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Katten har herhjemme og i store dele af 
udlandet haft en stor fremgang som fami-
liedyr. I en tidligere artikel i DVT kunne vi 
konkludere, at »der i de forløbne 15 år er 
sket en væsentlig stigning i antallet af 
danskere, som holder kat«1. For Danmark 
har vi ikke tal, som går længere tilbage, 
men fra Storbritannien har vi tal, som 
peger på, at der mellem 1965 og 2004 er 
sket en fordobling af antallet af katte 
holdt som familiedyr i forhold til antallet 
af indbyggere – fra under otte til over 16 
katte per hundrede indbyggere2. 

* Forfatterne vil gerne takke Videncenter for 
Dyrevelfærd for økonomisk støtte.

- resultater fra et repræsentativt studie af velfærden hos privatejede katte i Danmark*

I de fleste vestlige lande nyder katten i 
dag en popularitet som familiedyr, der er 
på linje med hundens; og i Europa ser der 
ud til at være flere husstande med kat end 
husstande med hund3. I Danmark viser den 
seneste undersøgelse, at selv om der er 
flere katte end hunde, der bliver holdt som 
familiedyr, så er der stadig flest husstande, 
som har hund4. Noget tilsvarende har man 
fundet i USA5. Sideløbende med kattens 
voksende popularitet er der sket store 
ændringer i måden, hvorpå katte holdes, 
passes og bliver avlet. Man ved dog meget 
lidt om, hvordan disse ændringer påvirker 
kattenes velfærd.

Liv som indekat
En vigtig ændring er, at et stigende antal 

katte holdes som indekatte. Dette er tilsy-
neladende mere udbredt i USA end i 
Europa6,7. Holder man en kat som indekat, 
beskytter man den mod trafikulykker, mod 
at komme til skade i slåskampe med andre 
katte og mod en række andre farer. Samti-
dig vil man dog kunne komme til at forhin-
dre katten i at udføre forskellige former for 
naturlig adfærd8. Ser man på den eksiste-
rende litteratur, er der også noget, som 
tyder på, at indekatte har en forøget risiko 
for at udvikle bestemte sygdomme9-11. Den 
vigtigste årsag til dette formodes at være 
en inaktiv livsstil, som leder til livsstilsbe-
tingede sygdomme. Endvidere er der i lit-
teraturen fundet en sammenhæng mellem 
adfærdsproblemer hos katte og det, at de 
holdes inde, som forklares ved kattenes 
manglende aktivitet og manglende varia-
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tion i miljøet12-14. En kat, som keder sig eller 
er stresset, kan være mere tilbøjelig til at 
udvise uønsket adfærd såsom overdreven 
vokalisering, aggressivitet, kradsen på 
møbler og andet inventar samt defækering 
og urinering uden for kattebakken. 

Neutralisering
En anden vigtig ændring er, at det store 
flertal af kattene nu bliver neutraliseret1,15. 
Kirurgisk sterilisation eller kastration kan 
påvirke kattens velfærd på flere måder. 
Katten skal gennemgå en operation med 
tilhørende fuld anæstesi, og begge dele 
kan lede til komplikationer. På længere 
sigt øger neutralisering risikoen for fedme, 
hvilket igen kan føre til diabetes og andre 
sygdomme9,10,16. På den anden side 
beskytter neutralisering også kattene mod 
sygdomme2, og hos både han- og hun-
katte ser det ud til, at neutralisering mind-
sker aggression17. Hos hankatte mindsker 
kastration strejfen og kampe med andre 
katte, og dermed mindskes risikoen indi-
rekte for at blive kørt over og for at få bid-
sår med tilhørende komplikationer i form 
af bylder og overførsel af katte-aids (FIV) 
og katteleukæmi (FeLV)18. Sterilisation af 
hunkatte reducerer risikoen for at udvikle 
mammatumorer19, og samtidig kan man 
være med til at forhindre fejlernæring og 
sygdomme hos killinger ved at mindske 
forekomsten af killinger i et bestemt 
område.

