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Måske har du haft 2 katte sammen, men har mistet den ene. 

Måske synes du, at din kat keder sig og spekulerer på, om det 

kunne være en idé med en kammerat til den. Der kan være 

forskellige grunde til at overveje at få en kat mere. 

Kattens sociale liv 

Vi mennesker, som er glade for katte, kan nogle gange ønske 

at have mere end en kat. For når et væsen er fantastisk, mon 

så ikke to er dobbelt så godt både for en selv og den kat, man 

har i forvejen? Og da mennesker er en social art, som ikke kan 

undvære andre mennesker, er det nærliggende at overveje det 

samme om vores kæledyr. 

Hvis vi ser nærmere på katten som dyreart, forholder det sig 

dog en smule anderledes. Katten er egentlig beregnet til, at 

kunne klare sig alene på egen pote. Faktisk lever katte ude i 

naturen for det meste kun sammen under parring, og når en 

hunkat får killinger, hvorefter killingerne forlader moderen 

efter et stykke tid. 

Dog kan katte finde på at leve i grupper i nærheden af for 

eksempel gårde eller steder inde i byen, hvor der fodres eller 

er en meget høj forekomst af byttedyr. Men stopper fodringen 

eller forsvinder byttedyrene, opløses gruppen af katte også, og 

de vender tilbage til at leve på egen hånd. 

Hvis kattene beslutter sig for at leve i en gruppe ude i naturen, 

er det i et matriarkat, hvor en hunkat får killinger. Hankillin-

gerne forlader gruppen i cirka 1-års alderen, mens hunkillin-

gerne bliver sammen med deres mor. Her vil hunkattene få 

killinger, som de er fælles om at passe og pleje. I matriakatet 

tillader nogle hunkattegrupper, at fertile hankatte slår sig ned i 

periferien af gruppen. 

Summa summarum - Vores kælekat, som ligger og snurrer inde 

i den lune sofa, har måske ikke brug for en kammerat, men har 

det ganske fint uden. 

Katte og venskaber 

Katte kan godt skabe venskaber, hvis de lever i en gruppe. 

Men de vælger selv, hvem de bliver venner med – ligesom os 

mennesker. De vælger ofte kuldsøskende eller andre katte på 

samme alder. 

Dette valg sætter vi dog ud af kraft, når vi finder en ny kat, 

som vi flytter ind i vores hjem. Og derfor har vi ejere et stort 

ansvar i at sikre, at kattene kan se en fordel i at bo sammen, 

når de nu ikke selv har valgt hinanden til at starte med. 

Vi mennesker skal nogle gange minde os selv om, at en ny kat i 

hjemmet svarer til, at der pludselig flyttede et fremmed 

menneske ind i vores hjem – endog et menneske, som vi ikke 

har inviteret, som vi måske synes er farlige, og som vi bestemt 

ikke selv har valgt skulle være der. Derfor er det vores ansvar 

at sikre, at kattene lærer hinanden at kende på en positiv og 

skånsom måde – især fordi katte ude i naturen går deres vej 

eller jager andre katte væk, hvis de ikke enes! Det kan de ikke, 

når vi vælger at sætte dem sammen. 

 

Vil katten have en kammerat? 

Før du tager ud og henter en kammerat til sin kat, bør du gøre 

dig følgende overvejelser: 

- Hvis katten har adgang til udelivet eller kan se andre katte 

udenfor, hvordan reagerer den så? Er den ligeglad, bliver den 

gal, bange eller er den positivt indstillet og vil gerne opsøge en 

fremmed kat? 

Sammenføring af katte 



  

2 
www.kattetrivsel.dk 

Positivt indstillet er et godt tegn. Resten er ikke. 

- Hvis katten har boet sammen med en anden kat før, hvordan 

havde de det så sammen? Var den tilbageværende kat 

opsøgende over for den anden kat? Eller blev den mere opsøgt 

af den kat, som er væk nu? Og sloges de meget, eller 

ignorerede de hinanden. Og er den tilbageværende kat 

blomstret op og er blevet mere udadvendt eller social, nu hvor 

den anden er væk? 

Hvis den tilbageværende kat var opsøgende over for den kat, 

som nu er væk, er det et godt tegn. 

- Ved du som ejer, om katten som killing blev socialiseret med 

andre venlige katte, ud over dens mor og søskende? 

I så fald er det et godt tegn. 

- Hvor gammel katten er. Hvis det er en ældre kat, som har en 

masse vaner og rutiner, er det ikke altid, at det er fedt at en ny 

kat kommer og roder op i tingene. Ligesom vi mennesker 

bliver lidt mere satte og sære med alderen, gør katte det også. 

I så fald skal din seniormis måske have lov til at nyde sit otium i 

fred. 

Der er flere faktorer at overveje. Det kan du læse om separat i 

min guide Bør min kat få en kammerat? 

