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s t a M B o k f ö r i N g

Ansökan om stamtavlor, huskattbevis, transfer, ändringar, 
omregistreringar, registreringsanmälan ska	skickas	till	

Sirkka-Liisa	Lundbergs	 snrf.sekreterare@outlook.com
Betgatan	43,	754	49		UPPSALA	

ansökan om stamnamn:
Tuuli Lundbäck-Larva	 wcfstamnamn@gmail.com
för	adress	se	ledamöter
 
Alla	blanketter	som	rör	stambokföringen	finns	att	ladda	ner	från	hemsidan,	
under	rubriken	Blanketter	eller	få	hemskickat	per	epost	eller	post

a v g i f t e r  / fees for 2020
Medlemsavgift	/	Full membership för 2020	 300:-/kalenderår				(€	31)

Hel	familj	/Family fee för 2020	 325:-/kalenderår				(€	35)

Stödmedlem	/	Support member för 2020	 150:-/kalenderår				(€	16)

Nytt	Stamnamn	/New cattery name	2020	 	750:-	inkl.	bevis	o	porto	(€	75)		

Överföring	av	stamnamn	/	
     Transfer of Cattery name 	 200:-	inkl.	bevis	o	porto				(€	20)

Ny stamtavla / New pedigree 175:-   (€ 17) 

Omregistrering  / Transfer of Pedigree  175:-   (€ 17)

Transfer - alla  100 kr inkl. porto (€ 10)

Ändring	begärd	av	uppfödaren	 75:- till 175:- inkl. porto

Huskattbevis	/	Domestic	Pet	 75:-		inkl.	porto		(€	7)	

�

k o N t a k t P e r s o N e r

Medlemsärenden, adress- & namnändringar m m

Sirkka-Liisa Lundbergs	 tfn	070-376	84	42
för	adress	se	sekreterare		 snrf.sekreterare@outlook.com

Anmälningar till andra WCF-föreningars utställningar
snrf.sekreterare@outlook.com
	
Webbmaster
Wiveca	Fransson,	Mia	Isaksson	-	tills	vidare	
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SNRF-medlemmar
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Halvsida					 1	nr	 75:--
Halvsida					 4	nr	 225:--
Kvartssida		 1	nr	 50:--
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fiias fuNderiNgar

aNNoNsPriser

fraMsidaN

Blue-iaM's liaM of Jazz

BlÅMaskad siaMes

rose-Marie erssoN

aNsvarig utgivare
Wiveca	Fransson

Källbo	214,	195	92	MÄRSTA
epost:	wi.fra@telia.com

MÄsterkatteN

Allt	material	skickas	till

Sirkka-Liisa	Lundbergs
Betgatan	43,	754	49	UPPSALA

e-post:	
snrf.sekreterare@outlook.com

Bilder	ska	vara	i	upplösningen
300	pixlar/tum

Och	så	kom	då	sommaren	till	slut,	och	just	nu	är	det	ingen	brist	på	sol	och	värme.	
Däremot	är	det	brist	på	regnvatten	här	i	Uppland	i	alla	fall.	

I	förra	numret	skrev	jag,	att	det	var	ont	om	småfåglar	på	fågelmatarna,	men	det	
ändrade	sig.	Rätt	som	det	var,	kom	det	hur	många	som	helst,	och	man	måste	fylla	
på	mat	minst	en	gång	om	dagen.	Kanske	berodde	det	på,	att	alla	andra	hade	slutat	
mata!?

Och	inte	blir	det	någon	utställning	i	år,	allting	har	ställts	in.	Det	är	väl	både	på	gott	
och	ont.	Å	ena	sidan	kändes	det	som,	att	oj,	nu	 får	man	vara	 ledig	 jättelänge,	å	
andra	sidan	"vad	sjutton	ska	man	nu	egna	sig	åt".	Nåja,	sysslolös	behöver	man	inte	
vara,	det	händer	något	mest	varje	dag.	Som	Wiveca	skriver,	så	är	våra	uppfödare	
väldigt	aktiva	och	skickar	 in	papper	på	nya	kullar	varje	vecka.	Uppgifterna	måste	
kontrolleras,	och	skrivas	in	både	här	och	där.

Däremot	finns	det	de,	som	håller	utställningar,	s.k.	fun	shows,	on-line.	Lite	mer	om	
det	kan	man	läsa	längre	fram	i	tidningen.

Det	har	hänt	en	del	när	det	gäller	djurhållning.	Den	här	tidningen	innehåller	därför	
flera	sidor	information	och	artiklar	från	Jordbruksverket.	Det	gäller	att	ta	till	sig	vad	
som	gäller.	En	sådan	nyhet	är,	att	en	honkatt	måste	vara	minst	10	månader	gammal	
innan	hon	får	paras	första	gången.	

En	annan	viktig	nyhet	är,	att	utekatter	måste	på	ett	eller	annat	sätt	förhindras	att	
föröka	sig,	helst	ska	de	naturligtvis	vara	kastrerade.	

Återstår	bara	att	vänta	på	beslutet	om	obligatorisk	ID-märkning,	men	kommer	sä-
kert.	I	våra	avelsregler	finns	ju	redan	kravet	på	märkning	av	alla	kattungar	innan	de	
får	överlämnas	till	nya	ägare.

Vad	katterna	här	i	huset	angelangar,	så	är	de	numera	två.	Svarta	britten	Sotis	fick	
somna	in	efter	att	ha	fått	alltför	stora	problem	med	mage	och	tarm.		Istället	fick	hon	
göra	"nytta"	för	forskningen.	

Killarna	Cedric	och	Gustaf	funderade	i	flera	dagar	varför	Sotis	inte	dök	upp	som	hon	
brukade,	men	vande	sig	till	slut.	

Numera	har	Cedric	 fått	 ett	 helt	 nytt	 intresse	 att	 sysselsätta	 sig	med,	han	 fångar	
möss	och	fåglar!	Musstackaren	klarade	sig	inte,	men	den	lilla	fågelungen	blev	räd-
dad	och	kunde	flyga	iväg.

Resten	av	tiden	gör	båda	som	väl	de	flesta	katter,	de	sover.	Speciellt	nu	här	det	är	
varmare	än	vad	som	är	hälsosamt,	så	letar	de	upp	svala	platser	att	ligga	på,	inom-
hus.		 	

Och	så	till	slut	vill	jag	önska	alla	
en	skön	och	avkopplande	som-
mar,	se	upp	för	fästingar,	ormar	
och	andra	mindre	trevliga	före-
teelser.	

Vi	hörs	igen	i	höst!
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staMNaMN 

Ny rutin för NYTT stamnamn

INNAN du kan ansöka om stamnamn, ska du genomföra 
vår uppfödarutbildning. Läs mer på sidan 8.

Befintligt stamnamn
Om	du	har	ett	stamnamn	som	är	godkänt	 i	något	annat	
förbund	eller	 tidigare	 IDP,	 ska	du	ansöka	om	överföring	
till	WCF.	

Kontakta	sekreteraren	på	snrf.sekreterare@outlook.com	

koMPlett registreriNgsaNMÄlaN 
i	 1	 ex,	 ska	 vara	 SNRF	 tillhanda	 senast 3 månader	 efter	
kullens	födelse.	Därefter	blir	det	dubbel	avgift	per	stam-
tavla.

ankomstdatum	för	sist	inkomna	dokumentet	kommer	att	
gälla,	inte	när	betalningen	kommit	in!	

a v g i f t
Avgiften	för	stamtavlorna	betalas	i	fortsättningen	mot	fak-
tura,	som	skickas	när	alla	dokumenten	kommit	in.

B i l a g o r
Tillsammans	med	registreringsanmälan	ska	följande	doku-
ment	skickas	in	när	en	eller	båda	katterna	används	i	avel	i	
SNRF	första	gången:

Hankattens
testikelintyg,	navelintyg,	kopia	på	stamtavlan	om	han	inte	
fått	ungar	i	SNRF	tidigare.

Honkattens
navelintyg,	stamtavla	om	hon	inte	finns	i	SNRFs	stambok.		
I	så	fall	kommer	hon	att	föras	över	och	få	ny	SNRF-stam-
tavla.

 Glöm inte att läsa stambokföringsreglerna, som 
finns på hemsidan! 

Alla avgifter ska betalas mot faktura.

Alla blanketter, utom stamnamnsansökan, finns på 
hemsidan under blanketter.

Har du frågor - kontakta sekreteraren!

staMBokföriNg

staMBokförare

Sedan	 mitten	 av	 september	 har	 SNRF	 en	 ny	
stambokförare	vid	namn	Mia	Isaksson.

Mia	föder	upp	europeiska	korthår.	Hon	är	också	
aktiv	med	utbildning	i	PawPeds.

Liksom	hittills	 gäller	 att	ALLA	 ansökningar	 om	
stamtavlor,	 ändringar,	 omregistreringar	 ska	
skickas	till	snrf.sekreterare@outlook.com.	

Det	 går	 alldeles	 utmärkt	 att	 skicka	 alla	 doku-
ment	via	email.	MEN	de	MÅSTE	skannas	in,	får	
inte	 vara	 fotograferade.	 Har	man	 inte	 tillgång	
till	skanner,	så	ska	papperen	skickas	per	snigel-
post.

Tänk	på	 att	det	 är	 viktigt	 att	namn	och	 andra	
uppgifter	blir	 rätt	stavade	 i	 stamtavlorna.	Och	
att	färgerna	blir	rätt.

leveraNs av kattuNgar

Innan kattungarna överlåts till nya ägare, ska de vara 
veterinärbesiktade, chipmärkta, vaccinerade och med-
följas av stamtavla och köpeavtal. 

Det är med andra ord inte tillåtet att leverera katt utan 
nödvändiga dokument!

Läs	avelsreglementet	om	

Överlåtelse/Försäljning	kapitel	VII.

Med	stamtavlan	får	man	blankett	för	prova-på-medlem-
skap.	Avgiften	är	75	kr,	som	kan	betalas	antingen	av	upp-
födaren	eller	den	nya	ägaren.	Blanketten	ska	skickas	till	
SNRF.	

Man	kan	anmäla	ägarändring	genom	att	skicka	in	kopia	
på	köpeavtalet	eller	genom	att	fylla	i	och	skicka	in	blan-
ketten	Ägarändring,	som	finns	på	hemsida.	
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ordföraNdeN 
har  ordet 

Hej	på	er	alla	SNRF:are!

Nu	är	det	snart	midsommar	och	det	är	härligt	med	ljusa	kvällar,	värme	och	sol.	Allting	grönskar	och	fåglarna	
kvittrar.		

