
Funderar Du på att köpa katt? 

Läs detta först! 

Raskatt eller Huskatt? 

Varje katt har självklart ett stort värde i sig själv som individ. Med det sagt, så skiljer sig 
priset för en raskatt i jämförelse mot en huskatt. Priset på en stambokförd raskatt med 
stamtavla varierar, men räkna från ca 10 000 kronor. Ibland säljs blandraskatter eller 
"raskatter" som inte är stambokförda, för dyra pengar. Ibland till och med till en högre 
summa än en stambokförd raskatt. Du som köpare, kan INTE stambokföra din katt, även 
om föräldrarna är stambokförda. 
 
Det man bör känna till är att ALLA katter utan stamtavla räknas som huskatter, oavsett 
vilken bakgrund katten har. Detta är viktigt att tänka på vid försäkring eller om man 
önskar ställa ut eller avla på sin katt i framtiden. Att säljaren uppger att katten är 
"registrerad i SVERAK" betyder inte alltid att den har stamtavla. Vissa annonserar om 
registrerade katter och menar då att katten är ID-märkt och införd i SVERAK:s nationella 
ID-register, ett register som är öppet för både ras och huskatter. ID-registret är till för att 
kunna spåra ägaren till en upphittad katt och har ingenting med 
stambokföring/stamtavlor att göra. 
 
Varför är stamtavlan så viktig på en raskatt? 

En stamtavla är så mycket mer än bara ett papper. Stamtavlan är, förutom ett fysiskt 
dokument som visar kattens förfäder, ett bevis på att uppfödaren tillhör ett 
internationellt erkänt kattförbund. En uppfödare som tillhör ett förbund, har ett 
regelverk att förhålla sig till. Särskilt viktigt är krav på hälsotester och etik, att man följer 
svensk lagstiftning och Jordbruksverkets regler. Uppfödaren är även skyldig att följa 
Konsumentköplagen när denne säljer katt till en "icke-uppfödare".  
 
En SVERAK-ansluten uppfödare får inte föda upp katter som inte kan bli stambokförda. 
Det innebär att man inte får blanda olika raser utan särskilt tillstånd, det är inte heller 
tillåtet att föda upp huskatter. 
 
Köper du en raskatt av en seriös SVERAK-uppfödare gäller detta: 
• Kattungen SKA vara minst 12 veckor innan den skiljs från sin mamma och eventuella 
syskon. 
• Kattungen SKA vara vaccinerad två gånger mot kattpest och kattsnuva. 
• Kattungen SKA vara ID-märkt. 
• Vid leveransen SKA du få med ett besiktningsintyg från veterinär, som inte är äldre än 7 
dagar. 
• Du SKA även få ett överlåtelseavtal (SVERAK:s), där köparens och säljarens namn 
framgår, samt priset på katten. Detta avtal är ditt kvitto på att katten är din. 
• Du SKA få med kattens stamtavla. Om stamtavlan mot förmodan inte finns i fysisk form 
vid leveransen SKA du få ett intyg "under registrering" som uppfödarens klubb utfärdat. 



• Uppfödaren SKA se till att du blir registrerad ägare av din nya katt i stamboken (och ID-
registret). 
• Du BÖR få med råd och anvisningar (muntliga eller skriftliga) från uppfödaren där det 
framgår hur du ska sköta din katt. 
 
Köp ALDRIG en raskatt om du inte får med alla ovan nämnda dokument! 
Köp ALDRIG en katt som inte ser glad och frisk ut! 
Köp ALDRIG en katt av en uppfödare du inte känner dig trygg och bekväm med!  
 
En bra uppfödare finns inte bara till för dig vid köpet, utan är även support efter köpet! 
På http://www.kopakatt.se/ kan du hitta raskatter till salu från SVERAK-uppfödare. 
På www.sverak.se kan du läsa allt som har med katter att göra. Där finns de olika 
kattraserna presenterade och du hittar även mer information om hur du bäst sköter din 
katt. 
 
Kontakta gärna en SVERAK-ansluten kattklubb om du känner dig osäker på dina 
rättigheter vid ett kattköp eller bara vill ha tips och råd. Vill du bli medlem i en SVERAK-
ansluten kattklubb, är du hjärtligt välkommen! Vår fina förbundstidning Våra Katter ingår 
i medlemsavgiften. 
 

http://www.kopakatt.se/?fbclid=IwAR3YuKfSSscESULh1RS-N56rIQHCu9RLDdf8Ur9dwPLg5iPkY-GhpR4zg60
http://www.sverak.se/?fbclid=IwAR3I3fVTsOBzLp0f6QApAbQXWrhFOKtXZewyhpNl2Dl886LPPCIh7x8CjWI

