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Næst efter hunden er katten det mest udbredte fa-
miliedyr i Danmark. Her lever dog også katte, som 
ikke er familiedyr. Det er de såkaldte herreløse kat-
te, der groft sagt kan opdeles i to grupper: de so-
cialiserede og de ikke-socialiserede. 

De socialiserede herreløse katte er født og op-
vokset tæt på mennesker. De er typisk blevet so-
cialiseret til mennesker i den sensitive periode, 
som løber, fra de er to til de bliver syv uger gamle. 
De ikke-socialiserede herreløse katte er derimod 
født og opvokset uden tæt kontakt til mennesker. 
Disse katte er »vilde« i den forstand, at de som ud-
gangspunkt holder afstand til mennesker og ikke 
kan håndteres. 

Der har indtil nu været sparsom forskningsbase-
ret viden om antallet af og velfærden hos de herre-
løse katte. Dette har dog ikke forhindret, at der har 
figureret tal og stærke synspunkter. Justitsministe-
riet nedsatte i 1987 et udvalg til at forbedre den dy-
reværnslov, som gik forud for den nuværende dy-
revelfærdslov. Udvalget skrev i sin betænkning fra 
1988 følgende:

»Der findes ingen officielle oplysninger om antal-
let af katte i Danmark. Udvalget skønner dog, at 
der findes omkring 500.000 vilde katte i byer og 
sommerhusområder. Der er ofte tale om katte, der 
på et tidspunkt er erhvervet som kæledyr, men som 

siden er blevet overladt til sig selv. De er ofte syge 
og forkomne på grund af kulde og mangel på 
føde«. (Justitsministeriet, 1988).

Der lever som bekendt ikke egentlige vildkatte i 
Danmark – så det, der i citatet omtales som »vilde« 
katte, er efter alt at dømme ikke-socialiserede her-
reløse katte. Disse tal og synspunkter, som ikke på 
nogen måde var underbygget med referencer eller 
argumenter, er siden videregivet, som om de var 
udtryk for etablerede kendsgerninger. Påstanden 
om de 500.000 »vilde« katte bliver stadig jævnligt 
gengivet af både dyrevelfærdsorganisationer og 
dyrlæger; og det samme gør oplysningen om, at en 
stor del af de herreløse katte er syge og forkomne. 

I denne artikel og i en tilhørende længere on-
line-version præsenterer vi resultater fra Projekt 
»Vildkat« angående de to centrale spørgsmål ved-
rørende de herreløse katte: Hvor mange er der af 
dem? Og hvor omfattende er deres velfærdspro-
blemer? For det første spørgsmåls vedkommende 
ser vi på antallet af både socialiserede og ikke-so-
cialiserede herreløse katte, mens vi for det andet 
spørgsmåls vedkommende fokuserer på velfærden 
hos de ikke-socialiserede katte.

Svaret på det første spørgsmål baserer sig på en 
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spørgeskemaundersøgelse på tværs af Danmark; 
mens svaret på det andet spørgsmål bygger på ob-
duktioner af herreløse ikke-socialiserede katte.

Resultaterne er publiceret i to fagfællebedømte 
artikler, som er udgivet i tidsskriftet Animals (Niel-
sen et al., 2022; Thuesen et al., 2022). Hensigten er 
her at give en sammenfattende præsentation af 
forskningen og dens resultater med et specifikt 
dansk perspektiv. 

Delundersøgelse 1 
Hvor mange herreløse katte er der i Danmark?
Baseret på indhentede spørgeskemasvar i 94 til-
fældigt udvalgte danske sogne, arealerne af for-
skellige habitattyper og kattenes estimerede terri-
toriestørrelse (baseret på GPS-målinger af kattenes 
bevægelsesmønstre i nogle af habitaterne) bereg-
nede vi antallet af herreløse katte i Danmark. Resul-
tatet fremgår af tabel 1.

Vi har således estimeret, at der i alt er omkring 
89.000 herreløse katte (95 % KI: 67.000-111.000) i 
Danmark, hvoraf omkring en tredjedel er socialise-
rede og to tredjedele er ikke-socialiserede. Bestan-
den af herreløse, ikke-socialiserede katte er altså, 
hvis vores beregninger holder stik, på under en ot-
tendedel af, hvad man hidtil har antaget (og så hav-
de det hidtidige tal endda ikke katte på landet med). 