Avl
Et tredje vigtigt skifte vedrører den orga-
niserede avl af katte. Selvom katten i vores 
del af verden har været et husdyr i mere 
end et årtusind, begyndte den selektive 
avl af katte først relativt sent20. Den mål-
rettede katteavl kan i teorien bidrage til at 
bekæmpe arvelige sygdomme, men den 
kan også have alvorlige negative konse-
kvenser. Der er tre former for mulige nega-
tive effekter på kattenes velfærd2: 1) 
Fremavl af ekstreme træk, som i sig selv 
giver anledning til velfærdsproblemer – fx 
flade næser, der giver problemer med vejr-
trækning og infektioner i luftvejene; 2) 
øget forekomst af sygdomme som følge af 
manglende genetisk diversitet; og endelig 
3) øget forekomst af adfærdsproblemer.

Undersøgelse af 
velfærdsproblemer 
Sammenfattende kan man altså sige, at 
katte, der holdes som familiedyr, kan lide 
af en række velfærdproblemer som konse-
kvens af måden, hvorpå de holdes, passes 
og bliver avlet. Så vidt vi har kunnet finde 
ud af, eksisterer der ikke nogen repræsen-
tative studier, som relaterer disse faktorer 
til den faktiske forekomst af velfærdspro-
blemer hos katte, der holdes som familie-
dyr. Formålet med den undersøgelse, som 
vi fortæller om i denne artikel, er at 
udfylde dette hul i forskningen.

Undersøgelsen gengiver resultater fra 
besvarelsen af et spørgeskema, som blev 
sendt til et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning. Resultaterne af den 
samlede undersøgelse af danskernes for-
hold til katte samt status og udviklings-
tendenser i forhold til hold af katte er tidli-
gere præsenteret i DVT1. I nærværende del 
af undersøgelsen ser vi alene på den del af 
besvarelserne, som kom fra katteejere (n = 
415), og vi ser nærmere på, hvordan de tre 
ovenfor nævnte ændringer kan have 

betydning for udbredelsen af adfærds- og 
helbredsproblemer blandt katte, der hol-
des som familiedyr. 

Undersøgelsen omhandler danske katte, 
men det er vores opfattelse, at de sam-
menhænge, vi finder, kan generaliseres til 
kattenes forhold i andre lande med tilsva-
rende urbanisering, klima mv.  

Vi har allerede publiceret en engelsk-
sproget artikel i tidsskriftet Animal Wel-
fare21 med resultaterne af denne undersø-
gelse. Nærværende artikel er derfor en 
sekundær publikation rettet mod de dan-
ske dyrlæger og den danske offentlighed. 
Vi har udeladt en del detaljer relateret til 
dataanalysen og designet af spørgeske-
maet. Desuden nøjes vi med at sammen-
fatte hovedresultaterne i form af figurer 
og at beskrive de negative resultater i 
generelle termer. Læsere med interesse for 
undersøgelsens metode og tallene bag 
resultaterne henvises venligst til den pri-
mære publikation.

Metode og resultater
Vi har allerede givet en sammenfattende 
beskrivelse af undersøgelsens metode i 
den tidligere artikel i DVT1, og en nærmere 
beskrivelse af metoden gives som nævnt i 
den engelsksprogede artikel21. Derfor vil vi 
her nøjes med indledningsvis at sammen-
fatte nogle få punkter: 

Dataindsamling blev foretaget af Nor-
stat i oktober 2015. Hovedparten af 
undersøgelsens deltagere besvarede spør-
geskemaet online, men for deltagere over 
64 år skete det via telefon, da brug af 
internet er mindre udbredt hos denne 
gruppe. Spørgeskemaet indeholdt 45 
spørgsmål. En del af disse var rettet til alle 
– uafhængigt af, om de havde kat eller ej. 
Skemaet blev via Norstats panel sendt til 
et udsnit af befolkningen (n = 6120), som 
var repræsentativt i forhold til alder, køn 
og bopæl. Der var en svarprocent på 33 (n 
= 2003). For at korrigere for skævheder 
som følge af, at svarfrekvensen varierede 
mellem de forskellige socio-demografiske 
grupper, blev besvarelserne vægtet i for- >
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hold til alder, køn og bopæl. Besvarelserne 
er derfor repræsentative for den danske 
befolkning på disse tre parametre.

