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Din kat skal transporteres mange gange i løbet af sit liv






Til dyrlægen
Til kattepensionen
Til kattefrisøren
På ferie
Hvis du skal flytte

Så hvorfor ikke lære ham at synes, at det er helt okay? Der findes
undersøgelser der viser, at katteejere undgår nødvendige besøg hos
dyrlægen, fordi de synes, det er synd for katten at blive transporteret.
I modsætning til, hvad mange tror, så kan man sagtens træne katte. Når
du viser din kat, at transportkassen er et hyggeligt sted og at der sker
dejlige ting, når han bliver transporteret – så vil han have meget
nemmere ved at acceptere et besøg hos dyrlægen.
Derfor har vi skrevet denne lille e-bog med gode tips og tricks til dig, der
gerne vil have en glad og tryg kat - også når han bliver transporteret.
Tips´ene gælder selvfølgelig for både hun- og hankatte. Vi skriver bare
han, fordi vi ikke vil kalde din kat ”den”. Han er jo ikke en ting, men et
medlem af din familie.
Del meget gerne e-bogen med alle dine egne kattevenner.
Yvonne Thomsen
Aut. Veterinærsygeplejerske
Leder af Katteskolen hos DyrlægeRingen
www.dyrlaegeringen.dk
September 2018
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#1 En transportkasse skal der til
Transportér altid din kat i en sikker transportkasse. At du sagtens kan
holde din kat derhjemme, er ikke ensbetydende med, at du kan holde
ham, når I kommer ud i trafikken, eller ind på en dyreklinik, hvor der kan
sidde store, larmende hunde.
En kat i sele og snor kan også nemt komme til skade, både i trafikken og
pga. andre dyr. Transportkassen er vejen frem, simpelthen for at din kat
er i sikkerhed.
Læs videre og få en masse gode tips til at gøre din kat glad for sin
transportkasse.
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#2 Køb din egen transportkasse
Mange tænker, at de kun skal bruge transportkassen en gang om året,
når katten skal til dyrlægen og vælger derfor at låne sig frem. Det er en
dårlig idé af flere grunde.
For det første lærer din kat aldrig sin transportkasse at kende og at
forbinde den med noget positivt, når han kun møder den en gang om
året. Tværtimod kan han nemt komme til at forbinde kassen med noget
negativt, når den kun kommer frem den ene gang om året, hvor turen
går til dyrlægen.
For det andet lugter en lånt transportkasse af et fremmed hjem og af
fremmede katte – også selvom du har gjort den grundigt rent. Lugten af
fremmede katte virker truende på din kat og det er slet ikke rart at blive
lukket inde sammen med lugtene.
Endelig kan katte også udskille særlige duftstoffer, når de er bange –
såkaldte alarmferomoner. Hvis naboens kat var bange, sidste gang, han
var i sin egen transportkasse og din kat nu låner kassen, kan din kat
reagere på duften af den bange kat, ved selv at blive utryg.
Transportkasser fås i mange prisklasser, fra ca. 200 kr. Det er en rigtig
god investering at have sin egen kasse, ikke mindst fordi kassen bør
bruges hele året, som en hyggehule. Det vender vi tilbage til.
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#3 Hvilken transportkasse skal jeg vælge?
Vælg en transportkasse, som du nemt kan tage overdelen af, uden
besvær og støj. Dyrlægen og veterinærsygeplejersken kan gennemføre
mange undersøgelser på din kat, mens han sidder trygt i bunden af sin
kasse.
Kassen skal være stor nok til, at din kat kan stå op uden at bøje hovedet
og vende sig rundt i den. Husk også, at forbenene stikker et godt stykke
ud foran din kats krop, når han ligger ned. Hvis du skal være helt sikker
på at få en kasse, der passer godt til din kat, skal du måle ham, før du
tager hen til butikken.
Kassen skal generelt være større, end du tror. Din kat føler sig mere
spærret inde i kassen, hvis der ikke er god plads i den.
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#4 Brug transportkassen som en hyggehule
Lad transportkassen stå fremme altid, som en hyggehule. Gerne på et
højt sted – fx oven på et møbel, som den ikke kan falde ned fra - og med
et blødt tæppe eller en pude i bunden.
Fjern lågen fra kassen, så den ikke smækker i ved en fejl og forskrækker
din kat.
Gør det til en regel for alle i huset, at man ikke må forstyrre katten, når
han ligger i kassen. Sådan lærer din kat, at kassen er et trygt sted, hvor
han kan være i fred og ro, når han ønsker det.
Tving aldrig din kat ind i kassen, men gør den spændende og hyggelig,
så han selv får lyst til at gå derind. Læg fx nogle ekstra lækre godbidder
derind en gang imellem, eller noget af hans yndlingslegetøj.
Når din kat ligger i kassen til hverdag, kommer den til at dufte trygt af
ham selv og af Jeres fælles hjem.
Hvis han så en dag skal indlægges på et dyrehospital eller passes i en
kattepension, så bliver kassen til et stykke af hans eget territorium, som
han kan søge tilflugt i, mens han er på det nye og fremmede sted.
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#5 Transportér altid hver kat i sin egen kasse
Hvis du har flere katte, skal de have hver sin kasse. Stress under turen
kan føre til aggression mod en anden kat i kassen og usikkerhed kan
smitte til en kat, der ellers havde det fint med at blive transporteret.
Kun kattemødre med små killinger bør være sammen i kassen under
transport.
Det er også de færreste katte-transportkasser, der er store nok til, at der
kan være to voksne katte i dem.

