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Stockholm den 23 mars 2021 

Jordbruksverket  
Att: GD Christina Nordin 
551 82 Jönköping 

Angående godkännandet av avelsprogram för Svensk bondkatt 

Den 16 december 2020 godkände Jordbruksverket ett avelsprogram för ”Svensk bondkatt”  
från Lantrasföreningen Bondkatten (Dnr 5.5.18 -19904/2020). I motiveringen anger 
Jordbruksverket att föreningens riktlinjer ”reglerar en verksamhet vars syfte är att bibehålla 
en frisk kattpopulation med djur som kan utföra sina naturliga beteenden”.  

Beslutet har väckt både bestörtning och upprörda känslor hos såväl våra medlemmar som 
föreningens styrelse.  

Många av SDFs fysiska medlemmar ägnar en stor del av sin tid åt att ideellt stötta eller driva 
djurhem för ägarlösa djur som farit illa då de blivit övergivna eller av annan anledning är 
hemlösa. De flesta av våra juridiska medlemmar är just djurhem i olika delar av landet. 
Katten är det dominerande djurslaget på landets djurhem och de flesta djurskyddsproblem 
som dessa katter drabbas av orsakas av en okontrollerad fortplantning till följd av att fertila 
katter vistas utomhus utan mänsklig tillsyn. Djurhemmen driver återkommande 
kastreringskampanjer för utekatter, delvis finansierade av SDF som centralorganisation, för 
att förebygga och motverka en förvildad kattpopulation. 

Mot denna bakgrund är det förhoppningsvis lätt att förstå den upprördhet som många inom 
SDF känner när landets centrala djurskyddsansvariga myndighet godkänner ett 
"avelsprogram" som uppmuntrar okontrollerad reproduktion av katter på den svenska 
landsbygden.  

Det så kallade avelsprogrammet tillåter att man ska få registrera katter med ”en grupp av 
hankatter” eller ”fader okänd” som pappa, vilket vi upplever som en skymf mot alla som 
bedriver seriös avel med djur. Förutsatt att avkomman efter sådana betäckningar hittas av 
kattens formella ägare (vilket allt för ofta inte sker), blir det omöjligt att veta om fadern har 
sådana egenskaper som efterfrågas i aveln. Vi har svårt att se hur en sådan rutin kan 
uppfylla kraven i lagstiftningen kring avel med hundar och katter (SJVFS 2020:8, 6 Kap, 1 §). 

Vidare rekommenderar det godkända avelsprogrammet att frigående utekatter ska vara 
fertila: ”Att låta fertila katter vistas utomhus är en förutsättning för lantrasens bevarande. 
Det är tillåtet om oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion förhindras, t ex med 
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preventivmedel”. En sådan rutin skulle direkt motverka Jordbruksverkets föreskrifter och 
allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVFS 2020:8). Preventivmedel 
rekommenderas dessutom inte längre av veterinärmedicinsk expertis då det finns tydliga 
risker och biverkningar med att ge p-piller till sin katt. I de allmänna råden till föreskriftens 6 
Kap, 2 §, står det uttryckligen att katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, 
steriliserade eller på annat sätt förhindrade att föröka sig okontrollerat. En uppluckring av 
detta synsätt, baserat på Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram, skulle aktivt 
motverka det arbete som landets djurhem gör för att förhindra djurlidande orsakat av 
okontrollerad reproduktion av utekatter. 
 
Slutligen ser vi följande råd i avelsplanen som helt oacceptabelt: ”Att om möjligt 
resistensavla och inte medicinera i förebyggande syfte. Vaccinering bör endast tillgripas om 
det rör sig om sjukdom som inte svarar på resistensavel”. Uppmaningen strider enligt SDFs 
uppfattning mot Djurskyddslagens (2018:1192) 2 Kap, 1 §: "Djur ska behandlas väl och 
skyddas mot onödigt lidande och sjukdom". Det finns i dagens svenska kattpopulation ett 
antal virus som kan orsaka allvarlig sjukdom och stort djurlidande men som genom 
vaccination lätt kan förebyggas. Om man tillåts strunta i vaccinationen på grund av 
”resistensavel” (med okända fäder), anser vi att man orsakar katten onödigt lidande och 
sjukdom om den blir smittad. 
 
Försök att kringgå lagstiftningen 
Sammanfattningsvis uppfattar SDF Lantrasföreningen Bondkattens "avelsprogram" som ett  
skamlöst försök att kringgå svensk djurskyddslagstiftning och frånsäga sig mycket av 
djurägaransvaret. Vi ser det som direkt olämpligt och kontraproduktivt mot gott djurskydd 
och höjd status för katterna att Jordbruksverket har godkänt detta program. Vi förutsätter   
att verket för katternas bästa omprövar sitt beslut.  
 
För Svenska Djurskyddsföreningen 
 
Johan Beck-Friis 
Generalsekreterare 




