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När våren börjar skymta vill 
man ut för att njuta av solen 
och värmen efter den kalla 
vintern. Även katterna brukar 
uppskatta detta – men vi vill 
dock inte att de ska springa 
ute utan tillsyn. Har man 
möjlighet så kan man bygga en 
kattrastgård. Det gjorde vi, och 
jag tänkte nu berätta om hur vi 
gjorde och hoppas att det kan 
ge inspiration och idéer!

Börja såhär:
Måtta ut var plintarna ska stå. Vi har ca 
3 meter mellan varje plint. Gräv hål för 

plintarna och lägg i markduk och lite singel 
för att ge stabilitet och dränering. Sätt ned 
plintarna.

Skruva fast reglar i plintarna. Vi 
valde att ha grövre dimension i båda 

ytterhörnen för bättre stabilitet. Dimension på 
reglarna i ytterhörn 95x95 och övriga 45x95.

Sedan monterades överliggaren 
(28xx120). Då vi har ganska långt av-

stånd mellan reglarna så blir det svajigt. Därav 
monterade vi en ”stötteregel (45x95)” under 
överliggaren, mellan reglarna. Detta gjorde 
att det blev stabilare trots avståndet mellan 
plintarna.

I nederkant gjorde vi en ”sockel” av 
virke i samma dimension som över-

liggaren (28x120). Detta gjorde att vi fick en 
rak/jämn linje att sätta fast nätet i eftersom 
marken inte var helt jämn. 

När ”stommen” var klar så började 
själva instängslandet. Vi började att 

sätta nätet upptill på tvären och skarvade 
sedan nederdelen. Själva skarven på nätet fäste 
vi ihop med vanlig najtråd.
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För att få ännu bättre stabilitet så satte 
vi även upp diagonala ”stöd” i ytter-

hörnen vid överliggaren.  Rekommenderas 
även att man låter montera hålplattor över 
skarvarna på överliggarna mot regeln, så blir 
det ännu stadigare. 

För att förhindra rymmare/inkräktare 
så kan man montera plasttak längs med 

överliggaren eller måttbeställa ett fågelnät/
skyddsnät att täcka över som tak från en åter-
försäljare av nät t.ex www.scancord.net.

I efterhand så har vi lagt markduk och vit mar-
morkross längs med ”sockeln” på både ut- och 
insida. Detta för att underlätta gräsklippandet. 
Växter som jag hittills har valt att plantera 
runt och i kattgården är följande:
⋅   Humle, klätterväxt (utsidan av rastgården)
⋅   Kaprifol, klätterväxt (utsidan av rastgården)
⋅   Klematis, klätterväxt (utsidan av rastgården)
⋅   Hängsälg, träd (insidan av rastgården)
⋅   Kärleksört, kruka (insidan av rastgården)
⋅   Klätterbenved på stam, träd

Har du katter som gärna tuggar på växter så 
behöver du vara extra noga med vad du väljer 
att plantera inne i rastgården så det inte 
blir något som är giftigt för dem att äta.
Att inreda rastgård är roligt, det är 
bara fantasin som sätter gränserna 
(och tiden). ;-) Det är allt som 
oftast väldigt uppskattat av 
katterna, och de vill gärna 
undersöka alla nyheter som 
du skapar åt dem. ▪

Fakta
⋅   Storlek på rastgården: ca 60 kvm 
(6x10 m ca 2,10 m högt)
⋅   Kostnad: ca 4000 SEK
⋅   Tidsåtgång: ca 2-3 dgr (beror såklart 
på manskap och kunskap) 

Material
⋅   Svetsnät på rulle (vi använde oss av 1 
meters bredd som vi skarvade)
⋅   Betongplintar
⋅   Reglar (95x95 och 45x95)
⋅   Överliggare  & sockel (120x128)
⋅   Trallskruv TX20 5x55) mfl.
⋅   Häftklamrar/märlor
⋅   Singel
⋅   Markduk
⋅   Najtråd

Verktyg
⋅   Spade att gräva ner plintarna med
⋅   Avbitartång
⋅   Skruvdragare
⋅   Vattenpass
⋅   Snöre
⋅   kap och geringssåg


