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Inviter gjerne både 

kattungekjøpere og 

oppdrettervenner til 

å melde på den 

digitale utstillin
gen!

Minner om posten i Facebook-gruppa angående tema-kvelder for klubbens medlemmer.

Invitasjonen til den 

digitale utstillin
gen 

finner du lengre bak 

i webmagasinet.

Klubbens sekretær, Hilde Grensbråten, kan kontaktes via mail på:webkatten.sekretaer@gmail.com

Sekretærs adresse:

Heggtoppen 5 P

3403 Lier

Har dere ønsker eller forslag til temaer på medlemsmøtene? Ikke nøl med å komme med forslagene!

Send gjerne inn bilder og historier som kan være med i kommende numre.

Vi minner om dendigitale utstillingenvi arrangerer for de yngste og de eldste.Påmeldingsfrist: 23 april.

Noe du ønsker å lese mer om i et kommende nummer? Send en mail til leder@webkatten.com
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Lederens hjørne
Da var det vår, det er påske, og først og 
fremst ønsker jeg alle Webk@tter riktig god 
påske! Må den være fylt med sol og masse 
kattekos; det er jo tross alt begrenset hvor 
mye annet man kan gjøre, dessverre. 

Forhåpentligvis kan dere alle sette dere ned 
og nyte årets påske-utgave av Webmagasinet 
i solveggen. Jeg vil tørre å påstå at vi her har 
et ordentlig matnyttig magasin, med mange 
interessante tekster. Det har vært gøy å sette 
det sammen, og jeg gleder meg til å kunne 
høre deres tanker om magasinet. Blant annet 
kan dere lese mer om HCM, hva slags lover 
som regulerer kattehold, avlsstrategier, litt 
om Charlotte Andersson, som sponser oss med 
premie til webutstillingen. I tillegg har vi fått 
lov til å bruke en artikkel skrevet av Renate 
Rønning om Feline Hyperesthesia Syndrome 
på katt.

Men, noe jeg er utrolig glad for at vi har fått 
til, og som jeg må rette et stor takk til Kari 
Imzouagh for, er dette nummerets 
presentasjon av tamkatt-verdenens egen 
panter, nemlig Bombay. Vi kommer til å 
presentere flere raser i de kommende 
numrene, og det har vært utrolig interessant 
å bli bedre kjent med Bombay for dette 
nummeret!

I tillegg vil jeg minne om både 
Webutstillingen, hvor dere finner invitasjonen 
lengre bak i magasinet, og muligheten for 
temakvelder, som vi ønsker tilbakemelding 
fra alle på via Facebook. Skal vi sette igang 
temakvelder, er vi nødt til å ha med så mange 
som mulig. 

Igjen, god påske!
– Marie
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Bombay
Come to the dark side (we have kittens).

Skrevet av Kari Imzouagh

Er det en panter? Er det en ninja? 
Nei, det er en Bombay!

Det er ikke mye som er mer iøynefallende 
enn en Bombay: en mini-panter med pels som 
skinner som svart lakk og øyne som nypussede 
kobbermynt, men det er så mye mer å si om 
denne fantastiske rasen. Pelsen, som er kort 
og ligger tett til kroppen, krever veldig lite 
stell. Kroppen er elegant og muskuløs med 
en overraskende vekt. Hodet skal ha runde 
konturer uten ekstreme trekk.

Fargen er svart, kun svart. Dette er og 
kommer til å forbli den eneste godkjente 
fargen for Bombay. Det er kontrasten mellom 
svart pels og gul-oransje øyne som gir rasen 
sitt unike utseende og en helt spesiell effekt 
som ikke lar noen gå uberørt.

Rasen kommer opprinnelig fra USA, og er et 
resultat av parring mellom brun Burmeser og 
en amerikansk korthår. Tanken var å avle frem 
en sosial, kjærlig katt med den skinnende 
pelsen fra Burmeseren, men svart. Resultatet 
ble enda bedre: en intelligent, leken og 
oppmerksomhetssøkende mini-panter, som 
passer veldig godt i familier med små barn.

En Bombay elsker alle, men vi som jobber 
med rasen har sett at det mange ganger er ett 
menneske i familien som får litt ekstra opp-
merksomhet; det er en helt fantastisk følelse 
å bli ’utvalgt’ av en Bombay. De menneskene 
som opplever dette, beskriver katten som en 
borrelås-katt som følger deg fra rom til rom, 
og liker å sitte på skulderen ... og som har 
meninger om alt du gjør.

ThePatrician Jewelsy, eier Kari Imzouagh

Bombay ble først godkjent i verdensforbundet 
CFA i 1979, og har i mange år vært godkjent 
også i andre store verdensforbund som TICA, 
WCF, m.fl. Da rasen allerede er godkjent i 
andre forbund var det, til for noen år siden, 
ingen som tok utfordringen for å få rasen 
godkjent også i FIFé. De oppdretterne som 
ville jobbe med Bombay gikk helt enkelt over 
til andre forbund, eller startet der fra begyn-
nelsen. Det er nemlig mye arbeid som skal 
til for å få en rase godkjent i et forbund, og 
mange krav som skal oppfylles. Det må til folk 
med en god porsjon tålmodighet og veldig 
mye stahet; folk som ikke er redd for å ta en 
utfordring.

Heldigvis finnes det slike personer, og i FIFé 
heter de Mary Hellman og Britta Kjellin, beg-
ge gamle Burmeser-oppdrettere. Mary skulle 
kjøpe en Burmeser fra en TICA-oppdretter, 
og fikk se denne oppdretterens Bombay-kat-
ter, som hun umiddelbart ble helt forelsket 
i. Mary og Britta satte i gang med å lese alt 
de kunne komme over av standard, historie, 
regler, stilte spørsmål til forbundet de var 
medlem av, m.m. så de var forberedt på ’alt’ 
før de startet. Dette med ’alt’ ville snart vise
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seg å være langt fra sannheten, men du lærer 
så lenge du lever, heter det.

