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Pressmeddelande 

Stockholm, 1 december 2017 

Så minskar du julstressen för katten  

Jultider förknippas ofta med ledighet och tid för samvaro med släkt och vänner. Men för katten som är ett 

vanedjur kan högtiden vara en stressig upplevelse med främmande människor och en annorlunda hemmiljö med 

mycket glitter, växter och andra dekorationer. Med lite extra uppmärksamhet och omtanke om katten kan julen 

bli trivsam för alla.  

- Runt högtiderna kommer det ofta in katter till oss som är stresspåverkade. Ett vanligt bekymmer är 

problem med urinvägarna som kan vara ett symptom på stress. Ser man att katten springer till lådan ofta, 

men att det kommer väldigt lite eller inget urin, så ska man kontakta veterinär, säger Sandra Göransson, 

chefsveterinär AniCura Sverige. 

Genom att planera julfirandet med hänsyn till katten kan risken för stressrelaterade problem minskas. Ett sätt 

att minska stressnivåerna är att sätta ut en doftavgivare som avger feromoner, doftämnen som verkar lugnande 

och minskar stress hos katter. När gästerna kommer är det bra att låta katten ta sin tid, och få komma fram 

och hälsa när den själv känner sig redo. 

Se upp med julsnören, glitter och växter 

Många katter tycker också det är roligt att leka med julsnören, glitter och andra dekorationer och får ofta i sig 

olämpliga föremål runt jul och nyår. Snören och glitter kan lätt fastna i tarmen. Växter är populära att tugga på, 

och även om de flesta kattägare känner till att just julstjärnor är giftiga, är det många som inte vet att också 

liljeväxter är mycket farliga för katter och kan orsaka allvarliga skador på njurarna. 

- Jag rekommenderar att vara extra uppmärksam om man har kattungar hemma, de är särskilt förtjusta i 

att leka med glitter och snören och tugga på växter, och kan lätt få i sig dessa. Liljeväxter är så pass farligt 

för katter att jag rekommenderar alla kattägare att undvika dessa, säger Sandra Göransson. 

 

AniCuras tips för en trivsam kattjul: 

• Har du en katt som är känslig för förändringar? Se till att katten har en lugn vrå att söka sig till med närhet 

till mat, vatten och låda. Köp en doftavgivare med feromoner att sätta i vägguttaget där din katt 

tillbringar mest tid. 

 

• Kommer det gäster? Tvinga inte katten att komma och hälsa direkt. Se till att gästerna har någon leksak 

eller matbit som du vet att katten gillar inför mötet. 

 

• Låt inte katten leka med julgranskulor som kan gå sönder och skära sönder tassar. Undvik att låta katten 

äta granbarr, de är svårsmälta för katter. 

 

• Var extra uppmärksam på kattungar som är särskilt förtjusta i att leka med glitter och snören. 

 

• Gillar din katt att hoppa upp på diskbänken? Var vaksam när du kokar knäck och kola, det kan orsaka 

allvarliga brännskador. 
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• Planerar ni att resa iväg över julen? Resor kan vara stressande för katter och är katten ovan vid att resa, 

kan det vara bra att istället ordna med en kattvakt hemma. Ska katten följa med på resan så se till att 

introducera transportburen i hemmet i god tid innan, lägg in leksaker och spraya buren med lugnande 

doftämnen (feromoner) inför avresan. 

 

Om olyckan ändå varit framme: 

• Kräks katten eller är den slö och verkar må dåligt? Det kan vara ett symptom på att den fått i sig 

främmande föremål. Kontakta veterinär. 

 

• Har du sett att katten ätit något olämpligt? Uppsök veterinär för att eventuellt försöka framkalla kräkning 

med hjälp av läkemedel. Mer information om katter som ätit olämpliga föremål finns här: 

https://www.anicura.se/fakta-och-rad/katt/katt-som-atit-olampligt-foremal/ 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta 

Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886 

 

 

Om AniCura  

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första 

sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en 

uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.  

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån 

förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och 

ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och 

vårdprodukter. 

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 180 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare 

genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 3 500 passionerade medarbetare tar varje år hand 

om 2 miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans. 

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor 

www.anicura.se och www.anicuragroup.com 

 