Alle de 2003 personer, som svarede, 
blev spurgt, om de har eller har haft mindst 
én kat i deres hjem. Flertallet, 66 %, sva-
rede negativt, mens 13 % svarede, at de 
tidligere har haft en kat, og 21 % svarede, 
at de har mindst én kat i deres hjem. De 
sidstnævnte 415 katteejere svarede på en 
række yderligere spørgsmål om deres kat. I 
tilfælde af flere katte i husstanden, blev 
katteejerne bedt om at besvare spørgsmål 
om den ældste kat.

Af kattene var 20 % indekatte i den for-
stand, at de altid lever inden døre eller kun 
kommer ud ved særlige lejligheder (typisk 
når familien er i sommerhus). 8 % havde 
adgang til en lukket have, mens 63 % 
havde adgang til at komme ud enten via en 
kattelem eller ved at blive lukket ud af eje-
ren eller en anden fra ejerens husstand. 
Endelig var der 9 % af kattene, som mere 
eller mindre permanent lever udenfor. Da 
vi har grund til at tro, at ejerne af de sidst-
nævnte katte kun i begrænset omfang 
havde viden om deres kattes sundhed og 
adfærd, er disse katte udelukket fra den 
videre del af denne undersøgelse. Vi ender 
derfor med i den videre undersøgelse at se 
på svar vedrørende 378 katte.

Langt hovedparten af kattene (86 %) 
var neutraliseret, mens der var 4 % af han-
kattene og 9 % af hunkattene, som var 
intakte. Hvad angår racer, var flertallet (62 
%) almindelige huskatte, mens 15 % var 
racekatte. 21 % blev beskrevet som »blan-

dingskatte«. Blandt racekattene var der en 
stor spredning, hvor de oftest forekom-
mende var Norsk Skovkat og Maine Coon, 
som tilsammen udgjorde knap halvdelen af 
racekattene.

I forhold til at vurdere kattenes velfærd 
ser vi på to typer af problemer – adfærds-
problemer og helbredsproblemer. I den 
resterende del af artiklen vil vi først kort 
give en oversigt over forekomsten af de to 
typer af problemer for kattepopulationen 
som helhed og dernæst gøre rede for, 
hvordan de tre faktorer, vi er interesseret i 
– altså om katten er indekat, om den er 
neutraliseret, og om den er en racekat – 
kan forklare forekomsten af de fundne 
problemer.

Forekomsten af adfærds- og 
helbredsproblemer
Adspurgt om »væsentlige problemer« med 
kattens adfærd var der 22 % af ejerne, 
som svarede, at deres kat ødelægger 
møbler og ting, fx ved at kradse i møbler, 
15 % svarede, at katten viser angst over 
for andre katte, hunde eller mennesker, 12 
% svarede, at katten er urenlig, 11 % sva-
rede, at katten viser tegn på kedsomhed, 
fx ved at »miave« eller ved ikke at ville 
lade ejeren være i fred, 4 % svarede, at 
katten kunne være aggressiv over for eje-
ren, 4 % svarede, at katten kunne være 
aggressiv over for gæster, 4 % svarede, at 
katten kunne være aggressiv over for andre 
dyr i hjemmet, og endelig svarede 5 %, at 
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Figur 1. Forekomsten af adfærdsproblemer (i %) blandt indekatte, katte med adgang til lukket have og katte med adgang til at komme ud (N=378). Stati-
stisk signifikante forskelle (på 0,05-niveau) mellem indekatte, katte med adgang til at komme ud i en lukket have og katte med adgang til at komme ud 
(referencegruppen) er markeret med *. 
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Figur 2. Forekomsten af adfærdsproblemer (i %) blandt neutraliserede og ikke-neu-
traliserede katte (N=376). Statistisk signifikante forskelle (på 0,05-niveau) mellem 
ikke-neutraliserede og neutraliserede katte er markeret med*. 
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deres kat har andre adfærdsproblemer. 
Omkring halvdelen af ejerne svarede, at 
de ikke oplever nogen adfærdsproblemer 
med deres kat. Sammenfattende er det 
altså omkring halvdelen af danske katte-
ejere, som oplever »væsentlige proble-
mer« med deres kats adfærd.

