
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vår kattfälla är inte den billigaste, men vi vågar påstå att det är den bästa på marknaden.  

Lotin fällor används och rekommenderas av djurskyddsorganisationer i och utanför Sverige.  

Fällan har visat sig vara väldigt effektiv eftersom katten inte känner någon rädsla eller fara med att gå 

in i en nätbur, då den samtidigt kan hålla uppsikt över vad som händer på utsidan när den går in. 
 

Vår kattfälla är tillverkad efter Jordbruksverkets författning SJVFS 2008:5 Kap. 3 13§, dock har vi 

gjort vår kattfälla 30cm längre än vad som krävs. Minimimåtten är följande L=50cm B=30cm H=35cm.  
 

Vår erfarenhet efter 18 år i branschen, är att det finns kattfällor på marknaden som är direkt olämpliga 

för ändamålet, samt har stora brister i både konstruktion och användning.  

Hela problemet uppstod då Naturvårdsverket vägrade att testa och typgodkänna fällor för tamdjur, viket 

medfört att i dagsläget är landets tamdjur rättslösa, och kan helt lagligt fångas in med redskap som inte 

är typgodkända. Lotin AB uppmanar därför er konsumenter att vara uppmärksamma på detta.   

 

   Sommarkatten  av  Carin Lundgren  
 

Nu när sommarens soliga dagar har flytt, har semesterfirarna glömt vad sommarkatten betytt. 

Katten var rolig när sommarn var solig, nu är semestern slut då åker sommarkatten ut. 

Kattens familj har rest långt bort, alla tankar är borta på katten de fått. 

Mitt liv var roligt och glatt, så ska det vara när man är katt. 

Rätt som det var en natt, så var jag inte längre familjens katt. 

Vad ska jag göra nu när månen lyser, kvar finns bara jag och jag fryser. 

Måtte husse och matte lida alla helvetets kval, efter att ha gjort detta val. 

Ingen mamma lärde mig hur man skaffar mat, här står nu bara tomma fat. 

Det är mörkt och kallt och jag fryser, tanken på vintern gör att jag ryser. 

Jag som var en snäll och gosig katt, blev en vildkatt över en natt. 

Men jag som är en påhittig katt, ska hämnas sveket en natt. 

Inte vet jag hur, men en dag satt jag i en lotin bur. 
 

 

Lotin Kattfälla Pris 1170kr 
alla priser inkl moms frakt tillkommer 

Vikt 4.7 kg  Medföljer matskål. 
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