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SLUTRAPPORT – KATTKOLONIERNA I NACKA OCH JÄRVA 
 

 

 

 
  Då ägarlös, idag Marley King, med rätt att leva.           Foto. Stefan Kronqvist 

 

 

 

Sammanfattning 

Sedan slutet av december 2013 och fram till 15 september har vi fångat in 46 ägarlösa katter i Järva koloniområde 
och Nackareservatet. Av dem har 59 % blivit adopterade och flyttat till eget hem och 41 % bor av olika 
anledningar kvar på katthemmen. Kvar där ute finns ca åtta katter, som vi inte hunnit placera under projektets 
gång. Även om projektet officiellt är slut och resterande pengasumma återgår till Djurens Rätt kommer vi 
naturligtvis att fånga in de återstående katterna så snart plats finns på katthemmen.  

Generellt har de infångade katterna varit friska. Någon enstaka veterinärmedicinsk åtgärd har behövts förutom 
kastrering, vaccinering och ID-märkning. Beteendemässigt är katterna alltifrån helt sociala till försiktiga i 
kontakten med människor. Inga katter har varit extremt rädda. 

 

 

Föreningen Rädda katterna/Annie Mohl och Ulla-Stina Kronqvist 

För kontakt: anniemohl@hotmail.com, 0725-11 11 55 för frågor om det praktiska kring infångning 
 ninna.kronqvist@gmail.com för frågor om texten och innehållet. 

mailto:anniemohl@hotmail.com
mailto:ninna.kronqvist@gmail.com
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Tack  
Vi vill rikta ett stort tack till Djurens Rätt som vågade lita på oss och ge oss det ekonomiska stöd som 
behövdes för att underlätta att ge 46 ägarlösa katter i Järva koloniområde och Nackareservatet 
möjlighet till ett fortsatt liv.  

Vi vill också tacka de katthem som erbjudit plats för katterna och det gäng entusiaster som sett till att 
katterna fått mat varje dag under drygt 1 år. Ett stort tack till dem som bidragit med de flera hundratals 
kilo foder som gått åt och till konvalescenthemmen, som alltid drar det tyngsta lasset. 

Vi vill också tacka veterinärerna Anette Wiholm Zander på Sjöstadens veterinärpraktik och Raad Askar 
på Doctrivet smådjursklinik i Huddinge för kastreringar, ID-märkning, vaccinationer, tandsaneringar 
mm och för ett stort engagemang. 

Vad har pengar använts till? 
Alla infångade katter är kastrerade, vaccinerade, avmaskade och ID-märkta. De är undersökta av 
veterinär och där avvikelse hittats har denna åtgärdats av veterinär på Doctrivetkliniken eller av 
katthemmets egen veterinär. 

Vi har funnit några trasiga tänder som avlägsnats, en livmoderinflammation som behandlats, ett buk-
brock som opererats, någon enstaka anmärkning på lindrig tandsten, ett par smutsiga öron och några 
skador i ansiktet, som nästan alltid uppkommer på grund av fällornas skrala konstruktion. Det är riktigt 
friska katter i båda kolonierna. En katt var drabbad av öronskabb och ingen av ögoninflammation. 

Vintern 2013/2014 var i antågande och vi behövde låta bygga värmekojor och ett skyddat matnings-
ställe för katterna. Värmekojan byggdes i två våningar och delades in i mindre utrymmen. Här finns 
plats för fler än nio katter. Under vintern var det några katter som bodde i värmekojan men de flesta 
katter bodde där de bott tidigare. Riktigt var vet vi inte men kanske under stenrösen, i koloniområdet, 
under någon av byggnaderna i närheten och naturligtvis i en hemlös mans koja. Arbetet med att bygga 
värmekojan gjordes volontärt, men materialet kostade en liten slant. Vi lät också bygga ett flyttbart 
matningsställe för vintern som vi aldrig behövde använda. Visserligen var det kallt men det var inte 
blåsigt och fuktigt på samma gång och katterna kom fram och åt varje dag.  

Vi insåg snabbt att det kommer att gå åt en massa foder för att hjälpa katterna att klara vintern och vi 
hittade sponsorer för all mat.  

Katterna ska ju transporteras till konvalescenthemmen, till veterinär och till katthem. Den här 
kostanden är helt bekostad av oss som ideellt utfört arbetet.
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Stresspåslag hos katt 
Det är stressigt för en katt att byta hemområde, vilket ju sker när en katt fångas in och flyttas till ett 
katthem. Samma gäller förövrigt katter som flyttas till pensionat eller till nytt hem.  

