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Kattförbundet SVERAK visar klorna!
Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK, är en snart 50 år gammal ideell
organisation som bland annat verkar för att stärka kattens status i samhället och
motarbeta all missvård av katt.
I mitten av april publicerade Expressen en artikel ”Slutklöst för klolös” med ett innehåll som
förhoppningsvis är att betrakta som ett senkommet aprilskämt!
Artikeln berättar om en veterinär som utvecklat små plasthättor att sätta på katternas klor och
artikelförfattaren agerar talesman för alla kattägare genom att säga: ”Alla kattägare känner igen
problemet. Strimlade soffor och sönderrivna tapeter”.
Denna uppfattning får stå för Expressens artikelförfattare eftersom många kattägare inte upplever
detta som ett problem. I artikeln framgår också att katterna inte lär misstycka eftersom de är
färgblinda, ett påstående som är fel eftersom katter visst har någon form av färgseende.
- Att sätta plasthättor över kattens klor är som om vi människor skulle tvingas gå omkring med
påsvantar utan tumgrepp, säger en upprörd Hans G Lindberg, vice ordförande i kattförbundet
SVERAK.
Visst ingår behovet att klösa i kattens natur och det är ett sätt att hålla klorna i ordning likväl som
att markera revir. Men genom att ställa ett klösträd eller klösbräda till kattens förfogande redan
från början väljer katten detta och låter då möbler och tapeter vara ifred.
Kattens klor växer hela tiden, på samma sätt som våra naglar, och behöver därför formas och
kortas - ett sätt att hjälpa katten med detta är att klippa klospetsarna (precis som hundägare gör).
Att limma färgglada plasthättor över klorna borde betraktas som djurplågeri. Många amerikaner
har inte samma tankesätt när det gäller den typen här av frågor som vi har. Där finns veterinärer
som till och med opererar bort hela klofunktionen – något som är förbjudet inom FIFe, det
världsförbund som SVERAK och därigenom ”kattsverige” är medlem i.
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