
Den	første	tiden	i	nytt	hjem	
	

DET	ER	VIKTIG	Å	LEGGE	FORHOLDENE	TIL	
RETTE	FOR	KATTEN	FØR	DEN	FLYTTER	INN	OG		

I	DEN	FØRSTE	TIDEN.		

	

	

Den	aller	første	tiden	begrenses	område	katten	
OPPHOLDER	seg	på.	Et	lite	rom	som	katten	lett	
kan	gjøre	seg	kjent	i	føles	trygt	og	godt	og	minsker	
stress.	Stress	kan	i	noen	tilfeller	føre	til	sykdom.	
Det	kan	også	være	greit	å	rydde	rommet	så	det	
aller	meste	i	det	rommet	er	lov.	Det	er	ingen	god	
start	i	nytt	hjem	med	mye	nei	og	fy.	

Rommet	utstyres	med	toalett	i	ene	enden	og	vann	
og	mat	i	den	andre	enden.	En	madrass/seng	for	
overnatting	så	katten	fortere	kan	blir	trygg	på	en	
hovedperson.	

Katten	må	få	lov	å	bruke	sitt	tempo	
på	å	bli	trygg.	

Prøv	å	lokke	den	til	kontakt	med	leker	eller	
snop/mat.	Lys	rolig	stemme	og	sakte	blunking	
fremmer	kontakt.	Når	katten	viser	interesse	til	lek	
og	kontakt	kan	andre	familie-medlemmer	etter	
hvert	komme	gradvis	en	om	gangen	mens	
hovedpersonen	fortsatt	er	tilstede.	Gjerne	ikke	
samme	dagen.	

Gradvis	flyttes	grenser.	Løft	den	gjerne	på	tur	
rundt	innendørs	til	det	føles	trygt	å	la	den	
utforske	selv	på	egne	ben.	
	

Venn	den	gradvis	til	å	ha	mer	plass.		

	

	

FARER	I	HJEMMET	
Det	er	endel	å	passe	på	når	man	har	katt	i	hus.	

Vaskemaskiner,	tørketromler	og	mikrobølgeovner	
osv.	bør	sjekkes	før	de	settes	i	gang.	Varme	
kokeplater	bør	voktes,	eller	dekkes	til	hvis	du	må	
gå	i	fra.	Varmeovner	og	peiser	kan	også	utgjøre	en	
fare.	Strykejern	er	både	varme	og	har	spennende	
ledning.	Selv	en	kaffe/te	kopp	må	passes	på.	Slike	
ting	kan	gjøre	mye	skade.	Katter	skyr	generelt	
varme,	men	ved	hopp	eller	høy	fart	skjer	skader	
fort.	Grenuttak	som	ligger	åpent	på	gulv	kan	gi	
støt	hvis	katten	finner	på	å	tisse	på	den.	

Gardiner	og	snorer	kan	innebære	en	fare	hvis	
katten	klatrer	høyt	og	faller	ned.	Den	kan	også	
vikle	seg	inn	i	tau	med	fare	for	kvelning.	

Vaskemidler,	medisiner	og	annet	som	er	farlig	for	
katt	må	oppbevares	utilgjengelig.	Selv	enkelte	
planter	gjør	stor	skade	hvis	katten	smaker.	Ikke	
glem	dolokket	oppe	for	vann	kan	friste.	

Pass	også	nøye	på	at	katten	ikke	kommer	i	klem	
når	man	lukker	en	dør	eller	dører	som	slår	igjen	
ved	gjennomtrekk.	Sperr/dekk	til	trange	åpninger	
hvor	katten	kan	klare	å	presse	seg	inn	men	
vanskelig	kommer	ut.	Ved	lufting	av	vinduer	lukk	
av	rom.	Selv	vinduer	med	lufte	åpning	oppe	kan	
friste	en	katt	og	dette	kan	bli	skjebnesvanger	ved	
at	katten	glir	ned	i	mellom.	Sjekk	gjerne	to	ganger	
før	et	skap	eller	et	rom	blir	lukket	så	katten	ikke	
blir	innestengt.	
	

Gjør	deg	kjent	med	din	veterinær	og	ha	
nummer	lett	tilgjengelig	for	øyeblikkelig	
medisinsk	hjelp.	De	aller	fleste	svarer	også	

på	spørsmål	over	telefon	uten	time.	

Skulle	uhellet	være	ute	men	du	er	usikker	på	om	
katten	er	skadet/syk	så	vær	heller	føre	var.	Virker	
katten	ulik	seg	selv	bør	veterinær	oppsøkes.	
Katter	skjuler	ofte	smerte/sykdom	som	først	
oppdages	hos	veterinær.