Under de första dygnen upplever katten en akut stress. Denna klingar av och den stress som kvarstår 
är mer långdragen och tar 2-5 veckor att klinga av, beroende på kattindividen själv och den nya 
boplatsen. 

De karaktärsegenskaper hos katt, som påverkar att stressnivån minskar är grad av djärvhet/mod och 
vänlighet samt hög ålder. Likaså hjälper kattens tidigare erfarenhet av god mänsklig hantering och ofta 
sällskap av artfränder att minska stressen. Karaktärsegenskapen vänlig hos katt är att de håller svansen 
högt, stryker sig mot människa och eller annan katt, vibrerar med svansen samt spinner och knorrar.  

När katten är socialiserad mot andra katter, som i vårt fall gäller för nackakatterna, kommer ett liv 
med andra katter att lindra stressen. Åtminstone när den mest akuta stressen lagt sig. Är katterna 
dessutom socialiserade mot människor går det också snabbare för dem att acklimatisera sig. 

De katter som inte är socialiserade mot artfränder men mot människor ska ha tillgång till egen box. 
Det gäller både utelevande ensamkatter och ensamlevande innekatter. De katter som varken är 
socialiserade mot människor eller artfränder eller där stressnivån inte sjunker bör få leva som t.ex. 
stallkatter. En katt som är social mot människa behöver inte vara social mot artfränder och vise versa. 
Det finns utarbetade sätt att avgöra hur socialiserad en katt är. 

Katter som inte är socialiserade mot andra katter är mer stressade att vistas på platser med flera 
katter. Likaså stiger stressnivån i kattgruppen om det kommer in en katt som är icke-socialiserad mot 
artfränder. Katter som inte alls är socialiserade mot människor är generellt mer stressade. Dessa katter 
kan med fördel bo i t.ex. välskötta TNR-kolonier.  

Vuxna katter kan delas in i två typer: en social, vänligt inställd och en icke-social typ, baserad på kattens 
reaktion i mötet med en för dem okänd människa eller annan katt. Även sociala huskatter som är 
socialiserade mot människor kan i sin egen hemmiljö bete sig väldigt icke-socialt mot okända 
människor som kommer in i deras område, så som att morra, fräsa, ha öronen bakåtstrukna, kröka 
rygg och burra upp svansen. Hur ska då inte stressade katter i en för dem främmande miljö bete sig 
när okända människor kommer och ofta tränger in dem i ett hörn och blockerar deras flyktväg. 

Katten som rovdjur kan anpassa sig bra till förändringar i sin miljö så som måttliga temperatur-
förändringar, brist på föda och attack av andra rovdjur men när det kommer till förändringar som 
människan förorsakat kan toleransnivån överskridas och katten bli stressad och dess välfärd minska. 
När man flyttar en katt bör vistelsen på det nya stället vara så lång att stressen hinner sjunka innan 
katten flyttas ånyo. Beteendet ändras när stressen släpper. Efter ca en vecka efter flytt börjar katten 
röra på sig mer, sträcka på sig och rulla runt men de gömmer sig fortfarande. Först framemot den 
femte veckan börjar katten vila på upphöjda platser, tvätta sig och gömma sig allt mindre. Tiden är 
beroende av kattindividen. 

Katter behöver mellan 2 och 5 veckor för att lugna ner sig efter en flytt till ett katthem/pensionat. Det 
betyder att man efter 1-2 dagar inte kan göra en seriös, rättvis och sann bedömning om katten är 
förvildad eller inte. Är katten rädd men förväntas lugna ner sig har den oftast rätt att leva, men är den 
skygg, ett begrepp som inte definieras, ska den avlivas, enligt myndighetens tolkning av djurskydds-
lagen. 

Det finns veterinärer och annat erfaret yrkesfolk som under sin långa aktiva karriär sökt ett enkelt och 
snabbt sätt att särskilja rädda tamkatter från riktigt förvildade katter. Så förvildade att vi inte ens ser 
den typen i Sverige. Men efter mer än 15 års forskning har de inte hittat en sådan metod. 
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Därför ska katter i Sverige inte dömas till avlivning. Är inte ett katthem rätt miljö för en ägarlös katt ge 
då katten rätt att få bo i t.ex. eget helt kattanpassat hem, stallar eller välskötta TNR-kolonier där de 
har tillsyn och omvårdnad. Ge de ägarlösa katterna rätten att få leva sina liv och med hög kattvälfärd. 

