
Avlskompendie 
for Russian Blue Klubben



3

2

Forord
 

Avlskompendiet her er skabt på baggrund af mange af de spørgsmål, der kommer fra nye 

opdrættere. Vi har prøvet at samle det meste i dette opslagsværk.

Jeg vil gerne sende en stor tak til de af klubbens medlemmer, som har bidraget med 

både spørgsmål og svar, så vi har kunnet få det meste med. Da der desværre ikke er nogen 

facitliste, når det handler om fødsler, har vi hver især som opdrætter vores erfaringer at byde 

ind med, så vi har haft gode konstruktive diskussioner. 

Også en meget stor tak til Dyrlæge Stig Feldballe, Skovlunde Dyrehospital, som har 

bidraget med en del af svarene og med det altid store engagement i vores race.

Formand 

Maria Malevitch

Skovlunde Byvej 94   
2740 Skovlunde

www.skovdyr.dk
mail: kontakt@skovdyr.dk

for Russian Blue Klubben
Avlskompendie  

Skovlunde Dyrehospital

Tlf. 44 94 90 77 
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Indledning

Orker jeg at prøve 
at få et kuld
Det er både krævende og til tider anstren-
gende og et stort ansvar, men også utrolig 
givende og fascinerende at opdrætte. Først 
ser man hunkatten forandre sig fra et stort 
barn (i hvert fald hvis hun stadig er rimelig 
ung) til en voksen, kærlig, omsorgsfuld og 
ansvarlig mor nærmest på et split sekund. 
Senere ser man killingerne forandre sig fra 
totalt hjælpeløse væsner til nogle livsglade, 
legesyge terrorister, der strutter af selvværd, 
og er klar til at flytte hjemmefra og klare sig 
selv i den store verden. Og alt det sker på 
bare 12 uger.

Alt i alt er det et stort arbejde, som det 
absolut kan anbefales at prøve. Du bliver 
måske ligefrem bidt af det.

Og husk, at når der fortælles om nogle 
af de ting, der kan gå galt, så sker det 
altså sjældent. I langt de fleste tilfælde går 
graviditet, fødsel og killingernes opvækst 
helt efter bogen og uden problemer.

Og ikke mindst skal du ikke klare det helt 
alene. Der er altid hjælp at hente fra de 
mere erfarne opdrættere i klubben.

Kapitel 1
Ting der kan være 
nyttige at vide før 
man går i gang

FIFE’s avls og registreringsregler, uddrag. 
Se appendix 1.

Felis Danica’s mentorordning.  
Se appendix 2.

Avlsanbefalinger se appendix 3 og de 
specifikke for RUS appendix 4.

FIFe´s standard for Russian Blue.  
Se appendix 5.

Stamnavn
Det er lovligt at trække 1 kuld killinger uden 
stamnavn. Killingerne kommer til at få et 
nummer + et navn, f.eks. 1-2016 Ivan. Man 
kan også opdrætte det første kuld i hunkatte 
ejerens navn, for at gøre det lettere for nye 
opdrættere at komme i gang. Ofte kaldet 
fodervært-opdræt. (Se kap.12.) Det vil ofte 
være noget, man skriver ind i købskon-
trakten. Hvis man skal opdrætte med eget 

stamnavn, skal man være medlem af en 
hovedklub under FIFe og købe stamnavn. P.t 
(2017) en samlet udgift på ca. 1000 DKK. 
Man skal søge stamnavn i god tid, da der 
er temmelig lang ekspeditionstid. 

Hvilke attester skal man have før 
man kan søge stamtavler?
De attester man skal have på både hun 
og han er navlebrokattest, og for hankat-
ten kryptorchid-attest, at begge sten er på 
plads. Begge katte skal være ID-mærket, 
som kan være enten mikrochip eller 
øremærkning. 
Skal man teste sine katte?  
Man kan teste sin kat for rigtig mange 
ting, det er vel kun økonomien, der sætter 
grænser. Men det man typisk vil teste for før 
en parring vil være FIV og FeLV (katteaids 
og leukæmi). I avlsanbefalingerne for RUS 
står der, at man bør øjenlyse for cataract 
(grå stær). Hvis man har mistanke om, at 
en af kattene er maskebærer, kan dette 
også være noget man kan teste for, nogle 
opdrættere går meget op i at vide dette, og 
andre er ligeglade. Langt de fleste Russian 
Blue er blodtype A, derfor vil det næppe 
være noget man skal teste for. Men er man 
usikker på hvad blodtype katten har, bør 
man teste.

Parringskontrakt
Man bør lave en parringskontrakt, og i den 
skal det fremgå, om man skal teste, og i 
givet fald for hvad. Det skal fremgå hvad 
prisen for parringen er, hvornår man skal 
betale, og hvilke restriktioner der måtte 
være. Der bør også stå hvad der sker i fald 
hunkatten ikke bliver gravid. Og andre ting 
man måtte ønske. Man kan bruge Felis 
Danica’s parringkontrakt. Se appendix 6.

Kapitel 2  
Før parring. 
Valg af avlsdyr
Der skal ikke være tvivl om, at man skal 
avle på sunde dyr. Derefter kommer alt det 
andet.

Når vi snakker om nedarvning af 
egenskaber, snakker vi basalt set om to ting: 
kattens gener, der er de byggesten, som 
tilsammen udgør genotypen, der bestemmer 
kattens udseende, altså dens fænotype.

Det er svært at vide, hvilke avlsdyr, der 
udgør det optimale match, da der er utrolig 
mange ting der spiller ind. 

Hvis det bare var så enkelt, at en 
genotype for f.eks. en stærk hage, altid gav 

katten en stærk hage, ville det ikke være 
så svært, men realiteten er, at der ofte er 
f.eks. 10 gener involveret i fænotypen stærk 
hage; altså at katten rent faktisk får en stærk 
hage, ja så er det at tingene begynder at 
blive kompliceret.

Det er meget afgørende hvor meget 
indavl/linjeavl der er i linjerne. Indavl/
linjeavl betyder kort fortalt en forstærkning 
af generne og dermed også af fænotypen. 
Desværre er det ikke kun de egenskaber, 
vi ønsker os, der bliver forstærkede. Det er 
også dem, vi ikke ønsker os; bl.a. arvelige 
sygdomme. Heldigvis har russerne kun 
meget få arvelige sygdomme. Omvendt er 
indavl/linjeavl således også det, der skaber 
racens udseende - altså dens fænotype. 

Da vi ikke kender kattens genotype i 
detaljer, har vi kun fænotypen at gå efter. 
Desuden må man gøre op med sig selv, 
hvor meget indavl eller linjeavl man vil 
acceptere. Der er stor forskel fra opdrætter 
til opdrætter på, hvad man vil acceptere, 
og det kan ofte gå hen og blive en meget 
følelsesladet diskussion. Desuden er det 
vigtigt at kende de linjer, man avler på, men 
det kan være vanskeligt, når man importer-
er nyt avlsmateriale. Ofte viser div. problem-
er sig først, når en avlskat er neutraliseret. 
En fertil han kan i løbet af bare 2-3 år have 
spredt sine gener i øst og vest. Derfor er det 
vigtigt at bruge nye avlskatte hele tiden, og 
ikke bruge sine avlskatte for meget.  

Hvad har jeg, og hvad vil jeg 
gerne have?
Opdræt er meget tidskrævende og udfor-
drende. Får jeg de katte ud af avlen som 
jeg havde forventet? Har jeg tid nok til at 
tage mig ordentlig af mine killinger? Har jeg 
råd, hvis noget går galt?

Man kan parre 2 søstre med den samme 
hankat, og få helt forskellige killinger ud af 
det. De har de samme linjer bag sig, men 
hunkattenes individuelle genotype gør, at 
killingerne kan se meget forskellige ud fra 
de 2 kuld. Modsat kan man også parre 
en hun med en han og få et resultat, hvis 
man så laver den samme parring igen, kan 
resultatet blive helt anderledes. Ligesom 
5 killinger i samme kuld kan se forskellige 
ud. Men som regel kan man sige, at jo 
mere indavl, jo mere ens resultat. Et godt 
råd er: hvis der kommer en superkilling i et 
kuld, så behold den. Selvom man kan lave 
samme kombination igen, kan man aldrig 
være sikker på at superkillingen også er 
der næste gang!  Man kan som hovedregel 
sige, at man bør gøre sig klart, hvilken 
egenskab, man ønsker at få forstærket, ved 
lige netop den parring. Og så gå efter det. 
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Man bør ikke vælge naboens hankat, bare 
fordi det er det letteste. Uanset hvilken  type 
man foretrækker bør man bruge meget 
tid på at tænke over sit valg og kikke nøje 
på sin hunkat. Vi, som opdrættere, er alle 
forpligtigede til at lave en ordentlig kvalitet 
at killinger.

Men vi må også være ærlige, Der er ikke 
så mange fertile hanner, at man kan vælge 
og vrage. Derfor er det også vigtigt at man 
hele tiden prøver at få nye unge hanner på 
banen. En han, der bare når at få et enkelt 
kuld killinger, er med til at gøre genpuljen 
mere varieret.

Er man interesseret i kunstig befrugtning? 
Se appendix 7 (Repone).

Hvornår er hunkatten gammel nok 
til at blive parret?
Teknisk set er en hunkat gammel nok til at 
få killinger når hun er i den første løbetid. 
Hvis det var ude i naturen, ville det ske. Der 
er mange forskellige meninger om, hvornår 
man første gang skal parre sin hunkat. Men 
et sted mellem 1 og 2 år er nok det bedste, 
og mest almindelige. I mellemtiden bør man 
give p-piller, så hunkatten ikke bliver ved 
med at gå i løb.

Hvornår kan man parre en hunkat 
som har været på p-piller i længere 
tid?
Man kan parre hunkatten i første løbetid. 
Når katten kan komme i løb er medicinen 
også så meget ude af kroppen, at hunkatten 
kan parres, og der er ingen undersøgelser, 
der beviser at der er risiko for fosterskader. 
Men det er noget man i samråd med sin 
dyrlæge skal beslutte.

Hvor gammel må hunkatten max 
være første gang?
En hunkat på mellem 2 og 5 år, kan sagtens 
få killinger for første gang. uden problemer, 
hvis hun er i god form. Men det er en god 
ide at konsultere sin dyrlæge for råd, når 
katten bliver ældre end 5 år.

Hvornår er en hankat gammel nok til 
at parre?
Hvornår en hankat er gammel nok til at 
parre, er meget forskelligt. Det er set flere 
gange, at en han har parret allerede i 6 
måneders alderen, men ofte er resultatet en 
enkelt killing. Det mest almindelige er ved 
1 års alderen. Erfaringen siger, at en han 
hurtigere bliver klar til parring, når han bor i 
et katteri, hvor der er flere fertile katte. Ofte 
er en han, som bor alene eller sammen med 
en kastrat, noget længere om at finde ud 
af det. En han, der er ved at blive køns-

moden, kan kendes på, at tisset i kattebak-
ken begynder at lugte mere, og at hannen 
bliver mere og mere rastløs. De kan også 
begynde at tisse på ting, der ligger rundt 
omkring, aviser, tøj eller i sengen. Uhel-
digvis er det, at de går rundt og markerer, 
ikke altid det samme som, at de så kan finde 
ud af at parre, men øvelse gør mester, og 
på et eller andet tidspunkt falder 10øren. 

Hormondæmpende midler. 
Man bør overveje om det nu er nødvendigt 
at give hormondæmpende midler. Men 
i hvert fald når det gælder hunkatte, bør 
de ikke gå i løb hele tiden, derved øges 
risikoen for infektioner, så her bør gives 
hormondæmpende midler. De fleste fertile 
hanner strinter, og det er i sagens natur 
derfor, der ikke er så mange der har fertile 
hanner. De fleste kan i en periode holde ud, 
at have en strintende han til at løbe rundt i 
hele huset. Men det er bedst for alle parter, 
både ejer, han og hun, at have hannen i sit 
eget rum, evt. med en neutraliseret kat som 
selskab. I øvrigt kan det også være meget 
stressende for fertile hunner, at gå sammen 
med fertile hanner, da hanner jo kun tænker 
på én ting! Hvis man mener man bør, eller 
ikke har andre muligheder, kan nogle af 
nedenstående muligheder bruges.

Til hunkatte: P-piller som gives en gang om 
ugen. Nogen gange kan man være heldig 
kun at skulle give hver 2. uge. Men man bør 
give regelmæssigt.

Hormonchip suprelorin som gives af dyr-
lægen, når hunkatten ikke er i løb. Indenfor 
1-4 uger vil hunkatten komme i en kraftig 
løbetid og derefter vil chippen virke i ca. 
1-1,5 år. Det skal dog nævnes, at suprelorin 
ikke er godkendt til kat.

Melatoninchip som kan købes på nettet, 
ikke hos dyrlægen. Den er virksom i ca. 3 
måneder, men virker ikke på alle hunner. 
Den gives i nakken af dyrlægen, eller man 
kan gøre det selv. Ikke godkendt til katte, 
men til får.

Til hankatte: Er der brug for at dæmpe han-
kattens adfærd, kan man prøve med p-piller 
som gives 2 gange om ugen, nogen mener 
det hjælper, andre ikke. 

Hormonchip suprelorin som gives i nak-
ken er den sikre metode hvis man vil have 
en hankat der ikke strinter, han kan så heller 
ikke parre i den periode chippen virker, 
erfaringsmæssigt varer den 1-1.5 år. Man 
kan nøjes med at give en halv chip, men det 
er ikke ensbetydende med, at virkningen 
er halveret. Eller at prisen er halveret! Hvis 
man har 2 katte man vil chippe på samme 
tid, er det en gevinst på prisen. Dette 
gælder også hunkatte. 

Promonchip som virker i ca. 3 måneder, 
men har en del bivirkninger, men rådfør dig 
med din dyrlæge, hvis det bliver nødven-
digt.

Kapitel 3
Løbetid og parring
Hvordan arter løbetiden sig, og 
hvornår er hunkatten klar til par-
ring?

Løbetid er forskellig fra kat til kat. Men 
det er en god ide at observere sin kats 
opførsel ved tidligere løbetid. Så ved man 
bedst hvornår hun er parat til parring. Det 
er vigtigt at finde det rigtige tidspunkt. En 
løbetid varer i snit en uges tid, men før det, 
vil hunkatten ofte blive mere kælen end 
normalt, derefter vil hun begynde at strinte 
(hvis det er sådan én) og snart efter følger 
løbetiden. Hun vil begynde at kalde på en 
hankat, og hvis det var ude i naturen ville 
hankatte fra nabolaget komme forbi og 
gøre sig til. Når man stryger en hun i løb 
over ryggen, vil hun løfte bagdelen. Hun vil 
begynde at rulle rundt på gulvet. En hunkat 
i løb, kan være temmelig højrøstet. En 
guideline til hvornår man sætter han og hun 
sammen er 3. dagen i selve løbetiden.

Hvor længe skal hun og han være 
sammen ved parring?
Normalt vil 3 dage sammen være nok for 
en succesfuld parring. Hvis de går længere 
tid sammen, kan det være svært at fastslå, 
hvornår hunkatten skal føde, og der er også 
større mulighed for fødsel over flere dage, 
da parring og befrugtning kan finde sted på 
dag 1 og dag 5 f eks.

Hvad er bedst; hun til han for 
parring, han til hun for parring?
Det mest normale er, at komme med hunkat-
ten til hankatten. Det sker dog temmelig tit, 
at hunkatten vil gå ud af løbetid ved at blive 
flyttet, derfor vælger man engang imellem 
at bringe hankatten til hunkatten, specielt 
hvis det er førstegangsparring. En erfaren 
hankatteejer kan hurtigt se hvis en hun er 
gået ud af løb, det er ligesom at tænde og 
slukke for en knap, som regel vil hun hurtigt 
finde ud af hvorfor hun er kommet, og 
komme tilbage i løb. En normal seance for 
en parring vil være: 

Hankatten vil hurtigt observere en hun i 
løb, derefter vil han bejle til hende, ved at 
”synge” for hende. Hun vil hvæse af ham 
og spille kostbar. Han vil blive ved med at 
synge, og hun vil på et tidspunkt overgive 
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sig, og lade sig parre. Når først hun er 
parret, vil hun blive ved med at ville parre, 
og han vil blive ved med at parre, til han 
har fået nok. Derefter vil han blive kostbar, 
og selvom hunkatten smider sig foran ham, 
gider han hende ikke mere. Så er han klar 
til en ny hun! Det er hurtig kærlighed.

Kapitel 4
Graviditet
Hvornår/hvordan finder man ud 
af om hunkatten er gravid?
Mellem 3-4 uger efter parring, bliver 
brystvorterne større og lyserøde (kaldet 
pinking), ses tydeligst på hunkatte der er 
gravide for første gang. Dette indikerer 
som regel at hunkatten er gravid. Hunner 
som tror de er gravide får dog ofte også 
lyserøde brystvorter, også kaldet falsk 
drægtig. En dyrlæge med følsomme fingre, 
kan mærke fostrene som perler på en snor, 
ved 3-4 ugers drægtighed, og kan som 
regel komme med et godt bud på, hvor 
mange killinger der er på det tidspunkt. 
Efter 4 uger flyder fostrene sammen som en 

pølse, og det er ikke længere muligt at sige 
hvor mange der er, men kun konstatere, at 
katten er gravid. Man kan ofre en scan-
ning på sin hunkat, som vil vise om katten 
er gravid. En scanning kan ikke foretages 
meget tidligere end dag 25 i drægtigheden 
med nogen god sikkerhed.  Scanningen kan 
ikke fortælle hvor mange killinger der er, 
men udelukkende konstatere om hunkatten 
er drægtig. Ønsker man at kende antallet 
af killinger er man nødt til, at vente til de er 
tilstrækkelig forbenede til, at det kan ses på 
et røntgenbillede. Her ses kranieknogler og 
rygsøjler. Det er individuelt hvor tidligt man 
kan se det, men man skal over 2/3-dele ind 
i drægtigheden. men dyrlægen kan sagtens 
overse en killing, eller et foster kan gå til, 
tidligt i graviditeten, uden at man lægger 
mærke til det. Nogle opdrættere, der har 
fået røntgenfotograferet og fået et antal af 
killinger, kan godt blive noget forvirret hvis 
der kommer 3 killinger, og dyrlægen havde 
sagt der var 4. 

Vægtøgning i graviditeten
På en alm. slank hunkat med et alm. antal 
killinger på 3, vil man kunne se vægtøgnin-
gen allerede ved 4 uger. Hvis det er en 

kraftigere kat og et mindre antal killinger, 
vil der selvfølgelig gå længere tid. Man 
skal ikke parre en overvægtig kat før den 
har været på slankekur. Mange opdræt-
tere vejer deres hunkat hver uge for at se 
hvor meget hun er gået op i vægt, men hvis 
hunkatten trives og spiser normalt burde alt 
være ok. De sidste 3 uger af graviditeten, er 
dér hvor man kan se størst vægtøgning. 