Det hele begynte med at Mary kjøpte 
Securitazz Xtravaganza (Xtra) som er grunnen 
til alt, og historisk i FIFé som den det hele 
startet med. Snart kom det flere Bombay, 
først til Sverige, men så fant de veien ut i 
FIFé-Europa; Tyskland, Frankrike, Belgia, og 
ikke minst Norge/NRR.

Etter å ha oppfylt alle krav i reglene for å få 
søke om preliminær godkjennelse, så sto det 
ganske klart at dette skulle bli vanskeligere 
enn vi først hadde trodd. Det er nemlig en 
liten motstand høyt oppe i FIFé mot den type 
Bombay vi har valgt å introdusere, da det 
finnes de som gjerne hadde sett at vi valgte 
den rundere typen med veldig kort snute. Da 
den typen ikke tiltaler oss, og i tillegg ofte er 
bærer av en defekt som i dobbel oppsetning 
er dødelig, var ikke den typen et alternativ

for oss. Vi vil arbeide med helse og genetisk 
variasjon som grunnkrav, mens vi fortsatt fo-
kuserer på såvel temperement og type.

Jeg, Kari, kom inn i denne karusellen da jeg 
under mange år har vært fôrvert til flere av 
Britta sine Burmesere, og kjørt land og strand 
rundt på utstilling med henne og Mary. Da jeg 
hadde fått oppdretternavn, og tidligere som 
fôrvert, hadde oppdrettet et kull Burmesere, 
følte jeg det var på tide å få mitt eget kull. 
Min Bombay-hunnkatt, ThePatrician Jewelsy 
(Jewel), var en gave fra Britta etter et langt 
og nært samarbeid. Jewel ble parret med 
Britta sin hanne, Ichtiandr Bomambero, og det 
resulterte i et kull med tre hannkatter og en 
hunnkatt; det første Bombay-kullet registrert 
i NRR noensinne. To av disse ble solgt til Eng-
land, og to til Sverige. Jeg er nå også medlem 
av FIFés Breed Council for Bombay.

Bildet under viser Mary Hellmans 
Securitazz Xtravaganza, som også pryder 

dette nummerets forside.



Listen over mennesker som ønsker en 
Bombay er veldig lang, og også vi oppdrettere 
må iblant vente flere år for en katt fra andre 
oppdrettere, da dette er en veldig sjelden 
rase. Vi samarbeider meget nært over 
landegrensene i jobben for å få rasen 
godkjent, noe som selvfølgelig har blitt enda 
vanskeligere nå med en pandemi som gjør 
grensepassering nesten umulig.

I mange av de andre forbundene der Bombay 
allerede er godkjent, er parring mellom 
Bombay og Burmeser tillatt, noe som gjør 
at oppdrettere i de forbundene ikke i første 
hånd tenker på mulige farger på avkommet. 
De kan nemlig registrere maskede avkom som 
Burmesere. Dette gjør at antallet Bombay 
som blir født er veldig få. I FIFé har vi, i alle 
kombinasjoner vi har gjort, vært veldig nøye 
med at avkommet kun skal bli svart, noe som 
er mulig og vite ved å teste foreldrene for 
farge.

Før Corona kom og umuliggjorde utstillinger, 
og mye av det fellesskapet som 
katteinteressen fører med seg, så ble Bombay 
introdusert på flere utstillinger, og interessen 
var meget stor blant besøkende, utstillere og 
også dommere.

Bombay-kattunge, oppdretter Kari Imzouagh

Vi har fått føle motgang nært innpå, og 
mange er de ganger vi skjønner hvorfor ingen 
andre har orket å ta den jobben vi nå gjør. 
Men, for rasen og alle fremtidige
 kattunge-kjøpere arbeider vi videre. Det er 
når vi ser oppdateringer fra fornøyde 
kattunge-kjøpere og får oppmuntrende 
kommentarer fra forskjellige mennesker om 
arbeidet vi gjør, er det selvfølgelig verdt det. 
Vi har en stor støtte i det arbeidet vi gjør, 
og antallet eiere og oppdrettere av Bombay 
i FIFé øker stadig, så mange er de som vil se 
oss lykkes. Vi vet at vi til slutt vil nå målet i 
horisonten – Bombay som ny rase i FIFé!

Er du nysgjerrig på Bombay til kos, utstilling, 
eller som oppdretter? Vi er tilgjengelige for 
spørsmål ... just come to the dark side ;)

Bombay-kattunge, oppdretter Kari Imzouagh

Ønsker du å lese mer om Bombay?
Titt innom www.bombaycat.eu 



Bombayens standard
Alle raser har en standard som beskriver den 
optimale katten kroppslig- og utseende-
messig. Bombayen er fortsatt i en prosess 
for å bli godkjent, og her er den foreløpige 
standarden.

Appearance: Originating as a hybrid 
between the Burmese and the American 
Shorthair created to resemble a ’mini-
panther’, the Bombay is a medium sized cat, 
well balanced, friendly, alert and outgoing; 
muscular and surprisingly heavy for its size. 
With its silky, jet black, ’patent leather’ coat; 
’new copper penny’ eyes; solid body and 
sweet, open facial expression, the ideal 
Bombayt has an unmistakable look of its own, 
separating it from that of its parent breeds.

Size: Medium.

Head;
Shape: Rounded head, in proportion to the 
body. Slightly wider than the length. Broad, 
short, rounded muzzle. Moderate visible stop 
(not a break). The end of the nose is slightly 
rounded down thus completing the roundness 
of the head. Firm chin which continues the 
slightly curved profile.

Nose: Moderate visible stop (not a break).

Jaws: Strong.

Chin: The chin should be firm, neither 
receding nor protruding.

Ears;
Shape: Large, round underline and rounded 
overline. Set wide apart.

Placement: Viewed from front, wide and 
fairly upright set, never flared, following the 
contours of the head. In profile slightly tilted

forwards. Allowance to be made for adult 
males with fullness of cheeks.

Eyes;
Shape: Large, round underline and rounded 
overline. Set wide apart.

Color: Colour from gold to copper: the 
greater depth and brilliance, the better.

Body;
Size: Medium sized.

Structure: Muscular, having a surprising 
weight for its size. Rounded chest and a well 
developed neck. Allowance is to be made for 
larger size in males.

Legs: Legs of medium length, in proportion to 
the body.

