Indekatten kan også komme ud
Vi holder meget af vores katte og vil
ofre meget for at passe godt på dem.
Derfor har mange af os valgt at lade
dem leve inde i vores beskyttede hjem
for at undgå, at de møder farlig trafik,
farer vild, kommer til skade eller måske
bliver taget med af nogen.
Vi har nogle særligt smukke og elegante katte, der fortjener den bedste behandling. Men det at have indekat er
ikke altid, hvad katten ønsker. At have
indekat kræver et hjem med tid til aktivering og leg samt en indretning, der
tilgodeser deres behov for at hvæsse
klør og opholde sig i højden. Man kan
tilgodese rigtig mange af dens naturlige
behov indendørs og få en dejlig afbalanceret kat, men der vil altid være behov vi aldrig vil kunne opfylde. Katten
er en jæger og har derfor nogle stærke
sanser for at kunne fange bytte, disse
sanser er svære at stimulere hos indekatten og kan for nogle katte skabe
frustration og stress.
Denne frustration og stress kan vise sig
som det, vi vil beskrive som adfærdsproblemer. Overdreven vokalisering er
en adfærd, der ligger meget nær for
vores katte, hvis de føler sig understimulerede.
Muligheden for at kunne komme ud vil
stimulere:

På oplevelse i nærmiljøet i snor

Vores nysgerrige katte vil også elske,
at der i ny og næ bliver flyttet rundt på
tingene, og at der kommer nye ting til.
Har man mulighed for at placere sin
voliere i nærheden af huset, kan det
lade sig gøre at lade katten få direkte
adgang til volieren gennem et vindue
eller en kattelem. På billederne ses et
eksempel på en løsning, hvor der i et
nyt termovindue er lavet hul til kattelem.
Herfra kan de have direkte adgang eller
med en løbegang få adgang til volieren
hele døgnet rundt.
Der er naturligvis forskel på prisen af• Følesansen
hængigt af hvordan man vælger at byg- Find mere inspiration på nettet ved at
søge på:
De forskellige underlag under poterne, ge volieren. Generelt kan man regne
Katteløbegård
græs, asfalt, jordbund/sandbund, bark med en gennemsnitspris på ca. 3000
Katte Voliere
kr, hvis man vil op i en størrelse, hvor
på væltede træer og skovbund
• Synet
Cat enclosures
katten kan bevæge sig rundt i flere niGiv din egen lille tiger en spændende
At opleve og se fugle baske, nye omgi- veauer.
og miljøberiget hverdag i sin eget volieIndretningen af volieren er af stor bevelser at forholde sig til (er det farligt
re.
tydning. Her sætter kun fantasien
eller ej?)
grænser. Ved indretningen skal der
Gåtur i snor
• Hørelsen
særligt tages højde for:
En anden fantastisk måde at tilbyde din
• Bundlaget
De mange nye lyde af biler, menneindekat udelivets mange oplevelser er i
Et underlag der tilgodeser følsomme
sker, fulgepip, raslen i træer og buske
sele og snor. Så hvis volieren ikke er
kattepoter. Græs, fliser eller barkflis
• Lugtesansen
en mulighed pga. manglende have/
kan være udmærkede.
udendørsområde til at placere volieren,
• Udkigsposter
Udekattes markering, byttedyr mm.
Byg hvilepladser/udkigsposter i højden, så vil din kat hurtigt kunne lære at kom• Balanceevnen
me ud i det blå med snor på.
gerne fra 1,5-2,0 meters høje
Her følger en beskrivelse af, hvordan
Hvad der ellers kan berige kattenes
Muligheden for at kravle på nye genkatten kan lære at gå i sele.
miljø i volieret kan være:
stande, væltede træer, springe op på
Vigtigt for at nå til succes er at tilvænne
ukendte højder og udforske nye steder. • Rør at kravle igennem
katten langsomt.
• Træstammer/tykke grene at klatre
Her kommer to forslag til hvordan DU
Naturligvis er det lettere at tilvænne
på
kan tilbyde din indekat disse oplevelkillinger og unge katte, men selv de
• Smalle balancebomme
ser.
Voliere
voksne kan lære nye tricks.
• Kradsetræ/bræt
• Huler
Bor du i rækkehus, villa eller anden
Vælg først en passende sele med rem
bolig med eget udendørsareal/have vil • Aktivitetslegetøj til godbidder/mad
mellem forbenene, dette vil fordele
• Legetøj i snor
din kat ELSKE dig for at give den en
trækket i selen. Find en sele med smal• Og meget meget mere
voliere. Her er det kun fantasien, der
le remme, da de hurtigt vil føle sig holdt
sætter grænser for udformning og plafast af seler med brede kanter.
cering.
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Hvis du overvejer en voliere, er der
flere muligheder for udformning. Vigtigt
at tænke på er at give volieren en god
højde. For katten betyder muligheden
for at bevæge sig i højden, mere end
bundarealet. Volieren kan bygges fra
bunden med bjælker og hønsenet eller
findes som nyt i faste mål eller brugt på
nettet. Brugte fuglevolierer er solide og
findes i moduler, der er lette at bygge
sammen til ens behov.
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Første tilvænning starter i hjemmet. Her
skal katten langsomt vænnes til at gå
rundt med selen på. Start langsomt
med 10-20-30 min. Lok gerne med nogle lækre godbidder eller legetøj for at få
katten i bevægelse. Katten skal kunne
bevæge sig frit og ubesværet rundt i
selen i hele hjemmet og kunne springe
op og ned fra de sædvanlige ting. Lad
det blive en hyggelig leg at følge med
rundt i hjemmet med godbidder. Det er
vigtigt at den føler sig tryg ved at have
selen på, før næste trin påbegyndes.
Skaf en lang letvægtssnor, gerne op til
5 m, for senere at give katten mulighed
for at komme på afstand af ting, den
finder farlige. Kald nu på katten og giv
et forsigtigt træk i snoren efterfulgt af
en godbid. Nogle katte kan reagere ved
at trykke sig i gulvet, når de mærker et
træk i selen. Det er helt normalt. Gentag et kald, let træk i snoren efterfulgt af
godbid. Lad katten forstå at et let træk i
snoren betyder ”følg med”-og du får en
godbid/oplever noget positivt.

