husdjur
Nara kontakt med sallskapsdjur lar ha
en avstressande effekt pa oss manniskor. Det har ocksa batlivet. Sa varfor
inte kombinera de tva varldarna och
utoka besattningen i sommar Har
hittar du allt du behover veta for att
gora vara vanligaste sallskapsdjur till
tvattakta sjobjornan Lycka till!
TEXT & FOTO: LINDA PERSSON

Vi yill ocksa
folia med!

Minigrisen Ylva, en god forebild for bade manniskor och djur, bar alltid flytvast
till sjoss.

Finken Timmy brukar sitta i sin
bur i kajutan och harma fiskmasarna utanfor.
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Tack vare sugproppar pa fotterna kan
vandrande pinnar halla i sig aven nar
det gungar. Pinnarna, som pa bilden
tar sig en tur pa skeppslampan, bor
i ett litet plastterrarium ombord pa
segelbaten Herbie Mann.
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Vart att veta
Vilkirdjar passar ombord?
De fiesta sallskapsdjur kan fblja med ut pa sjon, men
som vanligt bor det sunda fornuftet fa styra. Exempelvis
ar det svart att hysa ett stort terrarium eller akvarium i
en vanlig fritidsbat, alltsa bor fiskar och de fiesta reptiler
stanna hemrna. Forhoppningsvis vet du sjalv vad just
ditt djur behover for att ma bra. Kan du tillgodose detta
ombord pa baten utan att utsatta ditt djur eller omgivningen for nagon fara ar det bara att prova dig fram.
B/i'r djur sjosjuka?
Alia daggdjur kan bli sjosjuka. Hur det ar med ovriga
djurarter ar osakert De allra fiesta verkar dock klara sig
riktigt bra. Unga djur ar mer utsatta an vuxna och vissa
individer har precis som en del manniskor svarare an
andra att anpassa sig till livet ombord. Prova dig fram
med korta etapper i lugnt vader och ge inte mat strax
fore avfard. For -hundar och katter finns det sjosjuketabletter. Kontakta veterinar for recept. Om ditt djur trots
allt fortsatter att ma daligt ombord ar det battre att det
far stanna Hand. Batlivet ska vara trevligt for alia ombord.

Spelar aldern nagon roll?
For djur som "vaxer upp pa sjon" blir batlivet naturligt.
Men kom ihag att unga djur ar bade klumpigare och mer
utsatta for sjosjuka an sina vuxna kamrater. Oavsett alder
ar det viktigt att du ger ditt djur lite tid att vanja sig vid
den nya omgivningen, garna medan baten arfortojd vid
bryggan. Lit nagon manniBka, som djuret kanner sig trygg
med, vara i narheten under premiarturen. Da forstar
djuret att rorelserna och de nya ljuden ar ok. Aven om
din nya besattningsmedlem ar radd i borjan kan den
med tiden lara sig att trivas riktigt bra ombord.

Kan alia djur simma?
Generellt galler att de fiesta djur kan simma aven om de
aldrig varit nara vatten. Men bara for att ditt djurtroligen
kan simma sa betyder det inte att det ar sarskilt lampligt.
Marsvin till exempel blir snabbt trotta och far valdigt I att
ner vatten i lungorna - och det kan de do av! En del
hundraser simmar daremot otroligt bra eftersom de
har simhud mellan tarna, och andra raser har dessutom
ett extra fettlager som hjalper dem att halla varmen i
vattnet. Det finns till och med katter som gillar att bada,
aven om det ar ovanligt.
Vad galler i andra lander?
Sa lange du haller dig pa svenska och norska vatten ar
det inga problem att ta med ett sallskapsdjur ombord.
Att segla inom EU ar ocksa relativt okomplicerat aven
om det kan behovas en del vaccineringar Djuret maste
dessutom vara id-markt med ett mikrochips eller en
tatuering. Kontakta Jordbruksverket och respektive lands
ambassad i god tid fore avfard for att ta reda pa vad
som galler i just ditt fall.

Galler djurforsakringen till sjoss?
De fiesta djurforsakringar galler aven till sjoss. Det brukar
inte heller vara nagra problem att segla till andra lander
inom EU. Daremot tacker inte alltid forsakringen borttappade eller stulna djur Sa om din papegoja flyger bort
kan forlusten alltsa bli bade kanslomassig och ekonomisk.
Om ditt djur orsakar skador i baten brukar den vanliga
batforsakringen tacka detta. Kontakta ditt forsakringsbolag for att fa reda pa vad som galler i just ditt fall.
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Albakakaduan Alice alskar batar! Kakaduan ar en av
de fagelarter som later en hel del. Ankra pa avstand
till grannen om du vet med dig att din fagel ar en
riktig skrikhals.

