
11

Aktivering af katte
- den bedste start for dig og din kat



MAGASINET FOR KATTEVENNERKMIN VE
N atten

Kattebladet for
hele familien

Klik ind på 
www.minvenkatten.dk 

eller ring på tlf. 7640 0020

Ved du 
nok 

om os?



En stor del af Danmarks katte lever som indekatte – 
og langt de fl este af disse lever et godt liv. 

Dette kræver dog lidt indsigt og fantasi fra ejerens 
side, for at beskytte katten mod de to største farer 
den udsættes for indendørs – stress og kedsomhed. 

Så se på dit hjem og dit samvær med katten med 
kritiske øjne. Er denne eminente jæger gjort arbejds-
løs ved at foderet står til fri afbenyttelse i skålen?

Bliver enhver hilsen fra katten besvaret med lidt 
mere mad i skålen? – eller opfattes et miaaav 
og en strygen op af benet som det det er 
– en hilsen. 

Med tiden kan katten dog tillæres, 
at dette er måden at få vredet lidt 
mere foder ud af ejeren på!!!
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Olsen trænger vist til en sjov leg...
Foto Lotte Sylvan

Padme og Spirit - to bengalkatte. 

Foto Louise Dickinson

En stor del af Danmarks katte lever som indekatte – 
og langt de fl este af disse lever et godt liv. 

Dette kræver dog lidt indsigt og fantasi fra ejerens 
side, for at beskytte katten mod de to største farer 

Aktive indekatte



Hjem med sparsom og ”lav” møblering 
kan blive for overskuelige for katten – der 
er ingen grund til at afpatruljere, hvis hele 
området kan overskues fra en central plads. 

Katte holder af at betragte deres omgivelser 
lidt fra oven. Derfor vil de også sætte pris 
på muligheden for at bevæge sig i et plan 
lidt over gulvet. De vælger ofte vindues-
karme, kommoder, spiseborde og –stole 
at ligge på. Har de muligheden vil skabe, 
hylder, hemser osv. ligeledes være efter-
tragtede opholdssteder.

Katte der gemmer sig under sengen, når 
der kommer gæster, har ofte ikke andre 
muligheder, det er almindeligvis ikke et 
sted, hvor de slapper af og føler sig trygge. 
Prøv at kigge på dit hjem med katteøjne: 
Er det muligt at trække sig tilbage, uden at 
gemme sig, og hvis du har fl ere katte, er 
der så konkurrence om de eftertragtede 
steder.steder.
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Padme på vej op til en hylde, den perfekte 
udkigspost. Foto Louise Dickinson

Padme på vej op til en hylde, den perfekte 

Udsigtspladser for katten
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Der fi ndes utallige kommercielle løsninger i 
form af plys-miljøer med klatresøjler, hylder og 
huler, men løsningen kan også være mindre 
iøjnefaldende:

Ryd et par hylder i reolen, sæt evt. en 
eller flere kurve foret med stofserviet-
ter frem til katten.

Er hylderne svære for katten at komme op på, 
kan en lænestol med høj ryg placeres i nærheden 
og tjene 
som afsats.

Frithængende, gerne forskudte hylder, kan tjene 
både som kattemøbel og bogreol. 
Billeder kan evt. fastmonteres på hylderne, så 
de ikke vælter ned, hvis katten søger skjul bag 
dem.

Adgang til evt. frithængende bjælker kan 
lettes ved at placere en stol, skænk eller 
vitrine i kattevenlig afstand. 
Et par bogkasser placeret forskudt på væg-
gen, kan ligeledes fungere som kattet-
rappe. 

I entreen kan en smal skænk og velpla-
ceret hattehylde måske også fungere som 
plateau for katten.

I soveværelset vil de fl este katte gerne 
ligge på klædeskabet, hvis der er plads, 
og vil sikkert sætte pris på en eller fl ere 
afsatser i form af stole, hylder el. lign.
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Hylder monteret på væggen, hvor katten ikke behøver at berøre jorden for at komme rundt

Repos lavet oppe i kippen af huset, et 

sted kattene elsker at ligge.

Der fi ndes utallige kommercielle løsninger i 
form af plys-miljøer med klatresøjler, hylder og 
huler, men løsningen kan også være mindre 
iøjnefaldende:

kan en lænestol med høj ryg placeres i nærheden 

Hylder monteret på væggen, hvor 

En perfekt "catwalk" lavet helt oppe 

under loftet.

Foto Milene Hansen

www.manx.dk

Ukomercielle løsninger
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De fl este katte holder af at følge med i 
livet uden for vinduet. 

En plads i vindueskarmen, eller på en 
radiatorhylde under vinduet bringer som 
regel lykke. I nogle tilfælde er det måske 
endda muligt at placere en udkigspost 
endnu højere. 

