
Att bli kattuppfödare 

En broschyr från Brittsällskapet –  rasringen för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår  

Innan man börjar föda upp katter finns det en hel del information som är nödvändig 

att känna till. I den här broschyren har Brittsällskapet försökt samla information som 

kan vara av nytta att känna till. 
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Lagstiftning om djurhållning 

Tillstånd för verksamheter med katter 

SJVFS 2008:5 

12 veckor innan avflytt 

Transport av dräktig honkatt 

Myndigheter och tillsyn 

Kattförbunden har också regler 

 

I Sverige har vi tydliga regler för hur du får hålla eller förvara djur. Lättast hittar du information om 

Djurskyddslagen via Jordbruksverkets (JBV) hemsida (www.jordbruksverket.se), glöm inte att läsa den 

faktiska lagtexten också! Länk finns via Jordbruksverkets hemsida. 

Du kan behöva söka tillstånd för verksamheter med katter från Länsstyrelsen i det län där du är verksam, 

se nedan ifall om du är berörd av detta krav. Notera att det är brottsligt att inte inneha tillstånd ifall 

detta krävs. 

Tillstånd för verksamheter med katter (och hundar) måste ansökas ifall du… 

 Håller fler än tio (10) katter som är äldre än tolv (12) månader  

(dvs. dina egna katter eller ex. fodervärdskatter). 

 Föder upp tre (3) eller fler kullar om året. 

 Säljer katter från tre (3) kullar per år eller fler av egen uppfödning. 

 Säljer tre (3) eller fler katter per år från annans uppfödning. 

I enighet med 16 § Djurskyddslagen 

Angående hur många djur du får hålla och hur finns det vissa diskussioner som menar på att det inte 

gäller t.ex. katter uppfödaren/ägaren har ute i fodervärdshem, medan andra menar att de visst räknas in 

i detta. För att vara säker på vad som gäller dig - kontakta Länsstyrelsen, vilka beslutar i dessa frågor. 

SJVFS 2008:5 

I Jordbruksverkets PDF ”Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt” kan du på sidan 6 läsa om 

Avel och Försäljning av katt (och hund).  

http://www.jordbruksverket.se/


24 §: Katter ska inte användas i avel om de riskerar att föra vidare sjukdom eller funktionshinder till sina 

avkommor, har beteendestörningar (överdriven rädsla eller aggressivitet) i oprovocerade eller vardagliga 

situationer. De får inte heller användas i avel om de ej kan föröka sig på ett naturligt sätt. 

25 §: Om honan förlösts med kejsarsnitt 2 gånger får hon inte längre användas i avel. 

26 §: Katter (och hundar) får ej säljas i zoobutiker, marknader eller liknande.  

27 §: Katter (och hundar) får ej användas som vinster i lotterier, tävlingar eller liknande. 

12 veckor innan avflytt 

Kattungar från inte separeras från sin mamma innan de är 12 veckor gamla. Det är svensk lagstiftning 

och detta gäller alla katter, både ras- och huskatter. Du skall aldrig sälja en katt tidigare än så och du skall 

aldrig heller mottaga en katt yngre än 12 veckor. 

Många uppfödare vittnar dessutom om att kattungarna mår bättre av att flytta senare än 12 veckor till 

och med. 

Transport av dräktig honkatt 

Jordbruksverket har också skrivit ut denna information, vilket förbryllar många.  

En dräktig honkatt får inte transporteras inom 2 veckor för beräknad förlossning, undantaget 

veterinärbesök, och inte heller förrän 1 vecka efter förlossningen.  

Löpande honkatt får ej heller transporteras tillsammans med hankatter.  

Kattungar får tidigast transporteras när de är 1 vecka gamla, förutsatt att naveln har läkt ordentligt. 

Källa: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/transp

orterakatter.4.207049b811dd8a513dc80001664.html (uppdaterad 2014-07-02, läst 2014-09-29) 

Myndigheter & tillsyn 

Jordbruksverket (tidigare Djurskyddsmyndigheten) ser till att det finns ett gott djurskydd i hela Sverige. 

