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Kejsersnit – en normal løsning

Åbning af bugvægen og 
livmoderen

Udtagning af killinger og 
moderkager

Evt. fjernelse af livmoder 
og æggestokke

Bedøvelsen overføres 
også til killingerne

Rødligt flåd fra skede-
åbningen er normalt i op til 
2 til 3 uger efter

Ultralydsscanning 

Hvis der er tvivl om alle er født eller ved 
unormal graviditetsforløb

Fødslen er overstået

Alle killinger er normalt født indenfor 6 timer

Killingens første timer

Die

Sove

Varme

Råmælken inde-
holder vigtige 
antistoffer

Ganespalte og hareskår

Symptomer
Dårlig trivsel
Nedsat evne til at die
Mælkeløb fra næse
Vejrtrækningsbesvær

Ses i alle racer
Normalt må killingen aflives

Andre komplikationer

Mangel på
moderinstinkt

Nedsat eller ophørt 
mælkeproduktion
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Den nyfødte killing

Døv
Blind
Veludviklet lugtesans

Vejer mellem 90-120 gram

Har madpakke i form af sukkerdepot i 
leveren
Indtager mellem 2-3 ml hver 3 time  

1 uge gammel

Fred, ro og kun få
barselsvisitter 
Klumper sig sammen for 
at få varmen
Øjnene begynder at åbne
Vægten er normalt 
fordoblet
Bevæger sig vha. 
svømmebevægelser
Indtager 5-7 ml pr. måltid

Mælkeerstatning

Hvis hunkatten ikke 
producerer mæ k nok

Ved meget store kuld

Hvis en eller to ”halter”
bagefter

Hvis hunkatten er ude af 
stand til at fodre

Opvarm mælken til 
kropstemperatur

Brug sonde, engangs-
sprøjte eller sutteflaske

Tilskud – Så meget 
killingen ønsker

Totalfoder – 15 ml pr 60 
gram legemsvægt pr 
døgn

Aldrig tvangsfodring

2 uger gammel

”Æltebevægelsen”
tillæres

Øjnene er åbne, men 
synet stadig sløret

Killingerne begynder at 
kunne spinde

Ørerne begynder at 
rejse sig, men er stadig 
lukkede

3 uger gammel

Killingerne kan trække benene 
ind under sig og bevæge sig 
”rystende”

Ørerne helt rejste og åbne -
hørelsen begynder at udvikles

Killingen kan begynde at 
indtage fast føde

Mælketænderne bryder frem

Killingen er i stand til at holde 
sin kropstemperatur selv

Killingerne kan selv besørge

4 uger gammel

Killingen begynder at gå
på bakken

Killingerne er i stand til at 
sidde og kan gå uden at 
ryste

Øjnene bliver klare

Halen holde oprejst 
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5 uger gammel

Killingen udforsker verden

Killingen smager og tygger 
på alt !!

Killingen kan koordinere 
bevægelserne og slår ud 
efter legetøj mv. samt sidde 
på hug og klatre

Hørelsen er fuldt udviklet

”Duracell alderen”

6 uger gammel

Killingen kan løbe, 
hoppe og springe

Soignering er tillært

”Jagttræning” og 
”lømmelalderen”
starter for alvor

Hunkatten ”rationerer”
mælkemaden

7 uger gammel

Tænderne er nu 
knivskarpe og de 
bruges flittigt

Katten kan komme i 
løbegård nogle få
timer (afhængigt af 
vejret)  

Tid til stamtavlean-
søgning

Kønsbestemmelse

Stamtavler
Stamnavn – max 15 
anslag (eksklusiv DK)

Kattens navn – max 
20 anslag

Evt. Avlsforbud

Ændringer af 
stamtavle

8 uger gammel

Killingerne foretræk-
ker stadig en hyg-
getår, men kan 
ernære sig selv

Killingen hilser nu 
på andre katte

Hunkatten begynder 
at afvise killingerne
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Tidlig neutralisering

Hankillingen

Neutralisering

Tidlig neutralisering

Hunkillingen

Neutralisering


