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Kattstatus är ett samarbete mellan kattvänner över hela
landet vars gemensamma mål och intresse är att höja kattens
status och livskvalitet. Idag finns det knappast något husdjur
som har så lågt värde och status som vår vanliga huskatt. Trots
att den varit i människans tjänst som en skicklig råttjägare
och god vän som delat med sig av villkorslös kärlek i tusentals
år, är den inte vatten värd i mångas ögon.

VAD ÄR
KATTSTATUS?

Idag kan du få en katt gratis, eller för några kronor. Det är
sällan några större ansträngningar läggs på dess underhåll.
Huskattens låga status gör att de av sina ägare ofta nekas veterinärvård, vaccineringar, Id-märkning och näringsriktig mat.
De tillåts föröka sig okontrollerat för att värdet de tilldelats
är lägre än kostnaden för en kastrering och deras ungar är
sällan välkomna till världen. Många avlivas, ofta med billiga,
plågsamma metoder. Andra släpps ut på gatan åt sitt öde och
förvildas eller omkommer av svält, köld, eller någon av de
hundra faror som väntar därute.
Det du kan göra är att hjälpa till att sprida kunskapen om
kastrering och id-märkning och övrig information som finns i
denna folder.
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Katten mår bättre av att kastreras
När man kastrerar en katt så slipper den könsdriften som
är påfrestande för katten, och det gäller för både innekatter som utekatter. En hona som går ute fertil riskerar
livmoderinflammation och upprepade dräktigheter under
ca 15 års tid, vilket är oerhört påfrestande om honan ens
överlever så länge.

KASTRERING

Hanar som är okastrerade går ofta ner sig, de hamnar i
revirslagsmål och kan precis som honkatter börja urinmarkera. De som vill att deras katt ska ta möss och råttor
tror ibland att katten jagar bättre om den hålls fertil, men
sanningen är att kattens starka könsdrift istället gör att de
jagar mindre, driften att hitta en partner att para sig med
är starkare än jaktinstinkten.
En kastrerad hona och hane blir både mer lugn och harmonisk, och oftast även mer kelig och benägen att ty sig till
sin matte/husse. Den kommer också bättre överens med
och accepterar lättare nya kattkompisar i hemmet. Både
inne- och utekatter mår alltså bättre av att kastreras.

6

																					

7

ID-MÄRKNING

Om katten är id-märkt och ägarregistrerad kan den återfås
om den försvinner. Även innekatter kan under exempelvis
vår- och sommarhalvår smita ut genom fönster, dörrar och
balkonger. Dessa katter har ofta väldigt svårt för att klara
sig ute på egen hand. En id-märkning gör det lättare för
en privat upphittare, katthem eller polis att återbörda
katten till dess hem. Många utekatter vandrar iväg, blir
ivägjagade av andra revirhärdande katter eller förolyckas.
Sådana gånger får ägaren sällan veta vad som hänt deras
katt, men en id-märkning ökar möjligheterna att återfå eller få veta vad som hänt katten. Halsband som id-märkning
är räcker tyvärr inte då katten lätt kan tappa halsbandet
eller ta sig ur ett sådant.
Id-märkning är också enda beviset på ägarskap kattägare
har att tillgå och det kan vara värt att tänka på då en
upphittad omärkt katt går över till ny ägare efter 3 månader enligt lagen om hittegods.
Katter kan id-märkas genom antingen ett mikrochip mellan
skulderbladen eller en tatuering i örat. En del katter har
dubbla id-märkningar då de får ett mikrochip när tatueringen kanske har bleknat och är svår att se.
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Det är viktigt att vaccinera sin katt för att den ska undvika
kattsjukdomar som ofta är dödliga. Detta gäller såväl innesom utekatter. Utekatter träffar på andra katter ute, och är
därför i riskzonen. Innekatter kommer främst i kontakt med
smitta genom att du tar smitta med dig utifrån.

VACCINERING

Vaccinering krävs då du ska ställa ut din katt på kattutställning, eller lämna den på kattpensionat när du ska på semester. Om du ska ta med din katt på semester, krävs speciella
vaccineringsintyg från en veterinär, och du måste vara ute i
god tid.
De kattsjukdomar som går att vaccinera mot är kattpest,
kattsnuva, rabies och leukos. Det håller på att utvecklas nya
vacciner mot bland annat FIP. Det är vanligast att man vaccinerar mot kattpest och kattsnuva.
Katten vaccineras ofta i nacken - i underhuden eller i
muskeln. Några veckor efter vaccineringen kan en liten knuta
uppstå på injektionsstället. Vid vaccineringen reagerar kroppen på den antigen som sprutas in, och börjar därför producera antikroppar.
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Det är klokt att försäkra sin katt, gärna omedelbart när du
har köpt den. Blir katten sjuk eller råkar ut för en olycka
kan kostnaderna snabbt springa iväg, och det kan bli dyrt.
Med en försäkring kan du ta din katt till veterinär och du
behöver bara betala en självrisk. Vi på kattstatus önskar att
det blev en självklarhet att försäkra sin katt. Idag är den
vanligaste orsaken till avlivning att ägaren inte har råd att
betala vård och behandling för sin katt.

FÖRSÄKRING

Veterinärvårdsförsäkring går in och täcker veterinärvårdskostnader och viss rehabilitering för katten vid sjukdom
eller olycka. Dagens djursjukvård har utvecklats till att bli
alltmer specialicerad och man blir kan framgångsrikt behandla och rehabilitera alltfler katter. Det finns flera veterinärer
som specialiserat sig på kattens olika sjukdomar och skador,
t ex inom neurologi, ortopedi, kirurgi, invärtesmedicin, hud,
mm.
Livförsäkring innebär att man får ersättning om katten förolyckas eller måste avlivas. Livförsäkringen används främst
till raskatter, och premien baseras på kattens anskaffningsvärde. Ersättning börjar successivt minska från det att katten fyller 7 år och upphör helt när katten är 12-13 år.
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Det gemensamma för alla huskatter, oavsett ursprung,
är att de inte är stambokförda och därför saknar
stamtavla. I Sverige stambokförs de flesta katterna i
organisationen Sverak, men det finns även andra kattförbund.

VÅR HUSKATT

Raskatter, hur renrasiga de än är, som inte har registrerats och har stamtavla räknas också som huskatter.
Som förstagångsköpare av en kattunge är det viktigt att
känna till, särskilt om man är intresserad av att ställa
ut sin katt. Om katten inte är stambokförd får den inte
ställas ut med sina rasfränder, även om kattens båda
föräldrar skulle ha stamtavlor. Katten kan dock ställas
ut i huskattsklassen.
På senare år har det blivit allt vanligare med blandraskatter. Inte sällan vill säljaren ha mer betalt för
kattungen med hänvisning till att den har rasinslag,
något som inte är motiverat om katten säljs ovaccinerad. En blandraskatt kan inte stambokföras och få en
stamtavla, och räknas förstås som en ”vanlig” huskatt.
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