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Honkatten löper flera 
gånger per år - livet ut
Vildkatter löper vanligast två gånger 
per år, medan tama honkatter kan löpa 
två gånger i månaden.

Kattens dräktighetstid varierar mel-
lan 63 och 67 dygn. Omkring vecka fem 
till sex börjar magen växa.

Honkatten är säsongspolyestral, vilket in-
nebär att de löper många gånger per år och 
att löpningen styrs av ljuset. Många katter 
börjar löpa när dagarna blir längre i februari-
mars och fortsätter fram till hösten då dagar-
na blir kortare. Innekatter styrs även av det 
elektriska ljuset och kan löpa året runt. Vild-
katten löper för det mesta bara två gånger per 
år, en gång under senvintern som resulterar i 
en kull på våren. Den andra brunstperioden, 
som infaller på sommaren, är en ”reserv-
löpning” utifall den första inte resulterade i 
någon kull eller om det blev få ungar.

Honkatten löper hela livet. En del katter 
löper endast några gånger per år, andra så 
ofta som varannan vecka. Alltför täta löp 

kan resultera i förändringar i livmoder-
slemhinnan och sterilitet som följd av detta. 

Vid löpningen börjar ett hormon FSH 
(Follikel Stimulerande Hormon) att produc-
eras i hypofysen. Det påverkar äggstockar-
na så att ett antal ägg mognar i sin follikel. 
Hormonet stimulerar även produktionen av 
östrogen som i sin tur framkallar honans 
löpbeteende, vilket innebär att honkatten 
blir keligare än normalt, hon ropar efter 
hankatter, står med bakdelen i vädret och 
svansen åt sidan medan hon trampar med 
framtassarna. Hon är mer orolig och rastlös 
och man får se till så att hon inte smiter ut. 
Honkatten blöder inte vid löp, men slickar 
sig ofta på vulvan. Tyvärr kan en del honor 
även strila då de löper. Löpet brukar pågå i 
fem till åtta dagar.

Innan parning
Det bästa är att sluta med p-piller i god tid 
inför en parning. Löpet kan annars vara stört 
av p-pillerhormoner. Hur lång tid det tar för 

p-piller att sluta verka är olika för olika indi-
vider. Även om effekten av hormonet är bor-
ta kan det ta tid innan löpet kommer igång.

Innan parning bör man se till att honan 
är vaccinerad. Har hon relativt nyligen fått 
sin spruta får även ungarna ett starkare sky-
dd. Honan bör också vara i god kondition, 
är hon inte det är det stor risk att fostren 
inte utvecklas ordentligt. Lagom är bäst! 
De flesta förstår nog att det inte är idealt 
att para en mager hona, men även övervikt 
kan ställa till med besvär; en överviktig 
hona har svårare för att bli dräktig och hon 
får oftare besvär vid förlossningen.

Eftersom det kan gå riktigt hett till vid 
parning bör klornas vara klippta på båda 
katterna. I första hand är det honan som 
förvandlas när hon kommer till hanen. 
Den lugnaste och mysigaste kelkatten 
förvandlas till en hormonstinn, fräsande 
vildkatt. Erfarna hanar brukar kunna han-
tera detta medan en oerfaren riskerar att få 
sig en eller annan sittopp.

Trångt vid mjölkcentralen. Sju veckors-ungarna vill gärna ta en slurk av mammas goda mjölk trots att de nu äter vanlig kattmat.
 Foto: Mia Lindholm
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När honan har kommit ordentligt in i 
löpet är det dags att åka med henne till 
hanen. Som regel är detta det bästa i och 
med att hanens position är starkare i det 
egna reviret. Dessutom skall ägaren av 
hankatten intyga att det är dennes hane 
som är pappa till kullen.

Parning
När honkatten blir parad sänds signaler 
till hjärnan, hypofysen, som då bildar och 
frisätter ett hormon, LH (luteniseringhor-
mon) vilket påverkar äggblåsorna så att de 
brister. Honan får ägglossning. De tomma 
äggblåsorna omvandlas nu till gulkroppar 
som producerar hormonet progesteron. 
Progesteronet gör så att produktionen av 
FSH avtar så att löpningen upphör, det 
gör också livmoderslemhinnan mottag-
lig för de befruktade äggen. Om parning 
sker tidigt i löpet kan inte tillräckligt med 
hormon frisättas från hjärnan, alltså kan 
ägglossning inte ske. Omkring dag tre till 
fyra är systemet moget, därför är det de 
bästa dagarna för parning. Ofta krävs flera 
parningar för att honan skall få ovulation 
(ägglossning). Äggen lossnar ett dygn 
efter parning och inom två dygn har ägg-
blåsorna ombildats till att producera pro-
gesteron, som är ett dräktighetshormon. 
Produktionen av detta hormon är hög i 
fem till sex veckor oberoende om honan 
blivit dräktig eller inte. Under denna tid 
löper honan inte. Vissa honor kan dock 
visa löpbeteende trots att de är dräktiga. 