Paws: Rounded paws with black paw-pads.

Tail: Medium in length. Tapering to a blunt 
tip.

Coat;
Structure: Short, silky and close lying.

Color: Shimmering jet black giving the 
appearance of patent leather. Black to the 
roots (allowance should be made for kittens 
and younger cats up to 2 years of age).

Remarks: A lighter color at the root should be 
allowed for kittens and younger cats up to 2 
years of age.

Faults;
Eyes: Oriental or Burmese eyeshape, green 
color.

Head: Extreme nosebreak.



Body: Too slender or cobby.

Faults precluding the certificate;
Type: British or Oriental type.

Eyes: Green eyes.

Coat: Lockets or spots. Nose leather or 
paw-pads other than black.

Scale of points;
Head: 
Shape, nose, jaws, teeth, chin, 
placement of ears = 20 points.

Eyes:
Shape, size and set = 10 points

Colour = 10 points.

Body = 25 points

Coat:
Texture, length = 15 points

Colour = 15 points

Condition = 5 points.

Total: 100 points.

EMS code: BOM non.

Breeders notes:

Allowable outcross: American Shorthair and 
Burmese (only brown or chocolate). 

Note: Must never be allowed in an outcross 
program with the O-gene Burmese. Must 
never be recognized in any other colour than 
black. DNA testing for known diseases in the 
breed and in allowable outcross breeds is 
highly desirable. It is recommended to test 
breeding cats for chocolate and dilute to 
avoid none-recognized colours in the 
offspring.

Bildet under viser Mary Hellmans 
Securitazz Xtravaganza.



5 kjappe – Elin Følling-Fugleberg
Hvorfor valgte du Webk@tten?
– Jeg valgte Webk@tten fordi det er en 
nettbasert katteklubb, hjemmesiden blir 
oppdatert regelmessig, og er fin og 
oversiktelig.

Hvor lenge har du vært medlem?
– Jeg ble medlem av Webk@tten i februar 
2021.

Hvilken katterase/raser har du?
– Hellig Birma.

Er du aktiv oppdretter og/eller utstiller?
– Jeg er aktiv oppdretter. Fikk godkjent 
oppdrettsnavn sommeren 2018. Planlegger å 
stille ut så fort det åpner igjen.

Hva er det beste med å være medlem?
– Det beste med å være medlem av 
Webk@tten, er at det er en aktiv klubb med 
engasjerte og hyggelige klubbmedlemmer. Du 
blir godt ivaretatt og får god hjelp.



Tips til Min Katt
Skrevet av Hilde Marie Grensbråten

Hva er bekreftet ID-chip?
Et gyldig/bekreftet dokument for 
registrering av ID-chip er f.eks. scannet 
dokument fra Dyre ID (det du får av veterinær 
når du ID-merker katten din). Du kan også 
lage en liste over navnene på kattungene i et 
kull og sette på ID-nummer, så lenge veteri-
nær bekrefter dokumentet ved å stemple/
signere. Viktig å huske at for å kunne 
registrere ny eier på kattunge, må den være 
ID-merket og ID-nummer må være lastet opp i 
Min Katt.

Registrering av kattunge i stambokklasse 2:
Husk å ’huke av’ for avlsforbud. Du kan også 
skrive årsak til at katten er satt i klasse 2, 
den mest vanlige er ’katten er solgt som 
selskapskatt’.

Eierskap av stamnavn og katt ved 
tidspunkt for parring:
Dersom det er flere eiere av stamnavnet og/
eller hunnkatten, må alle disse være oppført 
i Min Katt som eiere ved parringstidspunktet 
for at det skal la seg gjøre å registrere kullet. 
Dersom det oppstår problemer rundt dette, ta 
kontakt med klubbsekretær.

Godkjenning fra hannkatteier ved 
registrering av kull:
Hannkatteier får en mail med beskjed om å 
gå inn i Min Katt og godkjenne kullet. Merk 
at du får denne mailen selv om du eier både 
hann- og hunnkatten.

Testparring:
Dersom du ønsker å gjøre en testparring, 
logger du deg på din Min Katt-konto og 
velger katten du ønsker å gjøre parringen 
med. Når du er inne på kattens egen side, 
velger du stamtavle fra menyvalgene; over 
kattens stamtavle finner du en blå knapp

hvor det står ’testparring’. Trykk på denne 
og skriv inn hannkattens navn eller registre-
ringsnummer. Er det flere katter som passer 
til infoen du har skrevet inn, vil du få opp en 
rullegardinmeny hvor du velger korrekt katt. 
Stamtavle for potensielle avkom vil da bli 
fremvist, i tillegg til innavlsgrad.

Eierskifte i Min Katt:
Alle katter som skal få ny eier må være 
ID-merket, og ID må være registrert og 
godkjent i Min Katt. Alle eierskifter foregår nå 
i Min Katt, også når ny eyer ikke er medlem 
av en NRR-klubb eller har registrert konto fra 
før.

For eier utenfor NRR:
Velg katten som skal få ny eier, klikk på en-
dringsforespørsler, og velg ’Eier utenfor NRR’. 
Du skriver så inn ny eiers navn og adresse i fri-
tekstfeltet. Slike eierendringer er gjenstand 
for manuell input fra NRRs kontor, og går ikke 
automatisk.

Eier i NRR med Min Katt-konto: 
Framgangsmåten nedenfor gjelder både for 
elektronisk eierskifte ved en ny eier, og ved 
flere nye eiere:
– Ved 1 ny eier: av kodene som blir oppgitt 
når du trykker ”tillat eierskifte” skal kun én 
benyttes. Denne sendes til ny eier.
– Ved 2 nye eiere: av kodene som blir oppgitt 
når du trykker ”tillat eierskifte” skal begge 
benyttes. Disse sendes, én til hver, av de 2 to 
nye eierne.

I begge tilfellene ovenfor skal ikke nåværende 
eier lenger stå som eier av katten.