Når det kommer til helbredsproblemer, 
rapporterede 10 % af ejerne, at deres kat 
er overvægtig, 5 % angav, at deres kat har 
gigt, 4 % sagde, at deres kat har tand/ 
mundhulelidelser, 2 % angav nyrelidelser, 
2 % urinvejslidelser, 2 % diabetes og 1 % 
stofskiftelidelser. Hele 75 % angav, at 
deres kat ikke på nuværende tidspunkt 
havde nogen af de nævnte lidelser, og kun 
3 % vidste ikke, om deres kat fejlede 
noget af det nævnte. Da der, bortset fra 
overvægt, er en relativt lav forekomst af 
de forskellige sygdomme, har vi i det føl-
gende valgt at slå forekomsten af gigt, 
tand/mundhulelidelser, nyrelidelser, urin-
vejslidelser, diabetes og stofskiftelidelser 
sammen til én variabel: sygdom. Sam-
menfattende kan man på den baggrund 
sige, at ifølge oplysninger fra de danske 
katteejere er der 14 % af kattene, som 
aktuelt var syge. 10 % var overvægtige 
og 75 % blev angivet som raske.

Kan de tre faktorer forklare de fundne 
adfærdsproblemer?
Vi vil indlede med at se på, i hvilket 
omfang de fundne adfærdsproblemer kan 
forklares ud fra de tre faktorer, vi fokuse-
rer på i denne undersøgelse: 1) om katten 

traliserede katte, som ikke havde nogen 
af de anførte adfærdsproblemer sammen-
lignet med de intakte katte.

Endelig kan det nævnes, at det ikke 
synes at gøre nogen væsentlig forskel i 
forhold til nævnte adfærdsmæssige pro-
blemer, om en kat er en huskat, en race-
kat eller en blandingskat. De eneste for-
skelle, som her viste sig signifikante, var, 
at signifikant færre racekatte end hus-
katte var urenlige, og at signifikant flere 
blandingskatte udviste tegn på frygt for 
andre katte, hunde eller mennesker.

Kan de tre faktorer forklare de fundne 
helbredsproblemer?
Lidt uventet fandt vi ingen sammenhæng 
mellem forekomsten af helbredsproble-
mer, og om katten var indekat eller havde 
adgang til at komme ud. Det samme var 
tilfældet med hensyn til, om katten var 
neutraliseret eller intakt. 

Derimod gjorde det i forhold til fore-
komsten af sygdomme en stor forskel, om 
katten var en huskat, en racekat eller en 
blandingskat. Som det fremgår af Figur 3, 
var der en markant højere forekomst af 
sygdomme hos racekatte sammenlignet 
med huskatte. Signifikant flere racekatte 
end huskatte havde ifølge deres ejere 
mindst en af de nævnte sygdomme, og 
omvendt havde signifikant flere huskatte 
sammenlignet med racekatte ingen af de 
nævnte sygdomme. Blandingskatte synes 
i forhold til forekomsten af sygdomme at 
ligge et sted mellem de to andre, og der 
er signifikant flere huskatte end blan-
dingskatte, som ikke har nogen af de 
nævnte sygdomme.

Det samme billede tegnede sig, da ejerne 
blev spurgt om deres kats generelle sund-
hed. Således var det 91 % af ejerne af hus-
katte, som gav udtryk for, at deres kat 
generelt var rask, mens det kun var 62 % af 
ejerne af racekatte, som kunne sige det 
samme. Dette er en statistisk signifikant 
forskel. Igen lå blandings kattene imellem 
de to andre med 86 %. 