Hvad og hvor meget skal  
hunkatten have at spise?
En gravid hunkat skal have adgang til foder 
og vand hele tiden, ligesom hun plejer. 
Med det kvalitetsfoder, vi bruger i dag, er 
det ikke nødvendigt at give killingefoder til 
hende. 

Hvornår kan man selv mærke liv?
Hvis der er mange killinger, 3 +, vil man de 
sidste 4 uger kunne mærke en del liv i ma-
ven. Hvis man sidder med katten på skødet, 
kan man mærke hvor meget de bevæger 
sig. Man kan også se det, specielt jo tættere 
på man kommer fødslen.

Hvordan forløber en helt normal 
graviditet?

De fleste graviditeter forløber uden prob-
lemer, hvis hun spiser normalt, og virker 
glad og tilfreds, er alt som det skal være. 
Hvis hun virker nedtrykt, eller ikke vil spise, 
skal man selvfølgelig konsultere sin dyrlæge. 

Kapitel 5
Forberedelser  
før fødslen

Rummet hvor kassen skal stå, skal være 
tempereret, hunkatten skal nok holde sine 
killinger passende varme. I bunden bør man 
have noget af sugende materiale til at ligge 
øverst, til at suge alt det snask der kommer 
under en fødsel. Mange bruger bleer. Når 
fødslen er overstået, skal man lægge noget 
som killingerne ikke hænger fast i, da de 
bliver født med kløerne ude. Et gammelt 
pudebetræk med noget inden i, er et godt 
valg. 

Hvad skal man have i huset af 
‘førstehjælpsudstyr’?
Det er altid en god ide, at have erstat-
ningsmælk i huset. På markedet findes 
tørmælk og flydende mælk, begge dele kan 
bruges uden problemer. Royal Canin laver 
en udmærket tørmælk. Ellers findes KMR 

mælk (købes hos dyrlægen) og gedemælk 
(købes i Irma) som er på dåse, den holder 
ikke så længe, så man kan med fordel 
hælde den på isterningeposer, (se billedet) 
og have den i sin fryser, så kan man optø 
en brik ad gangen. Gedemælk er det som 
skulle komme nærmest den ‘rigtige’ mælk, 
og er god til helt nyfødte killinger.

En mikrobølgeovn er rigtig god at have, 
her er det let at varme mælk op. 

Hvis man bruger Royal Canins tørmælk 

er der i pakken en sutteflaske og 3 sutter, på 
sutterne står tallene fra 1-3, som indikerer 
hvor meget mælk der kommer ud af hullet. 

Husk, hvis man bruger tørmælk, at 
blande det efter forskriften. På helt små 
killinger kan det godt være meget svært at 
få dem til at sutte på en sut, og det kræver 
lidt teknik at få mælken ned i killingen. Man 
kan med fordel bruge engangssprøjte eller 
pipette, så kan man selv styre hvor meget 
eller lidt mælk man giver. Til sidst er der 
sondefodring, som bør være den sidste 

udvej. Snak med din dyrlæge, før du over-
hovedet overvejer denne form!

Man skal veje sine killinger, derfor er 
en køkkenvægt uundværlig, det bør være 
en digitalvægt, der kan veje med 1 grams 
forskel.

 
En livline?
Det er altid godt at have en erfaren 
fødselshjælper ved hånden, når fødslen er 
op over eller i gang. Ofte bruger man den 
opdrætter man har købt sin hunkat hos, 
eller hankatteejeren. Vigtigst er det, at én 
med erfaring er til rådighed med råd og 
vejledning. Russian Blue Klubben står altid 
til rådighed. En rigtig god ide er det også, 
at have sin dyrlæges telefonnummer parat, 
og man kan med fordel undersøge om 
ens normale dyrlæge har vagt, hvis nu der 
skulle blive brug for det. 

Kapitel 6
Fødslen 

Hvornår føder katten?

En russer er gravid i ca. 9 uger (63 dage). 
Det er ikke unormalt at føde et par dage før 
eller et par dage efter. Det kan godt være 
svært at vide, præcis hvornår hunkatten er 
blevet parret, men hvis hun og han er sam-
men i 3 dage, kan man sætte dag 2 som 
parring, så går man sikkert ikke helt galt i 
byen. Erfaringsmæssigt går Russere oftere 
65 dage end 63 dage.  

Hunkattens adfærd op til fødslen?
En uge før og frem til fødslen vil hunkatten 
ofte gå rundt og afsøge de områder hun har 
udset sig til, hvor fødslen skal foregå. Steder 
som fødekassen, vasketøjskurven, klædeska-
bet, under dynen vil blive tjekket ud. Det er 
sjældent særligt hensigtsmæssige steder, hun 
vælger, og fødekassen er ikke altid blandt 
dem, der bliver valgt. Så må man prøve at 
hjælpe lidt til, ved at lukke af for de steder, 
man ikke vil have en fødsel. Man kan også 
opleve, at hunkatten ikke værdiger fødekas-
sen et blik; men alligevel artigt indtager den, 
når fødslen går i gang. Badeværelset er ofte 
det bedste sted af have en fødsel, der er ikke 
så mange steder at vælge udover fødekas-
sen. Vælger man at have den fødende kat i 
soveværelset, vil sengen ofte blive valgt som 
fødested, hvilket ikke er så hensigtsmæssigt!

Hvordan ved man, 
at fødslen er oppe over?
Hunkatten vil blive mere og mere kælen og 
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indladende, jo tættere på fødslen kommer. 
Hun vil gå rundt med legetøj i munden og 
kalde. Hvis man i forvejen har en ung kat/
killing gående, vil hun ofte kaste al sin 
kærlighed på den, og vil have den med ind 
i fødekassen og lege nyfødt killing. 

En del hunkatte bliver urolige op til 
fødslen, og så må man prøve at finde ud 
af, hvad der er galt. Det kan være, hun 
kategorisk nægter at bruge fødekassen og 
ikke kan finde et andet sted. En flyttekasse 
(str. Senior) fra Silvan kan evt. redde situ-
ationen. Hvis man har et katteri, kan det 
muligvis også være de andre katte der gør 
hende utryg. Så må man isolere hende fra 
de andre. Man bør have en fødende kat 
isoleret fra de andre katte.  

Når fødslen er oppe over kan man som 
regel se det på hunkatten, når killingerne 
lægger sig klar til fødsel, ved at ‘falde ned’, 
så hunkatten ser tyndere ud, da killingerne 
nu nærmest ligger under maven. Ventetiden 
for en opdrætter kan ofte være meget svær 
og opslidende.

Hvilke tegn er der på fødsel?
De første tegn på fødsel kan være slimprop-
pen, men den kan sagtens komme flere 
dage før fødslen går i gang. Den kan også 
gå i bakken. Slimproppen er lidt brunlig 
slim, som man ofte aldrig ser, da hunkatten 
slikker den væk med det samme. Helt tæt på 
fødslen vil hunkatten tilbringe meget tid, der 
hvor hun har planlagt fødslen. Nogle op-
drættere bemærker at hunkatten får varme 
ører, eller stopper med foderindtagelse. De 
første fysiske tegn vil være plukveer, som ses 
som trækninger ned gennem kroppen. 

Hvordan forløber en helt  
normal fødsel?
Ja, ‘normalt’, det er svært at sige, men set 
fra en opdrætters synspunkt vil en hurtig 
fødsel være ønskelig. 

En hunkat har 2 horn hvor killingerne 
ligger, ofte er det skiftevis fra det ene horn 
til det andet. Det første der sker er plukveer, 
efter et stykke tid kommer presseveer. Det 
vil være tydeligt at se forskel på plukveer 
og presseveer. Presseveer er kraftige sam-
mentrækninger, der går fra snudespids til 
halespids. Nogle hunner har lyd på når de 
føder, andre er helt tavse. 

Fødslen af den første killing vil ofte 
tage længere tid end de efterfølgende 
killinger. Presseveer mellem 15-30 minutter 
er ikke unormalt. Først går vandet, efter 
et par veer kommer killingen så til syne. 
En killing kan komme med hovedet først 
(ønskeligt) eller med halen først (kaldet en 
sædefødsel). Ofte er den første killing født 

med halen først, hvilket tager længere tid, 
og det er også hårdere for moderen. En 
killing født med hovedet først er i stand til 
at hjælpe med til at blive født, derfor går 
det hurtigere. Efter den første killing er 
født vil moderen slikke killingen tør og bide 
navlestrengen over og spise moderkagen. 
Så er hun klar til at få presseveer igen, og 
føde den næste killing. Ofte kan der være 
en længere pause halvvejs i fødslen. 

En fødsel af et kuld på 4 killinger der 
tager 60-90 minutter vil være dejligt for 
opdrætteren. Men det er sjældent sådan. 
15-30 minutter med veer, 30-60 minutter til 
den næste killing bliver født, er mere realis-
tisk. Det er heller ikke unormalt, at en fødsel 
tager et par dage. Det sker relativt ofte, at 
2 killinger bliver født den ene dag, og så 
kommer der en killing mere den næste dag. 
En død killing tager også længere tid at få 
ud, da den ikke selv kan hjælpe til.

Det er også en god ide lige at tjekke kat-
tebakken, det er ikke ualmindeligt den første 
killing bliver dumpet der!

Man kan ofte selv mærke om der er flere 
killinger ved at lægge sin hånd på hunkat-
tens mave. Hvis der er en killing mere, vil 
den kunne mærkes som en hård klump, 
der på et eller andet tidspunkt bevæger 
sig. Livmoderen er selvfølgelig udvidet 
efter en fødsel, det kan nogen gange godt 
forveksles med endnu en killing, men det er 
altså bare den udvidede livmoder, man kan 
mærke.

Hvad hvis hun føder for tidligt?
For at killingerne skal overleve skal de helst 
ikke være født alt for tidligt. Hvis hun føder 
mere end et par dage for tidligt, er der 
sjældent levedygtige killinger. Der er altid 
en grund til at fødslen går i gang, ofte er 
det en død killing, der er årsagen. Hvis en 
killing er død vil det i løbet af bare et par 
dage kunne give fosterforgiftning og have 
indvirkning på resten af killingerne, Man 
kan desværre ikke rigtigt gøre noget ved 
det. 

Hvad kan man selv gøre,  
og skal man hjælpe katten under 
fødslen?
Det er en naturlig ting for en kat at føde, 
så man skal blande sig så lidt som muligt. 
En fødende kat kan godt lide at fornemme, 
man er der og snakker lidt med hende, 
man kan kalde det at holde i pote, men 
mere skal man helst ikke gøre. Jo mere man 
blander sig, jo mere stress giver man den 
fødende kat. Ofte føder katte om natten 
hvor der er fred og ro. I forbindelse med 
en sædefødsel kan man godt have lyst til 

at hjælpe lidt med, men man skal være op-
mærksom på, at en killing er lille og slimet 
og svær at holde om, og hvis man skal hive, 
skal man gøre det i forbindelse med en 
ve, og det er bedst at tage fat om killingen 
foran hofterne med et stykke klæde,- f.eks. 
en vaskeklud eller et stykke godt slidt 
viskestykke.  Ofte hører man om killinger, 
der er blevet hevet i og mangler noget af 
et ben eller noget af halen. Tzaren’s Blue 
Captain Cut, en russer fra gamle dage, fik 
sit navn af netop den grund, da noget af 
halen røg af i kampens hede.

Hvor mange moderkager skal man 
lade hunkatten spise?
Man skal lade hende spise de moderkager 
hun har lyst til. Der er mange gode vitaminer 
i dem, som hun har godt af. Hvor katte 
normalt ikke spiser så meget råt kød, kan 
moderkager godt give lidt tynd mave, men 
det går over af sig selv. Det kan også give 
forstoppelse, hvor hun kan have gavn af 
lidt hjælp f.eks. i form af lidt Lactulose eller 
anden laksantia. Spørg dyrlægen til råds.

Kejsersnit hvornår? 
Når en drægtig hun skal til at føde, veerne 
er i gang, men går i stå. Hvordan ved man, 
hvornår man skal tage til dyrlægen?

Svar fra Stig Feldballe:
Det er et vanskeligt spørgsmål.  Der er 

ikke noget entydigt svar, da katte ikke viser 
klare tegn på, hvor de befinder sig i deres 
fødsel, med mindre der ses en killing i ydre 
kønsåbning. Det er sjældent muligt over 
telefonen, at afgøre, om et foster ligger til 
fødsel, eller katten går i stå, uden at et fos-
ter er lagt til fødsel. Det er heller ikke muligt, 
at afgøre hvordan fostrene har det. Det skal 
nok altid antages, at når en fødsel er gået 
i gang, og tegnene på fødsel stopper, er 
der noget galt.  Den korte besked er, at det 
klogeste altid er, at en dyrlæge kigger på 
katten, der går i stå. At det så er velkendt, 
at katte kan gå i stå i en fødsel i helt op til 
24 timer uden, at der er noget galt, er også 
sandt. 

Det kan også for en dyrlæge, være 
særdeles vanskeligt at vurdere, om katten er 
gået i stå, eller om der er problemer med 
fostrene. Her har det også stor betydning, 
om der er født en eller flere killinger, eller 
katten går i stå uden, at der er født en kill-
ing, eller at der er kommet en killing til syne. 
Jeg er mere tilbøjelig til, at bede ejeren om, 
at slå koldt vand i blodet, hvis der har været 
passage af en killing, men der er naturligvis 
risiko for, at et efterfølgende foster også 
kan ligge forkert. 



Der er også stor forskel på, om det er 
en førstegangsfødende eller det er en kat, 
der tidligere har født (uden problemer vel 
at mærke). Jeg vil oftest have tendens til 
at give katten, der tidligere har født lidt 
længere snor. 

Dyrlægen har mulighed for, at vurdere 
hunkattens status, hvorvidt der ligger en 
killing til fødsel, og i så fald, kan man med 
en finger mærke, hvordan killingen ligger 
(hovedet, sædefødsel, ben foldet om krop-
pen). Dyrlægen kan give ve-stimulerende 
indsprøjtninger med kalk og oxytocin. Ende-
lig kan dyrlægen vurdere killingernes status, 
især deres hjerteslag ved en scanning. Er 
killingerne af en eller anden grund døde 
i livmoderen, er det sjældent nødvendigt, 
at lave kejsersnit, så længe hunkatten har 
det godt. De døde killinger skal nok blive 
født, men det tager længere tid (medmindre 
det er en kat, der af andre grunde ikke 
kan føde). På trods af disse muligheder, er 
det altid svært, at råde opdrætteren med 
hensyn til kejsersnit eller ej. 

Hvorfor oplever man nogle gange 
at en hun er så lang tid om at 
føde, at killingen dør kort tid 
efter?
Svar fra Stig Feldballe:

Der ligger en del af svaret i det 
foregående. Langvarige fødsler tærer også 
på killingernes kræfter. I nogen tilfælde, 
er det simpelthen længden af fødslen, der 
svækker, men der er også en række andre 
ting, der kan spille ind:

I fosterlivet ligger killingen beskyttet af 
hinder med væske i. Iltning og ernæring 
foregår gennem navlestrengen. Når fødslen 
går i gang, vil hinderne briste, og det 
betyder, at killingen så skal til at trække 
vejret selv. Under fødslen kan killingen i 
højere grad sluge fostervæske, hvis fødslen 
er langvarig. I værste fald kan noget af 
fostervæsken ende i lungerne og give en 
lungebetændelse. 

En passage igennem en for snæver 
fødekanal, kan trykke på fosteret, og 
svække det. Sætter fosteret sig fast (dette vil 
jo ofte være årsag til den langvarige fødsel) 
og fødslen dermed trækker ud, vil hunkat-
tens krop have gjort fosteret klar til fødsel, 
og hvis fødslen så alligevel ikke sker, kan 
iltmængden i blodet falde, hvilket kan skade 
fosteret. I forbindelse med fødsel udvider 
lungerne sig ved hjælp af en kraftig vejr-
trækning. Denne vejrtrækning kan udeblive 
og lungerne dermed aldrig udvide sig helt.

Kapitel 7.
Efter fødslen
Hvis mor ikke vil vaske  
killingerne efter fødslen?
Det sker nogle gange, oftest førstegangs-
fødsler, at morkatten ikke vil vaske sine 
killinger, eller i øvrigt ikke vil tage sig af sine 
killinger. Det er ofte fordi de er forvirrede 
over pludselig at have født. Heldigvis går 
det hurtigt over, og moderfølelsen vinder. 
I dette tilfælde skal man som ejer klippe 
navlestreng over, smide moderkage væk og 
gnubbe killingen tør. Et håndklæde er godt 
til at gnubbe med.

Navlestrengen klippes over med en 
rengjort saks et passende stykke inde efter 
man har nulret det stykke, hvor man vil 
klippe, med neglene. Må ikke klippes for 
tæt på killingen, da den så kan forbløde, og 
der er større risiko for, at en infektion kan 
gå ind den vej. Den kan godt være lidt sej. 
Man ser hurtigt hvis morkatten ikke vil gøre 
dem rene bagi, så hvis der sidder afføring 
skal man vaske af med en vådserviet. Men 
heldigvis er det sjældent. Man kan smøre 
lidt blødt smør i rumpen på killingen for at 
hjælpe moderfølelsen lidt på vej. De fleste 
katte elsker smør.

Hvad gør man, hvis hunkatten 
bliver obstiperet/forstoppet
Enkelte hunkatte kan blive temmelig for-
stoppede i forbindelse med fødslen, så hold 
lige øje med, om hun har afføring. Hvis 
hun ikke har afføring i ca. 4 dage kan man 
hjælpe hende med f.eks. 1 ml Lactulose, 
der kan købes på apoteket. Kontakt din 
dyrlæge for råd og vejledning. 

Hvordan ser man forskel på  
han- og hunkillinger
Ja, det kan være svært selv for erfarne 
opdrættere, og der findes flere metoder til 
at afgøre det; vælg den du synes, er lettest. 
Man ser det som regel bedst, lige når de er 
født. Man kan godt ændre mening op til en 
uge efter fødslen, men det ender som regel 
med at være det, man først har set. I mange 
bøger beskrives det som at hunner ligner et 
udråbstegn! og hanner et spørgsmålstegn? 
Der er større afstand mellem hullerne hos en 
han end hos en hun.

Andre ser det på, at en hankilling har et 
rundt hul og en hunkilling et aflangt. 

Andre igen ser det på, at der er to små 
forhøjninger på hver side af midterlinjen, 
der bliver til skamlæberne på hunkill-
ingerne. På hankillingerne er der en stor 
forhøjning, der eventuelt kan være delt 

på midterlinjen, der bliver til pungen, på 
hankillingerne.

