
Gode råd til 
kattens adfærd



Ind imellem udvikler kattens 
adfærd sig til at blive et problem 
for familien. Det kan være 
frustrerende, at katten pludselig 
bliver urenlig eller aggressiv, og 
for mange familier kan det virke 
som den eneste løsning at skaffe 
sig af med katten. 
Det kan heldigvis i langt de fleste 
tilfælde undgås, at det skal 
komme så vidt. 

Der kan være mange årsager 
til den ændrede adfærd, men 
her følger nogle forklaringer og 

løsninger, der kan afhjælpe de 
problemer, du kan opleve med din 
kat. 
Først og fremmest er problem-
adfærd hos katten ofte forbundet 
med, at den er fertil. En stor 
del af problemerne såsom 
strinten og rastløshed kan 
løses med neutralisering. Læs 
mere i folderen ”Skal min kat 
neutraliseres?”.

Hvornår opstod problemet?
Nogle katte udvikler tvangs-
handlinger, som kan blive et 

Adfærdsproblemer hos katte



• Få katten neutraliseret. En stor del af kattens   
  problemadfærd kan undgås ved det. For eksempel   
  ildelugtende urin, strinten og slagsmål for hankattens  
  vedkommende. 
• Det er vigtigt ikke kun at skælde katten ud, når 
  den gør noget, du ikke ønsker. Du skal også rose      
  katten, når den gør noget rigtigt. Som at den ligger,      
  hvor du gerne vil have det, eller når den bruger sin       
  bakke. 
• Omvendt skal du ikke belønne kattens negative      
  adfærd ved at give den mad, når den kradser på      
  skabet eller gør andet, den ikke må. Katten lærer     
  hurtigt, hvad det er, der udløser en belønning. 
• Man skal ikke lære katten fingerlege, eller at den     
  må fange fødder under dynen. Det er måske sjovt,      
  når den er killing, men det kommer til at gøre ondt på  
  et tidspunkt. Brug legetøj til at lege med den. 
• Det er vigtigt at aktivere en indekat. Gennem for       
  eksempel leg med legetøj og drillepinde. Sejlgarn     
  med en fjer kan også være godt legetøj til at aktivere    
  katten. 
• Forskellige former for aktiveringsbolde med foder      
  kan også stimulere katten, så den ikke begynder        
  at kede sig og finder på ting, du ikke vil have. Har     
  du svært ved at aktivere katten nok, er en kat mere     
  måske løsningen. 
• Katte kan godt lide at ligge højt. Du kan skabe en     
  plads på en reol, hvor katten kan komme til, eller du  
  kan købe et kradsemiljø med højde, hvor katten kan  
  ligge uforstyrret.         

Gode råd til en glad kat



stort problem for deres familie. 
Det kan være, at katten er fysisk 
syg. Men det er ligeså ofte stress 
og frustrationer, der udløser 
tvangshandlingerne, for katte er 
følsomme dyr. 
Ændringer i den daglige rutine er 
typisk årsager, der stresser katten. 

Derfor: Start med at tænke over, 
hvor og hvornår du første gang 
opdagede din kats ændrede 
adfærd. Det kan give et fingerpeg 
om, hvad der satte den i gang. Og 
måske kan du hjælpe din kat ved 
at ændre på det. 
Ros hjælper med til at fremme 
den opførsel, du ønsker hos din 
kat, så det er vigtigt, at du ikke 
kun skælder ud.
Du kan altid kontakte os for råd og 
vejledning, hvis du har behov for 
uddybende hjælp eller står med 
et problem, der ikke er nævnt i 
denne folder. 

Urenlighed
Vi oplever ofte, at katteejere er 
meget generede af, at katten 
bliver urenlig. Forståeligt nok. 
De fleste henvendelser til vores 
dyrlæge drejer sig netop om 
urenlighed. 
Hvis katten ikke vil bruge sin 
bakke, kan det være fordi, du ikke 

tømmer eller rengør den ofte nok. 
Eller fordi den står et sted, hvor 
der er uro omkring katten. 