Men	allt	är	inte	härligt.	Och	den	här	våren	har	blivit	minst	sagt	annorlunda	mot	vad	vi	alla	tänkt	oss.
Med	pandemin	som	drabbat	hela	världen	har	vi	självklart	ställt	in	våra	kattutställningar	för	hela	året.

Det	är	trist	men	helt	nödvändigt.		Några	har	letat	fram	utställningar	på	nätet,	där	man	kan	delta	med	fotografier	eller	korta	
videofilmer	på	sin	katt.	Även	om	det	är	trevligt	och	roligt,	så	är	det	inte	riktigt	samma	sak	som	i	levande	livet,	tycker	jag.

I	SNRF:s	styrelse	har	vi	gått	över	till	att	ha	våra	möten	via	konferenstelefon	och	det	har	fungerat	mycket	bra.

Däremot	är	det	inte	stopp	vad	gäller	kattungefödslar	och	registreringar	av	kattungar.	Vår	stambokförare	har	och	har	haft	
mycket	att	göra	i	vår	och	jag	har	också	i	mitt	arbete	som	Agriaombud	sett	en	stor	ökning.

Dessutom	är	det	massor	av	människor	som	skaffar	katt.	Uppfödarna	behöver	bara	”andas”	om	att	de	har	en	kull	till	salu,	så	
blir	de	nedringda	och	mailbombade!	Det	är	jättekul	att	folk	vill	ha	katt,	men	ibland	blir	jag	rädd	att	vissa	bara	vill	ha	en	leksak	
just	nu,	när	det	knappt	går	att	resa	någonstans	och	många	undviker	alla	slags	sammankomster,	fester	och	andra	aktiviteter	
tillsammans	med	många	andra.

Vi	har	också	under	våren	fått	en	del	ansökningar	om	nya	stamnamn	och	alla	har	gått	igenom	eller	håller	på	att	gå	igenom	
vår	uppfödarkurs.	Jag	vill	passa	på	att	här	rikta	ett	stor	tack	till	Anna	Sartor,	HCC,	som	har	tagit	på	sig	att	vara	kursens	lärare	
och	den	som	rättar	proven.	Jag	tror	att	Annas	elever	har	lärt	sig	massor	innan	hon	godkänner	dem	för	att	få	sitt	stamnamn	
och	det	är	mycket	positivt.

Men	vi	får	verkligen	hoppas	att	detta	lugnar	ned	sig	och	klingar	av	under	hösten	och	att	vi	alla	faktiskt	kan	återgå	till	det	
normala.	Och	att	nästa	år	kan	bli	världens	bästa	utställningsår!

Vår	nya	hemsida	är	i	stort	sett	färdig,	men	när	den	skulle	flyttas	till	sin	nya	plats	på	nätet	blev	det	något	mankemang	och	den	
blev	låst	för	publicering	i	60	dagar.		Lite	trist,	men	inte	hela	världen.	I	augusti	bör	vi	kunna	öppna	den	för	alla	intresserade.	
Fin	blir	den	–	det	kan	jag	lova!

Och	så	vill	jag	uppmana	er	alla	att	läsa	igenom	den	information	som	finns	här	i	Mästerkatten	om	Jordbruksverkets	nya	regler	
angående	katthållning.	De	började	gälla	den	15	juni	och	som	kattägare	är	man	skyldig	att	känna	till	dem	och	rätta	sig	efter	
dem.	Vi	kommer	säkert	att	återkomma	med	mer	information	hur	de	nya	förordningarna	påverkar	oss	som	klubb	och	dig	
som	klubbmedlem.

Till	sist	en	hälsning	från	Källbokatterna:

Det	har	inte	hänt	så	mycket	mer	spännande	än	att	de	fått	en	och	annan	påhälsning	utanför	kattgården	av	en	liten	hare,	som	
sitter	och	tittar	på	dem	ibland.	Men	de	verkar	inte	tycka	att	han	är	särskilt	spännande.

Mer	 spännande	är	 att	 varma	kvällar	 få	 vara	ut	 sent	och	när	det	blivit	mörkt.	Det	 älskar	de	 verkl i -
gen.

Ha	en	jättefin	sommar,	ta	väl	vara	på	er	och	krama	alla	era	 katter!

Wiveca
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dear MeMBer outside 
scaNdiNavia

styrelseBeslut
Apropå	WCFs	beslut	om	parning	mellan	golden-	och	silverkatter	har	SNRFs	styrelsen	tagit	följande	beslut:

Styrelsen	har	beslutat	att	inte	ta	hänsyn	till	WCFs	överilade	beslut	att	förbjuda	parningar	mellan	golden	och	silverkat-
ter.	Vi	kommer	fortsätta	att	registrera	dessa	parningar	och	vi	kommer	inte	sätta	avelsförbud	på	avkommorna.	Anled-
ningen	till	det	här	är	att	ett	sådant	beslut	måste	gå	via	ett	GA,	och	vi	tycker	att	demokratiska	processer	ska	följas.

Det	är	även	så	att	det	inte	finns	några	vetenskapliga	indikationer	att	det	handlar	om	en	defekt,	utan	snarare	handlar	
det	hela	om	en	ny	mutation	som	skapar	en	ny	färg	(liknande	amber	på	NFO	och	sunshine	på	SIB).	Det	görs	forskning	
på	detta	och	vi	följer	de	resultat	som	kommer.

Vi	vill	också	påpeka	att	dessa	light	golden-,	copper-	eller	corneliankatter	avviker	ordentligt	från	standarden	för	golden	
och	bör	inte	kunna	ta	certifikat	på	utställningar	som	golden.

It	is	middle	of	June	and	full	summer	outside.	Just	these	weeks	are	the	brightest	here	in	Scan-
dinavia.	It	is	never	really	dark	during	the	night	and	birds	start	singing	before	two	o’clock	in	
the	morning!

Since	the	covid-19	pandemic	affects	us	over	the	whole	world	we	made	the	decision	to	cancel	
both	of	our	shows	this	year.	It	is	very	sad,	but	necessary.	We	hope	for	next	year	instead	and	
that	the	pandemic	then	is	just	a	bad	memory	for	everybody.

One	positive	thing	 is	that	our	breeders	are	not	stopped	from	working	with	their	breeding	
programs	and	that	we	have	had	a	lot	of	kittens	registered	this	year.	And	there	is	a	fantastic	
market	for	the	kittens.	So	many	people	want	to	buy	a	cat.	I	cannot	remember	anything	like	it	
ever.	I	hope	that	they	don’t		just	want	a	toy	to	play	with	during	this	extraordinary	period….

Our	new	web	site	 is	ready	for	publishing,	but	a	 little	bit	delayed	of	technical	reasons.	We	
hope	to	be	able	to	present	it	in	August.	You	will	be	surprised!

We	wish	you	all	a	nice	summer	and	that	you	take	care	and	stay	healt

Wiveca

En vinstrik huskatt vid namn Titus, idag 14 år.
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uPPfödarkurs

sveriges Nya raskattföreNiNg

utBildNiNg iNför aNsökaN oM staMNaMN och för 
BlivaNde kattuPPfödare – avsNitt 1

Välkommen			

till	SNRFs	utbildning	för	blivande	kattuppfödare.

Ditt	elevnummer är      

sveriges Nya raskattförening 

hälsar	dig	välkommen	att	delta	i	vår	uppfödarkurs.	
Utbildningen	kommer	att	hjälpa	dig	genom	alla	moment	du	behöver	kunna	och	känna	till	för	att	följa	SNRFs	regler	för	
avel	och	uppfödning	av	raskatter.	Kursen	är	avsedd	för	dig,	som	är	ny	uppfödare,	men	även	för	dig	som	kanske	har	haft	
en	eller	flera	kattungekullar	och	vill	friska	upp	dina	kunskaper.

Kursen	är	 inte	en	utbildning	 i	genetik	och	kattkunskap.	För	att	 lära	mer	om	detta	rekommenderar	vi	varmt	Paw	Peds	
utbildningar	i	tre	steg.

Här	får	du	framför	allt	lära	dig	alla	de	olika	moment	du	måste	tänka	på	och	genomföra	som	kattuppfödare	I	SNRF.	Du	får	
också	lära	dig	en	del	om,	vad	svensk	lag	säger	om	djurhållning,	ansvar	och	avtal	mellan	köpare	och	säljare	när	det	gäller	
försäljning	av	kattungar.

Kursen	är	uppdelad	i	fyra	avsnitt	och	du	väljer	själv	hur	och	när	du	vill	lösa	uppgifterna.	När	alla	fyra	avsnitten	är	inläm-
nade	och	godkända,	kan	du	söka	ett	eget	stamnamn	I	WCF	(World	Cat	Federation)	och	SNRF.

Lycka	Till!

Innan	man	kan	få		eget	stamnamn	godkänt,	ska	man	genomgå	vår	uppfödarutbildning.		

Då	börjar	man	med	att	kontakta	snrf.sekreterare@outlook.com.	Hela	utbildningspaketet	skickas	via	
email.	För	att	underlätta	finns	allt	nödvändigt	studiematerial	under	fliken	MORE	på	hemsidan.	

I	rutan	bredvid	ordet	Välkommen	står	elevens	namn	och	i	rutan	nedanför	elevnumret,	som	består	av	årtalet	
19	och	medlemsnumret.	Alla	kursavsnitten,	utom	excelarket,	är	låsta	för	redigering	utom	i	de	rutor	där	svaren	
ska	skrivas	in	samt	klickrutorna.	

För	att	kunna	göra	beräkningen	är	kalkylarket	ett	separat	excelark.	

Är	man	 osäker	 om	 något,	 kan	man	 ta	 kontakt	med	 den	 som	 godkänner	 provet	 genom	 dvs	anna.hcc.ss@gmail.com. 

När	svaren	har	godkänts,	får	man	ansökningsblanketten	via	email	samt	faktura	på	stamnamnsavgiften.

Man	har	tre	försök.Har	man	inte	lyckats	få	allt	rätt	tredje	gången,	måste	man	göra	om	provet.	

Vi	säger	STORT	GRATTIS	till	
alla	som	godkänts	och	nu	väntar	på	sina	stamnamn	eller	har	redan	fått.

Alla	kommer	att	få	ett	intyg	på	genomförd	kurs.