Dersom du ønsker å legge til en ekstra eier på 
en katt du allerede eier, følger du 
fremgangsmåten beskrevet her:
– Katten som skal få medeier MÅ være 
registrert med microchip, registreringsdato



og fødselsdato. Dette sjekker du som har 
katten registrert på deg ved å logge på din 
Min Katt-konto, klikke på ’Katter’, og 
deretter kattens navn. 
– For å elektronisk legge til eier i Min Katt MÅ 
medeier være medlem av en NRR-tilslutted 
klubb, og ha profil i Min Katt.

Framgangsmåte:
– Eksisterende eier logger inn på Min Katt 
som normalt, og klikker på knappen ’Katter’. 
Finn katten som skal få medeier, og trykk på 
den. Det vil være blå knapper øverst over 
kattens data. Klikk først på den blå knappen 
’Tillat eierskifte’. Deretter klikker du på den 
blå knappen ’Eierskifte’, og du får opp dette 
bildet:

– Fyll in 2 der det står antall eiere.
– Skriv dato for overføring.
– Klikk lagre.

– Bildet vil da hoppe tilbake til bildet som 
viser kattens basisinfo:

– På toppen av siden skal du nå finne teksten 
’Eierskifte pågående’, og under det brukte 
koder og ubrukte koder.
– Skriv ned de to kodene du får oppgitt. Den 
ene koden skal du bruke selv, den andre skal 
medeier bruke.

Bruke PIN-kodene:
– Klikk på katten igjen, og skriv inn koden du 
har tatt vare på til deg selv.
– Ny medeier logger på sin Min Katt profil som 
normalt, og klikker på eierskifte. På den ene 
siden er det en knapp som heter oppgi 
PIN-koden og klikker lagre. Det vil så åpnes 
en side hvor det står at eierskiftet har trådt 
i kraft. Deretter kan dere begge sjekke at 
katten ligger listet under ’katter’ på begger 
profiler.



IP Lady Mary’s Silver Quinn & IP Lady Mary’s Silver Rubin, aka Brutus & Balder, 
og deres venn – Påskeharen?
Eier & Fotograf: Stine Hauge



Lover som regulerer kattehold
Skrevet av Hilde Marie Grensbråten

I Norge reguleres dyrehold av ”Lov om 
dyrevelferd” (Dyrevelferdsloven). 
Tilsynsmyndighet for loven er Mattilsynet, 
som til enhver tid, sammen med medlem av 
dyrevernnemd og politi, gjøre inspeksjoner. 
De aller fleste slike inspeksjoner utføres som 
resultat av en mottatt bekymringsmelding 
eller annen type varsling.

Link: Lov om Dyrevelferd, Lovdata

Denne loven legger grunnleggende regler for 
hvordan dyr skal holdes og behandles; at de 
ikke skal utsettes for fare eller unødig stress. 
Den beskriver også Hjelpeplikten (§4), som 
beskriver hvordan du plikter å assistere eller 
hjelpe et hvert dyr du kommer over som 
enten er sykt, skadet eller etterlatt i en 
hjelpesløs tilstand.

”Lov om dyrevelferd” beskriver blant annet at 
barn under 16 år ikke tillates å ha eneansvar 
for et dyr (§6). I tillegg finnes det fra 
Mattilsynet regler som hevder at bur kun er 
tillatt under transport eller på utstillinger. 
Det beskrives også at en katt skal ha tilsyn 
minimun en gang i døgnet, hvilket betyr at 
det ikke er tillatt å reise fra katten/kattene 
en helg uten at noen ser til de.

Vårt forbund, NRR, har også regler for katte-
hold, og naturlig nok plikter alle medlemmer i 
NRRs katteklubber å følge disse. NRR tilhører 
hovedforbundet FIFé, og i de tilfeller det er 
ønskelig å tilpasse egne nasjonale regler, er 
dette kun tillatt om de er strengere enn FIFés 
opprinnelige regelverk. 

Link: NRRs retningslinjer for standard 
kattehold

Link: NRRs oppdretts- og 
registreringsreglement

En eller flere katter?
Det er en forskjell på om en eier sitt eget 
hus, om en bor i leilighet, eller om en leier 
bolig. Eier en sitt eget hus, har en full råde-
rett over om man ønsker et husdyr, og hvor 
mange, men med hensyn til hva Mattilsynet 
og NRR sier om å være forsiktig med å ha for 
mange katter på for små arealer. En for tett 
kattepopulasjon i huset kan føre til en forhøy-
et risiko for sykdom. Leier du bolig kan det 
synes fra de fleste annonser som ligger ute at 
de aller fleste utleiere foretrekker leieboere 
uten husdyr.

Bor man i en leilighet, og spesielt om den til-
hører et borettslag, må man sjekke gjeldende 
regler for det aktuelle borettslaget før man 
flytter inn. Det er noen som ikke aksepterer 
dyr. I en selveierleilighet er du som regel fri 
til å bestemme over din egen bolig, men det 
er viktig som ansvarlig dyreeier at man tar 
hensyn til naboer, og holder antallet katter på 
et fornuftig nivå.

Utekatter
Det er ingen regler som forbyr utekatter i 
Norge, men som det står beskrevet i reglene 
fra Mattilsynet, er det noen faktorer du må ta 
i betraktning før du slipper katten ut:
– Kattens sikkerhet; er området passende for 
en katt ute på egenhånd?
– Naboer og omgivelser; en katt som går fritt 
ute, og benytter naboens blomsterbed eller 
ungenes sandkasser som sine personlige toa-
letter er ikke bra, og bidrar definitivt ikke til 
å øke kattens status.

Reglene sier også at alle katter som blir slup-
pet løs ute skal være kastrert, vaksinert og 
fått ormekur. En må også sørge for å sjekke 
katten daglig for mulige skader, utøy etc. Om 
katten ikke har mulighet til å gå inn og ut som



den selv vil, må du sørge for at den har et 
varmt og tørt sted den kan søke tilflukt. Det 
er viktig å huske det at katten får gå fritt ute, 
fritar deg ikke fra å ha daglig sosial kontakt 
med den.

ID-merking
Dessverre er det så langt ikke obligatorisk 
å ID-merke alle katter med mikrochip (eller 
tatovering, noen benytter fremdeles dette for 
huskattene sine). Flere dyreverns-
organisasjoner i Norge jobber med å få endret 
dette, men så langt har de ikke lykkes.