8

#6 Træn din kat til transport, langsomt og gradvist
Du eller din opdrætter, kan med stor fordel begynde at træne transport
med killingen allerede, når han er mellem 2 og 8 uger gammel, men din
kat kan lære nyt hele sit liv.
Hvert trin herunder, er en ny træningsdag. Det kan sagtens være, at du
skal gentage samme trin mange dage i træk. Du skal først gå videre til
næste trin, når din kat tager det helt roligt i det trin, I arbejder på.
Din kat skal belønnes og roses, når han forholder sig roligt og
afslappet i hver situation.
Hver træningsgang er måske bare 5 minutter og i starten endnu mindre.
Katte kan ikke trænes i nær så lang tid, som en hund kan. Når I er blevet
rutinerede, kan I måske træne i 10 minutter ad gangen, men det er altid
bedst at stoppe, mens legen er god. Du skal undgå, at I når dertil, hvor
din kat bliver bange og urolig, begynder at hyle eller andet. Men hvis du
når dertil, skal du bare afbryde øvelsen og prøve fra skridtet før igen
dagen efter.
Husk, at du aldrig må tvinge din kat til noget – han skal selv bestemme
farten. Hvis du slet ikke kan få ham til at gøre det, du gerne vil have,
skal du gøre det mere spændende eller mindre farligt for ham. Kontakt
os på miav@dyrlaegeringen.dk, hvis du har brug for hjælp.
Husk, at du heller aldrig må straffe din kat, heller ikke ved bare at sige
”nej”, når han ikke gør det, du gerne vil have ham til. Hvis han ikke gør
det rigtige, begynder du forfra, ved at træde et skridt tilbage i træningen,
eller stopper træningen og prøver igen dagen efter.
Hvis din kat mister interessen eller går sin vej, stopper du træningen og
tager den op igen dagen efter. Han bestemmer farten, men det er godt,
hvis du får stoppet træningen, mens det går super godt – for så har han
mere lyst til at træne igen dagen efter.
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Katte med transportangst
Hvis din kat allerede har fået transportangst, kan det være nødvendigt at
lave et mere intenst træningsprogram, hvor han først lærer ikke at være
bange for kassen og bilen og dernæst, at det faktisk kan være helt rart at
blive transporteret. Det er altså ikke sikkert, at træningsprogrammet
herunder, er nok til ham.
Vi hjælper gerne med at lægge et skræddersyet træningsprogram for,
hvordan du hjælper din kat af med sin transportangst. Kontakt os på
miav@dylaegeringen.dk
Indledende øvelser til en kat, der ikke er transportangst:
Køb en transportkasse med god plads. Din kat skal kunne stå op i kassen
uden at bøje hovedet og ligge ned i den, med forbenene frem for sig.
Vælg en model, hvor hele overdelen af kassen kan tages af, uden larm
og besvær.
Gnid en ren klud mod din kats kinder, hage og foran ørerne.
Gnid kluden mod alle dele af transportkassen.
Giv transportkassen et par pift af en Feliway-spray og lad kassen stå i
mindst 15 minutter og max 2 timer, før din kat får adgang til den. Dette
gør du hver dag, før du begynder på transporttræningen.
Læg din kats eget, brugte yndlingstæppe eller pude ind i kassen. Det
skal være brugt og ikke nyvasket, for at det dufter trygt af ham selv.
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Træningsplan for en kat, der ikke er transportangst:
1: Læg en række godbidder i en række hen mod- og ind i transportkassen.
Gør det lige før, din kat skulle fodres, så han er sulten.
2: Når han går ind i kassen, så fortsæt med at komme lækre godbidder
derind, gennem hullerne i siderne.
3: Leg med din kat med en lang fjer, du kører hen over hullerne i siden
på kassen. Stik også fjeren ind gennem hullerne og bevæg den, så det er
sjovt for din kat at lege med den.
4: Luk lågen i få sekunder og åben den igen. Beløn katten.
5: Luk lågen lidt længere og giv din kat godbidder ind gennem lågen.
6: Løft kassen op og gå lidt rundt i huset med den. Beløn katten.
7: Løft kassen ud i bilen, med din kat i den. Sid lidt ved siden af kassen
og snak blidt til din kat, som du plejer, når I sidder sammen i sofaen.
8: Start bilen og stop den igen med det samme, eller få en anden til det.
9: Start bilen og kør lidt frem og tilbage med den. Beløn katten.
10: Kør en helt kort tur på fx en km. Beløn katten for at være rolig.
11: Kør en lidt længere tur. Beløn katten for at være rolig.
12: Kør også en tur en gang imellem, hvor I ikke skal noget, men bare
kører hjem igen og slutter træningen med noget super dejligt. Hver tur
må ikke gå til noget, som din kat kan opfatte som ubehageligt, som fx et
dyrlægebesøg eller et pensionsophold. Beløn katten for at være rolig.
Hold træningen ved lige
Bliv ved med at køre en hyggetur med katten en gang imellem og lav
noget sjov med ham, når I kommer hjem igen. Så er det ikke nær så
skræmmende for ham at komme ud at køre.
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Træningsprincipper for katte
 Ignorér, når katten ikke gør, hvad du ønsker.
 Brug aldrig straf.
 Tving aldrig din kat til noget – han skal selv vælge at gøre det, fordi
du har gjort det trygt og spændende for ham at gøre.
 Beløn din kat, hver gang, han gør det, du gerne vil have ham til – fx
at forholde sig roligt og afslappet i transportkassen.
 Belønninger kan fx være en lækker godbid, din
yndlingslegetøj, eller at blive nusset roligt på næseryggen.