Lycka	till	med	uppfödningen!	
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En viktig ambition med de nya reglerna har varit att höja kattens status. Foto: Pixabay

2020-05-27 09:26 CEST

Nya regler för hund- och
kattägare
Den 15 juni börjar de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter att gälla.
Drygt 2 miljoner hundar och katter lever i Sverige. En femtedel av de
svenska hushållen har minst en katt och ungefär 15 procent av hushållen

2020-05-27	09:26	CEST

Den	15	juni	börjar	de	nya	djurskyddsreglerna	för	hundar	och	katter	att	gälla.
Drygt	2	miljoner	hundar	och	katter	lever	i	Sverige.	En	femtedel	av	de	svenska	hushållen	har	minst	en	katt	
och	ungefar	15	procent	av	hushållen	har	en	hund.	De	nya	djurskyddsreglerna	ska	underlätta	för	djurägarna	att	
göra	ratt.

En	viktig	ambition	med	de	nya	reglerna	har	varit	att	höja	kattens	status.	Djurägarens	ansvar	for	att	tillgodose	kattens	behov	
blir	tydligare	och	kravet	på	katterna	inte	förökar	sig	oplanerat	blir	tuffare.	Allt	för	många	katter	är	idag	hemlösa	i	Sverige.

Högre krav på kunskap för att hålla en katt eller hund
De	nya	reglerna,	som	är	brett	förankrade	och	bygger	på	ny	forskning,	beskriver	vilka	behov	hunden	och	katten	har	och	vilka	
funktioner	och	mål	som	är	viktiga	för	att	djuren	ska	må	bra.	Djurhallarens	ansvar	blir	tydligare	ch	att	det	krävs	kunskap	for	
att	halla	en	katt	eller	hund.

Nya regler for huNd- och
kattagare
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Malet med de nya reglerna ar att

•	stärka	djurskyddet	for	hundar	och	katter

•	anpassa	reglerna	till	ny	kunskap	och	den	nya	djurskyddslagen

•	tydliggöra	hundar	och	katters	behov

•	tydliggöra	djurhållaren	ansvar	och	krav	på	kompetens

•	underlätta	för	djurhållaren	att	följa	reglerna	och	hantera	sina	djur	i	vardagen.

De	nya	reglerna	gäller	också	branscher	och	verksamheter	som	riktar	sig	till	hund-	och	kattagare	samt	hundar	som	anvands	i	
tjansteverksamhet,	saval	offentligt	som	privat.

Enklare att göra ratt
De	nya	reglerna	ska	ge	djuren	en	god	djurvälfärd	och	göra	lagstiftningen	enklare.	Det	blir	tydligare	vilka	funktioner	och	mål	
som	ar	viktiga	för	att	hunden	och	katten	ska	må	bra	och	de	öppnar	upp	för	att	kunna	acceptera	avvikelser	om	det	är	god-
tagbart	ur	djurskyddssynpunkt.

Veterinärer	får	ratt	att	bedöma	om	hundar	och	katter	får	hållas	och	skötas	på	annat	satt	an	vad	reglerna	säger,	om	det	finns	
veterinärmedicinska	skäl	för	det.	Det	kommer	inte	längre	att	krävas	dispenser	från	Jordbruksverket	för	detta.

De	nya	reglerna	tydliggör	också	hur	ett	gott	avelsarbete	ska	ga	till	och	vilka	grundlaggande	behov	som	ar	viktiga	för	hundars	
och	katters	välbefinnande.

Mer information

Den	nya	föreskriften	som	börjar	gälla	15	juni

Frågor	och	svar	om	de	nya	reglerna	som	träder	i	kraft	den	15	juni	2020.
Kontaktperson	for	journalister:
Alexandre	Barchiesi
Djurvalfardsenheten
Telefon:	036	–	15	61	05

Jordbruksverket	är	Sveriges	förvaltningsmyndighet	inom	jordbruk,	fiske	och	landsbygd.	Vi	arbetar	for	att	Sverige	ska	pro-
ducera	mat	på	ett	hållbart	och	lönsamt	sätt.	Vi	bidrar	också	till	en	god	djurväläfard	i	hela	Sverige	och	en	 levande	lands-
bygd.	

Kontaktpersoner Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt
Vi	svarar	alltid!	Vi	hjälper	dig	som	är	journalist	med	information	om	Jordbruksverket	och	att	få	kontakt	med	vara	experter.	
infojour@jordbruksverket.se
036-15	63	36
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vanliga frågor om katter  

och fästingar
Så	snart	temperaturen	kryper	upp	över	5°	så	vaknar	fästingarna	till	
liv.	Och	med	dem	en	hel	del	frågor	från	oroliga	kattägare.	I	den	här	
artikeln	svarar	vi	på	de	vanligaste	frågorna	vi	på	FirstVet brukar få.

Hur vet jag om en fästing är farlig? Eller har suttit för länge?
Du	kan	inte	själv	avgöra	om	en	fästing	är	farlig,	dvs	smittad	av	sjukdom.	Om	en	fäs-
ting	hittas	på	ditt	djur	bör	den	tas	bort	så	fort	som	möjligt.	Risken	att	katten	får	i	sig	
smittämnen	ökar	ju	längre	tid	fästingen	får	sitta	kvar.

Hur tar man bort en fästing?
För	att	få	bort	fästingen	på	bästa	sätt	rekommenderas	en	fästingborttagare	eller	pincett	med	lätt	inåtböjda	klor.	Försök	få	tag	
om	fästingen	så	nära	huden	som	möjligt	och	dra	sedan	rakt	ut,	undvik	att	trycka	på	fästingen	då	den	i	självförsvar	kan	börja	
utsöndra	eventuell	smitta.	Undvik	också	att	lägga	på	olja,	smör	eller	något	annat	på	fästingen	innan	du	tar	bort	den.	Risken	
är	att	fästingen	då	kräks	och	på	så	sätt	överför	smittämne.	Rengör	hudområdet	där	fästingen	suttit.

Var finns det flest fästingar?
Fästingar	finns	över	hela	världen.	I	Sverige	är	de	vanligast	i	Stockholms	län,	Södermanlands	län,	Uppsala	läns	kusttrakter,	
samt	de	centrala	och	östra	delarna	av	Mälarregionen.	Men	även	runt	Vänern,	väster	och	öster	om	Vättern,	Göteborgstrakten	
och	områden	i	östra	Skåne.

Just	TBE	förekommer	främst	i	södra	och	mellersta	Sverige.	Den	är	vanligast	inom	Upplands	och	Södermanlands	skärgårdar	
samt	omkring	Mälaren	men	smittan	sprider	sig	västerut	och	är	numera	vanligare	på	flera	håll	i	södra	Sverige.

Borrelia	är	svårare	att	tillskriva	ett	visst	område	eftersom	det	inte	finns	någon	anmälningsplikt	om	man	insjuknar.

Granulocytär	anaplasmos	sprids	via	fästingar	i	stora	delar	av	södra	Sverige,	i	södra	Norge	och	längs	kusten	upp	till	Helgeland	
samt	i	stora	delar	av	Danmark.

Fästingen	vistas	gärna	i	fuktiga	miljöer	och	sitter	på	grässtrån	eller	i	låga	buskar.

Varför behöver jag ett fästingpreparat till min katt?
Om	katten	vistas	utomhus	i	områden	där	det	finns	mycket	fästingar	är	risken	stor	att	de	får	fästingar.	Fästingar	kan	bära	på	
sjukdomar	som	kan	göra	människor	eller	djur	sjuka.	Katten	kan,	förutom	att	själva	bli	sjuka,	även	riskera	att	dra	in	fästingar	
som	kan	göra	människorna	i	hushållet	sjuka

Hur ofta behöver jag fylla på fästingpreparatet till min katt?
Hur	ofta	man	behöver	ge	sin	katt	medel	mot	fästingar	beror	på	vilket	preparat	man	använder.	Somliga	preparat	ges	1	gång	
i	månaden	medan	andra	ges	var	12e	vecka.	Läs	all	tid	bipacksedeln	noga	och	veterinärens	ordination	om	receptbelagt	pre-
parat.

Kan jag ge katten samma fästingmedel som jag fick till hunden?
En	del	preparat	kan	ges	både	till	hund	och	katt	men	kan	skilja	i	styrka	och	dosering.	Observera	att	en	del	preparat	till	hund	
är	mycket	giftigt	för	katt.	Läs	alltid	bipacksedeln	noga	och	veterinärens	ordination	om	receptbelagt	preparat.

Vad gör jag om fästingens huvud sitter kvar?
Det	händer	ofta	att	bitar	av	fästingen	fastnar	i	kattens	hud	när	man	tar	bort	den.	Det	kan	då	bli	en	liten	lokal	inflammation	i	
huden	som	stöter	bort	delarna.	Huden	blir	röd	och	lite	svullen,	det	är	oftast	ingen	fara.	Du	kan	rengöra	huden	med	klorhexi-
din	och	försöka	peta	bort	kvarliggande	delar,	annars	kommer	de	ut	av	sig	självt	efter	några	dagar.

Läs	fler	frågor	och	svar

Artikeln är hämtad från  FirstVets hemsida via Agria
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I	vissa	fall	krävs	det	tillstånd	för	att	ha	hundar	och	katter.	Du	måste	till	exempel	söka	tillstånd	för	att	ha	
hunddagis,	hund-	eller	kattpensionat	eller	omplaceringshem	för	djuren.	Du	måste	även	ha	tillstånd	för	
att	få	ha	många	egna	djur.

Alla	 som	yrkesmässigt	eller	 i	 större	omfattning	håller,	 föder	upp,	upplåter,	 säljer	eller	 tar	emot	säll-
skapsdjur	för	förvaring	eller	utfodring	ska	söka	tillstånd.	Däremot	krävs	inte	samma	typ	av	tillstånd	för	
veterinärkliniker	eller	djursjukhus.

vad Är det för skillNad MellaN hÅller och förvarar?

•	 Den	som	håller	ett	djur	har	hand	om	egna	eller	andras	djur	och	ansvarar	för	dessa	utan	att	ta	betalt.	De	flesta	som	har	
djur	som	sällskap	håller	dessa.	

•	 Den	som	förvarar	ett	djur	tar	emot	andras	djur	mot	ersättning	eller	i	syfte	att	förmedla	djuren.	Det	gäller	till	exempel	
dem	som	driver	hunddagis,	hund-	och	kattpensionat	och	omplaceringshem.

veM kaN söka tillstÅNd?
Både	fysisk	och	juridisk	person	kan	söka	tillstånd.	Det	betyder	både	enskilda	personer	och	föreningar,	kooperativ	eller	före-
tag.	Om	flera	enskilda	personer	vill	ha	ett	gemensamt	tillstånd	bör	de	gå	ihop	i	till	exempel	en	förening.	Undantag	kan	gälla	
för	personer	i	gemensamt	hushåll	som	har	verksamhet	i	hemmet.