Hvordan mærker man killingerne, 
så man kan se forskel
Nogen mærker slet ikke deres killinger. Der 
er næsten altid nogle forskelle man kan se: 
forskel i køn, forskel i pelsfarve og pel-
skvalitet osv. Hvis man skal mærke dem, kan 
man vælge at klippe noget af deres pels af, 
forskellige steder. Andre bruger ‘halsbånd’, 
men der vil altid være en risiko for at det 
sidder fast på en eller anden måde. Negle-
lak er hyppigt anvendt, men heller ikke altid 
lykken, da en emsig mor og renlige killinger 
slikker det af.

Hvad gør man med en død killing
Nogen smider dem ud med husholdningsaf-
faldet. Andre begraver dem i haven, eller 
afleverer dem hos sin dyrlæge. Det er en 
smagssag. Hvis du foretrækker dyrlægen, 
så læg dem i en plasticpose i fryseren, indtil 
du kommer forbi.

Kapitel 8  
Defekter/sygdomme
Defekter/sygdomme som ses  
umiddelbart efter fødsel

Ganespalte forekommer sjældent, men 
ses som en kløft i ganen. En killing med 
dette problem kan ikke die og vil dø af sult, 
hvis man ikke lader dyrlægen aflive den. 

Haleknæk, (det kraftige) kan forekomme 
i større eller mindre grad. 

Skæve forben kan også forekomme 
i mere eller mindre sværhedsgrad, men 
kattene klarer sig ofte forbløffende godt 
trods defekten. Desværre er nogle skader 
så kraftige, at man må aflive killingen. Der 
er ikke rigtig nogen forklaring på dette 
problem.

Fading kitten syndrom er en 
betegnelse for et syndrom, hvor en killing 
under 1-2 uger gammel, bliver svag, holder 
op med at die, sygner hen og til sidst dør. 
Syndromet kan skyldes blodtypeuforlige-
lighed, men det kan også skyldes bakterier 
eller vira, der typisk overføres fra morkat 
til killing i forbindelse med fødslen. Vil man 
have opklaret den eksakte årsag, skal man 
konsultere sin dyrlæge. Men ofte kan end 
ikke dyrlægen give et sikkert svar. Listen 
over ting, der er påvist eller mistænkt for at 
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give FKS, er meget meget lang.
Fladbrystethed er når killingen er født 
med et fladt bryst, det vil vise sig i de første 
leveuger. De killinger som er let påvirket af 
dette problem kan leve udmærket. Der kan 
være forskellige årsager til dette, eller bare 
en tilfældighed. 

Defekter/sygdomme som først ses 
senere.

Halefejl: Den sværeste halefejl, er den 
man ikke kan mærke før killingen har en vis 
alder, ofte er det ikke noget man bemærker 
før omkring 3-4 måneder. Det er en lille 
ujævnhed næsten helt ude ved spidsen af 
halen. Nogen har haft en kat som nåede at 
blive GIC (en meget høj titel på katteudstill-
ing), uden at der var nogen dommer, der 
bemærkede det. 

Patella luxation: (løse knæskaller) ses 
hos nogle russere, men det er forholdsvis 
sjældent. Er opdelt i flere sværhedsgrader. 
En god dyrlæge kan mærke det når de 
kommer til dyrlæge tjek.

Navlebrok: Mærkes som en udposning 
på navlen, hvis ikke man selv har opdaget 
det, opdager dyrlægen det ved første 
dyrlæge tjek.

Mono/kryptorkid: Den ene eller 
begge sten skal falde ned i pungen, nogle 
hankillinger kan godt være lidt længe om 

det. Som regel vil dyrlægen kunne mærke 
om de er på vej, senest ved 2. vaccination.

Øjenbetændelse: I forbindelse med 
at killingerne skal åbne øjnene, skal man 
sikre sig, at der ikke er noget øjesnask som 
gør, at øjet forbliver lukket. Man kan bruge 
saltvandsdråbe som f.eks. Visyn til at åbne 
øjnene med. Senere i opvæksten kan øjen-
betændelse også forekomme. Øjensalve/
dråber fås kun på recept! De mest almin-
delige øjensalver/dråber er: Terramycin, 
Kloramfenikol, Isathal (Fucitalmic)
Her er hvad Stig Feldballe skriver:

Alle de 3 nævnte produkter: er øjenmi-
dler, der udelukkende indeholder antibioti-
ka. Det er så forskellige typer, med forskel-
ligt virkningsspektrum. Hvornår man bruger 
hvilket produkt kommer an på forskellige 
ting. En simpel akut øjenbetændelse, vil 
altid skulle behandles med et smalspektret 
(virksomt overfor færre bakterier) produkt.  
Her vil man ofte vælge isathal, der ganske 
rigtigt tidligere hed Fucithalmic, da det er 
smalspektret og samtidig kun skal gives 
2 gange om dagen, fordi der er tilsat et 
bærestof, som gør, at stoffet ikke ‘skylles’ 
ud af øjet så hurtigt, som andre midler gør.  
Kloramfenikol er bredspektret, men skal som 
salve gives 3-4 x daglig og som dråber 4-6 
gange dagligt, hvilket kan være vanskeligt 
for mange ejere. Terramycin indeholder 
tetracyklin, som bruges, hvis der er mistanke 
om, eller ved påvisning af mere specifikke 

infektioner, som f.eks. mycoplasma og 
chlamydophila.

Diarre: Det er ikke unormalt at killinger 
får dårlig mave fra tid til anden. Hvis det er 
noget der bliver ved, skal man kontakte dyr-
lægen. Men her er nogle af de produkter, 
man kan bruge, og som ikke kræver recept. 

Probiotika til maven kan være: Zoolac, 
Canikur Pro og Pro-Kolin +

Her er hvad Stig Feldballe skriver:
De 3 nævnte produkter er alle probi-

otika.  Det er en gruppe af produkter, der 
er lavet til at understøtte tarmens funk-
tion i forbindelse med diarré (bakteriel, 
stress), eller i forbindelse med, at der gives 
antibiotika, hvor tarmens mikroflora vil blive 
angrebet. Alle 3 produkter indeholder en 
høj koncentration af bakterier.  Der er så 
nogle forskelle. Canikur indeholder koncen-
trat af en naturligt forekommende bakterie, 
med gode egenskaber. Zoolac indeholder 
derimod først og fremmest mælkesyrebak-
terier, som skal befolke tarmen og ud-
konkurrere skadelige bakterier. Canikur og 
Pro-kolin indeholder udover bakterier også 
stoppende elementer. Der er valgt forskel-
lige stoffer (stenarter/ler), men princippet 
er det samme. De mineralske elementer 
adsorberer og neutraliserer også skadelige 
bakterier. 

Canikur indeholder derudover også 
biomos, der stimulerer bakterievæksten og 
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hæmmer væksten af skadelige bakterier. 
Der er ikke noget krav om dokumenta-

tion for effekt af disse produkter, som der er 
for medicin.  Jeg har brugt alle 3 produkter.  
Det produkt, der først kom på markedet var 
Zoolac.  Det er et udmærket produkt, men 
vi har valgt at bruge de 2 andre produkter 
pga. deres indhold af stoppende elementer.

Div. infektioner: Der findes adskillige, 
noget mere nasty end andet. Men hvis ikke 
killingerne trives bør man snakke med sin 
dyrlæge om, hvad problemet evt. kan være.

Kapitel 9
Adfærd
Hvorfor bliver nogle hunkatte ag-
gressive i forbindelse med fødslen 
og efter, og bliver hun nogensinde 
normal igen
Det kommer lidt an på hvor mange katte 
man har. En hunkat med killinger vil altid 
være topkat.  Det er rent instinkt fra natu-
rens side, at man skal passe på sine børn. 
Det er altid bedst at have en fødende kat 
i et isoleret rum, også under killingernes 
opvækst. 

Selvom en morkat har sine bedste 
venner blandt de andre katte i en flok, vil 
det ofte være anderledes i det øjeblik der 
er killinger. Hvis man lukker andre katte 
ind til en mor med killinger, og de for alvor 
kommer op at slås, kan der ske uoprettelig 
skade, og katte som før har været bedste 
venner vil ikke mere kunne være sammen. I 
det øjeblik killingerne er væk, vil morkatten 
oftest blive ‘normal’ igen. Det sker, at det 
tager nogle måneder, hvor man langsomt 
må sluse dem sammen igen; men det er 
heldigvis sjældent. Har man mulighed for at 
have et killingeværelse, er det det enkleste. 
Så kan man lukke killingerne ud til de andre 
katte, når man mener, de er gamle nok, til 
at blive socialiseret, men sjældent morkat-
ten. 

I de tilfælde hvor man kun har en kat 
mere, vil det være lettere på et tidspunkt at 
have den sammen med mor og killinger. 
Men man skal altid være opmærksom, og 
hvis det trækker op til slåskamp, skal man 
skille dem ad.

Der er selvfølgelig ikke altid problemer, 
nogle opdrættere kan have flere hunner 
med killinger sammen, hvor de hjælpes 
ad med at passe alle killingerne i fryd og 
gammen.

Hvorfor flytter kattemor  
killingerne, og må man  
gøre noget ved det?

Mens killingerne stadig er små, vil nogle 
missemødre have en tendens til at flytte 
killingerne. Dette skyldes hendes beskytter-
instinkt, der sørger for at fremmede rovdyr 
ikke tiltrækkes af lugten af killingerne, Det 
forebygges lettest ved at holde fødekassen 
ordentlig ren, skift underlag ca. en gang om 
ugen. Læg også et tæppe eller et hånd-
klæde halvt over fødekassen så det bliver 
som en hule, så føler de sig mere sikre.

Når killingerne bliver omkring 4 uger og 
er begyndt at bevæge sig mere og mere 
rundt i og udenfor fødekassen, hvilket gør at 
morkatten bliver bange for at miste overblik-
ket over killingerne, og at ”nogen” kommer 
og tager dem, kan hun også finde på at 
flytte dem. Hvis det er et sted, som er ok for 
dig, så er det lettest at lade hende gøre det. 
Det kan godt være meget hårdt arbejde 
for opdrætter, at insistere på, at killingerne 
bliver hvor de er. Nogen har været med til 
at måtte lukke mor og killinger inde i et bur 
for at få dem til at blive.

Kapitel 10 
Killingens udvikling

Den første uge

En russerkilling vejer i de fleste tilfælde 70-
90 gr. ved fødslen, killinger på en fødsels-
vægt på 50 gram ses også, ofte er det ved 
1. gangs fødsler. De kan sagtens overleve, 
men er selvfølgelig lidt mere skrøbelige. De 
første 24 – 48 timer efter fødslen får de 
råmælk, som er særlig rig på antistoffer, og 
skal booste deres immunsystem, indtil deres 
eget begynder at virke. Det er meget vigtigt 
de får denne mælk! Det er ikke unormalt at 
killinger taber sig lige efter de er født. Man 
skal helst undlade at give erstatningsmælk 
i den periode de får råmælk. Killingerne 
er med til at få mælkeproduktionen i gang 
når de dier, og hvis man giver for meget 
erstatningsmælk, vil de sutte mindre. Der 
kan godt gå op til en uge efter fødslen, 
før der rigtig kommer gang i den. Killinger 
kan sagtens tåle at tabe sig, killinger på 50 
gram skal man selvfølgelig være lidt mere 
varsom med. Den første uge er den mest 
kritiske i en killings liv. Hvis en killing ifm. 
fødslen sluger fostervand og får lunge-
betændelse, vil den typisk dø i løbet af den 
første uge. Fading kitten syndrom (tidligere 
omtalt). Også uhæmmet brug af erstat-
ningsmælk kan medføre dødelig udgang. 
Der kan også være noget galt med killin-
gen, som man ikke umiddelbart kan se, den 
vil også typisk dø i uge et. Nogle gange 
ser man en mor skubbe en killing væk, fordi 

hun ved den er syg og ikke skal leve. 
Killinger skal have MEGET ro, de første 

2 uger. Man skal lade morkatten tage sig af 
dem. Hvis man hele tiden tager killingerne 
ud af fødekassen bliver morkatten stresset 
og dermed også killingerne. Mælkeproduk-
tionen kan stoppe hos stressede mødre. 
Mormis forlader sjældent fødekassen i de 
første uger, og man ser ofte en hunkat, 
der kan ‘holde sig’ i flere dage. Mange 
sætter stor pris på at have maden stående 
lige udenfor fødekassen så man ikke skal 
gå så langt. Man må ikke sætte mad inde 
i fødekassen. Mor skal nok komme ud at 
spise, når der er behov.

Killingerne fødes døve og blinde. Deres 
lugtesans er heller ikke fuldt udviklet, men 
er god nok til, at de kan finde deres mor og 
dievorterne. Deres smagssans er heller ikke 
fuldt udviklet, men giver dem en præference 
for den søde modermælk. Navlestrengen 
visner og falder af, når killingen er 3-5 dage 
gammel.

Hvor meget tager en killing på?
Hvis mor har godt med mælk kan en killing 
godt tage 70-100 gr. på i løbet af den 
første uge, og derefter øger den støt sin 
vægt. En killing kan godt tage 10-15 gram 
på om dagen, men nogle gange slet ikke 
noget, eller bare et par gram, man behøver 
ikke gå i panik. Hvis man er nødt til at 
støttemade, skal man huske at mælken skal 
varmes, en killing må ikke få mad, hvis den 
er kold, det kan den dø af.

De kan få mælk i lungerne, hvilket giver 
en kemisk lungebetændelse, som de dør 
af. Små killinger på under ca. 60 gr. kan 
dog ikke tåle at tabe sig. Som regel skyldes 
vægttab i starten, at mors mælk ikke er 
løbet ordentlig til. Det gør den så oftest i 
løbet af nogle dage. 

Hvis man skal støttemade, skal man 
sørge for ikke at give så meget, at man 
mætter killingerne, så de holder op med 
at die, og dermed ikke stimulerer mors 
mælkeproduktion. En tommelfingerregel for, 
hvor meget man skal give er 1-2 ml mælk 
2-4 gange om dagen. Da de fleste af os 
går på arbejde er det ikke muligt at give så 
mange gange, så man må gøre det så godt 
man kan, når bare killingerne tager lidt på, 
er det fint. Når man giver modermælkser-
statning skal en killing ikke tage 15g på i 
døgnet, så er det alt for meget. Killinger er 
faktisk døde af at få for meget erstatning. 
De modermælkserstatnings-produkter der 
kan bruges er; flydende KMR-mælk, Royal 
Canin tørmælk og gedemælk. Man kan dog 
med fordel starte med gedemælk (bedst 
til helt små killinger ifølge doktor Stig) og 
siden blande med KMR-mælk. Præcis hvor 
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meget og hvor ofte hænger sammen med, 
hvad killingen vejer, og hvor meget den har 
tabt sig. Her kan man med fordel rådføre 
sig med en erfaren opdrætter. 

Alle sunde mødre har stort set mælk, 
kan tjekkes ved at malke lidt mælk ud, men 
nogle gange kan den være lidt for tynd, 
derfor tager killingerne ikke så meget på, 
men det er vigtigt at killingerne sutter hos 
deres mor. Ved tilfælde af brystbetændelse 
og feber hos morkatten, skal dyrlægen 
selvfølgelig konsulteres.

Uge 2-3:
Når killingerne er 5-10 dage gamle, åbner 
de øjnene, men der går endnu nogle dage, 
før de kan fokusere. Hvis ikke øjnene er 
åbnet efter 14 dage kan man med fordel 
bløde dem lidt op med saltvand, da der kan 
sidde noget betændelse, der holder øjet 
lukket. Når øjnene åbnes, er de blå ligesom 
hos alle andre racer. Øjnene er meget 
lysfølsomme lige når de åbnes, derfor skal 
man passe på med alt for stærkt lys. 

I samme periode begynder hørelsen at 
virke, men også her går der lidt længere tid, 
før de kan lokalisere, hvor lyden kommer 
fra.

Omkring 2-ugers alderen begynder 
tænderne at bryde frem.

I den første periode af killingernes liv 
tager morkatten sig af urin og afføring. Hun 
stimulerer dem ved at vaske dem omkring 
genitalierne. I de første dage kaldes af-
føringen for meconium og er tyk og sort 
som tjære. Det skyldes fordøjet fostervand 
etc., som den har slugt i fosterlivet. Derefter 
bliver afføringen tyndere og ligner karrygul 
remoulade. Man ser dog ikke altid afførin-
gen, hvis morkatten holder killingerne pænt 
rene.

De små killinger kan ikke holde varmen 
selv, men er afhængig af deres mor og 
søskende. Som nyfødt har killingen en krop-
stemperatur på ca. 35,5-36 0C, den stiger 
til 37,5 0C efter den første uge. Omkring 4. 
uge har killingen normal temperatur (max 
39, men ofte omkring 38-38,5 0C). En ny-
født killing sover ca. 80 % af tiden, og dier i 
det meste af den vågne tid.

De første uger bevæger killingen sig 
omkring ved at krabbe med forbenene og 
slæbe bagbenene efter sig. Snart begynder 
den dog også at bruge bagbenene. 

I denne periode skal man primært lade 
morkatten tage sig af killingerne. Man 
skal dog huske at veje dem 1-2 gange om 
dagen. Det er sådan man lettest opdager, 
hvis en killing mistrives og har brug for støt-
temadning eller dyrlægen. Det bedste, man 
kan gøre for killingerne, er at tage sig godt 
af mor og forkæle hende, så hun har over-

skud til at påtage sig moderrollen. De fleste 
russere er nu i øvrigt de rene supermødre. 

Hvis killingerne ikke tager på som de 
skal, kan støttemadning komme på tale. 
Men man skal ikke bare gribe til støttemadn-
ing ved det mindste vægttab, da det ikke er 
uden risiko. Se under punktet: Hvor meget 
tager en killing på?

Der er stor forskel på, om man hjælper 
morkatten med at give mælk, noget helt an-
det er at flaske killinger op hvor morkatten 
er død. At flaske en killing op er et kæmpe 
arbejde, som man nøje skal overveje, før 
man giver sig i kast med det.

4-5 uger
Fra killingerne er 3-7 uger er en meget 
vigtig periode. Det er her den primære 
prægning og socialisering foregår. Den va-
rer helt til killingen er 12 uger og selvfølge-
lig også ældre; men det er her alt nyt skal 
læres og tilvænnes.

Det er her, det er vigtigt, at killingen 
præsenteres for så mange nye ting som 
muligt: andre katte, hunde, mennesker,- vok-
sne som børn, fugle, legetøj, støvsugeren, 
høje lyde, pludselige lyde,- ja man kunne 
blive ved. Det er her killingen lærer, at alle 
de mange ting ikke er farlige og gør dem 
ondt, så den også senere i livet vil have let 
ved at lære nye ting at kende, og senere vil 
kunne komme til dyrlægen og på udstilling 
og i sommerhuset eller på hotel uden at 
blive bange. 

Det er også i denne periode, man begy-
nder at lære, hvad der er forbudt, hvæsse 
kløer i sofaen, gå på køkkenbordet osv., og 
hvad der er tilladt; hvæsse kløer i kradse-
træer, lege med legetøj osv.

