
KATT OMBORD

Katt + bat
= SANT
Lamna bort katten under
batsemestern eller ta med
den ombord? Vi har provat
bada och sa lange det inte
handlar om la'ngre etapper
trivs bade katten bast om
den far folja med ombord.
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Forr fanns skeppskatter pa alia
fartyg och de ansags fora tur med
sig, sarskilt de med sex tar. Idag

ar det daremot mycket vanligare med
skeppshundar an skeppskatter, aven om
katter pa manga satt ar battre anpas-
sade for livet ombord. De ar smidigare,
uppskattar tranga utrymmen och kan ga
pa toaletten i en lada.

Lata dagar i sittbrunnen
Dagarna till sjoss tillbringar skeppskat-
ten Batsman pa en dyna i sittbrunnen,
oavsett vader. Bara nagon enstaka gang
avbryter han sin vila for att vanda pa sig
eller for att ata lite.

Doften av land undgar dock inte en
sovande skeppskatt och nar vi ar redo
for tillagggning intar han basta hopp-i-
landlage. Batsman, med manga andra,
tycker namligen att det basta med att
segla ar att komma i hamn.

Nattliga aventyr i hamn
Hur roligt det an ar att upptacka en ny
plats sa tar det pa krafterna att pinka in
ett nytt revir varje natt. Darfor kommer
Batsman tillbaka ombord varje morgon
redo for annu en dags vila. Eller na'stan
varje morgon. Det har hant att han
blivit forsenad. Forestall dig att du star
dar pa bryggan redo att kasta loss utan
att veta nar eller om katten kommer
tillbaka.

For att undvika detta orosmoment bar
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En oppen ventil kan
fungera bra som ned-
gangslucka, men ar inte
lika myggsaker som en
riktig kattlucka.

Tips

HHHHI
Batsman numera en liten sandare nar vi
ar ute och seglar.

Nogrann batinspektor
Batsman lagger mycket tid pa underso-
kande verksamhet, bade ombord och
iland. Allt som tas ombord pa baten
kontrolleras noggrant. Att inspektera

Fast eller kila fast matskalen ordentligt
• Glom inte kattens toalett.
• Ange namn och telefonnummer pa

kattens halsband.
• Undvik platser med landstignings-

forbud eller koppeltvang.
• Anvand sele eller flytvast.
• Id-mark din katt (mikrochip eller

tatuering).
• Kastrera din katt, om du inte vill vanta

pa bryggan.
• Ta med fastingplockare och sartvatt

ombord.
• Bunkra kattens favoritmat. Att segla

ska vara njutbart!

grannbatar ser han som en av
sina allra viktigaste uppgifter. Intresset
delar han med sina skeppskamrater, men
till skillnad fran oss drar sig Batsman
inte for att smyga ombord utan lov.
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En riktig skeppskatt dricker saltvatten,
men se upp for Ostersjons vatten vid
algblomning.

En dyna duger utmarkt som sjokoj, aven vid kraftig lutning.

Gucci, en god forebild for skeppskatter,
bar stolt flytvast bade iland och till sjoss.

Katt overbore!
• Risken for katt overbord ar minst lika
stor som for man overbord. Att lata kat-
ten stanna inne i baten, lata den bara sele
eller trana den till att stanna pa en skyd-
dad plats i sittbrunnen minskar risken for
att katten trillar overbord. Om olyckan va'l
skulle vara framme ar sjalvklart det basta
om din katt bar flytvast. Alia katter kan
dock simma, men de ar svara att upptacka
om de trillar overbord. De fiesta flytvastar
for sma hundar fungerar aven for katter
och kan kopas hos valsorterade aterfor-
saljare av battillbehor eller djurartiklar. De
kostar mellan 150 och 400 kronor. Det ar
ocksa bra om baten ar utrustad med en
lattillganglig hav stor nog for en katt.

Sjon suger aven for katter.

Kaxiga sma-
faglar lever
farligt ombord.

Detta ar naturligtvis inget beteende vi
uppmuntrar men ban ar svar att stoppa.
Vi brukar istallet forsoka forvarna vara
batgrannar och lyckligvis ar de fiesta
positivt installda till Batsmans visiter.

Enligt Batsman visar vi bristande upp-
skattning for bans talanger som fagelja-
gare och det ar med stor besvikelse han

ser hur vi seglar forbi det ena intressanta
fagelskyddsomradet efter det andra. Nar
han med stor skicklighet trots allt lyckas
spara upp en fagel skrams den oftast
bort av plingandet fran den namnbricka
i metall som han tvingas bara. Har hade
han verkligen kunnat 6'nska sig mer
forstaende skeppskamrater.