kats

12

#7 Hvor skal transportkassen stå i bilen?
En crash test fra Center For Pet Safety i USA viser, at det er mest sikkert
at placere transportkassen på gulvet bag passagersædet eller
førersædet, når du kører bil.
Undlad at sætte kassen på forsædet med sikkerhedsselen gennem
håndtaget. Selen kan rykke kassen fra hinanden hvis der sker en kollision
og airbaggen kan også gøre skade.
Hav aldrig din kat løst i bilen. Han bliver til et livsfarligt projektil, hvis du
får en katastrofeopbremsning og katte er forsvundet for evigt, fordi de i
panik pilede ud af en bil, i det sekund, døren blev åbnet.
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#8 Få katten ind i transportkassen
Det er altid bedst at lokke din kat ind i kassen, frem for at tvinge ham.
Katte hader at blive tvunget til noget.
Hvis du har travlt, kommer du nemt til at tvinge din kat ind i kassen,
frem for at lade ham selv tage beslutningen. Derfor skal du planlægge
rigtig godt tid, når du ved, at du skal transportere din kat.
Det kan være fint at lokke katten ind i kassen med godbidder – men
selvfølgelig aldrig, når katten skal faste op til en operation. Her er det
bedre at lokke med et stykke yndlingslegetøj.
Lær klikkertræning
Klikkertræning er super godt til at lære katten at gå ind i sin kasse på
kommando.
Lån bogen ”Klikkertræning af katte” af Karen Pryor på biblioteket, hvis du
gerne vil i gang med at klikkertræne din kat, eller bestil en konsultation
med vores katteadfærdsekspert, ved at skrive til miav@dyrlaegeringen.dk
Når det skal gå stærkt
Hvis din kat er kommet akut til skade, er påkørt eller hvis der er brand,
kan tvang selvfølgelig være nødvendigt, men det modarbejder dit store
arbejde med at gøre transporten til noget positivt.
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#9 Video med transporttips
Når du klikker på linket herunder, ser du en video med en god teknik til
at få katten ind i kassen, når det enten skal gå stærkt, eller han ikke går
ind i kassen selv.
Vær opmærksom på, at en ny undersøgelse viser, at placeringen i bilen i
videoen, ikke er den optimale. Gør i stedet, som vi anbefaler i tip nr. 7.
http://www.dyrlaegeringen.dk/vi-hjaelper-dig-med/smadyr/kat

