Uppfödarpolicy i Bengalföreningen
Inledning
Denna uppfödarpolicy gäller för medlemmar i Bengalföreningen vilka sysslar med kattuppfödning.
Denna uppfödarpolicy är antagen 2022–05–25 av föreningens styrelse och kan komma att uppdateras löpande framledes när och om så erfordras.
Föreningen förväntar sig att dess uppfödare följer denna policy. Om någon uppfödare utan rimliga
skäl bevisligen och medvetet brutit mot policyn så kan fallet tas upp för prövning inom styrelsen som
då beslutar om någon åtgärd behöver tas inom de ramar som föreningen har möjlighet att agera
inom.
Notera att föreningen inte har några juridiska befogenheter överhuvudtaget. Därför tar inte föreningen ställning i eventuella privata tvister där minst någon part är medlem i föreningen. Sådana tvister måste avgöras parterna emellan eller vid behov i någon rättslig instans, där endast en fastställd
dom från sådan instans kan ligga till grund för en eventuell åtgärd inom föreningen.
Policyn baseras på de lagar, regler och föreskrifter som gäller i Sverige samt föreningens stadgar, vad
gäller god katthållning och på god affärsetik gentemot kattköparna både före, under och efter köpet.
I texten i policyns olika punkter finns länkar till några väsentliga hemsidor hos myndigheter. En av
dessa är till Jordbruksverkets sida ”Så sköter du din katt”. Där framgår de regler som gäller för att
hålla katt i Sverige. Läs denna sida då den innehåller mycket väsentlig information för uppfödare.
Sverige består av 21 regioner och därmed lika många länsstyrelser. Alla har sina egna hemsidor med
egen men likartad information kring tillståndspliktig djurhållning och hur man söker sådant tillstånd
hos respektive länsstyrelse. Gå först in på https://www.lansstyrelsen.se/ och välj vilken region du
tillhör så kommer du rätt.

Uppfödarpolicyns punkter
•

Att man känner till och följer Jordbruksverkets regler för god katthållning.

•

Att man har nödvändiga tillstånd för verksamheten.

•

Att man endast använder friska katter med bra temperament i sin avel och känner till
de rekommendationer som gäller för att undvika att genetiskt betingade sjukdomar
förs vidare i aveln. För bengaler, läs mer om det på föreningens hemsida.

•

Att man avvaktar med parning av hona tills hon är minst 10 månader gammal. Om en
hona löper tidigare än så bör man rådgöra med veterinär om hur man ska förfara.

•

Att man inte säljer kattungar yngre än 12 veckor. Vid försäljning skall kattungarna
vara friska, avmaskade/kontrollerade för mask, vaccinerade 2 gånger mot kattpest
och kattsnuva, vara ID-märkta samt veterinärbesiktigade. Kattungen skall också åtföljas av stamtavla eller så kallad Blue Slip (TICA).

•

Att man arbetar smittförebyggande i sin uppfödning.

•

Att man i möjligaste mån tar ansvar för att alla kattungar får ett kärleks- och ansvarsfullt hem samt förklarar farorna med att låta katten vistas utomhus.

•

Att man informerar köparen om vikten av att ha katten försäkrad.

•

Att man informerar köparen om vikten av att ha katten registrerad i Jordbruksverkets
ID-register från år 2023.

•

Att man ger skötselråd till köparna för hur kattungen ska må bra och trivas.

•

Att man ser till att Jordbruksverkets regel följs om att katter som inte ska användas i
avel kastreras.

•

Att man alltid använder skriftliga avtal, exempelvis vid tingning och ägaröverlåtelse.

•

Att man tar ansvar gentemot köparen för katt som är såld till avel om det skulle visa
sig att den har en genetisk defekt som gör den olämplig att avla på eller är steril.

•

Att man följer konsumentköplagen och veta att den gäller vid försäljning till icke uppfödare. Informerar köparen vad som gäller vid ett eventuellt återlämnande av kattungen.

•

Att man följer köplagen och veta att den gäller vid försäljning av katter från uppfödare till uppfödare.

