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Næsten alle danske hunde og ho-
vedparten af kattene lever gode liv 
som familiedyr. Der er dog også 
mennesker, som af forskellige 
grunde vælger at skille sig af med 
deres hund eller kat – og en del af 
disse dyr, som ejerne ikke længere 
ønsker eller er i stand til at tage sig 
af, ender på internater. 

Nogle hunde og rigtig mange 
katte løber væk hjemmefra og bli-
ver herreløse, og en del af disse 
dyr kommer også på internater. I 
Danmark drives internater ofte af 
dyreværnsorganisationer, hvis mål 
er at hjælpe dyrene og sikre dem 
de bedst mulige levevilkår. 

Nærværende artikel er et sam-
mendrag af resultater fra en retro-
spektiv undersøgelse af trafikken 
ind og ud af danske internater i pe-
rioden 2004 til 2017. Hovedresulta-
terne fra undersøgelsen er allere-
de publiceret i en international 
forskningsartikel [1], og læsere, 
som vil se flere resultater og en dis-
kussion af undersøgelsens resulta-
ter i lyset af den internationale 
forskningslitteratur, henvises hertil.  

Spørgsmålet, som undersøgel-
sen skulle tjene til at besvare, var: I 
hvilket omfang har danske interna-
ter været i stand til at løse proble-
mer med uønskede og herreløse 
hunde og socialiserede katte? (Ik-
ke-socialiserede katte indgår ikke i 

denne undersøgelse, idet disse 
ikke kan placeres i private hjem og 
derfor ikke tages ind på danske in-
ternater). Vores svar på spørgsmå-
let er kort fortalt, at problemerne 
med hundene bliver løst, mens kat-
tene er en helt anden historie. 

Succesen for hundenes ved-
kommende hænger for det første 
sammen med, at hold af hunde i 
Danmark er effektivt reguleret. Der 
er derfor relativt få herreløse hun-
de. For det andet hænger det sam-
men med, at der er en stor efter-
spørgsel efter hunde, som kan er-
hverves til en overkommelig pris 
via internater. 

Katte er sværere for deres ejere 
at holde indespærret, og da der 
samtidig ikke er tilsvarende krav til 
hold af kat, som der er til hund, er 
resultatet, at der er en stor popula-
tion af herreløse katte, som i bety-
delig grad reproducerer sig. Inter-
naternes bestræbelse på at hånd-
tere katteproblemet har i perioden 
ført til en 250 %-stigning i indtaget 
af især herreløse katte samtidig 
med, at andelen af katte, som inter-
naterne må aflive, næsten er for-
doblet. 

Efter alt at dømme skyldes stig-
ningen i indtaget af katte på inter-
naterne ikke, at der er blevet flere 
herreløse katte, men at flere men-
nesker ser internaterne som en 

De herreløse hunde kommer videre 
– det er en helt anden 
historie med kattene
Sammendrag af en retrospektiv undersøgelse af trafikken ind 
og ud af danske internater i perioden 2004 til 2017

nem løsning på problemer med at 
komme af med uønskede og herre-
løse katte. 

Materialer og metoder 
En liste over danske internater blev 
etableret baseret på en Goog-
le-søgning, på oplysninger fra virk.
dk og på oplysninger fra Fødevare-
styrelsen, som baseret på lovgiv-
ningsmæssige krav skal have ind-
beretninger fra internater med 
mere end et vist antal hunde. Le-
derne for de af internaterne, som 
var aktive ved undersøgelsens 
start i foråret 2018, fik en invitation 
til at deltage i undersøgelsen, hvori 
undersøgelsens formål blev præ-
senteret, og hvor det blev garante-
ret, at oplysninger vedrørende de 
enkelte internater ikke ville blive 
offentliggjort. Derfor præsenteres 
der i denne og andre artikler base-
ret på undersøgelsen kun resulta-
ter, som er aggregeret på tværs af 
internaterne.