På baggrund af forskelle i antallet af 
ejere, som vaccinerer deres kat – som for 
racekatte er 75 %, mens det for hhv. 
blandings- og huskatte er 35 og 48 % – 
kan man have en mistanke om, at de 
fundne sammenhænge med hensyn til 
sygdomme afspejler forskelle i fokus på 
kattens sundhed snarere end reelle for-

bliver holdt som indekat eller får lov at 
komme ud, 2) om katten er neutraliseret 
eller intakt, og 3) om katten er en race-
kat, en huskat eller en blandingskat.

Som det fremgår af Figur 1, gør det en 
stor forskel i forhold til forekomsten af 
adfærdsproblemer, om en kat har mulig-
hed for at komme ud. Der var signifikant 
flere indekatte, som var urenlige, som 
ødelagde møbler og andre ting, og som 
udviste tegn på kedsomhed, end det var 
tilfældet for katte, der havde adgang til 
at komme ud. Omvendt var der signifi-
kant flere katte, som havde adgang til at 
komme ud, der ikke havde nogen af de 
opregnede adfærdsproblemer, end det 
gjaldt for indekattene. Katte, som kun 
havde adgang til en lukket have, syntes at 
ligge et sted midt i mellem, hvad angår 
forekomsten af adfærdsproblemer. På et 
enkelt punkt, nemlig med hensyn til 
urenlighed, var der signifikant flere katte 
med adgang til en lukket have, som udvi-
ste større problemer end katte med 
adgang til at komme ud.

Som det fremgår af Figur 2, er der også 
store forskelle i forekomsten af adfærds-
problemer, afhængigt af om katten var 
neutraliseret. (På grund af det lille antal 
kastrerede hankatte og steriliserede hun-
katte valgte vi at slå de to sammen til en 
gruppe). Således udviste intakte katte i 
langt højere grad aggressiv adfærd over 
for gæster end katte, som var kastreret 
eller steriliseret. Omvendt var der en 
næsten dobbelt så stor andel af de neu- >
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Figur 3. Forekomsten af sygdomme (tand/mundhule-, nyre-, urinvejs-, stofskiftelidelser 
og diabetes) (i %) blandt racekatte, blandingskatte og huskatte (N=367). Statistisk signi-
fikante forskelle (på 0,05-niveau) mellem racekatte, blandingskatte og huskatte (referen-
cegruppen) er markeret med *.
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skelle. Derfor gennemførte vi en analyse, 
hvor vaccination var indsat som kontrolva-
riabel. Men denne analyse ændrede ikke 
ved de fundne signifikante forskelle i syg-
domsniveau mellem huskatte og race-
katte.

Diskussion

Diskussion af de fundne adfærdsproblemer
Vi fandt en klar sammenhæng mellem, om 
en kat holdes inde og en øget forekomst af 
en række adfærdsproblemer. Dette resultat 
er i overensstemmelse med, hvad andre har 
fundet13. Der er flere forklaringer på denne 
sammenhæng, og forklaringerne varierer fra 
den ene type adfærdsproblem til den anden.

Helt generelt kan der siges at være en 
sammenhæng mellem øget forekomst af 
adfærdsproblemer på den ene side og på 
den anden side øget stress, manglende 
mental stimulering og mangel på fysisk 
aktivitet14. Indendørs hold vil for de fleste 
katte begrænse udfoldelsesmulighederne 
både i forhold til areal og variation i stimuli. 
Selv om livet inden døre også giver nogle 
fordele for kattene, er det ikke alle katte, 
som er lige gode til at tilpasse sig de 
begrænsede udfoldelsesmuligheder22. 

Vi undersøgte ikke, i hvilken grad ejerne i 
forvejen havde viden om og erfaring med 
kattes adfærd. Et studie viste en reduktion i 
adfærdsproblemer hos killinger, når ejerne i 
forvejen fik råd om katteadfærd og om, 
hvordan de kunne opdrage killingen, af en 
dyrlæge med forstand på katteadfærd i for-
bindelse med vaccination23. Det er derfor 
sandsynligt, at forekomsten af adfærdspro-
blemer kan reduceres, hvis ejerne bliver 
mere vidende om katteadfærd, og der er 
god mulighed for dyrlæger og veterinærsy-
geplejersker til at hjælpe hermed.

