
Eftersom honkatten ensam skall ta 
hand om och föda sina ungar har kat-
ten som djurart en överproduktion av 
ungar om man jämför med andra högre 
stående däggdjur.

Det är bara modern som kan skyd-
da sina små mot faror och sjukdomar. 
Följaktligen dör, i naturen, en mycket 
stor procent av ungarna som föds, vilket 
kompenseras med en hög fertilitet.

Reproduktion
Kattens sexualcykel och ägglossning skiljer 
sig från andra djurs så till vida att den van-
ligen blir könsmogen tidigt och under nor-
mala omständigheter är väldigt fertil.

Hankatten
Hankattens könsorgan består av testiklar 
(med bitestiklar, sädesledare och penis) 
och de accessoriska könskörtlarna, (bul-
bouretralkörteln och prostatan). Testiklarna 
bildas redan under fosterstadiet. De ligger 
då i buken, bakom njuren, vid fyra till fem 
veckors ålder vandrar de ner i pungen. 
Ibland händer det att en eller båda testiklar-
na inte vandrar ner utan stannar i buken.

Testiklarna har två funktioner; att pro-
ducera sädesceller och att producera hor-
moner (testosteron).

Fertilitetsproblem hos hankatt är inte så 
vanliga, men de förekommer. Orsakerna 
kan vara kromosomrubbningar, missbild-
ningar, infektionssjukdomar och felaktig 
miljö. Kryptorkiskm och monokidism är 
en form av missbildning, vilken innebär 
att hankatten har båda respektive en tes-
tikel kvar i buken. En testikel som får 
ligga kvar i buken fortsätter att produ- 
cera hormoner och hanen beter sig om den 
vore en hankatt; den kan revirmarkera och 
jama efter honor trots att den inte är fertil. 
Om hanen inte lyckas fortplanta sig kan 
det även bero på att en annan dominant 
katt trycker ner honom så att han inte vill 
eller vågar para.

Vid parning skapar de taggar som 
finns på hanens penis en nervretning som 
stimulerar fram ägglossning hos honan. 
Om taggarna är för få spelar det ingen roll 
hur många spermier hankatten har, det 
blir inga kattungar eftersom honan inte 
släpper sina ägg.

Sädescellerna fungerar inte då de ligger 
i själva testikeln. De behöver mogna i bi-
testikeln för att bli funktionsdugliga.

Efter kastrering kan det finnas kvar livs-
dugliga spermier i upp till tre veckor.

Hankatten blir könsmogen (kommer in 

i puberteten) när testiklarna börjar produ-
cera spermier. Vanligen sker detta vid åtta 
till tolv månaders ålder, men kan inträffa 
så tidigt som vid fem månader. När hanen 
kommer in i puberteten börjar hans drag 
bli mer maskulina, små taggar bildas på 
penis och urinen får en stark, karaktäris-
tisk doft. Även beteendet ändras; han kan 
bli ganska högljudd och mer intresserad 
av lukter, han kan också börja markera 
sitt revir med urin. En villfarelse är att 
det är den starka hanen som strilar och re-
virmarkerar. Den veka hanen börjar ofta 
strila tidigt medan en stark och trygg hane 
inte har det behovet. Strilbeteende kan 
även påverkas av ärftliga faktorer.

I samband med puberteten sluter sig ock-
så tillväxtzonerna i de långa rörbenen och 
tillväxten avstannar. Skelettet är dock inte 
färdigutvecklat förrän katten är om kring ett 
och ett halvt år (hos vissa raser vid tre år). 

Hankatten har ingen speciell parnings-
tid, den är villig att para året om, dock 
produceras något mindre testosteron un-
der den mörka årstiden.

Honkatten
Honkattens könsorgan består av äggstock-
ar (ovarier) och äggledare, livmoder 
(uterus), slida (vagina) samt blygdläppar 
(vulva). Juvren med sin körtelvävnad räk-

nas in i könsorganen. Normalt har katten 
fyra par juver.

Honkatten blir könsmogen tidigare än 
hankatten, ofta innan man ens märker 
något. Normalt börjar honan löpa när 
hon är åtta till tio månader, men det vari-
erar delvis beroende på vilken ras katten 
tillhör. Oftast krävs att honan uppnått un-
gefär 80 procent av sin vikt som vuxen 
för att hon skall börja löpa. Det finns även 
en viss ärftlig tendens för när puberteten 
börjar. Honkatten löper i omgångar, hon 
är säsongsmässigt polyöstral, vilket in-
nebär att hennes löpning styrs av dagslän-
gden. Det måste vara ljust tolv till fjorton 
timmar per dygn. Östralcykel eller löp 
börjar 20-60 dagar efter vintersolståndet. 
Honkatter födda på hösten kommer därför 
i pubertet tidigare än de som är födda på 
våren. 

