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PRESSMEDDELANDE

Kattkommando Syd fyller år

20 000 katter räddats på 20 år
Kattkommando Syd har räddat livet på ungefär 20 000 katter sedan starten på
Valborgsmässoafton 2000 i Karlskrona.
- Men effekten för katter som levt i hemlöshet är mycket större än så, säger Birgitta
Carlsson, en av tre grundare till Kattkommando Syd. En katthona kan få tre kullar per år.
Genom att många katter räddats från hemlöshet och kastrerats har återväxten stoppats.
Många stora kattkolonier, främst i Blekinge och Skåne, det kattätaste länet i landet, har
fångats in från starten. Kattkolonierna har funnits främst på landsbygden, men även i större
städer.
Katter far väldigt illa i hemlöshet, drabbas av sjukdomar, parasiter, mask, skador av olika
slag och har svårt att få mat. De är ofta i dåligt skick när de fångas in.
- Alla katter vi tar hand om får den veterinärvård som behövs. Vår etiska grundval är att
varje katt har rätt till sitt eget liv. Vi är en NO KILL-organisation vilket innebär att ingen katt
avlivas om det inte är för att katten är så sjuk eller skadad att livet inte går att rädda. Vi
placerar även om familjekatter som annars skulle avlivats av ägaren.
Numera är det betydligt färre katter som lever i stora kolonier som anmäls till oss. Ofta en
hemlös dräktig hona eller katt som redan fött ungar. Större antal av okastrerade katter
kommer numera från personer ur en äldre generation som ska flytta till boende eller avlidit.
Och grundproblemet är att lantbrukare sällan kastrerar sina katter.
Kattkommando Syd har verksamhet i Skåne, Blekinge, Kronoberg och i Kalmar och på
Öland. Katter har fått nya hem så långt upp som i Uppland (och enstaka längre norrut),
särskilt i Stockholmsregionen. Kattkommando Syd har tio katthem.
Kontakter
Bjuv, Kågeröd, Ängelholm. Therese Wilhelmsson, 0709-89 01 55, therese.w@kks.nu
Eslöv. Cecilia Larsson, 0736-55 47 54, cecilia.l@kks.nu
Kalmar. Jeanette Svensson, 0708-45 53 80, jeanette@kks.nu
Karlskrona. Birgitta Carlsson, 0708-87 35 10, birgitta@kks.nu
Kristianstad. Lena Ohlsson, 0709-49 48 76
Kävlinge, Löddeköpinge. Christina Jansson, 0703-22 70 15, stina@kks.nu
Landskrona. Angelica Wendel, 0733-18 20 44, angelica.w@kks.nu
Ljungby. Kikki Nylander, 0725.19 89 89, smalandskatten@kks.nu
Sölvesborg. Lena Kristiansson, 0705-49 56 12, lena@kks.nu
Torsås. Annette Örn, 0733-64 02 43, annette.o@kks.nu
Österlen. Therese Håkansson, 0738-48 05 75, SweetTess88@hotmail.com
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