Skal min kat
neutraliseres?

Når katten bliver kønsmoden
Hankatte
Hankatte bliver normalt
kønsmodne, når de er 6 til 10
måneder gamle. Der er flere tegn,
du skal lægge mærke til.
Katten kan begynde at tisse uden
for sin bakke, den vil begynde at
strinte, og dens urin lugter meget
stærkt. Den mjaver højt og længe,
og den begynder at strejfe og
være væk i længere tid. Den roder
sig ud i slagsmål og vender derfor
ofte både forreven og humpende
hjem. Kan den ikke komme ud,
kan den blive meget aggressiv
over for sin ejer. Det kan alt

sammen være til stor gene både
for kattens ejer, naboerne og for
katten selv.
Hvad kan du gøre?
Få din hankat kastreret.
Det kan gøres, allerede når den er
3 måneder gammel, men det kan
i øvrigt ske uanset hvor gammel
katten er. Indgrebet udføres
hurtigt og under bedøvelse hos
dyrlægen, og bagefter skal katten
bare holdes inde et par dage,
indtil såret er helet.
Når katten er kastreret, ændrer
den adfærd næsten med det

Sterilisation frem for p-piller

• Vi fraråder, at man giver sin hunkat p-piller.
• Der er mange bivirkninger forbundet
med p-pillerne, som udsætter katten for en
unødvendig risiko, og som i sidste ende kan
koste den livet.
• Derudover kommer problemerne med at
huske at give katten p-pillen og det besvær,
det giver.
• Katten vil ikke mangle at blive mor. Den
savner ikke noget, den ikke ved, hvad er.
Derfor bør du sterilisere din kat frem for at give
den p-piller. For kattens skyld.
samme. Den holder sig mere
hjemme og knytter sig tættere
til sin familie. Den får et roligere
liv uden stress, og kastrerede
hankatte lever ofte længere, fordi
de ikke udsætter sig selv for så
mange farer.
Husk at tilpasse din kats foder, da
en kastreret hankat let risikerer at
blive overvægtig.
Hunkatte
Hunkatte bliver kønsmodne, når
de er mellem 5 og 10 måneder
gamle. De kan blive drægtige, lige
fra de kommer i løbetid første
gang.
En hunkat vil normalt være i

løbetid flere gange om året.
Mest om foråret og sommeren,
hvor det kan være med en enkelt
eller to ugers mellemrum. Selve
løbetiden varer mellem 2 og 12
dage. Hunkatten kan sagtens få
flere kuld killinger om året.
Når katten kommer i løbetid,
begynder den at jamre og klage
sig. Den er ekstremt kælen, ruller
sig på gulvet og vil ud.
En hunkat i løbetid tiltrækker en
masse hankatte, som kommer
fra nær og fjern for at slås om
hunkattens gunst. Så det kan blive
meget larmende og trættende også for naboerne.

Hvad kan du gøre?
Få din hunkat steriliseret.
Dyrlægen fjerner æggestokke
og eventuelt livmoder, og
operationen kan foretages
allerede, når killingen er tre
måneder gammel, altså inden den
har været i løbetid første gang.
Hunkatten kan steriliseres, uanset
hvor gammel den er, også når den
er i løbetid eller drægtig. Efter
operationen skal katten holdes
inde en uges tid.
Når hunkatten er steriliseret, er
den fri for de gener, løbetiden
giver, og den holder sig mere

hjemme. Den bliver mere rolig og
udsætter ikke sig selv for de farer,
et omstrejfende liv medfører.
Nogle vælger at give katten
p-piller i stedet for at sterilisere
den for at forhindre løbetid og
drægtighed. Mange katte tåler
dog ikke p-piller, og ved længere
tids brug kan katten få livstruende
bivirkninger i form af blandt
andet svulster i æggestokkene og
mælkekirtlerne eller betændelse i
livmoderen.
Vi anbefaler altid sterilisation frem
for p-piller.
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