Vi fandt også en øget forekomst af 
adfærdsproblemer hos intakte katte. Dette 
understøtter den udbredte antagelse, at 
kastration og sterilisation hos katte ikke 
bare tjener til at begrænse uønsket repro-
duktion, men også begrænser de proble-
mer, som mennesker har i forhold til kattes 
adfærd24-26. 

Der er ikke nogen simpel sammenhæng 
mellem øget forekomst af adfærdsproble-
mer og reduceret velfærd hos de berørte 
katte. Nogle adfærdsproblemer kan således 
være udtryk for, at katten får afløb for 

naturlige behov – og reduceret velfærd vil 
først forekomme, hvis katten ikke kan få 
afløb for sine behov27. Andre adfærdspro-
blemer, fx angst, vil derimod være udtryk 
for, at katten har et aktuelt velfærdspro-
blem28. 

Nogle adfærdsproblemer kan være 
svære at fortolke i forhold til velfærd. Det 
gælder fx urenlighed. Urenlighed kan både 
være udtryk for en fuldstændig naturlig 
adfærd (fx at katten vil markere sit territo-
rium, eller at den foretrækker et andet 
materiale til at besørge i, end det katteeje-
ren har placeret i kattebakken) og et 
udtryk for øget nervøsitet29.

Samtidig kan der være en indirekte sam-
menhæng mellem forekomsten af 

adfærdsproblemer og velfærdsproblemer, 
forstået på den måde, at katte med øget 
forekomst af adfærdsproblemer har en 
dårligere relation til deres ejer, hvilket gør 
det mere sandsynligt, at katten bliver 
afhændet eller aflivet30,31. Der kan derfor 
være grund til at gøre noget ved adfærds-
problemer for at bevare en god relation 
mellem kat og ejer22. 

Det oftest anførte adfærdsproblem hos 
katte i denne undersøgelse var forekom-
sten af destruktiv adfærd rettet mod møb-
ler og andre ting i hjemmet. Denne form 
for adfærd udgør ikke noget direkte pro-
blem for katten, men vil ofte være et pro-
blem for ejeren. Der er forskellige måder, 
hvorpå katte kan ødelægge ting, men 

KATTE
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oftest sker det ved, at katten kradser. At 
kradse er en naturlig adfærd rettet mod at 
markere territorium. Katten afsætter duft-
mærker ved hjælp af kirtler, den har mel-
lem kløerne, og den efterlader sig desuden 
visuelle tegn på sin tilstedeværelse. At 
kradse bidrager desuden til at pleje kat-
tens kløer27,32. Mulighed for at kradse, fx i 
form af kradsetræer, skal derfor tilbydes 
katten på attraktive steder for at forhindre 
uønsket kradsen i hjemmet6. Indendørs-
katte kan mangle passende steder til at 
udføre deres kradseadfærd; og udførelsen 
af destruktiv adfærd kan derfor ses som et 
tegn på kedsomhed og mangel på stimula-
tion. Ødelæggelse af møbler og lignende 
vil ofte tiltrække ejerens opmærksomhed, 

og selv om kontakten er negativ set med 
ejerens øjne, vil katte muligvis lære at for-
binde destruktiv adfærd med mulighed for 
opmærksomhed fra ejerens side.

Signifikant flere indekatte og katte med 
adgang til en lukket have end katte med 
adgang til at gå ud havde problemer med 
renlighed. Når en kat ikke er renlig, kan 
det give anledning til stor frustration hos 
ejere, og urenlige katte har en forøget 
risiko for at blive opgivet af ejeren33. Bag 
urenlighed hos katte kan der ligge tre slags 
årsager: Medicinske årsager, et behov hos 
katten for at markere sit territorium og 
problemer relateret til at komme af med 
afføringen på et passende sted34. Disse 
årsager hænger sammen med meget for-

