Ferie – pasning ude eller hjemme

Måske er det første gang, du skal på ferie og væk fra din kat i
en længere periode. Eller du har fået ny kat, og du overvejer,
om du skal gøre, som du plejede med feriepasningen af din
tidligere kat. Eller måske har din kat ændret sig, og derfor
overvejer du, om du skal gøre noget anderledes denne ferie. I
denne artikel kan du læse om, hvilke overvejelser du kan gøre
dig, før du beslutter, om din kat skal passes hjemme hos dig
selv eller i en kattepension.
Ferien – afslapning for dig, måske stres for din kat
Katten er et vanedyr, virkelig et vanedyr. Den sætter pris på
faste rammer og rutiner. Og din kat har vænnet sig til de
rutiner, som I to har sammen.
Når vi katteejere tager på ferie, bryder vi kattens rutiner, og
det kan i sig selv være stressende for din kat. Derfor kan det
være en god idé at overveje, om din kat skal passes hjemme
hos sig selv, hvor den er i vante rammer, eller om den vil have
glæde af at blive passet hos en kattepension.
Det bedste valg for netop din kat
Du er den, som kender din kat bedst og derfor bedst kan
træffe en beslutning på din kats vegne, da alle katte er
individer og har forskellige behov og præferencer.
En kattepasser, der kommer i dit hjem og passer din kat, kan
være en lige så god løsning som at sende katten i pension. Det
kommer helt an på din kat.
En kattepasser kan være et godt valg, hvis du har en nervøs
kat, som ikke bryder sig om fremmede. Eller du har en (ældre)
kat, der er meget afhængig af sine rutiner, som den ikke kan

lide at få brudt. Måske er din kat vant til det frie udeliv, og den
stresser, hvis den ikke kan komme og gå frit, og der hvor den
plejer.
Kattepension kan være et godt valg, hvis din kat er meget
social og har svært ved at være alene hjemme meget tid ad
gangen. Måske har du en udekat, som kan finde på at følge
andre folk hjem eller vandrer ud og leder efter selskab, hvis du
ikke er hjemme. Din kat kan have brug for regelmæssig
medicin. Måske har du en kat, som hurtigt keder sig, hvis den
ikke bliver aktiveret meget.

Information til kattepasser eller kattepension
Når du overlader ansvaret for din kat til enten en kattepasser
eller en kattepension, er det en fordel at give dem noget
grundlæggende information om din kat, så de har de bedste
muligheder for at passe den:

