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Veterinärens råd vid värmebölja och rötmånad 
Undvik att ge din kattunge färskfoder 
 
Under sommaren är det många svenskar som har skaffat katt, en ny familjevän som skänker 
både glädje och gosiga stunder. Som nybliven kattägare är det mycket att tänka på, 
framförallt när det kommer till maten.  
 
De senaste åren har det blivit allt vanligare att mata sin katt med färskfoder. Den så kallade 
Barf-dieten, som vanligtvis består av rått kött som varken tillagas eller värmebehandlas innan 
det utfodras till katten, vill Royal Canins veterinär Dag Wilhelmsen dock höja ett varningens 
finger för särskilt under rötmånaden. 
 

- Som kattägare behöver du vara medveten att om kattmaten inte värms upp, då 
försvinner inte heller bakterierna i maten. Särskilt nu när det är rötmånad kan detta 
vara direkt farligt för kattungen då den inte ännu har ett utvecklat immunförsvar, 
säger Dag Wilhelmsen. 

 
En diet med enbart färskfoder kan dessutom riskera påverka kattungens tillväxt. En 
kattunge behöver rätt balans av proteiner, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler för 
att skelettet och kognitiva funktioner i hjärnan ska utvecklas rätt. Under de första månaderna 
i livet går kattungen igenom en otrolig förändring. Den behöver mer energi och protein än en 
vuxen katt och ska därför äta anpassat kattungefoder. 
 

- Att ge färskfoder eller inte är en uppbyggnadsfråga och risken finns att kattungen inte 
växer som den ska. Om katter bara äter kött uppstår en felbalans med kalcium och 
fosfor i kroppen. För att inte riskera att benstrukturen blir försvagad 
rekommenderas istället ett foder anpassat för kattungar, säger Dag Wilhelmsen. 

 
Här är veterinärens kostråd till nyblivna kattägare: 
 

• Vilken mat ska jag ge min kattunge? 
Du ska ge din kattunge ett foder anpassat för just kattungar. Är kattungen köpt ifrån en 
uppfödare eller ett katthem ska deras råd och rekommendationer följas. Men 
om katten köpts privat eller om du har hittat en katt och inte har fått någon rekommendation 
ska du vända dig till en veterinärklinik. Då kan veterinären göra en kontroll och ge en 
rekommendation så att kattungen får en bra start i livet.   
 

• Ändra inte i kosten för snabbt 
När du hämtar din kattunge ska du ta reda på vad, hur mycket och hur ofta den har ätit.  
Under den första veckan hemma är det bäst att ge kattungen samma foder som den fått hos 
uppfödaren. Kattungars mag- och tarmkanaler är inte färdigutvecklade jämfört med en vuxen 
katt. Vid foderbyte ska det nya fodret fasas in under minst en vecka och gradvis ersätta det 
tidigare fodret. Det minskar risken för lös avföring och diarré, vilket kan vara skadligt för 
kattungens utveckling.   
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• Undvik gärna färskfoder 
Det finns alltid en viss smittrisk med färskfoder av rått kött, då det är mycket bakterier i det. 
Äter kattungen bara kött uppstår dessutom en felbalans av att katten får i sig mer kalcium än 
vad den behöver. För att inte riskera att benstrukturen blir försvagad rekommenderas istället 
ett foder anpassat för kattungar. 
 

• Hur ofta ska kattungen få mat? 
Katten föredrar att äta små portioner vid många tillfällen under hela dygnet. Vissa katter 
klarar att fördela fodret själva om de får hela dagsransonen (torrfoder) serverad vid ett 
tillfälle, medan andra katter kan behöva hjälp med detta. Väg då upp dagransonen och ge lite 
i taget, minst 3-4 gånger under dygnet.  
 

• Ska katten få torrfoder, blötmat eller både och?   
Så länge det är helfoder av hög kvalitet anpassat utifrån din kattunges behov, är det en 
smaksak. Jag rekommenderar att du ger kattungen både torrfoder och blötmat. Var noga med 
att följa de rekommenderade dagsransonerna. Energimängden skiljer sig åt mellan torrt och 
konserverat foder.  

 
• Hur länge ska katten äta kattungefoder? 

Fram till en katt är 1 år ska den äta ett anpassat kattunge-foder då den behöver en 
annan näringssammansättning än en vuxen katt. Efter sex månader ser katten ut som en 
vuxen katt. För kattägare är ett vanligt misstag att byta ut fodret för tidigt, men det är viktigt 
att hålla ut och ge kattungefoder fram till 1 år. Om katten kastreras ska den dock ha 
specialanpassat foder, och om veterinär ger annan rekommendation ska det följas.  
 

• Ska kattungen få samma sorts foder, eller ska man variera kosten? 
För katten är det inte smaken det viktigaste, utan det är matens doft och konsistens som har 
betydelse.  Kattens tarmar och magflora är anpassade efter att äta samma slags mat. Har du 
hittat rätt foder med rätt näring och konsistens, så håll dig till det för kattens hälsa och mages 
skull.  
 

• Håll katten slank 
50 procent av alla katter i Norden är överviktiga och det vanligaste problemet är att ägare ger 
katten fel sammansatt mat eller skämmer bort sin katt. Det är därför oerhört viktigt att hålla 
håll på kattens vikt. Dosera rätt mängd mat och stick inte till din katt för mycket godsaker. 
 

• Ha alltid tillgång till färskt vatten 
Kattungen ska alltid ha tillgång till färskt vatten i minst en skål, gjord av glas, porslin eller 
rostfritt stål. Väljer du en vattenskål av plast kan den avge både lukt och smak som inte 
uppskattas av din katt. Placera skålen minst 50 cm från matskålen. 
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För ytterligare information 
Dag Wilhelmsen, veterinär Royal Canin: dag.kristian.wilhelmsen@royalcanin.com, +4791123042 
Charlotte Löffler Ivarsson, Corporate Affairs Director Royal Canin: charlotte.loffler@royalcanin.com, 
0705-852181 
 
För mer information besök: https://www.royalcanin.com/se 
 
 
Om Royal Canin  
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 


