
 
Kattens forbedrede status - om katte sygeforsikret i Agria  
 

• Agria Cat Breed Profile er et forskningsprojekt som har kortlagt 500.000 kattes 
sundhedstilstand fra 2009-2013 i samarbejde med Brenda Bonnett, en canadisk dyrlæge og 
professor i epidemiologi. Sygdomstilfældene er beregnet ud fra antal besøg hos dyrlægen, 
hvor udgiften oversteg dyrejerens selvrisiko, og hvor der blev udbetalt erstatning eller 
foretaget en skadesbehandling hos Agria. Ved sygdomme med flere besøg hos dyrlægen er 
der kun medregnet ét besøg. Hvert år afsætter Agria en del af præmieindtægterne til 
forskning i bedre dyresundhed – Agria Cat Breed Profile er blevet finansieret af denne 
forskningspulje. I 2007 blev Agria Dog Breed Profile for hunde præsenteret. 

 
• I dag findes der omkring 1.200.000 katte i Sverige ifølge SCB*. Af dem har knap 9 % en stamtavle 

og er således racerene katte. Resten er blandingsracer eller huskatte. Ifølge undersøgelse foretaget af 
Danmarks Statistik i 2000, er der ca. 650.000 katte i danske hjem. 

 
• Sverige har verdens højeste andel sygeforsikrede katte med 36 % af den totale bestand. Ifølge SCB 

er 62 % af de forsikrede katte kunder hos Agria, og heraf er ca. 20 % racerene. I Danmark er kun ca. 
10 % af kattene sygeforsikrede**. 
Sammenlignet med hunde, hvor sygeforsikringsgraden i Sverige ligger på 80 %, og 35 % i 
Danmark**, er der blandt kattene således stadig et stort potentiale for et tryggere liv, hvis uheldet er 
ude, ved at dyreejeren sygeforsikrer dyret. 

 
• Den første kat blev forsikret i Agria Sverige i 1973. Intet andet land i verden har flere sygeforsikrede 

katte end Sverige. På trods af det er kattene stadig det dyr, hvor antallet af sygeforsikrede stiger mest 
ifølge Agrias statistik, og der er ingen tegn på at interessen er faldende. ”Agria håber på at se en 
lignende udvikling i Danmark” siger Sonja Karaoglan, direktør for Agria Dyreforsikring. ”Vi 
samarbejder bl.a. med Dyrenes Beskyttelse omkring hvordan vi kan højne kattenes værdi i 
danskernes øjne, så vi slipper for udtalelser som ”jamen det er jo bare en kat””. 

 
• Ifølge SCB* er kun 41% af de svenske katte ID- eller chipmærkede. Vi har ikke officielle tal fra 

Danmark. En mærkning øger chancen for at få sin kat tilbage, hvis den forsvinder.  
 

• Top 5 – populære katteracer ifølge Felis Danica: 
1. Maine coon  2. Norsk skovkat  3. Helig birma  4. Britisk korthår  5. Ragdoll. 
 

• Agrias filosofi er, at de katte, som statistisk set er mindre ramt af skader, skal betale en lavere 
forsikringspræmie end de katte, der besøger dyrlægen oftere. Derfor har Agria inddelt katteracerne i 
3 præmiegrupper. 

 
*Seneste SCB-undersøgelse blev gennemført i 2012 (SCB: Statistiska Centralbyrån). 
**Undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 998 CAWI-
interview med danskere i alderen 18-74 år, som har hund eller kat, i perioden 27. oktober - 5. 
november 2014. 
 
 
Agria Dyreforsikring. 
Agria er Nordens største dyreforsikringsselskab 
Agria Dyreforsikring, specialist i dyreforsikringer gennem mere end 120 år, har et tæt 
samarbejde med organisationer inden for dyr og dyrlæger. De fleste medarbejdere er selv 
dyreejere, og sammen med dyreejerorganisationer og dyrlæger er Agria med til at udvikle 
dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i Danmark tilbyder fleksible 
forsikringer til hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og 
papegøjer. 