Allerede fra 3-ugers alderen er de oppe 
og gå på alle fire, og snart begynder de 
også at løbe, selvom det ser lidt ubehjælp-
somt ud i starten (grisegalop). De indbyrdes 
lege bliver voldsommere, og både tagfat 
og brydekampe er vældig populært. De 
begynder også så småt at klatre, og en 
yndet beskæftigelse hos mange killinger er 
at klatre i deres menneskers ben. Det gør 
djævelsk ondt, men fat mod: de vokser fra 
det igen 😊. De begynder også at få øjnene
op for legetøjets velsignelser. Mors hale 
er også et meget yndet stykke ‘legetøj’. 
Mor anbringer sig tit et sted, hvor hun kan 
overvåge løjerne.

Killingerne bliver også i stand til at soig-
nere sig selv, men mor hjælper stadig til. De 
dier stadig, men med aftagende hyppighed.

Den fysiske udvikling går stærkt fra 4-5 
uger. Killingerne begynder som regel at 
spise selv i denne periode. Der er flere 
slags begynder- kost. Nogen bruger moset 
vådfoder rørt op med KMR-mælk eller 

fløde. Royal Canin baby cat vådfoder, er 
et meget godt valg. Andre bruger torsker-
ogn eller makrel i tomat igen rørt op med 
KMR-mælk/Fløde. Man kan også bruge 
majsvælling (kan købes som færdigt pulver 
til spædbørn) rørt op med tun, makrel eller 
torskerogn. Man skal dog passe på med 
at bruge for meget menneske- tun, heller 
ikke til de voksne katte, da det indeholder 
meget tungmetal. Man skal også passe 
på, konsekvent at give f.eks. torskerogn og 
mælkeprodukter, der indeholder for lidt d-vi-
tamin, så calcium ikke kan optages normalt. 
Kan i værste fald give dårlig knoglevækst.

Man må aldrig bruge komælk, da 
killingerne ikke kan nedbryde det, heller 
ikke kattemælk (der ikke har noget med 
mælk at gøre, men er lavet på sojaprotein), 
som først må gives når de er 6 uger. Det er 
vigtigt at foderet har stuetemperatur, man 
må ikke give direkte fra køleskab. En mik-
robølgeovn er et rigtigt godt redskab til lige 
at give maden en snert af varme så maden 
lugter endnu mere tiltrækkende. Morkatten 
spiser ofte det der er tilbage på tallerkenen. 
Nogle gange vil hun gerne spise det hele 
selv uden at killingerne får noget, så skal 
man selvfølgelig overvåge, at killingerne får 
mad først. De fleste killinger finder hurtigt 
fidusen ved at spise selv. Men har de lidt 
svært ved at komme i gang, kan man give 
dem foderet direkte i munden enten med 
en ske eller på fingeren. Har man en mere 
stædig killing, der absolut kun synes, at 
mors mælk er det eneste saliggørende, kan 
man f.eks. prøve at blande foderet med 
smør. Det sker hyppigst, hvis killingen er 
alene eller kuldet er meget lille, så der sta-
dig er mælk nok til killingen. Men jo ældre 
killingerne bliver, kan mors mælkeproduk-
tion som regel ikke længere helt følge med 
killingernes behov. 

Rent fysisk er killingerne i stand til at kon-
trollere deres afføring og urin fra omkring 
3-4 ugers alderen, men de lader som regel 
mor klare ærterne indtil, hun holder op, 
hvilket senest sker, når de begynder at spise 
selv. Så skifter afføringen farve og konsis-
tens, så den ligner den voksnes, bare i mini 
udgave. De bør derfor senest have adgang 
til en bakke med ikke for høj kant med ikke-
klumpende grus (de kan finde på at spise 
det, hvilket kan give klumper i maven), når 
de begynder at spise selv. Man kan med 
fordel begrænse killingernes opholdsareal, 
indtil de finder ud af det der med bakken. 
Man kan bruge en kravlegård, indhegning 
eller et mindre rum. Det er ikke unormalt at 
de små killinger har lidt lind mave, men det 
skal selvfølgelig gerne blive mere fast efter 
et stykke tid.

Når killingerne har lært at spise, kan 
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man gå over til at give dem mere voksent 
foder, men man skal huske det stadig skal 
være meget findelt. Der findes vådfoder der 
specielt er lavet til killinger, det står udenpå 
dåsen. Hakket rå oksekød og kogt kylling 
er for det meste også et hit. Man skal passe 
på i starten, at killingerne ikke spiser deres 
mors mad, hvis det er i større stykker. De 
kan få det galt i halsen. Hvis killingerne 
efter et stykke tid begynder at spise mindre 
vådfoder og stadig tager fint på, er det 
sandsynligvis, fordi de er begyndt at spise 
tørfoder uden, du har opdaget det.

De skal have mad 2-3 gange om dagen. 
Hvor meget de skal have at spise, finder du 
hurtigt ud af. De spiser ikke for meget, men 
skal have lov til at spise, det de kan. Kill-
inger skal altid have adgang til frisk vand, 
enten til at drikke eller tage bad i 😊.

På et tidspunkt skal killingerne også lære 
at spise tørkost, der kan godt gå et stykke 
tid, før de synes det er attraktivt at spise. 
Man kan nogle gange med held, give dem 
opblødt tørkost blandet med vådfoder så 
de lærer smagen at kende, så er der ikke så 
langt til, at de spiser det råt.

I slutningen af perioden begynder 
killingerne så småt at lege med hinanden. 
Her kan man starte med at klippe deres 
klør, bare den yderste spids, da de dels kan 
komme til skade (klo i øjet), når de leger, og 
dels for at vænne dem til det.

6-7 uger
Nu begynder løjerne for alvor. Killingerne 
ræser rundt og leger voldsomme lege. Mo-
torikken bliver hurtigt bedre. Nu begynder 
de også for alvor at klatre op i højderne. 
Også legetøjet bliver for alvor en del af 
legen. Snart er intet sted i hjemmet helligt. 
Det er også nu, der skal sættes grænser! 
Selvom det kan være meget svært, og man 
bliver lidt træt når man for 117. gang smider 
en killing ned fra bordet for at spise sin mad 
i fred.

Prægningen er fortsat yderst vigtig, og 
selvfølgelig skal de overøses med kær-
lighed, men derfor kan man godt sige nej. 

For at sikre optimal prægning og socia-
lisering skal man fortsat sørge for at have 
killingerne i hænder og lege med dem så 
meget som muligt i deres vågne timer. Men 
de skal have lov til at være i fred, når de 
sover.

De sover fortsat meget, men når de er 
vågne er der fuld speed på.

Killingerne dier fortsat, men med læn-
gere og længere intervaller. Russermødre 
er kendt for at være meget tålmodige, og 
killingerne får gerne lov til at hyggedie frem 
til de flytter hjemmefra eller fylder 16 uger,- 
hvad der nu kommer først.

Efterhånden kan man også ofte se mor, 
der vandrer rundt og forgæves prøver at 
kalde rollingerne til orden. Efterhånden 
frister ikke engang mælkebaren altid.

8-12 uger
Når killingen er 8-10 uger skifter øjenfarven 
til en grumset let ubestemmelig farve. Noget 
senere får de den rigtige grønne farve, der 
hos nogen først er færdigudviklet, når katten 
er omkring 1 år gammel. 

Fysisk er perioden mest en fortsættelse 
af de tidligere uger, blot bliver motorikken 
til stadighed bedre, og bevægelserne bliver 
mere elegante.

I løbet af perioden begynder de også at 
udvikle sig fra nuttede killinger og mere i ret-
ning af ungkatte. Med andre ord begynder 
man at kunne ane den voksne kat, selvom 
ting som f.eks. øjenfarve og pels langtfra 
altid er færdigudviklet.

Mormis kommer ofte i løbetid, når 
killingerne er 8-10 uger. Det er ok at give 
p-piller.

Husk fortsat prægning og socialisering. 
Det er nu ved at være sidste chance for at 
lære killingerne om alle de ting og men-
nesker især, som ikke er farlige.

Killingesikring af hjemmet
Det drejer sig mest om sund fornuft. Sørg 
for at de ikke kan komme op, hvor de 
risikerer at falde ned og slå sig alvorligt. 
Luk låget på toilettet! Som helt små kan 
de faktisk drukne, senere bliver de bare 
møgbeskidte og må i bad.

De er faktisk forbløffende adrætte og 
vælter sjældent ting, men sæt de ting, du er 
mest øm om op, hvor de ikke kan nå dem 
eller ind i et skab.

Killinger bliver spærret inde i skabe eller 
aflukkede rum den ene gang efter den 
anden. De lærer sjældent at holde sig væk, 
men hyler gerne op, når de keder sig eller 
føler sig ensomme, så de kan blive lukket ud 
igen ,- den ene gang efter den anden.

Kapitel 11
Dyrlægebesøg

Vaccination

Man bør snakke med sin dyrlæge om 
hvornår vedkommende mener man skal 
vaccinere, der er forskel på, om man har 
et katteri med mange katte, eller bare et 
par katte. Dyrlægen vil også vejlede dig i 
om man skal vaccinere med levende eller 
død vaccine. Og om man skal vaccinere 2 

eller 3 gange. Men man bør vaccinere sine 
killinger 2 gange inden de flytter hjemme-
fra. Selvom FIF’e reglerne siger man kan 
nøjes med en gang. Ofte vil det være ved 8 
og 12 uger man vaccinerer. Nogle vælger 
at vaccinere en 3. gang ved 16 uger. Et 
interval på 3-4 uge mellem hver vaccination 
er det bedste. 

Neutralisering
Man bør også nu tage stilling til om kill-
ingerne skal neutraliseres inden de flytter 
hjemmefra, og hvornår tidspunktet er det 
bedste. Er det før uge 12? eller senere? 
Dyrlæger har forskellige meninger om 
dette. Nogle vil slet ikke neutralisere, før 
de er 6 måneder. Andre mener, de skal 
veje omkring 1.5 kg. Hunkillinger kan blive 
neutraliseret hvornår det skal være, hankill-
inger skal man helst vente med til stenene er 
faldet ned. Det gør arbejdet meget lettere 
for dyrlægen. Men man bør vælge en dyr-
læge, som har det rigtige udstyr til at gøre 
det så lempeligt som muligt. Se appendix 8 
om tidlig neutralisering.

Chip eller øremærkning
Alle avlskatte skal være enten chippet eller 
øremærket, så man skal tage stilling til 
hvad ens killinger skal. Hvis killingerne skal 
neutraliseres kan man øremærke dem på 
samme tid. Men ikke alle synes det er sær-
ligt pænt, så kan man vælge at chipmærke 
og tatovere et C i øret. De fleste dyrlæger 
tilbyder sammen med mærkningen, at reg-
istrere dem i et katteregister i den nye ejers 
navn. De fleste avlskatte og udstillingskatte 
bliver chippet. 

Pas og rabiesvaccination
Hvis en af killingerne skal flytte til udlandet, 
skal man huske at den foruden chip, også 
skal have pas og en rabiesvaccination, det 
plejer at være nok til de fleste lande. Men 
man kan tjekke det på fødevarestyrelsens 
hjemmeside, eller spørge sin dyrlæge. Man 
skal huske, at killingen skal være chippet 
før/samtidig med den bliver rabiesvac-
cineret. Killingen skal være 3 måneder, før 
den må rabiesvaccineres, og kan 3 uger 
efter flytte til udlandet. 

Ormekur
Mange opdrættere giver deres killinger 
ormekur inden de flytter, men det er måske 
ikke altid nødvendigt, så spørg dyrlægen.
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Kapitel 12 
Killingerne flytter 
snart hjemmefra

Valg af købere
På denne tid af killingernes liv, er de for det 
meste allerede afsat, da der er rigtig stor 
efterspørgsel på russerkillinger, og nogle 
opdrættere har endda venteliste. Mange 
mennesker henvender sig også til klubben, 
og henvendelserne bliver sendt videre til 
de opdrættere der har eller venter kill-
inger. Man skal selvfølgelig huske at tjekke 
parringskontrakten før man sælger sine 
killinger, det kan jo være man har skrevet 
under på, at en af killingerne er betaling for 
parringen, eller om man må sælge til videre 
avl, inden man laver aftaler om dette. Det 
er også en god ide på forhånd at tænke lidt 
over hvem man vil sælge sine killinger til. Vil 
man for eksempel sælge til folk der vil have 
sin kat som udekat? 

Fodervært
Det er ikke en hemmelighed, at klubben 
mangler aktive opdrættere og udstillere, 
og vi har igennem et stykke tid snakket om 
hvordan man skulle tiltrække folk. En måde 
at gøre det på, kan være at tilbyde folk at 
være fodervært. En fodervært får en han/
hunkilling til et mindre beløb, imod at skulle 
have x antal kuld på denne hun eller holde 
en han fertil til parring af x antal hunner. 
Man skal selvfølgelig lave en meget klar 
aftale om, hvordan dette skal foregå, men 
via dialog med de mennesker der kontakter 
en opdrætter for at købe en killing, har det 
faktisk vist sig, at en hel del er interesseret 
i sådan en handel. Det at opleve at have 
killinger og se dem vokse op, er en utrolig 
oplevelse, og måske vil denne oplevelse 
gøre, at en fodervært ønsker at prøve at få 
endnu et kuld, hvem ved. 

Der er jo ikke mange opdrættere der er 
blevet ringet op af mennesker, der gerne vil 
have en killing til opstart af opdræt vel? 

Beholde en killing?
Har man tænkt sig at beholde en af 
killingerne til videre avl/udstilling, kan det 
være en god ide at spørge andre opdræt-
tere til råds. Specielt hos den opdrætter, 
man har købt sin hunkat hos, da denne 
for det meste ved, hvad der ligger bag i 
stamtavlen, og hvad der kan forventes at 
komme ud af killingerne. Det er svært at se 
på killingerne og bestemme hvilken en, der 
er den bedste. De fleste killinger udvikler 
sig hele tiden, så i virkeligheden bør man 

beholde killingerne, indtil de er omkring 5 
måneder. Selv mange erfarne opdrættere 
kan blive overrasket over udviklingen af 
deres killinger efter et år.

Kontrakt
Man kan bruge Felis Danica’s officielle 
kontrakt, se appendix 9. Der er plads til 
selv at tilføje tekst. Det er vigtigt at skrive 
i sin kontrakt, at køber skal kontakte dig 
og din dyrlæge ved sygdom, før man 
vælger at søge andre og ofte meget dyrere 
løsninger. Lige meget hvor man sælger sin 
killing til, er ens personlige dyrlæge kun et 
telefonopkald væk. Der er desværre ofte 
splid mellem sælger og køber på netop 
dette punkt. Faktisk har opdrættere nærmest 
måtte gå fra hus og hjem for at betale nogle 
dyrlægeregninger ude i byen. Man bør få 
sin dyrlæge til at underskrive sundhedsat-
test inden killingen flytter, og så tæt på 
afrejsedagen som muligt. 

På kontrakten kan man også skrive en re-
tur periode, og hvad køber får refunderet af 
købesummen, hvis killingen kommer tilbage. 
Man kan være ude for, at man sælger til en, 
der viser sig at være allergisk, det er der jo 
ikke rigtigt noget at gøre ved. Killinger der 
er syge må ikke sælges før de er raske, hvor 
længe der skal gå, må det være dyrlægen 
der bestemmer.

Hvis man sælger en killing til opdræt, er 
der flere ting, man skal skrive i kontrakten. 
Må killinger efter denne killing frit sælges til 
avl, eller er det kun hun/han killinger, der 
må sælges, eller er alt avl låst i x antal gen-
erationer. Hvad nu hvis den solgte kat, ikke 
kan reproducere sig? Men det bør være 
noget man på forhånd har aftalt med den 
opdrætter, der står i den anden ende. 

Det er også værd at bemærke, at vi er 
underlagt købeloven, se Birmaklubbens 
fortolkning af købeloven, appendix 10.Køb 
og salg af killinger.

Hvad skal/bør/kan følge med  
killingen, når den flytter  
hjemmefra?

Når killingen flytter hjemmefra skal stamtav-
len følge med i flg. reglerne, (det kan nogen 
gange godt være lidt svært, hvis der er lang 
ventetid på stamtavler), vaccinationsbog 
hvis ikke det står bag på stamtavlen og en 
pasningsvejledning, se appendix 11. 

Så bør man altid lave en kontrakt, og 
man bør også sørge for en sundhedsbog fra 
dyrlægen. Hvis killingen er chippet/øremær-
ket skal dokumentation også medfølge. 
Nogle opdrættere vælger at få dyrlægen til 
at registrere killingen i den nye ejers navn, 
så ved man, det er gjort. Hvis killingen er 
neutraliseret bør der også være dokumenta-
tion på dette, evt. på kontrakten. De fleste 
opdrættere giver mad, som killingen er vant 
til at få, med til den første tid. Ofte får man 
også legetøj, kattegrus og liggeunderlag 
med.

Nogle hovedklubber tilbyder gratis 
medlemskab af den pågældende hovedk-
lub, ofte tilmelder opdrætter selv den nye 
ejer, ellers ligger det i den info der hos 
alle hovedklubber følger med stamtavlen. 
Som noget nyt, er nogle hovedklubber 
også begyndt at tilbyde et gratis udstillings 
gebyr til den nye ejer. Nogle hovedklubber 
tilbyder rabat/gratis forsikring de første par 
uger efter flytning. 

Bør man forsikre sin kat?
Man bør overveje om det ikke er en god 
ide. Der kan hurtigt ske et eller andet, som 
gør at man kan få brug for forsikringen. De 
mest ”almindelige” dyreforsikringer giver 
rabat på 10% hvis man er medlem af en 
hovedklub. Men man skal læse forsikrings-
bestemmelserne godt igennem, da der er 
forskel på både deres ydelser og deres 
krav. Se den vejledende guide, appendix 
12 og 13.

Kapitel 13
Udstilling

Er det vigtigt at udstille  
sin Russian Blue?
Man kan ikke rigtig kalde sig opdrætter, 
hvis man ikke udstiller sine katte, bare en 
gang imellem. Hvis man bare skal have et 
enkelt kuld, er man jo ikke opdrætter i den 
forstand. Men det er vigtigt, at racen bliver 
udstillet og vist frem til mulige købere. Hvis 
man er flere, der udstiller, kan det også 
være rigtig hyggeligt at bruge sin week-
end på det. Flere opdrættere giver sine 
killingekøbere et gratis udstillingsgebyr, så 
folk kan prøve det af. Nogle skriver i deres 
kontrakt, at det er et krav at katten bliver 
udstillet én gang. De fleste opdrættere vil 
hellere end gerne hjælpe nye udstillere, 
og man kan altid låne udstillingsudstyr i 
klubben. Hvis man er interesseret i at prøve 
at udstille, er man velkommen til at henv-
ende sig til klubbens bestyrelse, som gerne 
vil hjælpe med tilmelding og forståelse af 
diverse udstillingsregler.