Va'l hemma igen efter en seglats ham-
nar Batsman i centrum bland katterna
i kvarteret. Natterna igenom berattar
han saltstankta historier om gigantiska
fastingar, skumma strykarkatter och
spannande fageljakter. Landkrabborna
jamar respektfullt och lamnar Batsmans
revir med drommar om havet. E>
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KATT OMBORD

Vissa landstigningar ar svarare an andra.

TEST

Pejlutrustning for skeppskatter
Var borjar man leta efter en bort-
sprungen katt? Foretaget Reperto,
som bland annat tillverkar pejl-
utrustning till jakthundar, har
tagit fram en sandare som ar
sa liten och latt att den pas-
sar for en katt eller andra
mindre sallskapsdjur. Den
vattentata sandaren, som
va'ger 30 gram, ar monterad pa
ett halsband och bestar av en kort
antenn och en hallare for ett bat-
teri (LR3 AAA). Sandaren levereras
tillsammans med en mottagare. Du
kan anvanda samma mottagare till
flera sandare om du har mer an ett djur
att halla reda pa.
Rackvidden ar 1,5-2 kilometer beroende pa
omgivning. Batteriet pa sandaren behover
bytas varannan vecka och mottagaren kan
vara aktiv i ungefar tolv timmar innan det ar

dags att byta batteri.
Utrustningen kan

hyras for 295 kronor i
manaden (minimum tre

manader) alternativt kopas
for 3 995 kronor. En extra

sandare kan hyras for 150
kronor i manaden eller kopas

for 995 kronor.

Mer info: www.pefcom.se

Pris: 3 995 kr i inkop alternativt
295 kronor i manaden (minst 3

manader).

Betyg. *****
Sammanfattning: Mycket bra for natt-
somnen. Sandaren ar smidig for katten och
mottagaren ar enkel att anvanda efter lite
ovning. Daremot ar det lite krangligt att
byta batteri pa sandaren.

Katt utomlands
• Du kan fritt segla mellan Sverige och Norge utan sarskilda intyg efter tittstand. Vill du
daremot ta med din katt pa seglatser till andra lander och tillbaka till Sverige igen kan det
bli lite krangligt.

Det ar inte ovanligt att det kravs bade identitetsmarkning, infb'rseltillstand, vaccinationsintyg
och friskhetsintyg for att med katt ombord slappas in i ett land. I manga lander kravs a'ven
langa och dyrbara karantansvistelser. Dessutom maste du ga via speciella ut- och inklarerings-
hamnar for att visa upp alia dina papper for tullen. Hur komplext det skulle vara att regelratt
ta katten pa jorden-runt-segling vagar vi inte ens ta'nka pa.

Sedan den 3 juli 2004 har det dessbattre blivit enklare att resa med katt mellan EU-la'n-
derna. Nu kan du na'mligen skaffa ett sa kallat EU-pass till din katt. Passet tillhandahalls av
Jordbruksverket och far i Sverige endast utfardas av veterinar. Passet ar dock inget for spon-
tana eftersom det tar over ett halvar att fa alia vaccinationer och stamplar som kravs, men
sedan ar du faktiskt fri att segla till och fran EU-lander med din katt ombord. Kostnaden for
ett pass till din katt ligger runt 2 000 kronor men innehaller tillrackligt manga sidor for att
racka under hela djurets livstid. Passet maste dock forlangas genom atervaccinering. Foto ar
valfritt!

Kontakta smittskyddsenheten pa Jordbruksverket, tel 036-1 5 50 00, for att fa aktuell
detaljinformation om vad som ga'ller for segling till och fran just de lander du b'nskar beso-
ka med din katt ombord.

Boktips:
"MrsChippys
sista expedition",
av Caroline Alexander.
Skeppskatten Mrs
Chippy ar en vardig
och uppskattad delta-
gare pa Shackletons
vaghalsiga expedition
till Antarktis ar 1914-
15. Boken ar skriven utifran Mrs Chippys
egen synvinkel och ar ha'rlig lasning for dig
som alltid har undrat vilka tankar som finns i
huvudet pa en katt. Vill du daremot la'sa om
expeditionen med Endurance ar Shackletons
egen bok "South" troligen ett ba'ttre val.
"Mrs Chippys sista expedition" kan bestallas
av de fiesta bokhandlare och kostar runt
140 kronor. 133
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Flytande Marin Tankanlaggning
Tankvolym 6m3 och 10m3

Diesel och Bensinutforande
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