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Alle, der har prøvet at miste en kat, fordi den blev væk – enten 

i nogle uendeligt lange timer, dage eller uger eller den aldrig 

dukkede op igen – ved, hvor frygteligt det er ikke at vide, hvor 

katten er, om der er sket den noget, fordi den er kommet på 

afveje, eller den måske er kommet af dage i værste fald. Men 

før man afskriver katten helt, er der nogle ting, man som ejer 

kan gøre, for at sikre sig, at katten har de bedste betingelser 

for at komme hjem igen. 

Alle katte kan forsvinde 

Måske er det nærliggende at tro, at det kun er fritløbende 

katte, som forsvinder her i Danmark. Det er dog ikke tilfældet. 

Selvfølgelig kan fritløbende katte forsvinde, men katte i 

indhegnede haver og indekatte kommer også bort fra deres 

mennesker engang imellem.  

En indekat kan slippe ud af en hoveddør ved et uheld. Måske 

har man håndværkere på besøg, som ikke er bevidste om 

katten, så den kommer ud af døren. Måske er der nogle 

gæster, som åbner døren i en god mening (hvis man bor i hus, 

altså). Måske misser man selv, at katten er løbet ud mellem 

benene på en, da man kom hjem. Måske kommer man til at 

åbne et vindue for meget, når man vil lufte ud, og så smutter 

katten ud. 

Da jeg boede i lejlighed, smuttede vores Skipper jævnligt ud i 

opgangen, og 3-4 gange opdagede vi det ikke før senere. Den 

ene gang – hvor min mand og jeg havde arbejdet rigtig meget 

og var trætte – opdagede jeg faktisk først, at han manglede 

midt om natten, da han ikke lå på hovedpuden, som han 

plejede. Heldigvis var han ikke sluppet ud af opgangen, og min 

søde nabo havde sørget for et lille tæppe, mad og vand uden 

for vores dør. Behøver jeg skrive, at jeg følte mig som verdens 

værste katteejer, da jeg opdagede min fadæse? Skipper var til 

gengæld ret upåvirket…  

En kat med indhegnet have kan slippe ud, hvis den finder en 

måde at forcere hegnet på. Nogle katte er rene 

udbryderkonger og kan finde selv det mindste smuthul ved at 

smyge sig igennem trådhegn, kaste sig over toppen af hegnet 

eller måske grave sig under hegnet. Deres fantasi fejler 

bestemt ikke noget, hvis de sætter sig for at ville ud. 

Og ja, selvfølgelig kan fritløbende katte også blive væk. Måske 

går de lidt længere væk, end de plejer og bliver forskrækkede. 

Så kan de risikere at løbe den gale vej i panik og dermed miste 

orienteringen. De kan blive lukket inde i folks huse, 

krybekældre, skure osv., hvis de kan finde på at gå ind i 

sådanne bygninger. De kan blive jaget væk fra deres eget 

territorie af en rivaliserende kat (eller en hund), så de er løbet 

for langt væk. 

Nogle er kan dog også blot være alt for sociale og kan finde på 

at gå langt for at finde nogle mennesker eller andre katte at 

’snakke med’, og så kan de også komme for langt væk til at 

finde hjem igen. 

Fælles for langt de fleste af disse bortløbne katte er, at de er 

bange, stressede, har mistet orienteringen og er forvirrede. 

Nogle gange kan en forvirret kat ikke engang finde ud af at 

komme til sin ejer, når de står over for den. Det oplevede min 

mor med en af sine tidligere katte for år tilbage – heldigvis 

fulgte han min mors stemme hjem, selvom han ikke ville vide 

af hende, da han så hende.  

Når katten er blevet væk 
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Før katten bliver væk  

Før din kat (risikerer) at blive væk, kan du tage dig nogle 

forholdsregler, så der er en større chance for, at den kommer 

hjem igen, hvis den bliver væk; 

- Neutraliser din kat. Fertile katte vil strejfe for at finde en 

mage. Neutraliserede katte har ikke den samme udlængsel og 

det samme drive for at finde en at parre sig med. 

- Sørg for, at din kat er øremærket og chippet. Jeg anbefaler at 

gå med livrem og seler ved at mærke katten på to måder. Et 

øremærke gør det synligt for andre, at katten har en ejer. Og 

en finder kan slå dig op, hvis de mener, at din kat har brug fr 

hjælp. En chip er smart, da mange øremærker falmer med 

tiden, og så er det godt, at man kan slå kattens ejer op på en 

anden måde. Alle dyrlæger og dyreværnsorganisationer 

tjekker for chip, selvom der er et øremærke, især hvis 

øremærket er ulæseligt. 

