
 

Till dig som uppfödare:  
SVERAKs latkatt vid registrering av kattkull 
Observera! Om regler ändras följer alla tidigare beslut, undantag och villkor de nya gällande reglerna.  
Det är uppfödarens ansvar att vara uppdaterad med gällande regelverk 
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Stambokföring av raskatter har förekommit i Sverige sedan mitten av 1940-talet och sedan dess har hundratusentals katter fått 
stamtavlor utfärdade av SVERAK. Begreppet raskatt innebär alltså att katten har en stamtavla som är utfärdad av ett godkänt 
förbund – utan stamtavla är katten att betrakta som huskatt oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har. 
Vi vill här ge en liten beskrivning om hur ansökan om stamtavlor går till och en del att tänka på när blanketten 
”Registreringsanmälan kattkull” fylls i. Tänk på att alltid använda aktuell blankett, dvs den som finns att hämta på SVERAKs 
blankettsida. Den övre halvan av blanketten avser föräldradjur, parningsdatum och ägare - den nedre halvan avser uppgifter om 
kullen samt uppfödarens underskrift.  
 

1. HANKATTEN 

1.1 Ägs hankatten av dig som är uppfödare? 
Ja Nej 

Vid Nej: Hankattägare (vid tidpunkt för parning) ska 
fylla i och underteckna två exemplar i original av 
blanketten ”Registreringsanmälan kattkull” som 
lämnas till dig. 

1.2 Är katten SVERAK-registrerad/har SVERAK-reg.nr?  
Ja Nej 

Vid Nej: Hankatt som används i avel - och som ägs 
av medlem i SVERAK-klubb, ska vara SVERAK-
registrerad. Detta sker genom ”Överföring av katt 
från annat förbund” (separat blankett). 
Om hankattägaren inte är medlem i SVERAK är det 
ditt ansvar att kontrollera kattens stamtavla och att 
alla intyg finns så att kattungarna tillåts bli SVERAK-
registrerade. Samma krav om intyg gäller som om 
det vore en SVERAK-katt.  
Om hankatten inte tidigare är använd i SVERAK-
avel ska kopia av den förbundsutfärdade stamtavlan 
bifogas registreringsanmälan - för granskning och 
registrering i SVERAKs register. 

1.3 Har katten tidigare haft kull registrerad i SVERAK?  
Ja Nej 

Vid Nej: Intyg ska insändas till SVERAK för att 
registrering av avkommor ska ske. För samtliga intyg 
är det viktigt att det tydligt framgår vilken katt som 
avses (registreringsnummer, id-nummer och/eller 
det namn som står i angivet i stamtavlan). Läs mer 
om intyg på sista sidan. 

Tips: Är du osäker på om avkomma finns registrerad efter 
katten? Besök FindUs - SVERAKs stambok på nätet och sök 
fram berörd katt. I kattbilden kan du se antal registrerade 
avkommor och när du klickar på fältet för avkommor kan du 
se om det finns någon/några SVERAK-registrerad 
avkomma. 

2. HONKATTEN 

2.1. Är du inrapporterad/registrerad som huvud- eller 
familjemedlem i en SVERAK-klubb? 
Ja Nej 

Vid Nej: För att kunna registrera kattkull ska du vara 
huvudmedlem (eller familjemedlem till en 
huvudmedlem) i en SVERAK-ansluten kattklubb. 

2.2. Är katten SVERAK-registrerad/har den SVERAK-
reg.nr?  
Ja Nej 

Vid Nej: Honkatt som används i avel - och som ägs 
av medlem i SVERAK-klubb, ska vara SVERAK-
registrerad. Detta sker genom ”Överföring av katt 
från annat förbund” (separat blankett). 

2.3. Är du registrerad som huvudägare av katten i 
SVERAKs stambok? 
Ja Nej 

Vid Nej: För att kunna registrera kattkull ska du vara 
registrerad ägare av honkatten. Ägarändring ska ha 
skett senast 30 dagar efter överlåtelsen. Kontakta 
honkattens uppfödare för åtgärd. 
Om katten har två ägare är det den som är 
registrerad som huvudägare som ska underteckna 
registreringsanmälan.  