Internaterne blev bedt om at 
præsentere tal for hunde og socia-
liserede katte. Tallene for indtag 
var fordelt i forhold til, om dyrene 
var blevet afleveret til internatet af 
deres ejere, om de var indleveret 
som herreløse, eller om de var ble-
vet fjernet fra deres ejere, fx i for-
bindelse med dyreværnssager. 
Tallene for dyrenes videre skæbne 

Undersøgelse
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Figur 1. Indtag (fuldt optrukne røde og blå linjer) og live release rater (stiplede linjer) for hunde og katte for 
perioden 2004 til 2017 aggregeret for 37 danske internater. Årligt antal katte rapporteret som trafikska-
dede til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral (grøn linje).

var fordelt mellem, om dyrene hav-
de fundet et nyt hjem, om de var 
kommet tilbage til deres ejer, om 
de var blevet aflivet, eller om de på 
anden måde var døde.

Ikke alle internater havde data 
for alle år, og manglende data blev 
interpoleret på grundlag af de ind-
berettede data. Antallet af dyr på 
internater, som ikke gav os data, 
blev estimeret på grundlag af inter-
naternes hjemmesider og person-
lig kontakt til personer med relati-
on til hvert af disse internater, hvor 
disse personer blev bedt om et 
skøn for internatets omsætning af 
dyr. 

Som mål for, i hvilken grad det 
var lykkedes at sikre en fortsat til-
værelse for de indsatte hunde og 
katte efter internatet, benyttede vi 
det det internationalt meget an-
vendte mål, Live Release Rate 
(LRR), som lidt forsimplet sagt er 
andelen af dyr, der finder et nyt 
hjem eller returneres til deres op-
rindelige ejer, sammenlignet med 
det totale antal dyr, der forlader in-
ternatet – både levende og døde. 
En LRR på 90 betyder således, at 
90 % af dyrene kommer videre fra 
internatet i et givent år, mens 10 % 
bliver aflivet eller dør på anden 
måde, mens de er på internatet.

Antallet af katte, der i perioden 
2012 til 2018 blev meldt som tra-

fikskadede til Dyrenes Beskyttel-
ses Vagtcentral, blev brugt som 
mål for udviklingen i antallet af her-
reløse katte.

Endelig benyttede vi os af mulig-
heden for at få kommentarer til den 
fundne udvikling i antallet af katte, 
som kommer ind på internaterne, 
ved henvendelse via e-mail til en 
række ledende medarbejdere og 
folkevalgte med relation til de stør-
re danske katteinternater. 

Resultater
Vi identificerede 20 organisatio-
ner, som tilsammen var ansvarlige 
for at drive 52 internater. Af disse 
var det 37 (71 %), som leverede 
data til vores studie. Af de 37 inter-
nater var 19 rene katteinternater, ét 
havde kun hunde, og resten havde 
både hunde og katte. Ud fra situati-
onen i 2017, hvor vi havde data for 
11.240 katte og skønnede at mang-
le data for 1.429 katte, nåede vi 
frem til, at vi i vores undersøgelse 
dækkede ca. 89 % af kattene, som i 
perioden kom på internat. Tilsva-
rende havde vi i 2017 data for 1.553 
hunde og skønnede, at vi mangle-
de 99 hunde, hvilket danner grund-
lag for et skøn om, at vores under-
søgelse omfattede ca. 94 % af de 
hunde, som i perioden var kommet 
på internat.

Som det fremgår af figur 1, faldt 
det årlige indtag af hunde på dan-
ske internater i perioden fra om-
kring 2.000 til 1.550, mens indta-
get af katte voksede fra 3.100 i 
2004 til over 11.000 i 2017. For 
både hunde og katte var der i peri-
oden et fald i LRR, hvilket betyder, 
at relativt flere dyr blev aflivet eller 
døde i slutningen af perioden end i 
begyndelsen. For hundenes ved-
kommende steg andelen af aflive-
de og døde fra 6 % til 10 %, mens 
den for kattenes vedkommende 
steg fra 15 % til 30 %.