UTSTYR	
Det	finnes	mye	fristende	både	i	butikk	og	på	
internett	som	kan	kjøpes	til	katt,	men	i	første	
omgang	trenger	katten	pute/teppe	der	katten	skal	
ha	soveplass,	kattedo	og	klorestokk/brett	som	er	
høyt/langt	nok	til	at	katten	får	strekket	seg.	En	
matte/teppe	på	gulvet	kan	også	gjøre	nytte	men	
det	kan	da	bli	vanskelig	å	begrense	kloringen.	
Katten	kan	også	gjerne	ha	sine	egne	skåler	til	vann	
og	mat.	

Leker	lager	du	lett	selv	av	ting	som	finnes	i	de	
fleste	hjem.	Det	kan	være	en	ball	av	
sammenkrøllet	papir,	en	tom	eske	for	gjemmelek	
eller	en	bit	tau	for	å	jakte	på	”slange”.	Det	er	bare	
fantasien	som	setter	grenser.		

Ikke	la	katten	leker	med	fingerer	eller	tær,	for	det	
kan	bli	et	problem	når	katten	blir	større	og	
kraftigere	og	fortsatt	vil	leke.	

Skal	klatre/sove	stativ	kjøpes	så	spandere	noen	
kroner	på	stativ	for	store	katter	og	pass	på	at	
puter/trekk	kan	tas	av	for	vasking.	Dampmaskin	
er	et	greit	redskap	til	jevnlig	å	gå	over	det	som	
ikke	kan	puttes	i	maskin.	

Skal	katten	få	lov	å	oppholde	seg	i	sofa/stol	som	
familiemedlem	så	legg	et	teppe	der	plassen	dens	
er.	Et	teppe	er	mye	lettere	å	få	vasket	enn	en	hel	
sofa	og	skulle	det	komme	ekstra	mye	besøk	flyttes	
lett	teppet	og	kattehårene	følger	med.	

Kjøp	litt	etter	hvert	som	dere	ser	behovet.		

	

En	vanlig	negleklipper	kan	fungere	like	godt	
som	en	spesial	tang

HVA	SKAL	KATTEN	SPISE?	
Katten	skal	ha	fri	tilgang	til	friskt	vann.	
Sett	ut	vannskåler	flere	steder	i	huset	og	bytt	vann	
daglig.	Vann	kan	med	fordel	plasseres	et	stykke	
fra	mat.	Vannfontene	som	etterfylles	daglig	og	
renses	ved	behov	kan	anbefales.	
Katter	uten	problemer	med	overvekt	skal	ha	
tørrfor	stående	fremme.	De	spiser	gjerne	lite	og	
ofte	i	løpet	av	hele	døgnet.	Gi	mat	av	høy	kvalitet	
tilpasset	kattens	alder/livsstil.	
Dette	fremmer	god	helse	og	et	lengre	liv	med	
mindre	besøk	hos	veterinær.	Gi	gjerne	tillegg	som	
forebygger	tannstein	og	hårballer.	

Alt	skifte	av	fôr	til	ny	type	bør	skje	gradvis	for	å	
forebygge	og	oppdage	reaksjon.	Små	katter	tåler	
dårlig	løs	mage/diare.	

Følg	godt	med	på	utvikling	og	vekt.	Pelsen	kan	
avsløre	tidlig	ubalanse	i	forhold	til	kroppens	
behov.	Kattunger	opp	mot	15	måneder	bør	få	fôr	
beregnet	for	kattunger.	Skjelett	og	muskler	
utvikles	spesielt	mye	i	denne	perioden	og	da	må	
nevnes	at	hjertet	er	en	viktig	muskel.	Kattungen	
har	derfor	høyt	energibehov	i	denne	perioden	og	
det	er	viktig	at	kvaliteten	er	høy.	Så	lenge	
Sibirkatten	er	i	vekst	2	–	5	år	har	katten	større	
energibehov	enn	en	voksen	katt,	men	pass	godt	på	
da	overvekt	er	vanskelig	å	snu.	Overvekt	kan	føre	
til	diabetes,	leddproblemer	og	hjertesykdom.	Når	
det	gis	våtfôr	og	annet	som	fisk	og	kjøtt	må	det	
ikke	gis	som	tillegg	men	erstatte	tilsvarende	av	
tørrforet.	De	fleste	katter	tåler	ikke	vanlig	melk	da	
det	ofte	fører	til	diare.	
	

