Att köpa
en Sibirisk kattunge

Du har köpt eller funderar på att köpa en kattunge av
rasen Sibirisk Katt. Det är en naturras som härstammar
ursprungligen från Ryssland.

S

ibiriska katter är intelligenta, lättlärda, mysiga
och kan konsten att
kommunicera med sina
ägare. De är aktiva katter
och utmärkta jägare.
Det går bra att ha en sibirisk katt
i en lägenhet, bara man aktivera
den tillräckligt. För att aktivera
en katt kan man ta till olika knep
såsom aktivt leka med en vippa/
boll osv. minst 30 min varje dag.
Men man kan också ”gömma”
mat runt om i bostaden så katten
får gå på jakt och använda sina
sinnen för att leta fram
maten. Det finns speciella aktiveringsleksaker
att köpa på djurbutiker,
men katten kan bli
väldigt nöjd med en
vanlig pappkartong
som man gör små hål
i. Du kan lägga bollar,
fjädrar eller dyl. i kartongen alternativt mat, katten får själv klura
ut ur man ska få ut leksaken resp.
maten.

Upp och klättra!
Rasen gillar att klättra och att få
möjlighet att ligga högt upp. Från
sin upphöjda plats kan den hålla
koll på vad som händer i deras
revir, men de kan lika gärna ta en
tupplur där också. Klösbrädor alt
klösträd är ett bra
sätt från att hålla
din kattunge från
att klösa på soffor,
sängar m.m.
Många katter i
rasen gillar att leka
med vatten, titta på
droppande kranar till att
plaska med tassen i vattenskålen eller vattenfontänen. För
övrigt så är rasen väldigt social

och vill vara med och ”hjälpa” till
på sitt sätt.
Promenader ute
Ett annat bra sätt att aktivera sin
katt är att du från början vänjer
katten med sele och koppel, då
kan ni ta promenader eller bara
gå ut på gräsmattan där katten
kan jaga allt från flugor till andra
småkryp. Det är viktigt att skynda
långsamt med sele och koppel.
Börja med att sätta på selen, utan

koppel, på kattungen och lek en
stund med den. Efter ca 5 min tar
man bort selen, öva på detta tills
du ser att kattungen inte blir besvärad av selen när du tar på den.
Då är det dags att sätta på kopplet.
Gör på samma sätt som när du
tränade kattungen med selen, max
5 min/dag tills kattungen är van
med kopplet.

Att tänka på vid köp
Att köpa en katt är en stor händelse i mångas liv. En kattunge
är söt, men tänk på att denna
lilla mysiga varelse växer upp
och blir stor. Katten kan leva ca
10 – 15 år, ibland längre.
Därför ska man ägna
en del tid åt köpet så
att det blir det bästa
för katten, bra för
er själva och för
uppfödaren.

Kattens ålder

Människans ålder

6 månader

10 år

8 månader

13 år

1 år

15 år

2 år

25 år

4 år

40 år

7 år

50 år

10 år

60 år

15 år

75 år

20 år

105 år

Vad har du som köpare rätt att förvänta dig vid köp av katt?
Varje kattköp ska ovillkorligen åtföljas av ett kontrakt.
Det visar att köpare och
säljare är överens i de
uppkomna frågorna.
Följande information ska man
förvänta sig vid köp:
• Att uppfödare säljer en katt
som enligt uppfödaren är frisk,
ska åtföljas av ett veterinärt
intyg som inte ska vara äldre
än 7 dagar.
• Kattunge ska vara minst 12
veckor gammal. De sista veckorna är mycket viktiga för kattens
utveckling och mentalitet.
• Katten ska vara vaccinerad och
revaccinerad (gäller FIFé) för
kattpest och kattsnuva.
• Kattungen, samt hela kullen,
ska vara registrerad och åtföljas
av en stamtavla.

• Information om försäkring
• Information om konsumentköplagen som handlar om ev.
återlämnande och ärftliga sjukdomar
• Vid försäljning av katter från
uppfödare till andra uppfödare
gäller köplagen. Delar i den kan

man genom villkor skriva bort.
Däremot när man säljer till
privatpersoner så gäller konsumentköplagen. Denna lag är
tvingande och uppfödaren kan
inte frånsäga sig ansvar, däremot kan man alltid avtala om
bättre villkor.