15

#10 Lad os sørge for transporten
Vi henter gerne din kat i en af vores helt nye dyreambulancer, så du ikke
selv skal sørge for transporten. Ambulancerne er indrettede så
transporten bliver så stressfri som overhovedet muligt. Bl.a. bruger vi
beroligende feromoner og musik, som er særligt komponeret til katte.
Behandlinger i dit hjem
Vi kan også udføre mange typer af behandlinger i dit hjem. Din kat bliver
i sine trygge omgivelser og du skal ikke bruge tid og energi på
transporten. De årlige sundhedstjeks og vacciantioner, laserbehandlinger
og kontrol efter fx øreproblemer, kan med fordel udføres hjemme.

Lad katten komme over operationen hos os
Når din kat har været i narkose hos os, er han velkommen til at
få et ophold i én af vores lækre kattesuiter, hvor han kan
komme helt til sig selv. Så får du en kat hjem, som ikke har
eftervirkninger af bedøvelsen – fx kan han ellers være usikker på
benene og komme til at tisse på gulvet. Vi beholder ham også
gerne i den periode, hvor han ikke må komme ud, så han ikke
smutter ud ved et uheld, eller står og hyler ved døren.
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#11 Tjek venteværelset, før du tager katten ind
Når du ankommer til dyreklinikken, anbefaler vi at du lader din kat vente
i bilen, mens du går ind og tjekker, hvor roligt venteværelset er. Læg
gerne et af vores tæpper sprayet med tryghedsskabende feromoner hen
over kassen og skab et trygt miljø. Vi vender tilbage til feromonerne
senere.
Hvis det er en meget varm dag, må du endelig ikke lade din kat sidde i
bilen i mere end et par minutter. Gå ind og meld Jeres ankomst og hent
derefter katten ind.
Oftest kan I gå direkte ind i vores katterum. Hvis rummet er optaget og
hvis der er urolige hunde i venteværelset, finder vi et andet, mere roligt
rum til Jer at vente i.
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#10 Væk med hundesnuderne
Vi har delt vores venteværelser op i områder til hunde og områder til
katte. Det er tydeligt at se, hvor katten kan vente, for det er markeret i
gulvet med store sorte hundepoter til hundenes område og små grønne
poter til kattenes område.
Områderne er delt op af reoler og rumdelere, så dyrene ikke kan se
hinanden. Men vi kan ikke helt undgå, at en hund og en kat møder
hinanden, når de bevæger sig rundt på klinikkerne.
Mange hundeejere synes, det er sjovt at lade deres hund snuse til en
katte-transportkasse. De tænker ikke på, at det kan være en rigtig
ubehagelig og skræmmende oplevelse for din kat - og at din kat jo ikke
kan vide, at netop deres hund aldrig ville gøre dem noget.
Det er altid okay at bede eventuelle hundeejere på klinikken om ikke at
lade deres hund snuse til din kat i transportkassen. Vi gør også altid
hundeejerne opmærksomme på det.
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#13 Placér ikke transportkassen på gulvet
I vores venteområde for katte, står et højt bord, som du kan stille
transportkassen på. Når du sidder på stolen ved siden af bordet, kigger
du lige ind til din kat i transportkassen.
Du er også altid velkommen til at stille transportkassen med din kat op
på vores skranke, der også er markeret med et klistermærke, der siger
”Velkommen kat”. Så er katten ude af rækkevidde for de fleste
hundesnuder, mens du snakker med os.
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# 14 Ud af kassen igen
Kender du det? Nu har du kæmpet for at få katten ind i kassen
derhjemme – og når I så når frem til dyrlægen, så er han ikke til at drive
ud derfra igen!
Når I er trygt inde i undersøgelsesrummet, kan du lade din kat komme
