
Tips för att göra resan mindre stressande för katten 

 Vänj katten vid buren INNAN det är dags för resan. 

 Det bästa är att ha buren framme så katten kan använda buren som sovplats till vardags, 
men om buren inte alltid kan stå framme rekommenderas det att den i alla fall har tagits 
fram några dagar innan resan. 

 Mata gärna katten i buren och/eller lek med den i buren så att den lär sig att det inte 
bara händer tråkiga saker i den. 

 Tvinga inte in katten med våld i buren. Om katten inte är van vid buren än, och inte går 
in själv, kan det vara lättast att ställa buren med öppningen mot en vägg, ta bort 
överdelen på buren, sätta ner katten i botten och sedan sätta på locket och stänga. 

 En bur per katt! 

 Katter är inte sociala på samma sätt som vi människor och t.ex. hundar och även om 
era katter går bra ihop hemma, i en bekant miljö, så kan resan orsaka stress. Denna 
stress kan leda till defensiv aggression mellan katterna och därför bör de inte tryckas 
ihop tillsammans på en minimal yta. 

 Välj rätt bur. 

 Se ”Välj rätt bur” för vidare information. 

 Erbjud katten något att sitta på i buren. 

 Tidningspapper eller liknande räcker inte till för att upprätthålla kattens komfort.  

 Att låta katten sitta på endast lådbotten är ej att rekommendera, då detta blir kallt, hårt 
och halt. Erbjud istället en filt eller dylikt som katten använder hemma, då det 
underlättar för katten om filten luktar bekant. 

 Byt även ut filtar eller dylikt om det hänt en olycka, även om det hunnit torka in! 

 Använd Feliway. 

 Kemiskt framställda feromoner såsom Feliway kan användas ett tag i hemmet innan 
avresa, samt sprayas i buren för att sända ut signaler till katten om att miljön är trygg.  

 Se till att katten inte äter precis innan avresa. 

 Om man ser till att undanhålla katten mat ca 1-2 timmar innan avresa så kan åksjuka 
undvikas samt att katten blir lättare att övertyga med belöning/godis.  

 Buren kan ställas på en ihopvikt handduk för att stå rakare i bilsätet. 

 Sätt fast buren med bilbältet så att buren inte åker runt, och kör försiktigt! 

 Täck över buren vid resa för att lugna katten. 

 Om katten inte ser miljön utanför bilen swisha förbi samt att de slipper känna sig 
övervakade så brukar de känna sig lugnare. 

 Håll er lugna! 

 Katter är duktiga på att känna av sina ägares sinnesstämningar, så om ni är lugna så 
påverkar det katten positivt. 


