
Att välja rätt bur 
Att välja rätt bur kan vara knepigt, men nog så viktigt, för er som djurägare, oss i personalen och såklart 
för katten! 

 

 Välj en bur i rätt storlek för er katt. 

 De flesta burar har en indikation på vilken vikt de passar för. 

 Tänk på att buren som du använt till katten när den var liten kattunge inte alltid passar 
när katten är vuxen. 

 En för liten bur gör det svårare för er som djurägare att få in katten i buren. 

 En för liten bur är obehaglig för katten. 

 En för stor bur innebär att katten kan ramla runt i buren. 

 Anpassa buren till EN katt, då man ej bör transportera flera katter tillsammans.  

 Det bör få plats något för katten att sitta på, och ev. under, utan att det blir för trångt. 

 Välj en bur som är lätt att rengöra. 

 En olycka händer så lätt och det är obehagligt för ett så renligt djur som katten om 
kattburen inte är ren och fräsch. 

 Plastburar med plana ytor är lättare att göra rena än t.ex. gallerburar. 

 Tänk på att inte rengöra buren med starkt doftande rengöringsmedel. Även långt 
senare kan katten uppleva obehag av detta. 

 Byt ut filtar eller dylikt om det hänt en olycka, även om det torkat! 

 Välj en bur som är lätt att plocka isär och att plocka ihop. 

 Ifall katten tycker att det är jobbigt med besök på kliniken kan det vara bra om man kan 
undersöka katten i en så familjär miljö som möjligt. Det kan då vara bra om toppen på 
buren går att plocka av, så att katten går att undersöka när den sitter i burens underdel. 

 Välj en bur som inte är allt för ”öppen”. 

 Katter gillar inte att vara allt för utsatta för observation, så en bur som är lätt att se in i 
innebär ganska stor stress för katten. Detta kan avhjälpas genom att täcka över buren 
med en handduk eller filt. 