Man skal dog være indstillet på, at 
ikke alle dommere er ens, så man vil få 
bedømmelser der er vidt forskellige, og 
det kan være meget svært at forstå, men 
man vænner sig til det. FIF’e standarden, 
se appendiks 5, kan fortolkes på mange 
måder! Man skal dog huske på, at man ikke 
skal opdrætte efter, hvad dommerne mener, 
men efter hvad man selv mener.  Når man 
kommer på udstilling, er der for det meste 
andre russere udstillet, og det er vigtigt at se 
andre end sin egen russer, derigennem har 
man flere muligheder for at danne sig sin 
egen mening om, hvordan man selv mener 
en russer skal se ud. 

Klubben har en infofolder som fortæller 
lidt om racen og om klubben. Når man 
udstiller, ser klubben gerne, at man har den 
liggende på sit bur, og uddeler til dem som 
måtte være interesseret i racen. 
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Appendix 1

Uddrag:
Kap. 1 Generelt
Hver enkelt kats og killings sundhed og velfærd skal være det vigtig-
ste hensyn for alle opdrættere og ejere.  
Ansvarligt opdræt baseret på genetiske principper, sygdomsfore-
byggelse samt kærlige og komfortable omgivelser skal tilskyndes. 
Der skal holdes nøjagtige optegnelser vedrørende sundhed og avl 
af katte og killinger.

Kap 2 Dyrehold og omgivelser
Generel omsorg 
Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres 
vaccinationer. Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så 
hurtigt som muligt. Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvold-
sorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte 
skal undersøges regelmæssigt og behandles. Der skal tages særlige 
forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og 
svampesygdomme, herunder vaccinationer når de er tilgængelige. 

Opholdsrum 
Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til 
enhver tid være rene. Katte skal hele tiden have adgang til vand-
skåle med frisk vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet 
eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager 
og klatretræer eller lignende. Katte skal have tilstrækkelig plads 
til at kunne bevæge sig og lege, og bør nyde familiære forhold. 
For katte uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem 
10ºC til 35ºC (50ºF til 95ºF) acceptabelt, men temperaturer enten 
under eller over disse, nødvendiggør adgang til opvarmning eller 
nedkøling. 

Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft 
(vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og 
træk. Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed. Rengørings- og 
desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid fore-
findes. Selv om enkelte katte nyder at have selskab af andre katte, 
skal man undgå overbelægning da det kan føre til stress og ag-
gressivitet, og - især - øge risikoen for sygdom. Hver enkelt kat eller 
killing skal daglig gives individuel opmærksomhed, der omfatter 
håndtering med kontrol af den almindelige sundhedstilstand. 

Adskilte opholdsrum
Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal 
faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katteholdet.  
Under disse forhold: Kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade 
med en højde af mindst 1,80 meter per kat. Der skal være mere end 
et niveau, hvor soveplads og/eller fristed skal være inkluderet. Alle 
områder skal være egnet til adgang for mennesker og være vejr-
faste. 
Med udendørsfaciliteter: Skal kattene have adgang til tilstrækkelig 
skygge for at beskytte dem mod direkte sollys. I disse tilfælde skal 

katte tillades adgang til indendørs rum så de kan forblive tørre, hvis 
det regner eller sner. Arealerne skal konstrueres på en måde så de 
er let at dræne. 

Overdragelse af katte 
Enhver aftale eller begrænsning for købere af killinger eller brugere 
af avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige. 

Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter 
Det er ikke tilladt at sælge eller bortgive katte, som har FIFe-

stamtavle, til dyrebutikker eller lignende organisationer, ej heller til 
eksperimentel forskning eller testning. Det er heller ikke tilladt for 
medlemmer af FIFe-klubber, at tilbyde/handle katte eller tjenester, 
eksempelvis hankattetjenester, ved auktion eller på lignende måde, 
uanset om dette foregår elektronisk eller direkte. 

Killinger 
Killinger må ikke overdrages til ny ejer (nyt hjem) før de er 12 uger 
gamle og er blevet fuldt ud vaccineret mod Panleukopeni (kattesy-
ge), Calici (katteinfluenza) og Felin Herpes virus, med mindre andet 
anbefales af dyrlægen. 

Avlshanner 
Avlshanner, som er nødt til at bo i aflukkede rum skal have: 

Adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med 
en minimumshøjde af 1,80 meter. Mindst to kvadratmeter skal være 
lukket og vejrfast. Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal det 
tilgængelige område være større. I alle opholdsrum skal der være 
mere end ét niveau, hvor soveplads og/eller flugtsted skal være 
inkluderet. Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker. 

Avlshunner 
Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af at der opstår 

problemer. Avlshunner i fødsel eller ikke afvænnede killinger, skal 
have et separat område/rum tilgængeligt. 

Kap 3 Regler for opdræt
Alle katte som er stambogsført hos et FIFe medlem kan frit anvendes 
til avl, medmindre de er begrænset af: - Avls- & registreringsreglerne 
(kapitel 3, 6, 7, 8 eller 9) eller - Nationale regler med hensyn til 
helbred. FIFe medlemmer må ikke tilføje yderligere avls- & registre-
ringsbegrænsninger

Avlshanner 
Inden hankatten anvendes i avl, skal den have en veterinær erk-
læring der bekræfter, at begge testiklerne er normale, og at begge 
er nedfaldne i pungen. Hankatte ejet af et FIFe medlems medlem, 
må ikke anvendes til parringer, som vil medføre uregistrerede kill-
inger, f.eks. parringer hvor killingerne ikke vil få en officiel stamtavle 
udstedt af enten et FIFe-medlem eller en ikke-FIFe organisation.

Avlshunner
Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med 
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1.4 Utilsigtede kuld 
Kuld efter en Felis Danica-registreret hunkat og en ikke-registreret 
hankat (fx en huskat) skal registreres i FD’s stambog under hunkat-
ten. Samtlige informationer om killingerne registreres (antal, køn, 
farve, fødselsdato samt far, hvis kendt)
.Prisen for en sådan registrering er kroner 0,-. Der udstedes ikke 
stamtavler, men der foretages udelukkende registrering.  
Såfremt kuldets ejer efterfølgende opnår Avlsrådets godkendelse 
til at anvende en af killingerne i et avlsprogram, kan der udstedes 
RIEX XLH/XSH stamtavle til den pågældende killing til gældende 
takst på rekvisitionstidspunktet.  

2. Regler for killingernes navn 
a) Katten registreres med: Stamnavn, navn, køn, race og farve (i 
henhold FIFe EMS), Felis Danicas registreringsnr. samt fødselsdato.  
b) Opdrætter som ikke har et stamnavn, kan kun registrere et (1) 
kuld inden stamnavn skal ansøges. Killingernes navn kan i dette 
tilfælde kun bestå af et ord.  
c) Kattenavne må bestå af i alt max. 35 anslag incl. stamnavnet. (1 
anslag= 1 berøring af tastatur, inkl. mellemrum og specialtegn.)  
d) Hvert navn kan kun benyttes en gang af samme opdrætter.

3. Import eller overførsel 
Ved import eller overførsel af kat fra en anden FIFe organisa-
tion eller ikke FIFe organisation, indsendes original stamtavle og 
transfer fra den organisation, samt en af Felis Danica godkendt 
importrekvisition, hvorfra katten ønskes overført fra, til Felis Danica 
via egen hovedklubs stambogssekretær til Felis Danicas stambogs-
fører. Stamtavler udstedes på grundlag af de indsendte oplysninger 
(stamtavle, transfer m.m.). 

Titler på forfædre bibeholdes og det markeres i hvilke organisa-
tion titlerne er opnået. Titlerne registreres, som de er på import tid-
spunktet. Importøren er selv ansvarlig for at fremskaffe manglende 
information jf. FIFes Avls- & registreringsregler §4.5. Yderligere 
oplysninger skal fremskaffes fra valide kilder (skrivelser fra andre 
organisationer). 

Oplysninger indhentet på internettet, fra opdrættere mv. accep-
teres ikke. Ved import af katte, hvor der er racekryds i stamtavlen 
der ikke er re-registreret i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler 
§9.1.3, registreres disse som XLH/XSH med målrace. Sådanne kan 
udstilles i Klasse 13b efter registrering i Felis Danicas stambog, med 
henblik på re-registrering.

3.1 Import fra anden FIFe organisation 
Felis Danica udsteder efterfølgende en ny stamtavle i henhold til 
gældende regler. Fejl og overtrædelser af FIFes Avls- & registre-
ringsregler korrigeres og det eksporterende medlem orienteres om 
korrektionen. 

3.2 Import fra en ikke-FIFe  
organisation 
Ved import eller overførsel af en kat fra en ikke-FIFe tilsluttet organi-
sation eller klub kræves, at katten har en certificeret stamtavle.  
Registrering i Felis Danicas stambog af importerede katte med origi-
nalstamtavler fra andre organisationer/forbund kan, hvis stambogs-
føreren skønner det nødvendigt, gøres betinget af en godkendelse 
fra Felis Danicas Avlsråd. Registreringen i Felis Danicas stambog 
sker i henhold til FIFes Avls- & registreringsregler. Hvis den oprinde-
lige registreringen afviger fra FIFes Avls- & registreringsregler, vil 
stamtavlen blive udfærdiget så den følger FIFes Avls- & registrerings-
regler.

4. Stamtavlen 
Stamtavlen udstedes på grundlag af oplysningerne på stamtav-
lerekvisitionen og tidligere registreringer i Felis Danicas stambog. 
Stamtavlerne udstedes først når samtlige informationer (inkl. attester 
og identifikationsnumre) er stambogsføreren i hænde og prisen for 
stamtavlerne udregnes i forhold til dette tidspunkt. Katte som er op-
drættet af et medlem af en Felis Danica tilsluttet klub og første gang 
er registreret i Felis Danicas stambog, kan kun have Felis Danica 
registreringsnummeret påført stamtavlen. Katte eksporteret fra Felis 
Danica: Hvis katten findes i stamtavlen på en importeret kat, og 
katten, efter at være eksporteret under sin Felis Danica identitet, har 
fået et nyt registreringsnummer, enten hos et andet FIFe medlem 
eller i andre forbund/organisationer, så skal både det oprindelige 
Felis Danica registreringsnummer samt det efterfølgende stambog-
snummer registreres i stambogen. Ethvert medlem af en Felis Danica 
tilsluttet klub er forpligtet til at lade stamtavle medfølge enhver 
racekat, der af vedkommende overdrages – uanset om det drejer 
sig om salg, gave m.v. 

4.1 Ændringer i stamtavlen  
4.1.1 Ændring af kattens navn/køn 
Kattens først registrerede navn kan ændres af opdrætteren indtil 
katten er fyldt 6 mdr., mod betaling af gældende gebyr under 
forudsætning af at katten endnu ikke har opnået en titel.  
Herefter kan kattens registrerede navn kun ændres, såfremt der er 
sket en fejl ved kønsbestemmelsen. 

4.1.2 Tab af titler 
Titler opnået under forkert identitet mistes. 

5. Eksport 
Ved overdragelse af kat til et andet forbund/organisation, skal 
transfer bestilles hos Felis Danica. Bestilling af transfer indehold-
ende kattens navn, stambogsnummer samt den nye ejers navn og 
adresse sendes via egen hovedklub. Bestilling af transfer skal ske 
på en, af Felis Danica godkendt, transferblanket. Transferblanketten 
skal indsendes via egen hovedklub til Felis Danicas stambogsfører. 
Efter udstedelse af transfer, kan katten ikke bruges til registrering af 
afkom med Felis Danica registreringsnummeret, medmindre katten 
re-importeres til registrering i Felis Danica.

6. Øvrige bestemmelser 
Ændringer i en, af Felis Danica udstedt stamtavle, kan kun udføres 
af Felis Danicas stambogsfører. Overtrædelse heraf medfører 
stamtavlens annullering. 

6.1 Kopistamtavle/erstatningstamtavle 
Er stamtavlen bortkommet/ødelagt, kan der ansøges om ny 
stamtavle via hovedklubbens stambogssekretær. Der skal medsen-
des en tro og love erklæring på, at originalstamtavlen er bortkom-
met/ødelagt. Ansøgning om kopistamtavle skal ske på en, af Felis 
Danica godkendt, kopistamtavle blanket.  
Såfremt rekvirenten ikke er kattens opdrætter medsendes bevis for 
ejerskab (fx underskreven kontrakt).

mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godk-
endelse fra en dyrlæge og/eller FIFe-medlemmet. En hunkat der 
har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl. En 
hunkat må ikke tillades at blive parret af en anden hankat inden for 
3 uger efter den tidligere parring. 

Mikrochip og tatovering
Alle avlskatte skal identificeres ved enten mikrochip (foretrækkes) 

eller tatovering og identifikationskoden skal være dokumenteret i 
stamtavlen. Undtagelse er tilladt for hankatte, der ikke er registreret 
i FIFe. 

Nationale Stambogsføringsregler

1. Registrering af kuld 
Ved registrering af kuld skal opdrætteren være medlem af en Felis 
Danica tilsluttet hovedklub. Hele kuldet skal registreres samtidigt. 
Opdrætteren må ikke udelade nogen killing eller kuld fra registre-
ring. (FIFes Avls- & registreringsregler §5.1.1)  
Avlskatte skal være identificerede med chip eller tatovering inden 
parringen. Hvis avlskatten ikke er identificeret jf. FIFes Avls- & regis-
treringsregler §3.4 udstedes der stamtavler med avlsforbud. 

1.1 Hunkatte 
Hunkatten skal være registreret i Felis Danicas stambog og være 
ejet af et medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub.  
Første gang et kuld registreres efter en hunkat, noteres den rekvirer-
ende opdrætter som ejer af hunkatten. 

Hvis en Felis Danica registreret hunkat ejes af flere personer, skal 
1 af disse opgives som den der har dispositionsret til at underskrive 
parringsattesten. (underskrevet aftale med angivelse af hver ejers 
stamnavn, skal indsendes til stambogsføreren, via egen hovedklub). 
Såfremt katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at registrere kuld 
efter hunkatten, skal der til stambogsfører, via egen hovedklub, 
indsendes bekræftelse af ejerskiftet. 

En Felis Danica registreret hunkat må parres frit med registrerede 
hankatte, uanset hvilket forbund/organisation hankatten er registre-
ret i. Opdrætteren er selv ansvarlig for, inden parring, at kontrollere 
med Felis Danica, at hankattens stamtavle kan udløse en registre-
ring af afkom i Felis Danica. 
 
1.2 Hankatte 
Ejeren af en Felis Danica registreret hankat skal være medlem af 
en Felis Danica tilsluttet hovedklub. Hankatten skal være registre-
ret i Felis Danicas stambog hvis den ejes af et medlem af en Felis 
Danica tilsluttet hovedklub. Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes 
til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor hunkatteejeren 
ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund. Første gang et kuld 
registreres efter en hankat, noteres den underskrivende opdrætter, 
som ejer af hankatten. 

Hvis en Felis Danica registreret hankat ejes af flere personer, skal 
1 af disse opgives som den der har dispositionsret til at underskrive 
parringsattesten (underskrevet aftale skal indsendes til stambogs-
føreren, via egen hovedklub). Alle hankatte ejere som er medlem 
af en Felis Danica tilsluttet hovedklub er forpligtet til at attestere 
hankattens avlstjeneste. Ved brug af hankat registreret hos et andet 
FIFe medlem eller anden organisation skal parringsattest samt kopi 
af hankattens stamtavle indsendes ved registrering.

1.3 Registrering 
Stamtavlerekvisitionen skal være stambogssekretæren i hænde, sen-
est når kuldet er 10 måneder. Ansøgning om registrering skal ske 
på en, af Felis Danica godkendt, stamtavlerekvisition

1.3.1 Stamtavlerekvisition 
Stamtavlerekvisitionen skal indeholde følgende oplysninger: 
a) Han- og hunkattens fulde navn, registreringsnumre og race/farve 
(FIFe EMS-kode).  
b) Killingernes fødselsdato  
c) Opdrætternes stamnavn  
d) Oplysning om hver killing (navn, race/farve)  
e) Hankatte ejerens underskrift, navn, adresse og telefon.  
f) Opdrætters underskrift, navn, adresse og telefon.  
g) Han og hunkattens ID-mærkning 

1.3.2 Attester 
Han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis 
Danica, skal der sammen med stamtavlerekvisitionen medsende 
følgende attester. På attesterne skal kattens fuldstændige navn, 
registreringsnummer og ID mærkning være påført. Dyrlægeattest 
eller en, af Felis Danica godkendt, navlebrok-/kryptorchid-/høreat-
test eller notering på kattens stamtavle, som viser at:  
– Katten ikke har navlebrok.  
– Hankatten har normale og korrekt placerede testikler.  
– Hvide katte (EMS w) er hørende.  
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige 
killinger med avlsforbud, som ikke kan ophæves. 

1.3.3 Rekvirering af stamtavler 
a) Stamtavlerekvisitionen sendes, via egen hovedklub, til Felis Dani-
cas stambogsfører.  
b) Attester i henhold til §1.3.2 vedlægges første gang en kat bruges 
til opdræt.  
c) Ved parring med en hankat registreret i et andet forbund/organi-
sation, skal kopi af hankattens stamtavle vedlægges.  
Jf. FIFes Avls- & registreringsregler §3.4 kræves ikke ID mærkning 
for hankatte der ikke er registreret hos et FIFe medlem.

1.3.4 Tilladte antal kuld  
og begrænsninger ved kejsersnit 
Ved ansøgning om stamtavler påser Felis Danicas stambogs-
fører at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og registreringsregler §3.3 
vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes. Et 
kuld er i denne sammenhæng 1 eller flere killinger.  
Opdrætterens første overtrædelse heraf, medfører at stamtavlerne 
udfærdiges til dobbelt takst. Yderligere tilfælde medfører at stamtav-
lerne udfærdiges til femdobbelt takst. Overtrædelse af denne regel 
vil desuden medføre at sagen vil blive forelagt Felis Danicas For-
retningsudvalg til individuel vurdering.  
Opdrætteren har ansvar for at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og reg-
istreringsregler §3.3 vedrørende hunkatte med behov for gentagne 
kejsersnit overholdes. En hunkat skal tages ud af avlen 2. gang den 
får foretaget kejsersnit. 

1.3.5 Avlsforbud
 I forbindelse med registrering, har opdrætteren mulighed for 
at sætte avlsforbud på en eller flere killinger i kuldet. Det er kun 
opdrætteren, der kan ophæve avlsforbudet skriftligt mod betaling 
af gældende gebyr. 

Ansøgning om ophævelse af avlsforbud skal ske på en, af Felis 
Danica godkendt, blanket. 

Hvis katten er registreret med avlsforbud tilføjes der på stamtav-
len, i feltet med stambogsførerens bemærkninger, følgende tekst: 
”Må ikke bruges til avl”. 
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Apendix 2

Generelle avlsanbefalinger

Apendix 3

 
Stamtavle 
Registrering af information om en kats aner er alfa og omega i avl. 
Hvis ikke vi ved, hvilke katte der ligger bag en kat og dermed kan 
indhente sundhedsinformation om kattens afstamning, ved vi ikke, 
hvilke problemstillinger vi skal være opmærksomme på. 