De skriver föreskrifter baserade på Djurskyddslagen 

JBV har också hand om frågor som rör smittskydd (av djur) samt transporter av djur till och från Sverige.  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/transporterakatter.4.207049b811dd8a513dc80001664.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/transporterakatter.4.207049b811dd8a513dc80001664.html


Länsstyrelsen har hand om den regionala tillsynen. Det är LS som gör tillsynsbesök, beslutar i frågor om 

ägarens rätt att hålla djur eller ej. De tar också emot anmälningar vid misstanke om brott mot 

Djurskyddslagen. 

Kattförbunden har också regler 

SVERAK & WCF är de mest etablerade kattförbunden i Norden, och även dessa förbund har regler som 

skall följas för att uppfödaren inte skall riskera att bli utesluten. 

SVERAK 

 Honkatter får inte ha mer än 3 kullar under en 24-månadersperiod, vilket även gäller 

dödfödda kullar.  

 Honor får inte paras av annan hane inom 3 veckor från tidigare parning. Detta för att 

faderskapet ej skall bli felaktigt.  

 Alla förlossningar måste övervakas, och honkatten skall ha tillgång till avskilt utrymme 

eller eget rum. 

 För att kunna registrera kullen som din måste du vara skriven som ägare till 

avelshonan. 

 

 REGEL SOM TAGITS BORT 2014: Katter med RX-stamtavla behöver ej avelsgodkännas 

(AG) innan parning längre, om det inte gäller utparningar eller liknande – då måste 

katten få ett AG fortfarande. 

 

WCF  

WCF har mindre medlemsorganisationer, därför finns det bara generella etiska riktlinjer 

från WCF. Läs mer på de ledande svenska föreningarna Föreningen Hallandskattens (FHK) 

eller SNRFs hemsidor för mer information om de svenska föreningarnas regler. 

 Honkatter får högst föda 2 kullar per år. 

Förbud för avel 

Om avkomman riskerar att ärva de funktionsnedsättningar eller sjukdomar som föräldrarna bär på är det 

inte tillåtet att använda dessa djur för avel, om djuren mår dåligt skall de inte heller användas i avel.  



”Hundar och katter får inte användas i avel om 

 de har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas 

 de har eller med stor sannolikhet har recessivt anlag i dubbel uppsättning för 

sjukdom 

 de har eller med stor sannolikhet har enkelt recessivt anlag för sjukdom 

såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande 

anlag 

 parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för 

sjukdom eller funktionshinder hos avkomman” 

Dock kan vissa undantag göras för vissa raser, då ger JBV ägaren tillstånd att göra en sådan parning. 

Notera att du måste ha tillståndet först. 

Djur som är onormalt rädda i vardagliga situationer eller visar oprovocerad aggressivitet skall heller inte 

användas i avel. Detta på grund av att detta kan ärvas vidare till avkomman.  

Om katten inte kan föda på naturligt sätt sakll denna inte användas i avel, om en hona har förlösts med 

två kejsarsnitt skall hon därför inte användas i avel. Detta på grund av att detta kan föras vidare till 

avkomman. 

B-blodsproblematiken 

Läs mer om B-blodsproblematiken under  ”Hälsotester för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår” i denna 

broschyr. 

Källa:  

”Hundar och katter”, ”Avel”  via www.jordbruksverket.se (läst 2014-04-15) 

http://www.jordbruksverket.se/


Konsumentköplagen & köplagen 

Konsumentköplagen 

Köplagen 

Dolda fel-försäkring 

 

Konsumentköplagen 

Konsumentköplagen är den lag som tillämpas när du som stamnamnsinnehavare (uppfödare, 

näringsidkare) säljer din vara (katt) till en privatperson (köpare). Det innebär ansvar för katten i 3 år från 

det att kattungen lämnade dig, uppfödaren. 

Det innebär att ifall det var något medfött fel på katten när du sålde den, men som inte upptäcktes 

under veterinärbesiktningen, så måste du på något sätt kompensera köparen av kattungen. 

Detta kan bli en väldigt dyr historia för uppfödaren, då du som uppfödare kan komma att ersätta 

köparen för veterinär-, obduktions- eller medicinkostnader. Det kan också vara så att köparen vill ha en 

ny vara (katt).  

Detta gäller däremot inte om katten utvecklar en sjukdom efter att den lämnat dig, uppfödaren. 

Exempelvis utvecklandet av cancer vid 1 års ålder. Då är det kattägarens livförsäkring som täcker detta – 

försäkringar ges aldrig ut två gånger för samma ärende.  