Skötselråd
Det livsnödvändiga
Katter behöver fri tillgång till
friskt och rent vatten. En vattenautomat kan förmå vissa katter
att dricka mer vilket kan förbygga
problem med urinvägs- och njurproblem. Det är extra viktigt när
katten äter torrfoder att dricka
mycket vatten. Ett sätt att ”lura”
katten är att ha en vattenfontän.
Den kattmat som finns att köpa
i fackhandeln eller hos veterinär
är av god kvalité, så att ni säkert
kan finna en sort som passar just
er katt. Torrfoder kan alltid stå
framme.
Katten kan också få smak på rått
kött, men tänk på att köttet alltid
ska ha varit fryst innan det serveras. Kokt fisk är en delikatess för
många katter. Brukmat/blötmat
är ett alternativ, om inte annat
som godsak då och då. Om ni tänker byta foder så gör en långsam
övergång så att inte katten blir dålig i magen. En och annan ostbit,
skinkbit, räkor (inte så många då
dessa är salta och katten inte klarar salt lika bra som vi människor)
brukar uppskattas.
Kattsand
Många uppfödare använder sig
av klumpbildande kattsand som
EverClean, Tidy Cat m fl, dessa
finns hos fackhandeln. Om du vill
använda dig
av någon
annan sorts
sand än vad
uppfödaren
använde och
kattungen
är van vid så
blanda den
nya sanden
med samma sort som
uppfödaren
hade tills kattungen har
vant sig vid den nya sanden.

Glöm inte att sibiriska katter
kan bli STORA så köp stort eller
byt ut lådan mot en större efter ett
år eller så.
Vid eventuella ”snedkissningar” eller olyckor då t ex.
katten av misstag har
blivit instängd i ett rum
utan låda rekommenderas en produkt som
heter Piss Off, säljs både i
sprejflaska och i refill förpackning. Tar bort lukt och gör
rent mycket effektivt.
Faror för kattungen
Kattungar kan göra sig
smala och ta sig igenom
springor, spärrade fönster
eller dörrar på glänt. Kontrollera hur det ser ut just hemma hos er. En balkong är en bra
plats för katten, men sätt upp nät
så att den inte rymmer eller faller
ner. Enligt lag ska balkonger som
har mer än 5 meter till backen
nätas in.
Alla leksaker är inte bra för
kattungen. De gillar att krypa in
i påsar och lådor. Titta i tvättmaskinen eller torktumlaren innan
ni startar den.
Klipp hantagen
på papperskassar så har ni en
utmärkt lekkasse. Låt aldrig
katten leka med
plastpåsar! Snören till presenter
är roliga, men allt
för farliga. Har katten
tuggat i sig en bit snöre, så
dra aldrig i snöret då kan kattung-

en skära sig illa. Klipp istället av
snöret och kontakta veterinär.
Vackert men giftigt
Se även över vilka växter ni har
hemma som står åtkomligt för
katten. Här är några giftiga
växter: Prickblad, Murgröna,
Elefantöra, Azalea, Lagerhägg,
Amaryllis, Hyacint, Julros,
Julstjärna, Lilja, Mistel,
Tazett, Tidlösa och Tulpan.
Stora blomkrukor är
roliga att gräva i, men det
är inte roligt för husse
och matte. Ibland kan
kattungar få för sig att använda stora krukor som
toalett. Lägg flata stenar
på blomjorden eller ställ
undan växten till katten
blivit större, om den envisas med
att vara där. Lär också alla att fälla
ner toalocket efter toalettbesök,
ingen liten katt kommer upp därifrån om den trillar i.
Glöm inte bort att katter är nyfikna av sin natur och våra läkemedel, t ex Alvedon, är livsfarligt
för katter och kan i värsta fall leda
till döden.

Ampellilja - Chlorophytum
comosum, en ofarlig och
trevlig växt för katten
att tugga på.