FOTO KATTENS VÆRN

I den undersøgte periode var 
der en 250 %-stigning i antallet 
af katte, der kom ind på dan-
ske internater.

>
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Antallet af katte meldt skadede, 
fordi de var blevet påkørt af en bil, 
faldt fra 3.259 i 2012 til 2.166 i 2018 
(figur 1). Dette er et fald på 33 %.  

Samlet set var antallet af 
ejer-indleverede katte relativt kon-
stant (median ca. 1.600 katte årligt) 
i perioden, mens den procentvise 
andel af herreløse steg fra 43 % i 
2004 til 87 % i 2013, hvorefter an-
delen stagnerede/faldt til omkring 
80 % i 2016/2017. I modsætning 
hertil var andelen af ejer-indlevere-
de hunde relativt stor (over 50 %), 
men faldt gennem perioden fra ca. 
80 % i 2004 til ca. 50-55 % i perio-
den 2010 og efterfølgende (frem til 
2017). For hundenes vedkommen-

de var der også en nogenlunde 
konstant og ikke ubetydelig andel 
af fjernede dyr (median ca. 350 
hunde årligt). 

Diskussion
Det første interessante fund er, at 
der i den undersøgte periode var 
et lavt og let faldende indtag af 
hunde på internater samtidig med, 
at der skete en stigning i andelen 
af aflivede hunde. Faldet i antallet 
af hunde skyldtes primært et fald i 
antallet af hunde, som blev afleve-
ret af deres ejere, mens antallet af 
herreløse hunde og hunde, som 
var blevet fjernet fra deres ejere, 
var nogenlunde konstant. Så mens 
andelen af hunde afleveret af de-
res ejere i begyndelsen af perio-
den udgjorde omkring to tredjede-
le, var det i slutningen af perioden 
kun omkring halvdelen. 

Der synes at være en sammen-
hæng mellem faldet i antallet af 
hunde, som blev afleveret af deres 
ejere, og stigningen i andelen af af-
livede hunde: I den sidste del af 
perioden er det blevet nemmere 
for ejere, som ikke længere kan el-
ler ønsker at have en hund, at for-
midle den direkte videre til en ny 
ejer via Facebook, Den Blå Avis og 
andre internetmedier, ofte mod be-
taling. Der er derfor grund til at tro, 
at de hunde, som ejere i den sidste 
del af perioden afleverede til inter-
nater, i høj grad var hunde, som var 
svære at komme af med, fx på 
grund af størrelse, adfærdsproble-
mer, sygdomme og høj alder. Der-
for er der også grund til at tro, at in-
ternaterne var nødt til at aflive en 

større del af disse hunde, fordi de 
ikke kunne videreformidles. Dette 
skal ses på baggrund af, at det 
samlet set er en relativt lille del af 
hundene, sammenlignet med kat-
tene, som ikke får et nyt hjem.

Langt de fleste af de hunde, som 
kommer ind på danske internater, 
bliver således formidlet videre til et 
nyt hjem. Dermed bidrager interna-
terne klart til at sikre, at hunde, som 
er egnet til at blive genplaceret, 
ikke unødigt skal aflives.

Situationen for kattene er meget 
anderledes. I den undersøgte peri-
ode var der en 250 %-stigning i an-
tallet af katte, der kom ind på dan-
ske internater; og denne stigning 
skyldtes alene en stigning i antallet 
af socialiserede, herreløse katte, 
mens antallet af katte, som blev af-
leveret af deres ejere, var nogen-
lunde konstant i perioden. 