Köplagen 

Köplagen gäller mellan två näringsidkare – det vill säga att om du som uppfödare säljer en kattunge till 

en annan uppfödare (någon med registrerat stamnamn) så gäller inte konsumentköplagen, då gäller 

istället köplagen. 

Läs mer om köplagen under  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Koplag-1990931_sfs-

1990-931/ (läst 2014-09-29) 

Dolda fel-försäkring 

Det finns försäkringar nu förtiden som underlättar för dig som uppfödare ifall kattungen visar sig ha ett 

medfött fel som uppkommer inom 3 år efter köpet.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Koplag-1990931_sfs-1990-931/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Koplag-1990931_sfs-1990-931/


Läs mer på olika försäkringsbolags hemsidor eller ring deras ombud för att få veta mer om vad som ingår 

i deras respektive försäkringar. 

Skatteverkets beskattningsregler för hobbyverksamhet 

Eftersom kattuppfödning såväl som hunduppfödning räknas som hobbyverksamhet enligt Skatteverkets 

bestämmelser skall du även skatta din uppfödning. 

För att läsa om vilka avdrag du kan göra och vad som skall skattas, läs mer i Skatteverkets PDF 

”Hobbyverksamhet – ger din hobby inkomster?”. Det finns även blanketter som är till din hjälp såsom  

”T2 – Inkomst av tjänst för inkomstgivande hobby (SKV 2051)”. 

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f1038

21c58f680007485.html (läst 2014-09-29) 

Stamnamn – vad är det? 

Stamnamn 

Katt utan stamtavla är alltid  en huskatt 

Näringsidkare, jag? 

 

Stamnamn 

Stamnamnet som du väljer kommer att bli ditt ”varumärke”. Det är viktigt att du noga tänker igenom ditt 

stamnamn eftersom du inte får ändra det sedan.  

Stamnamnet är personligt och därför kan du inte överta andras gamla stamnamn även om dessa är 

inaktiva. Däremot kan stamnamn ibland överlåtas, men det är en annan sak. 

De katter som får ditt stamnamn är de katter du föder upp, dvs. kattungar efter din avelshona.  

Inom SVERAK får du föda upp en kull kattungar och registrera dem i SVERAK (de får stamtavla) utan 

stamnamn, förutsatt att alla uppgifter är korrekta. Detta gäller inte inom WCF.  

Rekommendationen är dock att du registrerar ditt stamnamn långt innann du ens parar din honkatt. Då 

kan du vara säker på att kattungarna får sina stamtavlor utan problem. 

Du kan också byta förbund om du ångrar ditt val (av förbund) någon gång i framtiden. Läs mer om hur du 

registrerar ditt stamnamn på respektive förbunds hemsidor. 

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/344.4.39f16f103821c58f680007485.html


Katt utan stamtavla är alltid en huskatt 

Detta gäller även om båda föräldrarna har stamtavla, har inte kattungarna stamtavla så är kattungaran 

huskatter oavsett. Därför är det viktigt att du läser om vad som gäller i just ditt förbund för registrering 

av din kull. 

Näringsidkare, jag? 

I lagens mening är du en näringsidkare när du säljer katter. Det är därför du kan bli påverkad av 

Konsumentköplagen bl.a. ifall det är något fel på den vara (katt) du sålde. 

Vad ska man kunna innan start? 

Färgers arvsgång 

Vad du ger dig in i 

Vad vill du med din uppfödning? 

Mentorskap 

 

Färgers arvsgång 

En bra grund att lära sig innan du börjar med uppfödning är att lära sig färgernas arvsgång. Dels är det 

väldigt grundläggande men det ger också en bra grund att stå på när det gäller sjukdomars genetiska 

arvsgång. Du bör veta vilka färger som finns och vad man kan förvänta sig i en kull, även om inte alla 

håller med om detta. Även om detta inte blir utantillkunskap, så är den värdefull när du skall förstå 

sjukdomars arvsgångar då kunskapen om färgers arvsgång går att applicera på sjukdomar. 

Vad du ger dig in i 

Läs på vad det är du ger dig in i. Uppfödning är fantisktiskt roligt, jobbigt och väldigt dyrt. Det kan också 

vara tråkigt och ibland traumatiskt. Men också givande.  

