styrelsen hälsar er varmt välkomna
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Söndag 25/9
1400 - Djurhemsförbundet ﬁnns på plats i terminalen och hos oss
checkar ni er och får hytt o matbiljetter etc.
1500 - Bussanslutningarna ankommer terminalen
1610 - Vi går ombord på M/s Cinderella
1630 - Samlas vi i Auditoriumet för mingel
1800 - Middagsbuffé

Måndag 26/9
0700 - Frukostbuffén står uppdukad
0930 - Samling i Auditoriumet
• Djurhemsförbundet 25 år
• Djurens Ö - Lili Päivärinta
• Öppen Mikrofon med mer
• Det tillkommer program
1300 - Brunchbuffé
1515 - Vi anländer hamnen i Stockholm
Under sommaren ska ni kika på vår webb och Facebooksida,
där kommer den senaste informationen att ﬁnnas!

Öppen mikrofon - vad vill ni berätta/visa?

Vanligaste kommentaren efter utbildningsdagar är att tiden
för att utbyta erfarenheter och samlas
kring "ämnen" är för liten. Detta ska
vi ta tillvara i år. En punkt på "dagordningen" kommer att vara er medverkan - och för att kunna förbereda
dagarna vill vi gärna att ni kontaktar
oss så snart som möjligt om ni redan
nu vet något ni vill visa/berätta!
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Djurens Ö
Lili Päivärinta

Djurens Ö är en stiftelse som jobbar ideellt
med att ta hand om
vilda skadade djur och
moderlösa djurungar.
Det hela började med att jag 1996 hittade två skabbangripna rävungar på
en granntomt. Jag ringde en nystartad förening som hette Katastrofhjälp
för fåglar och vilt, där fick jag kontakt med Mog Grudd. Mog berättade
att det inte var tillåtet att rehabilitera rävar mer än två dagar, men att det
var möjligt att fånga in och ge medicin. Under tiden " räddningsaktionen"
pågick började jag få mer insikt i arbetet och vilket viktigt arbete som
gjordes. Extrem djurvän som jag är var det inte så konstigt att jag på några
dagar blev indragen i arbetet och blev vilträddare!
Vår filosofi är att ge djuren " en andra chans" då det oftast är vi människor
som orsakar att de vilda djuren skadas. Vi bär därför ansvar att försöka
hjälpa dem genom rehabilitering. Vanligast skadas djuren av trafiken men
även skräpskador och miljöskador såsom oljeutsläpp förekommer.
De få som jobbar ideellt med viltrehabilitering , däribland Djurens Ö går
oftast på knäna både ekonomiskt men också i brist på platser för alla de
patienter som behöver vård. Vårt mål är därför att bygga upp ett större
viltsjukhus med rum för allt från igelkottsungar till havsörnar. Vi kommer
även satsa på ett besöks/ utbildningscenter där kurser, föredrag och events
kommer arrangeras i ämnen som rör djur, natur och oss människor.
Genom att bygga Djurens ö viltsjukhus kommer vi att trygga och
förvalta arbetet för kommande generationer.

Vi ses på Utbildningsdagarna i September
Lili Päivärinta / Djurens Ö
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När?

Vi har bokat in oss på Viking Lines M/S Cinderella som ger
oss allt vi behöver för i form av boende, mat och lokaler.
Söndag 25/9 till måndag 26/9, Jubileumsåret 2016

Bussar!

Från 60 orter finns det gratis bussanslutning till denna resa.Ni betalar
andra resor själva, res på eget sätt fram till bussarna och åk sedan med utan kostnad, glöm inte att
boka bussen genom oss!

Boende!

Vi bor i delade tvåbäddshytter. Samtliga hytter har
wc o dusch samt fönster ut mot havet. Om man inte anger vem man
vill bo med så blir man bokad med en person av samma kön.

Kostar?

Boka före 15 juli så betalar ni endast 800kr per person för allt ink buss.
16/7 -- 15/8 kostar det 1.000 kr/pp. En deltagare per förening åker
helt utan kostnad exkl resan.

