
Snart är sommaren här och livet till
sjöss kan börja. Till glädje för hela
familjen. Eller?
För kan man verkligen ta med sig sin
katt i båten?
Ja, det kan man absolut om man har
vant den vid båtliv från det den var
kattunge och att gå i sele och koppel
på landbacken.

Glöm inte heller att ta med den vanliga maten och
älsklingsfilten eller kudden.
Har din katt en gång accepterat och gillar båtlivet
är det inga problem utan det är snarare så att kat-
ten blir exalterad så fort den känner doften av hav
och båt eller när du plockar fram båtprylarna och
kattburen.

Men vad ska man tänka på förutom att i tid vänja
katten vid sjön?

Först och främst ska man ta med en liten behändig
kattoalåda med favoritströt som kan tömmas i
gästhamnarna.
En matskål och en vattenskål som står stadigt även
när det gungar är också ett måste. Det finns en
picknickvariant med dubbla skålar som kan fällas
ihop under transport till en liten behändig väska.

Kattliv till sjöss
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Flytväst även till katten

På långturer ska katten ha flytväst för säkerhets
skull. De minsta hundflytvästarna brukar vara la-
gom för katter som väger upp till 8–10 kilo. De har
fästremmar som gör att de går att sätta fast ordent-
ligt och ett rejält handtag på ryggen så att man lätt
kan fiska upp katten med båtshaken om olyckan
varit framme. Kisse måste också vänja sig vid flyt-
västen i god tid för i början är det varmt och ovant
för ett varmblodigt pälsdjur som katten. Visserli-
gen kan alla katter simma utan att behöva gå i sim-
skola men är man ute längre tider till sjöss och långt
hemifrån är det tryggast för alla parter om kisse bär
flytväst som du märker med namn och telefonnum-
mer. Dessutom är det inte hälsosamt för misse att
tvätta torrt en saltvattensvåt päls om den skulle trilla
i. För då får hon i sig för mycket salt.

Så här såg Kubungen ut när hon hade hoppat i land för
tidigt och fick simma sista biten. Husse såg inte vad som
hade hänt utan trodde vi hade fått sälbesök!

Landpromenad

När du så har lärt din katt att gå i sele och koppel
är det bara att sela och koppla den när det är dags
för utflykter på landbacken. Tänk på att koppel-
tvånget på fågelskyddade öar även gäller katter.

Sedan börjar äventyret och den nyfikna kat-
ten blir ofta hoppilandkalle. Framförallt på ensliga

kobbar ute till havs. Håll bara fast den i kopplet
eller linan tills du vet att kusten är klar. Är selen
av en mjuk och följsam kvalitet som den inte kan
krångla sig ur kan den behålla selen på om den
kan gå fritt på egen tass.

För att båtresan ska bli trivsam för både katt och
människor ska en vuxen katt vara kastrerad annars
kan det bli en massa kattrakande och ovälkomna
kattherrbesök i hamnarna. Eller så sticker den
könsmogne hankatten helt sonika iväg ut på friar-
färd så fort han känner fast mark under tassarna.
Det behöver ju inte gå så långt som för svarte Fred-
die på den amerikanska fyrmastade barken Wil-
liam T Lewis när han seglade med henne på 1920-
talet. Det där med kastrering av katter var nämli-
gen tämligen okänt på den tiden så när parnings-
driften ansatte Freddie gick han föröver och klätt-
rade upp på skanstaket och satte sig i månskenet
och ylade ut sin åtrå och väckte hela besättningen!

Båtmat

Äter din katt torrfoder blir mathållningen enkel –
se bara till att förvara det i en vattentät  burk. Har
du kylskåp i båten underlättar det ju förvaring av
öppnad burkmat. Katten måste även ha tillgång till



friskt vatten varje dag. Gör du strandhugg på väst-
kusten kan du bjuda din kattkompis på räkor, muss-
lor eller färsk fisk.

Sysselsättning

Om katten inte kan få sin dagliga motion på land-
backen får du leka mycket med honom ombord på
båten. Ta med favoritleksakerna och gärna några i
reserv ifall någon skulle blåsa bort eller försvinna.

Visserligen sover en vuxen katt cirka 16 av
dygnets 24 timmar men resten av tiden behöver den
aktivitet.
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