Kattungar kan födas med tarmarna utanför kroppen, och då måste du ha en plan för vad du ska göra & 

hur du ska lösa problemet. Du måste vara förberedd på att det kan hända. 

Ha koll på olika veterinärer, deras öppettider, jourtider m.m. Ha alltid en back-up plan ifall om något 

oväntat händer. 

Ha koll på de vanligaste åkommorna, sjukdomarna och grundläggande information om rasen. Vad 

vaccinerar man mot och varför? Hur ofta? När? 



 Läs gärna om katthållning, sjukdomar, utställning och kattuppfödning. Läs allt du kommer över, för varje 

författare har något bra att säga även om du inte behöver hålla med om allt.  Gå gärna kurser, men glöm 

inte att vara källkritisk. Det kommer nya rön hela tiden.  

Vad vill du med din uppfödning? 

Fundera på vad du vill med uppfödning. Har du en vision, ett mål? Vad lämnar du vidare till eftervärlden? 

Allt vi gör nu lämnar vi vidare till nästa generation kattuppfödare.  

Mentorskap 

Mentorskap är viktigt för aspirerande kattuppfödare. Att dela kunskap, att föra över kunskap och att dela 

med sig av erfarenheter över generationer. Det är värdefull kunskap du som nybörjare kan komma över. 

Det är också viktigt att veta att alla kan göra fel, och att alla kommer göra fel någon gång. 

Källa: Kommentar från ”Evelyn”(www.kattforum.se 2013-11-13) 

Skaffa dig en mentor 

Fördelarna med en mentor 

Vart vänder jag mig för att hitta en mentor? 

 

Fördelarna med en mentor 

Du kan läsa dig till mycket vad gäller uppfödning, men vissa kunskaper lärs ut bättre via en mentor. Det 

kan gälla första parningen, första kullens födelse och hur du tar han om kattungarna som tar sig dåligt. 

En mentor, vars praktiska erfarenhet är så enormt värdefull, är det bästa du som ny uppfödare kan skaffa 

dig. 

Om du inte hittar din mentor bland uppfödarna av exempelvis Brittiskt korthår, försök knyta kontakter 

med andra uppfödare istället! Det är alltid att föredra att du har ett bra band med uppfödarna av den ras 

du riktat in dig på, men hellre en erfaren uppfödare i ryggen än ingen alls. Som ny uppfödare är det en 

helt ny värld som öppnar upp sig. 

Din mentor kan exempelvis informera dig om vilka linjer som anses vara bra för avel och varför, även om 

du i slutändan måste bilda dig en egen uppfattning. 

http://www.kattforum.se/


Vart vänder jag mig för att hitta en mentor 

Vanligtvis är det så att uppfödaren till den honkatt du köper blir din mentor. Detta bl.a. för att denne 

oftast är väl införstådd med de linjer som din katt bär på, och hur man kan gå vidare med dem. Men det 

är inte alltid så att du finner en mentor i den uppfödare du köpt din katt ifrån, ibland hittar du andra som 

hjälper dig på vägen.  

Du kan träffa uppfödare som kan bli mentorer eller förebilder på utställningar, genom att vara aktiv i din 

kattklubb eller din rasring. Den mentor du hittar kommer du förmodligen ha ett snarare vänskapligt 

förhållande med. 

 

Fodervärd – varför och hur 

Fördelarna med ett minskat kattantal hemma 

Vad är en fodervärd? 

Skriv alltid avtal vid fodervärdskap 

Tillstånd för fler än 10 katter 

 

Fördelarna med ett minskat kattantal hemma 

Ett bra sätt att kunna ha flera katter i uppfödningen, utan att ha så pass många hemma, är att använda 

sig av fodervärdar. Varför det är bra att inte ha många katter hemma (egentligen fler än 3-4 katter 

hemma) är för att katter är väldigt infektions- och viruskänsliga. Smittotrycket ökar när man har flera 

katter hemma samtidigt och ställer ett högre krav på ägaren att hålla rent noggrannare och oftare än när 

fåtalet katter bor hemma hos ägaren.  

Det handlar om att katterna får den yta de behöver för att inte utsättas för stress, och att de behöver får 

uppmärksamhet, ensamtid och kärlek från sin ägare. Det är förstås något som blir svårare ju fler katter 

man har hemma. Detta utan att säga att det är omöjligt att ha många katter hemma hos sig.  