Kattens hälsa
Friska katter är livliga, har klar

blick och hög svansföring. De är
nyfikna och sugna på att vara med
och kolla läget. Märker ni att katten inte mår bra, att ni inte känner
igen dess beteende – kontakta
uppfödaren och/eller veterinär.
Normaltemperatur för en katt
är mellan 38 – 39 grader och har
katten feber eller som inte äter/
dricker av oförklarliga skäl ska
alltid kontrolleras av veterinär.
Katter kan hulka och kräkas, vilket oftast beror på att den behöver
få upp en hårboll som täpper till i
magen. De vill ibland äta gräs eller
på era blommor för att underlätta
att få upp hårbollen från magen.
Kattgräs är lättodlad eller så kan
man köpa ampellilja som
katten kan få tugga på.
Pälsvård och hygien
Kontrollera katten när
pälsen kammas, särskilt
efter att ni bytt foder, det
kan orsaka utslag. Gör det
till en vana att kamma
pälsen minst ett par
gånger i veckan.

Klipp kattens klor med jämna
mellanrum. Ni känner säkert
när det är dags för klippning av
klorna. Katten tycker sällan om
det, men övning ger färdighet. Ta
katten i famnen
med dess rygg
mot er mage i ett
stadigt grepp.
Var två i början
tills ni kommit
överens om vem
som bestämmer.
Klipp endast
Klipp rätt, så att
den yttersta
pulpan inte skadas. vassa toppen så

att pulpan inte skadas. En katt
som får vara ute ska INTE klorna
klippas på, den behöver sina klor
för att kunna fly upp i träd eller till
försvar.
Katten kan ibland behöva badas.
Om ni börjar bada/duscha katten
från början så blir det en vana
för katten och inga konstigheter
när det är dags för duschningen.
Ibland behöver man hjälpa katten med att plocka bort bajs som
fastnat i pälsen och då räcker det
med att duscha/bada bakdelen på
katten.
Katter som går ute behöver sitt
skyddande fett i pälsen på vintern
för att inte frysa, så dessa ska du
helst inte bada. Men måste du göra
det så släpp aldrig ut en blöt katt.
Avmaskning och kastrering
Utekatter behöver avmaskas med
jämna mellanrum. Det finns olika
märken på maskmedel och apoteket har bra information om vad
som blir lämpligast att använda.
Alla katter som inte ska användas i avel mår bättre om de blir
kastrerade.

HCM - Hypertrophic Cardiomyopathy
HCM är en allvarlig hjärtsjukdom. De flesta uppfödare är med i ett hälsoprogram som administreras av
PawPeds. Avelsdjuren ultraljudtestas flera gånger
under sin livstid.

Du kan hjälpa oss med hälsoprogrammet om du testar din katt. Gör det i så fall hos en PawPeds godkänd
veterinär. Mer om hälsoprogrammet finns att läsa här:
www.pawpeds.com/healthprogrammes/hcm.html

Transportera katten
När ni skall hämta katten från
uppfödaren och ta hem den nya familjemedlemmen och även transportera den mellan olika platser
behöver ni en transportbur. Ni
vet inte hur katten reagerar på
bilåkning, att bli buren längre
sträckor. Så här är det lätt
hänt att den kan rymma

om den blir rädd.
Tänk även på att
katten snart är
vuxen, så att ni
inte köper en för
liten transportbur. Dessa burar
finns i butiker och
i fackhandeln.

När ni får hem katten
Tänk på att planera så att du är

hemma de första dagarna katten
flyttar hem till dig. Om du ger katten mycket uppmärksamhet och
kärlek den första tiden kommer
den att förstå att du är dess nya
husse/matte. Kom ihåg att katten
nyss blivit transporterad till en
helt ny miljö. Visa var toalådan
finns och låt den sedan utforska
den nya miljön i lugn och ro. Snart
kommer du att ha den där mysiga,
gosiga katten som du längtat efter.
En liten kattunge behöver få vila
ifred när den är trött och få äta
ifred när den är hungrig. Om ni
har småbarn, försök att lära dom
på en gång att inte störa en sovande eller ätande katt. Man kan lätt
förstöra deras mat och sovrutiner
annars och oroa/stressa katten i
onödan.
Om din katt inte får göra vissa
saker, var bestämd från början.
När katten blir äldre har den
väldigt svårt att förstå logiken ”att
den fick göra detta när den var
liten, men inte nu”.
Checklista
Tillbehör som behöver finnas när
kattungen kommer hem är;
• Kattlåda med sand.
• Matskål och vattenskål i porslin/glas eller rostfritt stål.
• Kanske någon klösmöjlighet,
bräda eller ett träd.
• Några leksaker, men det går också bra med en papperstuss eller