Vänta inte med er bokning, före 15 juli är det
lägsta pris för deltagande, endast 800 kr/pp.
Passa på i år när vi ﬁrar 25 år tillsammans!
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Fotografier &
texter önskas
I detta nummer av DHN har vi
glädjande fått ett par insända
texter och foton, det är mycket
glädjande!
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.
Vår kassör Emmelie är en
flitig fotograf och hon bidrar ofta
med nya foton, bland annat har hon
fotat omslagsbilden ;)

Ni som är ansvariga på djurhemmen - sätt fart på ID-märkningen via Svenska Kennelklubben.
Djurhemsförbundet har ett
viktigt samarbete med SKK sedan
2013 och det genererar pengar till
era djurhem. 2014 har DHF betalat
ut 127 900 kronor som kom till stor
och viktig nytta runt om i landet!
Fördelningen för registreringar 2015 ska styrelsen besluta om
på kommande sammanträde.
Det är lite som ett kinderägg, 3 saker i ett ”ägg”...
1. Katterna märks i det största och
mest använda registret i Sverige.
2. Ni som förening får tillbaka mer
än vad det kostar att genomföra
registreringen på SKKs webbplats.
3. Katterna kommer tillbaka till
sina ägare om/när dom kommer på
drift.
Om ni är osäkra på något kring detta med hur man går
tillväga så kan ni alltid höra av er till
SKK eller läsa mer på vår webb!
Tel: 08-795 30 50 mån–fre
10–12 o 13–15
Hälsar ordförande
Patrik Flisbäck

Vid tangentbordet
Patrik Flisbäck
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Vad är det med mig
och röda katter?
Vad är det med mig och röda
katter? Visst har dom något
speciellt? Eller är det så att dom,
precis som oss människor - oavsett härkomst och yttre färg, blir
som man behandlar dom? Med
kärlek, respekt, aktivitet och riktigt nyttig mat så får man mycket
tillbaka...
Föreningsliv är inget okänt
koncept för mig då jag sedan 23 år
arbetar som driftschef på ett föreningshus i Linköping. Där samlas 54
föreningar och det är verksamhet
7 dagar i veckan. Varje år hör man
att föreningslivet håller på att dö
ut, men själv har jag inte sett några
tecken på det under mina år i fören-
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ingslivets tjänst. Det som säkert är
att föreningslivet precis som samhället i stort förändras - men det
behöver inte vara något dåligt. En
del känner oro av förändringar och
blir då otrygga i sina roller.
Jag kom in i djurvärldens
föreningsliv för 7 år sedan i den lokala verksamheten här i Linköping.
Där fick jag vara med om att bygga
ett helt nytt djurhus i en fantastiskt
fin lantgårdsmiljö som just detta
djurhem har lyckan att äga och driva. Föreningen har ett bra samarbete med kommunen, fastighetsägare,
polisen, veterinärer och länsstyrelsen. Föreningen startade 1886 - ja
ni läste rätt - men även den har en
pågående förändringsprocess.
Djurhemsförbundet kom
jag i kontakt med när vi fick i uppdrag att arrangera utbildningsdagarna i Linköping 2013. Det var första
gången som jag träffade Anders,
Eivor, Christina, Johnny med flera i
styrelsen. Vilken härlig blandning av
människor och kunskap!
Ja på den vägen är det och
2014 kom jag med i styrelsen och
drog igång en ny webbsida och lite
smått och gott. Här möttes man av
människor som inte var rädda för
förändring.
Bild tv: Husses tjej Wilma ;)