Indavl 

Definitionen af indavl: 
Det er indavl, når to beslægtede katte parres med hinanden. 
Indavl er ikke kun, når de samme katte kan findes indenfor de sidste 
4 generationer af stamtavlen. Indavl kaldes af nogle for linjeavl og 
betragtes af nogle som en mere acceptabel form for indavl. Linjeavl 
er dog stadig indavl. 

Indavl akkumuleres over generationer. For at minimere akku-
mulationen af indavl i en race bør man have kendskab til indavls-
graden hos racen og egne avlskatte. 

Alle katte, herunder også racekatte, er indavlede i en eller 
anden grad, da definitionen på en race er en lukket population af 
katte, der har slægtskab tilfælles. En population defineres som en 
gruppe af individer. 

Eftersom katten får en version af samme gen fra hver af foræl-
drene, øger indavl sandsynligheden for, at katten modtager to ens 
udgaver af et gen, der fandtes hos en fælles forfader. 

En race har en lukket og derved begrænset genpulje. Udkryd-
sninger uden for racen giver mulighed for at øge genpuljen. I 
Danmark skal udkrydsninger godkendes af Felis Danicas Avlsråd. 
Et stort antal katte i racen er ikke ensbetydende med en stor gen-
pulje. En race med et stort antal medlemmer af populationen og en 
lille genpulje har i praksis en lille effektiv populationsstørrelse. Den 
effektive populationsstørrelse bestemmes af hvor mange katte, der 
bidrager til den næste generation. En lille effektiv populationsstør-
relse gør, at risikoen for at miste dele af genpuljen fra generation til 
generation er større. Kønsfordelingen af kattene, der bruges i avl, 
påvirker den effektive populations størrelse. 

Avlsrådet anbefaler at minimere brugen af indavl 
(parring mellem tydeligt beslægtede dyr) mest  
muligt af to grunde: 

1. Mange arvelige sygdomme er recessive. Recessiv nedarvning 
betyder, at katten skal have to udgaver af samme gen for at blive 
syg. Indavl øger sandsynligheden for, at katten kommer til at bære 
to ens udgaver af et sygdomsfremkaldende gen. 

2. På længere sigt har indavl alvorlige konsekvenser for hele racens 
population. Det sker i form af en såkaldt indavlsdepression, som 
meget forenklet skyldes, at kattens immunforsvar er mest tilpasnings-
dygtigt, hvis katten har to forskellige udgaver af et gen at gøre godt 
med. Indavlsdepression opstår, når en population over tid har haft 

en vis mængde indavl, som ikke behøver være særlig tæt. Indavls-
depression påvirker fertilitet, kuldstørrelse, killingedødelighed og 
immunforsvar. 

Ad 1 
Indavl kan give problemer ved en enkelt tæt parring, men også op-
stå selvom den fælles forfader ligger længere ude. Her er sandsyn-
ligheden tilsvarende mindre, jo længere ude den fælles forfader 
ligger i stamtavlen. 

Ad 2 
Indavlsdepression opstår over mange generationer og forsvinder 
ikke, selvom indavlen i senere generationer begrænses, da skaden 
fra ”baggrundsindavlen” stadig er til stede. Det skyldes, at en race 
generelt betragtes som værende en lukket population, og det vil 
derfor være de samme gener, der er at ”vælge” imellem, når et nyt 
individ dannes. Det er derfor opdrætterens ansvar at være opmærk-
som på, hvordan de valg, man træffer omkring sin avl, kan påvirke 
hele populationen på længere sigt. 

Avlsrådet anbefaler, at man kender sin races typiske niveau af 
indavl. 
Avlsrådet anbefaler, at man ser på mængden af indavl ved både 5. 
og 10. generation samt på den komplette indavl (tilbage til racens 
oprindelse), hvis det er muligt. 

Slægtskab 
Udover et individs indavl har også et individs relation til resten af 
racen betydning. Et individ kan være ud af mindre brugte linjer og 
derfor have et mindre slægtskab med resten af racen. Et individ 
med lille slægtskab med resten af racen er værdifuldt i avl, da brug 
af dette dyr er med til at minimere akkumulationen af indavl. 

Kønsfordeling og matadoravl 
På grund af de mange negative effekter af indavl er det ønskeligt, 
at de to køn får lov til at bidrage lige meget til racens genpulje, samt 
at ingen kat bidrager væsentligt mere end andre katte. Det betyder 
ideelt set, at så mange katte som muligt bør få lov til at bidrage, og 
ingen bør bidrage mere end andre. En god tommelfingerregel er, at 
2-3 katte videre i avl efter et bestemt individ er optimalt. 

Hvis et enkelt individ får lov til at bidrage meget mere end andre, 
så forøger det risikoen for, at senere generationer bliver syge. Det 
betyder ikke, at det individ, der havde mange afkom, der gik videre 
i avl, selv fejlede noget. De helbredsmæssige problemer ses nemlig 
typisk ikke i de første generationer, men kommer 5-10 generationer 
senere, når afkommets afkoms afkoms afkoms afkom etc. begynder 
at blive parret sammen. 

Da hankatte potentielt kan producere flere afkom end hunkatte, 
opstår problemet oftest som resultat af for megen brug af den 
samme han. Det kaldes matadoravl, og man taler om matadorhan-
ner. En hunkat kan også komme til at fungere som ”matadorhun”, 
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hvis flere af hendes afkom bidrager usædvanligt meget til kom-
mende generationer. 

Matadorhanner forekommer typisk, når en han er mere populær 
at bruge end andre, hvilket ofte sker med hanner, der har gode 
udstillingsresultater. Restriktioner om at sælge hankatte til avl eller 
parringer til andre kan også skabe matadorhanner på mindre 
basis, men samlet set mindskes genpuljen kraftigt for de racer, der 
praktiserer den slags restriktioner. 

Avlsrådet anbefaler, at man forsøger at bruge  
hanner og hunner lige meget 
Avlsrådet anbefaler, at man afholder sig fra matadoravl. 
Avlsrådet anbefaler, at man ikke sender for mange afkom efter 
samme parring i avl. 

Udkrydsninger – fordele og ulemper 
Indenfor avl af racekatte defineres en udkrydsning som parring 
med et individ udenfor racen. Det kan være med et individ af en 
anden race eller af ukendt oprindelse (huskat). Ved udkrydsning 
er indavlen hos de to individer, der parres, teoretisk set ligegyldig, 
da man altid vil antage, at afkom får en indavlskoefficient på 0%. 
I praksis kan det dog afhænge af, om der tidligere er foretaget 
udkrydsning mellem racerne. 

Udkrydsninger kan laves af flere årsager. F.eks. for at få en ny 
farve eller pelslængde ind i en eksisterende race. Den primære 
årsag nu om dage, hvor mange kender mere til problemstillingerne 
ved indavl, er dog for at øge sundheden i en race. 

Fordelen ved at foretage en udkrydsning er, at man får øget 
racens genpulje og derved mindsket indavlen. Dette giver både i 
forhold til Ad 1 og Ad 2, nævnt under afsnittet om indavl, en positiv 
effekt, da risikoen for, at recessive sygdomme kommer til udtryk, 
mindskes, sammen med at der sker en stigning af den generelle 
sundhed og bedring af immunforsvaret. 

Ulempen ved udkrydsning er, at man kan indføre nye ukendte, 
ofte recessive, lidelser. Uanset dette vil mange dog altid se forbed-
ringen af den generelle sundhed i forhold til Ad 2. 

Bortset fra det genetiske kan det fra et typemæssigt synspunkt 
tage mange generationer at avle tilbage til racens standard. Ved 
brug af racekat søger man derfor typisk at bruge racer, der ligner i 
udseende. 

I Danmark skal alle udkrydsninger godkendes af Felis Danicas 
Avlsråd og opfylde en række krav opstillet af FIFe og Felis Danica. 

Avlsrådet anbefaler, at man kun laver udkrydsning, når man ikke 
kan finde egnet materiale i egen race. 

Nedarvning af sygdomme 
Recessiv: Katten skal arve anlægget for sygdommen fra begge sine 
forældre for at blive syg. 

Dominant: Katten behøver kun arve anlægget for sygdommen 
fra én af sine forældre for at blive syg. 

Avlsrådet anbefaler, at man ikke bruger katte med anlæg for 
dominant nedarvede lidelser i avl 

Avlsrådet anbefaler, at man ikke parrer to katte, der begge er 
bærere af en recessivt nedarvede lidelse. En bærer kan godt parres 
med en ikke-bærer. 

Jo ældre en kat er, jo større sikkerhed har man for kattens sund-
hed, da mange sygdomme først opstår efter den første ungdom. 
Hvor det ikke kompromitterer kattens egen trivsel, kan det derfor 
være en fordel at vente med at bruge den i avl. Alternativt kan man 
se til forældrenes, samt evt. ældre søskendes alder og sundhed. 

Avlsrådet anbefaler, at man ved en kat med et helbredsrelateret 
problem, der kan være arveligt, begynder med at undersøge den 

familiemæssige baggrund for at se, om problemet optræder hos an-
dre katte. Er det et enkeltstående tilfælde, kan man overveje stadig 
at bruge katten i avl i begrænset omfang. 

Er katten sund og rask, kan den bruges i avl. 

Hoved 
Ører: Avlsrådet anbefaler, at katte med polypper ikke anvendes i 
avl, hvis polypper er et tilbagevendende problem hos den enkelte 
kat. Hvis polypper ses i bestemte linjer, anbefaler Avlsrådet at man 
nøje overvejer, om man vil anvende disse linjer. 

Opdrætter bør huske på, at hvide katte – uanset race – skal 
høretestes, og at testresultatet skal fremsendes til Felis Danicas 
Stambogsfører gennem egen klubs stambogssekretær. BAER-test 
anbefales. 

Det er ikke tilladt at avle på døve katte jf. FIFe’s avls- & registre-
ringsregler. 

Øjne 
Avlsrådet anbefaler, at man ikke benytter katte i avl med: 
– For dybtliggende øjne 
– Forsnævrede/deforme tårekanaler 
– Entropion (indadkrængede øjenlåg) 
– Ektropion (udadkrængede øjenlåg) 
– Unormalt udstående øjne 
– Katte, der lider af arvelige øjensygdomme 

Hvis der forekommer arvelige øjenlidelser i racen, vil der være 
avlsanbefalinger vedr. disse i avlsanbefalingerne for den pågæl-
dende race. Alle henvises til at læse og følge disse anbefalinger. 

Mund og tænder: Det er ikke anbefalelsesværdigt at avle på 
katte, som har deformiteter i kraniet, eller som har skævt bid. Eller 
på katte som har et over-/underbid på mere end 2 mm. 
Hvis en avlskat under 5 år får fjernet en eller flere tænder pga. 
sygdom i tænder/tandkød, anbefaler Avlsrådet, at ejer af katten 
overvejer at tage denne kat ud af avlen. Hvis der forekommer tand- 
og/eller tandkødsproblemer i en linje, bør ejer af katten(e) overveje 
at tage disse katte ud af avlen, da disse lidelser er arvelige og til 
dels familiært betinget. 

Krop 
Avlsrådet anbefaler at man ikke opdrætter på katte med defor-
miteter i knoglestrukturen, herunder deformiteter af brystkassen, 
som fladbrystethed mv., samt enhver deformitet af ryggen. Enhver 
fikseret forandring af sternum eller xiphisternum anbefales det 
ligeledes ikke at opdrætte videre på.  

Det er ikke tilladt at avle på katte med navlebrok. 
Det er ikke tilladt at avle på hankatte med nogen form for testi-

kulær fejl, såsom kryptorkisme. 
Ben: Avlsrådet anbefaler, at katte, som får stillet diagnosen Pa-

tella Luxation, og hvor lidelsen ikke skyldes en ulykke, bør tages ud 
af avlen. Denne beslutning kan ske efter samråd med dyrlægen. 

Avlsrådet anbefaler, at katte med hofteledsdysplasi, hvor lidelsen 
ikke skyldes en ulykke, bør tages ud af avlen. Denne beslutning kan 
ske efter samråd med dyrlægen. 

Det er ikke tilladt at avle på katte med unormalt få eller mange 
tæer, jf. FIFe’s avls- og registreringsregler. 

Hale: Avlsrådet anbefaler, at der ikke avles på katte med defor-
miteter i halen. Undtaget herfra er MAN, CYM, JBT, KBS/KBL. 

Avlsrådet og FIFe anbefaler, at man blodtypebestemmer enhver 
avlskat. DNA test er mulig. 

Avlsrådet og FIFe anbefaler, at alle opdrættere tager en svab-
prøve for hver enkelt avlskat. For hver kat skal svab-prøven lægges i 

en kuvert, som tydeligt mærkes med kattens navn og mikrochipnum-
mer samt evt. stambogsnummer. Prøverne opbevares på et tørt sted. 
Hvis nødvendigt, kan prøverne anvendes ved fremtidig genetisk 
testning. 

Hudproblemer 
Oplever man, at ens kat har eller udvikler et problem med huden, 
bør man kontakte dyrlægen for at få fastlagt, om der er tale om et 
midlertidigt problem (f.eks. lopper eller ringorm), eller om der er 
tale om et mere kronisk problem. 

Hvis der er tale om et kronisk problem, kan man ofte i narkose 
få udtaget en hudbiopsi, som fastlægger hvilken type hudproblem, 
der er tale om. 

Visse hudproblemer har sit udspring i allergi. F.eks. foderallergi, 
hvor katten er allergisk overfor et eller flere emner i foderet. 

Andre hudproblemer er af hormonel karakter, hvor lidelsen 
bedst afhjælpes via neutralisering af katten. 

Der findes også hudproblemer, som har sit udspring i kattens 
genetik, og hvor løsningen igen er at neutralisere katten. 

Dyrlægen er den bedste til at fastslå og give råd om, hvilken 
løsning der er den bedste.
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Apendix 4

Avlsrådets og Russian Blue klubbens 
racespecifikke avlsanbefalinger 
for Russian Blue (RUS)

Grå stær er en tilstand, hvor 
øjets linse er blevet uklar. 
Sygdommen kaldes også 
kataract. Øjet får et hvidligt til 
blåhvidt udseende. Kattens syn 
kan nedsættes i varierende grad 
alt efter årsagen til og omfanget af 
uklarheden. Hvis begge øjnes linser er 
fuldstændigt uklare, vil katten være blind. 
Lyset kan ikke passere gennem linsen til 
nethinden, hvor synsopfattelsen sker. 
Linsen sidder lige bag pupillen og samler lysets 
stråler til et skarpt billede på nethinden (retina). 

Sygdommen nedarves sandsynligvis autosomalt  
recessivt i Russian Blue, det betyder: 
– Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den.
 
– Hvis begge forældre bærer genet for PRA, men ikke er syge, vil 
25% af afkom få grå stær, 50% vil bære genet og 25% vil være fri. 

– Hvis én forælder bærer genet og den anden er fri for genet, vil 
50% af afkommet være bærere og 50% vil være fri. 

Klinisk har man derfor flg. kombinationer: 
– Katte som har grå stær og er klinisk syge. 

– Katte som er klinisk raske, men bærer genet for grå stær. 

– Katte som er klinisk raske og som ikke bærer genet for stær. 

For mere information, henvises til: 
http://www.ryssfolket.se/Presentation%20Ru ssian%20Blue%20
25%20maj.pdf 

Lidelse: Øjne

PRA (Progressiv Retina Atropfi): 
PRA er et fremadskridende svind i de lysfølsomme celler i øjets 

nethinde. Lidelsen er arvelig og resulterer i hel eller delvis blind-
hed. 

Normalt får katten nedsat syn i 1½ til 4 års alderen. Synsnedsæt-
telse og blindhed kan være svært at vurdere hos kat, idet mange 
katte klarer sig godt, selv om de er meget svagtseende eller direkte 
blinde. Ofte opdager ejer først, at noget er galt, når katten flyttes 
til nye omgivelser eller møbler flyttes, og katten ”fejl-hopper” på 
møbler. Katte med PRA får store udvidede pupiller, som ikke træk-
ker sig normalt sammen som en reaktion på lys 

Sygdommen nedarves autosomalt recessivt  
i Russian Blue, det betyder: 
– Hvis begge forældre har sygdommen, vil alle afkom få den.
 – Hvis begge forældre bærer genet for PRA, men ikke er syge, vil 
25% af afkom få PRA, 50% vil bære genet og 25% vil være fri. 
– Hvis én forælder bærer genet og den anden er fri for genet, vil 
50% af afkommet være bærere, og 50% vil være fri. 

Klinisk har man derfor flg. kombinationer: 
– Katte som har PRA og er klinisk syge. 
– Katte som er klinisk raske, men bærer genet for PRA.
– Katte som er klinisk raske og som ikke bærer genet for PRA.

Avlsrådet og Russian Blue Klubben  
anbefaler: 

– Killinger øjenlyses inden de flytter hjem-
mefra.
 – Katte, som lever deres voksenliv som kas-
trater, øjenlyses 2 gange i deres levetid (når 
de er ca.2 og ca. 8 år gamle). 
– Fertile katte øjenlyses hvert år, så længe de 
anvendes i avl. 
– Når der engang findes en DNA-test, 
anbefales det at bruge denne, da man så helt 
slipper for at øjenlyse de DNA-testede katte 
og deres afkom.

Lidelse: Øjne Avlsanbefalinger

Avlsrådet og Russian Blue Klubben  
anbefaler: 

– Killinger øjenlyses, inden de flytter hjem-
mefra. 

– Katte, som lever deres voksenliv som kas-
trater, øjenlyses to gange i deres levetid (når 
de er ca. to og ca. otte år gamle). 

– Fertile katte øjenlyses hvert år, så længe de 
anvendes i avl. 

– Når der engang findes en DNA-test, an-
befales det at bruge denne, da man så helt 
slipper for at øjenlyse de DNA-testede katte 
og deres afkom.

Avlsanbefalinger
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FIF’e Standard for Russian Blue
Head shape Short wedge.Skull long and flat. In pro-

file nose and forehead form a convex 
angle at th same level as the eyebrows

Forehead Straight
Nose Straight
Whisker pads Prominent
Chin Strong

Ears Shape Large and rather pointed, wide at the 
base.The skin of the ears is fine and 
transparent, the inside hardly covered 
with hear.