UTELIVET	
må	vente	da	katten	ikke	skal	ut	de	første	ukene	i	
sitt	nye	hjem.	Den	må	lære	dere	og	det	nye	
hjemmet	å	kjenne	så	den	får	en	tilknytning.	Noen	
katter	trenger	mer	enn	fire	uker	på	å	slå	seg	til	ro.	
Pass	ekstra	godt	på	dører	og	vinduer.		Selv	om	du	
bærer	katten	på	armen	eller	har	den	i	bånd	så	kan	
den	slite	seg	løs	hvis	den	blir	skremt.	

Før	katten	er	1	år	er	retningssansen	sjelden	godt	
nok	utviklet	til	at	katt	kan	være	fritt	ute	uten	følge.	
Tren	med	turer	i	nabolaget	med	sele	så	den	blir	
kjent	i	området	før	den	slippes	på	egenhånd.	
Unge	katter	er	gjerne	veldig	impulsive.	
Det	kan	være	mye	som	fanger	interessen	og	en	
sommerfugl	eller	annet	kan	følges	langt	uten	
tanke	for	trafikk	og	retning	hjem.		



KATT	OG	BARN	
kan	kose	seg	masse	sammen,	men	det	er	viktig	at	
foreldre	passer	på	og	setter	grenser.	Barn	må	lære	
at	en	katt	ikke	er	en	leke.	Katten	skal	ha	fred	når	
den	spiser,	går	på	do	og	når	den	sover.	Det	kan	gå	
fryktelig	galt	med	hardhendt	behandling	eller	at	
katten	føler	seg	trengt	opp	i	et	hjørne	uten	
fluktveier.	

Barn	har	gjerne	brå	bevegelser	og	lager	høye	lyder	
som	katten	må	få	venne	seg	til.		
	

TRANSPORT	
gjøres	i	kasse/veske	beregnet	for	katt.	Katten	
reiser	trygt	og	skulle	uhell	skje	er	det	mulig	for	
fremmede	å	håndtere	den.	Der	er	mye	å	velge	i	
men	velg	ikke	for	billig.	Det	må	kunne	festes	
sikkert	i	bil,	beskytte	katten,	katten	må	ikke	kunne	
komme	seg	ut	på	egenhånd	og	de	ulike	delene	
(topp/bunn/dør)	må	ikke	ramle	fra	hverandre	
under	bruk.	

La	gjerne	katten	benytte	kasse/bur		til	
soving/opphold	innimellom	så	katten	blir	trygg	på	
det	og	ikke	redd	hver	gang	det	blir	tatt	frem.	
Skulle	katten	vise	seg	å	tåle	bilkjøring	dårlig	finnes	
det	midler	som	minker	stress.	

Ha	transportkassen	lett	tilgjengelig	for	turer	til	
veterinæren.	

Eksempel	på	hvordan	katt	ikke	skal	transporteres.		

Ved	behov	for	transport	med	fly	så	sjekk	regler	for	
ulike	flyselskap	i	forkant		for	regelverk	endres.	

Det	er	ofte	mest	praktisk	med	en	fleksibel	veske	i	
kabin	da	kasse	gjerne	blir	veldig	små	for	å	passe	
under	sete	foran.	

Ved	reise	til	utlandet	gjelder	pass	og	chip	samt	
ofte	rabies	vaksine.	Gå	til	mattilsynets	egne	sider	
som	er	godt	oppdatert	på	regelverket.	Ulike	land	
kan	ha	litt	varierende	regler	for	innreise	og	bør	
sjekkes	før	reise.	

VAKSINERING	
må	følges	opp	gjennom	hele	kattens	livs	og	en	
helsesjekk	hører	med.	
Som	kattunge	har	den	fått	to	doser	til	grunn-
vaksinering	og	må	revaksineres	med	de	intervall	
som	veterinær	anbefaler.	Regelmessig	vaksinasjon	
beskytter	katten	mot	noen	av	de	mest	alvorlige	
sykdommene.	Samtidig	som	katten	får	sin	årlige	
vaksine	får	den	også	en	helsesjekk	for	bare	friske	
katter	skal	vaksineres.	

Ved	årlig	kontroll	kan	oppdages	tannproblemer	
tidlig	som	ikke	er	uvanlig	hos	katter.	Problemer	
som	kan	forebygges	ved	regelmessig	tannpuss	og	
ved	bruk	av	tørrfôr	beregnet	for	tennene.	
	

FERIE	
Når	katten	skal	være	hjemme	i	ferien	må	dette	
forberedes	i	god	tid.	

