Tjekliste
Sådan forebygger du nytårsangst
hos din kat nytårsaftensdag
Her har du en opskrift på, hvordan du kan gøre nytårsaftensdag mere sikker og behagelig for din kat.
Tidspunkterne og rådene kan selvfølgelig variere i forhold til, hvor uroligt der er, hvor du bor.

• Læg gerne mærke til, hvornår de forskellige råd er særligt relevante for dig og notér tidspunkterne, så du kan huske
dem til næste år. Notér det evt. som en påmindelse i din telefons kalender.

• Skriv også gerne herunder, hvornår du skal huske at give det stress- og angstdæmpende kosttilskud, du evt. har fået
udleveret i håndkøb hos dyrlægen:

Når skyderiet begynder i dit område

• Hold din kat inde.
• Stil en kattebakke frem. En stor vaskebalje med sand kan evt. bruges.
• Luk kattelemmen.
• Hold altid katten inde hele dagen d. 31. december og evt. også dagen før og dagen efter,
afhængigt af hvor uroligt der er i dit område.

• Fortæl eventuelle børn og gæster, at katten ikke må lukkes ud.
Hele dagen

• Rul gardinerne for og lad lyset været tændt, så din kat ikke fornemmer lysglimtene så tydeligt.
• Blokér brevsprækken, så ingen kan komme fyrværkeri ind ad den.
• Tag postkassen ind, hvis det er muligt.
• Hvis det ikke er muligt at tage postkassen ind, kan du evt. stille en bakke med vand ind i postkassen så fyrværkeriet går
ud, før det sprænges. En aflang foliebakke fra en stor leverpostej kan evt. bruges.

• Undlad selv at bruge stjernekastere, bordbomber, truthorn, skraller og andre larmende
ting inde i huset.

• Spil noget rolig musik, som kan fjerne kattens opmærksomhed fra lydene udenfor. Du kan
f.eks. bruge ”Music for Cats”, som du finder her: https://www.musicforcats.com/

• Prøv selv at forholde dig roligt og opføre dig som om, der slet ikke sker noget usædvanligt.
Det signalerer tryghed overfor din kat.

• Undlad at tage katten op og knuge den ind til dig, hvis du ikke plejer at gøre det og hvis

den ikke bryder sig om det. Det kan gøre den mere urolig, end den er i forvejen. Tal i stedet roligt til den i et lyst tonefald.

• Hvis din kat selv kommer og søger tryghed hos dig, må den selvfølgelig meget gerne det
og du må gerne nusse den på den måde, den plejer at synes om til hverdag.

• Leg med din kat og aktivér den godt i løbet af dagen, så den er naturligt træt, når det bliver aften. Hellere flere, korte lege med pauser imellem, end én lang leg.

Før gæsterne kommer

• Hvis du har indrettet et værelse, som din kat skal være i om aftenen, skal katten lukkes ind i

det før gæsterne kommer. Prøv, om du kan lokke den til at gå frivilligt med dig derind.
• Sørg for, at din kat har alt, hvad den har brug for i rummet, f.eks. mad, vand, kattebakke,
katteseng, gemmesteder osv.
• Giv den også noget at lege med og evt. et stykke aktiveringslegetøj med lækre godbidder
eller vådfoder i.

I løbet af aftenen

• Kig ind til din kat en gang imellem og se, hvordan den har det. Leg lidt med den eller nus den, hvis den har lyst til det.
Kl. ca. 22.30: Giv lidt natmad

• Gå ind til din kat og giv den et godt måltid kl. ca. 22.30 før nytårsskytset begynder at larme. Nogle ekstra lækre godbidder kan
også være med til at aflede din kats opmærksomhed, når fyrværkeriet er på sit højeste, hvis katten har lyst til dem.

• Der findes også aktiveringslegetøj til katte, som du kan fylde med foder og give din kat, når den har brug for afledning.
• Et drys katteurt eller et par baldriandråber på et stykke stoflegetøj, kan også være god aktivering til de katte, der reagerer på det.
Kl. 24: Bliv inde hos din kat

• Opfør dig som om, der ikke sker noget usædvanligt og bliv inde hos katten, mens fyrværkerilarmen er værst.

Dagen derpå

• Fjern alle rester af fyrværkeri, glasskår osv. udenfor, så en nysgerrig kat eller et andet dyr ikke kommer til skade med det.
• Luk først katten ud, når der er helt roligt i området igen.
Det er lovligt at bruge fyrværkeri fra 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri,
men i nogle områder varer det ved længere, trods lovgivningen.

Vi ønsker dig og din kat et rigtig godt og sikkert nytår!

