SVEKATT – Riktlinjer för TNR-M
Katterna

TNR-M ska i första hand tillämpas i kolonier med förvildade
katter som bedöms som svåra att omplacera i hem.
Kattungar, ungkatter, dräktiga honor, tama katter och katter
som bedöms ha förutsättningar att bli tama ska fångas in och
omplaceras i hem. Undantag kan göras för vuxna, tama katter
vid tillfällig TNR-M där avsikten är att förhindra kolonin från att
växa i väntan på att katterna kan omplaceras i hem.
Katterna som ska ingå i TNR-M-kolonin ska vara friska, vuxna
katter.

Miljön

Miljön ska vara säker för katterna. En miljö nära starkt
trafikerad väg, där det förekommer arbete med tunga maskiner,
bensin, olja eller andra kemikalier i marken eller liknande är
direkt olämplig. Detsamma gäller om det finns anledning att
misstänka att det finns människor i närområdet som har för
avsikt att skada katterna.
Det är viktigt att de som bor och arbetar i närheten informeras i
förväg om att man har för avsikt att starta en TNR-M-koloni och
att de är införstådda om vad det innebär och vem/vilka som
ansvarar för kolonin.

Infångning

Boende i närområdet, i synnerhet kattägare, ska informeras i
god tid om när infångning kommer att ske så att de har
möjlighet att hålla sina egna katter inne alt. förse dem med
halsband.
Infångning ska ske med av JBV godkända fällor och enligt
gällande regelverk.
Infångning ska ske så att stressen för katterna hålls till ett
minimum.
Kattungar under 12 veckor får inte skiljas från mamman.

Kastrering och
veterinärbesiktning

Katter som fångas in ska snarast undersökas av veterinär och
kastreras så att den tid som katterna hålls instängda minimeras.
I väntan på kastrering och under läketiden efteråt ska katterna
hållas i av JBV godkända burar.

Ägaransvar

Samtliga katter i TNR-M-kolonin ska vara id-märkta och
registrerade på en ägare. Ägaren kan vara en privatperson eller
en juridisk person som t ex en ideell förening.
Ägaren har ansvar för alla aspekter av kattens säkerhet, hälsa
och välbefinnande under hela kattens liv. Om ägaren inte längre
kan ansvara för kolonin så ska ägarskapet överföras till annan
person eller organisation, alternativt så ska kolonin avvecklas
(se punkt för avveckling nedan)
I de fall antalet katter per ägare överstiger 9 st ska ägaren
inneha sk. §16-tillstånd.

Ekonomi

Den/de som upprättar TNR-M-kolonin och som åtar sig
ägaransvaret ska ha tillräcklig ekonomi för att ge katterna mat
av god kvalitet och adekvat veterinärbehandling av de katter
som ev. blir sjuka eller skadade.

Tillsyn

Samtliga katter i TNR-M-kolonin ska ha tillsyn två gånger per
dygn året runt.
Tillsynen kan gärna kompletteras av t ex åtelkameror men detta
får inte ersätta den manuella tillsynen.
Om mataren inte sett till en katt under mer än ett dygn bör
denne snarast undersöka var katten finns och om den ev. råkat
ut för sjukdom eller skada.

Kojor, mat och
vatten

Katterna i kolonin ska ha tillgång till kojor som är isolerade mot
vind och kyla. Det ska finnas tillräckligt många kojor så att ingen
katt tvingas dela med en annan.
Mat och vatten ska göras tillgängligt på ett sätt så att det inte
fryser under den kalla årstiden.

Sjukdom/skada

Katter som visar tecken på ohälsa ska snarast fångas in och tas
till veterinär för behandling. En katt som drabbats av sjukdom
eller skada som kräver daglig behandling över en längre tid eller
med risk för återfall bör ej sättas tillbaka i kolonin utan istället
omplaceras i ett lämpligt hem där den kan få rätt omsorg.

Nya katter

Om nya, okända katter dyker upp i TNR-M-kolonin ska dessa
snarast fångas in och ägare eftersökas. Om ägare inte går att
hitta ska katten omplaceras om detta bedöms som lämpligt,
alternativt kan katten komma att ingå i kolonin.

Avveckling

Om TNR-M-kolonin måste avvecklas så ansvarar de som driver
kolonin och som står som ägare för att katterna omplaceras på
ett sätt som motsvarar varje kattindivids behov.

