BUD 8: Forbered dig på feriepasning af din kat
Mange tænker, at katten sagtens kan klare sig selv i længere tid,
hvis man bare stiller en masse foder og vand frem til den. Men der
skal selvfølgelig også være nogen, der holder øje med, at din kat
har det godt og ikke er kommet til skade eller er blevet syg, mens du
er væk. Ifølge lovgivningen skal ”enhver, der holder dyr, sørge for,
at dyret tilses mindst en gang om dagen.”

VÆLG EN GOD KATTEPENSION
I nogle tilfælde er pasning i eget hjem ikke muligt. Når du skal
vælge en kattepension, er det en god idé at besøge den, før din kat
skal være der, og spørge om de ting, der er vigtige for dig og din kat.
Nogle forhold, der øger kattens følelse af tryghed i kattepensioner:

Mange katte har også et behov for social kontakt, som de bør have
dækket, mens ejeren er bortrejst. Nogle katte, hvis ejere er bortrejst, søger kontakt med andre mennesker og kan ende med at blive
afleveret på et internat, fordi man tror, de er ejerløse. Her hjælper
en øretatovering eller en chipmærkning selvfølgelig – men en kattepasser, der sørger for, at katten får dækket alle sine behov, er
også meget gavnlig.

Mulighed
	
for at gemme sig, gerne i sin egen velkendte
transportkasse

PASNING I EGET HJEM
Katte er meget knyttede til deres territorier og kan have det svært
med at være tæt på andre katte, de ikke kender. Derfor ville de fleste katte sandsynligvis vælge at blive passet i deres velkendte hjem,
af en person, de kender godt og er glade for.			

Mulighed
	
for at medbringe eget foder

Mulighed
	
for at komme op i højden og få et overblik over
stedet og situationen
Afskærmning,
	
så kattene ikke kan stirre på hinanden

Mulighed
	
for at medbringe tæpper og andet, der dufter trygt
af kattens hjem
Evt.
	
en duftspreder med tryghedsskabende feromoner

Hvis du ikke har katteglade familiemedlemmer, venner eller naboer,
der kan hjælpe, kan du på Kattens Værns hjemmeside finde en
oversigt over personer og firmaer, der tilbyder pasning af katte i
eget hjem.
https://kattens-vaern.dk/content/private-pasningsordninger-ikattens-eget-hjem

Evt.
	
mulighed for at medbringe stress- og angstdæmpende
kosttilskud (som fås hos dyrlægen)
At
	 have adgang til en udevoliere
Skal
	
katten have medicin under opholdet, skal personalet
kunne håndtere dette
Selvfølgelig
	
bør der også være et krav om, at kattene i pensionen skal være vaccinerede, så din kats fysiske helbred også
sikres, mens den er på stedet.