Renrasede katter som er registrert må være 
ID-merket med mikrochip. Det er obligatorisk 
i henhold til NRRs lover og regler (Oppdretts- 
og registreringsreglementet) at alle kattunger 
skal være ID-merket før de når 4 md alder, og 
før en kan foreta eierskifte. Alle katter som 
benyttes til avl og utstilling, dette gjelder 
også huskatter, må være ID-merket.

Avlshunn
For å kunne registrere avkom etter en hunn-
katt, må du ha søkt om og fått godkjent et 
oppdretternavn. Dette har en engangskostnad 
på kroner 1500, og du søker til NRR/FIFé via 
din egen katteklubb. NRR/FIFés lover har 
strenge krav til både lengde, utforming og 
innhold når det kommer til stamnavn; her 
anbefaler vi å ta kontakt med klubbens 
sekretær for å få informasjonen en trenger.

En må også følge NRRs lover og regler når det 
kommer til helseattest. Obligatorisk for alle 
raser er ID-merking og attest uten anmerkning 
når det gjelder navlebrokk og hjerte. Det er 
også obligatorisk med attest som bekrefter 
hørsel for helhvite katter. Enkelte raser har i 
tillegg spesifikke tester som må være forettat 
for å få registrere avkom.

Link: OR12, kapittel 3.

For å kunne avle og registrere avkom etter 
hunnkatten, må hun selv være registrert i 
stambokklasse 1, dvs. uten restriksjoner. 
Oppdrettere disponerer over 2 forskjellige 
stambokklasser: 1, som nevnt, og 2, som

betyr at katten har avlsforbud. Det kan være 
mange grunner til at katten registreres i 
stambokklasse 2; den vanligste er at katten 
er solgt til kos, men det kan også være andre 
grunner til at en oppdretter ikke ønsker at en 
katt skal gå videre i avl. Oppdretter har rett 
til å åpne stamboken, dvs. overføre katten fra 
klasse 2 til klasse 1, mot at man betaler en 
fastsatt avgift for dette.

NRR har også regler for hvor mange kull en 
hunnkatt kan ha i løpet av en spesifikk tidspe-
riode: Ikke flere enn tre kull innenfor 24 md. 
Den samme paragrafen sier også at hunnkat-
ter som har hatt gjentatte keisersnitt ikke bør 
benyttes videre i avl, og at det ikke er tillatt 
å parre hunnkatten med en annen hannkatt 
før det har gått mer enn 3 uker siden den 
forrige (ikke vellykkede) parringen.

I Norge kreves det ingen lisens fra myndighe-
tene for å drive oppdrett, uavhengig av hvor 
mange katter du har eller hvor mange kull du 
oppdretter.

Avlshann
På samme måte som for hunnkattene, har 
NRR regler når det kommer til helseattest for 
avl. Obligatorisk for alle raser er en helse-
attest uten anmerkninger på følgende 
punkter: navlebrokk, hjerte og testikler. Det



er verdt å merke seg at en katt som har fått 
ned en testikkel fint kan klare å produsere 
avkom, men han vil ikke møte de 
nødvendige helsekravene. I tekt tilfelle at 
uhellet har skjedd, og han har produsert 
avkom, vil oppdretter måtte søke til NRR for 
å få registrert kullet. Ungene i kullet vil da 
mest sannsynlig bli registrert i stambokklasse 
3, dvs. med et avlsforbud som ikke oppdretter 
kan heve.

Stambokklasse 3 er det kun NRR som råder 
over, og oppdrettere kan ikke benytte seg av 
denne.

Hannkatten må være ID-merket, og som for 
hunnkatter, kreves det en hørselattest for 
helhvite katter. Hannkatten må være regis-
trert i stambokklasse 1, på samme måte som 
hunnkatten. Det er ikke nødvendig å inneha 
stamnavn om man kun har en hannkatt som 
lånes ut til avl. Kattungene registreres alltid 
på stamnavn til eier av hunnkatten.

Det er forbudt i NRR å låne ut sin hannkatt til 
parringer hvor avkommene ikke registreres, 
f.eks. til en huskatt eller en registrert katt av 
en annen rase (sistnevnte tilfelle kan være 
tillatt om det er søkt om, og akseptert fra 

Avlsrådet som del av et godkjent avlspro-
gram).

Det er viktig å påpeke at for lidelser som 
krever DNA-test før en kan registrere 
avkom etter hannkatten/hunnkatten kreves 
det i henhold til NRRs lover (OR 3.5.1 – 
tillegg for NRR) at disse utføres og sendes 
inn av veterinær. Katten skal være I
D-merket med mikrochip ved prøvetaking, 
og nummer skal kontrolleres, og påføres 
prøven av veterinær. Prøvesvar går så 
tilbake til veterinær, som stempler og 
signerer før svaret sendes til katteeier. 
Attesten må, i tillegg til ID-nummer, være 
påført kattens fødselsdato, stambok-
nummer og fullt stamboknavn.

Registrerte kattunger
I Norge tilhører de aller fleste oppdrette-
re NRR/FIFé. Om du tilhører en NRR-klubb, 
registrerer du kattungene dine i NRR, gjen-
nom å fylle inn/laste opp informasjonen i det 
elektroniske registeret Min Katt. Du laster opp 
nødvendige helseattester og dokumentasjon 
for mikrochip selv. Det finnes noen tilfeller 
hvor du ikke kan benytte elektronisk signe-
ring, og fremdeles må sende inn rekvisisjon på 
papir; dette gjelder om du har benyttet en 



hannkatt fra utenfor NRR (eller utenfor FIFé, 
men om det er tilfelle må du søke til AR om å  
benytte hannkatten på forhånd).

Om du er en NRR-registrert oppdretter, plikter 
du å registrere alle kattunger/kull i henhold 
til Oppdretts- og registreringsreglementet. 
Tilhører du en annen organisasjon registre-
rer du kattungene dine der. I Norge har vi en 
WCF-klubb, og oppdrettere som tilhører ORKK 
(Oslo Rasekattklubb), registrerer naturlig nok 
kattungene sine i denne organisasjonen. Merk 
at dersom du er medlem i både NRR, og f.eks 
CFA, TICA eller WCF, plikter du å alltid regis-
trere kattungene dine i NRR først.