ud på egen pote, eller tage overdelen af kassen, så han kan kigge sig
omkring. Åbn aldrig kassen i venteværelset.
Du skal aldrig trække din kat ud af kassen ved nakkeskindet og du bør
heller aldrig vende kassen på hovedet eller ryste den, for at få din kat ud.
Lok hellere med nogle ekstra lækre godbidder eller noget spændende
legetøj – fx med katteurt eller baldrian i - eller tag stille og roligt
overdelen af kassen.
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#15 Efter besøget hos dyrlægen
Har du flere katte? Så kan de andre blive bange for ham, der har været
hos dyrlægen, når han kommer hjem igen. Han dufter af hospital og
opfører sig måske anderledes end han plejer, fx på grund af
eftervirkninger af narkosen.
Gnid en tør vaskeklud eller et rent viskestykke over kinderne på de katte
der er hjemme. Gnid derefter kluden over kinderne og flankerne af den
kat, der har været hos dyrlægen. Sådan genskaber du den trygge
gruppeduft, som dine katte kender hinanden på.
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#16 Gode hjælpemidler
Der findes mange forskellige kosttilskud og feromonprodukter, som du
med fordel kan bruge, både under transporttræningen og til de enkelte
transporter i løbet af hele din kats liv.
De enkelte produkter er ikke mirakelmidler – du kan altså ikke bare bruge
et hjælpemiddel og undgå fx at skulle vænne din kat til transportkassen men de er et godt supplement til din træning og kan være prikken over
i´et, når vi snakker transport.
Feliway er feromoner, som du kan spraye transportkassen med
indvendigt, mindst 15 min. før, I skal køre. Spritten fra spay´en skal lige
have tid til at dampe af, før din kat skal ind i kassen.
Feromonerne får din kat til at føle sig ekstra tryg, både under transport,
men også under flytning, hvis der er håndværkerlarm i huset, eller når
killingen skal ud i sit nye hjem. Der findes flere forskellige
feromonprodukter og vi hjælper dig gerne med at vælge det rigtige til din
kat og Jeres situation.
Anxitane, Kalm, Zylkene osv. er kosttilskud, som fås som tyggetabletter,
kapsler og gels. De findes også i forskellige typer foder, fx Hill´s Feline
Urinary Stress, Virbac HPM U3, og Royal Canin Calm.
Fælles for kosttilskuddene er, at de indeholder naturlige midler, som
virker beroligende og angstdæmpende på din kat.
En kat, der allerede er bange, kan have svært ved at tage imod ny
læring, så kosttilskuddene er gode at bruge både under træning og under
de enkelte transporter.
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#17 Del dine egne guldkorn
Hvad gør du, for at din kat har det godt med at blive transporteret?
Del dine gode erfaringer på vores sociale medier:
www.facebook.com/katteskolen
www.instagram.com/katteskolen
Eller ved at lægge et billede af din glade kat i sin transporkasse op på din
egen Facebook eller Instagram og bruge #TrygTransport
Vi vil så gerne sprede budskabet om, at det ikke behøver være en
forfærdelig oplevelse for din kat at blive transporteret.
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#18 Har du brug for hjælp?
Har du problemer med at transportere din kat? Vi tilbyder at lægge et
træningsprogram, skræddersyet til netop din kat og Jeres situation.
Du er altid velkommen til at kontakte os med alle dine spørgsmål om
katte. Vi tilbyder også telefonkonsultationer og adfærdsbehandlinger.
Skriv til vores katteadfærdsekspert på miav@dyrlaegeringen.dk
eller kig ind på vores klinikker i Aarup, Faaborg, Glamsbjerg og
Tommerup St. på Fyn.
Tel. 64 72 10 95
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