Information inför kattungeköpet
Katten har sedan urminnes tider varit människans följeslagare. Den
har hjälpt människan att hålla undan skadedjur och för detta fått
leva i människans närhet med värme och föda.
Kattens status har under århundraden växlat mellan gudalik dyrkan
hos forntidens egyptier till att anklagas för att vara häxor och
djävulens följeslagare under medeltiden. Visst har kattens status
under senare tid förbättrats avsevärt men mycket återstår. Detta är
en broschyr över vad man ska tänka på inför kattköpet. Ett köp som i bästa fall kan
ge en underbar liten följeslagare och vän under många år.

Tänk efter före:








Kommer jag att ha tid med nya vän? En liten katt, allra helst en liten unge, vill inte
vara ensam långa tider av dygnet utan behöver sällskap. Är du borta mycket men ändå
vill ha en katt, skaffa en kompis. Det ska helst vara en annan katt men kan även gå
med en vänligt sinnad hund.
Är min familjesituation sådan att en katt kan bli en ny
familjemedlem? Barn och djur är en mycket bra
kombination men kräver vuxet ansvar. Barn vill ha djur
och det är en fin del av uppväxten men det är jag som
vuxen som måste ta ansvaret. Har jag tid?
Kommer mitt intresse att ha katt fortsätta de närmaste 10
-15 åren? En välskött katt blir gammal och vill inte leva bortglömd och undanskuffad
bara för att den inte längre är en söt liten kattunge.
Har jag ekonomi att ha katt? En liten katt behöver förutom ett hem, mat och
omvårdnad. Den ska tillgång till veterinärvård, både profylax och vid olycksfall och
sjukdom samt vara försäkrad.

Välja katt:
Du har nu sagt ja till de här frågorna och då återstår den roliga och svåra delen; att välja en
katt som passar dig och de tankar på vad du vill ha katten till. Vill du ha en huskatt eller
raskatt? Ska den vara en ren sällskapskatt? Vill du ha en katt till avel eller utställning?

Huskatt:
Huskatt kallas alla katter som inte har registrerad stamtavla i något kattförbund. En huskatt
kan ha alla färgen, tecken och pälslängder.
Att hitta en huskatt till salu är lätt. Annonser brukar finnas på de flesta sociala medier såsom
tidningar och Internets Blocket. Det svåra är att hitta en huskatt som fyller de krav man ställer
på den kattunge man vill köpa. Den ska vara minst 12 veckor, vara frisk, avmaskad,
veterinärbesiktigad och ID-märkt.
Svårigheten med huskatten är också att man aldrig med säkerhet vet hur denna unge blir som
vuxen. Färg, form och tecken kan sannolikt bestämmas. Värre är det med temperamentet.
Mamma katt finns troligen att träffa men vanligen är pappa katt okänd. Han är traktens
charmör och Don Juan och som sådan har han ofta karaktärsdrag som inte är så önskvärda hos
en sällskapskatt. Han är troligen en självständig, skicklig jägare och slagskämpe men mer.
sällan en kelen mjuk katt

Ett sätt att skaffa en huskatt är genom ett katthem för hemlösa katter. Här kan man få köpa
både ungar och vuxna katter och gör samtidigt en god gärning.
Man ska tyvärr även vara uppmärksam på att dessa katter kan ha en okänd och inte alltid
lycklig bakgrund. De kan vara svåra att socialisera, kräver en del arbete och är i en del fall
inte lämpliga för förstagångsköpare.
Ett annat fenomen som blir allt större är blandrasavel. En korsningskatt mellan två eller flera
olika raser blir aldrig annat än en huskatt vad än uppfödaren/säljaren påstår. En dylik
blandrasavel eller huskattsavel över huvudtaget ska inte uppmuntras. Den höjer inte på något
sätt kattens status.
Många pekpinnar kanske men till detta kommer att de flesta av våra huskatter blir underbara
välfungerande katter i våra hem så …om det är en huskatt du vill ha, välj en sådan men välj
noga.

Raskatt:
Här blir valet ännu svårare för utbudet av olika raser är stort och där kommer första valet. Vill
jag ha en liten lurvig pälsboll som växer upp till en vacker långhårig lugn perser med stort
behov av pälsvård, en självständig norsk skogkatt med klart mindre behov av pälsvård, en
lugn korthårig britt eller en av de livliga korthårsraserna eller en oriental.

Ett sätt att välja är att man besöker en eller flera kattutställningar och där tittar och frågar
utställarna om sina raser. Det är få utställare som inte älskar att berätta om sin ras och en del
av dem kan hänvisa till uppfödare och aktuella kullar
När man har bestämt sig för ett par av raserna är det sedan dags att läsa om dem. De flesta
raser har sina egna rasringar på Internet där rasen beskrivs, uppfödare presenteras och aktuella
kullar läggs ut.
När rasen är vald och man känner sig nöjd med sitt beslut kommer frågan; vilken typ av katt
vill jag ha. Vill jag ha en ren sällskapskatt, en katt som intresse senare uppstår går att ställa ut
med gott resultat eller är det en framtida avelskatt jag söker.
Det gäller också att hitta en seriös uppfödare av den ras jag bestämt mig för. En väg är att
söka på rasringens hemsida, en annan är att på utställningar eller genom kattklubbar och
rasringar söka efter uppfödare. När jag funnit en uppfödare som verkar kunnig, seriös och är
villig att sälja till mig är det dags att berätta vilken typ av katt jag vill ha, kön, sällskap,
utställning. En seriös uppfödare kan då hjälpa mig att välja rätt unge i en kull. Detta val måste
kännas bra för bägge parter för mitt samarbete med uppfödaren kommer kanske att vara i flera
år framåt. Som eventuell blivande uppfödare är en mentor av stor betydelse.

När du köper en raskatt gäller också vissa regler som en uppfödare ska följa:
Ungen ska vid leverans vara minst 12 veckor
Den ska vara stamboksförd i SVERAK eller i ett annat kattförbund
Stamtavlan ska i original medfölja katten
Ungen ska vara vaccinerad
Ungen ska vara ID-märkt
Ungen ska vara veterinärbesiktigad inom en vecka före leverans
Bägge parter ska skriva på ett köpekontrakt, SVERAK har här ett färdigt formulär.
Det är också bra om uppfödaren lämnar en redogörelse av vad ungen är van att äta, vilken
sand den är van vid i pottan och andra saker som kan underlätta i det nya hemmet.

Att tänka på:
Köp inte en katt:
För att du tycker synd om den och vill rädda den.
Att den är billig
För att uppfödaren övertalar dig
Som impulsköp
För att barnen tjatar (om du inte tar ansvaret)

En katt är värd ett genomtänkt val. Den ska vara din vän och
ditt sällskap i många år så ge detta val och ditt beslut den tid
som behövs för det är inte ett föremål du köper utan ett levande
väsen väl värt att vårda.