PlatseN dÄr du Bedriver verksaMhet
Du	måste	söka	tillstånd	oavsett	om	du	har	verksamheten	i	ditt	hem	eller	på	annan	plats.	Lokalerna	ska	godkännas	av	läns-
styrelsen.	Om	du	byter	lokaler	måste	du	söka	nytt	tillstånd.

det hÄr gÄller för huNdar

Tillstånd krävs för den som

•	 håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader, till exempel har hand om egna hundar 
 eller fodervärdshundar

•	 föder upp tre eller fler kullar per år 

•	 upplåter tre eller fler hundar per år, till exempel draghundsuthyrning

•	 säljer hundar från tre eller fler kullar per år av egen uppfdning 

•	 säljer tre eller fler hundar per år från annans uppfödning 

•	 förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar, till exempel hunddagis eller pensionat 

•	 yrkesmässigt	håller,	upplåter,	säljer,	förvarar	eller	utfodrar	hundar,	eller	har	yrkesmässig	hund	
	 uppfödning.	

det hÄr gÄller för katter

Tillstånd krävs för den som 

•	 håller	tio	eller	fler	katter	äldre	än	tolv	månader,	till	exempel	har	hand	om	egna	katter	eller	håller	katter	på	foder	

•	 föder	upp	tre	eller	fler	kullar	per	år	

•	 upplåter	tre	eller	fler	katter	per	år	

•	 säljer	katter	från	tre	eller	fler	kullar	per	år	av	egen	uppfödning	

•	 säljer	tre	eller	fler	katter	per	år	från	annans	uppfödning	

•	 förvarar	eller	utfodrar	fyra	eller	fler	katter			

•	 yrkesmässigt	håller,	upplåter,	säljer,	förvarar	eller	utfodrar	katter,	eller	har	yrkesmässig	kattuppfödning.

sÅ söker du tillstÅNd
Du	söker	tillstånd	hos	länsstyrelsen	i	det	 län	där	du	har	din	verksamhet.	Länsstyrelserna	har	en	e-tjänst	för	ansökan	om	

tillstånd för verksamheter med 
hundar och katter
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tillstånd	för	verksamhet	med	djur.	Länsstyrelsen	bedömer	verksamheten,	platsen	där	djuren	ska	vistas	och	lämpligheten	hos	
den	som	söker	tillstånd.

Om	länsstyrelsen	säger	nej	till	din	ansökan	om	tillstånd	har	du	möjlighet	att	överklaga.	I	beskedet	från	länsstyrelsen	får	du	
veta	hur	du	överklagar.

Brottsligt att iNte ha tillstÅNd
Det	är	ett	brott	mot	djurskyddslagen	att	inte	ha	tillstånd	för	verksamhet	som	kräver	att	du	har	det.	Den	som	driver	en	verk-
samhet	utan	tillstånd	riskerar	åtal	och	kan	dömas	till	böter	eller	fängelse.

Artikeln	hämtad	från	Jordbruksverkets	hemsida

on-lineutställning
I	 början	 av	 2020	 hade	 jag	 två	 kullar	 och	 en	 förhoppning	
på	 att	 kunna	 ställa	 ut	 några	 av	ungarna	tillsammans	med	
sina	nya	hem.	Men,	som	alla	snabbt	blev	varse,	så	skulle	ut-
ställningsåret	inte	bli	som	tidigare.	Med	restriktionerna	att	
högst	vistas	50	personer	på	samma	plats	omöjliggjorde	det	
alla	 typer	 av	 traditionella	 utställningar.	 Den	 funktion	 som	
utställningarna	 har	 att	 utvärdera	 avelskatterna	 och	 få	 en	
extern	bedömning	av	 sitt	avelsarbete	 försvann,	och	också	
den	sociala	aspekten	att	träffa	likasinnade	under	en	intensiv	
och	rolig	helg	tillsammans.	Jobbar	man	dessutom	med	en	li-
ten	ras	som	många	inte	ha	koll	på,	försvann	även	det	viktiga	
utbildningssyftet	med	 att	 visa	 upp	 och	 synas	 för	 domare,	
utställare	och	publik.		

Men	 kattvärlden	 är	 kreativ.	 Tekniken	 finns	 för	 videokonfe-
renser,	kameror	finns	i	våra	mobiler	och	samma	med	möjlig-
het	att	göra	videor	–	och	fler	och	fler	använder	sig	av	dessa	
medier	för	att	göra	något	kul	tillsammans	med	våra	älskade	
djur.	Domare	finns	över	hela	världen	i	isolering,	liksom	vi.	Det	
som	hänt	är	att	små	och	stora	tävlingar	–	ofta	till	förmån	för	
utsatta	katter	–	dyker	upp	runt	om	i	världen.	Inte	IRL	–	utan	
online.	Då	jag	är	en	nyfiken	person	har	jag	hittills	prövat	på	
tre	olika	varianter	på	onlineutställningar,	som	kanske	fler	vill	
pröva	på

Först	och	främst	–	inga	titlar	eller	certifikat	delas	ut	på	såda-
na	här	utställningar.	Det	är	egentligen	självklart	då	ingen	mer	
än	ägaren	kan	röra	katten.	Defekter,	som	knickar	och	bettfel,	
går	inte	helt	att	se.	De	hålls	för	gemenskap	och	kul	och	ett	
sätt	att	visa	upp	sina	katter	och	få	en	bedömning	utifrån	de	
premisser	som	finns.	

Det	vi	prövat	på	är	 liveutställning	 via	web-cam,	utställning	
genom	att	skicka	in	video	och	fotoutställning.	

Live-utställningen	jag	deltagit	på	arrangerades	via	TopCat.	Det	
som	krävs	är	ett	aktivt	konto,	dator	eller	mobil	med	apparna	
zoom	och	WhatsUp.	Grundbedömning	görs	i	två	konferens-
rum	via	zoom,	där	man	får	visa	upp	sin	katt	för	domare	som	
berättar	vad	de	anser	om	kattens	egenskaper.	Nomineringar	
till	finalen	görs	av	en	av	domarna,	men	alla	får	se	katten	och	
prata	med	ägaren.	Rätt	avslappnat	och	trevligt	–	men	det	går	

sen	undan.	Lite	multitasking	skills	och	 teknikkunnande	be-
hövs,	då	instruktioner	om	vilka	rum,	ordning	och	funshows	
görs	via	WhatsUp.	Maxantal	var	30	deltagare.	När	vi	deltog	
var	det	deltagare	från	8	olika	länder	och	med	stor	variation	
av	raser.	Det	gick	dock	snabbt	–	på	2,5	timme	var	grundbe-
dömning,	3	ringar	för	mina	katter	och	finalen	avklarad.	Om	
man	har	mer	än	en	katt	kan	det	finnas	en	god	poäng	att	ha	
en	vän	med	sig	–	att	delta	med	3	katter	där	alla	blev	nomine-
rade	var	en	utmaning	i	snabb	koordinering,	för	att	uttrycka	
det	milt.	Men	resultatet	var	roligt	när	min	vuxna	hona	blev	
BOBII	totalt	och	min	ena	kattunge	blev	bästa	kattunge	totalt.	
Säger	inte	mycket	egentligen,	då	deltagandet	inte	var	jättest-
ort,	utan	behållningen	var	just	att	få	en	extern	bedömning	av	
kattens	exteriör	för	vidare	planer	i	avelsarbetet.	

Mina	européer	deltog	i	en	välgörenhets	cyber-show	som	ar-
rangerades	 av	 FEDAGAT	 i	 Argentina.	 I	 denna	 variant	 skulle	
katterna	filmas	mot	en	enfärgad	bakgrund	medan	man	som	
ägare	visade	upp	sin	katt	utefter	givna	instruktioner.	Videon	
fick	inte	klippas	eller	manipuleras	på	något	vis.	Låter	simpelt,	
men	inte	helt	lätt	att	få	till.	5	videos	skickades	in	från	mig	och	
det	blev	141	deltagande	katter.	Finalen	hölls	 live	via	 zoom	
där	 domarnas	 nomineringar	 visades.	 En	 hel	 del	 tekniska	
problem	uppkom	och	tiden	drog	iväg	till	rätt	sent	och	både	
lördagens	och	söndagens	final	behövde	tas	på	söndagen.	Då	
tidsskillnaden	var	ordentlig,	så	orkade	inte	mitt	kvällströtta	
huvud	med	att	 få	med	hela	 finalerna,	med	konsekvens	att	
jag	inte	riktigt	vet	hur	det	gick	för	mina	katter.	Hade	4	av	5	
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BÄSTA	KASTRAT	TOTALT	av	25	kastrater!!

Hon	gjorde	det	igen,	Best	in	Swow	kastrat	av	alla	
semilånghårskatter	på	en	on	online-utställning.

Så	otroligt	stolt	över	denna	tjejen,	

IP	SE*BoxBuster'z	Golden	Eye	med
Helen	Zetterlung

/Matte Andrea Rosell

nominerade	innan	John	Blund	gjorde	intåg.	Som	format	och	
idé	var	detta	riktigt	bra	då	alla	faktiskt	kunde	se	allas	katter	
som	deltog	och	domarna	 skrev	bedömning	 som	skickas	ut	
till	deltagarna	efteråt	via	mail.	I	skrivande	stund	har	de	inte	
hunnit	komma	än,	och	inte	heller	resultaten.	

Då	det	här	var	den	första	cyberutställningen	i	WCFs	regi	är	
det	inte	helt	konstigt	att	teknik	och	pappersrutin	inte	riktigt	
fanns	på	plats	än.	Väntar	med	gott	mod.	Vinnaren	av	utställ-
ningen	blev	en	urtjusig	2-årig	bruntabbymaskad	helig	birma	
från	Argentina.	

Den	sista	varianten	vi	deltagit	i	är	WOCs	fotoutställnig	öppen	
för	hela	världen	oavsett	 förbund.	Även	denna	en	välgören-
hetsutställning.	Här	 ville	 de	ha	 3	 olika	 foton	på	 respektive	
katt	 –	 huvud,	 profil	 och	 helkropp.	 Inga	 tvåbentingar	 eller	

andra	katter	på	bilderna.	Då	 jag	 inte	är	begåvad	med	foto-
kunskaper,	och	har	katter	som	inte	är	av	det	lugnaste	slaget,	
visade	sig	att	detta	var	den	svåraste	formen	att	få	till.	Men	av	
drygt	1000	bilder	blev	några	hyfsade.	Syftet	att	delta	är	mer	
att	visa	att	min	ras	finns,	och	jag	har	ingen	tro	att	de	kommer	
bli	några	stordåd.	11-12	juli	presenteras	finalisterna	och	den	
19	juli	går	finalen	av	stapeln.	