 

 
De nackakatter som blev Emil och Marley King                    Foto: Tobias Sjöberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emil från Nacka, nyss inkommen på katthemmet. 
Foto: Katthemmet i Vaxholm 

 

 
Emil, någon vecka senare när stressen lagt sig och strax innan 
flytten till provboendet.                 Foto: Katthemmet i Vaxholm 
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Katterna i dag 
Generellt har katthemmen ställt upp utan specifika krav på katterna. Några har haft önskemål att få 
mer sociala katter men ändå ställt upp för de kattindivider som behövt hjälp. Något av de tillfrågade 
katthemmen har valt att avstå av olika externa och interna orsaker. 

De katthem som kommit i fråga för omplacering av Järva- och Nackakatterna drivs samtliga enligt 
SVEKATTs NO-KILL policy. www.svekatt.se 

Åtta av katterna i Nacka fångades in av en annan förening redan sensommaren 2013. De kastrerades, 
ID-märktes, vaccinerades och avmaskades. Så långt var allt bra, men istället för att placera dem på 
katthem släpptes katterna ut igen bland de andra ca 12 okastrerade katterna. Ingen fotodoku-
mentation gjordes av katterna, vilket försvårade vår infångning av de okastrerade katterna. Inte heller 
ordnades med mat, matning eller tillsyn. Alla kattföreningar arbetar inte på ett bra sätt. 

De infångade katterna är friska. Veterinärbesiktningarna var generellt utan anmärkning. De katter som 
behövde vård är alla friska idag. En liten katt hade setts äta fågelfrön vintern innan. Vi hade den under 
bevakning. Den fångades in och veterinärbesiktningen var utan anmärkning förutom en trasig tand. 
Katten bor nu på ett katthem och verkar vara i gott skick. 

I Nacka såg vi tre rätt tydliga ålderskategorier; ca 5/6 år och äldre, 2-4 år och den yngsta katten 1,5 år. 
Det saknas kattungar och ungkatter. Katterna är allt från tama till rätt försiktiga i sin kontakt med 
människor. Ingen är helt förvildad. De umgås gärna med andra katter. 

I Järva är det en spridning i ålder, från kattungar till äldre katter. Den äldsta infångade katten är ca 10 
år. Också här är katterna allt från helt tama till mer försiktiga i sin kontakt med människor.  

I Nacka är 19 katter infångade och i Järva 27. 

Norrtälje kattcenter 

Norrtälje kattcenter, http://kattcenter.se, har tagit emot totalt fem katter. I mars levererades två 
katter från Järva och i september tre katter från Nacka. Varav den ena är en liten äldre hona som åt 
fågelfrön under vintern 2012/2013. Katterna bor kvar på kattcentret.  

Stockholms katthem 

Av de tio katter som Stockholms katthem, http://www.katthemmet.nu, tagit emot kommer sex från 
Järva och fyra från Nacka. Bland dem fanns en kattmamma med två ungar. En järvakatt och tre katter 
från Nacka bor kvar på katthemmet resten har blivit adopterade. 

Katthemmet i Vaxholm 

Katthemmet i Vaxholm, http://www.katthem.nu, har hjälpt oss med två katter från Järva och nio 
katter från Nacka. Två järvakatter och en katt från Nacka fångades in i slutet av 2013. Resten av 
katterna fångades in under våren och tidig höst. Både katten med bukbrocket och den med 
livmoderinflammation flyttade in här. En järvakatt och fyra nackakatter har flyttat till egna hem och 
resten bor tillsvidare kvar på katthemmet. 

Kattstallet 

Kattstallet, www.kattstallet.se, har tagit in 16 katter varav sex ungar från Järva och två vuxna från 
Nacka. Båda nackakatterna är adopterade och 11 av järvakatterna. Fem bor kvar inom Kattstallet. Plats 
för ytterligare sex katter finns reserverade och de ska fångas in senare under året. 

Gefle katthem 

Gefle katthem, www.geflekatthem.se, har tagit emot en helt social järvakatt som fångades in i 
september. Katten är bokad och provbor i sitt nya hem.

http://www.svekatt.se/
http://kattcenter.se/
http://www.kattstallet.se/
http://www.geflekatthem.se/
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Statistik tom 25 september 2014 

Antal infångade katter inklusive de som är på konvalescens och var de är placerade. 