Placement Set vertically to the head
Eyes Shape Large and almond in shape, set wide 

apart
Colour Vivid green

Neck Long and straight
Body Structure Long body, medium bone structure, but 

graceful in outline and carriage 
Legs Fine and high

Paws Small and oval
Tail Fairly long and tapering to a point
Coat Structure Short dense and very fine, standing up 

like plush, soft and silky. Double coat. 
The texture and appearance is very dif-
ferent from those of any other breed

Colour Blue/grey, even and clear with a distinct 
silver sheen. Medium blue/grey with a 
silver sheen is preferred 

Nose leather Blue-grey
Paw pads Dark lavender
Faults General Oriental type

Head Square head, round head

Eyes Round eyes, yellowish tone in the eyes 
colour

Body Cobby or thick set
Tail Too broad at the base
Coat Flat lying coat, tabby markings bars 

or shading (ghost markings) All other 
colour than blue

Scale of points
Total 100
Head General shape, profile, nose, jaws, 

teeth, forehead, chin, shape and place-
ment of ears

25

Eyes Shape and colour 10
Body Shape, size, bone structure, height of 

the legs, shape of the paws, tail and its 
length

30

Coat Colour 10
Quality and texture, length 20

Condition

Apendix 5
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Apendix 7

Reprone Ølby Dyrehospital 
Semenbank and Clinic for Small Animal 
Reproduktion 
Ølbycenter 12, 4600 Køge,
 tlf. 70250202, 
mail@olbydyrehospital.dk,
www.olbydyrehospital.dk 

Aktuel prisliste 2016 – hund & kat
(alle priser er inkl. moms med mindre der faktureres til udenlandsk 
modtager uden for EU)Gebyr for rådgivning omkring fertilitetsprob-
lemer, parrings- og insemineringstidspunkt, import og eksport af 
sæd osvEfter tidsforbrug - normalt kr. 600 - 2.000,-

Sæd undersøgelse
Sædtapning og undersøgelseAlm. mikroskopisk undersøgelse incl.
tapning, sædtælling og makroskopisk vurdering kr. 900,-(eksl. seda-
tion for katte)

Sedation i forbindelse med sædtapning kr. 200-400,- afhængig 
af kattens vægt.

Fuld undersøgelse med optælling af antal levende, døde og fejl-
formede celler incl. attest (evt. bakteriologisk og anden laboratorie 
undersøgelse efter regning) kr. 1.250,-

Køle sæd
Kølesæd /chilled semen Fremstilling af kølesæd inkl.l. sædvurder-
ing, attester, køleboks og booking af forsendelse kr. 2.550,-
ekskl. selve forsendendelsesomkostninger, som ligger på kr. 800-
1.600,- afhængigt af tidspunkt

Inseminering frossen sæd
Inseminering med frossen sæd endoskopisk eller med norsk kateter, 
inkl. optøning og mikroskopisk evaluering af sæden samt materialer 
og nødvendige attester kr. 2.750,- 

Inseminering med frossen sæd kirurgisk, inkl. optøning og 
mikroskopisk evaluering af sæden samt materialer og nødvendige 
attester kr. 4.200,- (ekskl. narkose og efterfølgende smertebehan-

dling)
Narkose i forbindelse med kirurgisk inseminering:
Kat: kr. 200,-
Hund < 10 kg: kr. 400,- 
Hund 11-25 kg: kr. 470,- 
Hund 26-40 kg: kr. 650,- 
Hund > 40 kg: kr. 800,-
Prisen på efterfølgende smertebehandling afhænger af dyrets 
præcise vægt (kr. 200-800,-)

Frysning af sæd
1. frysning inkl. materialer, attester og fuld evaluering af sæden 
efter optøning – hvis muligt tappes to gange med ½-1 times mel-
lemrum: kr. 3.700,- (eksl. Sedation for katte)
Sedation i forbindelse med sædtapning af katte kr. 200-400,- af-
hængig af kattens vægt.

Oprettelse af kontrakt og forsikring kr. 500,-
Følgende frysninger af samme hund/kat indenfor 2 måneder inkl. 
registring i sædbanken kr. 3.250,-

Sædbank gebyrer 2016
Opbevaring af sæd pr. hund eller kat pr. måned kr. 100,-
Opbevaring af sæd pr. hund el kat for et helt kalenderår kr. 1.000,-
– der forudbetales for ét kalenderår af gangen. Rabat ved flere 
hunde/katte med samme ejer 

Indsættelse af sæd udefra inkl. kontrakt med sædbanken kr. 
1.000,-
Administration i forbindelse med import – variabel efter tidsforbrug 
kr. 800-2.000,-

På gensyn i Reprone på Ølby Dyrehospital ...
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Parringsattest & Stamtavlerekvisition!
 
 

Reg nr.: 

     

 
Navn (inkl. titel): 

     

 
EMS-kode: 

     

 
ID (chip/tatovering) 

     

 

Ejers navn: 

     

 
Klub: 

Vælg klub 

Adresse: 

     

 
Post nr.: 

     

 
By: 

     

 

Hankat 

Undertegnede erklærer herved, at jeg ejer ovennævnte hankat og at den har parret nedenstående hunkat.  
Hankatten er fri for medfødte defekter, jfr. FIFes avls- og registreringsregler §3.6 og 3.6.3. 
Dato & underskrift: 
 
 

 

Hunkat Reg. nr.: 

     

 
Navn (inkl. titel): 

     

 
EMS-kode: 

     

 
ID (chip/tatovering) 

     

 

 
Hankatten har killinger registreret i Felis Danica  Forbeholdt stambogssekr. 
Hunkatten har killinger registreret i Felis Danica   0-3 
Navlebrokattest medsendes (han- & hunkatte)   3-6 
Attest om korrekt testikelplacering medsendes (hankatte)   6-10 

Attester 

Høreattest medsendes (hvide katte)   >10 
 

Efter ovennævnte forældredyr er der  den: 

     

 (fødselsdato) født følgende killinger: 

 
Køn EMS-kode 

(Race & farve) 
Navn 
inkl. stamnavn 

Avls- 
forbud 

Felis Danica 
noteringer 

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

Han      
Hun      

     

 

     

   

 

Navn: 

     

 
Klub: 

Vælg klub 

Adresse: 

     

 
Post nr.: 

     

 
By: 

     

 

E-mail: 

     

 

Ejer af 
hun-
katten 

Jeg erklærer hermed, at jeg ejer hunkatten og at den har fået ovennævnte 
killinger, samt at hunkatten er fri for medfødte defekter, jfr. FIFes avls- og 
registreringsregler §3.6 og 3.6.3. 
Dato & underskrift: 
 
 

Telefonnummer: 

     

 

 

Noter 
Forbeholdt 
klubben/FD 

Stambogssekretær Stambogsfører 

Version: November 2013 
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Apendix 8

Neutralisation af killinger, 
derfor!
På Dyreklinikken Skovlunde-Herlev har vi i ca. 10 år udført tidlig neutralisation af killinger  

gøres så lidt våd som muligt for at undgå varmetab. Operations-
tiden holdes så kort som muligt, hvilket betyder, at hunkillingerne 
kun får fjernet deres æggestokke. Dette giver også et minimalt 
ar. Der syes med sting, der ligger skjult i huden, hvilket minimerer 
risikoen for slikken i såret. 

Begge køn gives umiddelbart efter indgrebets afslutning en mindre 
mængde antistof til narkosen, og er derefter normalt meget hurtigt 
ude af narkosen, og det normale er, at killingerne bevæger sig 
omkring i opvågningsburet i løbet af 5-10 minutter. I den periode 
holder vi killingerne under nøje observation, og de ligger fortsat på 
varme. 

Det ansete engelske FAB ”Feline Advisory Bureau” har nedsat en 

gruppe af eksperter i kattesygdomme (The Cat Group). De har 
udarbejdet en vejledning i narkose af killinger.  Denne kan findes 
på: http://www.thecatgroup.org.uk/anaes.html 

Den ovenstående metode betyder, at vi ikke har set nævneværdige 
problemer i forbindelse med tidlig neutralisation, og aldrig fatale 
problemer.   

Vores mangeårige erfaring viser til gengæld, at tidlig neutralisation 
giver flere fordele. 

Kilder:
1. Stubbs WP & Bloomberg MS (1995) Implications of early neuter-
ing in the dog and cat (review). Seminars in Veterinary Medicine 
and Surgery (Small Animal) 10, 8 - 12 
2. Houlton J & McGlennon NJ (1992) Castration and physeal 
closure in the cat. Veterinary Record 131, 466 – 467 
3. Stubbs WP, Bloomberg MS, Scruggs SL, Shille VM & Lane TJ 
(1996) Effects of prepubertal gonadectomy on physical and be-
havioural development in cats. Journal of the American Veterinary 
Medical Association 209, 1864 - 1871. 
4.  Howe LM, Slater MR, Boothe HW, Hobson HP, Fossum TW, 
Spann AC, Wilkie WS (2000). Long-term outcome of gonadectomy 
performed at an early age or traditional age in cats. Journal of the 
American Veterinary Medical Association 217, 1661-5
5. Herron MA (1972). The effect of prepubertal castration on the 
penile urethra of the cat. Journal of the American Veterinary Medi-
cal Association 160, 208-11
6. Hart BL (1991) Effects of neutering and spaying on the behaviour 
of dogs and cats: questions and answers about practical concerns. 
Journal of the American Veterinary Medical Association 198, 1204 
- 1205

Tekst og illustrationer: 
Stig Feldballe
Dyreklinikken Skovlunde-Herlev

Ønsket om at neutralisere tidligt kom fra opdrættere. Hovedargu-
mentet på daværende tidspunkt var, at opdrætterne ønskede, at de 
killinger, de solgte, var neutraliserede, så de ikke kunne indgå i avl.  
De ønskede også at kunne yde den service overfor killingekøberne, 
at disse ikke skulle bekymre sig om indgrebet. Efterfølgende har op-
drætterne erfaret, at der er andre fordele ved den tidlige neutralisa-
tion (Kilde 1) En klar fordel er killingernes bedre evne til at komme 
sig efter indgrebet. Killingerne er hurtigere friske efter narkosen, og 
der ses færre problemer med slikken i operationssår. Derudover har 
killingerne, måske som et resultat af mindre slikken, færre problemer 
med infektion i operationssåret. 

For flere år tilbage var det almindeligt, at dyrlæger anbefalede at 
vente med neutralisation, indtil katten var minimum seks måneder 
gammel, oftest otte til ni måneder gammel, da man antog, at en 
tidlig neutralisering ville påvirke killingens vækst. Dette blev allerede 
i 1992 tilbagevist af Houlton og McGlennon (Kilde 2).  Efterføl-

gende har flere dokumenteret, at der ikke er fysisk påvirkning af 
udviklingen ved tidlig neutralisation (Kilde 3), (Kilde 4). Et problem 
omkring udviklingen af urinrøret medførende en øget risiko for 
tilstopning af urinvejene hos hankatte forårsaget af tidlig neutraliser-
ing er også afvist (Kilde 5). Adfærdsmæssige problemer forårsaget 
af tidlig neutralisation er ligeledes tilbagevist (Kilde 6). 

Efter vores opfattelse er der ikke noget problem ved tidlig neutralisa-

tion. Vi neutraliserer som regel killinger i 12-14-ugers alderen, men 
har gjort det så tidligt som ved 8-ugers alderen. Da vi besluttede 
os for at tilbyde tidlig neutralisation, erfarede vi nogle problemer.  
Disse var især knyttet til narkosen:

Killingerne bliver bedøvet med en indsprøjtning i en muskel.  
Dette stof viste sig at skulle bruges i en lidt højere dosis end til 
voksne katte. På trods af den højere dosering var effekten af anæs-
tesien meget uforudsigelig, og nogle killinger vågnede pludseligt af 
narkosen.

Killingerne blev kolde under narkosen, ofte under 36 grader, hvilket 
man normalt anser for den minimumstemperatur, som bør holdes. 
Denne underafkøling måtte undgås.  

I litteraturen er andre problemer i forbindelse med narkosen omtalt.  
Killinger har mindre hjerte/lunge-reserve, hvilket stiller store krav til, 
at respirationsfrekvensen opretholdes. Dette har vi ikke observeret 
som et problem. Et for lavt blodsukker kan vise sig som problemer 
med at komme ud af narkosen. Dette har vi heller ikke oplevet som 
et problem. Killinger bliver af samme grund ikke fastet inden ind-
grebet. Derudover omtales manglende funktion af enzymsystemer 
som en potentiel risiko ved narkose af helt unge dyr. Vi har ikke set 
problemer tydende på dette. 

Vi har gjort følgende for at imødegå de problemer, vi så (i praksis 
var disse problemer overvejende relevante for sterilisation af hunkill-
inger, da indgrebets længde for hankillinger er meget kort):

Alle killinger bliver bedøvet med en indsprøjtning af narkosestof i en 
lårmuskel.  Der gives smertestillende medicin. Hunkilllinger får, så 
snart de er lettere bedøvet, lagt et intravenøst kateter af pediatrisk 
type (meget lille, lavet til spædbørn – se figur 1).  Dette sikrer, at 
der kan gives supplerende narkose, hvis dette skulle blive nødven-
digt.  Derudover kan gives væske, elektrolytter eller glukose, hvis 
der skulle blive behov herfor. Hunkillinger får lagt en gummislange 
(tubus) i luftrøret . Denne kobles til narkoseanlægget. Gennem 
slangen får killingen ekstra ilt, og det er muligt at give mere narkose 
i gasform, hvis det er nødvendigt (figur 2). 

Alle killinger lægges under narkosen på varmepude og svøbes i 
varmefolie, hvorunder der lægges varmedunke (figur 3).  Vi tager 
temperatur flere gange, til killingen er ude af narkosen.  Hunkill-
inger klippes så lidt som muligt omkring operationsområdet og 

Figur 1

Figur 2



Standardaftale 
ved køb af kat 

Landsforeningen Felis Danica 
sammenslutning af de 4 danske racekatteklubber :   
DARAK•JYRAK•KATTEKLUBBEN•RACEKATTEN 
Medlem af Fédération Internationale Féline - FIFé 

 
Sælger: Køber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information om katten: 
Kattens navn 

      
Stambogsnummer Race Født 

                  
Farve (EMS-kode) Køn Eventuelt ID-nr (micro-chip og/eller tatovering) 

       Han       Hun       
Far Stambogsnummer 

            
Mor Stambogsnummer 

            
Katten tænkes anvendt til  Når katten overdrages, skal den være vaccineret mod kattesyge og katteinfluenza, hvilket doku-

menteres med dyrlægeattest.  

Eventuelt:  Sundhedsattest fra dyrlæge medfølger    ja    nej 
 Selskab              Avl             Udstilling 

(for forklaring se bagsiden) 
Katten er vaccineret med Vaccinationsdato Revaccination skal foretages senest 

                  
Katten er dyrlægekontrolleret den Evt. bemærkninger 

       

Katten har fået ormekur Dato Med 

  Nej                  Ja             
 
Pris: 

Kattens pris       DKK Alle katte der sælges eller overdrages skal ledsages af Felis Danica stamtavle.  

Depositum       DKK Depositum betalt den        

Restbeløb       DKK Restbeløb forfalder den       

Returret:    Nej    Ja Betingelser:        
Andet: 
Katten skal være mindst 12 uger gammel ved overdragelsen. Katten bør ikke omplaceres, sælges, eller aflives uden at sælger informe-
res. Køber forpligter sig til på bedste vis at tilgodese kattens behov hvad angår pasning og trivsel.  
Ved eventuel sygdom eller tilskadekomst bør dyrlæge omgående kontaktes. Katten bør mindst én gang årligt tilses af dyrlæge. 
Eventuelle særlige betingelser kan anføres på bagsiden af denne aftale. 

Ved at underskrive denne aftale erklærer såvel sælger som køber at være indforstået med de aftalte vilkår. Begge parter har modtaget 
et eksemplar af aftalen. Køber bekræfter at have kontrolleret katten og fundet den i orden. Sælger bekræfter at køber er blevet oplyst 
om de eventuelle fejl ved katten, som sælger har kendskab til. Sælger bekræfter at køber har fået information om fodring, pasning og 
behandling af katten. Sælges en kat med fejl eller mangler har sælger pligt at oplyse køber om disse, og de er i så fald listet på bagsi-
den af denne aftale under "særlige vilkår". 

Sted Dato 

            
Sælgers underskrift Købers underskrift 

  

 

Navn 

      
Adresse 

      
Telefon  Mobiltelefon Medlem af (klub) 

                  
Andet (e-mail-adresse, hjemmeside, m.m.) 

      

Navn 

      
Adresse 

      
Telefon Mobiltelefon Medlem af (klub) 

                  
Andet (e-mail-adresse, hjemmeside m.m.) 

      

Apendix 9 Apendix 10

Køb og salg af killinger
Registrerede opdrættere, eller opdrættere som annoncerer eller 
har haft flere kuld, er omfattet af købeloven, da de i forbruger-
klagenævnet har tolket, hvornår man er erhvervsdrivende i 
forhold til købeloven. Så køber du en killing hos en opdræt-
ter, som har en hjemmeside og som annoncerer med at have 
killinger til salg fra tid til anden, så er det en erhvervsmæssig 
virksomhed i købelovens forstand. 

Det betyder, at købelovens særlige regler om forbrugerkøb 

som udgangspunkt gælder ved køb af kat hos en opdrætter 
eller et såkaldt katteri. Et køb af en kat adskiller sig ikke i købe-
lovens forstand fra andre handler, hvad rettigheder og pligter 
angår. 

Reklamationsfrister  
Fristen for at klage (reklamere) over mangler ved en salgs-
genstand – og det gælder altså også mangler ved en kat – er 
to år, regnet fra leveringsdatoen og i øvrigt inden for rimelig 
tid, efter at køber har opdaget manglen. I modsat fald taber 

køberen retten til at klage over manglen. 
Om rettidighed anses en klage to 
måneder efter fejlen er opdaget 

altid at være rettidig. 
Hvornår foreligger der en 

køberetlig mangel?  Det gør 
der, når opdrætter har givet 
urigtige eller vildledende 
oplysninger om katten 
eller har givet urigtige eller 
vildledende oplysninger 
i annoncer, brochurer, på 

internettet m.v. Eller når 
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Tillykke med din nye kat – vi har hermed fornøjelsen af at give dig 
lidt information om pasning af din kat.

Inden du besluttede dig for at få en kat, har du sikkert gjort dig en 
masse tanker om, hvilken type/race du gerne ville have, men du 
har sikkert også tænkt over, hvad det vil sige at få en kat som nyt 
medlem af familien. Typisk lever vores katte i gennemsnit 14 – 16 
år, så det er et venskab, man har glæde af i mange år, og derfor er 
det også vigtigt, at man har overvejet, hvad det vil sige at få en kat.

Det, at købe selve katten, er den mindste del af det hele. Når man 
nu ved at katten i gennemsnit bliver 14 – 16 år, er det vigtigt, at 
man har tænkt over den økonomiske del – ligesom man også bør 
tage sine fremtidsplaner i betragning. Skal det være en killing eller 
en voksen kat. En han eller en hun. Flere katte. Neutraliseret eller 
fertil. Drømmer man om egne killinger på et tidspunkt. Ønsker man 
en ude- eller indekat. Mange opdrættere sælger slet ikke deres katte 
til fritløb, da rigtig mange katte bliver kørt over hvert år. Derfor bør 
man overveje alternativer for sin kat, såsom løbegård eller indheg-
net have/terrasse. 