Sammanfattningsvis	 har	 de	 här	 online-utställningarna	 varit	
rätt	 kul	 att	 delta	 i.	 Speciellt	 de	 som	 använt	 zoom,	 där	 det	
även	 finns	 chattfunktioner	där	det	 även	går	 att	 få	med	en	
någorlunda	social	aspekt.	Att	se	andras	vackra	katter	är	alltid	
roligt.	Tekniken	finns	ju	där,	och	med	mycket	hemmasittande	
blir	det	lite	av	ett	event	att	få	bryta	av	med	något	annorlunda	
–	och	vem	behöver	inte	det	i	dessa	dagar?		

På utställning i Tallinn 2007
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aNvÄNd iNte huNdar och 
katter i avel oM de MÅr 

dÅligt av det

Det	är	inte	tillåtet	att	använda	en	hund	eller	katt	i	
avel	om	den	mår	dåligt	av	det	och	om	det	finns	risk	
för	att	avkomman	ärver	sjukdomar	eller	funktions-
nedsättningar.	Djur	som	är	överdrivet	 rädda	eller	
aggressiva	och	djur	som	saknar	förmåga	att	föröka	
sig	på	ett	naturligt	 sätt	 får	heller	 inte	användas	 i	
avel.
Tiken	måste	vara	minst	18	månader
En	tik	får	inte	paras	förrän	tidigast	andra	gången	den	löper	
och	 inte	 innan	 den	 är	 18	månader	 gammal.	 Om	 tiken	 får	
två	 valpkullar	 inom	en	period	 på	 tolv	månader	måste	 den	
få	minst	tolv	månaders	vila	innan	det	blir	dags	för	ännu	en	
kull.

förBud Mot avel Med sJuka dJur

Hundar	och	katter	får	inte	användas	i	avel	om

•	 de	har	en	sjukdom	eller	ett	funktionshinder	som	kan	är-
vas

•	 de	 har	 eller	 med	 stor	 sannolikhet	 har	 recessivt	 anlag	 i	
dubbel	uppsättning	för	sjukdom

•	 de	 har	 eller	 med	 stor	 sannolikhet	 har	 enkelt	 recessivt	
anlag	för	sjukdom	såvida	inte	parning	sker	med	individ	
som	är	konstaterat	fri	från	motsvarande	anlag

•	 parningskombinationen	 utifrån	 tillgänglig	 information	
ökar	 risken	 för	 sjukdom	 eller	 funktionshinder	 hos	 av-
komman.

förBud Mot avel Med rÄdda och aggressiva 
dJur
Hundar	och	katter	som	är	överdrivet	rädda	eller	omotiverat	
aggressiva	får	inte	användas	i	avel.	Anledningen	är	att	djuren	
inte	mår	bra	av	sådana	beteenden	och	att	det	finns	risk	att	
beteendet	överförs	till	hundvalpen	eller	kattungen.

förBud Mot avel Med dJur soM sakNar 
förMÅga att föröka sig Naturligt
En	 tik	eller	honkatt	 som	 inte	kan	 föda	på	ett	naturligt	 sätt	
ska	inte	användas	i	avel.	Risken	är	att	anlag	för	svåra	förloss-
ningar	förs	vidare	till	nästa	generation.

Det	 kan	 hända	 att	 veterinären	måste	 ta	 till	 kejsarsnitt	 om	
fostret	ligger	fel,	men	det	får	inte	bli	en	vana	att	göra	så.	Där-
för	är	det	inte	tillåtet	att	låta	en	tik	eller	honkatt	som	förlösts	
med	kejsarsnitt	två	gånger	fortsätta	att	para	sig.

iNseMiNatioN

Insemination	 får	 endast	 ske	 på	 tikar	 som	har	 förmåga	 att	
föröka	 sig	på	ett	naturligt	 sätt	och	 ska	utföras	av	veterinär	
med	särskilt	godkännande	som	seminör.	Om	du	vill	 impor-
tera	 sperma	 från	 en	 utländsk	 hanhund	 finns	 det	 särskilda	
importkrav.	Här	hittar	du	mer	information	om	villkor	för	in-
försel	av	hundsperma	till	Sverige.	Vill	du	istället	ta	med	tiken	
utomlands	ställs	det	 inga	särskilda	krav	 för	 inseminationen	
då	tiken	är	i	utlandet.	Glöm	inte	att	tiken	måste	uppfylla	vill-
koren	för	att	resa	till	landet	där	hon	insemineras	respektive	

villkoren	för	att	få	komma	hem	till	Sverige	–	mer	information	
om	in-	och	utförsel	hittar	du	här.

sMittrisker vid avel
Var	 uppmärksam	 på	 att	 vissa	 sjukdomar,	 som	 till	 exempel	
brucellos	 (bakterien	Brucella	canis),	 kan	spridas	 i	 samband	
med	 insemination	och	parning	med	utländska	hundar	 från	
länder	där	dessa	 sjukdomar	är	allmänt	 förekommande.	Ett	
sätt	att	minska	risken	för	smitta	är	att	provta	avelsdjuren	före	
användning.

vad gÄller NÄr MaN 
förvarar aNdras huNdar 

och katter?
Funderar	du	på	att	öppna	hund-	eller	kattpensio-
nat,	omplaceringshem	eller	dagis	 för	djuren	eller	
på	annat	sätt	ta	hand	om	andras	hundar	eller	kat-
ter?	 Tänk	 då	 på	 att	 alla	 som	 yrkesmässigt	 eller	 i	
större	omfattning	förvarar	sällskapsdjur	måste	ha	
tillstånd.	Det	finns	också	krav	på	vilken	utbildning	
och	erfarenhet	den	som	tar	hand	om	andras	djur	
ska	ha.
Att	 förvara	 djur	 innebär	 att	 ta	 hand	 om	 andras	 djur	 mot	
betalning	eller	 i	 syfte	att	 sälja	eller	på	annat	sätt	 förmedla	
djuren.	På	skatteverkets	webbplats	finns	information	om	vad	
som	menas	med	yrkesmässig	verksamhet.

veM kaN söka tillstÅNd?
Både	fysisk	och	juridisk	person	kan	söka	tillstånd.	Det	bety-
der	både	enskilda	personer	och	föreningar,	kooperativ	eller	
företag.	Om	 flera	 enskilda	 personer	 vill	 ha	 ett	 gemensamt	
tillstånd	bör	de	gå	ihop	i	till	exempel	en	förening.	Undantag	
kan	 gälla	 för	 personer	 i	 gemensamt	 hushåll	 som	har	 verk-
samhet	i	hemmet.

PlatseN dÄr du Bedriver verksaMhet
Du	måste	söka	tillstånd	oavsett	om	du	har	verksamheten	 i	
ditt	hem	eller	på	annan	plats.	 Lokalerna	 ska	godkännas	av	
länsstyrelsen.	Om	du	byter	 lokaler	måste	du	 söka	nytt	 till-
stånd.

Det här gäller för hundar
Du	måste	ha	tillstånd
•	 om	du	har	hunddagis,	hundpensionat	eller	liknande	där	

du	samtidigt	tar	emot	fyra	eller	fler	hundar	mot	betal-
ning

•	 om	 du	 har	 omplaceringshem	 där	 du	 regelbundet	 tar	
emot	fyra	eller	fler	hundar	för	att	förmedla	dem	till	nya	
ägare.

•	 om	du	yrkesmässigt	förvarar	eller	utfodrar	hundar,	oav-
sett	omfattning

Om	det	finns	jourhem	i	anslutning	till	omplaceringshemmet	
behöver	dessa	ha	tillstånd	för	hållande	från	den	tionde	vux-
na	hunden.

Det här gäller för katter
Du	måste	ha	tillstånd

•	om	du	har	kattdagis,	kattpensionat	eller	liknande	där	du	
samtidigt	tar	emot	fyra	eller	fler	katter	mot	betalning
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På World Showen 2015 hade vi besök av 
denna ras, en America curl

•	 om	 du	 har	 omplaceringshem	 där	 du	 regelbundet	 tar	
emot	fyra	eller	fler	katter	för	att	förmedla	dem	till	nya	
ägare.

•	 om	du	yrkesmässigt	 förvarar	eller	utfodrar	katter,	oav-
sett	omfattning

Om	 det	 finns	 jourhem	 i	 anslutning	 till	 omplaceringshem-
met	behöver	dessa	ha	tillstånd	för	hållande	från	den	tionde	
vuxna	katten.

sÅ söker du tillstÅNd
Du	söker	tillstånd	hos	länsstyrelsen	i	det	län	där	du	har	din	
verksamhet.	Länsstyrelserna	har	en	e-tjänst	för	ansökan	om	
tillstånd	 för	 verksamhet	med	 djur.	 Länsstyrelsen	 bedömer	
verksamheten,	platsen	där	djuren	ska	vistas	och	lämplighe-
ten	hos	den	som	söker	tillstånd.

Om	länsstyrelsen	säger	nej	till	din	ansökan	om	tillstånd	har	
du	möjlighet	att	överklaga.	I	beskedet	från	länsstyrelsen	får	
du	veta	hur	du	överklagar.

Brottsligt att iNte ha tillstÅNd
Det	är	ett	brott	mot	djurskyddslagen	att	inte	ha	tillstånd	för	
verksamhet	 som	kräver	att	du	har	det.	Den	som	driver	en	
verksamhet	utan	tillstånd	riskerar	åtal	och	kan	dömas	till	bö-
ter	eller	fängelse.

du MÅste ha utBildNiNg eller erfareNhet

Det här gäller för hunddagis och hundpensionat
Det	ska	finnas	kunnig	personal	på	hunddagis	och	hundpen-
sionat.	En	person	som	driver	ett	hunddagis	eller	ett	hund-
pensionat	ska	ha	utbildning	om	hundar	eller	erfarenhet	som	
motsvarar	utbildningen.	Den	som	är	djurskyddsansvarig	på	
länsstyrelsen	kontrollerar	 att	du	 som	vill	 öppna	hunddagis	
eller	hundpensionat	har	rätt	kunskap.