skellige motivationer hos kattene, som 
ejere kan have svært ved at forstå. Før der 
gribes ind med henblik på at løse proble-
met, er det derfor vigtigt at forstå den 
underliggende motivation hos katten og at 
udelukke evt. medicinske årsager. Urin-
markering er en naturlig form for adfærd, 
som tjener en række kommunikative funk-
tioner35. Dette er selvfølgelig under alle 
omstændigheder problematisk, når adfær-
den foregår inden døre. Motivationen for 
indendørs urinmarkering kan være nervø-
sitet og stress, mens problemer med affø-
ring uden for bakken ofte forårsages af 
medicinske problemer, nervøsitet eller 
præferencer i forhold til kattebakken34. 
Markeringsadfærd udføres oftest af >
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intakte katte, men kan også forekomme 
hos neutraliserede katte.

I tidligere litteratur er der blevet rappor-
teret en øget forekomst af adfærdsproble-
mer hos racekatte13. Dette fund bliver ikke 
understøttet af nærværende undersø-
gelse, hvor racekattene sammenlignet 
med huskatte og blandingskatte ikke 
havde en signifikant højere forekomst af 
nogen af de undersøgte adfærdsproble-
mer.

Det skal understreges, at andre faktorer 
end dem, vi har studeret, kan påvirke fore-
komsten af adfærdsproblemer hos katte, 
fx kattens alder, hvornår den bliver taget 
fra moderen, andre forhold i begyndelsen 
af dens liv, hvor længe den har været hos 
den samme ejer, og hvor længe den har 
levet i det samme miljø. Det er en 
begrænsning i nærværende undersøgelse, 
at vi ikke har set på disse faktorer. 
 
Diskussion af de fundne helbredsproblemer
Nyere studier, som sammenligner inde-
katte og katte, der kommer ud, har vist, at 
begge måder at holde kat på er forbundet 
med karakteristiske risici og fordele. Såle-
des har man fx fundet ud af, at indekatte 
har en større risiko end udekatte for at 
udvikle urinvejslidelser, hyperthyroidisme 
og tandlidelser32,36,37, for at få diabetes10,11 
og for at blive tyndfede38. Den øgede fore-
komst af disse helbredsproblemer kan dog 
ikke bekræftes af nærværende undersø-
gelse, hvor vi fandt, at niveauet af syg-
domme hos indekatte ikke var højere end 
hos udekatte og katte med adgang til en 
lukket have. En mulig forklaring på dette 
kan være, at der hos ejere af indekatte er 
kommet en øget bevidsthed om nødven-
digheden af at bruge tid på at stimulere 
katten og give den ekstra ressourcer 
indenfor for at kompensere for de mang-
lende udfoldelsesmuligheder.

Der er også en række studier, som har 
fundet en sammenhæng mellem indekatte 
og en øget forekomst af overvægt9,39. Det 
er dog værd at bemærke, at ikke alle tidli-
gere studier kan bekræfte denne sammen-
hæng16,40, og det har vi heller ikke kunnet i 
vores undersøgelse. Generelt er forekom-
sten af overvægtige katte i vores undersø-
gelse lavere, end den er i andre tidligere 
undersøgelser41,42. Dette kan skyldes, at 
ejerne i vores undersøgelse ikke fik noget 

redskab til at vurdere kattenes kropssam-
mensætning (body condition score). Der er 
en del undersøgelser, som viser, at ejere 
har en tendens til at undervurdere deres 
kats kropssammensætning, og at de der-
med ofte er ude af stand til at erkende, at 
katten er overvægtig16,40. Endvidere har et 
dansk studie af neutraliserede voksne 
indekatte vist, at gængse mål for krops-
sammensætning hos katte undervurderer 
kroppens fedtprocent hos disse katte38. 
Studiet foreslår, at indekatte har en højere 
fedtprocent i kroppen som følge af et lavt 
aktivitetsniveau, hvilket resulterer i, at 
kattene har en lavere muskelmasse sam-
menlignet med kontrolgruppen. Kattene 
var såkaldt tyndfede, dvs. i en situation, 
hvor øgning i kropsfedt følges af en 
reduktion i muskelmasse. Vores undersø-
gelse så ikke nærmere på, om kattene var 
tyndfede, men der kan være grund til at 
tro, at en del af indekattene var tyndfede.

