
 

 

Viktig information till dig som står i begrepp att köpa en kattunge 

 

 

Idag är efterfrågan på kattungar inom Russian Blue-rasen stor samtidigt som det föds ganska få 

kullar. Denna situation medför att det finns en uppenbar risk för oseriösa metoder och personer som 

föder upp kattungar utan grundkunskaper, kännedom om rasen eller regler/etik som gäller för 

uppfödning. 

 

Med tanke på detta vill Ryssfolket uppmärksamma dig som letar efter en kattunge på följande:  

 

• Försäkra dig om att uppfödaren är medlem i en kattklubb ansluten till Sveriges Kattklubbars 

Riksförbund, SVERAK och har kännedom om de svenska reglerna för djurhållning och 

kattuppfödning. 

• Vi rekommenderar att du träffar/besöker uppfödaren, kattungarna och kattmamman/kattför-

äldrarna innan du skriver ett tingningsavtal och betalar en handpenning. Det är viktigt att se 

kattungarna och föräldrarna i sin vardag. 

• Enligt SVERAKs rekommendationer får handpenningen för tingning maximalt vara högst 

15 procent av kattens pris. 

• Kontrollera att kattungen före leverans är:  

- grundvaccinerad vid två olika tillfällen,  

- chipmärkt 

- veterinärbesiktigad. Besiktningsintyget får inte vara äldre än 7 dagar. 

- vi rekommenderar att kattungen dessutom är ögonlyst före leverans (Enligt 

  rekommendationer från forskare.). 

• Kattungen ska vara minst 12 veckor gammal vid leverans 

• Vid köp ska katten vara stambokförd. Uppfödaren ansvarar för att kattungen vid leverans har 

en certifierad SVERAK-stamtavla som överlämnas till dig som ny ägare 

• För att uppfödaren ska kunna stambokföra en kattkull och få stamtavlor krävs att uppfödaren 

är medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb. Har kattungen ingen stamtavla anses den vara 

en huskatt även om det påstås att den är rasren  

• Se till att såväl tingnings- som överlåtelseavtal är SVERAKs formella blanketter. I dessa 

fastslås uppfödarens respektive köparen ansvar och det regelverk som gäller för köp av 

kattunge. 

 

Ryssfolket värnar om en seriös, sund kattuppfödning och avel. De uppfödare som är medlemmar 

hos Ryssfolket är medlemmar i SVERAK och har förbundit sig att följa befintligt regelverk kring 

avel och uppfödning samt att skaffa sig nödvändiga kunskaper om rasen och katternas hälsa.  