Samtidig har vi ikke nogen grund 
til at tro, at antallet af danske herre-
løse katte er steget i perioden. 
Tværtimod har vi grund til at tro, at 
det er faldet, idet der er sket et fald 
i antallet af meldte trafikskadede 
katte i en periode, hvor trafikken er 
vokset. I henhold til oplysninger fra 
Vejdirektoratet er mængden af tra-
fik på de danske veje således ste-
get 14 % fra 2010 til 2018 [2]. De tra-
fikskadede katte vil selvfølgelig 
både omfatte herreløse og ejede 
katte; men vi ved fra en anden un-
dersøgelse [3], at antallet af ejede 
katte også er vokset i perioden. Så 
det store spørgsmål er, hvorfor der 
sker denne stigning i antallet af 
herreløse katte, som kommer ind 
på danske internater?

Langt de fleste af de 
hunde, som kommer 
ind på danske inter-
nater, bliver således 
formidlet videre til et 
nyt hjem.

Resultater fra veterinært speciale »Her-
reløse katte i Midtjylland«, udarbejdet af 
dyrlæge Marie Amtkjær Bedsted og dyr-
læge Sanne Toftgaard Poulsen, kan tje-
ne til at belyse baggrunden for proble-
merne med herreløse katte i Danmark.

I specialet blev der fokuseret på pro-
blemstillinger om herreløse katte i to jy-
ske kommuner – Herning og Skive. Der 
blev anvendt spørgeskemaer rettet mod 
den brede befolkning og interviews ret-
tet mod lokale praktiserende dyrlæger, 

●  Det ser ud til, at kattene var ligeligt for-
delt mellem land- og byområder.

●  En mindre spørgeskemaundersøgelse 
foretaget blandt beboere i sommer-
husområder (n=79) kunne ikke bekræf-
te den ofte hørte påstand, at der i dis-
se områder skulle være særligt mange 
herreløse katte. 

●  Blandt de almindelige beboere fra de 
to kommuner, som besvarede spørge-
skemaet (n=1119), var der 87 %, som 
havde observeret herreløse katte i de-
res nærområde, og heraf havde 64 % 
oplevet gener fra kattene og 48 % hav-
de følt medlidenhed med dem. 

jægere, dyreværnsorganisationer og an-
dre interessenter til at afdække proble-
mernes karakter.

De to kommuner adskiller sig ved, at 
den ene har en reguleringsaftale med Kat-
tens Værn, mens den anden ikke har en 
sådan.

Vigtige fund fra specialeprojektet:
●  Både spørgeskemaundersøgelsen og 

interviewene indikerer, at der ikke i de 
senere år er sket en stigning i antallet 
af herreløse katte i de to kommuner.

Herreløse katte i Midtjylland

Undersøgelse

FOTO THE VOICE OF PETS
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Herreløse katte kan blive oplevet 
som et problem af to forskellige 
grupper af mennesker ud fra to 
modsatrettede holdninger: Nogle 
mennesker opfatter katte, der lø-
ber frit omkring, som et problem, 
fordi de larmer, efterlader deres 
ekskrementer i sandkasser og 
bede, eller af andre grunde [4]. An-
dre mennesker har ondt af kattene 
og ønsker, at de skal få et bedre og 
mere trygt liv ved at få et nyt hjem. 
Begge grupper af mennesker kan 
have et ønske om at få katten væk 
fra sin status som herreløs. Om 
nødvendigt vil nogle af disse men-
nesker betale for at få det til at ske; 
men for de fleste vil det nok være 
at foretrække, at det sker uden be-
taling.

Der har altid været problemer 
med herreløse katte; og menne-
sker har haft forskellige strategier 
til at håndtere det: i) At leve med 
problemet; ii) at få katten neutrali-
seret og genudsat; iii) at fange kat-
ten og få en dyrlæge til at aflive 
den (til en pris af 800 kr. eller 
mere); iv), hvis de opfatter katten 
som hørende til hos dem selv, kan 
de vælge at skyde katten eller få 
den skudt; eller v) nogle kan vælge 
at skyde eller få skudt en kat, der 
ikke er deres egen, selv om dette 
ikke er lovligt. 