Tips: Har du registrerat katten i SVERAKs ID-register och 
godkänt publicering av personuppgifter - då kan du se om 
ägaruppgift är registrerad. Besök SVERAKs ID-register och 
sök din katt i rutan "SÖK KATT" genom att skriva in ID-nr. 
Har du inte godkänt publicering av personuppgift ser du 
orten där ägaren bor. 

2.4. Har katten tidigare haft avkommor som SVERAK-
registrerats?  
Ja Nej 

Vid Nej: Då ska en del intyg insändas för att 
registrering av avkommor ska ske. För samtliga intyg 
är det viktigt att det tydligt framgår vilken katt som 
avses (registreringsnummer, id-nummer och/eller 
det namn som står i angivet i stamtavlan). Läs mer 
om intyg på sista sidan. 

Tips: Är du osäker på om avkomma finns registrerad efter 
katten? Besök FindUs - SVERAKs stambok på nätet och sök 
fram berörd katt. I kattbilden kan du se antal registrerade 
avkommor och när du klickar på fältet för avkommor kan du 
se om det finns någon/några SVERAK-registrerad 
avkomma.  

http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Top_innehall/blanketter.htm
http://stambok.sverak.se/
http://www.sverak.se/ID
http://stambok.sverak.se/
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3. REGISTRERING AV KATTKULL 

3.1. Har du/ni ett godkänt FIFe-stamnamn? 
Ja Nej 

Vid Nej: Du får registrera maximalt en kull utan 
stamnamn.  
Regler för kattungenamn - se punkt 3.3.  

 
Vid Ja observera! Är det fler än en innehavare till 
stamnamnet (huvud- och medinnehavare) måste 
samtliga innehavare vara medlemmar i SVERAK-klubb 
(se punkt 2.1.). Regler för kattungenamn - se punkt 3.3.  

3.2 Har du kontrollerat att rätt födelsedatum är angivet? 
Ja Nej 

Vid Nej: Kontrollera en gång till och jämför det mot 
parningsdatum. En katt är dräktig cirka 65 dagar. 

3.3 Har du tydligt textat kattungenamnen (skriv inte 
stamnamnet i detta fält) och kontrollerat antal tecken?  
Ja Nej 

Vid Nej: Har du inget stamnamn: då får 
kattungenamnet bestå av ett ord (som inte går att 
dela i flera) med maximalt 19 tecken. Som 
tecken/nedslag räknas mellanslag, apostrofer och 
dylikt. 
Har du stamnamn: då får det "totala" namnet 
innehålla maximalt 35 tecken (S*/SE* räknas inte 
med i antal tecken). Längd på kattungarnas namn 
beror alltså på hur många tecken stamnamnet har. 
Som tecken/nedslag räknas mellanslag, apostrofer 
och dylikt. 

3.4 Har du angett ras (EMS-kod)?  
Ja Nej 

Vid Nej: Det kan kanske verka onödigt att ange ras 
när föräldradjuren är av samma ras men en del raser 
har syskonraser vilket innebär att det i en och 
samma kull kan födas två raser (exempelvis 
PER/EXO, ABY/SOM, OSH/OLH). Enligt EMS-kod 
anges rasen med tre bokstäver. 

3.5 Har du angett korrekt färg (EMS-kod)?  
Ja Nej 

Vid Nej: Det kan kanske vara svårt, inte bara för en 
nybörjare, att ange rätt EMS-kod men vet du vilken 
färg det är finns EMS-koder i din stamtavla, på 
SVERAKs hemsida och en fullständig EMS-lista 
finns på FIFes webbplats.  
Det finns EMS-kod för kattens färg och mönster. För 
vissa färgvarianter ingår också kod för bland annat 
ögonfärg, svanslängd (exempelvis för MAN), 
öronform (endast för ACL/ACS) och pälsstruktur 
(endast för DSP och PEB). 
EMS-kod anges alltid i viss ordning med färg först 
och därefter eventuellt vitfläcksgrad, pälsmönster 
färg på kroppen/maskning, svanslängd, ögonfärg 
och öronform (ex.vis n 01 21 33 52 62) 

Tänk på att alla helvita, samt höggradigt vita katter 
(EMS-kod 01, van och 02, harlekin) skall registreras med 
ögonfärg. Detta gäller alla raser. 

