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Gör det nu - TÄNK PÅ ATT DET KAN VARA
DIN KATT SOM LÄNGTAR HEM!

Har du ID-märkt din katt men missat att
sända ID-uppgifter till Kattförbundet SVERAK?

Självklart hittar du oss i SVERAKs ID-register!

Kattungar—ocicat. Foto: Ingrid Imkan (SVERAKs bildbank)
är remissinstans för ett flertal myndigheter i frågor rörande katt

har en internationellt erkänd stambokföring av raskatter

verkar för att alla katter ska ID-märkas

Kattförbundet SVERAK är anslutet till det internationella
kattförbundet Fédération Internationale Feline, FIFe.
SVERAK har genom sitt medlemskap i FIFe och genom
enskilda medlemmar, i hög grad, medverkat till FIFes
uppbyggnad och organisation, standards, stadgar och
regler. Enskilda medlemmar i SVERAK har under många år varit aktiva
och tongivande i FIFes styrelser och kommittéer.

SVERAK anslutet till FIFe

Redan under 1970-talet väcktes idén av SVERAK-anslutna klubbar att
katten borde ha en egen dag. 1983 utsåg SVERAK den 1:a Advent att bli
Kattens Dag och vi har sedan dess firat katten denna dag genom olika
aktiviteter runt om i landet.
SVERAK-traditionen Kattens Dag har idag även anammats av andra
organisationer och företag vilket gör att allt fler deltar i firandet av
Katten.

Kattens Dag den 1:a Advent

Antalet katter i Sverige uppgår till drygt 1 miljon och det finns ett antal
organisationer som värnar om katten. Allt fler tar hand om sin katt och
lever med den som en familjemedlem - även om det tyvärr fortfarande
finns alltför många ”sommarkatter” som lämnas åt sitt öde varje år.
Uppmaningen från kattorganisationer till kattägare att kastrera de katter
som inte används i avel, oavsett ras eller kön, är ett av de steg som tas
för att ovälkomna kattungar inte ska hanteras som en slit-och-slängvara!

Säj NEJ till sommarkatt!

Inom SVERAK märks tydligt trenden av det ökade kattintresset. Allt fler
väljer att köpa raskatt eftersom det ger ett visst mått av säkerhet då
varje ras är avlad efter särskilda egenskaper och detta ger möjlighet att
veta vad man kan förvänta sig av katten.

Ökat kattintresse

•
•
•

Kattförbundet SVERAK har alltid haft kattens bästa i fokus - inom förbundet likväl som utanför. Som exempel kan nämnas att Kattförbundet
SVERAK
• har som mål att katten ska uppskattas som sällskapsdjur och betraktas som familjemedlem
• är organisationen för alla kattägare och kattintresserade

SVERAK i arbete för katten

Kattförbundet SVERAK är den centrala organisationen
för anslutna kattklubbar i Sverige. Klubbarna arbetar
på regional eller nationell nivå och arrangerar bland
annat kattutställningar och olika medlemsaktiviteter.
Man kan bli medlem i en lokal SVERAK-klubb men
man måste inte ha raskatt för att vara med - man
behöver faktiskt inte ens ha katt!
Som medlem får man träffa likasinnade kattälskare och ges möjlighet att
delta i många olika slags aktiviteter som de flesta klubbar anordnar.

Sveriges största kattorganisation

Foto: Eivor Rasehorn

för katten!

TRYGGT

ID-REGISTER

Kattförbundet SVERAKs

ring i vårt ID-register för katt!

viktigt att vi valt att inte ta någon avgift för registre-

av största vikt att ha ett ID-register för alla kattägare! Så

Katter ligger oss varmt om hjärtat och vi tycker att det är

register kan återfinna ägare till katt.

att vi genom ID-märkning och registrering i vårt ID-

katten inte längre behöver gå ett okänt öde till mötes och

åt att arbeta för samtliga katters väl och ve, att sommar-

de i vårt katt-ID-register! Det är viktigt att vi alla hjälps

Målet är att alla katter ska vara ID-märkta och registrera-

märkning är ett sätt.

samhället - och sedan länge har vi ansett att ID-

1955, på olika sätt arbetat för att stärka kattens status i

Kattförbundet SVERAK har, sedan förbundet bildades

Tryggt för katten
SVERAKs ID-register

Klistra ID-remsa eller ange tatueringsnummer - bifoga gärna
kopia av det intyg du fick av veterinären när du ID-märkte din
katt. Har du inte något intyg från veterinären men har

självständig och intelligent samtidigt som den är mycket lojal
och beroende av sin familj. Den vård, omsorg och kärlek du
satsar på din katt får du hundrafalt igen!

teckna blanketten och skicka den till SVERAKs kansli.

Om veterinären överlämnar ID-intyget direkt till dig - under-

hos veterinären.

direkt till oss - tänk på att du då måste underteckna blanketten

En del veterinärer skickar ID-intygen (Anmälan till ID-register)

med tatueringsnummer eller en klisterremsa med chipnummer.

När veterinären har ID-märkt katten får du ett intyg - antingen

Så här enkelt går registrering till...

Perser, blåsköldpadd. Foto: Anna-Karin Staflin (SVERAKs bildbank)

uppgifter.

varandra igen; genom kattens ID-nummer och dina kontakt-

registreringen som ökar chansen att ni ska hitta tillbaka till

Om katten av någon anledning inte hittar hem är det själva

märkningen registrera katten i SVERAKs ID-register.

ga anmälningsblanketten

s.k. "ägarregistrering" - ta kopia av SKK-handlingen och bifo-

registrerat ID-numret hos Svenska Kennelklubben och fått

Maine coon, bruntabby. Foto: Eva Johannessen (SVERAKs bildbank)

SVERAKs kansli.

SVERAK-registreringsnummer. Skicka därefter blanketten till

intyg på nytt men tänk på att tydligt ange ID-nummer eller

Eftersom kattens uppgifter redan finns behöver du inte bifoga

som finns under rubriken "Blanketter" på www.sverak.se/ID

fyller du i blanketten "Ändring av uppgift i ID-register för katt"

dina personuppgifter publiceras. Vill du godkänna publicering

Detta beror på att du inte kryssat i ”Ja”-rutan och godkänt att

Syns inte dina personuppgifter i vårt register
trots att din katt finns med?

SVERAKs kansli.

ceras och att underteckna blanketten - som därefter skickas till

Glöm inte att kryssa i om du vill att personuppgifter ska publi-

•

eller

tavlan och bifoga anmälningsblanketten

stamtavla där ID-remsa är fastklistrad - ta kopia av stam-

under rubriken "Blanketter” på www.sverak.se/ID

gänge är en ständig källa till glädje och förundran! Katten är

•

Fyll i blanketten "Anmälan till ID-register för katt" som finns

Katten är ett fantastiskt djur och att ha den i sitt nära um-

Att ID-märka sin katt är viktigt - och lika viktigt är det att efter

Finns inte din katt i vårt register trots att den är ID-märkt?

Katten ~ en märkvärdig vän

