Skal jeg have
en kat til?

Lykken er at være to
Hvis du får to nye katte på samme
tid, går det som regel let og ligetil.
Ingen af kattene har nemlig noget
territorium at forsvare. Det hele er
nyt for dem, og de vil sædvanligvis
hurtigt leve fredeligt side om side.
Det er oftest lettere for to
hankatte eller en han- og en
hunkat at bo under samme tag.
Har du derimod allerede en kat
og tænker på at få en til, bør du
overveje det nærmere, før du
kaster dig ud i det. Mange katte vil
blive glade for at få en kammerat.
Men har du en gammel kat, der
altid har været alene, kan det
være meget svært for den.

Hvad kan du gøre?

Med alderen bliver den gamle kat
mere træt, og det er ikke sikkert,
den synes, det er sjovt at have en
legesyg killing omkring sig. Du bør
derfor overveje, om du vil have en
kat til for at muntre den gamle kat
op, eller om det er, fordi du gerne
selv vil have mere liv omkring dig.
Tag hensyn til din gamle kat, når
du træffer en beslutning.
En kat mere
Har du bestemt dig for at få
kat nummer to, er der nogle
huskeregler, du bør følge for
at få kattene til at vænne sig til
hinanden.
Katte passer godt på deres

• Begynd med at give den nye kat sit eget
værelse, hvor den kan føle sig tryg.
• Introducer langsomt de to katte for hinanden,
gerne gennem en dør på klem, så de
kan snuse til hinanden.
• Bliv ikke forskrækket, hvis de hvæser eller
knurrer af hinanden, de første gange de
mødes. Det er helt naturlig katteadfærd.
• Husk også at tage dig kærligt af din gamle kat
i processen. Det er også en stor omvæltning
for den pludselig ikke at være eneste kat i
huset.

territorium, og den gamle kat vil
derfor sandsynligvis føle sig truet,
når der kommer en ny i huset.
Samtidig ved den nye kat godt,
at den er på fremmed grund, og
det gør den nysgerrig, men også
nervøs og bange.
Langsom tilvænning
Lad den nye kat få sit eget værelse
med mad, vand og kattebakke.
Det skal være et roligt sted, som
ikke er det værelse, den gamle
kat foretrækker at være i. Det er
vigtigt, at døren kan lukkes, så den
nye kat kan være i fred. Derfra
kan den så foretage udflugter
til resten af boligen, men det vil
være godt og trygt for den at
kunne vende tilbage til et enkelt,
kendt rum. Den gamle kat kan du
tilsvarende holde i et andet rum.
Hold kattene adskilt i
begyndelsen, og lad dem så
gradvist mødes. Gerne med en
dør på klem imellem sig, så de kan
snuse til hinanden uden at komme
op at slås.
Tryghed for begge katte
Den gamle kat skal have lov til at
hvæse og knurre af den nye. Men
samtidig skal den nye kat

beskyttes mod den gamles kløer
og skarpe tænder.
For begge katte er tryghed
nøgleordet. Derfor skal du tage
dig af den gamle kat og give den
ekstra opmærksomhed, så den
ikke tror, den er blevet glemt. Og
samtidig skal du sørge for, at den
nye kat hurtigt føler sig tryg i sit
nye hjem. Omvæltningen er jo lige
så stor for den.
De første gange kattene mødes,
skal du være med. Tal beroligende
til dem begge og kæl for dem.
Lad dem snuse til hinanden, og
bliv ikke forskrækket, hvis de også

hvæser af hinanden og skyder ryg.
Det er først, hvis de lægger ørene
helt ned, og du kan se, at de er
ved at komme op at slås, du skal
lægge dig imellem. Du kan bruge
en vandforstøver til formålet. Sæt
dem herefter i hver sit rum, så de
slapper af, og prøv så igen.
Det kan godt lade sig gøre at få to
katte til at leve side om side. De
kan sagtens blive gode venner, der
leger, spiser og sover sammen, og
som har stor glæde af hinanden.
Det kan også være, de bare lige
akkurat accepterer, at den anden
også bor der, men uden den store
begejstring.
Uanset om de ender med at
være tætte eller ej, kræver det
din tålmodighed og omtanke det
første stykke tid.

kan sagtens deles om legetøj og
kradsetræ, mens det er vigtigt, at
der er en kattebakke til hver, også
selvom de fint kan finde ud af at
deles om bakken. Derudover skal
der lidt ekstra mad og kattegrus
til.
Mange dyrlæger og kattepensioner giver rabat, når flere
katte skal vaccineres på en gang,
eller hvis kattene skal passes,
mens familien er på ferie.
Tænker du på at anskaffe dig kat
nummer to, er vi altid klar med
råd og vejledning.
På vores internater har vi mange
søde katte, der ønsker sig et nyt
hjem, og vi gør altid vores yderste
for at finde den kat, der passer
bedst til dig og til den kat, du har i
forvejen.

Ikke dobbelt så dyrt
Det er ikke meget dyrere at have
to katte frem for en. Kattene
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