FAQ – författade av Anqi Lindblom‐Ahlm september 2012
Kan en abessinier leva som innekatt?
Svaret är absolut ja. De trivs med att vara inne om man ser till att det finns bra
förhållande för sömn, mat, aktivitet och sällskap. Något som gäller för alla kattraser.
Just ordet aktivitet och sällskap kan vara bra att tänka extra på för kattrasen abessinier.
En ensamlevande katt behöver mer sällskap av dig som person liksom de behöver
möjlighet till olika aktiviteter såsom lek, möjlighet till att vässa sina klor och möjlighet
till att kunna klättra.

Kan man ha en abessinier tillsammans med barn?

Att umgås med barn brukar inte vara något bekymmer om de vuxna och barnen vet hur
man handskas med katter. Givetvis är det av största vikt att man har kunskaper om hur
djur beter sig för att undvika onödiga incidenter och är medveten om vilket ansvar det
är att ta hand om en abessinier.

Kan man ha andra djur tillsammans med abessinier?
Abessinierkatter är nyfikna och de brukar fungera väl med andra djur, dock bör man
kanske inte ha dem tillsammans med gnagare eller fåglar eftersom de av evolutionen har
dessa som föda. Mycket handlar om hur djuren har fått möjlighet att starta tillsammans.
Eller vilket djur som har kommit först till familjen. När det gäller hundar så handlar det
ju även om hur den rasen är i förhållande till andra djur.

Älskar verkligen abessinier att bada?
Detta är en myt som tyvärr beskrivs som en sanning i äldre kattböcker. Men av egna
erfarenheter så vet vi att abessinier kan fungera som matroser på segelfarkoster, även
om detta inte är deras rätta element. Det handlar nog mera om att de är mer bundna till
oss människor än till platser. Däremot, eftersom abessinier är nyfikna och lekfulla så
gillar de droppande vatten och spännande badkarskanter och det kan vara så myten
uppstod att de gärna vill bada. En kattunge som blir badad lär sig förhoppningsvis att
tycka om ritualen, men räkna inte med att abessinier i synnerhet är mer benägna att
bada än andra kattraser.

Kan man ha en abessinier som sin första katt?
Ja det kan man. Innan man väljer ras bör man nog vara medveten om att abessinier är en
kattras som är nyfiken, närvarande och inte någon soffvärmare. De är pigga, alerta och
upptäcker gärna hemmets alla vrår. Det är en katt för den som vill ha en uppmärksam
livskamrat att leva tätt tillsammans med.

Det sägs att abessinier är läraktiga, är det så?
Ja abessinier är läraktiga, både på gott och ont. Till sitt kynne är de uppfinningsrika och
nyfikna. Detta betyder även att de lär sig hur man ska hålla sig framme, för att få godis,
smaka på husse och mattes mat, ta sig in och ut via stängda dörrar osv. Men det innebär
också att du som ägare kan få dem att göra saker som kanske inte är så vanligt hos
kattdjur. Att få abessinier att förstå vad som är förbjudet resp. tillåtet fungerar väl, samt
att lära sig att komma på kommando och promenera i sele. Det hänger ofta ihop med hur
väl insatt man som människa är om hur man kan lära ett djur kommandon genom
uppmuntran och positiv respons.
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Vad ska man välja ‐ hona eller hane?

Det finns både för‐ och nackdelar med de olika könen. Som blivande ägare bör man ta sig
en funderare på vad man tänker sig att abessinierkatten ska tillföra i familjen. Det som
oftast nämns är att hankatter är mer närvarande, men det beror nog mest på att dessa
då är kastrerade och tyr sig hellre till ägare och inte har sin naturliga drift. Honkatter
upplevs ibland mer självständiga och är därför lite mindre tillgängliga, men eftersom
abessinierrasen är en nyfiken ras är honkatterna också väldigt närvarande i förhållande
till andra kattraser.
Aspekter som kan tas i beaktande är mer om hur man som ägare tänker sig sitt
kattägande. Främst kan problem förknippas med fertilitet å andra sidan är det tragiskt
att så få katter får möjlighet att lämna avkommor. Om vi ska ha en bra avel krävs att vi är
många som vågar satsa på att bevara en bred avelsbas. Givetvis kan en fertil hankatt
med sina doftmarkeringar innebära problem för människor. En fertil honkatt kan(om
den får vistas utomhus utan tillsyn) bli oönskat dräktig och p‐piller under låg tid kan ge
ökad risk för juvertumörer.

Det sägs att abessinier är vilda, är det sant?
Uttrycket vilda kan innebära olika saker. Om vi tex talar om katt som mer ses som en
prydnad i soffan, ja då måste vi medge att detta inte är ett epitet för en abessinier.
Abessinier är alerta och påhittiga, vilket innebär att de av somliga kan upplevas som
vilda. Men de är också smidiga och lyhörda vilket innebär att de vet vad som gäller om
de människor som de bor hos oss vet att sätta gränser.
Abessinier är en ”gammal” ras, vilket innebär att med selektiv avel är de som fungerar
bra är de som i första hand används i avel. Enligt beteendevetare så är det mer vanligt
att de som äger katter inte vet hur de ska förstå sin katt än att katten är den som är
problemet. Så svaret bli nej, de är inte vilda.

Det sägs att abessinier måste få vara ute, är det sant?
Nej detta är en myt som säkert bygger på att somliga tolkat begreppen pigga, alerta (och
kanske vild) på ett felaktigt sätt. Katter ska inte vara utomhus om man inte kan ha tillsyn
över dem. Kattgård eller balkongvistelse är ett utmärkt substitut för total frihet i
naturen. Många abessinierägare låter sin katt gå på promenader i sele. Att släppa en katt
vind för våg i naturen anser vi inte tillhör god katthållning. Det finns alltför många faror
som gör att vi inte rekommenderar frigång.

Behöver abessinier sällskap?
Alla djur kräver sällskap. Om man väljer att ha en katt i familjen kräver det man
engagerar sig mer. Allför många katter som ensamkatter lider av för lite stimulans. Om
man istället väljer att ha två katter så uppstår frågan om dessa lever som i ett eget
kollektiv inom hemmet. Det kan till och med vara så att man som människa bara blir en
mat‐ och sandlådeberedare, men två katter har också mycket mer möjlighet till att
stimulera varandra till bus och lek. (se även frågan: Kan en abessinier leva som en
innekatt?)