 

Vælg den rette kammerat 

Hvis du kan sætte kryds ved, at din kat var opsøgende over for 

en tidligere kattesambo, at den gerne vil snakke med andre 

katte, hvis den ser dem eller møder dem udenfor, og/eller at 

den blev socialiseret godt med andre katte i dens killingetid 

(især omkring 2-7 ugers alderen), så har du et godt fundament 

for at vælge en kammerat til sin kat. Dog skal du holde dig for 

øje, at eftersom kattene ikke selv vælger hinanden, kan du 

risikere, at de enten ikke enes alligevel eller blot lever side om 

side, men ikke har noget med hinanden at gøre som sådan. 

For at opnå det bedste match, bør du huske følgende: 

- Anskaffer du dig 2 killinger, er det godt at vælge to 

kuldsøskende. Ved en enlig killing, bør den anden killing have 

cirka samme alder. De har for det meste stor glæde af 

hinanden resten af samlivet, men der er desværre ikke garanti 

for, at alle katte vil blive ved med at trives sammen. Nogle 

lever side om side, når de bliver voksne uden egentlig 

interaktion kattene imellem, mens andre i nogle tilfælde må 

have en nyt hjem, hvis de begynder at mistrives. 

- Han- og hunkatte leger generelt forskelligt. Hankatte kan 

godt lide brydekampe, mens hunkatte leger tagfat. Selvfølgelig 

er der undtagelser, men ofte kan samme køn være en god idé, 

selvom 2 forskellige også sagtens kan fungere godt sammen. 

- Hvis du gerne vil have en killing, og du har en ældre kat 

(allerede fra 3-4-årsalderen), er det en god idé at tage to 

killinger, da de har et helt andet energiniveau end en lidt 

ældre kat. Så kan de underholde hinanden, mens den voksne 

kat kan få lidt fred eller selv kan vælge at hoppe med på lidt 

leg, når det passer den. 

- En meget nervøs kat kan have godt af en meget rolig 

kammerat, som den kan spejle sig i. En meget energisk kat kan 

have god gavn af en kammerat med samme energiniveau. Det 

er vigtigt at overveje den nuværende kats sind og finde ud af, 

hvad den bedst vil kunne matches med. 

- Du skal sørge for at kunne aflevere den nye kat tilbage igen, 

hvis det trods alle gode intentioner og sammenføringens kunst 

ikke lykkes at få kattene til at enes og leve sammen i 

fordragelighed. 

Sammenføring - tjekliste 

Sammenføring af katte kan tage alt fra dage (især killinger) til 

uger eller måneder. Det afhænger af kattenes sind. Og jo mere 

tid du bruger på at sammenføre kattene på en skånsom måde, 

jo større er chancen for at sammenføringen bliver succesfuld.  

Det er vigtigt, at al positiv adfærd under sammenføringen 

belønnes med godbidder, ros og leg, mens negativ adfærd skal 

ignoreres. 

Når du har gjort sig alle de ovenstående overvejelser og har 

fundet det rette match til sin kat, er det tid til 

sammenføringen, som sker uden, at kattene ser hinanden til at 

starte med:  

☐ Udvælg et rum, som den nye kat kan bo i til at starte med. 

Sørg for, at der er alle de resurser, som den har brug for; 

kattebakke, mad- & vandskål, en hule, en katteseng, legetøj, 

kradsetræ, håndklæder/tæpper til duftoverførsel senere, mv.   

☐ Sæt derefter Feliway op i det generelle opholdsområde i dit 

hjem plus inde i den nye kats værelse.  

Feliway er en diffusor, som indeholder kunstige feromoner, 

som fortæller dine katte, at de kan føle sig trygge i hjemmet. 

Det hjælper både din nuværende kat med at have det godt, nu 

der er en fremmed kat inde på dens territorie, og det giver 

tryghed til den nye kat, som er blevet revet op med rode fra 

sin normale tilværelse.  

☐ Zylkene-tabletter til begge katte kan også nedsætte 

eventuel stres ved den nye situation. Du kan starte din 

nuværende kat op en uges tid før den nye kats ankomst, mens 

den nye kat kan startes op samtidig, hvis det er muligt, hvor 

den kommer fra. 

☐ Ved ankomsten sættes den nye kat ind i rummet, og den 

bør selv forlade transportkassen og indtage rummet i sit eget 
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tempo. 

☐ Lad den nye kat opsøge dig, men nus eller leg gerne med 

den, hvis den lægger op til det. 

☐ Når du opholder dig med den nye kat, kan det være en god 

ide, at en anden tilbringer lidt tid med din nuværende kat. Der 

kan leges, gives godbidder, fodres eller blot kæles. Er du alene 

i hjemmet kan den fodres, give godbidder eller gives lidt 

legetøj. 

- Efter en dags tid er det tid til, at kattene skal lære hinandens 

dufte at kende, og der skal skabes en fælles duft kattene 

imellem.  

☐ Først lader du kattene lære hinanden dufte at kende ved at 

gnide begge katte med nogle rene klude og give kattene 

hinandens klude, så de kan undersøge den anden kats duft.  

☐ Når kattene ikke reagerer negativt på hinandens dufte mere 

(hvæser, knurrer eller fnyser), gnider du fortsat kattene med 

klude, men nu lægges de i en pose sammen, hvor de 

opbevares og vises til begge katte.  