Katthem Järvakatter Nackakatter Infångade och 
placerade 

Hittills adopterade 
/bokade 

Omplaceringar år 
2013 

Jämförelse-
faktor ** 

Norrtälje kattcenter 2 vuxna 3 vuxna 5 0 190 2,6 

Stockholms katthem  4 vuxna och 
2 ungar 

4 vuxna 10 7 433 2,3 

Katthemmet i 
Vaxholm 

2 vuxna 9 vuxna 11 6 100 11,0 

Kattstallet  10 vuxna* 
och 6 ungar 

2 vuxna 18 13 195 9,2 

Gefle katthem 1  1 1 100 1 

Konvalescenthem  0 1 1    

Antal infångade 27 19 46 27   

Återstår att fånga in Ca 2 Ca 6   

*inklusive de tre katter som fångades in av andra. 
** Jämförelsefaktorn = antal infångade katter som togs emot av katthemmet/omplaceringskapaciteten för år 2013. 
Utom statistiken är de två döda katterna som hittades i Järva. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Foto: Stefan Kronqvist 
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Historik 

Järva koloniområde 

I mitten av april 2013 fick kattfångarna, som då var aktiva i Tensta, vetskap om att det i ett närliggande 
koloniområde fanns ägarlösa katter som matades av en äldre dam. Under det året föddes fyra kullar. 
Vad vi vet. 

Damen, som äger en kolonilott i området, berättade att katterna ursprungligen kommer från före 
detta Ursviks motorgård. När motorgården revs för att ge plats för bostäder började katterna dyka 
upp i koloniområdet. De var inte många då. 

Under oktober 2012 föddes fyra ungar. Damen kontaktade katthemmen men det var fullt överallt. Hon 
försökte bädda varmt men ungarna klarade sig inte och antagligen frös de ihjäl. Vintern 2012 var 
generellt svår för utekatter på grund av kyla och mycket snö. 

I dag matas katterna varje dag. Damen har tyvärr svårt att röra sig och säger att hon egentligen inte 
vill mata katterna, men hon gör det för att det är synd om dem. I koloniområdet finns numera värme-
kojor, men katterna bor också på de ställen där de bott tidigare t.ex. under kolonistugorna. Andra 
kolonilottsägare är väldigt negativt inställda till katterna. De har emellertid lugnat ner sig när vi försäk-
rat dem om att katterna på sikt kommer att vara borta. 

Vår ansvariga åker ut en gång i veckan för att kolla katterna, prata med damen, få information om 
katterna så som hur de mår, om någon katt inte setts till eller om en ny katt dykt upp samt förser 
damen med kattmat.  

27 katter är infångade och två återstår att fånga in enligt vår tidigare kartläggning. De två har inte synts 
under sommaren men vi tror att de är kvar i området och ett nytillskott på fyra katter har observerats. 
Gissningsvis kommer de från bostadsområdet på andra sidan motorvägen. 
 

  
Matdags för ägarlösa katter i Järva koloniområde 2013       Foto: Pirjo Azouz 

Nackareservatet 

Katthemmet i Vaxholm kontaktades av en man, som berättade att han sett förvildade katter springa 
runt i reservatet. Själv var han ute och sökte sin egen katt. Det här var under våren 2013. Först räknade 
man in fyra katter, antalet ökade snabbt till åtta, för att sedan stanna vid ungefär 20. Katterna finns i 
en koloni i Nackareservatet på en kulle alldeles invid en koloniträdgård och nära ett bostadsområde. 
Troligtvis rör de sig i ett större område. 

I diskussion med boende i området visade det sig att katterna bott där åtminstone hela förra vintern 
och hade då varit i väldigt dåligt skick, strukit kring bostadshusen och råkat i slagsmål med de ägda 
katterna i jakt på mat. Helt säkert var det de starkaste som orkade strida. 

Under sommaren 2013 fick vi också kännedom om en man som bor i en koja i skogen sedan flera år. 
Mannen, visade det sig, har länge levt i samhällets utkant. Efter ca tio år hann myndigheten i fatt 
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honom. Mannen är avhyst och av kojan syns inte ett spår. Det är just i den här senaste kojan som vissa 
av katterna sprungit ut och in. 

