
HÄR ÄR KRAV SOM BORDE ÅLIGGA VARJE KÖPARE. 

Som uppfödare förväntar jag mig att köparen förberett köpet i enlighet med köp 
av häst. 

Ser absolut ingen skillnad till varför man inte förbereder allt innan köp av katt. 
 
Har du balkong så näta in den innan köp! 

Köper jag häst är boxen fixad "byggd" innan köp, det finns även hö och halmat 
golv. 

Antar ni har en fin "transportbur" likt transporten då jag hämtar häst.  
Därför antar jag att köparen nätat in balkonger, baksidan om katten ska vistas 
ute innan köp, eftersom köpet är väl genomtänkt. 

 
En katt behöver röra på sig exakt likt hästen, den klarar sig inte med en box, 

utan kräver hagar med elstängsel. 
Därför anser jag kattungeköparen har ett stort fint klätterträd och aktivitets 
leksaker innan den hämtas. 

 
Som hästägare måste du ha dyngstack till bajset, varför jag antar att du till 

katten köpt kattlåda och sand till kissen. 
Köp en stor låda då de växer snabbt. 

 
Tid ... har du den tid en katt kräver? 
Hur länge får den vara själv? 

En häst eller hund kräver oerhört med tid, det gör din katt också. 
 

Man kan förbereda även foder om du tingar kissen i tid. Då frågar du uppfödaren 
vad den ger och fortsätter att ge samma till katten är året. 
 

Första förband och termometer är det minsta i akutvård du måste ha hemma. 
Klosax, kam och en sax. Fortiflora kan vara i grundapoteket.  

En spruta 5 ml bör finnas hemma om katten skulle bli sjuk. 
 
Att du garanterat fortsätter ha försäkring på kissen. Jag betalar 17.000:- om året 

för att ni köpare skall ha en god försäkring redan innan ni sätter er i bilen med er 
nya raskatt. 

Med detta vill jag få köpare att tänka till, har man verkligen tänkt igenom sitt 
köp. 
 

Det brukar vara mycket frågor om färgutfall och om knäkatt, det här är mina 
frågor på dig kattköpare om du förberett dig inför köp likt vilket annat djur som 

helst. 
Kolla referenser.!!! På uppfödaren. 
 

Be om resultat på utställningar så du vet att de föder upp enligt rasstandard.  
(får man ju bortse ifrån under pandemin, men föräldradjurens 

utställningsresultat ger ju ändå en vägledning, min  kommentar)  
 
Kolla vilka hälsotester som är utförda på föräldrarna som HCM, samt HD resultat 

(min  kommentar) och viktigt parasittester, kräv utlåtandet i handen.  
 

(Vad kattungen har för stamnamn) SUPERVIKTIGT. 
Hoppas skapa tankar ... Linda Gustafsson SE*Silverkällans Ragdoll 