•
•
•
•
•

Dine kontaktoplysninger (navn, nummer, mail)
Kontaktperson til nødstilfælde, hvis du ikke er til at få
fat i. Gerne en, der kender katten, og som du er ok
med træffer beslutninger på dine vegne
Din kats præferencer (mad, vand, kan den lide
andre katte, vil den gerne lege meget, er den vant til
at komme ud, vil den kæles meget osv.
Din dyrlæges adresse og kontaktoplysninger
Eventuelt nummeret til dit forsikringsselskab (plus
policenummer), hvis din kat er forsikret
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Valg af kattepension
Hvis er kommet frem til, at kattepension er det rette valg for din
kat, er det en god ide at tage hen og besøge stedet, før du booker
en plads hos en kattepension. Så får du set, hvordan forholdene
er med egne øjne, og du kan se, om der er rene og rolige forhold.
Hvis personalet åbent viser dig omkring på stedet, er det også
gode tegn.
Hvis du har fundet den rette kattepension for din kat, sikrer et
pensionsophold, at din kat er et sikkert og varmt sted, og at den
bliver tilset og passet løbende igennem dagen. Den kan også få
hjælp hurtigt, hvis den har brug for det.
Specifikke ting, du bør gå efter ved valg af kattepension
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Et aflukke eller rum, som katten ikke kan slippe ud af, gerne
med en lille udendørs kattegård, som der kan gives adgang
til, hvis din kat er vant til at komme ud
Resurser (vand, mad, kradsetræ, katteseng(e) og kattebakke
mv.) i hvert rum
Pensionen skal fodre med din kats sædvanlige foder (du kan
tage det med, når du afleverer din kat, hvis de ikke har det)
Der skal være et sikkert område eller ekstra aflukke udenfor
katterummet, som sikrer, at kattene ikke kan løbe væk, hvis
de kommer ud af deres rum ved et uheld
Pensionen skal tjekke og rengøre rummene hver dag
Kattene skal tilses jævnligt gennem dagen og tilbydes
kontakt, hvis kattene ønsker kontakt
Pensionen skal kunne tage sig af kattene og kunne give
medicin, hvis kattene bliver syge
Pensionen skal have et samarbejde med en dyrlæge, så
kattene kan blive tilset, hvis der er behov for det
Hvis du har mere end en kat, skal der være mulighed for at
skille kattene ad i separate rum, hvis de ikke kan enes i et
rum (nogle gange kan selv de bedste venner blive stressede
og ikke kunne finde ud af at bo sammen, når de kommer i
pension)
De skal kunne børste og holde din kats pels, hvis den har en
pels, som kræver pleje. De skal også kunne håndtere
vanskelige katte, som ikke ønsker pleje af deres pels
Personalet skal kunne lide katte og have viden om
katteadfærd, deriblandt kattens kropssprog
En plan for, hvordan de håndterer sygdom. De bør kræve, at
kattene har en opdateret vaccinationsattest, som de skal se.
De skal sikre at forskellige katte ikke kommer i kontakt med
hinanden under opholdet. De bør vaske og/eller afspritte
deres hænder, når de går fra en kat til en anden.
Faciliteter til katte med specielle behov, hvis din kat har
sådanne
Hvis pensionen er kombineret katte- og hundepension, skal
hundene opholde sig langt væk fra kattene. Helst i en anden
bygning. For din kats skyld kan det være en fordel at vælge en
ren kattepension i stedet for en kombineret pension

Hvis ovenstående er opfyldt, der ikke lugter dårligt, og der ikke er
beskidte vand- og madskåle, er du godt på vej til at finde den
rette kattepension.

Pasning hjemme
Ved pasning hjemme kan du enten vælge en professionel
kattepasser eller en person, som i forvejen kender din kat. Vælger
du en professionel kattepasser, er det en god idé at møde
vedkommende hjemme hos dig selv og se, hvordan personen
omgås din kat, hvis det er muligt.
Hvis du og kattepasseren kommunikerer godt sammen, og du har
en god fornemmelse efter at have set personen sammen med din
kat, er du forhåbentlig på vej til at finde den rette kattepasser.
Specifikke ting, du bør gå efter ved en kattepasser
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Skal kunne lide katte
Have viden om katteadfærd, kropssprog og vide, hvordan
man kan aktivere katten, hvis den gerne vil i kontakt.
Aktivering er især vigtig med indekatte
Skal kunne pleje dinkats pels, hvis der er behov for det, også
hvis din kat ikke er glad for pelspleje
Skal kunne se til din kat mindst en gang dagligt (alle dyr,
bortset fra et fåtal udegående dyr, skal tilses minimum en
gang i døgnet ifølge Dyreværnsloven). Jeg anbefaler, at
katten tilses 2 gange i døgnet, hvis det er muligt – den ene
gang kan være en professionel kattepasser og den anden en,
som kender katten i forvejen, hvis det kan lade sig gøre
Skal kæle eller lege med din kat hver dag, hvis den ønsker det
Skal rengøre kattebakke og eventuelle vand- og madskåle
dagligt. Og vide, hvordan man skifter kattebakken helt
Skal fodre din kat på samme måde, som du gør
Kan håndtere din kat og tage den til dyrlæge, hvis det er
nødvendigt
Kan give din kat medicin, hvis der er behov for det

Anden pasning
En tredje mulighed, som nogle benytter sig af, er at lade deres kat
blive passet hjemme hos en ven. Der er det vigtigt at understrege,
at katten ikke bør lukkes ud, da den ikke kender området. Den bør
starte i kun et rum. Og hvis der er andre katte, bør de ikke møde
hinanden, da det kan stresse alle kattene unødig for nogle få dage
eller ugers pasning.
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