Vores studium er baseret på en række antagel-
ser, som giver anledning til en række usikkerheder. 
Én af usikkerhederne peger i retning af, at der er 
færre herreløse katte, end vi har estimeret, og tre 
usikkerheder i retning af, at der er flere. Da den væ-
sentligste af usikkerhederne peger på, at der er fle-
re herreløse katte, end vi estimerer, mener vi, at der 
samlet set er grund til at tro, at vores estimat nok er 
i underkanten. 

Vi er dog af den klare overbevisning, at vores 
estimat, selv om det nok er for lavt, ikke er langt fra 
det reelle antal, hvilket omvendt betyder, at den 
hidtidige påstand om, at der i Danmark skulle være 
500.000 ikke-socialiserede herreløse katte, ikke 
holder.

Delundersøgelse 2 
Hvor omfattende er velfærdsproblemerne for de ik-
ke-socialiserede herreløse katte i Danmark?

Undersøgelsen af forekomsten af velfærdspro-
blemer hos ikke-socialiserede herreløse katte skete 
gennem undersøgelser af 598 katte, som var blevet 
aflivet af enten Dansk Dyreværn Århus eller Kattens 
Værn. Den førstnævnte organisation havde på un-
dersøgelsestidspunktet en aftale med Aarhus Kom-
mune om at indfange og aflive katte, mens Kattens 
Værn havde en lignende aftale med 45 af de øvrige 
97 danske kommuner. Begge organisationer indfan-
gede katte i fælder. Efter indfangning blev det kon-
trolleret, om kattene var tamme eller viste tegn på at 
være ikke-socialiserede. Socialiserede katte og kat-
te, som der var tvivl om, blev placeret på et internat 
til observation. Kun katte, som viste tydelige tegn på 
at være ikke-socialiserede, blev aflivet.

Udvælgelsen af kattene og den efterfølgende un-
dersøgelse blev udført eller forestået af én person 
(I.S.T.). Undersøgelsen af hver kat foregik i fire trin: 1) 
Indsamling af ektoparasitter, 2) estimering af alder, 
3) obduktion, herunder vurdering af kattenes huld 
og forekomst af forskellige typer af læsioner og 4) 
opfølgende laboratorieanalyser med henblik på at 
fastslå forekomst af FIV og FeLV.

For at kunne fortolke studiets fund i forhold til de-
res betydning for kattenes velfærd valgte vi at lave 
en a priori-opdeling af mulige fund i forhold til tre 
grader af betydning for kattenes velfærd: Ingen, 
mindre og alvorlig. 

Undersøgelsen for FIV and FeLV viste, at disse in-
fektioner med henholdsvis 9,3 % og 1,2 % positive 
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Habitat Herreløse katte 
Herreløse 

socialiserede 
katte

Herreløse 
ikke-socialise-

rede katte

Forstæder 34.682 (±5.763) 6.187 (±1.469) 9.704 (±2.097)

Landområder 44.522 (±9.618) 14.214 (±3.342) 26.877 (±6.486)

Sommerhusområder 3.120 (±698) 776 (±260) 1.974 (±646)

Havne 250 (±66) 182 (±102) 182 (±58)

† Industriområder 6.040 1.098 4.942

† Byområder 820 285 535

Naturområder og lign. 0 0 0

Total 89.433 (±11.234) 22.743 (±3.662) 44.214 (±6.847)

Tabel 1. Den estimerede population af herreløse katte i Danmark fordelt på de for-
skellige habitattyper og fordelt på socialiserede og ikke-socialiserede katte. Bortset 
fra i industri- og byområder er summen af socialiserede og ikke-socialiserede katte 
forskellig fra antallet af herreløse katte, da der bygges på separate spørgsmål i spør-
geskemaet. Estimatet baserer sig på de indsamlede spørgeskemadata og hver kats 
estimerede territoriestørrelse. Standardfejl er angivet i parenteser.
† For industri- og byområder er antallet af herreløse katte estimeret som summen af 
socialiserede og ikke-socialiserede katte.
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tilfælde ikke er særligt udbredte blandt ikke-socia-
liserede herreløse katte i Danmark.

