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Kattunger må få
tolv uker med
kattemor
Kattunger som tas fra
moren før de er tre
måneder gamle, kan bli aggressive,
utrygge, og tisse innendørs.
Les mer »

Stor hund i liten
leilighet - ikke
noe problem
Du behøver ikke bo i
hus for å ha stor hund.
En svær bamse kan stortrives i en liten
leilighet i byen.
Les mer »

LEVER LENGE: En katt kan leve til den er over tyve år. Det kan bli lange år om katten klorer, biter, eller sutter på alt ull og tøy den
kommer over – noe som er vanlige følger av å ta katten for tidlig fra moren. Her trygge skogkattunger som skal få være med
kattemor til de er tolv uker gamle.

Når hunden
bjeffer mot andre
hunder
Eieren av en tibetansk
spaniel har forsøkt
mange ulike metoder for å få hunden til å
slutte å bjeffe i møte med andre hunder,
men uten hell. Å få hunden til å …

Må være hos mor fire uker lenger enn valper

Kattunger må få tolv uker med kattemor

Les mer »

Når hunden tisser
inne

Kattunger som tas fra moren før de er tre måneder gamle, kan bli aggressive,

Hvorfor velger noen
voksne hunder å tisse

utrygge, og tisse innendørs.

inne?
Les mer »

Av Fanny B. Ofstad, Jan Petter Lynau (foto) - 10.03.2013 kl. 19:16. Sist oppdatert: 10.03.2013 kl. 19:21

Innekatter = Ikke
dyreplageri

Mange selger eller gir bort kattunger ved åtte ukers

Å ha en innekatt
krever mer av eieren

alder, og tror at dette er greit.

enn å ha en katt som
får lov til å være ute, forteller etolog og
katteekspert Bjarne O. Braastad

Men kattungene kan bli både sosialt klønete og usikre
mot andre katter dersom de tas fra moren for tidlig,

Les mer »

forteller katteekspert Bjarne O. Braastad, professor i
etologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap, og
medlem i fagpanelet i Dyrebar, VGs nye dyretjeneste.
Braastad har også skrevet flere bøker om kattens
språk og atferd.

En morsom og trygg møteplass for
alle som liker dyr!

− Det er svært viktig for en kattunge å være sammen
med sine kullkamerater i den tredje levemåneden. I
dette tidsrommet lærer kattungen sosial atferd,
gjennom blant annet lek sammen med søsknene
sine, sier Braastad.

Vi har eksperter du kan stole på

VIKTIG: Mange katter får
atferdsproblemer fordi de var for
unge og uselvstendige da de ble tatt
fra moren, sier katteekspert Bjarne
O. Braastad. Foto: Marte Vike
Arnesen

Artikler som gir svar
Sosiale grupper hvor du finner
likesinnede
Gode medlemsfordeler fra blant annet

Om katten gis bort for tidlig, kan den bli utrygg, noe
som kan gi flere negative konsekvenser for kattens
væremåte.
– Kattene kan også bli aggressive, og begynne å klore og bite på både ting og
mennesker, sier han.
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Hvis kattungene blir tatt for tidlig fra moren, får de ikke en naturlig avslutning på
diestadiet, og behovet for å sutte på ting kan vedvare.

Én mån

UANSVARLIG

− Katter vil også lettere kunne
urinere og markere innendørs, som
en følge av utrygghet, hvis de ikke

* Deretter løpende abonnement til kr 69,-.
Medlemskapet løper inntil du selv sier det opp.

takler det sosiale kattelivet
utendørs. Det er en fordel både for
kattunger og nye eiere å vente til
katten er minst tolv uker gammel
ved levering, sier Braastad.
Han forteller at det før i tiden var
vanlig å ta kattungene fra moren
ved åtte ukers alder.
− Mange tror fortsatt at dette er
greit. Antagelig fordi de er vant til at
hundevalper selges på det
tidspunktet. Selv om en kattunge
har sluttet å die, må de likevel ha
den sosiale biten sammen med
moren og de andre søsknene, sier

GLEDE: Dette er en av kattungene til Eva Dahl Eide, den
virker trygg og glad med både kattemor og matmor
tilgjengelig.

han.
Braastad synes det er uansvarlig og egoistisk å kvitte seg med kattunger for tidlig.
− Dyrevelferdsloven krever at alle som eier dyr skal ha tilstrekkelig kompetanse.
Både selger og kjøper har plikt til å sikre seg kunnskap, forklarer han.