- Sørg for, at din kats chipnummer og øremærke er registreret i 

begge katteregistre. Og og at dine oplysninger altid er 

opdateret. Overraskende mange katteejere glemmer at 

opdatere,hvis de får et nyt nummer. Du kan vælge at gøre dine 

oplysninger synlige, så enhver der slår din kat op, kan finde et 

nummer til dig med det samme. Ellers er en finder af din kat 

nødt til at vente på katteregistrenes åbningstid for at kunne få 

registrene til at kontakte dig, medmindre en dyrlæge slår din 

kat op. Og så kan det blive en længerevarende affære at få din 

kat hjem. 

Link til begge katteregistre: 

www.katteregister.dk & www.dansk-katteregister.dk 

- HVIS din kat skal være fritløbende, så start med at lære den 

at gå i sele med dig, så den kan lære jeres område at kende 

ude at kunne blive væk til at starte med. Og fortæl gerne 

naboerne, hvordan din kat ser ud, så de ved, at den er der og 

eventuelt kan fortælle dig, hvis de ser den på afveje.  

- Er du lige flyttet, så hold din kat inde minimum i 3 uger, så 

den finder ud af, at den nu bor et nyt sted. Og introducer den 

langsomt til dens nye område. 

 

Hvis din kat er blevet væk 

Er uheldet ude, og er din kat væk, er der her nogle tips, som 

jeg vil anbefale dig at følge. 

Først og fremmest kender du din kat bedst. Hvis du har en kat, 

som kommer inden for 2 minutter, efter du kalder på den ude i 

haven, og den nu ikke har været hjemme i et par timer, så vil 

jeg anbefale dig at sætte tiltagene i værk med det samme. Det 

samme gælder selvfølgelig så snart, du opdager, at din kat er 

væk, hvis den går i indhegnet have eller er indekat.  

Jo hurtigere du går i gang, og jo flere tiltag du sætter i gang, jo 

større er chancen for at få din kat hjem igen. 

- Start med at efterlyse den i begge katteregistre. Hvis folk så 

slår din kat op, kan de se, at du mangler den.  

- Efterlys den i lokale Facebookgrupper. Er der nogle grupper 

for dit postnummer plus de omkringliggende postnumre, så 

efterlys den der. Efterlys den i grundejerforeningen eller 

beboerforeningen osv. Efterlys den i landsdækkende grupper 

også. Jo flere øjne derude, jo bedre. 

- Efterlys også gerne din kat hos politiet, Falck og lokale 

dyrlæger, så de ved, at du mangler din kat. 

 

- Kald på den konstant. Måske er du heldig, at den kan finde ud 

af at gå efter din stemme. Jeg anbefaler at kalde hvert 10.-20. 

minut, når du opdager, at din kat er væk. Derefter en gang i 

timen. Og især i skumringen morgen og aften samt i løbet af 

aftenen og natten, da din kat vil føle sig mere sikker efter 

mørkets frembrud, da der er mere ro i kvarteret. 

- Spred hurtigt dens kattegrus ud rundt omkring på din grund, 

hvis din kat har en kattebakke. Lugten kan hjælpe den hjem. 

- Rasl med dens mad eller lav den madlyd, som den er vant til 

at høre. En dame, jeg har hørt om, kaldte på sin kat ved at 

klippe med en saks – så vidste den, at den skulle have en pose 

vådfoder. Og alle tricks gælder, når man skal have sin kat hjem. 

Stil gerne noget af din kats mad, der hvor den slap ud, hvis du 

ved hvor. Du kan være heldig, at duften tiltrækker den, hvis 

den er i nærheden.  

- Spørg i alle huse og opgange på din egen og de 

omkringliggende blokke, om du må tjekke (eller de selv vil 

være rare at tjekke) kældre, skure, krybekældre, eventuelle 

http://www.katteregister.dk/
http://www.katteregister.dk/
http://www.dansk-katteregister.dk/
http://www.dansk-katteregister.dk/
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haver osv. Husk at kigge op i haverne. Nogle gange løber en 

kat op i et træ, hvis den bliver skræmt. 

- Del flyers ud med billeder og efterlysning af din kat i 

postkasserne i dit nærområde. 

- Sæt også flyers op på gadehjørner, i supermarkedet, på træer 

lygtepæle osv., så folk, der bevæger sig rundt i området, også 

kan holde øje.  

- Hvis du er flyttet inden for de sidste par måneder, så led også 

dér hvor du boede før. Og gentag gerne alle tiltagene, hvor du 

boede før. Nogle katte kan finde tilbage til en tidligere adresse, 

når de bliver væk. 

- Tjek Dyrenes Beskyttelse og de øvrige dyreværnsorgani-

sationers fremlysninger af katte. Måske har en af dem fundet 

din kat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og vigtigst af alt, giv ikke op!  

Det kan tage et stykke tid, før du får din kat hjem igen. Nogle 

katte kommer først hjem uger, måneder eller år efter de er 

blevet væk.   

Jeg håber, at du snart har din kat hjemme igen! 

 

 