Ödmjuk & Taggad
för det som ska komma!
Jag blir ödmjuk
för all positiv
respons som jag
har fått sedan
jag i mars valdes
som ordförande.
En del blir pressade när dom
tackar ja till förtroendeuppdrag
- jag blir taggad. Tillsammans
med styrelsen och er medlemmar fortsätter vi nu verksamhetsåret 2016.
Verksamhetsplanen för året
säger att vi ska arbeta för att:
1. Stödja de anslutna djurhemmen i
deras arbete för djurens bästa!
2. Utöka vår kontakt med djurhemmen
och efterhöra vad dom har för behov.
3. Söka fler samarbetspartners som kan
stödja verksamheten på olika sätt.
4. Verka för att samarbetet mellan djurorganisationerna i landet förbättras.
5. Uppmärksamma att vi fyller 25 år
Punkt två kommer vi att genomföra under höst/vinter på fyra platser
i landet. Vi kommer att bjuda in er
till ett möte över en dag där vi får
möjligheten att berätta för er vad vi
kan göra idag för er och framförallt
höra vad ni har för tankar och idéer.
Vi återkommer efter sommaren.

Punkt nummer fem kommer vi att uppfylla i september då
vi hoppas få se er ombord på M/s
Cinderella där vi bland annat kommer att ge er en föreläsning av Lili
Päivärinta - Djurens Ö. Anmäl alla
som vill med omgående, platserna
fram till 15 juli kostar endast 800
kr/pp och en deltagare från varje
medlemsförening åker gratis!
Lördag natt 18 juni sitter
jag och redigerar klart detta nummer av Djurhemsnytt. Det är roligt
att se att vi fått in två artiklar från er
ute i landet, Jämtland och Västerås.
Vårt samarbete med Elin Hirsch doktorand vid SLU fortsätter.
Nu är det tryckta utrymmet straxt fullt, och jag vill tillsammans med styrelsen önskar er en
härlig sommar. Tänk på att det
bara är sex månader till jul... ;)

Patrik Flisbäck
Ordförande

Wilma igen,
brorsan ser ni
i nästa nummer
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Katten har genom
evolutionen finslipats
Katten har genom evolutionen
ﬁnslipats för ett liv som ensam
jägare. En ﬁnslipning som inte
förändrats nämnvärt under
domesticeringen. Förändringar vi kan se handlar främst om
förmågan att knyta sociala band
med människor och under vissa
förhållanden andra katter.
Som ensam jägare specialiserad på små byten behöver katten
jaga flera gånger om dagen för att
fånga tillräckligt många byten för
att säkra sin överlevnad. En katt är
alltid redo för jakt.
I jämförelse med människan
har katten förhöjda sinnen vilket
innebär att katter kan reagera starkt
på både rörelser och ljud som vi
knappt uppfattar. Detta är bra att
ha i åtanke vid umgänge med samt
hantering av katter.
Eftersom kattens sinnesorgan är anpassade för att jaga och
hitta små bytesdjur, främst gnagare, hör katten mycket bra. Katten
hör ungefär fyra gånger bättre än
människan och är ett av de däggdjur som hör inom bredast område
av frekvenser, alltså som hör flest
oktaver. Detta område innefattar
högfrekventa ljud, kallade ultraljud,
som råttor och möss använder för
att kommunicera.
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Katten har förhållande vis stora
ögon och välutvecklad syn och
ser bra även under mycket svaga
ljusförhållanden. I utbyte ser katten
sämre under starkt dagsljus samt på
nära håll.
För att avgöra avstånd på
nära håll, eller storlek på utrymmen
att ta sig igenom, använder sig katten istället av känselhår till exempel sina morrhår. Katten har även
känselhår kring ögonen, vid sidan
av huvudet samt vid anklarna.
Tassarna, som katten använder för att först fånga in ett byte, är
fulla av nerver och känselreceptorer
vilket sannolikt är orsaken till att
många katter ogillar att bli berörda
på tassarna.
Doft spelar en viktig roll
för katten genom hela livet och
används inte bara för att söka upp
byten vid jakt utan är även under
sociala interaktioner med andra
katter och människor.
Katter som lever i grupp
och har varit ifrån varandra kommer vid återförening att stryka sig
mot varandra och på detta sätt utbyta dofter. Genom utbyte av doft
skapar grupplevande katter en slags
gruppdoft som verkar vara en viktig
del i upprätthållandet av en stabil
grupp.