Vildkatter löper för det mesta bara två 
gånger per år, en gång under senvintern 
vilket resulterar i att honkatten föder en 
kull på våren. Den andra brunstperioden, 
som infaller på sommaren, är en ”reserv-
löpning” om den första inte resulterade i 
några ungar eller om det blev få.

För att katten skall börja löpa krävs att 
hon har höga halter av det kvinnliga köns-
hormonet östrogen och att hon är par-
ningsvillig. Östrogenet produceras i ägg-
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säkrar artens överlevnad
blåsorna (folliklarna) i äggstockarna. Kort 
innan och under löpningen börjar äggblå-
sorna, som innehåller äggen, växa för att 
bli större och mogna under höglöpningen. 
Om katten inte får ägglossning – paras – 
tillbakabildas äggblåsorna. När östrogen-
halterna stiger blir slemhinnan i vagina 
tjockare, den förbereder sig för parning. 

En löpande hon katt blir extra kelig.  
Hon kan också bli ganska högljudd och 
det kan hända att hon urinmarkerar. 

Parning och befruktning
Honkatten löper i fem till åtta dagar. 
Om hon blir parad skickas signaler till 
hjärnan som frisätter ett hormon som 
påverkar äggblåsorna så att de brister. 
Honan får ägglossning.  Under de första 
dagarna i höglöpningen frigörs oftast inte 
nog med hormon från hjärnan för att det 
skall kunna bli ägglossning efter parning. 
Först omkring dag tre till fyra är systemet 
moget och ägglossning kan ske. Detta är 
alltså de bästa dagarna för parning. Hur 
många gånger katterna parar sig har också 
betydelse. Ibland kan det räcka med en 
gång men ofta krävs flera parningar för 
att honan skall få ägglossning. 

Ägglossning sker cirka ett dygn efter 
parning och inom två dygn har äggblåsor-
na ombildats till att producera progesteron 
(dräktighetshormon). Även om katten inte 
blir dräktig är produktionen av progeste-
ron hög i fem till sex veckor, under denna 
tid löper honan inte.  Alltså tar det en till 
en och en halv månad innan honkatten 
löper igen. Emellanåt kan honorna visa 
löpbeteende trots att de är dräktiga.

Det är bra att para honan när hon är runt 
ett år eftersom fogarna i bäckenet inte hun-
nit stelna och därför tänjs lättare, vilket in-
nebär att hon i fortsättningen har lättare 
att föda. Väntar man längre kan det bli 
svårare för honan att föda fram ungarna.

Katterna vill inte alltid para sig när 
ägaren tittar på. Parningen kan också gå 
så snabbt att det är svårt att vara säker på 

om den har skett. Man kan då få vägled-
ning av deras beteende: Hanen biter tag i 
honans nackskinn, ställer sig över hennes 
rygg och trampar med baktassarna vilket 
medför att honan vänder upp könsorganet 
och viker svansen åt sidan för att under-
lätta parningen. När parningen har ägt 
rum skriker honkatten till eftersom hull-
ingarna på hanens penis orsakar smärta då 
han drar sig ur. Honan kan också anfalla 

hanen om han inte avlägsnar sig tillräck-
ligt fort. Därefter slickar hon sitt könsor-
gan intensivt och rullar sig innan hon åter 
är redo för parning. Honans skrik och 
rullning är tydliga tecken på att parning 
verkligen har ägt rum. 

Dräktighetstiden är omkring 65 dygn.

Av: Christina Ström
christina@skogkattslingan.com
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Snabbfakta om kattens fertilitet och parning
Jämfört med andra högre stående djurarter har katten en överproduktion av ungar.• 
Katten blir könsmogen tidigare än många andra däggdjur. • 
Det är inte så vanligt att hankatterna har fertilitetsproblem.• 
Hankatten har små taggar på sin penis. Vid parning skapar dessa en nervretning • 
som stimulerar fram ägglossning hos honan. 
Efter kastrering kan det finnas kvar livsdugliga spermier i upp till tre veckor.• 
Hankatten blir könsmogen vid åtta till tolv månaders ålder. • 
Hankatten har ingen speciell parningstid.• 
Honkatten börjar löpa när den är åtta till tio månader, eller när hon uppnått 80 • 
procent av sin vikt som vuxen.
Honkattens löpning styrs av dagslängden. Det måste vara ljust minst tolv tim-• 
mar per dygn för att hon skall löpa.
För att honkatten skall börja löpa krävs också att hon har höga halter av östrogen.• 
En löpande hona blir extra kelig, hon kan också bli ganska högljudd.• 
Löpningen varar i fem till åtta dagar.• 
Ägglossning sker cirka ett dygn efter parning.• 
Dräktighetstiden är cirka 65 dygn.• 