Det finnes også oppdrettere som bor i Norge, 
men som velger å være medlem av en klubb i 
et annet land, og velger å registrere kattun-
gene sine der. Dette gjelder også FIFé-klubber 
i andre land.

Kattepensjonat
Mattilsynet har lover og regler for disse og 
gjør også inspeksjoner av kattepensjonat. Det 
finnes ingen formelle krav til spesielle kvali-
fikasjoner for å starte en slik bedrift, annet 
enn det som står skrevet om krav til generelle 
boforhold i ”Lov om Dyrevelferd”. Det kreves 
heller ingen spesiell utdannelse for den som 
ønsker å starte kattepensjonat.

Skatter og avgifter
I henhold til de norske skattelovene, 
betaler du ikke skatt av en hobby. Skillet 
mellom hobby og butikk er ikke klart definert, 
men generelt sett kan man si at om 
aktiviteten er i liten skala, og kostnadene i 
bunn og grunn er de samme som inntektene, 
er det definert som en hobby. Om aktiviteten 
foregår i stor skala, vil du kunne bli bedt om å 
rapportere kostnader og inntekter til 
skattemyndighetene via den årlige 
selvangivelsen.

Regler for hold av katt
NRR har, som tidligere nevnt, spesifikke lover 
og regler for dette i Oppdretts- og registre-
ringsreglementet, i tillegg kommer ”Lov om 
dyrevelferd” og andre regler fra Mattilsynet. 

– NRRs regler sier at det skal være både 
naturlige og kunstige lyskilder, i tillegg til god 
luftkvalitet (dvs. mulighet til å åpne vindu/
dør eller air condition). Temperaturen skal 
være mellom 10-35 grader celcius som 
hovedregel, lavere eller høyere temperatur 
enn dette krever varme/kjølekilder.

Så lenge kattene bor i huset sammen med 
deg, er det ikke satt noen krav til 
minimumsareal per katt, men det er anbefalt 
både fra NRR og Mattilsynet å ikke holde for 
mange katter sammen, da dette kan forårsake 
et økt stressnivå, at katter ryker i tottene på 
hverandre, og en mulig økt risiko for 
infeksjoner/sykdom.

Om katten/kattene holdes i rom separat fra 
der du holder deg til daglig, har NRR 
spesifikke krav til areal og utforming:
– Et minimum av 6 kvadratmeter gulvareal, og 
takhøyde på minst 1,80 meter.
– Rommet bør ha flere nivåer og inneholde et 
passende område hvor katten kan trekke seg 
tilbake for å slappe av/sove.
– Alle områder i et slikt rom må være 
tilgjengelig for mennesker, og ha ly for vær og 
vind.
– Om du har en utegård eller lignende, må du 
sørge for at kattene har tilstrekkelig 
skjerming fra direkte sollys og en sjanse til å 
gå inn om de trenger.

– I henhold til reglene fra Mattilsynet er det 
ikke tillatt å holde katter i bur, annet enn 
under transport eller på utstilling.
– Det er ingen spesifikke regler for antall 
dokasser, men Mattilsynet anbefaler at en har 
minst 2 kasser om en har 2-3 katter. Det er 
også anbefalt at en renser kassene oftere om 
en har flere katter.
– I henhold til Mattilsynet, skal katter alltid ha 
tilgang til friskt og rent vann, og de anbefaler 
at det finnes mer enn en vannskål i huset for 
å være sikker på at kattene drikker 
tilstrekkelig.
– I henhold til Mattilsynet skal kattene ha 
tilsyn minimum én gang i døgnet. Om du 
reiser bort, må du finne en kompetent person, 
som er eldre enn 16, til å se etter dem.



Hvilke planter er giftige?
Det er dessverre mange planter og blomster 
som kan være direkte livsfarlige for katter. 
Det er derfor svært viktig å kjenne til hvilke 
planter og blomster dette gjelder, samt de 
vanligste symptomene på forgiftning.

De vanligste symptomene på forgiftning er 
nedsatt allmenntilstand, nedsatt matlyst, ma-
gesmerter, oppkast og diaré. Om katten viser 
noen av disse symptomene, og du frykter den 
kan ha blitt forgiftet, kontakt veterinær for å 
få råd om hvordan du skal håndtere 
situasjonen.

Hvis en plante er giftig for katter, er det lurt 
å anta at hele planten er giftig. Hos noen ty-
per planter er konsentrasjoner av giftstoffene 
høyere i noen deler av planten. Da mengden 
giftstoffer kan variere, kan katten din spise 
store mengder av en type plante før symp-
tomer oppstår, mens kun en liten bit av en 
annen plante kan gi fatale konsekvenser.

Giftige planter:
– Liljeplanter (f.eks. slektene Lilium og 
Herocallis (Daglilje))
– Julerose
– Oleander
– Engeltrompet
– Ginst
– Liljekonvall
– Påskelilje

Giftige, men i mindre grad:
– Amaryllis
– Asaela
– Cyklamen
– Hortenisa
– Korallbær
– Anemone
– Hyasint
– Iris
– Misteltein
– Valmue

Plantesaft som kan gi irritasjoner:
– Flittiglise
– Fredslilje
– Gullranke
– Prikkblad
– Rosenkalla
– Calla
– Flamingo blomst

En komplett liste over giftige planter, og 
symptomer, finner du i Felleskatalogen.

Link: Felleskatalogen

Dersom ulykken har vært ute, men du vet hva 
slags plante katten har spist på (enten om du 
kjenner navnet, tar et bilde av planten, eller 
kan ta med planten/delen katten har spist 
på), vil dette gjøre veien til diagnotisering og 
behandling enklere for veterinæren. Veteri-
nær vil og gjøre en klinisk undersøkelse, og 
de nødvendige testene av katten.

Behandllingen som gis, kommer an på hvilken 
plante katten har spist.