Katte bryder sig heller ikke om at 
have bakken stående tæt ved det 
sted, hvor de spiser. Endelig kan 
det være fordi, den ikke kan lide 
det grus, du har hældt i bakken. 
Katte foretrækker finkornet, 
uparfumeret grus. 
Katten kan også have haft en 
dårlig oplevelse omkring bakken, 
eller måske er den bange og tør 
ikke komme frem og bruge den. 

Måske savner den sin ejer og 
benytter derfor ting og steder, 
der lugter af ham. Der er mange 
muligheder, og derfor er det 
vigtigt, at du tænker over, hvornår 
problemet begyndte.
Problemet kan også skyldes 
urinvejsproblemer, så hvis ingen 
af vores råd har en umiddelbar 
effekt, er det vigtigt hurtigt at få 
katten tjekket af en dyrlæge. 

Urinmarkering
Katte strinter for at markere 
deres territorium. Det er især 
ukastrerede hankatte, der gør det, 
men også hunkatte kan finde på at 
strinte. 
Alt hvad der forstyrrer deres 



territoriale instinkt, kan få dem til 
at strinte – det kan eksempelvis 
være, hvis familien får en ny kat. 
Katten kan også finde på at 
strinte, hvis den er blevet skældt 
ud eller har fået noget mad, den 
ikke kan lide.   

Først og fremmest er det en god 
idé at neutralisere din kat. Det kan 
løse problemet. 

Du kan sætte alufolie op på det 
sted, katten strinter. Næste gang 
katten strinter der, giver det en 
lyd, katten ikke bryder sig om. 
Eller giv den et sprøjt med en 
vandpistol. Katten kan ikke se, 
hvor vandet kommer fra og bliver 
derfor ikke utryg eller vred på dig. 
Endelig findes der flere 
lægemidler på recept, der måske 
kan holde problemet nede. 

• Tjek bakkens placering. Står den 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 tommelfingerreglen 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 Rodalon, så gammel lugt     
  ikke hænger ved. 
• Hvis kattebakken er overdækket, kan du prøve     
  at fjerne toppen. Mange katte bryder sig ikke om at     
  bruge en overdækket bakke. 
• Sæt en kattebakke på det sted, katten benytter, og      
  flyt den så gradvist hen til det rigtige sted.      
• Hvis katten foretrækker at skrabe for eksempel på     
  et tæppe eller glat gulv, når den har besørget, kan  
  du sørge for, at noget tilsvarende findes ved siden af  
  bakken.

Hvad kan du gøre ved urenlighed?



Overdreven renlighed
Katte er renlige dyr, der bruger 
lige omkring halvdelen af deres 
vågne tid på at rense sig. Dermed 
holder de hud og pels fri for snavs, 
løse hår og parasitter.
Rensningen kan også være psykisk 
betinget. Hvis katten har oplevet 
noget ubehageligt som at blive 
skældt ud, kan den reagere ved 
straks at vaske sig. 
Katten kan også give sig til at 
slikke sin pels midt i en stresset 
situation som en slags afværge-
mekanisme. Bliver katten ved med 

at være frustreret og stresset, kan 
dens renlighed ende med at blive 
overdrevet og manisk. 
Manisk renlighed kan eventuelt 
behandles med angstdæmpende 
midler, der fås på recept. 
Få din kat undersøgt af dyrlægen 
for at få vurderet, om det er en 
god idé med medicin til din kat. 
Desuden findes der foder og 
kosttilskud tilsat stoffer, der virker 
beroligende og angstdæmpende 
på katte. 