"De fiesta djur kan simma aven
om de aldrig varit nara vatten"

Gnagare
- se till att de inte gar
loss pa elsladdarna

Faglar
- kan njuta av batturen i sele
Alia faglar mar bra av att fa komma ut, aven om det ar i bur
eller sele. Stora faglar kan du ha i sele, men borja seltraningen
i god tid fore batsemestern. En flygdrakt kan vara ett bra
alternativ for de lite mindre faglarna.Vingklippning daremot ar
aldrig lika sakert! En vingklippt fagel kan alltid flyga, extra langt
med vind under vingarna.Tank pa att aven en handtam fagel
kan behova en bur att vila sig i. Stang luckor och ventiler om
du slapper ut fageln inne i baten. Och hall den under uppsikt;
faglar ar inte alltid sa snalla mot inredningen.
Faglar har kansliga luftvagar, sa se upp med drag och avgaser.
Var aven forsiktig med direkt solljus. Se ocksa till att halla
din fagel borta fran fagelspillning - vilda sjofaglar ar duktiga
smittspridare.

.

Kaniner och smagnagare ar nast efter
hund och katt de vanligaste sallskapsdjuren i Sverige. Daremot ar de ganska
ovanligatill sjoss. Om du vill ta med dig
din gnagare ombord, anvand samma
bur som hemma. Da kanner den sig
trygg, i alia fall om du surrar buren
ordentligt.
Om du slapper ut din kompis ur buren, anvand sele eller rymningssakra din
bat Att hoppa upp genom ruffluckan ar
inga problem for en chinchilla eller en
kanin. Mindre gnagare alskar dessutom
haligheter och vem vill ha ett marsvin
pa rymmen i kolen eller en hamster
som gar loss pa elsystemet i nagon
svartillganglig del av baten.Tipset a'ratt
halla din hariga kompis under noggrann uppsikt.Tank ocksa pa att de fiesta
gnagare ar kansliga for hog temperatur
och hog luftfuktighet, sa var noga med
ventilationen ombord.

En hamster sover sig igenom
dagarna till sjoss. Pa natterna ar
den desto livligare, vilket kan bli
ett problem i en liten bat om du ar
lattvackt.

-»»•»»••»••wW

7/1 basta tipsen for
JL I/ditt djur ombord
1. Id-mark ditt "djur inhandu farrinar hemmahamn.
2. Glom inte favoritmaten, Det ska vara gott att
vara ute pa sjon!
3. Farskt vatten maste alltid finnas tillgangligt
4. Se till" att ditt djur har en skuggig och dragfri
plats ombord^
5. Lagg halkfri duk under matskalar och eventuell
~~ toalettlada, korg' ellerbur
O. Mantagsnat hjalper till att halla de lite storre
djuren ombord.
/. Spara veterinarens telefonnummer i mobilen.
"

8. Respektera landstigningsforbud och kopplingstvang.
9. Langsides tillaggning eller landgang underlattar
landstigning.
AIJa tycker inte om djur lika mycket som du
Visa hansyn i hamn.
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Hundar
- gillar oftast att
vara ute pa sjon
De fiesta hundar ar goda
sjomiin och tycker om att
aka bat Se till att din hund
har en lugn och skyddad
liggplats ombord.Ta garna
med hundens korg eller
favoritfilt hemifran. Glom
inte heller flytvasten.
Det ar viktigt att den
passar hundens vikt. Lagg
Akta dig for att svalja saltvatten nar du badar! Det ar
till nagra extra kilon om
du har en langharig hund, Chesters hetaste tips till andra skeppshundar. Han har
sjalv stor erfarenhet pa omradet.
eftersom den vager mer
nar palsen ar blot.
Passa pa att aktivera din hund ordentligt nar den ar pa land och lat den fa
mojlighet att kissa innan ni ger er ut till sjoss igen.Tyvarr ar det inte alltid man kan
komrna Hand just precis nar hunden ar nodig. Darfor ar det bast om du lar din
hund var pa baten den kan gora ifran sig under fard.
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Katter
- smidiga i sma utrymmen
Katter ar val anpassade for livet ombord; de ar smidiga, uppskattar tranga
utrymmen och kan ga pa toaletten
i en lada. Ar du ute pa sjon med en
utekatt ar det bra om den far komma
i land varje kvall for att springa av sig.
En oppen ventil eller lucka fungerar
bra som kattdorr Ar du orolig for att
din katt inte ska hitta tillbaka till baten
kan en pejlutrustning vara en bra
investering for nattsomnen. Det kan
dessutom vara enklare att segla med
en kastrerad eller steriliserad katt, i
alia fall om du inte vill riskera att vanta
flera dagar vid bryggan.
En klosbrada ombord skyddar bade

Skeppskatten Batsman va'drar land.
Utrustad med sandare och namnbricka
ar han standigt redo att upptacka nya
platser.
inredning, dynor och tamp.Trots
valvassade klor kan olyckan vara framme. En handduk eller en bit matta, som
hanger ut over relingen, gor det mojligt
for din katt att sjalv ta sig ombord om
den skulle falla i.