HCM – hva er det egentlig?
Skrevet av Katarina Storli

Katarina Storli er utdannet ved Veterinærhøy-
skolen i Giessen, Tyskland, og ble 
spesialist på hunde- og kattesykdommer i 
2000. I dag jobber hun med fokus på 
hjertesykdommer, øyensykdommer, og noe 
indremedisin. Tirsdager og fredager jobber 
hun ved Evidensia Oslo Dyresykehus, og hun 
jobber mandager og torsdager ved Evidensia 
Lørenskog Dyreklinikk. Tidligere har hun vært 
daglig leder ved Lørenskog Dyreklinikk og 
Katteklinikken 10 Liv.

Hva er HCM?
HCM står for Hypertrofisk kardiomyopati. 
Hypertrofisk betyr forstørret, kardiomyopati 
betyr hjertemuskelsykdom. Hypertrofisk kar-
diomyopati er den vanligste hjertesykdommen 
hos katt. Den fører til en fortykket 
hjertemuskel, på bekostning av hjertets 
pumpeevne. Ved alvorlig HCM fører det til 
hjertesvikt. Hjertesvikt er en livstruende 
tilstand, ofte forbundet med pusteproblemer, 
men kan også føre til opphopning av væske i 
kroppen, blodpropp, og plutselig død.

Hva er årsaken til HCM?
HCM er en arvelig sykdom forårsaket av gen-
mutasjoner. Flere genmutasjoner er påvist, 
blant annet på Maine Coon og Ragdoll, men 
arvegangen er ikke helt klarlagt. HCM 
forekommer på alle katteraser; også på norsk 
huskatt. Det er ikke en medfødt sykdom, men 
en sykdom som utvikler seg gradvis. Første 
symptomer kan sees fra 6 måneders alder til 
godt inn i voksen alder. De fleste katter blir 
diagnotisert før 6 års alder. Hannkatter 
utvikler oftere en mer alvorlig grad av 
sykdommen enn hunnkatter.

Hva er symptomene på HCM?
Ikke alle katter med HCM viser symptomer. De 
vanligste symptomene er pusteproblemer, 

slapphet og nedsatt appetitt, men noen 
katter dør plutselig uten noen symptomer på 
forhånd. En vanlig komplikasjon ved HCM er 
blodpropp. På grunn av forandret omløpsmøn-
ster i hjertet, kan det dannes små 
blodklumper som setter seg fast i blodårene 
og stopper blodtilførselen. Vanligste steder 
for slike blodpropper er i den store hovedpuls-
åren, rett foran der den deler seg for å for-
syne bakbena. Kattene blir dermed lamme i 
bakbena (ett eller begge). Mange katter (80%) 
får en suselyd som kan høres med stetoskop.

Hvordan diagnotiseres HCM?
Diagnosen stilles ved hjelp av hjerteultralyd, 
hvor man kan vurdere tykkelse og funksjon av 
hjertemuskelen, samt størrelse på de 
forskjellige hjertekamrene. Undersøkelsen tar 
cirka 15 minutter, gjør ikke vondt, og krever 
som regel ikke noe beroligende. På eldre 
katter kan det være aktuelt med 
tilleggsundersøkelser for å utelukke nyresyk-
dom, høyt blodtrykk og overaktiv skjoldbrusk-
kjertel som årsak til hjertemuskel-
forandringene. Andre undersøkelser som EKG, 
røntgen, blodtrykksmåling og blodprøver er 
ofte nødvendig.

Hvordan behandles HCM?
HCM kan ikke kureres, da forandringene i 
hjertemuskelen er irreversible. Hvis katten 
har alvorlige forandringer, kan det være 
aktuelt å medisinere med betablokkere og 
blodtrykksregulerende medisiner. Ved 
hjertesvikt, med pusteproblemer, medisineres 
det med vanndrivende medikamenter for å 
opprettholde en god livskvalitet. Ettersom ca. 
10% av kattene med HCM får blodpropp, kan 
det være aktuelt med 
blodproppsforebyggende medisiner.

Hva er prognosen for en katt med HCM?
Prognosen varierer fra katt til katt. Noen 
katter utvikler alvorlig sykdom raskt, mens 
andre katter har et meget langsomt



sykdomsforløp og utvikler aldri symptomer. I 
en stor studie publisert i 2018, utviklet cirka 
10% av kattene symptomer etter påvist syk-
dom i løpet av 1 år, og 30% av kattene døde 
på grunn av hjertesvikt i løpet av 10 år (Fox 
et al. 2018). Hvis katten har utviklet symp-
tomer på hjertesvikt, f.eks. pusteproblemer, 
er gjennomsnittlig overlevelsestid cirka 1 år 
(store variasjoner) med medisinering (Fox et 
al. 2018).

Hvordan foregår en HCM-test?
En HCM-test foregår gjennom en ultralydun-
dersøkelse av hjertet, hvor man ser etter 
unormale fortykninger i hjertet, hvordan 
hjertet slår og hvordan blodstrømmen ser ut. 
Undersøkelsen tar vanligvis cirka 15 minutter, 
og krever som regel hverken barbering eller 
sedasjon.

Når bør man teste første gang, og hvor ofte 
bør man gjenta en HCM-test?
– Første HCM-test bør utføres ved 1 års alder, 
og før katten benyttes i avl.
– Videre anbefales årlig retesting til katten 
har passert 3 år, så ved 5 års alder, og ev. 

igjen ved 8 års alder. Merk at dette kun er 
generelle anbefalinger, og alle tilfeller må 
vurderes individuelt.

Pawpeds helseprogram for HCM, og 
programmets anbefalinger beskriver forøvrig 
mange forskjellige situasjoner og 
problemstillinger.

Link: Pawpeds helseprogrammer

HCM-gentest kontra ultralyd?
Gentest finnes kun hos Maine Coon og Ragdoll. 
En HCM-gentest tester mutasjoner på samme 
gen (myosin bindende protein C-genet, 
MYBPC3), som koder for deler av det 
kontraktile i proteinet i hjertemuskelcellene. 
For Maine Coon heter mutasjonen A31P, og for 
Ragdoll C820T. Hos andre raser er ikke 
mutasjonen kjent, og gentest er derfor ikke 
mulig.