Makroskopisk synlige fund blev observeret hos 
172 katte (29 %). De hyppigste fund var i relation til 
tænderne (17 %). Læsioner i forbindelse med de in-
dre organer inkluderede fedtlever, kroniske nyreinf-
arkter og andre fokale fibrotiske læsioner, unilateral 
hyperplasi, urolithiasis, polycystiske nyrer, dia-
phragma-hernier samt et tilfælde af et større frem-
medlegeme i ventriklen. De hyppigste ektoparasit-
ter var kattelus (Felicola subrostratus) hos 15,9 % og 
lopper hos 12,3 %. Øremider (Otodectes cynotis) 
blev observeret hos 6,7 % af kattene, og 3,9 % hav-
de flåter (Ixodes ricinus).

Det samlede antal og grad af velfærdsmæssigt på-
virkede katte fremgår af tabel 2.

Dette er det hidtil mest omfattende studie, som 
er foretaget af velfærden hos ikke-socialiserede 
herreløse katte. Studiet er unikt ved kun at inklude-
re ikke-socialiserede herreløse katte, der blev klas-
sificeret som sådan af trænede observatører (kat-
teinspektører) på grundlag af kattenes adfærd, når 
de blev håndteret. Alle andre studier, vi kender til, 
omfatter både ikke-socialiserede og socialiserede 
katte. Endvidere er vores studie unikt ved, at det 
omfatter en kattepopulation, som er spredt på 
tværs af geografiske områder i et helt land.

Vores studie viser, at selv om nogle ikke-sociali-
serede herreløse katte i Danmark har sundhedsre-
laterede velfærdsproblemer, så har flertallet en 
god sundhedsrelateret velfærd. Således havde 54 
% af kattene ingen problemer overhovedet og 83 % 
havde ingen alvorlige problemer. Samtidig kunne 
vi konstatere, at 89 % af kattene enten var normal-
vægtige eller let overvægtige.

Samlet diskussion i lyset af vores fund
Vi håber med de fund, som er præsenteret i to vi-
denskabelige artikler i internationale tidsskrifter, og 
som er opsummeret meget kort i denne artikel og 
noget længere i en artikel, som er tilgængelig online 
på dvt.ddd.dk, at have leveret et godt fagligt grund-
lag for den videre diskussion vedrørende den fremti-
dige forvaltning af herreløse katte i Danmark.

Som det fremgår, er det tal for antallet af herrelø-
se katte i Danmark, som hidtil har cirkuleret i debat-
ten, sandsynligvis alt for højt. Samtidig fremgår det 
også, at det hidtil udbredte synspunkt om, at ho-
vedparten af de herreløse katte er syge og forkom-
ne, heller ikke holder – i hvert fald ikke, når det dre-
jer sig om de ikke-socialiserede herreløse katte. 

Vi vil gerne understrege, at vores studie ikke vi-
ser, at den nuværende indsats for at forvalte herre-
løse katte i Danmark er overflødig. Tværtimod kan 
det relativt lave antal herreløse katte i Danmark og 
den relativt gode sundheds- og ernæringstilstand 
hos de ikke-socialiserede herreløse katte være et 
resultat af den hidtil førte politik. Samtidig kan de 
mange kampagner for at sterilisere katte også 
have haft en positiv effekt. ♦Type af fund Antal fund per 

kat Prævalens 95 % Konfidens- 
interval

Både mindre og alvor
lige 0 54 % 50–58 %

1 35 % 32–39 %

2 7,7 % 5,8–10,1 %

3 2,0 % 1,2–3,5 %

4 0,3 % 0,09–1,2 %

Alvorlige 0 83 % 81–87 %

1 15 % 12–18 %

2 2,3 % 1,4–3,9 %

3 0,0 % 0,00–0,64 %

4 0,0 % 0,00–0,64 %

Tabel 2. Fordelingen af mindre og alvorlige fund. 
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