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Lockmedel
Valerianadroppar är ett väldigt effektivt lockmedel för könsmogna katter (även kastrerade hankatter lockas).
Tyvärr är det svårt att hitta valeriana som vätska, då drognissbrukare även funnit en användning för medlet.
Valeriana säljs även i tablettform, det går bra att krossa några tabletter som strös över maten.
Valeriana är det Latinska namnet på växten, och finns att köpa i hälsokostaffärer för en rogivande effekt.
Yngre katter och kattungar reagerar inte på lukten av valeriana, och lockas med starkt luktande kattmat i stället.
Etik.
Som fångst-man/kvinna ska du alltid visa respekt för det fångade djuret, och inte orsaka mer stress och lidande
än vad som är nödvändigt. Oavsett vad som ska göras med katten så gör detta snarast efter fångsten.
Sommartid ska du undvika att placera fällan så den utsätts för direkt solljus mellan kl. 10:00-16:00. Vintertid
kan det vara en fördel att låta fällan stå i solljus, då får den fångade katten lite välbehövlig tillskottsvärme.
Lagar
Lagstiftningen för tamdjursfällor är väldigt diffus i dagsläget, därför beskrivs vad som gäller för vilda djur.
En levandefångstfälla ska kontrolleras 1-2 ggr/dygn beroende på djurart, morgon och kväll är lämpligast.
Likaså ska minst en del av buren vara täckt för att skydda djuret mot vind och regn. Du ska även märka fällan
med namn och telefon nr. För att samtidigt förhindra stöld är det lämpligt att rista in detta med en spik direkt i
plåten, i enstaka fall har detta inte varit tillräkligt och då kan en kedja och hänglås vara en god investering.
Avlivning kan ske på olika sätt.
Veterinärer hävdar att avlivning skall ske oblodigt genom injektioner, detta sker då i två steg.
Först sövs katten, sedan får den sin dödande injektion under sömnen.
Det första steget kan vara dramatiskt då katten givetvis kämpar för sitt liv, ställ fällan med ingångsgaveln uppåt
öppna sedan luckan försiktigt samtidigt som en filt eller täcke pressas in i fällan, till slut kan inte katten röra sig
längre och då går det att söva katten. Om denna metod skall användas så är det lämpligt att du har övat några
gånger, så du känner dig säker på metoden när du står i skarpt läge och har en ilsk katt i buren.
Personligen kan jag inte rekommendera en avlivningsmetod som orsakar så mycket stress och dödsångest, ur
min synvinkel är denna avlivningsmetod på gränsen till djurplågeri.
En kula i huvudet är minst smärtsamt för katten, den är medvetslös i samma ögonblick som skottet går av.
De efterföljande dödsryckningarna, missuppfattas ofta som att katten fortfarande lever men så är inte fallet.
För husse och matte är metoden fruktansvärd och bör ej bevittnas, men för katten är döden ögonblicklig och
smärtfri, och detta får man ändå anse som det viktigaste i sammanhanget.
Det finns en bra regel för att kulan ska träffa rätt, man drar ett tänkt X mellan öron och ögon, hjärnan ligger
alltid mitt i krysset oavsett vilket djur det rör sig om.
För dig som skall använda fällan yrkesmässigt kan det vara lämpligt att skaffa sig licens på en grytpistol, skall
fångst och avlivning ske inom tätbebyggt område så måste du även ha ett tillstånd som kommunal skyddsjägare.
Något som är helt förbjudet är att dränka djur, detta betraktas som djurplågeri och kan leda till fängelsestraff.
Vår kattfälla
Är tillverkad efter jordbruksverkets författning SJVFS 2008:5 Kap. 3 13§. Minimimåtten enl. SJV är följande
för en kattfälla. Längd 50cm. Bredd 30cm Höjd 35cm, till detta har vi förlängt vår kattfälla till 80cm.
Jordbruksverkets författning är anmärkningsvärt bristfällig vad det gäller kattfällor, med anledning av detta
uppmanar undertecknad landets intresseorganisationer att verka för en åtstramning av dessa regler.
Vår erfarenhet efter 18 år är att det finns kattfällor på marknaden som är direkt olämpliga för ändamålet, samt
har stora brister i sin konstruktion. Lotin AB uppmanar därför er konsumenter att vara uppmärksamma på detta.
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.
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