
BUD 9: Sig pænt farvel til din kat

Ta’ ansvar
Hvad gør jeg hvis jeg  

ikke kan beholde min kat

Der kan komme et tidspunkt, hvor du ikke længere kan have din 
kat. Et familiemedlem kan få allergi, du kan være nødt til at skifte 
bolig og kan måske ikke finde et sted, hvor man må have katte, du 
kan blive syg osv.

Mange tror, at katten kan klare sig selv, hvis man lukker den ud i en 
skov eller lignende. Det kan den faktisk ikke. Katte i Danmark, er 
ikke vilde dyr, men husdyr, som har været vant til at få menneskers 
hjælp til at finde føde, ly for vejr og vind, behandling af sygdomme 
osv.

LÆG EN PLAN
Det er en rigtig god idé at være på forkant og tænke over, hvad du 
vil gøre, hvis du en dag ikke kan have katten mere. Det kan hjælpe 
både dig selv og katten, hvis du pludselig står i en akut situation, 
hvor der skal findes en hurtig løsning.

Der findes ikke én løsning, som er bedst for alle katte. En ung kat, 
som er vant til andre dyr og mange mennesker, vil måske have det 
godt med at komme ud i en anden familie – mens en gammel kat 
med helbredsproblemer, måske ikke vil trives i et nyt hjem.

Hvis du er i tvivl om, hvad der vil være den bedste løsning for din 
kat, kan du få råd og vejledning på din dyreklinik eller hos en dyre-
værnsorganisation.

DYRETESTAMENTE
Hos Dyrenes Beskyttelse kan du tegne et dyretestamente, så dyret 
overdrages til Dyrenes Beskyttelse, i tilfælde af din bortgang. 
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/dyretestamente 

DET SIDSTE FARVEL
Det kan være svært at tage beslutningen om, at det er på tide at 
sige det sidste farvel til din kat. Du har selvfølgelig mange følelser 
knyttet til den, og sygdom og dårlig livskvalitet har det med at 
opstå over længere tid. Det kan være svært at få øje på, når man se 
katten hver dag.

Nogle af de spørgsmål, du kan stille dig selv og din dyrlæge, er:

 Har min kat smerter eller andre gener, som den kan behandles 
for? 

Har min kat stadig flere gode end dårlige dage?

 Ville den sidste gode gerning, jeg kunne gøre for min kat, være 
at sige farvel til den nu med dyrlægens hjælp? 

Det kan også være en god idé at aftale med dyrlægen på forhånd, 
at hun siger til, den dag, hun synes, at tiden er kommet. Gå hellere 
til dyrlægen en gang for meget end en gang for lidt, hvis du er i 
tvivl.