Väljer man att para honan tidigt, det vill 
säga då hon är cirka ett år, tänjs fogarna i 
bäckenet. Detta har hon med sig och får lät-
tare att föda framgent. Väntar man med att 
para sin hona stelnar fogarna och hon får 
följaktligen svårare att föda fram ungarna.

Dräktighet
Dräktighetstiden varierar mellan 63 och 
67 dygn om man räknar första parnings-
dagen som dag noll. Det varierar dock från 
familj till familj, från katt till katt och även 
från gång till gång på samma hona. Går 
honan dräktig mer än 68 dagar bör veteri-
när kontaktas eftersom risken för att katt-
ungarna dör ökar för varje dag som går. 
Här får man dock se till hur honan verkar; 
är hon lugn och belåten eller verkar hon 
orolig? Man bör också ta hänsyn till vad 
som är den genomsnittliga normala dräk-
tighetstiden i den aktuella honans familj.

Det första tydliga tecknet på att honan 
är dräktig brukar synas efter cirka tre 
veckor. Hennes spenar blir då mörkare 
rosa än normalt. Någon vecka senare 
sväller spenarna och hon brukar tappa lite 
päls runt dem.

Det händer att honor får sämre aptit de 
första dagarna, en del kräks, andra äter 

mer än vanligt, några sover mer medan 
andra blir keligare än normalt. Medan 
andra honor inte förändrar sitt beteende 
över huvud taget.

När dräktigheten är inne på femte till 
sjätte veckan börjar magen växa och man 
ser att honan blir tjockare. Hur mycket ber-
or förstås på hur många ungar hon bär på. 
Är det bara en kanske man inte ser något 
alls.

Skötsel av den dräktiga honan
De första tre veckorna är honans behov 
av mat och näring ungefär som det brukar 
vara. Från fjärde veckan ökar behovet av 
protein, fett, vitaminer och mineraler och 
matransonerna bör ökas. Ju längre dräk-
tigheten fortskrider desto mer behöver 
hon. Mot slutet är behovet av näring un-
gefär 50 procent större än normalt. Vid 
den här tidpunkten kan man med fördel 
byta ut honans vanliga mat mot kattunge-
foder. Tidigare än så skall man inte ge 
extra kraftig mat! Ge även små mellanmål 
för att stärka henne. Ost innehåller kal-
cium som är viktigt för växande skelett. 
Köttfärs och rå äggula är också utmärkt 

som ”förstärkare”. Se bara upp så att du 
inte ger för mycket, för mycket hull är 
inte bra, honan kan få svårigheter vid 
förlossningen. Är honan för mager och 
knotig kan både hennes och kattungarnas 
liv vara i fara och det kan bli problem med 
mjölkproduktionen.

En dräktig hona kan behöva extra 
tillskott av taurin eftersom det sägs mot-
verka missbildningar och missfall. Taurin 
finns bland annat i kött från hjärta och i 
fläskfilé.

Om du behöver lyfta och bära din dräk-
tiga hona bör du akta magen. Tag då ett 
grepp med en hand vid frambenen och en 
vid bakbenen.

Man brukar tala om tre olika stadier i 
dräktigheten:

Dag: 
0-12 preimplantation - innan fostren har 

satt sig fast
12-24 embryogenes - när embryot ut-

vecklas till foster, kattunge
24-65 tillväxt

Förlossning
Någon vecka innan förlossningen bör man 

Hanen greppar honan i nacken vid parning. Foto: Christina Ström
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göra i ordning ett kattungebo. Det kan vara 
en låda eller kartong som man bäddar med 
lager av tidningar och bomullstyg som är 
lätt att tvätta och ta bort efter hand. Lådan 
skall vara så stor att honan kan sträcka ut 
sig i den och ha tak till minst hälften. Hon 
skall känna sig så trygg i boet att hon inte 
vill flytta ungarna. Man skall med lätthet 
komma åt att titta så att allt ser bra ut. En 
värmedyna under halva bolådan kan vara 
bra om det är kallt. Första veckan bör det 
inte vara för ljust i rummet eftersom kat-
tungarnas ögon är känsliga, det bör också 
vara dragfritt.