Under sommaren, 2013, åtog sig en kattförening att fånga in och låta kastrera katterna, men de hade 
ingen avsikt att slutföra arbetet. Det är kutym bland seriösa föreningar att det man påbörjar avslutar 
man. Därför ansökte vi om hjälp från Djurens Rätt för att avsluta också den här kattkolonin. 

Det som bekymrar oss är att det är för många som känner till katterna. I den här delen av reservatet 
finns bl.a. orienterare, koloniträdgårdsintresserade, hundägare, fågelskådare som trampar omkring.  

Varje kväll matas katterna, men inte bara katterna. Där finns en räv med unge som också kommer för 
att få mat. De äter tillsammans med de stora katterna. Det finns också en grävlingsfamilj som äter den 
delen av året den inte är i vinterdvala. Naturligtvis äter även skator, kråkor, stora måsar och ännu 
större fåglar som ses i området av fodret. Vi har mat så det räcker till alla. Tanken är att om det finns 
mycket mat kanske rovdjuren inte ger sig på katterna.  
 

    Nackakatter vid utfodring      Den yngsta katten i Nackakolonin, född 2013  
   Foto: Volontärer      Foto: Stefan Kronqvist 

 

Ryktet säger att det dumpades några tamkatter på kullen för ett antal år sedan. De här katterna blev 
allt fler men kattkolonin höll sig ändå på ett antal av ca 20 katter. Ser man på åldersfördelningen så 
finns det för få ungkatter och kattungar. Att kattungar inte nått vuxen ålder beror på flera saker. 
Katthonor lägger sina ungar i koloniträdgården och därifrån omplaceras de. Hanar biter ihjäl andra 
hanars ungar. Räven, grävlingen och kanske andra rovdjur har tagit kattungar och eventuellt också de 
stora fåglar man ser flyga över området.  
 

 

 

 De flesta av katterna i nackakolonin är så vana vid människor att de äter intill mataren. Hösten 2013. 
Foto: Volontär    Foto: Stefan Kronqvist
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Problem och frågor  

Andra matare 

Infångning i fälla bygger på att katterna är hungriga och går in i fällan för att äta. Om katterna inte är 
hungriga finns det inte så mycket att locka dem med. Därför ser man till att katterna inte matas dagen 
innan.  

Så händer det som helst inte ska hända, att någon annan ändå ställer fram mat. Det resulterar dels i 
att katterna inte är hungriga och inte kan lockas i fällan dels det som syns på bilden. Någon köper 
färdigmat till katterna, som inte rör maten och kvar blir bara skräp. Utekatters favoritmat är inte kokt 
potatis, pannbiff med löksås samt extra majs, inte heller spagetti med sås och morötter. Dessutom 
fryser maten när det är minusgrader ute.  
 

 
Ett olämpligt sätt att mata katter. I Järva.                Foto: Ewa Edström 

 

I det här fallet blir kolonilottsägarna riktigt arga på oss, som matar och fångar in katterna. De hotade 
med både polis, avlivning och råttgift. Det är bara det att vi aldrig skulle göra så här. Vi vill ha koll på 
matning och katter och vi vill vara ifred med infångandet för bästa resultat. 

När vi matar katterna får de väldigt bra foder. Näringsriktig och energirik föda anpassad för just katt. 

Andra fångar också in samma katter 

Det som ställde till stor oreda i Järva var när det plötsligt dök upp en grupp människor som ska fånga 
in just de här katterna. Hör de till en etablerad förening så kan man diskutera vem som ska fånga in 
just här, men är det enskilda personer som agerar på egen hand kan det uppstå rent otrevliga 
konfrontationer, vilket också skedde. För katternas skull ska det vara en erfaren grupp som ansvarar 
för infångningen och den ska arbeta seriöst. När man fångar in katter måste man ha någonstans att 
placera dem. En liten toa eller ett källarförråd är inte acceptabla utrymmen att förvara katter i. Gör 
man så och är nöjd med det, saknar man omdöme och den mest grundläggande kunskap om katten 
som djur. Har man inget bra ställe att placera katten på är det bättre att den få vara ute i sitt eget 
område. Man ser till att katten får bra kost och att den har tillsyn i väntan på plats på katthem eller 
bra och erfaret jourhem. 
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Att fånga en specifik katt bland andra katter 

I Nackareservatet hade vi ett annat lite mer delikat problem. Det var när katterna kunde lockas med 
mat, men det var en specifik katt bland 15 vi ville få in. Vi försökte i första hand fånga in de katter vi 
antog var de okastrerade katterna. Det var inte helt lätt när vi inte var säkra på vilka katter som 
kastrerades redan 2013. 

