En god start
med din nye kat

Ny kat i hjemmet
At få en kat i familien er dejligt for
alle parter. Og der vil ikke gå lang
tid, før den lille ny har indtaget
sin plads i familien. Der er dog et
par ting, du bør huske for at gøre
overgangen så let som muligt for
din nye kat.
Transportkassen
Fragt katten hjem i en transportkasse. Køb hellere en robust
transportkasse frem for en
dekorativ kurv. Du synes måske,
den ser yndig ud og passer godt

til en sød, lille killing, men en
transportkasse er meget mere
praktisk.
Dels kan den lukkes ordentligt,
så du er sikker på, at katten
ikke smutter ud i utide, dels
kan mange katte godt lide at
bruge den overdækkede kasse
som sikker hule de første dage
i det nye hjem. Og kassen får
du brug for mange gange siden,
for eksempel når katten skal til
dyrlægen.

Et rum ad gangen
Katten bliver utryg, hvis den skal
forholde sig til hele boligen på en
gang. Start derfor med at holde
den i et enkelt rum, der ikke er
for stort, det første døgns tid. Stil
kattebakke og madskål i samme
rum, og vis katten begge dele.
Snak og kæl med katten, men lad
den også gå på opdagelse selv.
Efter et døgns tid er den klar til at
indtage lidt mere af sit nye hjem.
Tag lidt ad gangen, hvis der er
mange rum, for eksempel på flere
etager, og vis katten med jævne
mellemrum, hvor kattebakke og
madskål står. Du kan godt stille
både skål og bakke der, hvor du
har tænkt dig, de skal stå fast
fremover. Katten lærer hurtigt,
hvor det er.
Fred og ro
Katte bryder sig generelt ikke om
høje, pludselige lyde. Og slet ikke,
når de er i gang med at lære et
nyt sted at kende. Så lad være
med at råbe og skrige i nærheden
af katten. Skru ned for radio og
TV, og vent et par dage med at
støvsuge.
Katten lærer hurtigt sin nye
familie at kende. Men det kan
forvirre den, hvis den konstant

skal forholde sig til andre
mennesker, så vent lidt med alt
for mange besøg.
Lad katten sove i fred, når den
er træt. Ingen katte - heller ikke
killinger - bryder sig om at blive
båret rundt, når de sover.
Løft den rigtigt
Lad være med at bære katten alt
for meget. Den vil helst ned på
gulvet og gå på opdagelse. Skal du
løfte den, så gør det ved at holde
den ene hånd under brystet og
den anden under bagpoterne. Løft
aldrig en kat i nakkeskindet eller
i forpoterne. Det kan give varige
skader.
Ikke i snor
En kat bryder sig som
udgangspunkt ikke om at gå i
snor. Den vil helst snige sig under
buske og gemme sig bag hækken,
så du risikerer bare, at katten får
viklet sig selv og sine omgivelser
fuldstændig ind i snoren, hvis du
prøver at gå tur med den.
Legetøj
Killinger kan finde på at lege med
alt, de møder på deres vej. Det er
deres natur at øve sig på jagten
hvor som helst og når som helst.

Hvad kan du gøre for din indekat?

• Giv katten mulighed for at komme op i højden.
Giv den plads på en hylde eller en reol,
som katten kan komme til, eller anskaf et
kradsemiljø, der går fra gulv til loft.
• Sørg for aktivering gennem leg med for
eksempel bordtennisbolde, plysmus eller
sejlgarn med en fjer i.
• Du kan også gemme kattens mad eller pakke
godbidder ind i røret fra en toiletrulle, så katten
skal arbejde for at få maden ud.
• Lad katten sove i fred.
• Sæt kattebakken et roligt sted, og sørg for
uparfumeret, finkornet grus.
• Giv katten mulighed for at følge med i livet
udenfor på en sikker måde. Sæt hasp på
vinduerne, eller byg et trådnet til enten vinduet
eller altandøren.
• Indekatten er mere tilpas, hvis den er
neutraliseret. Hvis din kat er neutraliseret,
bør du sørge for specialfoder, da kattens
aktivitetsniveau vil falde, og den risikerer at
blive for tyk.
• Husk at øremærke din kat. Hvis den ved et
uheld slipper ud, kan den hjælpes hjem igen.
Så er der noget, du absolut ikke
vil have, killingen sætter kløer og
tænder i, så flyt det frem for at
skælde katten ud, og sørg for at
den har noget andet at lege med.
For eksempel bordtennisbolde,
toiletruller, plysmus og gamle
aviser eller en fjer, som den godt

må sætte kløer i og splitte ad.
Det er vigtigt at aktivere katten
og for eksempel lade den jage en
drillepind, som du styrer.
Specielt indekatte har behov for
meget aktivering.
To katte kan lege med hinanden.
Hvis du har en enkelt kat, er det