Der er mange ting at tage stilling til, men det er vigtigt at få en 
god snak med opdrætteren om, hvad man ønsker sig.

Når din kat flytter ind, er det bedst at introducere den gradvist 
til hele huset. Vælg det rum, hvor kattebakken skal stå først, og in-
troducer så katten gradvist til resten af hjemmet. Som regel går det 
hurtigt for en killing at blive fortrolig med de nye omgivelser og de 
nye ejere. Hvis man i forvejen har en voksen kat, er det som regel 
ikke noget problem at introducere en killing, men det er selvfølgelig 
vigtigt, at holde øje med kattenes kropssprog. De må ikke være 
alene sammen, førend man er sikker på, at de ikke kommer op at 
slås. Hvis man skal føre to voksne katte sammen, tager det noget 
længere tid og kræver noget mere tålmodighed. 

Opdrætteren har sikkert fortalt, hvilken type mad og mærke 
katten er vant til at spise samt hvilken type strøgelse i kattebakken, 
den også er vant til. De fleste opdrættere leverer som regel noget 
mad med, som katten er vant til. Så er det en god idé at blande 
det med den mad, man selv har købt – eller måske har man købt 
det samme, så man undgår dårlig mave – og husk altid at katten 
kun skal fodres med mad beregnet til katte. I naturen spiser katten 
mange små måltider om dagen, derfor anbefales det, at man har 
tørkost stående fremme hele dagen, så katten selv kan spise, når 
den har lyst. Hvis man fodrer med vådkost, skal man selvfølgelig 
fjerne den mad, der ikke bliver spist, så den ikke bliver fordærvet. 
Da katten i modsætning til os mennesker har få smagsløg, er det 
vigtigere at fodre med kvalitetsfoder, end at forsøge at fodre med 
mange forskellige smagsvarianter. Der skal altid være adgang til 
frisk vand.

Katte skal have mulighed for stimulering, derfor skal man sørge 
for legetøj/aktivitetslegetøj af forskellig art. Der findes oceaner af 

forskelligt legetøj til katte. Har man kun en kat, er det vigtigt, at man 
sørger for leg og stimulering hver dag. Det er også vigtigt med et 
kradsetræ, så man kan mindske krads i møblerne. Har man mindre 
børn, er det vigtigt at fortælle dem, at katten skal have lov til at sove 
og slappe af, når den vælger det. 

De fleste katte er blevet chippet før salg, nogle er også allerede 
registreret i den nye ejers navn, hvis ikke, bør man huske at gøre 
det med det samme. 

Det er også en god idé at overveje, om katten skal forsikres, 
rigtig mange forsikringsselskaber forsikrer også dyr, men husk at 
læse forsikringsbetingelserne fra hvert enkelt forsikringsselskab, så 
man finder det, der passer bedst. 

Killinger må ikke flytte hjemmefra før de er min. 12 uger, de skal 
være vaccineret mindst en gang. Man bør i samråd med sin dyr-
læge planlægge, hvor tit katten skal vaccineres og sundhedstjekkes.

De fleste katte/killinger er heldigvis sunde og raske, men vær 
opmærksom på, om de spiser som de skal, ikke har dårlig og 
ildelugtende afføring, og er mat og trist i pelsen. Kropstemperatur 
på en kat ligger mellem 38 og 39 grader, som er rart at vide, hvis 
man nu har behov for at tage temperaturen. 

Når man er medlem af Russian Blue Klubben, kan man altid få 
råd og vejledning, hvis der er noget, man er i tvivl om. Tillykke med 
din katt!

Apendix 11

Pasningsvejledning 

opdrætter har undladt at give køber oplysninger, som vedkom-
mende kendte eller burde kende, der har betydning for købers 
bedømmelse af katten. Eller når katten ikke svarer til det aftalte, og 
at når katten ikke er egnet til købers særlige formål. Det kunne være 
en avlskat som jvf. foreninger for katteopdrættere ikke må avles på. 
Der kan evt. her henvises til reglerne i FD. 

Grundlæggende er der kun tale om en mangel, hvis denne har 
været til stede på leveringstidspunktet, eller hvis manglen viser sig 
efter leveringen, men årsagen har været til stede på leveringstid-
spunktet, som arveligt betinget eller medfødt. Som køber kan man 
spørge: Hvor skal jeg vide det fra? For nogle racer, er det tilba-
gevendende genetiske sygdomme eller sygdomme som er kendt 
indenfor racen, som opdrætter er forpligtet til at fortælle om. Er eller 
har sygdomme været tilstede hos opdrætter tidligere med baggrund 
i forældrene. 

Det er opdrætter, som skal påberåbe sig for sen reklama-
tion  Der vil kunne ses bort fra, at der er i konkrete tilfælde måtte 

være reklameret for sent, hvis opdrætter ikke gør indsigelse herom. 
Det samme gælder, hvis opdrætter indlader sig i realitetsdrøftelser 
med køber i anledning af en for sent fremsat reklamation uden 
samtidig at tage forbehold om at gøre gældende, at reklamationen 
er for sent fremsat.

“Aldrig ringere stillet end købeloven” siger købelovens særlige 
regler om forbrugerkøb kan ikke fraviges til skade for forbrugeren 
– ikke engang ved aftale. Det betyder, at en køber ikke vil være 
bundet af en aftale, der stiller køber ringere, end køber er stillet 
efter købeloven. Men der er ikke noget i vejen for, at opdrætter kan 
stille køber bedre, end køber vil være stillet efter købeloven. Så taler 
man om en garanti, og så er det den, der gælder.   Civilt køb  Er 
der tale om et civilt køb, dvs. et helt privat køb mellem to private per-
soner, kan det aftales, at købeloven ikke gælder. Har man ikke aftalt 
noget, vil køber kunne klage i op til to år efter levering. Det vil være 
ganske få, som kun undtagelsesvis være at anse som et civilt køb. 

Ved et kuld killinger om året læner man sig meget stærkt op af 
at være erhvervsdrivende, og selv med et mindre opdræt kan man 
meget vel blive anset som erhvervsdrivende, afhængig af formen 
hvorunder kennelen drives. 

Bevisbyrde  
Det er køberen, der skal bevise, at katten er mangelfuld. I de første 
seks måneder efter levering gælder den såkaldte “formodnings-
regel” dog. Ifølge “formodningsreglen” formodes mangler, der 
viser sig inden seks måneder efter leveringen, at have været til stede 
på leveringstidspunktet. Det er således sælger, der skal bevise, at 
det ikke kan formodes. Mangler som køber kendte ved aftalens 
indgåelse  Det fremgår af købeloven, at en køber ikke vil kunne 
påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt 

med ved aftalens indgåelse, medmindre der er holdepunkt her-
for i aftalen, eller sælgeren har handlet i strid med almindelig 

hæderlighed. Det betyder, at hvis køber loyalt er blevet 
gjort opmærksom på fejl ved aftalens indgåelse, vil 
køber ikke senere kunne påberåbe sig disse mangler 
– heller ikke selv om mangler konkret har betyd-ning 

for – eller vil kunne få betydning for katten 
velbefindende. Derfor er det en 

rigtig god idé at udfærdige 
en skriftlig købsaftale, 

så man kan se, hvad 
der er aftalt, hvilke 
fejl/mangler, som 
køber er blevet 
gjort bekendt 
med, om der er 
givet prisnedslag 

for eventuelle fejl/
mangler, og om 

hvad formål køber 
har med anskaffelse 

af katten til m.m. For katte 
gælder det, at der ikke findes et 

klagenævn i den største organisation af kat-
teopdrættere i DK, det findes for hunde i DK, men for 
katte er man overladt til forbrugerklagenævnet og de 
civile domstole. Der kan for nogle racer være kendte 
faktorer ved køb af kat. Det kan anbefales, at man 
som ny katteejer tegner en dyreforsikring. Selv om 
den koster lidt, kan man med ro i sindet også gå en 
baby-killing-tid i møde. 
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Apendix 12

Skal jeg 
forsikre 
min kat?

Af Maria Malevitch

Det er blevet mere og mere almindeligt at sygeforsikre sin 
kat i de senere år. Det kan godt være en jungle at finde 
ud af de forskellige forsikringsselskabers tilbud, regler og 
krav til den forsikrede. 

Jeg har kikket nærmere på fem forsikringsselskaber, 
som forsikrer katte: Dyrekassen, Agria, Tryg, Topdan-
mark og Gartnernes forsikring og sat de forskellige 
muligheder op i et, håber jeg, overskueligt skema. Jeg 
vil dog ikke hænges op på fejlfortolkninger o.a. men jeg 
håber, at det kan være en hjælp til dem af jer, der over-
vejer at forsikre jeres kat eller måske skifte forsikring. 



Apendix 13

 Dyrekassen Agria Tryg Topdanmark Gartnernes Forsikring

Pris pr. år 947 pr.kat. Fra kat nr. 5 ydes 10 % rabat ca. 1322 kr. ca. 921 kr. afhænger meget af alder på tegnings tidspunktet 974kr. Pr. kat.  dækker kun INDEkatte/løbegård 981 kr. KUN neutraliserede katte
Rabat v/medlemskab 10% v/medlemskab af en hovedklub under Felis Danica 10% v/medlemskab af en hovedklub under Felis Danica, TICA samt RB Klubben 10% ved anden forsikring iTryg, indbo o.a. 8 - 12% ved samlerrabat
Sundhedsattest fra dyrlæge På katte fra 5 år. Må ikke være ældre en 14 dage På katte fra 6 år. Må ikke være ældre end 30 dage. kræves ved import udenfor Norden På katte fra 4 år - 6 år. Ikke ældre end 14 dage På katte fra 5 år
Hvornår ophører forsikring? Livsvarig, nedskrives ikke v/alder Livsvarig, seniortillæg ved 6 år Livsvarig Livsvarig. Nedskrives gradvis fra 8 år til 80% - 60% - 40 % Livsvarig
Killingerabat 30 dage gratis v/ medlemskab af Katteklubben 10% for killinger under 4 måneder det 1. år. 5% det andet år 10% v/ tegning inden 16 uger gammel
Forsikringssummens størrelse? 28.129 kr. 22.080kr eller 38.640kr 18.201,00 el. 28.313,00 27.278 14.484
Fast selvrisiko 669 683 el. 994 el 2.097 768 el. 1229 el. 1844 750 724
Registrering i katteregister Skal være registreret ingen krav ingen krav Skal være registreret Skal være registreret
Hvilke katte kan forsikres? Fra 12 uger - 7 år. Fra 6 uger - Fra 12 uger Fra 8 uger - 6 år Fra 8 uger.
Hvor dækker forsikringen? Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark, tillægsforsikring kan købes: med på rejse Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark
Karenstid 20 dage. Killinger 12-16 uger ingen 20 dage. Ved forsikring af killing u/ 15 uger med sundhedsattest u/anmærkn. ingen 30 dage. Ingen karens ved forsikring af kat under 4 måneder 30 dage 30 dage
Hvad dækker forsikringen? se nedenfor
Hvad dækker forsikringen ikke ? se nedenfor
ID mærkning Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering
Vaccination Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza
Revaccination * Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling
Hvor meget dækkes 80% 80% el. 90% 90% 90% 80%
Behandlingsperiode op til 120 dage op til 125 dage maks 3 gange pr. år op til 120 dage op til 120 dage op til 60 dage
Falck kæledyrstransport 283 pr.år.
Tillægsforsikring Medicin, trykhed, livsforsikring (op til 13 år) avl, skjulte fejl Tænder & medicin/ fysisk behandling/pasning/livdækning Livsforsikring til 12 år,  plusforsikring
Variabel selvrisiko 10% el. 20% 10%
Selvrisikobonus Skadefri i 2/3/4 år giver 300/600/900kr i rabat på skade det 3/4/5.år. 
avls forsikring ca. 198 kr. pr.år.
Opdrætter forsikring** ja Opdrætterrabat v/3 katte 5% - v/5 katte 10%.

* ved revaccination er det værd at bemærke, at det ikke er nødvendigt at vaccinere hvert år hvis man f.eks. Ønsker at få et brækket ben dækket af sin forsikring. Hvis man derimod ønsker forsikring udbetalt for noget som er vaccinations relateret, kræves det at katten er vaccineret hvert år.
** Opdrætterrabat gives ved 3 katte forsikret 5% og ved 5 katte forsikret 10%, dvs. rabat på 25-30%. Opdrætter 10%-hovedklub 10%-samlingsrabat 5 eller 10%
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Hvilke katte kan forsikres? Fra 12 uger - 7 år. Fra 6 uger - Fra 12 uger Fra 8 uger - 6 år Fra 8 uger.
Hvor dækker forsikringen? Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark, tillægsforsikring kan købes: med på rejse Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark
Karenstid 20 dage. Killinger 12-16 uger ingen 20 dage. Ved forsikring af killing u/ 15 uger med sundhedsattest u/anmærkn. ingen 30 dage. Ingen karens ved forsikring af kat under 4 måneder 30 dage 30 dage
Hvad dækker forsikringen? se nedenfor
Hvad dækker forsikringen ikke ? se nedenfor
ID mærkning Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering
Vaccination Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza
Revaccination * Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling
Hvor meget dækkes 80% 80% el. 90% 90% 90% 80%
Behandlingsperiode op til 120 dage op til 125 dage maks 3 gange pr. år op til 120 dage op til 120 dage op til 60 dage
Falck kæledyrstransport 283 pr.år.
Tillægsforsikring Medicin, trykhed, livsforsikring (op til 13 år) avl, skjulte fejl Tænder & medicin/ fysisk behandling/pasning/livdækning Livsforsikring til 12 år,  plusforsikring
Variabel selvrisiko 10% el. 20% 10%
Selvrisikobonus Skadefri i 2/3/4 år giver 300/600/900kr i rabat på skade det 3/4/5.år. 
avls forsikring ca. 198 kr. pr.år.
Opdrætter forsikring** ja Opdrætterrabat v/3 katte 5% - v/5 katte 10%.

* ved revaccination er det værd at bemærke, at det ikke er nødvendigt at vaccinere hvert år hvis man f.eks. Ønsker at få et brækket ben dækket af sin forsikring. Hvis man derimod ønsker forsikring udbetalt for noget som er vaccinations relateret, kræves det at katten er vaccineret hvert år.
** Opdrætterrabat gives ved 3 katte forsikret 5% og ved 5 katte forsikret 10%, dvs. rabat på 25-30%. Opdrætter 10%-hovedklub 10%-samlingsrabat 5 eller 10%

 Dyrekassen Agria Tryg Topdanmark Gartnernes Forsikring

Pris pr. år 947 pr.kat. Fra kat nr. 5 ydes 10 % rabat ca. 1322 kr. ca. 921 kr. afhænger meget af alder på tegnings tidspunktet 974kr. Pr. kat.  dækker kun INDEkatte/løbegård 981 kr. KUN neutraliserede katte
Rabat v/medlemskab 10% v/medlemskab af en hovedklub under Felis Danica 10% v/medlemskab af en hovedklub under Felis Danica, TICA samt RB Klubben 10% ved anden forsikring iTryg, indbo o.a. 8 - 12% ved samlerrabat
Sundhedsattest fra dyrlæge På katte fra 5 år. Må ikke være ældre en 14 dage På katte fra 6 år. Må ikke være ældre end 30 dage. kræves ved import udenfor Norden På katte fra 4 år - 6 år. Ikke ældre end 14 dage På katte fra 5 år
Hvornår ophører forsikring? Livsvarig, nedskrives ikke v/alder Livsvarig, seniortillæg ved 6 år Livsvarig Livsvarig. Nedskrives gradvis fra 8 år til 80% - 60% - 40 % Livsvarig
Killingerabat 30 dage gratis v/ medlemskab af Katteklubben 10% for killinger under 4 måneder det 1. år. 5% det andet år 10% v/ tegning inden 16 uger gammel
Forsikringssummens størrelse? 28.129 kr. 22.080kr eller 38.640kr 18.201,00 el. 28.313,00 27.278 14.484
Fast selvrisiko 669 683 el. 994 el 2.097 768 el. 1229 el. 1844 750 724
Registrering i katteregister Skal være registreret ingen krav ingen krav Skal være registreret Skal være registreret
Hvilke katte kan forsikres? Fra 12 uger - 7 år. Fra 6 uger - Fra 12 uger Fra 8 uger - 6 år Fra 8 uger.
Hvor dækker forsikringen? Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark, tillægsforsikring kan købes: med på rejse Både Danmark og Europa. Ved folkeregisteradr. I DK Danmark
Karenstid 20 dage. Killinger 12-16 uger ingen 20 dage. Ved forsikring af killing u/ 15 uger med sundhedsattest u/anmærkn. ingen 30 dage. Ingen karens ved forsikring af kat under 4 måneder 30 dage 30 dage
Hvad dækker forsikringen? se nedenfor
Hvad dækker forsikringen ikke ? se nedenfor
ID mærkning Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering Chip eller øretatovering
Vaccination Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza Kattesyge og influenza
Revaccination * Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling Efter gældende anbefaling
Hvor meget dækkes 80% 80% el. 90% 90% 90% 80%
Behandlingsperiode op til 120 dage op til 125 dage maks 3 gange pr. år op til 120 dage op til 120 dage op til 60 dage
Falck kæledyrstransport 283 pr.år.
Tillægsforsikring Medicin, trykhed, livsforsikring (op til 13 år) avl, skjulte fejl Tænder & medicin/ fysisk behandling/pasning/livdækning Livsforsikring til 12 år,  plusforsikring
Variabel selvrisiko 10% el. 20% 10%
Selvrisikobonus Skadefri i 2/3/4 år giver 300/600/900kr i rabat på skade det 3/4/5.år. 
avls forsikring ca. 198 kr. pr.år.
Opdrætter forsikring** ja Opdrætterrabat v/3 katte 5% - v/5 katte 10%.

* ved revaccination er det værd at bemærke, at det ikke er nødvendigt at vaccinere hvert år hvis man f.eks. Ønsker at få et brækket ben dækket af sin forsikring. Hvis man derimod ønsker forsikring udbetalt for noget som er vaccinations relateret, kræves det at katten er vaccineret hvert år.
** Opdrætterrabat gives ved 3 katte forsikret 5% og ved 5 katte forsikret 10%, dvs. rabat på 25-30%. Opdrætter 10%-hovedklub 10%-samlingsrabat 5 eller 10%

* ved revaccination er det værd at bemærke, at det ikke er nødvendigt at vaccinere hvert år hvis man f.eks. Ønsker at få et brækket ben dækket af sin 
forsikring. Hvis man derimod ønsker forsikring udbetalt for noget som er vaccinations relateret, kræves det at katten er vaccineret hvert år. 

** Opdrætterrabat gives ved 3 katte forsikret 5% og ved 5 katte forsikret 10%, dvs. rabat på 25-30%. Opdrætter 10%-hovedklub 10%-sam-
lingsrabat 5 eller 10%    
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