De flesta katterna kommer fram, äter god mat och blir mätta men väntan på den specifika katten kan 
bli lång. Ibland lyckas det, ibland inte. 
 

  

  Två katter i varsin fälla. Men inte just de som ska fångas in. Väntan kan bli riktigt lång.   Foto Pirjo Azouz 
 

 
Det som behövs när man är ute och fångar katt är varma 
kläder, sittunderlag, termos med dricka, mat och tålamod.  

Foto: Pirjo Azouz 

Okastrerade honor 

Mellan tidig vår och sen sommar valde vi att inte alls fånga in honor. Vi tycker att det är etiskt svårt att 
den här tiden på året fånga in okastrerade honor. Är honorna bevisligen dräktiga är det OK att fånga 
in dem, om inte, är det bättre att lämna kvar honorna så att de kan ta hand om eventuella ungar och 
att hela familjen fångas in senare. 

Termisk komfort 

När vi skulle bygga kojorna och räkna ut hur mycket mat katterna behövde förlitade vi oss helt på dem 
vi anser är mest kunniga i frågan; forskare på SLU, http://www.slu.se, och Göteborgs katthjälp 
www.goteborgskatthjalp.com. 

Termiska komforten och livsvillkoren ute i kylan gäller enbart för de acklimatiserade katterna. Det 
gäller inte för katter som vanligtvis bor i värme och bara går ut en liten sväng ibland. Om innekatter 
som inte är vana vid kyla av någon anledning måste vistas ute kommer de med största sannolikhet att 
frysa ihjäl eller få väldigt svåra frysskador. 

http://www.goteborgskatthjalp.com/


 
11 

När en katt, och andra däggdjur också, utsätts för långvarig kyla bildas brunt fett, som producerar 
värme. Katter anpassar sig till temperaturförändringar genom att variera pälsens sammansättning, öka 
eller minska underhudsfettet och justera värmeproduktionen. Hos utelevande katter som successivt 
vant sig vid kylan finns mycket brunt fett och de här katterna klarar av kylan under förutsättning att 
det finns skydd mot väta och blåst och att de får tillräckligt med bra foder. 

Eftersom en utelevande katt producerar mycket värme kan det bli direkt obehagligt för katten att 
komma in i värme. 

Lite kort om kojor: Kojan ska ha en anpassad storlek så att katten själv kan värma upp utrymmet med 
sin egen kroppstemperatur. Kojan ska vara väl isolerad, helst upphöjd och ha ingångar som inte ger 
drag. Det finns beskrivning på hur man kan bygga rätt. 

Vår värmekoja är inredd i mindre enheter som rymmer åtminstone nio katter. Vi har också låtit bygga 
ett skyddat matningsställe men den senaste vintern var gynnsam och vi behövde inte använda den. 

Lite kort om mängden foder: Vi räknade ut den mängd omsättningsbar energi som vår kattfodermix 
hade. Gjorde fyra temperaturintervaller och bestämde mängden energibehov för varje intervall. 
Intervallerna hade min.temp +10 grader, min.temp. +/- 0, min.temp. ca -5 och temp. under ca -10 
grader. Vi gav alltid blötfoder till katterna. De som ville äta blötfoder fick ca en halvtimme på sig 
beroende på utetemperaturen. Därefter sattes det ut torrfoder. Intill matningsområdet rann en liten 
bäck som frös till först vid ca -10 grader. Efter det hade vi med vatten till katterna. Under vintern 
2013/2014 gick det i snitt 3 kilo blötfoder och 1,5 kilo torrfoder per dag för katterna. Mer om det var 
kallt och mindre när det var varmt. Det finns formler för hur man beräknar den energiåtgång som krävs 
för att ge en katt termisk komfort. 

Mat och matning 

Boende i området ställde upp och matade katterna enligt ett schema. Katterna matades alltid på 
samma plats och oftast vid samma tid. När matarna kom satt katterna och väntade. Någon lite 
modigare katt var ute på parkvägen och mötte medan andra valda att äta senare när det blev lugnt. 
Vår strävan var att det skulle finnas mat så att alla kunde äta sig mätta. Även rävarna och grävlingarna. 
Resten av maten tog fåglarna hand om. 