Kattepensjonat	er	en	av	mulighetene.	
Da	er	det	viktig	å	være	ute	i	god	tid	og	gjerne	året	
før.	Det	er	som	oftest	de	beste	som	gir	god	
oppfølging	av	katten	som	blir	først	full.	På	
kattepensjonat	er	det	kun	katter	med	oppdatert	
vaksine	blir	akseptert.	Før	pensjonat	velges	så	hør	
gjerne	om	andre	har	erfaring	eller	oppsøk	
pensjonatet	selv	før	reservasjon.	Første	gang	på	
pensjonat	anbefales		det	ikke	å	reise	langt	bort	for	
lengre	tid.	Ha	gjerne	noen	der	hjemme	som	kan	
kontaktes	av	pensjonatet	hvis	katten	mistrives.	

Velges	det	at	katten	skal	være	hjemme	i	sitt	vante	
miljø	skal	den	ha	daglig	kos,	mat	og	stell	og	da	
minst	en	gang	om	dagen.	Det	blir	ikke	nok	at	noen	
setter	ut	mat	og	vann.	Fysisk	kontakt	med	katten	
hvor	det	kan	kontrolleres	at	den	er	frisk	og	uten	
skader	trengs	og	det	av	en	som	kan	ta	katten	til	
veterinær	hvis	behov	skulle	oppstå.	

De	aller	fleste	katter	liker	nok	bedre	å	bli	hjemme	
enn	å	bo	på	pensjonat	og	velger	katten	så	vil	den	
nok	helst	at	en	person	flytter	inn	i	dens	hjem.	

Skal	katten	være	med	på	hytta	eller	flytte	en	
periode	til	noen	den	kjenner	godt	så	holdes	den	
inne	med	mindre	det	er	en	fast	plass	hvor	den	er	
blitt	kjent.	

Slippes	katten	ut	på	et	ukjent	sted	kan	den	
forville	seg	og	bli	hjemløs	



INNE	ELLER	UTEKATT	er	noe	å	tenke	grundig	
igjennom	før	valget	blir	tatt	da	det	ikke	er	like	
enkelt	å	endre	på	i	ettertid.	
En	katt	som	er	blitt	vant	til	å	komme	og	gå	fritt	
kan	bli	ulykkelig	som	innekatt	eller	bli	veldig	
krevende	for	eier	når	det	gjelder	lek	og	
oppmerksomhet.	Periodevis	kan	selv	utekatter	
nekte	å	gå	ut	og	være	svært	så	masete.	Det	kan	
være	ytre	ting	som	veiarbeid	og	bygging	som	
forstyrrer	deres	uteområde,	beste	vennen	som	er	
borte,	været	eller	en	bøllete	firbent	som	har	
inntatt	nabolaget.	
I	ferietiden	er	utekatten	mye	ute	mens	nabo	eller	
familie	ser	etter	den	og	sørger	for	mat	og	vann.	
Det	kan	allikevel	være	vrient	for	andre	å	få	
kontakt	daglig	for	å	sjekke	helsen.	Det	at	eier	ikke	
er	hjemme	kan	også	føre	til	at	katten	holder	seg	
unna	flere	dager	i	strekk.	Skulle	uhellet	skje	at	
katten	blir	skadet	kan	det	by	på	problemer	for	
andre	å	fange	inne	en	skadet	og	redd	katt.	Noen	
katter	legger	også	i	vei	for	å	prøve	å	finne	sine	
savnede	eiere.	
ER	DET	ENKLERE	Å	LA	KATTEN	VÆRE	UTE-	ENN	
INNEKATT?	

