SVEKATT – Riktlinjer för arbete enligt No Kill-metoden
Grundkrav för
medlemskap i SVEKATT

Att endast efter samråd med veterinär låta avliva svårt
skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande
åtgärder förlänger kattens lidande.
Att ej låta avliva eller medverka till att katter i
organisationens vård avlivas på grund av att de är skygga,
förvildade eller har beteendeproblem.
Katter som hålls i organisationen behandlas enligt
Djurskyddslagen §4 ”Djur ska hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa
och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” Detta innebär
bland annat att:

Ka Katter som tas in i organisationen ska ges den vård och
omsorg som erfordras, inklusive veterinärvård.
Ka Katterna ska hållas i en väl isolerad och ventilerade miljö
som håller god hygienisk standard.
Katterna ska erbjudas en stimulerande miljö och få sitt
behov av social kontakt väl tillfredsställt.
At Det ska finnas karantän/inslussningsavdelning alt. att
katterna vid omhändertagande i hemmiljö hålls åtskilda
från andra djur under en karantänsperiod.
Journal ska föras över samtliga katter som tas in i
verksamheten.
Alla katter som omplaceras skall vara vaccinerade, idmärkta och kastrerade. Om kattungar och ungkatter säljs
okastrerade ska organisationen ställa krav på att den nya
ägaren ombesörjer kastrering.
Omplacering ska ske på ansvarsfullt sätt och mot en rimlig
avgift. Överlåtelsen ska regleras genom skriftligt avtal.
TNR-M ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt så att katternas
hälsa och miljö garanteras på lång sikt.

Infångning av katter ska ske under överinseende av
personer med erfarenhet och på ett sätt som utsätter djuren
för minsta möjliga stress.
Ekonomiska bidrag ska redovisas. Med detta avses att
föreningen ska redovisa hur man använder donerade medel.
Sjuka och skadade djur

No-kill enligt SVEKATTS tolkning innebär att göra stora
ansträngningar för att rädda en katt men det betyder inte
att ett svårt sjukt djur ska hållas vid liv till varje pris. I vissa
fall är det mest humant att avliva ett djur.
Beslut om huruvida man ska behandla en sjuk eller skadad
katt ska alltid fattas i samråd med veterinär utifrån
individens förutsättningar och med djurets framtida
livskvalitet i åtanke.

Ansvar

Anställd personal, styrelsemedlemmar och ideellt arbetande
personer med ansvar för verksamheten ska ha kunskap om
lagar gällande djurskydd och regler för den typ av
verksamhet som organisationen bedriver.

Stress

Katthemsmiljön är initialt en stressande miljö för katten, i
synnerhet för skygga katter som inte haft nära kontakt med
människor. Detta gäller även transporter och när katten
kommer till en ny miljö i ett jourhem.
Alla som arbetar praktiskt i verksamheten, inkl.
arbetstränare, praktikanter och annan tillfällig arbetskraft,
ska ha rimlig kunskap om katter och om hur man på olika
sätt kan minska stressen bl a genom utformning av miljön
och sitt eget beteende.
Miljön i burar och andra utrymmen där katterna vistas ska
utformas för att ge en så stressfri miljö som möjligt för
katterna. Detta kan se genom bl a siktbarriärer, gömslen och
genom att man utnyttjar höjden i lokalen och ger katterna
möjlighet att vid behov komma undan både människor och
andra katter.

Socialisering

Katthem ska inte vara en förvaringsplats. Det är viktigt att
inte åta sig fler djur än att man har tid att ge samtliga katter
nödvändig tillsyn och uppmärksamhet. I det fall man tar
emot skygga katter måste man också arbeta aktivt med att
socialisera katterna och bygga upp deras förtroende för
människor.

Omplacering

Omplacering ska alltid ske med hänsyn till kattens
individuella behov och förutsättningar.
En person som köper en katt som är skygg, har haft någon
typ av beteendeproblem eller som har någon form av
kronisk sjukdom*, ska ges utförlig information om vad detta
innebär innan köpet.
Efter att katten omplacerats är det viktigt att följa upp
utvecklingen i det nya hemmet, att finnas till hands för
rådgivning och att om så krävs ta tillbaka katten om
problem uppstår.
* Med kroniska sjukdomar avses sådana som veterinär
anser att katten kan leva ett fullgott liv med.

