Att tänka på inför adoption
När man adopterar en katt från Djurskyddet Karlstad förbinder man sig att erbjuda katten ett föralltid-hem. Det betyder att katten ska kunna leva tryggt och lyckligt i samma hem i resten av sitt
liv, utan att behöva flytta. Självklart kan oförutsedda saker hända i familjen, såsom dödsfall eller
svår sjukdom, vilket gör att familjens och kattens livssituation eventuellt ändras, men
grundprincipen vid adoption är att katten ska erbjudas ett för-alltid-hem.
En katt är ett vanedjur och tycker oftast att det är väldigt jobbigt att flytta till ett nytt hem. Många
av våra katter kommer dessutom från förhållanden som kan ha inneburit ett liv som präglats av
ren överlevnad. Katten har så gott som alltid redan flyttat minst en gång i sitt tidigare liv. Därav
vill vi på Djurskyddet Karlstad att man verkligen tänker över vad det innebär att skaffa katt,
eftersom vi vill att katten ska bli en familjemedlem som ska bo i det nya hemmet för alltid.
Jobbar du mycket och är sällan hemma? Då bör du överväga om du ska skaffa en katt, eller så
kan du skaffa två katter som då har sällskap av varandra under den tiden som du inte är i
hemmet. Två katter behöver dock också matte/husse. En katt är ett självständigt djur, men den
behöver dig och vill inte alltid bli lämnad. Enligt djurskyddslagen får du inte lämna en katt hur
som helst, utan katten ska ha tillsyn minst två gånger per dag (gäller självklart även då du åker
på semester) och katten ska aktiveras för att hålla sig hälsosam.
Vi vill att du läser igenom detta formulär och tar del av en del aspekter som du bör överväga inför
adoption av en av våra katter. Om allergi t ex finns i familjen bör ni tänka er för innan ni adopterar
en katt - kanske bör ni få ett läkarutlåtande på att kattallergi inte föreligger innan ni tar beslut på
en adoption? Om ni har barn under två år bör ni kanske vänta tills de åtminstone fyllt två år? Om
du är till åren kanske det är bättre att adoptera en fullvuxen katt än en kattunge? Diskutera gärna
din livssituation med oss, och var inte rädd för att ta upp olika aspekter till diskussion. Vi vill
hjälpa dig skapa de allra bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda en av våra katter ett
livslångt hem, där både katt och husse/matte mår bra av att ta hand om varandra!
Läs igenom följande påståenden och kryssa i att du övervägt de olika aspekterna. Om något är
oklart, fråga oss gärna!

Vänligen läs igenom och kryssa i de relevanta rutorna!
1. En katt kan, om man har tur, leva i 15-20 år. Jag är beredd att erbjuda
ett för-alltid-hem till katten jag adopterar.

Ja

2. En katt kostar minst 500 kronor i månaden (mat, kattsand,
omkostnader), om den håller sig frisk. Det tillkommer även en kostnad för
saker jag behöver skaffa i början, såsom strölåda, spade, transportbur,
klösmöbel, klosax, borste/kam, bädd m.m., och denna kostnad brukar
ligga på lägst ca 1000 - 1500 kronor. Jag har övervägt kostnaderna för
att ha katt och anser mig ha råd att vara/bli kattägare.

Ja

3. Om mitt liv får ändrade förhållanden, t ex om vi får ett barn i familjen,
om vi separerar eller om jag/vi flyttar till annat boende, så förbinder jag
mig att tillse att katten jag adopterar (som den familjemedlem den är) får
de bästa förutsättningarna till att anpassa sig till de nya förhållandena
hos mig. Självklart prioriterar jag kattens välmående i en sådan situation.

Ja

4. Jag kommer att försäkra min katt, och är beredd att betala självrisken
samt tillkommande veterinärkostnader om min katt blir sjuk och veterinär
rekommenderar behandling.

Ja

5. Om jag introducerar nya husdjur i familjen (t ex kattkompis till den
adopterade katten) kommer jag att ta ansvar för att ge katterna rätt
förutsättningar för att vänja sig vid varandra. Om jag behöver råd
gällande introduktionen kommer jag att kontakta Djurskyddet Karlstad.

Ja

6. Jag är införstådd med att katten jag adopterad “är som den är”. Jag
har inte förväntingar på att katten ska ändra sig eller bli som jag vill att
den ska vara, utan accepterar att katten själv bestämmer takten vad
gäller hur kelig den är, vilket beteende den har, och hur den reagerar i
olika situationer. Detta gäller speciellt om jag adopterar en skygg/rädd
katt - då är jag medveten om att jag kanske aldrig kommer att få klappa
katten (om katten inte vill det) och jag är medveten om att katten behöver
få bygga förtroende med mig i egen takt.

Ja

7. Om jag adopterar en kattunge från Djurskyddet Karlstad är jag
införstådd med att katten kommer att vara mycket lekfull, nyfiken och
äventyrslysten i minst två år, även då den “ser stor ut”. Jag är medveten
om att katten inte kommer att ha en lägre energinivå förrän katten är
mycket äldre, och kommer att göra mitt bästa för att katten ska aktiveras
på rätt sätt i hemmet.

Ja

8. Om jag adopterar en katt som ska vara både inne- och utekatt är jag
beredd att följa Djurskyddet Karlstads rekommendationer gällande hur
länge katten bör hållas inomhus innan den släpps ut.

Ja

9. När jag åker på semester kommer jag att tillse att katterna har en
ansvarsfull kattvakt, eller att jag lämnar katterna på kattpensionat.

Ja

10. Om jag blir sjuk och hamnar på sjukhus, eller i värsta fall avlider, så
har jag en plan för vad som ska hända med katten/katterna jag adopterat.

Ja

11. Om jag adopterar en katt som är rädd eller något skygg kommer jag
att ta särskild hänsyn till kattens behov i hemmet, t ex vad gäller att spela
hög musik i hemmet, vid fester/sociala tillställningar eller då vänner &
bekanta hälsar på med småbarn etc. Jag tillser då att katten har en trygg
plats att gå till, där katten får vara ifred och där katten inte störs.

Ja

12. Om jag märker att katten jag adopterat vantrivs hemma hos mig
kommer jag att kontakta Djurskyddet Karlstad för att få råd och tips kring
hur jag ska göra för att förbättra situationen för katten.

Ja

NAMN: __________________________________________________
Tack så mycket för att du noggrant tänkt igenom beslutet att adoptera katt från oss!
Vi hoppas att du får många lyckliga år tillsammans med katten/katterna du adopterar från oss!