Hver af disse muligheder har 
sine omkostninger, fx emotionelle 
eller økonomiske. Når det bliver 
nemmere at komme af med en kat 
på et internat, som det ser ud til 
være blevet i perioden, er det ikke 
mærkeligt, at mange mennesker 
vælger den løsning frem for en af 

de førnævnte. De, som bliver ge-
neret af herreløse katte, finder her 
en nem vej til at komme af med kat-
ten. Og de, som har ondt af katte-
ne, kan aflevere dem på internat i 
håbet om, at der bliver fundet et 
nyt hjem til dem.

De organisationer, der opretter 
og driver internater til katte, er ofte 
tæt forbundet med den nævnte 
gruppe mennesker, som har ondt 
af de herreløse katte. Det er men-
nesker, som kan være medlemmer 
af og på anden måde støtte organi-
sationerne. Samtidig er organisati-
onerne selvfølgelig optaget af kat-
tenes ve og vel. Derfor ønsker or-
ganisationerne at sikre, at færre 
katte skal leve et hårdt liv som her-
reløse, og at alle sunde hunde eller 
katte, som er egnet til det, skal fin-
de et nyt hjem og ikke skal aflives. 
Som vores undersøgelse viser, sy-
nes det svært helt af forene de to 
målsætninger for kattenes ved-
kommende, idet et højere indtag af 
herreløse katte på internaterne 
også synes at medføre en højere 
andel af katte, som må aflives.

Det skal dog bemærkes, at no-
get af den observerede stigning i 
andelen af aflivede katte på inter-
naterne kan skyldes en ændring i 
politikken for at tage katte ind på 
internater hos en af organisationer-
ne. Tidligere ville en større andel af 
syge katte hos denne organisation 
ikke optræde i statistikken, da de 
blev taget direkte til en dyrlæge for 
at blive aflivet. Senere valgte orga-
nisationen at tage en større andel 
af disse katte ind til en vurdering af 
internatsdyrlægen, da der kom 

dagligt dyrlægetilsyn på internater-
ne. Det er dog efter vores opfattel-
se kun en del af den store stigning i 
andelen af aflivede katte, som kan 
forklares på denne måde.

Den stigende andel af aflivede 
katte bør dog ikke skygge for den 
imponerende stigning, mere end en 
tredobling, i antallet af herreløse 
katte, der i perioden via danske in-
ternater fandt et nyt hjem. 

Tak
Tak til følgende organisationer for 
at bidrage med data og rådgivning i 
forbindelse med undersøgelsen: 
Dansk Dyreværn Aalborg, Dansk 
Dyreværn Århus, Dyrenes Beskyt-
telse, Dyreværnet, Inges Kattehjem, 
Kattens Værn, MinVenKatten Ho-
bro, og Sønderborg og Omegn Kat-
telaug. Undersøgelsen er blevet til 
på grundlag af en bevilling fra Vi-
dencenter for Dyrevelfærd under 
Fødevarestyrelsen. ♦

●  Det var en lille del (20 % af dem, som 
følte gener, og 35 % af dem, som følte 
medlidenhed), der overhovedet gjorde 
noget i forhold til de herreløse katte, 
og det var kun en tredjedel af dem, der 
gjorde noget, som kontaktede en dy-
reværnsorganisation med henblik på 
få kattene på et internat.

●  Hvis tendenserne fra de to kommu-
ner er repræsentative for hele landet, 
kan presset på internaterne i forhold 
til herreløse katte derfor forventes at 
vokse fremover.

●  Dyrlægernes muligheder for at hjæl-
pe borgere med at få aflivet herreløse 
katte bliver begrænset af, at det er 
svært at afgøre, om en tilsyneladen-
de herreløs kat er ejet af nogen. Der-
for ville det set fra flere af de intervie-
wede dyrlægers synspunkt være 
godt med en kattelov, som dels får 
flere ejere til at mærke deres katte, 
dels gør det lovligt for dyrlægen at af-
live en tilsyneladende herreløs kat, 
hvis denne ikke er mærket.

Specialet kan tilgås via dyreetik.ku.dk
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