
Der er mange ting at tage stilling til, før du vælger at få en kat. Her 
er nogle af de spørgsmål, du bør stille dig selv, før du anskaffer dig 
en kat. Mange af svarene finder du i denne e-bog, og hvis du er i 
tvivl, er du altid velkommen til at spørge på din dyreklinik eller på et 
internat, som gerne hjælper med råd og vejledning. 

Print gerne siden, og sæt krydser, så du får et overblik over, hvad du 
stadig mangler at få klarhed over.

 Må man have kat, hvor jeg bor? Og er der særlige regler for kat-
tehold, fx et krav om neutralisation og mærkning?

Har jeg tid til at tage mig godt af katten i hverdagen?

 Har jeg økonomi til at passe katten med foder, kattegrus,  
neutralisation, mærkning, vaccinationer, forsikring, dyrlæge-
hjælp osv.?

 En kat kan blive 20 år og endnu ældre. Kan jeg tage ansvar for 
den så længe?

 Er der familiemedlemmer eller nære venner, der er allergiske 
overfor katte?

 Skal det være en racekat med stamtavle, eller kan jeg give en 
internatskat et godt, nyt hjem?

 Skal katten være indekat eller inde/udekat? Er katten i sikker-
hed, hvor jeg bor?

 Ved jeg nok om kattens fysiske behov til at tage mig godt af 
den?

BUD 1: Forbered dig på at få en kat

 Ved jeg nok om kattens adfærdsmæssige behov til at tage mig 
godt af den? Og ved jeg, hvor jeg kan få hjælp, hvis der opstår 
adfærdsproblemer?

 Er der andre katte eller andre dyr i hjemmet, som skal forbere-
des på, at der kommer en ny kat?

 Ved mine børn, hvordan man er sammen med en kat på en god 
og sikker måde?

 Har jeg det nødvendige udstyr til katten? Transportkasse, kat-
tebakke, kattegrus, mad- og vandskåle, foder, kradsemulighe-
der, hyggehuler, børster, legetøj osv.

 Hvad gør jeg, når jeg fx skal på ferie og ikke selv kan passe kat-
ten?

 Hvad gør jeg, hvis jeg en dag ikke kan have katten mere? 

Ta’ ansvar
Før du får kat