Glom inte flytvasten
Tanker du kopa flytvast till hunden? Kontrollera forst
att den har kraftiga band, snabbspannen, lyfthandtag
pa ryggen, signalfarg och D-ring for anslutning till
koppel. Du bor ocksa vara noga med storleken. De
hundflytvastar som finns pa marknaden forutsatter
ofta att hunden sjalv hjalpertill. De kan inte halla
hunden flytande i sig sjalv. Det galler framst for storre
raser De minsta modellerna av hundflytvastar passar
ocksa for katter
Modeller och kontoktuppg/fter:

Sakerhet
Nar det blaser kraftigt och vagorna ar
hoga bor du stanna i hamn - sarskilt
om ditt djur ar ovant. Om ditt sallskapsdjur ska vara pa dack bor det precis
som resten av besattningen vara forsett
med flytvast. Det ar viktigt att flytvasten
ar i ratt storlek och att den har ett fast
handtag pa ryggen sa att du kan lyfta
upp din biota kompis ur vattnet om
den skulle falla i.
Om du behover fiska upp nagra av de

mindre sallskapsdjuren kan en stor hav
vara bra att ha lattillganglig ombord.
Undvik om mojligt att koppla ditt djur
i ett vanligt halsband. Flera dodsolyckor
sker varje ar nar hundar forsoker hoppa
overbord och blir hangande i kopplet.
Daremot kan sele och en kort lina vara
ett bra alternativ till flytvast. Men det
allra basta for alias sakerhet ar naturligtvis om ditt djur bara ar pa dack nar ni
ligger for ankar eller i hamn.
I hamn kan en landgang med nat
under bespara de storre djuren en
ofrivillie simtur

Fagelinfluensan
Perioden da de fiesta flyttfaglar flyger over Sverige ar over och det finns inga restriktionsomraden kvar i Sverige med anledning av fagelinfluensan.Jordbruksverket
och StatensVeterinarmedicinska Anstalt anser att katter i Sverige loper sa liten risk
att smittas av fagelinfluensa, sa som laget ar just nu, att det inte finns nagon anledning for kattagare att vidta nagra extra atgarder for att skydda sin katt. Detsamma
galler for hundar. Aven risken for att en burfagel ska smittas raknas som extremt
liten. Sjalvklart ska du om mojligt lata bli att ta i doda faglar Om din katt eller
hund kommer ombord med en dod fagel, anvand handskar och tva'tta handerna
ordentligt.Ta'nk pa att reglerna snabbt kan skarpas om smittlaget forandras. Hall dig
uppdaterad pa www.fagelinfluensa.info

Se upp for...
•
•
•
•
•
•
•

Ormbett kan vara riktigt farliga for ditt djur Kontakta veterinar!
Insektsstick ar i regel bara farliga i munhala och svalg eller i stora mangder
Fastingar ar vanliga i kustnara omraden. Ha fastingplockare ombord.
Varmeslag kan drabba instangda djur Var noga med ventilationen.
Giftalger kan vara dodliga. Undvik om mojligt algrika vatten.
Saltvatten kan framkalla krakningar och leda till saltforgiftning.
Fiskekrokar kan vara mycket svara att fa bort.
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Baltic hundflytvast
Finns i storlekarna S, M, L, XL och XL++. Rekommenderat cirkapris 162-265 kronor beroende pa storlek.
Baltic hundvost special
Avancerad hundflytvast som lampar sig for till
exempel traning i bassang och sparsokning. Finns i
storlekarna S, M, L, XL och XL++. Rekommenderat
cirkapris I 62-265 kronor beroende pa storlek.
Hemsida: www.balticlifejackets.com
Gibbon
Finns i storleken 0-2 kilo, pris 259 kronor och 30-50
kilo pris 299 kronor.
Hemsida: www.zoo-mo-in.se

Dog & D/no
Finns i storleken small (0-4 kilo), pris 279 kronor och
large (15-30 kilo), pris 299 kronor
Hemsida: www.zoo-mo-in.se
Craft Hundflytvastar
Finns i storlekarna S-XL, rekommenderat pris 250
kronor
Kundinfo: 033-22 58 20.
Crewsaver Petfloater
Finns i storlekarna S-XL, pris 385-475 kronor beroende pa storlek.
Hemsida: www.captains.se
Marine pool
Finns i storlekarna S-XL, pris 199 kronor
Hemsida: www.coptoins.se
Plastimo
Finns i storlekarna XS-L , rekommenderat pris
380—539 kronor beroende pa storlek.
Hemsida: www.p/ost/mo.se

Bokt/ps:
"Cruising with your Four-Footed Friends" av Diana Jessie
- Bibeln for dig som vill segla
med katt eller hund. Kan
bestallas pa www.adlibris.com
for 168 kronor
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