Vad är en fodervärd? 

En fodervärd äger inte katten den har hemma hos sig. Det gör du som uppfödare. Det innebär lite olika 

saker beroende på vad uppfödaren och fodervärden avtalar. Avtal bör alltid vara detaljerade och 

skriftliga, för att inte missförstånd skall uppstå kring den andre partens åtaganden.  



Vanligast är att fodervärden åtar sig en katt, ofta till reducerat pris eller gratis, men håller denna fertil så 

att ägaren (uppfödaren, du) kan ta ett på förhand avtalat antal kullar från katten. Sedan brkar uppfödare 

och fodervärden ha avtalat att katten övergår i fodervärdens ägo efter att avtalet uppfyllts eller utgått.  

Det vanligaste nuförtiden, i korthet, är att parterna kommer överens om att fodervärden är den person 

som har hand om foderkatten, även under hennes dräktighet och har hand om kullen till dess att den är 

3 månader gammal (12 veckor) i fodervärdens hem. Gäller det en hankatt kan det gälla att fodervärden 

skall hålla hanen fertil och ta emot honkatter till honom i sitt hem, och får då stå ut med att hankatten 

kan komma att urinmarkera i hemmet (om det går till överdrift brukar de flesta uppfödare acceptera att 

det kan bli för mycket för fodervärden och då antingen ta hem hanen eller kastrera honom).  

Det är inte heller helt ovanligt att uppfödaren tar hem foderkatten under dräkigthet och håller honan 

hemma hos sig till dess kattungarna har flyttat. Allt för att ha kontroll och kunna ge den kvalitet gällande 

socialisering och uppfostran för kattungarna som uppfödaren känner att denne vill försäkra sina köpare 

om. 

Skriv alltid avtal vid fodervärdskap 

Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga – men de är svåra att bevisa ifall något oväntat händer. 

Avtala allt skrifligen och i detalj! 

Funderar du på att skriva ett avtal, ta hjälp av någon som har erfarenhet av olika situationer med 

fodervärdar. Det finns massor av scenarion som är svåra att tänka ut på egen hand. 

Tillstånd för fler än 10 katter 

Som svensk lag säger får du inte hålla mer än 10 katter, det innefattar även de katter du har ute på foder 

menar vissa och vissa andra menar att det inte är så. För att vara helt säker på vad som gäller för dig bör 

du kontakta Länsstyrelsen, vilka beslutar i dessa frågor. 



Vad kan jag kräva av en köpare? 

Köparen har rätt att avbryta köpet 

Kastrering? 

Förbud för avel på en frisk katt? 

Jag vill inte längre sälja kattungen 

Min köpare vill lämna tillbaka katten 

 

Köparen har rätt att avbryta köpet 

En köpare har alltid rätten att ångra köp innan leveransen är gjord, det vill säga att trots köparen har 

reserverat och tingat katten så har köparen rätt att ångra sig. Har ni dessutom inte avtalat att 

tingningsavgiften inte ges tillbaka vid ånger så har köparen rätten att få tillbaka den också i enighet med 

Konsumentköplagen. Det är därför viktigt att ni har skrivit ett tingningsavtal. 

Däremot kan du kräva att få ersättning för att du har gått minus med annonseringskostnader m.m. 

Kastrering? 

Du kan kastrera katten innan du levererar den, vilket minskar risken för att köparen struntar i att göra 

det. Du som säljare kan inte tvinga din köpare att kastrera katten, då du överlåtit äganderätten till 

köparen enligt lag. 

Förbud för avel på en frisk katt? 

Du har inte laga rätt att förbjuda avel på en frisk katt, du har överlåtit ägandeskapet på katten till 

köparen när du sålde den. Du kan alltså inte  tvinga din kattungeköpare att kastrera katten.  

Det enda sättet att garantera att katten inte kommer användas i någon form av avel är att kastrera den 

innan leverans. Om det inte är ett alternativ föreslår vi att du som säljare har en diskussion med köparen 

om varför inte katten lämpar sig att använda vidare i avel (exempelvis att flera kullsyskon är i avel, att 

katten inte har de kvaliteter som du som uppfödare letar efter etc). 

  

Jag vill inte längre sälja kattungen 

Om du har skrivit på ett (tingnings-)avtal med köparen om att du ska sälja din katt är du bunden av det 

avtalet. Du måste alltså sälja katten, om nu inte du och köparen kommer överens om en annorlunda 

lösning.  