Utbildningen	ska	innehålla:
•	 beteende	hos	hundar
•	 problemhundar	och	problemhundägare
•	 stress	hos	hundar
•	 djurskyddslagstiftningen
•	 raskunskap
•	 smittspridning
•	 enklare	hundsjukvård
•	 praktik

det hÄr gÄller för kattheM och 
kattPeNsioNat
En	 person	 som	 driver	 ett	 katthem	 eller	 ett	 kattpensionat	
måste	vara	van	vid	katter	och	veta	hur	de	fungerar.	Det	här	
måste	du	vara	insatt	i:
•	 beteende	hos	katter
•	 problemkatter	och	problemkattägare
•	 stress	hos	katter
•	 djurskyddslagstiftningen
•	 raskunskap
•	 smittspridning
•	 enklare	kattsjukvård

•	 praktik

	

utryMMeN för dJur soM Är PÅ huNddagis, 
kattheM och likNaNde
På	Jordbruksverkets	sidor	om	skötsel	och	tillsyn	av	hundar	
och	katter	finns	information	om	hur	miljön	där	djuren	vistas	
ska	vara	utformad.	Där	kan	du	bland	annat	se	vilka	mått	rast-
gårdar,	hundkojor,	kattburar	med	mera	ska	ha.

En vinstrik och berest huskatt vid namn CELCIUS
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tÄNk PÅ saMvetets  kattheM

Pg 21 06 13-6

tÄNk PÅ alla kattheM, soM 
gör ett JÄtteJoBB Med alla 

övergivNa katter ruNt oM i 
laNdet. 

påminnelse
Det	är	lätt	att	glömma	bort,	att	det	finns	regler	som	gäller	även	för	kattägare	och	kattuppfödare.	

Länstyrelsen	har	regler	för	hållande	av	katt.	Man	behöver	tillstånd

*	om	man	har		10	katter	eller	fler	äldre	än	12	månader

*	om	man	föder	upp	3	kullar	kattungar	eller	fler	per	år

*	för	att	sälja	djur	från	egen	uppfödning	av	katter	från	3	kullar	eller	fler	per	år

*	om	man	förvarar	och	utfodrar	4	katter	eller	fler

Så såg det ut när vi var på vår allra första utställning i utlandet.
Det var i Saltzwedel, i östra Tyskland. Burförhängena var 

specialgjorda, eftersom endast kortändarna och taket fick täckas. 



Mästerkatten	2	-	2020

19

fyra BlÅ 
BritthaNar

lilleN.  PuffeN

chicago och tiNtiN
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I	år	det	är	faktiskt	55	år	sedan	SNRF	bildades	offici-
ellt.	Vad	är	då	lämpligare	än	att	återge	texten	som	
stod	i	utställningskatalogen	2010,	då	vi	dels	firade	
50-årsjubieet,	dels	höll	vår	första	World	Show.	

Bland	domarna	då	fanns	bl.a.	WCFs	grundare	och	
president	Anneliese	Hakkman.	

hur allt började...

Sveriges	 Nya	 Raskattförening,	 SNRF,	 startade	 sin	
verksamhet	under	hösten	1964	med	en	interrims-
styrelse,	och	konstituerades	i	maj	1965.	Verksam-
heten	var	livlig.	Man	träffades	både	på	styrelse-	och	
klubbmöten.	Man	samlades	till	sommarträffar	och	
julfester.	 Under	 flera	 år	 träffades	 medlemmarna	
för	att	gemensamt	tillverka	nya	utställningsburar.	
De	 allra	 tidigaste	 burarna	 lär	 ha	 varit	 tillverkade	
av	trä,	men	sedan	hittade	man	galvaniserat	och	så	
småningom	plastat	nät.	Sådana	fanns	kvar	i	många,	
många	år.	Numera	är	burarna	helt	annorlunda,	för-
nicklade	och	stela	till	skillnad	från	de	tidigare,	som	
var	ganska	sladdriga.

Margoth och John Olsson var bland dem som bildade 
SNRF. Margot var kassör och John ordförande under ett 

antal år.

Under	åren	har	det	hållits	genetikkurser,	kokardkurser,	vete-
rinärföreläsningar	m.m.	Medlemmarna	har	alltid	åkt	på	ut-
ställningar	trots	att	avstånden	varit	långa.	De	allra	flesta	som	
var	med	 från	 start	bodde	 i	norra	Uppland,	varför	de	 flesta	
aktiviteter	också	hölls	där.	

På	hösten	1964	köptes	de	första	brevpapperen,	parningsbe-
visblanketter,	medlemskort	och	registreringsböcker,	på	Han-

séns	Boktryckeri	AB	i	Stockholm.	Kostnaden	för	allt	uppgick	
till	1	315,10,	som	uppenbarligen	betalades	i	omgångar.	Det	
hände	att	styrelsens	ledamöter	betalade	eftersom	förening-
en	inte	hade	några	pengar.

Den	som	startade	SNRF	hette	Lola	Joffs.	Hon	var	både	ordfö-
rande	och	stambokförare.	Vid	konstituerande	var	medlems-
antalet	 22.	 Medlemsavgiften	 var	 20	 kronor,	 ett	 stamnamn	
kostade	25	kr	och	en	stamtavla	8	kr.	I	årsredovisningen	från	
1965		konstaterades,	att	tillgångarna	var	132:26	medan	skul-
derna	uppgick	till	1	322:09.	Den	29	mars	1965	köptes	en	kas-
sabok	på	Backlunds	Pappershandel	i	Gävle	till	en	kostnad	av	
3:60,	medan	kvittensboken	som	köptes	15.5.	kostade	2:70.	
Så	småningom	höjdes	medlemsavgiften	till	25	kr.

På	grund	av	osämja,	gick	en	del	av	medlemmarna	ur	SNRF	
och	bildade	en	egen	förening	som	kallades	Gäsriklands	Nya	
Raskattförening,	GNRF.	 Det	 bildades	 också	 en	 Stockholms-
avdelning,	men	varken	den	eller	GNRF	blev	speciellt	 långli-
vade.

uppfödning – stambokföring
De	första	stamnamnen	i	föreningens	namn	var	överföringar	
från	 Sverak,	 eftersom	 också	 de	 första	 medlemmarna	 kom	
därifrån.	Bland	dem	fanns	Margarita	Weinberg,	med	stam-
namnet	DE	DURO	och	Lola	Joffs	av	Ashan	.	I	övrigt	finns	alla,	
gamla	som	nya,	stamnamn	 i	den	gemensamma	databasen,	
som	fortfarande	uppdateras.

Under	åren	har	föreningen	haft	ett	antal	stambokförare.	Den	
första	var	alltså	ola	Joffs.	

Annehilde Richter, stambokförare i många år, och Eva 
Björkman, som tog hem de första turkarna till Sverige

Sedan	följde	bl	a	Annehilde	Richter,	Inger	Köpcke,	som	båda	
övertog	stambokföringen	sommaren	1968,	Marina	Jonsson	
och	dagens	stambokförare	Louise	Guézennec	sedan	2001.	I	
många	års	skrevs	stamtavlorna	på	skrivmaskin	för	att	1998	
läggas	in	på	data.	Så	småningom	byggdes	ett	eget	datapro-
gram	för	SNRF.

Föreningen	har	alltid	haft	egen	stambokföring.	Under	ett	an-
tal	år	skötte	man	också	stambokföringen	för	SMK,	FBK	och	
FVK.

Antalet	utskrivna	stamtavlor	har	varierat	en	hel	del,	men	har	
länge	legat	på	mellan	400	och	600	med	alla	omregistreringar	
inräknade.	Sedan	införseln	till	Sverige	blev	enklare,	har	allt	
fler	börjat	importera	katter	från	andra	länder.

snrf 55 år
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utställningsverksamheten
Utställningsverksamheten	 under	 de	 första	 åren	 var	 också	
mycket	 livlig.	Man	arrangerade	både	 internationella	cham-
pionutställningar,	nationella	utställningar	och	hobbyutställ-
ningar	 upp	 till	 fyra	 gånger	 per	 år,	 en	 utställning	 per	 helg.	
Då	var	utställningarna	alltid	tvådagars,	dvs	man	tävlade	om	
ett	certifikat	per	helg.	Den	äldsta	utställningskatalogen	som		
finns	kvar,	är	från	1972.

Den	allra	första	utställningen	hölls	 i	Gävle	12-13	juni	1965.	
Från	den	finns	resultatlistan	i	form	av	en	domarrapport	kvar.	
I	 den	 kan	 man	 läsa	 vilka	 priser	 som	 delades	 ut,	 vilka	 som	
hade	 skänkt	 hederspriser,	 att	 man	 delade	 ut	 15	 certifikat-
kokarder,	att	katt	nr	5	blev	best	in	show	och	katt	nr	10	bäst	
i	motsatt	kön.	Man	köpte	3	kg	köttfärs	och	25	kg	kokt	 fisk	
till	 katterna,	 samt	 smör,	bröd,	 kaffe,	pilsner	och	pålägg	 till	
personalen.	Allt	hade	betalats	av	ordföranden	och	sekrete-
raren!	Anmälningsavgiften	var	10	kr	per	katt	I	den	kan	man	
läsa	vilka	priser	som	delades	ut.	Det	krävdes	tillstånd	av	po-
lismyndigheten	för	att	få	arrangera	en	kattutställning	(!).

Idag	ansöker	vi	om	licens	av	WCF.	

Olssons europé

Turkisk angora

Bruno, en av de vinstrikaste katterna i  
SNRF, som blev 20 år gammal

Sedan	 mitten	 på	 70-talet	
har	 MästerKatten	 getts	 ut,	
oftast	 med	 fyra	 nummer	
per	år.

Sedan	 ett	 antal	 år	 tillbaka	
läggs	den	också	ut	på	hem-
sidan,	så	den	kan	läsas	även	
av	 den	 som	 inte	 är	 med-
lem.

Ett av många året-katter, en brunmaskade siames 
vid namn Miro
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iNledNiNg

I	Sverige	finns	bara	en	sorts	giftig	orm,	huggormen	
(Vipera	 berus),	medan	 de	 andra	 två	 ormarterna,	
snok	och	hasselsnok,	är	ofarliga.
Huggormen	är	vanligen	grå	eller	brun-grå	med	ett	svart	zick-
zack-mönster	på	ryggen.	Det	finns	dock	mörka,	nästan	helt	
svarta	 individer.	 Huggormen	 skiljs	 från	 snok	 (Natrix	 natrix)	
genom	att	den	senare	är	 ljusgrå	till	brun	och	oftast	har	en	
gulvit	 fläck	 på	 var	 sida	 huvudet.	 Hasselsnoken	 (Coronella	
austeriaca)	är	ljusbrun	med	fläckar	på	ryggen	och	ett	längs-
gående	band	på	var	sida	om	huvudet.	Bandet	går	tvärs	över	
ögat.

orsak
En	orm	som	blir	överraskad	eller	känner	sig	trängd	kan	bita	i	
självförsvar.	Det	är	dock	inte	alltid	huggormar	injicerar	något	
gift	när	de	biter.	Giftet	är	”dyrbart”	för	ormen	och	slösas	inte	
hur	som	helst.	Därför	är	många	bett	tomma	varningsbett,	s.k.	
”torrbett”.	Givetvis	ska	man	inte	vänta	och	se	om	bettet	ver-
kar	ha	någon	negativ	effekt	utan	man	bör	omedelbart	vidta	
de	åtgärder	 som	 finns	beskrivna	nedan.	Teorin	att	huggor-
mar	kan	välja	hur	mycket	gift	de	injicerar	är	omtvistad.	Det	
kan	också	vara	så	att	mängden	gift	varierar	beroende	på	när	
ormen	senast	bet,	ormens	ålder	m.m.