Katterna utfodras först med blötfoder för att få dem att närma sig mataren. Vissa katter är så förtjusta 
i blötmaten att de t.o.m. kommer fram för att slicka maten från matarens fingrar. Efter ca en halv-
timme läggs mer blöt- och torrfoder ut till eftersläntrarna som vill äta själva.  

Matning av katterna i Nackareservatet under året 

Vi har anpassat mängden mat efter utetemperaturen så att katterna haft en så optimal termisk 
komfort vi kunnat ge dem. Det betyder att det periodvis gått åt mycket mat. Maten har varit av lite 
olika kvalitet och ofta den typ som köps i vanliga livsmedelsbutiker. Därför blir också mängden mat lite 
olika beroende på omsättningsbar energi. En överslagsräkning ger en åtgång på 650 kilo blötfoder och 
750 kilo torrfoder från det att vi började mata katterna. Det ger en total kostnad på mer än 30 000 
kronor. Det är naturligtvis pengar vi inte har.  

Vi har fått maten som gåva. Katthemmet i Vaxholm har försett oss med ¼ av all mat. Det är mat som 
blivit över när katthemskatterna fått sitt. Ett annat katthem har gett oss överblivet torrfoder som täckt 
halva förbrukningen. Vi vill tydligt betona att sponsrat foder i första hand alltid gått till katthemmens 
egna katter. Därefter till katter som går ute och behöver matas in. 

Därutöver har vi en stor bidragsgivare som vill förbli anonym. Den givaren har donerat ¾ av blötfodret 
och mer än ¼ av torrfoder. Vi är så tacksamma! 

Våra matande kattvänner har under året lagt ner ca 1,5 timmar per dag i matning och promenadväg. 
Det ger ca 550 timmar och omräknat ger det motsvarande 14 veckors heltidsjobb och det är inte klart 
ännu.  
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  Matning i Nacka under 2013 och 2014                              Foto: Volontär och Stefan Kronqvist 

Tillgång till bra konvalescenthem och platser på katthem 
Det är mycket viktigt att veta var man ska placera katterna efter infångning. Redan i planeringsstadiet 
kontaktades katthem och konvalescenthem. Vi tyckte det var viktigt att inte fånga in katter utan att 
veta när katterna kan tas emot av katthemmen. Även om detta gjordes i god tid påverkade yttre och 
inre faktorer att vi under perioder inte kunde placera katterna och därmed inte heller fånga in under 
en rätt lång tid. Vi vill inte heller ha katter boende i konvalescenthem för länge.  

Var är katterna? 
Under sommaren var det bara sex katter kvar i Nackareservatet. Tre katter som kastrerades 2013 och 
tre andra. Ibland såg matarna bara en eller två katter.  

Plötsligt i slutet av juli syntes bara två katter som alltid kom fram och åt. Resten syntes inte till. Vi 
fortsatte att mata men det var mest grävlingarna som åt under nätterna. Vi lyckades fånga en katt i 
slutet av augusti men sedan har ingen katt synts till. Vi var först inte så oroliga utan tänkte att de 
kommer tillbaka när det blir ont om föda att jaga. Misstanken växte för varje dag att de inte mera finns 
kvar i området. Vi har nu lappat friluftsområdet, koloniområdet och de bostadsområden som ligger 
intill reservatet för att få tips om någon sett eller hört något. 

Det kan finnas flera orsaker till att katterna inte syns. Bland annat ryktas det om att lo setts i området 
och att tamkatter bevisligen försvunnit. Våra katter kan ha flyttat för att de hittat annan bättre plats 
eller skrämts bort. Det är inte slumpen som gjort att just dessa sex katter blev kvar. Det är alltid svårast 
att fånga in de sista katterna. Vi lägger ut lite mat ändå på det vanliga matningsstället och boende i 
området håller utkik efter katterna 

I Järva koloniområde finns en sedan tidigare identifierad ägarlös katt kvar. Den syntes senast till i våras. 
Mat läggs ut som tidigare och någon äter. Dessvärre bor vår kontaktperson inte på koloniområdet i år, 
därför vet vi inte säkert vilka katter som äter under natten. 

Förutom den tidigare identifierade katten har det dykt upp ca fyra katter. De kan vara ägarlösa eller 
utekatter från bostadsområdet intill. Det visar sig. Vi ska naturligtvis fånga in dem också senare i höst. 