☐ Disse klude bruger du efter en dags tid også til at gnide på 

familiemedlemmer, dørkarme, stole- og bordben, møbler og 

de andre steder, hvor kattene normalt ville afsætte deres duft. 

Dette skaber en fælles duft, som den nye kat er en del af.  

Når kattene heller ikke reagerer negativt på den blandede 

duft, er det tid til næste trin i sammenføringsprocessen. 

☐ Den nuværende kat lukkes ad flere gange ind på et værelse, 

mens den nye kat får lov til at udforske hjemmet i sit eget 

tempo ved at du blot åbner døren ind til dens rum, så den kan 

gå på opdagelse.  

☐ Efter nogle gange kan du lade den nuværende kat komme 

ind på den nye kats værelse, mens den nye kat er ude i 

hjemmet og udforske det.  

☐ Samtidig begynder du at bytte nogle af kattenes resurser 

rundt ved rokering, så en af den nye og nuværende kats 

kattesenge byttes rundt. Det samme gøres med legetøj, 

tæpper mv. hver dag. Når kattene heller ikke reagerer negativt 

på hinandens dufte rundt omkring i hjemmet eller ved 

udbytning, er det gode tegn, og du kan gå videre i 

sammenføringen. 

☐ Det er tid til at fodre kattene på hver sin side af døren ind til 

den nye kats værelse. Døren skal være lukket.  

☐ Når begge katte spiser uden problemer, kan du prøve at 

åbne døren på klem ved spisetid, så kattene kan se hinanden. 

De må ikke kunne få fat i hinanden til at starte med. Hvis de 

blot snuser nysgerrigt og godt kan finde ud af at spise og få 

godbidder på hver sin side af døren. 

☐ Hvis kattene ikke reagerer negativt ved synet af hinanden, 

er det tid til at åbne døren og lade dem være sammen kort. 

Aflæs kattene grundigt og lad dem kun være sammen få 

sekunder til få minutter ad gangen til at starte med. Stille og 

roligt øges tiden kattene er sammen. 

☐ Når kattene er ude sammen, er det vigtigt, at de lærer at 

forbinde hinanden med noget positivt. Derfor skal de roses, 

gives godbidder og leges med.  

OBS - Når du leger med legetøj ed kattene, især i starten hvor 

de ikke kender hinanden særligt godt, skal der bruges 2 ens 

stykker legetøj, så du ikke risikerer skærmydsler kattene 

imellem, fordi de begge vil have det samme stykke legetøj. 

☐ Lad ikke kattene være alene hjemme sammen, før du over 

flere dage har observeret, at kattene kan være sammen uden 

at reagere negativt på hinanden i nogle timer ad gangen. 

Det er vigtigt, at denne guide følges i kattenes tempo. Hvis den 

ene eller begge katte udviser negativ adfærd i et trin i 

processen, skal du gå et skridt tilbage og fortsætte med det 

forrige skridt, indtil kattene igen ikke reagerer negativt på 

hinanden. Dernæst kan du prøve at gå videre til det næste trin 

igen. 

Bevaring af det gode samliv 

 
 

Hvis sammenføringen har været en succes, er du kommet 

rigtig langt i kattenes nu fælles samliv. Men dermed er det ikke 

tid til at hvile på laurbærrene. Det er vigtigt fortsat at sikre, at 

kattene forbinder hinanden med noget godt ved at rose dem 

ved positiv kontakt med hinanden, ved at lege med dem i 

nærheden af hinanden/med dem begge på en gang og give 

dem godbidder. 

Derudover er noget af det vigtigste i bevaringen af det gode 

kattesamliv at sørge for, at der er rigelige resurser i hjemmet. 

Der skal være flere madskåle, vandskåle, steder at sove (i 

mange højder), flere stykker legetøj osv., så kattene ikke 

behøver føle, at de skal slås for deres resurser. 

Når ens katte er blevet sammenført, kan du opleve, at de ikke 

nødvendigvis får et tæt forhold til hinanden, men nærmere 

lever side om side. Det er helt normalt, og så længe der ikke er 

konfrontationer eller skærmydsler kattene imellem, er 

sammenføringen gået godt – så har kattene bare valgt at leve 

side om side, lidt ligesom vi gør med vores naboer; Vi ved, de 
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er der, hilser måske på dem, men passer måske ellers bare 

mest os selv.  

Hvis kattene derimod opsøger hinanden, sover sammen, 

vasker hinanden og leger sammen, er det fantastisk, og så har 

du fået skabt fundamentet for et godt kattevenskab. 

Ny kat flytter ind 

Er du nået frem til, at en kattekammerat er det rette valg for 

både din kat og sig, men har du stadig nogle tanker eller 

spørgsmål i forhold til, hvad der kunne være det bedste 

match…  

Er du 80% sikker på, at en kattekammerat er en god ide, men 

vil du gerne være 100% sikker på det eller have afkræftet 

tanken om det… 

Er du i tvivl om, hvilken slags kat der er det bedste match til 

din nuværende kat… 

Står du i en sammenføringsproces og har spørgsmål… 

 

- Så er du velkommen til at kontakte mig på 

www.kattetrivsel.dk   
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