Det er desuden en god idé, hvis passage mel-
lem disse kattevenlige plateauer kan foretages, 
uden nødvendigvis at skulle på gulvet hver 
gang.

Mange katte vil i øvrigt holde af et lille ”skjul” 
som den kan ligge bag, når den betragter 
fuglene. Vinduerne skal naturligvis være kat-
tesikrede, så faldulykker undgås.

De fl este katte holder af at følge med i 

Udkigsposter

Foto Milene Hansen, 
 www.manx.dk
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En kat der lever udendørs, 
vil bruge sin energi på jagt-
aktiviteter som udforskning 
af omgivelserne, opsporing, 
venten, forfølgelse, fangst og drab, samt evt. dissekering af bytte. 

Al denne aktivitet berøves katten, når maden blot serveres i skålen. 
Dette betyder dog ikke, at katten mister interessen for at jage, men nu overføres 
denne interesse måske på andre bevægelige mål, som f.eks. dine hænder og 
fødder. Disse er dog ikke særlig velegnede mål for skarpe kattekløer og –tænder. 

Derfor er det en god idé fra starten at overføre kattens interesse til velegnet 
legetøj, som katten har mulighed for at fange og lege med. Husk dog, at det er 
små korte seancer, katte er hurtige – men ikke særlig udholdende.

Legetøjet kan være i form af kunstige mus eller fuglefjer evt. med snor i (under 
konstant opsyn), så de kan gøres bevægelige eller aktiveringsbolde med eller 
uden mulighed for at fylde foder i. 

Klar plastikfl aske med konfetti eller et par 
farvede pastaskruer. Jo mindre og lettere 
fl asken er, jo større er chancen for, at katten 
er interesseret.
En sodavandsfl aske med skruelåg kan 
forsynes med huller af en størrelse, som tørfo-
deret kan passere. Denne aktivitet er de fl este 
katte MEGET glade for.

Skotøjsæske: Der skæres eller klip-
pes små huller i siden af kassen 
– helt nede ved bunden. Hullerne 
skal være store nok til et forben, 
men for små til hovedet. Herefter 
tapes låget fast på æsken, og der 
kan fra tid til anden lægges lidt 
tørfoder, en bordtennisbold eller 
legetøjsmus i æsken.

Foto Louise Dickinson

En kat der lever udendørs, 
vil bruge sin energi på jagt-
aktiviteter som udforskning 
af omgivelserne, opsporing, 
venten, forfølgelse, fangst og drab, samt evt. dissekering af bytte. venten, forfølgelse, fangst og drab, samt evt. dissekering af bytte. 

Aktivering
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En anden form for jagtlege, der er meget yndet 
(især af ejere) er laserpointere. I dette tilfælde 
er byttet dog imaginært, hvorfor jagten aldrig 
kan afsluttes, og derefter efterlader katten med 
stresshormonerne farende rundt i kroppen. På lang sigt er dette ikke sær-
lig hensigtsmæssigt, hverken for den fysiske eller mentale sundhed.

Kattens lyst til at udforske, kan øges ved at gøre dens omgivelser mindre overskue-
lige (se afsnittet om møblering), men også ved at gøre det fordelagtigt for katten at 
undersøge  omgivelserne jævnligt. 

Katte der bevæger sig meget på spise- og køkkenborde, gør ofte dette, fordi de 
med mellemrum fi nder interessante emner (madrester eller dufte heraf) på disse 
steder.

Er man opmærksom på det og sørger for, at det bedre kan betale sig at undersøge 
andre steder af hjemmet, vil katten hurtigt vise større interesse for disse områder.

Man kan altså fordele hele eller dele af kattens foder på steder som hylder, kasser, 
i hjørner, vindueskarme ol. på de tider af døgnet, hvor man ønsker katten selvstæn-
digt beskæftiget.

Paprør fra toiletpapir og køkkenruller kan 
bruges til at pakke noget af kattens foder ind 
i. Katten skal nu ”dissekere” byttet for at få 
noget at spise.

Skyllede og tørrede mælkekartoner kan bru-
ges i stedet for æsker eller rør. 

En anden form for jagtlege, der er meget yndet 

Jagtlege

stresshormonerne farende rundt i kroppen. På lang sigt er dette ikke sær-
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I starten placeres mad og bold/pakker 
nemt tilgængeligt, men efterhånden som katten 
har lært legen at kende, kan sværhedsgraden øges. Pas dog 
på ikke at udfordre i højden, da katten ofte bliver meget optaget af 
legen med byttet og derfor nemt kan miste balancen. Højt placerede steder 
egner sig bedst til enkelte foderbidder.