3.6 Har du kontrollerat att du angett kattungarnas kön?  
Ja Nej 

Vid Nej: Det förekommer oftare än man tror att 
uppfödare glömmer bort denna viktiga uppgift! 

3.7 Har du av någon anledning kryssat i rutan ”Not” – 
kanske för att du vill belägga någon/några katt/er med 
avelsförbud?  
Ja Nej 

 
Vid Ja: Du har rätt att belägga katt med avelsförbud inom 
SVERAK om katten uppvisar helt avvikande icke önskvärda 
färgdefekter.  
Avelsförbud av andra skäl ska vara intygade av veterinär 
och veterinärintyget ska bifogas registreringsanmälan. 
 
 

4. UNDERSKRIFT OCH BETALNING 

4.1 Har hankattägare och du undertecknat i original?  
Ja Nej 

Vid Nej: Hankattägarens och uppfödarens 
underskrifter ska vara i original – kopior eller 
scannade ”original” godkänns inte.  

4.2 Är du SVERAK-diplomerad uppfödare (när 
registreringsavgift inbetalas och registreringsanmälan 
insänds)?  
Ja Nej 

Vid Nej: Det är inget krav att vara SVERAK-
diplomerad för att registrera – även om allt fler väljer 
att bli det. 
Läs gärna mer på SVERAKs webbplats mer 
detaljerat om de fördelar du får och det ansvar det 
innebär att vara SVERAK-diplomerad uppfödare.  

Vid Ja: Är du SVERAK-diplomerad uppfödare behöver du 
förhoppningsvis inte läsa denna latkatt… 

4.3 Har du betalt korrekt stamtavleavgift och har kvitto 
att bifoga registreringsanmälan för kattkullen?  
Ja Nej 

Vid Nej: Förskottsbetalning gäller alltid! Datum för 
inbetalning är ”gränsen” mellan så kallad enkel eller 
dubbel registreringsavgift.  
Bifoga kvittokopia med registreringsanmälan. Som 
kvitto godkänns kvittokopia vid direktinbetalning på 
post eller bank, utskrift från internetbank på 
genomförd betalning eller kontoutdrag från 
post/bank. Har du problem att skriva ut kvitto – 
kontakta din kattklubb för hjälp med utskrift. 
Om kvitto saknas eller inbetald summa är felaktig 
kommer handläggningen att fördröjas. 
Har du flera kullar att registrera behöver du inte göra 
en inbetalning per kattkull. Detta under förutsättning 
att du tydligt vid inbetalningen anger stamnamn och 
kullarnas födelsedatum. 
Läs mer på nästa sida om aktuella avgifter med 
mera. 
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4.4 Är du boende i Sverige och betalar från svenskt 
konto till BANKGIRO 630-2962? 
Ja Nej 

Vid Nej observera: Vid försändelse av 
stamboksärenden, uppfödardiplomering och 
liknande som sker utanför Sverige tillkommer en 
kostnad om 50 kr per försändelse. Denna avgift 
inbetalas till SVERAK samtidigt med "normal" avgift.  
Vid inbetalning från andra länder till SVERAK 
IBAN SE83 6000 0000 0006 3373 6422  
Handelsbankens SWIFT eller BIC: HANDSESS 
Du betalar dessutom eventuella avgifter till banken. 
Inbetalning av registreringsavgiften ska ske i 
svenska kronor SEK (omräknas inte till euro EUR). 
Är du boende i Sverige men gör inbetalning via 
utländsk bank tillkommer en administrativ avgift om 
50 kronor per inbetalning. Denna avgift inbetalas till 
SVERAK samtidigt med "normal" avgift.  

 

REGISTRERINGSAVGIFT PER KATT 

Avgift för registrering av kull som inte är äldre  
än tre månader. 

