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Vad gör jag om min katt springer bort? Vad 
gör jag om jag hittar en katt? Här får du lite 
tips och råd om hur du gör  
 
 
 
 
 



Vid upphittad katt  

Prata med alla grannar och hör om någon känner igen katten. 

Lappa i området, med en efterlysning  av ägare, gärna med bild 

Kolla om katten är id-märkt.  Antingen kan katten vara tatuerad  i 
örat, oftast vänster eller så kan den vara  chipmärkt. Chipläsare 
finns hos polisen och veterinärer och detta kollas kostnadsfritt. Man 
kan inte känna om katten är chippad.  De båda använda ID-registren 
är www.sverak.se eller http://hundar.skk.se/agarreg/  

Annonsera i tidningen efter ägare. 

På facebook finns många grupper för katter, leta efter någon i ditt 
område och efterlys ägare där. Bl.a finns vår grupp Hittekatter i 
Borås. Gör ett inlägg med bild o beskrivning där och sök efter ägare. 

Gör en anmälan om hittegods till polisen så de kan kontrollera i sina 
register om någon anmält en katt som bortsprungen som motsvarar 
den katt du hittat. Bäst är att maila till reception.boras@polis.se 
och ge dem så mycket uppgifter du kan och gärna en bild på katten. 

Kontakta veterinärer och djursjukhus runt dig o se om någon  ringt 
och saknat en motsvarande katt. Be dem anteckna katten som 
upphittad om någon ringer som saknar sin katt. Gör likadant med 
kattorganisationer omkring dig. 

Om den upphittade katten är i väldigt dåligt skick eller allvarligt skadad 
så ta den till en veterinär. Det blir då veterinärens sak ihop med polisen 
att avgöra vilka åtgärder som ska göras.  

Vid bortsprungen katt 

Om din katt är id-märkt, kontakta det register den är registrerad i och 
meddela att katten är saknad, de gör då en notering i registret och om 
ev. förfrågan på ID-märkningen kommer så syns detta. Om din katt är 
id-märkt men av någon anledning inte registrerad i något av registren, 
be dem omgående hjälpa till med en registrering. Alldeles för många 
id-märkta katter är inte registrerade vilket gör att ägare inte hittas 
trots märkning.. 

Prata med alla grannar, be dem noga kolla källare, garage o förråd så 
inte din katt blivit instängd. 

Lappa området och efterlys katten, helst med en bild. 

Annons i tidning, helst med bild 

Gör en anmälan om hittegods till polisen så de kan kontrollera i sina 
register om någon anmält en katt som upphittad som motsvarar den 
katt du saknar.  Bäst är att maila till reception.boras@polis.se och ge 
dem så mycket uppgifter du kan och gärna en bild på katten. 

Kontakta veterinärer och ev djursjukhus i området samt 
kattorganisationer och informera om att din katt är borta. 

http://www.sverak.se/
http://hundar.skk.se/agarreg/
mailto:reception.boras@polis.se
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Leta AKTIVT, att sitta inne o tro katten bara kommer hjälper oftast 
inte utan se till att du aktivt är ute ofta, ofta och söker din katt. 
Sök gärna på kvällstid när allt är lugnare ute. Oftast finns katten i 
närområdet.  

 
 
 