dit ansvar at sørge for, at den
ikke keder sig. Det mindsker også
sandsynligheden for, at den giver
sig til at kradse i noget, den ikke
må.
Et kattesikret vindue er også en
god mulighed for at lade katten
følge med i verden på den anden
side af ruden. En hasp med en
tynd sprække på klem er nok til
at give katten masser af indtryk
gennem duft, lyde og alt det, den
kan se.
Madvaner og kattegræs
Det er en god idé at variere

kattens mad. Dermed kan du
forhindre, at den bliver kræsen og
kun vil have en slags mad. Men
respekter, at der selvfølgelig er
noget, katten bedre kan lide end
andet. Tag hensyn til, om katten
er neutraliseret. Kosten bør være
tilpasset en neutraliseret kat, da
den har et lavere aktivitetsniveau
og derfor med stor sandsynlighed
bliver overvægtig af almindelig
kost. En overvægtig kat får mange
af de samme følgesygdomme
som mennesker, og det forringer
kattens livskvalitet at være
overvægtig.

Katte er kødædere, men de spiser
græs for at løsne de klumper af
hår, der ryger ned i maven, når de
slikker pelsen ren.
Derfor er det en god idé at have
en potte kattegræs stående, som
katten kan spise af, hvis den ikke
kan komme i nærheden af frisk
græs. Det sparer potteplanterne.
Kattemalt kan også bruges.
Kradsebrættet
Katten skal også kunne hvæsse
sine kløer, og det gør den normalt
i træerne. Men hvis den er
indekat, vil den bruge møblerne i
stedet. Køb derfor et kradsebræt

til den. Det skal minimum være 70
centimeter højt, så katten rigtigt
kan strække sig.
Lad den blive inde
Hvis katten bor i hus og have, er
det en god idé at vente med at
lukke den ud, til der er gået et par
uger.
Hvis du drysser lidt grus fra
kattebakken rundt langs hækken,
hjælper du katten med at
afmærke dens territorium, og den
kan derfor lettere finde ud af, hvor
den bor.
Luk den kun ud en lille tur de
første par gange, gerne lige inden

Hvad kan du gøre for din udekat

• Lad ikke katten komme ud, før du har haft den
et par uger. Den skal have knyttet sig til dig
og dit hjem, før du kan lukke den ud. Ellers
kan den få svært ved at finde hjem igen.
• Drys eventuelt lidt af kattens grus rundt langs
hækken. På den måde hjælper du katten med
at afmærke territoriet, og den ved, hvor den
hører til.
• Giv katten et lille område i haven til kattebakke
med lidt friskgravet jord eller grus.
• Du kan bygge en løbegård til katten, så du
er sikker på, at katten ikke kommer noget til,
selvom den er ude.
• Neutraliser din kat. En neutraliseret udekat
strejfer ikke så langt, og den kommer heller
ikke så ofte op at slås.
• Husk at øremærke din kat. Hvis den ved
et uheld ikke selv kan finde hjem, kan den
hjælpes.
• Katten er dit ansvar, og det er din opgave at
sørge for, at den ikke generer dine naboer.
Den bedste måde at undgå problemer er
dialog. Se vores folder om ”Katten og det gode
naboskab” for gode råd.
spisetid, så den hurtigt vender
katten ikke falder ud eller løber
hjem for at få sin mad. Og sørg for, væk.
at den er inde om natten.
Få derudover øremærket din kat.
Hvis uheldet er ude, og den bliver
Har du en indekat i lejlighed,
væk, kan den hjælpes hjem til dig
skal altanen sikres med trådnet,
igen. En kat, der ikke er mærket,
hoveddøren holdes lukket, og
er meget svær at hjælpe hjem.
vinduerne kun stå på klem, så

Kattebakken
Urenlighed er en af de hyppigste
årsager til adfærdsproblemer med
katten, og nogle gange bunder
urenligheden i så simple ting som
bakkens placering eller gruset i
bakken.
Sæt bakken i et hjørne et roligt
sted, som katten altid har adgang
til, og hvor den let kan besørge
i fred. Hvis du har flere katte, er
tommelfingerregelen at have en
bakke pr. kat. Også selvom kattene
ikke har problemer med at bruge
samme bakke.
Tøm kattebakken ofte - gerne
mere end en gang om dagen - og
sørg for tit at skifte al gruset og

vaske hele bakken med sæbe og
Rodalon. Nogle katte bryder sig
ikke om at bruge en overdækket
bakke, så det kan være en god
idé at anskaffe en åben bakke fra
start.
Andre dyr i hjemmet
Har du hund, skal den holdes i
snor, indtil katten er helt tryg ved
den. Hvis du har en kat i forvejen
og ønsker dig en til, kan du læse
mere i folderen ”Skal jeg have en
kat til?”.
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