
BUD 2: Få din kat kastreret eller steriliseret

Katte er gode til at få killinger. Faktisk kan en hunkat blive drægtig 
fra hun er bare fire måneder gammel. Desværre findes der allerede 
formentlig over en halv million katte i Danmark, der ikke har et 
hjem, og internaterne oversvømmes hver sommer af uønskede  
killinger. Derfor anbefaler vi, at alle katte, der ikke skal bruges til 
målrettet opdræt, bliver neutraliseret.

Der findes p-piller til katte, men de er forbundet med risiko for 
alvorlige bivirkninger, bl.a. kræft i mælkekirtlerne (brystkræft). 
P-pillerne beskytter heller ikke 100 % mod drægtighed og slet ikke
mod smitsomme sygdomme, som fx katte-aids, der overføres ved
fx seksuel kontakt mellem kattene.

INTERNATERNE HAR BRUG FOR PLEJEFAMILIER
Killinger er vidunderlige, og mange vil gerne have, at deres børn 
oplever et kuld killinger. Men frem for at anskaffe sig en hunkat og 
lade den få et kuld killinger, kunne du måske undersøge muligheden 
for at blive plejefamilie for én af de mange internatskatte, der alle-
rede er drægtige eller har killinger. Kontakt dit lokale internat og 
spørg om mulighederne. Du finder links til de største danske dyre-
værnsforeninger med internater, først i denne e-bog.

FORDELE VED AT HAVE SIN 
KAT KASTRERET ELLER STERILISERET
• Den bliver ikke far eller mor til uønskede killinger
• Den holder sig tættere på hjemmet
• Den er i mindre risiko for at komme i territorieslagsmål og få

bidsår og bylder
• Den er i mindre risiko for at få smitsomme sygdomme som kat-

te-aids og katte-leukæmi
• Den er i mindre risiko for at havne i trafikulykker, fordi den ikke

løber langt omkring for at finde en anden kat at parre sig med
• Hunkatten får ikke alvorlige bivirkninger fra p-piller
• Hankatten strinter mindre og hans urin har ikke så stærk en lugt,

når han er kastreret
• Hunkatten kommer ikke i løbetid med deraf følgende adfærds- 

ændringer.

SØG RÅDGIVNING PÅ DIN DYREKLINIK
Er du i tvivl om, hvordan indgrebet foregår, og hvad risikoen ved en 
bedøvelse kan være? Så spørg endelig på din lokale dyreklinik, hvor 
din dyrlæge og veterinærsygeplejerske står klar til at rådgive dig. 