På grund af manglende genetisk diversi-
tet er mange racekatte disponeret for syg-
dom2. Idet kun 62 (15 %) af de 415 katte, 
der indgik i vores undersøgelse, var race-
katte, blev der ikke lavet analyser på de 
enkelte racer. Når racekatte som gruppe 
blev sammenlignet med huskatte og blan-
dingskatte, rapporterede racekattenes 
ejere dog en markant og statistisk signifi-
kant højere forekomst af sygdom. 

Racekatte bliver efterspurgt af mange 
katteejere, men avlen har også ført til hel-
bredsproblemer hos racekatte som følge 
af manglende diversitet og dermed 
ophobning af sygdomsgener43. Mere end 
20 sygdomme, som er forbundet med ind-
avl, ses hos racekatte, om end ikke alle 
racer er ramt i samme grad44. Ifølge vores 
undersøgelse er Norsk Skovkat og Maine 
Coon de to mest populære katteracer i 
Danmark. Begge racer lider af kronisk 
gingivo- stomatitis45,46, og omkring 6,3 % 
af Maine Coon-katte lider af hypertrofisk 
kardiomyopati47.

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om 
den fundne højere sygdomsforekomst hos 
racekattene sammenlignet med de to 
andre grupper af katte afspejler, at ejerne 
af racekatte ikke alene betaler mere for 
deres katte, men også bruger flere penge 
på dem og er mere optaget af deres vel-
færd og sundhed end ejerne af hus- og 
blandingskatte. I lyset heraf kan man fore-

stille sig, at ejere af racekatte er mere 
opmærksomme på helbredsproblemer hos 
deres katte end ejere af de andre katte. 
Det højere rapporterede niveau af hel-
bredsproblemer kunne således afspejle 
denne øgede opmærksomhed snarere end 
et faktisk højere sygdomsniveau.

Vores undersøgelse viste, at ejere af 
racekatte faktisk er mere engagerede og 
fx oftere får deres katte vaccineret end 
ejere af hus- og blandingskatte. Det viser 
sig dog, at det højere niveau af sygdom 
består, selv om man korrigerer for, om kat-
ten er vaccineret. Nærværende undersø-
gelse sandsynliggør derfor, at racekatte 
har større sygdomsproblemer end hus- og 
blandingskatte. Det skal dog understre-
ges, at vores undersøgelse omfatter et 
ensidigt udvalg af racekatte, og at vi der-
for ikke kan konkludere, at der er hel-
bredsproblemer hos de katteracer, der ikke 
er så almindelige i Danmark. Vores pri-
mære budskab er, at der er grund til at se 
nærmere på arveligt betingede helbreds-
problemer hos racekatte.

Konklusion
På baggrund af vores undersøgelse mener 
vi at kunne konkludere, at:
1.  Katte, der lever som indekatte, vil alt 

andet lige have et højere niveau af 
adfærdsproblemer, som enten direkte 
har negative konsekvenser for kattens 
velfærd, eller som kan få det indirekte 
via ejerens reaktioner. I lyset heraf må 
det anbefales, at kommende katteejere 
informeres om de udfordringer, der er 
forbundet med at opfylde kattens 
adfærdsmæssige behov, hvis den ikke 
kan komme ud.

2.  Katte, som ikke er neutraliseret, vil have 
et højere niveau af adfærdsproblemer 
sammenlignet med neutraliserede katte. 
Dette er en god grund til at anbefale 
neutralisering af katte, som ikke skal 
indgå i avl.

3.  Racekatte, i hvert fald af de racer, som 
er populære i Danmark, er genetisk dis-
ponerede for et højere niveau af sygdom 
end hus- og blandingskatte. Der er klart 
behov for en øget forskningsindsats på 
området – svarende til, hvad vi har set 
inden for hundene. �
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