Det tilgængelige legetøj bør i øvrigt variere, 
så det ikke nødvendigvis er det samme ”bytte” 

katten får øje på mandag og onsdag.

Prøv at være konsekvent med aktiviteternes tidsmæssige placering, da en ensrettet 
døgnrytme vil passe katten bedst.

- Dyrlæge Pernille Wennich

I starten placeres mad og bold/pakker 
nemt tilgængeligt, men efterhånden som katten 
har lært legen at kende, kan sværhedsgraden øges. Pas dog 
på ikke at udfordre i højden, da katten ofte bliver meget optaget af 
legen med byttet og derfor nemt kan miste balancen. Højt placerede steder 

Variation og hvor ofte
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Som adspredelse for katten, kan man også engang imellem lave en ”mini-have”. 

Brug en plasticbalje, stor eller lille, og sæt for eksempel grønne planter ned i den. 
For at katten ikke skal vælte baljen, er det en god idé at bruge noget tungt som 
ballast i bunden, det kunne være et par sten, mursten, en pakke ris eller hvad man 
lige har. 

Af grønne planter som katten kan tåle, kan 
for eksempel nævnes papyrus (cyperus), stuebambus 

og et stort hit er katteurt (Nepeta). 

Katteurt kan købes hos planteskoler og er egentlig en plante til haven, men kan 
sagtens bruges som indendørsplante. Har man mulighed for det, kan man også 
bruge en tot græs og sætte i en stor tung skål eller en urtepotte.

Planerne kan give din kat mange fornøjelige timer - og er planterne store nok, kan 
de også fi nt bruges til jagt-lege med katten. Vær foreberedt på, at planterne ikke 
kan bruges mere efter et par timers katte-leg!

Husk: har du tæppe på gulvet, så husk underlag – det et ikke sikkert 
at katten vil nøjes med at gnaske i planterne, men måske vil den også 
forsøge at ”grave” ved planterne.forsøge at ”grave” ved planterne.
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Som adspredelse for katten, kan man også engang imellem lave en ”mini-have”. 

Indendørs ”have” til din kat
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Vær opmærksom på, at mange 
almindelige stueplanter er giftige for katten. 
Forneden er nævnt et par af de almindeligste 
stueplanter. Vil du være sikker, er det bedst at 
forhøre sig hos blomsterhandleren, planteskolen eller søg på nettet.

Skulle katten have spist noget af en giftig plante, så er de typiske forgiftningssymp-
tomer opkast, savlen og diarre, men katte reagerer forskelligt så symptomerne kan 
også være mere skjulte, såsom manglende balance, katten virker deprimeret m.v., 
søg derfor altid dyrlæge hvis du er i tvivl.

Katten spiser af de grønne planter, da det kan have en fordrende effekt på 
fordøjelsen. De større plantedele irriterer kattens mavesæk, og bevirker ofte at kat-
ten kaster op. Samtidig opnår katten, at hårboller og andre ufordøjelige ting også 
kastes op. Nogle katte nyder dog også blot at tygge, bide eller lege med planterne. 

Et par af de giftige stueplanter:

Alpeviol  - Cyclamen persicum

Hawaiiblomst  - Hibiscus Fredslilje  - Spathiphyllum Wallasii

Vedbend  - Hedera Helix
Stue-azalea  - Rhododendron

Julestjerne - Euphorbia pulcherrima

Vær opmærksom på, at mange 
almindelige stueplanter er giftige for katten. 
Forneden er nævnt et par af de almindeligste 
stueplanter. Vil du være sikker, er det bedst at 
forhøre sig hos blomsterhandleren, planteskolen eller søg på nettet.

Giftige stueplanter

forhøre sig hos blomsterhandleren, planteskolen eller søg på nettet.
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Løbegård kan laves på en altan 
eller som en mindre indhegning 
i haven, nogen vælger også at 
sætte hegn om hele haven. 

Selve udformningen er meget 
forskellig og det største problem er altid at 
sikre hegnet så katten ikke kan komme ud – og ikke mindst, at fremmede 
katte ikke kommer ind.

En mulighed er at sætte 2 vandrette ledninger med strøm i, allerøverst på heg-
net. En anden mulighed er, at man i toppen lader hegnet gå skrå indad eller helt 
vandret – den løsning forhindringer ens egne katte i at komme ud, men der er dog 
stadig muligheden for, at fremmede katte kan komme ind. Man kan dog helgar-
dere sig, hvis man har muligheden for at lave det vand-rette hegn på begge sider.

Den allersikreste løsning, men også den mest tidskrævende og dyreste løsning er 
at hegne både sider og top, den optimale løsning hvis løbegården ikke er alt for 
stor.