Se till att alltid ha passning när ned-
komsten börjar närma sig – det är mycket 
som kan gå fel och man kan snabbt be-
höva komma i väg till en veterinär. 

Ett tecken på att förlossningen är nära 
är att fostren lägger sig i annat läge, de 
sjunker neråt och katten som tidigare varit 
mycket rund ser smalare ut eftersom fost-
ren ligger mer under magen. Tempera-
turen sjunker till cirka 37 grader under det 
sista dygnet. Detta kan dock vara svårt att 
kontrollera eftersom temperaturen vari-
erar från katt till katt, man måste också ta 
tempen två gånger om dagen för att kunna 
notera minskningen eftersom tempen sti-
ger igen. Honan vill ofta ha sällskap och 
följer matte eller husse hela tiden. Toalå-
dan besöks oftare eftersom det trycker 
på och hon börjar bädda mer intensivt i 
bolådan.

Förlossningen är oftast över på två till 
fyra timmar, men även om allt är normalt 
kan det ta betydligt mycket längre tid. En 
förlossning är aldrig den andra lik och 
det kan vara bra att praktisera hos någon 
annan uppfödare innan den första egna 
kullen. Eftersom man har starkare kän-
slomässiga bindningar till den egna kat-
ten är man alltid mer nervös när den skall 
till att föda. Se även till att ha papper och 
penna samt telefonnummer till din veteri-

när i till hands när förlossningen börjar.
En förlossning sker i tre olika stadier: 

Öppningsstadiet varar i tolv timmar eller 
mer. Det är relativt svaga värkar bestående 
av sammandragningar i livmoderväggen 
vilka ökar gradvis och verkar för att vidga 
livmoderhalsen. Man kan möjligtvis se 
dessa värkar som en lätt krusning i pälsen 
men om man lägger handen på honans 
mage kan man känna dem. 

Utdrivningsstadiet: Kraftiga värkar som 
pågår under 2-24 timmar. Dessa värkar 
ser man tydligt eftersom bukmuskula-
turen hjälper till. 

Efterbördsstadiet då efterbörden/
moderkakan kommer ut. Oftast sker detta 
samtidigt som ungen föds eftersom varje 
foster har sin egen moderkaka som en 
gördel runt sig. Innan honkatten äter upp 
moderkakan bör man kontrollera att den 
ser frisk ut, som ett stycke rått kött. Honan 
äter moderkakan av två anledningar, dels 
för att städa upp, dels för att den är nyttig. 
Hon äter även en bit av navelsträngen och 
avnavnavlar på så sätt ungen. Räkna om 
möjligt moderkakorna, det skall komma 

ut lika många moderkakor som kattungar.
Om honkatten inte slickar loss foster-

hinnorna måste man hjälpa till och ta bort 
dem kring ansiktet. Emellanåt händer det 
att man även måste hjälpa till med avnav-
lingen. Går förlossningen fort hinner kan-
ske inte honan med.

Efter förlossningen
Undersök honan så att inga foster blir 
kvar. Hur många foster som fanns (un-
gefär) kan man veta om man vägt honan 
regelbundet under graviditeten, om man 
känt ”hasselnötter” och på så vis räknat 
hur många foster som fanns runt vecka 
tre till fyra. Man kan också känna igenom 
honan efter förlossningen. Men eftersom 
det är lätt att missa någon är det bäst att 
iaktta henne under de första dygnen efter 
förlossningen. Är hon lugn och tillfreds, 
äter och dricker hon, verkar juvren nor-
mala, har hon mjölkstockning?

En moderkaka som inte kommit ut som 
den skall kan ibland orsaka livmoder- 
inflammation. Honan kan ha blodblan-
dade flytningar under några efterföljande 
dagar. Går de inte över bör veterinär kon-
taktas, lika så om de blir gulgröna efter-
som honan då har fått en infektion. 

Efter förlossningen behöver honkatten 
lite näringsrik och välsmakande vätska; 
fil eller välling med rå äggula i smakar 
gott och ger näring. 

Bolådan måste bäddas om med rena 
lakan och långhåriga katter kan behöva 
hjälp med att göra sig rena.

Så länge kattungarna diar behöver ho-
nan, precis som under dräktighetstiden, 
mer och kraftigare mat.

Av: Christina Ström

Källor: Föreläsning ”Kattsex” Marie-
Louise Almbjelke, Kattuppfödning av 
Ylva Stockelberg, samt Pawpeds kurs G2

Vid en veckas ålder har ögonen inte öppnats ännu. Foto: Mia Lindholm

Det är viktigt att alla får en egen spene att dia ifrån. Foto: Mia Lindholm