Jeg	er	usikker	på	om	en	utekatt	krever	mindre	av	
eier.	Når	utekatter	er	hjemom	skal	de	ha	
gjennomgang	av	pels	og	kropp	for	å	se	at	alt	er	bra	
og	at	ingen	uønskede	passasjerer	er	med	eller	
skader	finnes.	Innimellom	kan	et	bad	bli	påkrevet.	
Skjer	det	utenkelige	så	kan	det	bli	krevende	hos	
veterinær	å	finne	ut	av	skader	hvis	ingen	har	
observert	hendelsen	da	katten	selv	forteller	lite.	
Skulle	helsen	til	utekatten	skrante	kan	
usikkerheten	rundt	hvor	den	har	vært	og	hva	den	
har	gjort	skape	ekstra	uro.	Vi	vet	ikke	om	den	har	
spist	noe	eller	fått	noe	i	pelsen	eller	på	potene	
som	den	senere	har	slikket	i	seg.	Ikke	uvanlig	er	
det	heller	at	utekatter	kommer	hjem	med	små	
skader	og	sår	som	da	krever	tilsyn	av	veterinær.	
Klorestokk,	soveplass	og	toalett	bør	være	på	plass	
i	huset	enten	det	er	inne-	eller	utekatt.	Været	eller	
helsen	kan	også	holde	en	utekatt	inne	for	flere	
dager	i	strekk.	
FOR	MEG	ville	det	være	helt	utenkelig	er	å	sitte	
hjemme	og	vente	på	en	katt	som	ikke	kommer	
hjem	som	vanlig.	Er	den	bare	på	en	ekstra	lang	
utflukt	og	har	det	topp	eller	er	ligger	den	skadet	
og	et	sted	og	trenger	hjelp?	
Selv	om	den	er	flink	og	vet	at	biler	er	farlige	så	kan	
den	ha	blitt	skremt	ut	i	veien	eller	oversett	en	
elektrisk	bil.	Selv	det	å	vite	at	det	finne	barn,	
ungdommer,	voksne	som	gjør	utenkelige	ting	mot	
dyr	er	vanskelig	når	jeg	ikke	vet	katten	er	trygg.	

En	annen	ting	jeg	tenker	er	at	det	er	jeg	som	har	
valgt	å	anskaffet	meg	katt	og	ikke	mine	naboer.	
Tviler	sterkt	på	at	kattene	mine	går	med	på	å	
holde	seg	kun	hos	oss	og	kun	bruker	våre	bed	når	
behovet	er	der.	Det	er	heller	ikke	så	veldig	mange	
katter	som	kommer	inn	for	å	gå	på	do.	Som	eier	er	
det	mitt	ansvar	at	katten	ikke	sjenerer	naboene	og	
det	er	ikke	alle	som	liker	katter.	
MÅLET	ER	Å	HA	EN	TILFREDS	Å	LYKKELIG	KATT	

Noen	katter	har	mye	energi	og	nysgjerrighet.	
Disse	kan	slite	med	å	være	innekatter	selv	med	
tilgang	til	altan	eller	utegarde.	Turer	i	bånd	med	
eier	bør	prøves	men	for	disse	kan	utekatt	med	de	
gleder	men	også	risiko	som	dette	innebærer	være	
den	eneste	løsningen.	Nysgjerrighet	er	ikke	uten	
risiko	for	en	utekatt.	
Selvfølgelig	byr	utelivets	frihet	på	mye	kjekt	og	
spennende	for	pus.	Som	eiere	har	vi	imidlertid	
valget	til	å	se	på	muligheten	for	et	hjem	med	
spennenende	lek	under	vår	kontroll	med	
reduserer	risiko	og	gjerne	en	luftegarde.	
Resultatet	er	gjerne	også	en	mye	større	nærhet	til	
innekatten.	
Innekatter	lever	i	snitt	lengre	enn	utekatter.	
Andre	dyr	i	nabolaget	innebærer	mye	lek	og	glede	
men	også	en	risiko	for	sykdom	og	skader.	Spesielt	
om	våren	er	risikoen	høy	når	hannkatter	vandrer	i	
nye	områder.		Et	kattebitt	kan	gi	omfattende	
behandling	og	langvarige	plager.	
Det	er	gjerne	om	morgenen	kattene	er	ivrig	og	
glad	for	å	komme	ut.	Den	tiden	hvor	folk	hiver	seg	
i	bilen	for	å	rekke	jobb,	skole	eller	barnehage.	
	
	
Noen	ekstra	råd	
Katter	er	som	oftest	mest	aktive	i	skumringen	om	
morgenen	og	om	kvelden	når	det	mørkner.	Dette	
er	tiden	da	de	naturlig	jakter	på	byttedyr	som	
kommer	ut	for	å	sanke	mat.	Dette	er	da	ingen	god	
ide	å	ha	dem	i	rom	med	møbler	og	andre	ting	man	
er	redd	for	uten	kontrollert	leking	for	å	få	ut	
energi.	
Når	katten	skal	være	alene	så	sover	den	sjelden	
hele	tiden.	Anbefaler	da	å	begrense	område	katten	
har	tilgang	på	spesielt	som	liten	med	mye	energi	
og	dårlig	evne	til	å	koordinere	kroppsdeler	og	se	
avstander.	
Det	kan	gå	fryktelig	galt	hvis	ting	knuser	eller	
velter	og	hjelpen	kommer	sent.	
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