Ormgift	är	en	blandning	av	flera	olika	ämnen	med	olika	ef-
fekt	 och	 olika	 ormarter	 har	 olika	 gift.	 Vår	 huggorm	 dödar	
framför	allt	sina	byten	genom	att	orsaka	skador	på	blodkärl	
och	blodkroppar	vilket	leder	till	chock	och	problem	för	blo-
det	att	levra	sig.	Giftet	gör	ormens	små	bytesdjur	förlamade	
och	 underlättar	 för	 ormen	 att	 smälta	 bytet	 när	 det	 väl	 är	
uppätet.	Effekten	i	en	liten	muskropp	blir	större	än	i	en	katt,	
men	även	katter	kan	dö	till	följd	av	ett	ormbett.	Katter	verkar	
dock	generellt	klara	ormbett	bättre	än	t.ex.	hundar	och	ofta	
blir	sjukdomsförloppet	några	dagars	svullnad	och	smärta	vid	
bettstället.	Det	finns	tyvärr	väldigt	 lite	samlad	vetenskaplig	
information	om	ormbett	hos	katter,	man	får	helt	enkelt	utgå	
från	den	 information	 som	 finns	om	hundar	och	människor	
och	ormbett.

syMPtoM
Kattägaren	ser	sällan	ormen,	utan	den	typiska	sjukdomshis-
torien	består	av	att	katten	kommit	hem	efter	en	utevistelse	
och	verkar	trött,	kanske	halt.	När	ägaren	undersöker	katten	
närmare	ser	man	att	en	tass	eller	hela	benet	är	kraftigt	svul-
let.	Svullnaden	ömmar	kraftigt	och	 inspekterar	man	huden	
noggrant	 kan	man	 ibland	 se	 ett	 eller	 två	 små	 nålstickslik-
nande	hål,	 vilket	 är	 själva	bettstället.	 Symptomen	kommer	
oftast	snabbt	efter	ormbettet	hos	människor	(oftast	inom	3	
timmar)	och	människor	som	inte	har	fått	symptom	8	timmar	
efter	ormbettet	har	oftast	inte	fått	i	sig	speciellt	mycket	orm-
gift,	så	man	får	anta	att	det	kan	vara	liknande	hos	katter.

Svullnad	 i	nosen	är	vanligen	det	som	skrämmer	kattägaren	
mest,	men	det	verkar	vara	väldigt	sällsynt	att	en	katt	svull-
nar	igen	i	andningsvägarna	och	får	akuta	problem	att	andas.	
Många	katter	får	inte	värre	symtom	än	svullnad,	smärta	och	
trötthet	och	då	tillfrisknar	de	inom	några	dagar.	I	allvarligare	

fall	 sprider	 sig	effekten	av	ormgiftet	 i	 kroppen	och	orsakar	
blödningar	i	slemhinnor	och	hud,	kärlskador	i	hela	kroppen	
med	förändringar	framför	allt	i	njurarna	men	även	lever	och	
lungor.	I	takt	med	att	de	inre	organen	blir	allt	mer	skadade	
sjunker	kattens	medvetandegrad,	hjärtat	slår	snabbare	och	
kanske	 mer	 oregelbundet.	 Och	 till	 slut	 klarar	 inte	 kroppen	
mer	utan	katten	dör	i	cirkulationskollaps.

Ibland	blir	vävnaden	runt	ormbettet	förstörd,	med	vävnads-
död	i	området	som	följd.	Då	kan	man	behöva	rensa	upp	om-
rådet	från	död	vävnad	i	omgångar.

diagNos
Oftast	är	diagnosen	uppenbar	när	katten	kommer	till	klini-
ken.	 Ibland	har	kattägaren	sett	ormen,	men	även	om	inget	
har	sett	vad	som	hände	brukar	den	kraftiga	svullnaden	och	
smärtan	vara	nog	för	att	man	ska	misstänka	ormbett.	Hittar	
man	sedan	typiska	ormbettshål	så	är	diagnosen	klar.

BehaNdliNg
Akut	är	det	allra	viktigaste	att	hålla	katten	i	stillhet.	Ju	mer	
den	 rör	 sig	desto	 snabbare	 kommer	giftet	 att	 pumpas	ut	 i	
kroppen.	Rör	inte	heller	bettstället,	försök	inte	suga,	kyla	el-
ler	göra	något	annat,	det	kan	också	leda	till	att	giftet	sprids	
snabbare.	Uppsök	veterinär	omedelbart.

Förr	ordinerades	kortison	alltid	vid	ormbett.	Nu	finns	studier	
på	både	djur	och	människor	som	visar	att	kortison	inte	ökar	
överlevnaden,	enstaka	studier	har	indikerat	att	djur	som	fick	
kortison	hade	högre	dödlighet	 (man	vet	dock	 inte	med	sä-
kerhet	 om	det	 är	 kopplat	 till	 kortisonet	 eller	 till	 något	 an-
nat).	Man	rekommenderar	därför	inte	rutinmässigt	kortison	
längre.	 Kortison	 kan	 dock	 fortfarande	 övervägas	 vid	 vissa	
omständigheter:

•	 Om	djuret	har	väldigt	lång	resväg	till	veterinär	(d.v.s.	ing-
en	annan	behandling	finns	att	tillgå)	kan	kortisongiva	minska	
djurets	smärta	och	höja	allmäntillståndet	något.

•	 Till	djur	som	reagerat	med	allergisk	chock	på	t	ex	orm-
bett	eller	getingstick	tidigare.

Det	bästa	är	att	ringa	till	den	veterinär	som	man	tänker	åka	
till	och	fråga	huruvida	kortison	ska	ges	eller	inte.	Kortison	får	

ormbett
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dock	INTE	på	något	villkor	ses	som	ett	motgift	för	det	är	det	
inte!	Även	om	djuret	har	fått	kortison	måste	det	ovillkorligen	
omedelbart	till	veterinär.

Antibiotika	är	sällan	indikerat	vid	ormbett.	Blir	vävnadsska-
dorna	vid	bettstället	omfattande	kan	antibiotika	 ibland	be-
hövas	 eller	 om	 katten	 utvecklar	 symtom	 som	 kan	 tyda	 på	
blodförgiftning.

Väl	 hos	 veterinären	 inriktas	behandlingen	på	 så	 kallad	un-
derstödjande	behandling.	I	första	hand	innebär	detta	dropp,	
smärtlindring	och	övervakning	av	hjärtfunktion	 samt	blod-
prov	för	kontroll	av	t	ex	röda	och	vita	blodkroppar,	blodsock-
er,	lever	och	njurar,	blodprotein	etc.	Det	har	blivit	mer	vanligt	
att	behandla	med	antiserum/motgift.	Det	finns	dock	väldigt	
lite	information	om	antiserum	och	katter	att	tillgå.	När	det	
gäller	människor	rekommenderas	att	man	ger	motgift	direkt	
om	patienten	har	nedsatt	allmäntillstånd	eller	kraftig	svull-
nad.	När	det	gäller	katter	och	hundar	så	verkar	en	del	kunna	
få	allvarliga	reaktioner	av	motgiftet,	och	man	tror	också	att	
om	en	individ	fått	motgift	en	gång	är	det	större	risk	att	den	

får	 reaktion	om	den	behöver	 få	motgift	 igen.	Motgiftet	 är	
också	relativt	kostsamt.	Man	vet	alltså	inte	riktigt	exakt	när	
det	 är	 bäst	 att	 sätta	 in	 motgift	 hos	 djur,	 förhoppningsvis	
kommer	mer	forskning	inom	området	snart.

Ofta	 följer	man	 upp	 djuret	med	 nya	 blodprover	 någon	 till	
några	veckor	efter	att	djuret	skrivits	ut	från	veterinären.	Man	
rekommenderar	också	att	undvika	ansträngande	aktiviteter	
närmsta	månaden	efter	ormbettet.

föreByggaNde

Det	är	svårt	med	förebyggande	behandling,	katter	som	rör	
sig	ute	riskerar	alltid	att	stöta	på	ormar.	Det	man	kan	göra	är	
att	vara	påläst	om	hur	man	ska	bete	sig	vid	misstänkt	orm-
bett	och	se	till	att	ha	nummer	till	närmsta	veterinär	 lättill-
gängligt.

Hämtat från FirstVets hemsida med tillstånd

Vi	i	Happy	Cat	Club	-	HCC	-	vill	önska	alla	medlemmar	och	andra	läsare	en	riktigt	skön	sommar.	Hitta	på	
något	roligt	att	göra,	utan	att	för	den	skulle	glömma	bort	att	restriktioner.	De	är	till	för	vår	egen	skull,	inte	
för	att	någon	annan	vill	det.	
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sMittsaMMa sJukdoMar

Hundar	och	katter	kan	drabbas	av	många	olika	smittsamma	
sjukdomar	som	vanligen	orsakas	av	parasiter,	bakterier	eller	
virus.	En	hel	del	av	dessa	kan	du	skydda	djuret	emot	genom	
att	vaccinera	det	regelbundet,	till	exempel	kattpest	och	ken-
nelhosta.	Vissa	sjukdomar	finns	endast	utomlands,	till	exem-
pel	rabies	och	 leptospiros,	och	du	behöver	då	bara	skydda	
djuret	om	du	ska	ut	och	resa.	Parasitsjukdomar	kan	du	van-
ligen	 undvika	 genom	 att	 behandla	 ditt	 djur	 regelbundet.	
			
