
En liten handledning om Trap Neuter Return
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Det kan vara en i skolan, din chef, tjejen i kassan 
ar 

m?

t 
att de 

a under en
de utvecklat ett s.k. Eftersom att

de. 

t som helst intresse av att 

katte m genom Trap Neuter Return-
metoden (TNR). Metoden stabiliserar kolonier med 

Trap: in.

Neuter:
kastrerade, vaccinerade, id-
mm.

Return:
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Denna broschyr informerar om hur du kan 
katter 

Sedan 2005 har Trap Neuter Return-metoden sakta men 
it

att 
metoden och bana andra som vill jobba med den. 

Denna broschyr kommer att visa 

de katterna som finns i just ditt 

stabiliseras.        

Utrustad med ny kunskap
kommer du att kunna ansluta dig
till

jobbar
de . 

de fetmarkerade 
delarna i texten som 

e med 
symbolen bredvid. De

med 

information i
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Inn ska
det en del planering. 
broschyr och artiklarna som det

Finns det 

lapp med dina kontaktuppgifter eller en e-post 

katterna, inte avliva dem. Att vara flera som 

Kommunicera med omkringboende och grannar. 

Neuter Return- t

. 

Steg 1: 
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katterna, d

m det finns 
kattungar , hur 
verkar katternas 

.

vilka -ferala (halv 

katter som 

ska -metoden.

Givetvis finns det flera av socialiseri

                    Tam                                     

Kommer inte fram till dig                     Kommer fram till dig       
                    

                     
Brukar vara tyst                      Kan vara ganska vokal       

                    Syns alla tider av dygnet
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Genom att det inte 

omplacering och vilka katter som trivs med ett liv som 
TNR katt.  

.  

Kattungar, diande honor: 

socialiserade och ska omplaceras i goda hem. Mer 
om ta hand om och socialisera kattungar.

ande och 
kastreras finns det 

- och 
att 

denna .

Sjuka och skadade katter: 
in katter ska du ha en

som har erfarenhet av behandling av
katter och som kan ta emot sjuka katter med kort 
varsel. 

Hur du 6



Samla in p -up utifall 

Sociala katter: Sociala katter ska inte finnas kvar i 
en TNR koloni utan ska placeras i goda hem.

3. Etablera matrutiner

det 
passar dig kan du etablera matrutiner. Mata katterna vid 
samma tidpunkt(er)

jer sig katterna snart vid att 

dessutom dra till sig andra djur till matplatsen. 

att du har 

till Trap Neuter Return-metoden. 

Tips: M

inte 
med tillsyn .
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ven med 
ditt lokala katthem om de kan rekommendera en 

Priser: 
och alla andra behandlingar. Vissa kliniker har s.k. 

-

Tidsbokningar: Kolla om kliniken kan vara flexibel 

bokat och 
om man kan boka tider med kort varsel. 

Sjuka eller skadade katter: Se till att kliniken 
kontaktar dig innan det tas beslut om behandling 

tar beslutet om eventuell avlivning. 

Kastrering av kattungar: Kastrerar kliniken 
kattunga
kastreras innan omplacering kommer aldrig att 

Kastrerar 
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Annat: 
stygn vid kastrering av honkatter. 

5. Organisera en uppsamlingsplats

-
platsen ska det finnas 
speciella 
konvalescensburar 
som katten ska vistas 

efter operationen. I 
buren ska det finnas

mat- 
i regel 

inne ca 24 timmar och honkatter ca 4 dygn, dvs. om de inte 

OBS Enligt l t ex
hundburar. Djurkliniker

lugnt och lagomt varmt (ca.18 grader) 

Se till att inga andra djur kan komma in i rummet

alltid! 

Trap Neuter Return.  
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6. 

Ditt -kit ska inkludera:

hand.

e.d., f

specifika katter.

TIDNINGSPAPPER

en koloni med katter tar tid!
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att lorna
fungerar. 

, helst samma dag eller dagen 
ik som kan ta 

samma dag eller dagen efter. 
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katter:

a medel. 

vid 

. 

. ck 

-
heterna

och katterna. 

Steg 2: 
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in

. Skrammel

informerade om att det inte ska ges mat. 

  

K

skivan. Vid Lotin-   
fast ordentligt. 

  

  

Tips:
att sitta kattpass 

 i bilen. Du 

att katterna blir 

regn och kyla. 
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2.

d en filt, alltid!

kan bli ganska stressade
kommer ut, de brukar dock lugna ner sig efter ett 
litet tag.

annat fall ska katten placeras i konvalescensburen 

Tips: -smarta

mer om detta i denna artikel.
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behandlingar: 

- Kastrering
- Vaccination mot kattpest och kattsnuva
- 
- Avmaskning mot rund- och bandmask
- 
- Om

Mer om kastrering och andra behandlingar hos 

Konvalescens

Konvalescensen sker i s.k. konvalescensburar, se sida 9.

a 

Steg 3: 
H
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Efter kastreringen honkatterna ca 4 dygn i 
konvalescensburen

tt ta katten i transportburen 
tillbaka till kattkolonin.

ionen 
kymrad

Mer information och tips om konvalescens, 
.

De
tran

(dubbelkolla att !) och ta 
transportburen ut 
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De brukar dock vara 
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Du har, precis som tusent

att de 

Ge mat, skydd och tillsyn. Katterna ska dagligen 

Omplacera tama katter i goda hem. Vissa katter 
blir efter kastrering

Kastrera nya katter. Ibland kan det ansluta sig nya 

kastrerade och ev. omplacerade. 

Mer om att ha hand om en TNR-koloni.  

BRA JOBBAT! 
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