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Så underlättar du för din katt i värmen 
 
Under semestertider njuter vi av sommarvädret, men för våra katter kan värmen vara mer utmanande. 
Vid stigande temperaturer kan din katt reagera och i värsta fall kan värmen leda till uttorkning eller 
värmeslag. Anna-My Olausson, kattspecialist på Royal Canin delar med sig av sina tips på hur du 
underlättar för din katt i värmen. 
 
Katter är från början ökendjur och till skillnad från hundar gillar de flesta katter värme och anpassar sig 
normalt efter temperaturen. Om temperaturen blir alltför hög kan det däremot ha en påverkan:   

 
- En frisk katt klarar oftast värmen bra, men om katten har några sjukdomar, är gammal eller 

överviktig finns en större risk för värmeslag, säger Anna-My Olausson, kattspecialist på Royal 
Canin. Var vaksam på symptom som flåsning, vinglighet, kräkning och diarré. Vissa katter kan 
också dricka mindre när vädret blir för varmt och de löper då större risk att bli uttorkade. 

 
Katter gör av med överskottsvärme genom att flåsa med munnen eller genom att fukta och tvätta sin 
päls. Finns det möjlighet tycker katten om att kyla ner sig genom att lägga magen mot ett svalt 
underlag.  
 

- Katter söker sig till svala platser och som kattägare behöver man se till att det finns tillgängligt. 
Har du en utomhuskatt söker den sig till skuggan, medan en inomhuskatt gärna vistas i 
skuggiga rum med vinddrag från att öppna, säkrade fönster. 

 
Anna-My Olausson ger följande tips i sommarvärmen:  

1. Se till att det finns svala platser tillgängliga för din katt. Ventilera så gott det går med säkra 
åtgärder som inhägnade fönster och balkonger.  

2. Ställ fram vatten, gärna på flera ställen både ute och inne. Genom att lägga isbitar i vattnet 
kan det bli mer lockande för katten att dricka.  

3. Införskaffa en kyldyna som katten kan svalka sig på. 
4. Att fukta en handduk med ljummet vatten och lägga på kattens rygg, mage och tassar kan ha 

svalkande effekt. 
5. Vid misstanke om värmeslag eller nedsatt allmäntillstånd, ta alltid kontakt med veterinär. 

 
 
För ytterligare information 
Anna-My Olausson, kattspecialist, Royal Canin: anna.my.olausson@royalcanin.com, 0706-182048 
Charlotte Löffler Ivarsson, Corporate Affairs Director Royal Canin: charlotte.loffler@royalcanin.com, 
0705-852181 
 
För mer information besök: https://www.royalcanin.com/se 
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Royal Canin är en av världens ledande tillverkare av högkvalitativt foder för hund och katt. Bolaget 
grundades 1967 i södra Frankrike. Verksamheten ägs sedan 2002 av MARS Inc. och finns idag 
representerat på fler än 100 marknader. Royal Canin har lång erfarenhet av att ta fram näringsrik mat 
grundat på forskning och observationer och samarbetar tätt med veterinärer, uppfödare och andra 
partners. Globalt har företaget cirka 7 800 medarbetare, varav 500 är veterinärer och näringsexperter. 
Mer information hittas på www.royalcanin.se 