Jagten på halen
Killinger leger med deres hale, 
men de holder som regel op, når 
de bliver ældre. I yderst sjældne 
tilfælde bliver katten dog ved med 
at jagte og bide i halen, ofte til 
blods, selv om det tydeligvis gør 
ondt på den. Katten kan af en eller 
anden grund ikke finde ud af, at 
halen ikke er en fremmed ting, 
men en del af den selv. 
I de værste tilfælde er der 
ikke meget, du kan gøre ved 
problemet. Krave eller forbinding 
hjælper kun kortvarigt, og som 
regel er det derfor nødvendigt, at 
dyrlægen amputerer halen.

Aggressioner
Katte bliver aggressive af mange 
årsager. For eksempel hvis noget 
gør ondt på den – som hvis et 
barn hiver den i halen, eller den 
får poten i klemme i en dør. 
Frygt og vrede når en fremmed 
kat eller hund kommer ind på 
territoriet eller en magtkamp 
mellem flere katte i samme hus, 
er også med til at fremkalde 
aggressionerne. Kommer en af 
kattene for eksempel hjem fra 
dyrlægen og lugter anderledes 
eller har forbinding på, kan det 
også udløse vrede hos de andre 
katte. 

Endelig er der den indlærte 
aggression, som betyder at katten 
har lært, at angrebet giver den en 
fordel. Det kan for eksempel være, 
hvis den er vant til, at dens ejer 
giver den mad, når den angriber 
ham.
Du kan fjerne eller gradvist vænne 
din kat til det, der fremkalder frygt 
eller vrede. Lad være med direkte 
at belønne dens aggressioner, 
men accepter i øvrigt, at 
aggressioner er en del af kattens 
natur. Endelig kan medicinsk 
behandling berolige katten og 
dæmpe dens angst, uro og frygt.

Hvæsse kløer
Alle katte hvæsser kløer med 
jævne mellemrum. Hvis din kat 
kan komme ud i haven, er det 
normalt ikke noget problem, for 
så vil den bruge træerne som 
kradsebræt.
Er katten en indekat, må du sørge 
for, at den får et kradsebræt. Det 
skal være cirka 70 centimeter højt, 
stå fast, og du kan med fordel 
stille det i nærheden af kattens 
sovested. 
Katte vil nemlig ofte hvæsse kløer, 
lige når de vågner og strækker sig.
Hvis katten alligevel hvæsser kløer 
andre steder, hvor du ikke vil 
have det, kan du prøve at dække 
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Du kan altid kontakte os for råd og vejledning.

stedet med plastik og eventuelt 
sprøjte med citrusdufte eller 
lignende lugte, som katten ikke 
kan lide. Brug også en vandpistol 
til at sprøjte på katten, når den 
nærmer sig stedet, og vis den 
kradsebrættet i stedet for.

Mærkelige madvaner
Katte kan være kræsne – hvis de 
får lov. Men fra naturens side 
spiser de mange forskellige ting, 
selv om de naturligvis foretrækker 
kød, rovdyr som de er.
De spiser dog også grønt for at 
rense maven for pelshår. 
Enkelte katte udvikler en for-
kærlighed for uld og tygger derfor 
på tæpper og trøjer. Man ved ikke 
præcis hvorfor, de gør det, men 
en teori er, at katten er blevet 
vænnet for tidligt fra sin mor.
Katte kan også helt lade være med 
at spise i flere dage. Det er meget 
almindeligt og kan skyldes enten 
kræsenhed, at noget har ændret 
sig i dens omgivelser, eller at den 

er syg. Det er normalt helt ufarligt 
for katten at faste et par dage.
Du kan 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. Sådan er det 
jo også med mennesker.
Kattegræs i en urtepotte kan 
holde katten væk fra potte-
planterne, og hvis din kat spiser 
uldtrøjer og tæpper, kan du prøve 
enten at give den dens eget lille 
hjørne, den gerne må tygge på, 
eller du kan forsøge at vænne den 
af med det ved at sprøjte med en 
vandpistol.

Husk, at katte ikke viser smerte. 
Hvis din kat holder helt op med at 
spise eller kun vil have vådmad, 
er der måske noget mere alvorligt 
galt. Få derfor katten tjekket hos 
en dyrlæge. 


