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Att britterna kan vara riktiga pälsmonster 
emellanåt (eller alltid?) undgår nog ingen 
brittägare. Kraftig fällning kan, förutom att 
förvandla ditt hem till en riktig pälsboning, ge 
katten problem i form av kräkningar av hårbollar, 
förstoppning (av att slicka i sig mycket lös päls) 
etc. Hur mycket britten fäller kan bero på många 
orsaker. Bland annat så påverkar hormoner, 
temperatur, dagsljus, foder, pälskvalitet, 
sjukdom med mera, in hur din britt fäller. Här 
får du några tips på vad du kan prova om du vill 
minska problemet.

Kattmaten
Vad äter din katt för mat? Det kan vara värt att se över vilken typ av foder 
din katt äter. Det är viktigt att det är ett bra kvalitetsfoder som innehåller 
alla viktiga näringsämnen som katten behöver.  Jag personligen märkte 
en oerhörd skillnad i minskad pälsfällning när jag gick över till BARF 
(MUSH). Det sker inte på en gång vid ett foderbyte, utan det tar några 
veckor innan det ger resultat. Man kan även prova att ge tillskott av 
B-vitamin. Det finns att köpa på både apotek och i djuraffärer. Säkerställ 
att det är lämpligt att ge katten preparatet innan du ger din katt det. 

Förebyggande underhåll med borstning
Du kan själv hjälpa till att förebygga mycket pälsfällning genom att 
regelbundet borsta igenom kattens päls med t.ex en stålkam/borste. 
Här finns det många olika modeller av både kammar och borstar att 
välja mellan. En stålkam av bra kvalitet är ofta rekommenderat av vana 
brittägare och utställare. Borsta gärna igenom brittens päls dagligen. 
Det behövs inte långa stunder av borstning då. Om du inte ställer ut 
din britt, och inte är rädd att förlora den karaktäristiska underullen, så 
kan man använda en borste som heter ”Furminator”. Det är ett väldigt 
effektivt redskap för att ta bort päls. Var försiktig bara, du vill ju inte att 
din britt ska se ut som Skalle-Pär! 

Ett bad/dusch
Ja, detta är kanske inte det mest uppskattade tipset om du frågar din 
britt. Men ibland är det nödvändigt att låta katten få ett ordentligt bad 
för att hjälpa till att få bort alla lösa hårstrån. Var noga med att blöta 
igenom all päls ordentligt och använd sedan ett schampo avsett för djur. 
Massera in till ett rikligt lödder i pälsen och skölj sedan igenom allting 
noga. Du kan upprepa shamponeringen en gång till om katten tillåter 
det. Det kan inte nog upprepas hur noga det är med att man verkligen 
sköljer ur pälsen väldigt noga. Skölj gärna i ca 5 minuter, och kanske lite 
till. Glöm inte bort att då och då plocka bort all lös päls från avloppet så 
du inte får stopp!

Efter badet så handsukstorkar du pälsen så gott du kan. Har du 
långhår så är även hårföning att rekommendera, så du undviker tovning 
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av pälsen. Har du ett korthår som accepterar hårlöning så föna pälsen även där. Fortsätt att borsta 
igenom pälsen dagligen. Det tar ibland några dagar för pälsen att ”återhämta” sig och fällningen 
kan fortgå i några dagar. Katten blir ju ofta stressad av att bada och stress i sig orsakar också fälln-
ing. Förhoppningsvis så har du nu fått bort en betydande del av lös päls. 

Blöta händer(!?)
Ja, det låter lite konstigt kanske, men har man en britt som inte går att bada (eller om man är lat) 
så kan man prova detta tips. Blöt dina händer och dra i långa svep över kattens päls. Du kommer 
att se ut som Chewbacca efter några svep, men du får också bort en massa lös päls på detta sätt. 
Du kan även blöta ner en handduk (vrid ur ordentligt innan), och ”torka/gnugga” pälsen med. Det 
finns även ”gummikardor” som man kan sätta på handen som har liknande funktion. 

Årstiderna
Detta är inget tips, men ofta en vanlig orsak till mängden av fällandet. Det är ofta i skiftningen 
mellan varmt/kallt som fällningen sätter igång ordentligt. Så vid vår och höst kan det vara väldigt 
mycket fällande. Även när det sker stora temperatursvängningar under året så kandet påverka 
mängden av fällandet av päls. 

Få bort päls på möbler, mattor, kläder etc.
Förutom att dammsuga och dammtorka regelbundet (dammtorka med mikrofiberduk eller med 
en elektrostatist duk), så kan du tillsätta en halv deciliter ättika i tvättmaskinen samt att torktumla 
med tennisbollar eller lägga med några skumtvättlappar- dessa drar åt sig hårstrån. För att få ren 
mattor (eller andra ytor) så kan man dels använda sin fönster-/gummiskrapa- ovärderlig! Man 
kan även pudra över lite bakpulver på sin matta om den är väldigt hårig, och låta det verka i ca 20 
minuter innan man dammsuger den. Det hjälper till att lossa kattpälsen. -Låt inte katterna gå i det 
bara! Det går även att använda gummihandskar för att ”dra” bort päls från ytor man vill få rena. 

Sedan är det slutligen så att man tyvärr inte kan få bort all fällning. Men man kan förhoppningsvis 
(till viss del iallafall) påverka lite själv genom att förebygga och underhålla enligt några av de tips 
och förslag som givits här. ▪