Katten har genom
evolutionen finslipats
Studier av katt-människa interaktioner har visat att katter verkar se på
och behandla människor på liknande sätt som katter.
Katter som är vänskapliga
och har sociala band umgås genom
att sova tillsammans, tvätta varandra
och stryka sig mot varandra – med
huvudet, kroppen eller svansen. På
samma sätt socialiserar en katt med
oss människor genom att stryka sig
mot oss, tvätta oss samt sova nära
oss. Katter verkar även använda
samma visuella signaler för att visa
sig vänligt inställda innan de tar
kontakt bland annat genom beteendet ”svans-upp”. Svans-upp är när
en katt närmar sig med svansen rakt
upp med spetsen i en svag böj. Katter föredrar att initiera kontakten
själva och interaktionerna kommer
att pågå längre vid tillfällen då katten är initiativtagare. Som människa är det därför bättre att enbart
inbjuda till kontakt genom att locka
på katten.
Katter verkar föredra att
bli klappade på de områden som
främst används vid social kontakt
med andra katter. Under positiva
interaktioner mellan katter kommer
katterna att stryka sig och tvätta
varandra främst på huvudet – mellan öronen, runt mungipor och

kinderna. Studier av katters reaktion
på att bli klappade av människor
har visat att katter föredrar att bli
klappade på dessa områden.
Bilden nedan visar områden
som resulterade i positiva beteenden (gröna ringar) eller negativa
beteenden (röd ring) hos katter
när de blev klappade. Även om det
självklart finns individuella skillnader mellan katter i hur de föredrar
att bli klappade verkar detta gälla
generellt. Det kan därför vara lönt
att till en början välja dessa områden vid en första kontakt med en
okänd katt.
Artikelförfattare Elin Hirsch,
Doktorand Sveriges Lantbruks
Universitet i Uppsala 2016-04
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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.

•

•

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 skyddar mot väder och

Utrymmen
• Djur skall hållas och skötas i en
god djurmiljö och på ett sådant
sätt att det främjar deras hälsa
och ger dem möjlighet att bete
20

Riktlinjer för Djurhem
anslutna till DHF
•

•

•

•
•

•

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.

•
•

•

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
medicinska 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.
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Riktlinjer för Djurhem
anslutna till DHF
•

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.

•

•
•

•

•

•

•
•
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Alla djur ska snarast efter ankomst ges aktuella vaccinationer
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.

Reviderade Stadgar
2016-03
§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 revisorssuppleant 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.
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Siv är hemma igen – tack vare DjurID.se!
En sommarkväll kom inte katten Siv hem. Veckorna gick och ägaren Jenny Neikell
kastades mellan hopp och förtvivlan. Efter 7 månader kom telefonsamtalet
– Siv lever och mår bra.
– Jag blev helt tyst och kunde inte tro att det var sant! Det var bara att sätta sig i bilen och
åka, säger Jenny Neikell.

Hittade ägaren via DjurID.se
Siv är id-märkt, både med tatuering och microchip. Kvinnan som hittade Siv såg tatueringen
i örat och kunde via vår webbplats DjurID.se snabbt och enkelt hitta Jenny Neikell som fick
återförenas med sin katt.
– Sivs historia är ett lysande exempel på att DjurID.se verkligen fungerar, konstaterar Jenny.

Sveriges största ägarregister
DjurID.se rymmer uppgifter om över en miljon hundar och katter och deras ägare. Om du
hittar en hund eller katt med id-märkning kan du själv söka efter ägarens kontaktuppgifter på
webbplatsen. Vi har också öppet dygnet runt på vår jourtelefon 08-795 30 50.
Ägarregistrera din katt eller hund
Du måste själv anmäla din katt eller hund till DjurID.se – det sker inte automatiskt när djuret
id-märks! Det gör du genom att fylla i blanketten ”Ägaranmälan”. Du kan själv välja om dina
uppgifter ska vara synliga för alla som söker via vår webbplats, eller enbart lämnas ut genom
kontakt med oss eller polisen.

www.DjurID.se
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