
Kattens löpning och parning
Katter kan löpa flera gånger om året beroende på hur ljus årstiden är. I Sverige, där vintern är mörk,  
har katterna vanligen en viloperiod under några vintermånader. Honkatten börjar normalt löpa när hon 
har uppnått cirka 80 procent av sin vuxna vikt. När hon löper förändras hennes beteende. Förändringen
orsakas av hormonet östrogen, som produceras i de växande äggblåsorna i äggstockarna.

Katten har en säsongsbunden löpning. Vad som är säsong är beroende bland annat av vilken breddgrad man befinner sig 

på. På våra breddgrader börjar säsongen ofta när dagarna blir längre i januari/februari och den slutar i oktober/november. 
Detta betyder att under två till tre vintermånader befinner sig katterna i vilofas och löper inte. Viloperioden på vintern kan 
förlängas om katterna hålls mörkt, och den kan utebli helt om tillräckligt med ljus tillförs. Det finns katter som löper bara 
under en kortare period på året, ofta på våren. Det är också vanligt att katterna förutom viloperioden på vintern har en 
viloperiod under sommarmånaderna. De löper alltså under vår och höst. Under säsong löper katten ofta ungefär en vecka i 
taget med en till två veckors mellanrum.

Könsmognad
Honkatter blir könsmogna och börjar löpa vid en genomsnittlig ålder av åtta till tio månader. Spridningen är dock stor och 
beror delvis på en rasvariation – en del katter börjar löpa redan vid fyra månaders ålder, andra först vid ett års ålder eller 
ännu senare. Ofta krävs att de har uppnått ungefär 80 procent av vuxenvikten för att de ska börja löpa. Katten kan också 
börja löpa senare än när hon är kroppsligt redo om det inte är säsong (om hon till exempel egentligen är könsmogen i 
november). Hon inväntar då ökande dagsljus på våren vilket stimulerar henne till att börja löpa.

Löpningsbeteende
Kattens löpningsbeteende karakteriseras bland annat av att hon är mer tillgiven. Hon stryker sig mot människor och 
föremål samt är mer högljudd och jamar. Löpningsbeteendet orsakas av könshormonet östrogen. Östrogen bildas
i äggblåsorna (folliklarna) i äggstockarna. Äggblåsorna, som innehåller äggen, börjar växa till strax före och under 
förlöpningen. De blir sedan större och mognar under höglöpning. I slutet av höglöpningen tillbakabildas de om katten inte
får ägglossning. De förhöjda östrogenhalterna gör att slemhinnan i vagina blir tjockare som en förberedelse inför parning. 
Att slemhinnan blir tjockare avspeglas i cellernas utseende, vilket man kan se om man tar ett cellprov från vagina. Under 
löpningscykeln är det alltså inte bara östrogennivån och beteendet som är cykliskt, utan även cellförändringarna i vagina, 
något som kan användas diagnostiskt.

Onormalt och uteblivet löpningsbeteende
Ibland kan katter visa löpningsbeteende under flera veckor eller till och med månader i sträck. Sådana katter kan ha helt
normala, cykliska hormonförändringar, men ändå visa konstant löpningsbeteende. Det kan också vara så att flera löpningar
går i varandra. Äggstockscystor är ytterligare en orsak till att katten löper kontinuerligt. Om löpningsbeteendet håller i sig 
för länge måste man försöka avbryta löpningen, antingen genom att framkalla ägglossning eller med hjälp av p-piller.
Det förekommer att ranglåga katter knappast visar något löpningsbeteende alls, trots att de är helt normala i hormonellt
avseende. Om man tar upprepade cellprover från vagina eller blodprov för östrogenbestämning från dessa katter ser man 
cykliska förändringar. Sådana katter kan visa normalt beteende om man byter miljö. Katter kan också få en förlängd vilofas
och göra ett längre uppehåll i löpningen. Katter som inte löper av den anledningen kan stimuleras med andra löpande 
honor, men framför allt genom kontakt med en hane. Löpning kan också framkallas medicinskt, men dräktighetsresultaten
är bättre för katter som paras under naturliga löpningar.

Parningstidpunkt
Den bästa tiden för avel med en honkatt är vanligen när hon är mellan två och fem år gammal. Katter i god kondition
kan dock få ungar regelbundet till åtminstone åtta till tio års ålder. Honan måste vara helt utvuxen innan hon får sin första 
kull. Det bästa är vanligen att parning sker hos hanen så att han får vara kvar i sitt revir. En del hanar är dock mycket säkra 
och parar honor även i honornas hemmiljö, vilket kan vara en fördel om honan är osäker. Förflyttningen av honkatterna går 
inte alltid problemfritt. Ibland blir de stressade och avbryter löpningen, men oftast kommer de igång igen efter ett tag.
Katten har vanligen inte spontan ägglossning, utan äggblåsorna tillbakabildas efter löpningen om katten inte paras. Om
katten blir parad skickas signaler till hjärnan som frisätter ett hormon vilket påverkar äggblåsorna så att de brister –
ägglossning. På hankattens penis sitter små hårda taggar som ökar stimulansen och därmed underlättas ägglossningen.
Under de första dagarna i höglöpningen frisätts ofta inte tillräckligt mycket hormon från hjärnan för att det ska bli
ägglossning efter parning. Kring dag tre till fyra i höglöpningen är systemet vanligen moget och ägglossning kan komma
till stånd. Detta är därför de bästa dagarna att para katten. Parningsfrekvensen har också betydelse, i en del fall räcker
det med en parning men ofta krävs fyra på varandra följande parningar för att katten ska få ägglossning. Om katterna



parar sig vid en optimal tidpunkt och ägglossning kommer till stånd har parningar under flera dagar därefter inte visats ha 
någon positiv effekt på kullstorleken. Ägglossningen sker ungefär ett dygn efter parning. Inom två dygn efter ägglossning 
har äggblåsorna ombildats till att producera dräktighetshormonet progesteron. Under tiden progesteronnivån är hög löper 
inte katten. Även om katten inte blir dräktig är produktionen av progesteron hög i fem till sex veckor, och det tar
följaktligen 11/2-2 månader innan katten åter löper. I undantagsfall kan honorna visa löpningsbeteende under dräktighet.
Det är inte alltid som en parning krävs för att katter ska få ägglossning. Framför allt om man har flera katter i grupp kan
de få ägglossning även utan parning (spontan ägglossning).

Beteende vid parning
Det är inte alltid som katterna vill para sig i ägarens åsyn. Själva parningen kan också gå så snabbt att det är svårt att
vara säker på om den verkligen har skett. Katternas beteende kan då ge vägledning. Under parningen biter hanen tag i 
honans nackskinn och ställer sig över hennes rygg. Honan vänder upp könsorganet och viker svansen åt sidan för att 
underlätta parningen. Ofta morrar honan då hon bestigs, för att skrika till när parning har ägt rum. Om hanen inte 
omedelbart avlägsnar sig efter parning kan hon anfalla och tvinga bort honom. Därefter slickar hon intensivt på 
könsorganet och rullar sig innan hon återigen är redo för parning. Honans skrik och reaktionen efter parning är tydliga 
tecken på att parning verkligen har ägt rum, om man inte skulle se själva parningen. Om parningen ledde till ägglossning 
märker man också på att tiden till nästa löpning förlängs.
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