STOR FORSKJELL

Eva Dahl Eide i Oslo er oppdretter av norsk skogkatt og leder i Norsk Skogkattring.
Hun har for tiden et kull på åtte kattunger, som alle er åtte uker gamle.

KOS: Eva Dahl Eide leker med de små kattepusene sine, og fremhever hvor viktig det er å la kattungene få nok tid med moren.
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− Jeg har også en kattunge fra et tidligere kull, som er solgt til en dame i Brasil. Hun
er tolv uker gammel. Når jeg ser de ni kattungene sammen, er hun et godt eksempel
på at det er svært viktig at kattunger ikke tas fra moren før de er tolv uker. Det er
stor forskjell på henne og de andre kattungene. Hun er mye tøffere både sosialt og
fysisk, og atskillig mer trygg og selvstendig, forklarer oppdretteren.
Eide forteller at hun tidligere har hatt en katt som ble tatt for tidlig fra moren.
− Den suttet på ting hele livet. Katter er ikke flokkdyr, slik som hunder, og er derfor
ikke like lette for et menneske å oppdra. Katter lærer i større grad av moren sin, og
selv om for eksempel mine avlskatter er innekatter, lærer moren dem å jakte
innendørs, sier hun.

LEKENDE KATTER: – Hvis folk betaler for en katt, vil de tenke nøyere gjennom avgjørelsen, og hva som kreves, sier skogkattoppdretter Eva Dahl Eide. Her leker hun med kattene hjemme på Ljan.

Eide, som for tiden har åtte voksne katter boende, har drevet oppdrett av norsk
skogkatt i seks år, og har gjennomsnittlig to til fire kull i året. Tidligere har hun også
hatt huskattkull.
– Huskatter får som regel ikke planlagte kull, og folk vil ofte ha ungene fortest mulig
ut av huset.

– Trodde det var greit
Barbara-Esther Busuttil (45) hadde nylig et kull på tre katter, som var en blanding av
norsk skogkatt og sibirkatt.
− Kattungene var ikke planlagte, så jeg la ut en annonse på nettet, slik at jeg kunne gi
dem bort. Jeg opplevde stor interesse fra folk som ville ha kattungene, forteller hun.
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TRYGGE: Kattungene til Eva Dahl Eide får alt de trenger av matmor.

Busuttil ga bort kattungene da de var åtte uker gamle.
− Jeg har aldri hatt kattunger før, og leste på internett at det var vanlig å levere dem
til de nye eierne i den alderen, så jeg trodde at det var greit, sier hun.
Busuttil har to katter og en hund hjemme, derfor hadde hun ikke mulighet til å
beholde kattungene.
− Hvis jeg hadde visst at det var nødvendig, kunne jeg hatt ungene hjemme i fire uker
til. Om jeg ikke hadde funnet nye eiere til dem, ville jeg ha omplassert dem gjennom
en veterinær, forklarer hun.

Klar regel
Hanne M. Lund er forbundssekretær i Norske
Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). Hun forteller
at de har klare regler angående leveringsalder på
kattunger.
− Kattunger skal ikke overlates til ny eier og nytt
hjem før de er tolv uker gamle og er fullvaksinert,
med mindre veterinæren har tilrådd noe annet.
Oppdrettere som er tilsluttet en NRR-klubb, har
ikke lov til å levere fra seg en kattunge som er
yngre enn ti uker.

Konsekvenser
Katten blir utrygg og
uselvstendig.
Den lærer ikke sosial atferd.
Den får ikke tilstrekkelig
oppdragelse av moren.
Kattungen blir aggressiv, og
klorer og biter.
Den kan få et suttebehov fordi
den ikke har fått en naturlig
avslutning av diestadiet.
Katten kan urinere og markere
innendørs.

- Ingen veterinær kan gi et medlem av en NRRklubb dispensasjon fra denne NRR-regelen,
forklarer hun.

Artikkelen er laget av Dyrebar, VGs nye nett-tjeneste for alle som er glad i dyr.
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Les mer her.

LES FLERE SAKER:

Hund gir bedre helse
Innekatt = Ikke dyreplageri
Slik kan du finne igjen en bortkommet katt
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Bli medlem nå!
Benytt deg av vårt lanseringstilbud:

Tre måneder - kr. 179,-

Én måned - k
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