Här står vi idag 
Vi har under projekttiden fångat in 46 katter och 45 av dessa placerades på katthem. 59 % av katterna 
har redan fått ett hem. Ytterligare någon katt är bokad för adoption. En katt är kvar under 
konvalescenthemmets ansvar. 

Trots ett gott resultat nådde vi ändå inte projektmålet, som var att tömma Järva koloniområde och 
den specifika kolonin i Nackareservatet på samtliga katter. Det återstår som mest åtta katter att fånga 
in. Vi har platser reserverade på några katthem som ska täcka behovet. När det finns lediga platser är 
vi redo. Vi hoppas att samtliga katter är infångade i slutet av året. 
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Även om vi idag inte ser katter varken i Nacka eller Järva sätts mat ut på samma ställen i förhoppning 
att katterna finns därute och återvänder till matningsplatsen när deras bytesdjur minskar.  

Vi inväntar svar på våra 100 flyers där vi efterlyser nackakatterna och önskar information om dem. 
Några svar indikerar att åtminstone någon av katterna flyttat ett par hundra meter. 

Vi har en fundering kring hur sociala de är. I nackakolonin vet vi att de äldsta katterna har dumpats 
och vi antar att de var sociala då för ca fyra år sedan. Därefter har katter fötts i flera generationer. De 
har inte haft särskilt mycket kontakt med människor åtminstone inte så att de blivit klappade och 
hanterade. Tre katter fångades in samtidigt och transporterades direkt till ett katthem. De var alla 
hanterbara, orädda för människor och till lynnet vänliga. Det fanns ingen rädsla och därför ingen 
anledning att försvara sig vid normal hantering, dvs. inget fräsande, inget morrande, inget klösande 
och inget bitande. De är tre verkligt coola katter. Vår teori är att även den lilla kontakt de haft med 
mannen som bodde i en koja i skogen, räckte för att katterna ska vara mer sociala än osociala. 
Naturligtvis finns det en individuell skillnad i tamhet men generellt är nackakatterna väldigt sociala för 
att vara från en kattkoloni och födda ute. 

En vedertagen sanning är att katter som föds ute av utefödda honor inte blir sociala, att deras liv 
tillsammans med människor är ett lidande och därför anses det att alla dessa katter ska avlivas. Vi vet 
att det inte är en absolut sanning. 

En annan vedertagen sanning är att kattungar måste socialiseras under veckorna 6-9 annars blir de 
inte sociala och de ska hanteras av människor flera gånger per dag. Kan det vara så att detta gäller för 
dem som ska bli ”knäkatter” och som man förväntas kunna hantera på ett icke-kattanpassat sätt. 

Kan det vara så att man generellt valt att undvika att skriva att katter som inte socialiseras under vecka 
6-9 även blir sociala men mer försiktiga i sin kontakt med människan? De här katterna blir också socialt 
välfungerande familjekatter och kan leva ett liv utan lidande. Vi vet att det är så! 

Här har vi en kattkoloni där katterna inte blivit aktivt socialiserade, alla är inte födda av tama huskatter 
och ändå är en del av dem näst intill sociala. Det finns många generella sanningar om utefödda och 
förvildade katter som inte riktigt verkar stämma. 
 
 
 
 
 

    Marley King och Xenobia möter för första gången i sina liv den elektrifierade leksaksmusen. Marley kommer från nacka- 
och Xenobia från järvakolonin.                             Foto: Katthemmet i Vaxholm 
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Katter som söker hem 
Zafira 

 

Samarin 

 

Mandella 

 

Salsa 

 

Bobby 

 

Marley 

 
Beda 

 
 

Zalmiak 

 

Swatch 

 
Frideman 

 

Candy 

 

Ferrari 

 

Casio 

 

Hedvig 

 

Aida 

 

Zorro 

 
 

 

Jalle 

 

Bim 

 

Sicke 
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Katter som fått hem 
Angela 

 

Keesha 

 

Cher 

 
Trotte 

 

Tosse 

 

Risse och Trisse 

 

Arizona 

 

Washington 

 

Illinois 

 

Dakota 

 

Georgia 

 

Virginia 

 

Gevalia 

 

Java 

 

California 

 

Zenobia 

 

Sammy 

 

Anuska 

 

Alarik 

 

Alanna 

 

Smilla 

 

Paulina och Lille Tom 

 

Emil 

 

Remington 

 

 