Hav tålmodighed, lad katten gøre alting
i sit eget tempo og lad den få gode og
positive oplevelser med at komme
udenfor. Hav in mente, at vores dejlige
katte ikke ønsker at spadsere lange
ture som en hund, men helst holder sig
i sit nærområde og føler sig mest tryg
ved vante og sædvanlige ruter i området.
Bliver katten skræmt, kan den trykke
sig ned eller forsøge at flygte. Støt katten og forstå dens angst. Sæt dig hos
den eller tag den op i armene. Forsøger
den at stikke af, så følg med til I er på
afstand.

menligne dem en lille smule med tigrene og løverne i zoo. Her mangler de
store kattedyr i høj grad stimulering af
de vilde sanser, der tilgodeses af dyrepasserne i form af miljøberigelse. Lad
os tilbyde vores ”små-tigre” de samme
muligheder for sansestimulering og
miljøberigelse ved at installere en voliere eller lære dem at opleve nærmiljøet i
sele.
Veterinærsygeplejerske
Maria Schmeltz Aaberg

Gåture er ikke kun forbeholdt sommerhalvåret med godt og varmt vejr. Giv
katten oplevelsen af at mærke efterårets blæsevejr med hvirvlende blade
og nye dufte. Lige så vel en kortere
vintertur ud i nyfalden sne, vil stimulere sanserne på en helt ny måde.

Bliver katten SÅ tryg ved at gå i sele,
kan turen udvides til en køretur ud i
skoven. Find nogle flotte væltede træer
Før katten er klar til at komme med
og oplev den lille tiger bevæge sig op i
udenfor, skal den føle sig tryg ved et
højden. Selv en tur på stranden kan
træk i selen og ikke stivne.
blive en spændende og stimulerende
Første gang katten skal med udenfor,
oplevelse. Det kan ikke beskrives med
er det vigtigt at være sikker på, at omgi- ord, hvor meget glæde og nysgerrighed
velserne er rolige og der ikke kommer
der kan ses i deres øjne og bevægelser
uforudsete forstyrrelser (hunde, andre
på en dejlig skovtur.
mennesker, biler, mm). Find et meget
Det kan varmt anbefales at give sin kat
afgrænset område, hvor katten kan få
denne oplevelse.
ro til i sit eget tempo at opdage den nye
verden. Dette afgrænsede område kan To gode muligheder for at give vores
langsomt udvides efter kattens eget
skønne indekatte en ny og spændende
ønske om at gå på opdagelse. Hav
tilværelse. Stimulering af flere sanser
fortsat godbidder med.
vil give en langt mere afslappet kat i
hjemmet. Det er ikke forkert at sam-

Artiklen i bladet indeholder mange flere fotos
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