
BUD 7: Tag dig af din kats adfærdsmæssige sundhed

Som vi nævner i Bud 1, er det en god idé at lære noget om kattens 
adfærd og dens adfærdsmæssige behov, før du byder den velkom-
men i din familie. Loven kræver, at man som ejer skal passe katten 
under hensyn til dens adfærdsmæssige behov.  

Gå på biblioteket, find nogle gode og videnskabeligt baserede sider 
om katteadfærd på internettet, eller spørg hos din lokale dyreklinik.
Fra Dyrefondets hjemmeside, kan du gratis downloade en fin plakat 
med kattesprog. Du kan evt. printe den og hænge den op i en 
ramme, så den kan være udgangspunkt for en snak med dine børn, 
om din kats adfærd. 
https://www.dyrefondet.dk/media/1391/kattesprog.pdf 

HVOR FÅR DU HJÆLP TIL ADFÆRDSPROBLEMER?
Kattens adfærd og fysiske helbred hænger meget tæt sammen. Fx 
kan en kat, der tisser uden for kattebakken, have blærebetændelse. 
En kat, der bliver aggressiv, kan have smerter, og en kat, der bliver 
usædvanligt aktiv, kan have en stofskiftesygdom.

Derfor er det en god idé at tage katten til dyrlægen, hvis du oplever 
adfærdsændringer hos den. Er katten fundet rask, bør du vælge en 

uddannet adfærdsbehandler, som også har et indgående kendskab 
til kattens fysiske sundhed og sygdom, fx en dyrlæge eller en vete-
rinærsygeplejerske med uddannelse i adfærd hos katte.

Hos Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi finder du en lands-
dækkende oversigt over dyrlæger og fagveterinærsygeplejersker, 
som også er uddannede til at behandle adfærdsproblemer:
http://dskve.dk/behandlere/ 

Du kan selvfølgelig også altid spørge på den dyreklinik, du plejer at 
bruge. Hvis de ikke selv har en katte-adfærdsekspert, kan de sik-
kert henvise til én.

VÆR PÅ FORKANT MED TINGENE
Forebyggelse er altid bedre og nemmere end behandling – også når 
det handler om adfærdsproblemer. Og hvis problemerne opstår, 
giver tidlig behandling altid de bedste chancer for at løse proble-
merne. Tøv ikke med at søge hjælp – heller ikke selvom, du måske 
synes, at problemet er lidt pinligt – fx hvis din kat tisser andre ste-
der end i kattebakken. 

Forebyggelse er altid bedre og 
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