
Bør pus ned i vekt? – Pass på dette
Spiller det egentlig noen rolle om katten din er litt rund og god? Hvordan slanker man egentlig
en katt? Her kan du lese mer om dette.

Det kan være vanskelig å oppdage selv at katten er for tykk når man ser den hver dag. Neste
gang du er hos veterinæren, spør om hvordan kattens hold og vekt er. Katten kan unngå en
rekke helseproblemer ved å ha normalvekt.

– En katt som er overvektig har høyere risiko for å få alvorlige sykdommer som for eksempel
diabetes, leddproblemer og hjertesykdommer. En overvektig katt får ofte problemer med
pelsen da de ikke alltid klarer å utføre normalt pelsstell, sier veterinær Sara Solheim

Hvordan slanke katten?

Å redusere mengden fôr og øke aktivitetsnivået kan hjelpe om katten bare er litt overvektig. Er
det derimot snakk om en større vektreduksjon bør man bytte til et fôr beregnet for dette.

– Slankefôr inneholder mindre energi enn vanlig fôr, noe som gjør at katten fortsatt kan spise
seg mett. Husk også på at mange godbiter inneholder mye energi. Det er derfor viktig å
begrense mengden av disse eller bytte til en sunnere variant, sier Solheim.



Om du mistenker at overvekten henger sammen med sykdom eller smerte, bør du ta kontakt
med veterinæren før du setter i gang slankekuren. Veterinæren kan også hjelpe deg med et
slankeprogram. Ikke glem at slankekurer tar tid, og at tålmodighet er viktig for et varig resultat. 

Forebygge overvekt

Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan du kan hindre at katten blir overvektig, for det
er individuelt fra katt til katt hvor lett den legger på seg.

Noen katter er veldig aktive og regulerer matinntaket perfekt selv. Da kan gjerne maten stå
fremme hele dagen. Har du derimot en katt som lett legger på seg, bør du porsjonere mat
utover dagen og oppmuntre katten til å røre seg mer gjennom aktivisering og lek.

Hvem har sagt at maten må serveres i matskålen hver gang? Ingen katter sier nei til flyvende
fôrkuler som må jaktes på og fanges av en lynrask pote!