Är du SVERAK-diplomerad uppfödare? (genomfört 
diplomeringstest och blivit godkänd – se lista över 
diplomerade uppfödare) 
 
Ja Nej 

300 kr per katt 
 
200 kr per katt 

Avgift för registrering av kull som är äldre  
än tre månader. 

Är du SVERAK-diplomerad uppfödare? 
Ja Nej 

600 kr per katt 
 
600 kr per katt 
Kullen ska vara registrerad, eller under registrering, vid 10 
månaders ålder. Om registreringsanmälan inkommer när 
kullen är äldre än 10 månader utfärdas stamtavlor om alla 
handlingar är i ordning - dock äger klubben rätt att vidtaga 
åtgärder mot sin medlem. 
 

Har du redan sålt en kattunge till någon i ett annat 
förbund än SVERAK? 
Då kan transfer beställas samtidigt med kullregistreringen. 
150 kr per transfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INTYG FÖR KATTEN! 
INTYG FÖR HANKATTEN 

NORM-TEST - veterinärintyg som visar att hankatten har 
normalstora och normalt belägna testiklar. Hankatten ska 
vara minst sex månader gammal när intyget utfärdas. Som 
intyg för ”Norm-test” godkänns 
• intyg som är infört på avsedd plats på stamtavlans 

omslag eller 
• veterinärintyg där det framgår att katten har normal 

testikelstatus  
 

INTYG FÖR BÅDE HON- OCH HANKATTEN 

NUA-intyg - veterinärintyg som visar att katten inte har eller 
har haft navelbråck. Som NUA-intyg godkänns 
• intyg som är infört på avsedd plats på stamtavlans 

omslag eller 
• besiktningsintyg eller annan typ av veterinärintyg där 

navelområdet innefattas.  
Det finns ingen tidsbegränsning på när intyget utfärdats 
så ett kattungebesiktningsintyg accepteras  

 
ID-intyg. Ofta har ID-numret insänts i samband med 
ägarändring - men är du osäker kan du kontrollera detta i 
SVERAKs ID-register  i rutan "SÖK KATT" genom att skriva 
in ID-nr. Finns katten där behöver du inte skicka in separat 
intyg. Om katten inte finns i registret sänd  
• kopia av stamtavlans omslag (eller stamtavlans inlaga) 

om chipremsa är klistrad där  
eller 

• veterinärintyg eller underlag där kattens ID-nummer 
framgår 

 
Hörandeintyg för vit katt (EMS-kod w). Det finns inget krav 
att ägaren utför ett så kallat BAER-test, det räcker med att 
en veterinär intygar att katten är hörande genom ett 
”klapptest”. BAER-test är dock en rekommendation om man 
avser att använda katten till flera kullar. Som hörselintyg 
godkänns  
• intyg, infört på avsedd plats på stamtavlans omslag 

eller  
• veterinärintyg där det framgår att katten är hörande. 

Besiktningsintyg för kattunge godkänns inte såvida inte 
veterinären uttryckligen skrivit att katten är hörande.  

 
Hälsoprogram - Vissa raser omfattas av hälsoprogram och 
då kan ytterligare intyg behövas. Läs mer om hälsoprogram 
på SVERAKs webbplats: 
 
ABY/SOM > PK & PRA MCO > HCM 
BUR > GM2 NFO > GSD IV 
KOR > GM1/GM2 OCI, KAT. IV > PRA 
 
Tips: Är du osäker på om intyg är insänt? Besök FindUs - 
SVERAKs stambok på nätet och sök fram berörd katt. I 
kattbilden kan du se om, och i så fall vilken, hälsoinformation 
(baserat på DNA-test) som finns inrapporterad. 
Mer information att läsa (publicerad vid premiären 130628). 
 
 
Har du nu dubbelkollat allt sänder du registreringsanmälan 
och övriga intyg och kvitto till din klubb (avels-)sekreterare. 

http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/Diplomerade_uppfodare.pdf
http://www.sverak.se/SVERAK/Diplomering/Diplomerade_uppfodare.pdf
http://www.sverak.se/ID
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm
http://www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/index_halsa.htm
http://stambok.sverak.se/
http://stambok.sverak.se/
http://www.sverak.se/Om_Findus/nyhet_halsostatus.pdf

