
Aldri impulskjøp katt! – Tenk på dette
først
Før i tiden var katt noe man plutselig fikk fordi naboen hadde et kull eller fordi det dukket opp
en på trappen. Heldigvis er den tid forbi. Her er noen nyttige tips fra Agria Dyreforsikring om
hva du må tenke på før du tar den store beslutningen.



Aller først må du tenke på om du har tid til å ta vare på en katt når dagene er på sitt mest
hektiske, og om du har råd til alt katten trenger i lang tid fremover. Hvordan løser du det når du
skal på helgeturer eller ferie?

– Med en katt i familien vil livet bli beriket av et sosialt, men selvstendig vesen som trenger
selskap, omsorg, mat, utstyr, veterinærbesøk og kattevakt i mange år fremover, sier Marianne
Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Når beslutningen er tatt, begynner prosessen med å velge hvilken type katt som passer best.

Kattunge eller fullvoksen?

En kattunge er mer jobb i starten, for i våkentiden er det full fart og mye som skal læres og
prøves for den lille. Kattungen skal tidligst skilles fra moren ved tolv ukers alder. Velger du en



fullvoksen katt, er den som regel litt roligere. Du kan få mye informasjon i forkant om hva slags
personlighet katten har.

Organisasjoner og foreninger for omplassering rundt om i landet har mange herlige katter som
trenger nye, gode hjem.

– Enten du velger en kattunge eller en fullvoksen katt, er det lurt å være mye hjemme i
begynnelsen slik at dere blir godt kjent og trygge på hverandre, sier Broholm Einarsen.

Rasekatt eller huskatt?

Av huskatter finnes det mange ulike personlighetstyper og fargevarianter, men det er ikke så
ofte man kan finne ut så mye om sykdomshistorikken bakover i linjene til katten.

Hvis du velger en renraset katt, kan du lese om hvilke personlighetstrekk og helseforhold som
er vanligst for rasen. Siden rasekatter som oftest har stamtavle, kan man av og til finne ut noe
om sykdomshistorikk bakover i linjene.

Ute- eller innekatt?

Denne avgjørelsen har mye med boforhold å gjøre. Hvis du bor ved en vei med mye trafikk
eller høyt oppe i en blokk, er det tryggest å holde katten inne. Dette krever litt ekstra av deg
som katteeier for å sørge for at katten får mosjon og nok å bruke hodet på. Du må også tenke
på sikring av vinduer og dører.

Dersom du bor slik at pus også kan gå ut, er det lurt å sette inn en kattedør slik at katten kan
komme inn igjen når den vil. Det er ikke slik at man kan reise bort en helg mens katten er ute.
På lik linje med hunder må den ha tilsyn, et trygt innemiljø, oppmerksomhet og kvalitetsfôr hver
dag.

– Husk at det er like viktig å ID-merke, kastrere og vaksinere innekatter som utekatter, avslutter
Broholm Einarsen.

Lykke til med den viktige avgjørelsen!


