
Fodervärdsavtal katt 
 

Kattens namn: 
     

Ras 
      

Född: 
      

 Hane ▢             Hona ▢ 

Reg. nummer: 
      
ID-nummer: 
      

Färg: 
      

Speciella kännetecken 
      

  

Sire: 
      

Ras 
     

Reg. nummer: 
      

Färg: 
      

Dam: 
      

Ras 
      

Reg. nummer: 
      

Färg: 
      

 
 

Helfoder: ▢ Katten övergår i fodervärdens ägo efter ett år från och med       

 Övrigt:       

 
Katten är vaccinerad med/mot: 
      

Vaccination utförd:       och ska därefter göras varje år 

Vaccinering kattpest/kattsnuva betalas av:   Överlåtaren ▢  Fodervärden ▢ 

Vaccinering rabies samt pass betalas av:  Fodervärden ▢ Gäller enbart vid flytt utomlands 

Övriga tester FIV/FeLv mm. Betalas av:   Fodervärden ▢  

Friskintyg ej äldre än 7 dagar bifogas:  
 
   JA ▢         NEJ ▢ 

Katten är avmaskad med:       
Datum:       

Liv och veterinärvårdsförsäkring betalas av   Överlåtaren ▢  Fodervärden ▢ 

Försäkringsbolag:       Försäkringsbelopp:       
Fodervärden betalar försäkring till överlåtaren under 
det året katten är i överlåtarens ägo. Därefter överförs 
försäkringen till fodervärden. 
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Fodervärdsavtal katt 
Katten överlåtes med bibehållen: Showrätt:  JA ▢ NEJ ▢ Avelsrätt:  JA  ▢ NEJ ▢ 

Är kastration ett krav för att katten ska 
övergå i fodervärdens ägo: 
 

JA  ▢  NEJ ▢  Katten är kastrat ▢ 
 

 
Om katten påvisas vara infertil övergår 
ägandet till: (OBS! veterinärintyg 
krävs!) 

Fodervärden  ▢       Ägaren ▢      Katten är kastrat ▢ 

Om katten av fysiska orsaker inte kan 
få samliga kullar avtalet avser övergår 
katten till: (OBS! veterinärintyg krävs!) 

Fodervärden  ▢       Ägaren ▢      Katten är kastrat ▢ 
 

 

Om katten av någon anledning måste 
kastreras innan avtalet uppfyllts övergår
katten till: (OBS! veterinärintyg krävs!) 

Fodervärden  ▢       Ägaren ▢      Katten är kastrat ▢ 

Kastreringen betalas av: 
 
Fodervärden  ▢       Ägaren ▢     Katten är kastrat ▢ 

 

Katten övergår i fodervärdens ägo om inget annat händer       (datum) 

Eventuella fördyrande transportkostnader betalas av:  

Den som flyttar/ändrar bostadsort ▢  
 

 
 

 
Villkor 

 
Då fodervärdstiden löpt ut/avtalet uppfyllts ska kattens originalstamtavla samt övriga handlingar som 
tillhör katten överlämnas till fodervärden och ett överlåtelsekontrakt upprättas som visar att katten övergått i 
fodervärdens ägo.  
Både överlåtare och fodervärd förbinder sig att iaktta och följa de av Jordbruksverkets uppsatta regler för 
handhavande av katter. 
Överlåtaren förbinder sig att under detta avtals giltighet låta katten kvarvara i fodervärden ägo så länge punkterna 
i detta avtal uppfylls. 
Överlåtaren äger rätta att häva detta avtal och att utan ersättning återta katten om det kan påvisas att fodervärden 
handlar i strid med någon eller några punkter på detta avtal. 
Fodervärden är skyldig att hålla katten på ett sådant sätt att den är i gott skick och inte utsätts för stress eller 
skada. Fodervärden betalar alla omkostnader omkring katten, försäkring, vaccinationer, veterinärbesök, foder och 
övriga kostnader. Undantag gäller utgifter som har med avel och fertilitet att göra. 
Fodervärden låter inte katten springa lös ute utan uppsikt. Om katten vistas utomhus när fodervärd inte är hemma, 
ska den vara i inhägnad avsedd för katter.  
Fodervärden ska vid eventuell sjukdom på katten, kontakta överlåtaren och veterinär. Överlåtaren har även rätt att 
på egen bekostnad låta veterinärundersöka katten när helst den önskar. 
Skulle katten vanvårdas eller misstanke om vanvård uppstå har överlåtaren rätt att hämta katten för att 
veterinärundersöka den på egen bekostnad.  
Om vanvård påvisas av veterinär har överlåtaren rätt att omedelbart återta katten och är då ej ersättningsskyldig 
gentemot fodervärden. 
Katten får ej avlivas, omplaceras, säljas utan att först kontakta överlåtaren! Detta gäller även efter katten övergått 
i fodervärden ägo. 
Om katten hastig insjuknar och måste avlivas ska detta om möjligt är diskuteras med överlåtaren, avlivning får 
endast göras av en veterinär och dödsorsak fastställas av samma veterinär.  
Avlider katten utan känd anledning måste den obduceras och obduktionsintyget skickas till överlåtaren. Om detta 
inte sker är fodervärden skyldig att till överlåtaren ersätta katten till dess fulla kostnad. 
Skulle katten smita ut och försvinna är fodervärden skyldig att omedelbart underrätta överlåtaren. 
Kattens ska vara minst veterinärvårdsförsäkrad. Fodervärden måste även ha en hemförsäkring. 
Fodervärden äger ej rätt att utföra katten till land som kräver karantän för återinförande i Sverige igen. 
Om fodervärden inte kan ha kvar katten är överlåtaren skyldig att så fort som praktiskt möjligt är återta katten, 
ingendera parten är då ersättningsskyldig till den andra. Vid ev. återlämnande möts överlåtaren och fodervärden 
på halva vägen. 
Fodervärden förbinder sig att låta katten bo kvar hos sig i resten av kattens liv om inget av ovanstående inträffar. 
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Fodervärdsavtal katt 
Skulle detta av någon anledning inte gå så är fodervärden skyldig att meddela överlåtaren om detta även efter 
fodervärdsavtalet löpt ut. Så överlåtaren har en chans att återta katten. 
Om katten måste avlivas under det år fodervärdsavtalet gäller och livförsäkring betalas ut, delas detta mellan 
fodervärd och överlåtare. Hur mycket av livförsäkringen fodervärden får beror på hur länge katten varit i 
fodervärdens ägo (PRISkr/12mån).  
 

 
Övriga överenskommelser 

      

Datum:        Ort:       

Överlåtare: 
 
 
 

Fodervärd: 
 
 
 

Namnförtydligande: 
      

Namnförtydligande: 
      

Med detta avtal förklarar sig bägge parter nöjda och får efter undertecknande samt 
namnförtydligande vardera parterna  en kopia. 
Detta avtals anses till fullo uppfyllt och därmed övergår katten till fodervärden ägo.  

Datum:                                                                Ort:       
Överlåtare:  
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