
BUD 5: Tag naboen alvorligt

Det er ikke alle, der holder lige meget af katte. Nogle har allergi over 
for katte, andre er kede af, at kattene bruger deres fine blomster-
bede eller børnenes sandkasser som kattebakke, og atter andre er 
trætte af, at kattene laver potespor på de varme biler om vinteren – 
eller dræber havens smukke småfugle. Og det er jo helt i orden, at 
man ikke er en stor fan af katte, når bare man ikke gør dem fortræd.
Fritløbende katte kan give anledning til mange konflikter naboer 
imellem, og vi har desværre ikke én samlet kattelov i Danmark i dag. 
Derfor kan det være svært for dig som katteejer at kende dine præ-
cise rettigheder og pligter. 

En af de vigtigste regler i forholdet til din nabo er ”Lov om mark- og 
vejfred”, som siger, at du skal holde din kat inde på din egen grund. 
Kattens Værn har lavet en god oversigt over, hvilken lovgivning der 
gælder på katte-området. Her kan du bl.a. læse hele loven om 
mark- og vejfred.
https://kattens-vaern.dk/content/hvilken-lovgivning-er-der- 
paa-katteomraadet 

FOREBYG NABOKONFLIKTER
Det kan stærkt anbefales at tage en stille og rolige snak med din 
nabo og spørge, hvad hans holdning til katte er - gerne allerede før 
du flytter ind. Vær meget lydhør og villig til at finde løsninger og 

kompromiser. Det er altid nemmere, når man viser respekt for hin-
andens synspunkter og kender hinanden godt.

LAV ET KATTEPARADIS I DIN EGEN HAVE
Du kan gøre din egen grund meget attraktiv for din kat ved fx at 
indrette gode toiletsteder til den her. Et sted med bar jord, kan 
være svært at finde for din kat i et bymiljø. Lav også masser af høje 
udsigtsposter, gode sovesteder, gemmesteder, høje kradsepinde 
osv. Så er sandsynligheden for, at din kat går ind til naboen for at 
finde dén slags ting, mindre.

Kattevenlige planter som katteurt (Nepeta Cataria) og forskellige 
krydderurter, er også en god idé.

På Kattens Værns hjemmeside, finder du også inspiration til at lave 
kattevenlige og pæne volierer og løbegårde til din kat.
https://kattens-vaern.dk/content/loebegaardevolierer- 
vinduesgitre-og-altansikringer 

En af de vigtigste regler i forholdet til din nabo, 
er ”Lov om mark- og vejfred”, som siger, 

at du skal holde din kat inde på din egen grund. 