Løbegårde kan laves i mange forskellige materialer, dog kommer man ikke 
uden om et godt trådhegn som f.eks. voileretråd og pæle. Prisen for en 
løbegård er lige fra ca. 1.500 kr. og opefter, afhængig af størrelse og hvor 
meget man selv kan lave. 

Altaner kan også fi nt bruges som "mini"-løbegård til katten. Husk at 
sørge for god afskærmning, hvis muligt kan man sætte trådhegn op 
- eller købe et kraftigt net.- eller købe et kraftigt net.- eller købe et kraftigt net.

Løbegård kan laves på en altan 

Løbegårde

forskellig og det største problem er altid at 
sikre hegnet så katten ikke kan komme ud – og ikke mindst, at fremmede 
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Hvad skal der så være i løbegården?

Løbegårde bygget i forbindelse med 
huset, giver den optimale løsning, 
hvor man kan lave en kattelem til og 
fra huset, så katten kan komme ind i læ ved 
dårligt vejr. Legehuse, købt eller hjemme-
bygget, kan placeres inde i løbegården.

Træstammer, store som små – de kan 
stables eller fastgøres på skrå til hegnets 
stolper. Kraftige stammer kan laves om til 
udkigsposter for kattene. Hylder kan mon-
teres på stammerne eller direkte på stolp-
erne – husk også her at variere højden.

Alle mulige ting kan bruges som sjov adspredelse for katten, 
store sten lagt i en bunke, et stort cementrør de kan kravle igennem – eller lav for 
eksempel en tunnel af et nedgravet fl exrør, vær opmærksom på at vandet skulle 
kunne løbe fra røret. Buske og planter hvor katten kan fi nde skygge i den varme 
sommertid.

Katte elsker hyld og reagerer på lugten, næsten som de gør 
ved katteurt. Samtidig er hyldetræ lidt blødt, og derfor meget 
velegnet til at sætte kløerne i   både ved klatring og ved 
almindelig klohvæssen. 

Hyld egner sig bedst ude i løbegården, da det 
drysser en del, når katten sætter kløerne i. 

Hyldegrene

Alle mulige ting kan bruges som sjov adspredelse for katten, 

Hvad skal der så være i løbegården?

Løbegårde bygget i forbindelse med 
huset, giver den optimale løsning, 
hvor man kan lave en kattelem til og 

Indretning 

fra huset, så katten kan komme ind i læ ved 
dårligt vejr. Legehuse, købt eller hjemme-

Ups - det kan jo smutte. Sørg for gode klatremuligheder i løbegården. Foto Rikke
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Generelt kan man sige, at alle løgplanter er 
mere eller mindre giftige. Sæt derfor ikke løg-
planter i løbegården og fjern evt. løg. 

Det kan f.eks. være vintergækker, påskeliljer, 
tulipaner m.v. – vær specielt opmærksom på 
lijlekonvallerne, de er meget giftige og her er 
det hele planten der er tale om.

Katteurten (Nepeta) er en haveplante som de 
fl este katte vil elske - køb den hos planteskolen 
og sæt den et sted i løbegården, hvor kat-
ten rigtig kan komme til at rulle sig hen over 
planten. 

Giftige planter i haven eller løbegården

Giv din kat mange sjove oplevelser
- både ude og inde- både ude og inde

Lijlekonval - alt ved planten er giftig, 
specielt bærrene som kommer til efterår.

God fornøjelse med at finde på forskellige lege 
- til glæde for både ejer og kat Hokamix Forte

Allergi-, 
hud- og pels

HokamixGelenk+
Vokseværk, knogler, 
sener- og led  

E-mail: greendog@greendog.dk | Tlf.: 49 200 202 | www.greendog.dk

DIN hund har også behov for TILSKUD

Onlineshop
Med det vigtige daglige 

tilskud og tilbehør til din hund 

Hokamix 
Skin & Shine
En flot og skinnende pels 
hele året rundt

GREENDOG.DK

Skyescot Greendog HU 1008 ann.in1   1 07/04/10   10:14:49

Giftige planter i haven eller løbegården

Lijlekonval - alt ved planten er giftig, 

Planter i løbegården
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TandDyreklinikken

Danmarks eneste specialklinik for tandbehandling på dyr

Måløv Værkstedsby 99 • 2760 Måløv
Tlf. 44 66 20 40 

www.tanddyreklinikken.dk

Specialdyrlæge Jens Ruhnau
Uddannet Europæisk specialist i 

tandbehandling på dyr.



Når livet bliver lidt svært...
Zylkène med alfa-casozepin

til hund og kat ved uro og utryghed

Læs mere om Zylkène på: www.zylkene.dk
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