Katten og det
gode naboskab

Det gode naboskab
Det er dejligt at have kat. Og det
er dejligt at have gode naboer.
Allerbedst er det, hvis det kan
forenes. Har du kat, er det dit ansvar
at undgå ufred, og det er heldigvis
ikke så svært.
Få katten neutraliseret
Er din hankat ikke kastreret, vil
den ligge i evigt slagsmål med de
andre hanner. Om hunkattene. Og
om territoriet, som udmærket kan
omfatte de nærmeste haver. Den vil
strinte for at afmærke sit område, og
mjave og hyle højt og indtrængende,
når den slås. Den graver heller ikke
nødvendigvis sin afføring ned - netop
for at markere, hvor den regerer.
Kastrerede hankatte slås og strinter
slet ikke i samme omfang, og
de strejfer ikke om på jagt efter
hunkatte. Færre naboer generes
dermed af din kats daglige ture ud i
det fri.
Er din hunkat ikke steriliseret,
kommer den i løbetid, og det går
ikke stille for sig. Hunkatten kalder
hankattene til sig med højlydte
kaldelyde, og senere vil den søge
efter egnede steder at føde sine
killinger. Og det kan ligeså godt være
i naboens kælder som i din.
Derfor: Få din kat neutraliseret,
så har du allerede taget en del af
problemerne i opløbet.

Lav en udendørs bakke
Katten vil normalt gerne bruge
haven i stedet for den indendørs
kattebakke, hvis den kan finde et
nygravet stykke jord. Derfor er det
en god idé, at du sørger for at have
det i din egen have. Så er chancen
for, at katten går over i naboens bed,
mindre.
Du kan også grave en kattebakke ned
i jorden, eller bare strø lidt kattegrus
eller almindeligt grus ud på et tørt
sted, som katten kan bruge som
udendørs toilet.
Er katten alligevel blevet glad for
at benytte naboens bed, kan kogte
teblade, skræller fra citroner og
appelsiner, kakaoflis eller stykker af
pebermynte og eukalyptus drysses
ud over kattens favoritbed. Man kan
også vande med et afkog af rosmarin
og timian. Det er alt sammen lugte,
katte normalt ikke bryder sig om, og
derfor får det dem ofte til at holde sig
væk.
Børnenes sandkasse er en oplagt
”kattebakke”. Derfor bør den dækkes
over, når den ikke bruges. Et net, en
presenning eller et låg af træ eller
plastik kan gøre det. Tilbyd at hjælpe
din nabo med at kattesikre hans
sandkasse.
Pas på fisk og fugle
Har du eller din nabo en fiskedam i
haven, er katten naturligvis voldsomt

interesseret i den. Du kan forsøge
dig med de samme metoder, som du
kan bruge, hvis du vil holde den væk
fra bedene. Altså sprede lugte, katte
ikke kan lide. Hvis jorden omkring
fiskedammen er våd og sumpet, kan
det måske også få katten til at holde
sig væk.
Katte elsker fugle. Det er der
ingen tvivl om. Faktisk er det mest
fugleunger og de svage eller syge
fugle, kattene tager. Men katte i
haven kan betyde, at mange fugle
holder sig helt væk.
Hvis du gerne vil nyde fuglefløjt i
haven, skal du derfor få fuglene til
at føle sig så trygge som muligt. Det

kan du gøre ved at sætte fuglehuset
så højt og frit, at katten ikke kan nå
det. Gerne midt i noget vand.
En dejlig varm bil
Hvis der noget, der kan genere din
nabo, så er det, hvis din kat sætter
sig på vedkommendes bil. En varm
motorhjelm er noget, de færreste
katte kan stå for. Som regel sætter
de ikke kløerne i, når de hopper
op på bilen, så almindeligvis er
kattens snavsede fodspor det eneste
synlige tegn på, at den har siddet
på bilen. Men det kan selvfølgelig
være irriterende nok, så forklar din
nabo, at hun ikke skal forskrække
katten, når hun jager den væk fra

motorhjelmen. En forskrækket kat
sætter nemlig kløerne i. Du kan give
din nabo et tæppe, som kan bruges
til at beskytte bilen mod din kats
poter.
Bløde hynder
Nogle katte smutter af og til ind hos
naboerne og lægger sig i deres seng.
Eller de ligger i havemøblerne eller
søger ned i deres kælder. En kat er
nysgerrig, og det kan være svært at
forhindre dem i at tjekke nabolaget
ud. Men du kan komme langt ved
at sørge for, at din kat altid har
mulighed for at komme ind i sit eget
hjem i løbet af dagen. Hvis den har
det, går den nemlig sjældent ind til
andre for at sove eller finde mad.
Du kan installere en kattelem, som
katten kan bruge. Hvis din kat er
chippet, kan du anskaffe en kattelem,
der ved hjælp af chippen kun åbner
for din kat.

Katten er dit ansvar
Et sprøjt med en vandpistol er et
effektivt middel, hvis man vil have
katten til at holde sig væk. Fortæl din
nabo, at det er helt i orden, hvis han
skyder efter din kat - med vand.
Og husk: Det er ikke nok at fortælle
ham, hvad han skal gøre for at holde
katten væk. Tilbyd at hjælpe din nabo
med det. Hvis du selv tager initiativet,
vil de fleste naboer være langt mere
forstående og imødekommende, end
hvis de selv skal klare det hele.
I sidste ende er det dit ansvar. Med
loven i hånden kan naboen nemlig
kræve, at du holder din kat inde
på din egen grund - det vil sige i
løbegård eller inde i huset.
Så galt går det dog sjældent, hvis
alle parter er indstillede på at løse
problemerne sammen.
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