Du	bör	diskutera	med	din	veterinär	vad	som	är	ett	lämpligt	
skydd	för	just	ditt	djur,	eftersom	behovet	varierar	beroende	
på	vad	djuret	utsätts	för.	Ett	djur	som	sällan	är	ute	och	träf-
far	andra	djur	är	mindre	utsatt	för	smittorisk	än	ett	djur	som	
ofta	visas	på	utställning	eller	går	på	dagis.	På	Statens	Vete-
rinärmedicinska	 Anstalts,	 SVA,	 webbplats	 kan	 du	 läsa	 mer	
om	 infektionssjukdomar	 hos	 hundar	 och	 katter	 och	 även	
information	 om	vad	du	 ska	 tänka	på	 inför	 en	 utlandsresa.	
			
Kennlar	och	katterier	samt	pensionat	och	dagis	bör	upprätta	
en	strategisk	plan	för	hur	de	ska	minska	riskerna	för	smitta.	
En	sådan	plan	kan	omfatta	vaccinations-	och	avmasknings-
scheman,	hantering	och	isolering	av	sjuka	djur,	hur	nyfödda	
djur	 ska	 skyddas	mot	 smittrisker	 vid	 besök,	 hur	 nyinköpta	
djur	ska	kontrolleras	och	testas	samt	om	och	på	vilka	grun-
der	ett	pensionat	eller	dagis	bör	stänga	på	eget	initiativ	vid	
utbrott	av	 till	 exempel	 kennelhosta	eller	 liknande.	Att	 föra	
journal	över	all	behandling	och	allt	som	avviker	från	det	nor-
mala	kan	också	vara	ett	bra	hjälpmedel.

Ärftliga sJukdoMar
Hundar	och	katter	kan	drabbas	av	ärftliga	sjukdomar	i	till	ex-
empel	nervsystemet,	njurarna,	hjärtat,	skelettet,	huden,	ögo-
nen	med	mera.	Rasklubbarna	har	oftast	avelsprogram	som	
syftar	 till	 att	minska	 förekomsten	av	de	 ärftliga	 sjukdomar	
som	ger	mest	problem.	Klubbarna	kan	ge	mera	information	
till	intresserade	djurägare.	Behandling	av	ärftliga	sjukdomar	
bör	man	naturligtvis	diskutera	med	sin	veterinär.

olycksfall
Du	 som	 är	 djurägare	 ska	 vara	 noga	 med	 att	 minska	 risken	
för	att	ditt	djur	skadar	sig	i	sin	hemmiljö	genom	att	se	till	att	
det	inte	kan	föräta	sig	på	sitt	foder	eller	få	i	sig	gift,	falla	från	
balkongen,	springa	ut	på	vägen,	skada	sig	på	trasiga	staket,	
få	i	sig	små	föremål	som	kan	fastna	i	magtarmkanalen	med	
mera.

försÄkriNg
Det	 kan	 vara	 dyrt	 att	 behandla	 djur	 eftersom	 deras	 be-
handling	inte	subventioneras,	och	då	kan	det	vara	bra	med	
en	 försäkring.	 Det	 går	 att	 försäkra	 de	 allra	 flesta	 typer	 av	
sällskapsdjur.	 Försäkringen	 omfattar	 oftast	 både	 veterinär-
vårdskostnader	 och	 liversättning.	 Vänd	 dig	 till	 ett	 försäk-
ringsbolag	för	mer	information.

sjukdomar hos hund och katt

Ett europeiskt korthår vid namn Bizze
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Mera staMBokföriNg

registreriNgsaNMÄlaN
Skicka	in	registreringsanmälan	i	god	tid,	förslagsvis	när	kattungarna	fyllt	ca	3	veckor.	

OBS!	att	ankomstdatum	är	lika	med	den	dag	då	sista dokumentet är	sekreteraren	tillhanda.	Tiden	
räknas	alltså	 INTE	när	pengarna	kommit	 in	utan	när	 sista	papperet	kommit.	Vänta	med	betal-
ningen	tills	fakturan	kommit.

vita katter
som	används	i	avel	måste	hörseltestas	med	BAER-metoden	innan	de	får	tas	i	avel.	Intyget	ska	skickas	till	
stambokföringen.	

OBS!	Alla	föreningar	kräver	inte	BAER-testet,	så	du	som	lånar	t	ex	hankatt	från	en	sådan	förening,	
måste	se	till	att	även	BAER-testet	har	gjorts.

Pra-test
ska	göras	på	alla	katter	i	SIA-gruppen,	dvs	ABY,	SOM,	SIA,	OSH,	SYS,	PEB,	DSP,	BAL,	OLH	SYL	och	OCI	innan	
man	avlar	på	dem.

iMPort av katt
Det	bli	allt	vanligare	med	importkatter	som	måste	föras	över	till	SNRFs	stambok.	Det	är	tyvärr	så,	att	det	
nästan	alltid	saknas	registreringsnummer	i	sista	ledet,	alltså	den	längst	till	höger,	ibland	också	i	näst	sista.	

Därför	ber	vi	att	du	som	importerar	en	katt,	ber	uppfödaren	om	att	få	kopior	på	föräldrarnas	stam-
tavlor	tillsammans	med	originalet	för	katten	du	köpt.	

Om	det	inte	går,	kommer	sista	ledet	i	din	katt	stamtavla	att	innehålla	ett	fejkat	registreringsnum-
mer.		Stambokföraren	har	hittills	själv	letat	efter	katterna	på	internet,	men	den	sysslan	tar	väldigt	
mycket	tid,	och	hon	måste	därför	sluta	göra	så.	

stJÄrNkatteNs raskattföreNiNg,
	med	säte	på	Västkusten.	Föreningen	bildades	1995	
	av	tidigare	medlemmar	i	Föreningens	Bohuskatten.	

STJR	är	numera	en	s.k.	trainee	member	med	SNRF	som	
mentor.	SNRF	fortsätter	att	ha	hand	om	stambokföring-
en	för	STJRs	medlemmar.	

Ordförande	är	Rose-Marie	Kvillert	 031	-	52	19	58

sekreterare	Patrik	Axelsson	 	 073-915	46	28

hemsidan	har	adressen	
http://stjarnkatten.se
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Wcf-utstÄllNiNgar 2020
	

	Som	väl	alla	vet	vid	det	här	laget,	så	har	alla	årets	utställningar	ställts	in	och	detta	tack	vare	coronaviruset.	

	 Vi	hoppas	och	håller	tummarna	att	nästa	års	utställningar	blir	av.	De	här	är	bokade.

Wcf-utstÄllNiNgar 2021
	 Mars	................... 20	-	22	......... FHK	....................... Dubbelutställning	...... Varberg
	 Maj	......................... 7	-	8	......... SNRF	..................... Dubbelutställning	...... Uppsala
	 September	.......... 11	-	12	......... SNRF	..................... World	Show............... Upplands	Väsby
	 Oktober	.............. 23	-	24	......... FHK	....................... Dubbelutställning	...... Varberg

aNMÄlNiNgar till aNdra Nordiska kluBBar
ska	göras	med	manuell	anmälningsblankett,	som	finns	att	ladda	ner	från	hemsidan,	

eller	klubbarnas	egen	on-line-anmälan

Manuellt ifyllda anmälningar skickas till
snrf.sekreterare@outlook.com

att aNMÄla till utstÄllNiNgar utaNför 
skaNdiNavieN

På	WCFs	hemsida	under	Show	Dates	publiceras	alla	WCF-utställningar	i	hela	världen.	
Där	finns	datum	och	plats	för	utställningar	i	t	ex	Estland,	Lettland	och	Tyskland.

Anmälan	kan	ofta	göras		via	föreningarnas	hemsidor	där	det	kan	finns	en	on-lineanmälan,
via	Top	Cat,	eller	wcfcatonline.com.		

	
Det finns en FB-grupp som heter WCF - World Cat Federation

som	innehåller	olika	information,	framför	allt	om	utställningar.
Där	annonseras	utställningar	i	alla	möjliga	länder.

adress- och NaMNByte
oM du har Bytt Postadress, 

 
eMailadress eller NaMN 

hör av dig till sekreterareN 

sNrf.sekreterare@outlook.coM
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Wcf-aNslutNa föreNiNgar 
i NordeN

4 stars ry   -   www.4starscatclub.com
Ordförande:		 Esa	Pesonen	 	 	
Sekreterare:	 Julia	Juutilanen	 +358	40	767	7181
	 	 4starscatclub@gmail.com	

kustkatteN - kkN
http://kustkatten.se	
Ordförande   Annki	Nilsson	 0520-212	673
	 annki@kustkatten.se

oslo rasekattkluBB - orkk
http://orkk/wordpress.com/

Ordförande	 Anne	Hoffsbakken	 +47	95	92	03	60
	 	 godis2@online.no
Sekreterare  Wibekke	Berge	 	 +47	95	76	80	62
	 	 wibekke_berge@yahoo.no

stJÄrNkatteNs raskattföreNiNg - stJr
stjarnkatten.se

Ordförande Rose-Marie	Kvillert	 	 031-52	19	58
	 	 loreleis1984@hotmail.com
Sekreterare Patrik	Axelsson	 	 	 073	-	915	46	28
	 	 patrik@runnercats.biz

föreNiNgeN hallaNdskatteN fhk
http://www.hallandskatten.com
Ordförande		 Ann	Öberg	-		 0340-430	06
	 ann.oberg@hallandskatten.com

haPPy cat cluB
http://www.happycatclub.org

Ordförande  Bitte	Magnusson	 076	213	45	61
	 	 Bitte_3@hotmail.com
Sekreterare  Marie	Malmberg	
	 	 marie@solgards.se

föreNiNgeN göteBorgskatteN
www.goteborgskatten.se
Ordörande:	 Malin	Sundqvist
	 	 	ordforande@goteborgskatten.se	

Ordförande:		Hanne	Kararsberg
epost:		 formand@danacat.com

Ny	WCF-klubb	i	Finland:	

feNNica cattus

hemsida:	Fennicattus.com
Finns	än	så	länge	endast	på	finska,	
men	man	kan	maila	på	engelska	till	

fennicacattus@gmail.com



Agria har 89 kattrasförsäkringar och en av dem är precis rätt 
för dig och din katt. Vi vet vad det är som gör katter olika, inuti och 
utanpå. Vilka egenskaper, behov och besvär som utmärker varje ras. 
Kunskapen bygger på vår gedigna skadestatistik och tack vare den 
kan vi erbjuda katter, hussar och mattar ett försäkringsskydd som är 
anpassat till verkligheten. Hitta din kattrasförsäkring på agria.se och 
optimera möjligheterna för ett långt och friskt liv tillsammans.

Vi gör det enkelt att vara trygg.

Vissa katter gillar att chilla 
mer än andra. Som Smulan.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 
eller hitta din lokala säljare via agria.se

Teckna 

din kattras-

försäkring 
idag!