Min köpare vill lämna tillbaka katten 

Det finns köpare som inte tänkt igenom köpet av katt så noggrant som de flesta önskar. Det kan innebära 

att den katt du precis sålt kan behöva ett nytt hem inom loppet av en kort tid. 

 

Ta tillbaka katten?  

Först och främst: har du kryssat i rutan ”ja” för återköp på det avtal du skickar med köparen? Då ska du 

ta tillbaka katten! Däremot har du ingen skyldighet att göra detta om du inte har kryssat i rutan.  

Däremot kan de flesta uppfödare förväntas hjälpa till med omplaceringar. 

Hjälpa till med omplacering? 

De flesta uppfödare förväntas kunna hjälpa till vid en eventuell omplacering av en såld katt. Detta gäller 

såklart inte bara när katten fortfarande är liten, många förväntar sig att detta engagemang från 

uppfödarens sida skall finnas i flera år efter att katten sålts (helst hela kattens liv). 

När du omplacerar en katt behöver det inte betyda att katten behöver komma hem till dig först, även om 

det kan behövas i vissa fall. Ibland kan den nuvarande ägaren ha kvar katten tills ett annat hem hittas. 

Oväntad allergi 

Detta kan drabba vem som helst, och det är inte roligt för den person eller familj som inte längre kan bo 

med katten. Förmodligen kommer köparen vilja ha hjälp från dig som känner katten med att omplacera 

denne. 

Hälsotester för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår 

Britten har idag inget utfärdat hälsoprogram, däremot finns det många uppfödare som testar sina 

avelsdjur för de vanligare förekommande hälsoproblemen som finns hos alla kattraser – även Britten.  

Brittsällskapet har sammanställt information om olika sjukdomar och sjukdomsförlopp, vilka går att läsa 

mer om på Brittsällskapets hemsida via http://www.brittsallskapet.se/avel_halsa (läst 2014-09-29). 

De vanligaste hälsotesterna uppfödare gör innan de låter avelsdjur gå i avel är följande: 

 HCM (Hypertrofisk Kardiomyopati) 

 PKD (Autosomal Dominant Polycystisk Njursjukdom) 

 Blodgruppering 

 Intresset för att röntga avelsdjuren för HD (Höftledsdysplasi) har också ökat. 

http://www.brittsallskapet.se/avel_halsa


HCM (Hypertrofisk Kardiomyopati) 

HCM är en defekt på hjärtklaffen på kattens hjärta. Sjukdomen finns hos de flesta kattraser och även 

huskatter. Sjukdomen utvecklas under kattens levnad, och trots att katten är friskförklarad vid ett tillfälle 

kan den mycket väl ha utvecklat sjukdomen till nästa undersökning. Katten undersöks av 

specialutbildade veterinärer via ultraljud, och då scannar man hjärtat efter defekter.  

 

Av anledningen att HCM kan utvecklas under hela kattens levnad är scanningsresultatet en färskvara som 

bör göras om med ca 1 års mellanrum.  

PKD (Autosomal Dominant Polycystisk Njursjukdom) 

PKD är en sjukdom som visar sig sent i kattens liv, omkring ca 7 års ålder. Sjukdomen finns främst bland 

Britter & Perser/Exotic, men är inte längre ett utbrett problem hos Britten då uppfödarna har varit 

nogranna med tester. Cystorna i kattens njurar finns redan från födelsen, men då mycket små. När 

katten blir äldre förstoras dessa cystor successivt med njursvikt som följd och slutstadie. PKD undersöks 

enkelt med ett DNA-test.  

Läs mer om hur du bör gå tillväga med PKD-tester i Brittsällskapets dokument ”PKD” via 

http://www.brittsallskapet.se/avel_halsa (läst 2014-09-29). 

Blodgruppering & B-blodsproblematik 

Att blodgruppera katter är viktigt främst på grund av de tragiska följder som kan ske när en kattmamma 

låter sin kull dia under det första levnadsdygnet – om de har blodgrupper som krockar med varandra 

förgiftas kattungarna av moderns råmjölk.  