en tomkartong som man gör lite
hål i.
• En kam är bra inköp för att tidigt
vänja katten med att bli kammad.
Har ni redan husdjur hemma så

låt dem bekanta sig med varandra
under uppsikt. Det kan ta några
dagar eller längre innan de accepterar varandra. För det mesta går
det bra!
När katten kommer hem till er
så är den avmaskad, vaccinerad
mot kattsnuva och kattpest, samt
har ett friskintyg (besiktningsintyg från veterinär). Katten är även
märkt med ett chip i nacken som
avläses med en speciell läsare hos
veterinärer alternativ tatuerad i

örat. Kattens chip nummer finns
på stamtavlan. Katten kan vara
inlagd i SVERAKs ID-märkningsdatabas eller Svenska Kennelklubbens id register och skulle den
komma bort kan den spåras via
registren.
Ni har också fått en stamtavla
med alla uppgifter om kattens
förfäder. På baksidan av stamtavlan registreras sedan alla vaccinationer, som ska ges med ett
års mellanrum. Det är viktigt att
katten revaccineras med jämna
mellanrum livet ut. På baksidan
av stamtavlan hittar man också
information om katten är kastrerad. Ta alltid med stamtavlan vid
veterinärbesök.

Försäkring
Kattungen kan vara försäkrad genom kattmammans försäkring tills
den flyttar hemifrån, om uppfödaren har mamman försäkrad. Ni kan
överta kattungeförsäkringen utan
avbrott genom att kontakta försäkringsbolaget där uppfödaren har
sin försäkring. Ni kan även vända
er till ett annat försäkringsbolag
om ni så önskar, men undersök om

det blir någon karens vid ev. byte
av försäkringsbolag.
Se till att katten har minst en veterinärvårds försäkring och/eller en
livförsäkring.
Kattungen kan ha en försäkring
via uppfödaren mot dolda fel
upp till 3 års ålder. Kontakta alltid
uppfödaren om ni misstänker en
medfödd defekt hos katten.

Kontakta alltid uppfödaren om:
• Katten kastreras.
• Katten blir sjuk i en ärftlig sjukdom.
• Katten har en annan allvarlig
sjukdom.
• Katten dör.

tecknat en livförsäkring för katten.
Vill du hjälpa oss att hålla rasen
frisk, så anmäl gärna ev. defekter och allvarliga sjukdomar till
Sällskapet Sibirisk katts avelsråd,
e-post: halsoradet@sibiriskkatt.se

Om katten dör av okänd anledning,
obducera gärna katten. I det sammanhanget är det bra om du har

Rapporten läggs då in i en databas,
som inte är offentlig och som bara
avelsrådet har tillgång till.

Viktiga länkar
• Sällskapet Sibirisk katt

www.sibiriskkatt.se
• Kattförbundet SVERAK
www.sverak.se
• Nordic Cat Clubs of WCF
www.wcfnordic.se
Vill du bli medlem i Sällskapet

Sibirisk Katt och stödja föreningens arbete så betala in
medlemsavgiften på plus-

girot, glöm inte att fylla i namn,
adress, e-postadress och telefon
på inbetalningskortet.
Plusgiro: 37 37 14 - 5

Medlemmar i de nordiska länderna kan betala sin medlemsavgift till konto
IBAN=SE51 9500 0099 6034
0373 7145, BIC=NDEASESS
OBS Alla kostnader betalas av
avsändaren.

Medlemsavgift 2014:

• Enskild medlem 200 SKR
• Familjemedlem + 50 SKR per
person
1.  har rätt att delta i aktivi-		
teter
2. har ej rösträtt
3.  är ej valbar till styrelsen
Kattungeköpare, ansluten av
uppfödare, första året 100 SKR.
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