Information om adoption av katter
Är du intresserad av en katt – eller flera – bland dem som annonseras på
Kattstödets Vänners hemsida, är du välkommen att besöka katterna i de tillfälliga
privata hem som åtagit sig att sköta katterna till de hittar varaktiga hem. När du
sedan bestämt dig för en katt och vi är överens kör vi alltid hem katten/katterna till
det nya hemmet och blir därför en trygghet för katten när den kommer till sitt nya
hem. På plats kan vi också gå igenom praktiska tips och råd. Till exempel hur man
ska göra när man introducerar nya katter för varandra om det redan finns katt –
eller hund – i hemmet. Skulle katten efter en prövotid inte fungera med de andra
djuren i hemmet, tar din kontaktperson tillbaka katten. Vi vill dock att man tänkt
igenom det hela före adoption och att man försökt ge adoptionen en prövotid (om
inte katterna/djuren mår direkt dåligt av att vara ihop).
Vid adoption skrivs ett adoptionsavtal där all relevant information som din
kontaktperson på Kattstödet Vänner har om katten fylls i, såsom ålder, ev.
sjukdomshistoria, vaccination, kastration, id-märkning, särskilda behov, vilken
veterinärklinik som ev. har journaler om katten. Nya hemmet får med sig
vaccinationsintyg och id-märkningslapp som ska skickas in till SKK för
registrering av katten i det nya hemmets namn.
Adoptionsavtalet handlar om att tillgodose kattens behov och att utgöra en säkerhet
för katten om oförutsedda saker skulle inträffa. Det du skriver på som adoptivhem
är:
• Jag förbinder mig att tillgodose kattens behov och förse katten med mat,
omvårdnad och tillsyn.
• Jag förbinder mig att tillgodose kattens behov av veterinärvård och åtar
mig alla kostnader för detta. Katten ska hållas vaccinerad mot kattsnuva
och kattpest. Katten ska veterinärvårdförsäkras.
• Katten ska hållas kastrerad och id-märkt. Om kastrering inte är åtgärdat vid
överlämnandet förbinder jag mig att göra det när katten blir könsmogen
eller senast vid 8 månaders ålder. Vid köp av okastrerad katt äldre än 8
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månader ska kastrering ske inom tre månader. Intyg på detta ska skickas till
din kontaktperson på Kattstödets Vänner. Id-märkning ska ske i samband
med kastration. För adoption av vuxen icke id-märkt katt ska id-märkning
ske vid första kommande nedsövning om kattens hälsotillstånd så medger.
• Katten får inte hållas som utekatt om man bor nära trafikerad väg eller om
det finns risk att katten utsätts för annan fara. Katten kan vistas ute i sele
och koppel under uppsikt. Enbart kastrerad katt får släppas ut. Skygga
katter får inte släppas ut förrän de är helt tama. Om katten skulle springa
bort måste Kattstödets Vänner kontaktas. Katt som ska hållas som utekatt
måste alltid hållas helt inne de första veckorna tills katten anpassat sig helt
till sin nya miljö.
• Jag accepterar att min kontaktperson och Kattstödets Vänner gör återbesök
i kattens hem.
• Om katten, eller andra katter från Kattstödets Vänner i hemmet, vanvårdas
eller om jag bryter mot någon av ovanstående paragrafer har Kattstödets
Vänner rätt att omedelbart återta katten/katterna utan ersättning.
• Om jag av någon anledning inte kan behålla katten måste Kattstödets
Vänner, i första hand min kontaktperson, kontaktas. Jag förbinder mig att
inte omplacera, utlåna, sälja, bortskänka eller avliva katten utan Kattstödets
Vänners godkännande. Godkännandet måste ges före att katten
flyttas/avlivas. Paragrafen gäller dock inte vid avlivning i fall då det enligt
veterinär är fråga om sådan akut skada eller sjukdom att omedelbar
avlivning är nödvändig. I sådant fall ska veterinärintyg tillställas
Kattstödets Vänner, i första hand din kontaktperson.
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