Detta är ett problem som kan uppstå om man parar sin hona med blodgrupp B med en hane som har 

blodgrupp A – då uppstår ”felin neontal isoeytrolys”. Kattungarna blir förgiftade av modersmjölken på 

grund av att de har en annan blodgrupp än sin mor. När de diar får de antikroppar via modersmjölken 

som bryter ned de egna röda blodkropparna kattungarna har. Detta leder omgående eller såsmåningom 

till att kattungen dör. 

Det är dock aldrig problem ifall en A-hona och en B-hane paras, eller en A-hona paras med en A-hane. Ej 

heller ifall en B-hona paras med en B-hane. Då har de samma blodgrupp.  

Du testar blodgrupper genom DNA-test eller genom blodprov. 

http://www.brittsallskapet.se/avel_halsa


B-blodsproblematiken 

B-blodproblematiken uppstår i och med att det går att föda upp kattungar som har annan blodgrupp än 

sin mor, om man separerar dem den första tiden från kattmammans råmjölk med exempelvis en body 

kattmamman får ha på sig, dvs. de får inte dia från sin mor de första 16 timmarna. Istället handmatas de 

med mjölkersättning av  mänskliga händer. 

Problematiken i detta är att JBV tidigare har tolkat att det inte är förenligt med den gällande 

djurskyddslagstiftningen att ”medvetet planera för att under de första dagarna hindra kattungar från att 

dia sin mor, eftersom det finns indikationer på att det påverkar kattungarna negativt”. De menar också 

att det för honkatten ”innebär både psykiskt och fysiskt lidande att inte få ge di till sina ungar”, vilket är 

en ytterligare överträdelse enligt Djurskyddslagen (1988:534) anser JBV i ett fall som togs upp till 

Förvaltningsrätten. 

Däremot finns det inga faktiska förbud att para katter så att detta problem uppstår, även om det står 

klart tydligt att JBV inte ställer sig bakom detta (tvärtom). SVERAK har skrivit på sin hemsida att ”det är 

upp till varje uppfödare att tolka förvaltningsrättens beslut”.  

Källa: http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm (läst 2014-09-29) 

HD (Höftledsdysplasi) 

Många vet att HD finns utbrett bland hundar, men inte så många vet att det är ett utbrett problem även 

hos katter – dock inte enbart Britter, utan också raser som bl.a. Maine Coon.  

HD är en nedärvd defekt i bäckenets ledpanna, som gör att den är inte så pass djup som normalt. Vidare 

innebär det att höftkulan inte får plats i denna fördjupning och ytorna börjar skava mot varandra och 

brosket som skyddar benen nöts bort. Ben nöter mot ben till slut. Detta innebär stor smärta för katten 

när den rör sig, men det är inte alla som visar det då katter är duktiga på att dölja smärta. Ett av tecknen 

på att något inte är rätt är ifall katten inte tycker om att bli klappad vid höfterna, eller inte vill hoppa upp 

och ned för föremål.  

Intresset för att röntga avelsdjur för HD har ökat de senaste åren. Man röntgar katten hos en veterinär 

med röntgenapparat och dessa plåtar skickas sedan vidare till en specialist för analys. I dagsläget finns 

det bara en person i Sverige som kan läsa av resultaten: Lars Audell. Vanlig veterinär kan inte bestämma 

vilka grader av HD en katt har. Man ska dock vara försiktig med att gallra ur för många avelsdjur i ett 

inledande skede, då detta kan skada genpoolen i rasen. HD nedärvs polygent recessivt, vilket innebär att 

två HD-fria djur kan få avkommor med HD, och två HD-drabbade djur kan få HD-fria avkommor. Det är 

http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm


alltså lurigt, men studier visar på att om man aktivit försöker avla på de djur som har bättre höfter så 

minskar antalet grava fel på höfterna för varje generation. 

Länksamling 
 

Bra att känna ha-länkar 
 Jordbruksverket 

www.jordbruksverket.se 

 Djurskyddslagen 

www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm 

 Konsumentköplagen 

www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkoplagen/ 

 Hälsotester för Brittiskt korthår & långhår 

http://www.brittsallskapet.se/Avelspolicy--Uppfodarkodex 

Kattorganisationer med bas i Sverige 
 SVERAK 

www.sverak.se 

 Föreningen Hallandskatten (FKH) 

www.hallandskatten.com 

 SNRF (Sveriges Nya Raskattförening) 

www.snrf.org 
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