
Tips på åtgärder 

 
Tips på åtgärder man kan vidta för att freda sig från katter som förorenar 

 Täck över egna sandlådor med nät, presenning, fiberduk eller lock av något slag. 

 För att skydda dina rabatter kan du lägga ett nät över rabatten när du planterar. Blommorna 

kommer upp genom nätet, men katten hindras att gräva i rabatten. 

 Självklart får du inte sätta något i rabatten som kan skada barn, katter eller andra djur. ' 

 Myggfönster och dörrar med inbyggt myggnät låter luften komma in men håller katten ute. Även 

enklare myggnät som fästs med kardborre upptill och tyngder nedtill i dörren kan minska risken för 

att katter tar sig in. 

 Citronpeppar, citronsyra och vitpeppar kan vara bra för att hålla katten borta. Även apelsinskal, 

pomeransskal och kaffesump kan läggas ut då doften ogillas av en del katter. Att stänka lite 

parfym, upplöst C-vitamin (ett rör på 10 l vatten) eller vitlöksvatten på jorden gillas inte heller av 

katter då doften inkräktar på deras revir. Rosmarinolja är en annan för människan välgörande men 

för katter avskräckande doft. Alla dessa åtgärder kan behöva upprepas efter regn. 

 Om du är på plats kan du spruta lite vatten på katten när den kommer in på din uteplats. En 

sprayflaska men liten stråle räcker, du får inte skada katten. Vatten är effektivt eftersom katter inte 

tycker om överraskningar och lär sig fort att undvika din uteplats. Även en tillbringare eller hink med 

vatten är effektivt. Naturligtvis måste det användas med förstånd och varmt vatten får du inte kasta 

på något djur. 

 Elektroniska avskräckare med justerbart högfrekvent ljud och rörelsevakt finns på marknaden. 

Apparaten bevakar ett valt område (t.ex. uteplatsen) och skrämmer bort katter, hundar eller småvilt. 

Avskräckaren täcker cirka 25 kvadratmeter och hindrar djuren att komma för nära utan att skada 

dem med några kemikalier eller störande lukter. 

 Plantera tibast i trädgården, en väldoftande prydnadsbuske som blommar på bar kvist och är en 

giftig lövfällande liten buske. 

Om du har mycket stora problem med katter kan du kontakta kommunens miljöenhet.  

 

Slutsats: Om du besväras av kringströvande katter på din tomt är det din sak att freda tomten - 

naturligtvis utan att skada katterna. 

Vad mer kan man göra? 

De flesta ärenden löses genom att inblandade för en dialog och kommer överens om någonting som 

passar alla. En annan typ av lösning är att man i ett område, ex samfällighetsförening, 

bostadsrättsförening eller liknande, kommer överens om en policy som både kattägare och icke 

kattägare kan hålla sig till. Därför uppmanar bygg- och miljöenheten den som störs att alltid i första 

hand kontakta sin störande granne alternativt sin förening. Katter är inte nämndens ansvar annat än 

om katterna orsakar olägenhet genom t.ex. ett alltför stort antal i en bostad.  

 