Det er verdt å merke seg at en gentest tester 
kun EN mutasjon, andre mutasjoner kan også 
gi HCM. På mennesket er det påvist flere 
enn > 1400 forskjellige mutasjoner på 11



Hellig Birma, Bengal, Britisk Korthår/Langhår, 
Raseringer for Rex-raser, Perser og Exotic. 

Link: Info om Pawpeds helseprogram

Hva koster en HCM-test, og hvor i Norge kan 
man teste?
Liste over veterinærer som er en del av Pa-
wpeds HCM helseprogram finner du, sammen 
med pris og kontaktinfo ved Pawpeds hjem-
mesider. 

Link: Liste over veterinærer

Merk at prislisten på siden ikke automatisk 
oppdateres ved prisregulering, det anbefales 
derfor å ta kontakt med den aktuelle veteri-
nær/klinikk for bekreftet pris. For Norge står 
følgende veterinærer oppført:
– Per Jørgen Engum, Anicura Stjørdal 
Dyreklinikk
– Vivi Hjelseth, Dyreklinikken Bergen Vest
– Ingunn Holm, Fredrikstad Dyrehospital
– Katarina Storli, Evidensia Oslo Dyresykehus 
& Evidensia Lørenskog Dyreklinikk
– Liva I. Vatne, Anicura Dyresykehus
– Thomas Øyo, Anicura Dyresykehuset 
Bergen Sør

gener som koder for HCM. Det betyr at om 
man kun gentester på en mutasjon, kan man 
gå glipp av mange HCM-syke katter. Det har 
også vist seg at mange Maine Coon tester 
positivt på gentest, men utvikler aldri sykdom 
og vice versa. Det ser ut som om det må være 
mer enn en mutasjon som må til for at katten 
skal utvikle HCM. Vi anbefaler derfor ultralyd-
undersøkelser på alle raser.

Er noen raser mer utsatt/rammet enn andre 
når det kommer til HCM?
Som nevnt tidligere kan alle katter utvikle 
HCM uavhengig av rase, men hyppigst 
forekomst finner man foreløpig hos Maine 
Coon, Ragdoll, Britisk Korthår, Perser, Bengal, 
Sphynx, Norsk Skogkatt og Hellig Birma.

For Birma, for eksempel, er det for få katter i 
Norge som er testet til at det kan lages noen 
form for statistikk over resultatene.

Oppdrettere oppfordres sterkt til å teste sine 
avlsdyr. Pawpeds har et helseprogram for 
HCM. Aktiviteten startet i Sverige, men har nå 
deltakere fra flere land. I dette deltar 
rase-ringer for følgende raser: Maine Coon, 
Sibirkatt, Norsk Skogkatt, Ragdoll,  



Avlsstrategier
Skrevet av David W. Silversides, oversatt av 
Hilde Marie Grensbråten

Det finnes flere avlsstrategier for 
oppdrettere, blant annet:

Innavl involverer parring av individer som er 
medlem av samme familie, med felles aner på 
både farsside og morsside. Dette vil opprett-
holde (fiksere) den ønskede fenotypen hos 
avkommene, men samtidig vil det redusere 
den genetiske variasjonen hos avkommene. 
Innavl vil øke innavlsgraden (inbreeding 
coefficent) hos avkommene sammenlignet 
med foreldrene. Et annet navn for innavl er 
insestuøs avl.

Linjeavl involverer parring med av individer 
som tilhører samme rase, og som viser 
lignende trekk, men kommer fra forskjellige 
linjer (stamtavler). Her er det ingen (eller 
veldig få) felles aner. Dette er et kompromiss 
mellom å opprettholde de ønskede trekkene 
for rasen, mens man samtidig opprettholder 
en balansert genetisk base. Innavlsgraden på 
avkommene vil være omtrent på samme nivå 
som foreldrene. Ikke alle katteraser har 
tilstrekkelig antall individer til å støtte linje-
avl.

Outkryssing involverer parring av individer 
av samme eller lignende raser, fra fullstendig 
forskjellige linjer hvor trekk ikke nødvendigvis 
er de samme. Ingen felles aner. De ønskede 
fysiske trekkene er ikke nødvendigvis 
opprettholdt hos avkommene. Den genetiske 
variasjonen hos avkommene er økt i 
sammenligning med foreldrene, altså har 
avkommene en lavere innavlsgrad.

Rasekryssing involverer parring av 
individuer fra to forskjellige raser, uten felles 
aner. Hverken typen fra far eller mor 
opprettholdes hos avkommene. Dette gir økt 
genetisk variasjon hos avkommene sammen-

lignet med foreldrene, og lavere innavlsgrad.

Stamtavler
Stamtavler er det offisielle registeret over 
forfedre og således anene til et dyr. De er en 
viktig del av de offisielle registerne 
forbundene holder for å registrere nye dyr. 
Stamtavler er også en verdifull ressurs for 
genetikken til det dyr, hvor det genetiske 
bidraget fra en spesifikk ane kan estimeres og 
det genetiske slektskapet mellom to individer 
kan stadfestes. Stamtavlen benyttes også til å 
bestemme innavlsgraden for dyrene.

Stamtavler er organisert som grenene på et 
tre. I standard format står farssiden over, og 
morssiden under dyret stamtavlen tilhører. 
For hver generasjon, deles det genetiske 
bidraget fra enn spesifikk ane i to. Således har 
et dyr 2 foreldre, som hver bidrar med 50% til 
den genetiske oppbyggingen av avkommene, 
og de 4 besteforeldrene bidrar med 25% til 
den genetiske oppbyggingen av avkommet, 
osv.

Ser man tilbake på stamtavlen til 
EC S*Dorokattens So Pretty DM, kan man se 

hvordan de i Sverige benyttet seg av en 
outkryssing med Perser for å få frem rødt, 

creme og padder på Birma.



Innavl
Når to dyr med felles aner parres, oppstår det 
en situasjon av innavl hos avkommene. Denne 
avlen har to konsekvenser for fenotypen hos 
avkommene:
– Økt uniformitet av ’type’ (for eksempel 
fenotype) hos avkommene, med økt ”
prepotency”, dvs. evnen foreldre har til å 
overføre eller fiksere en fenotype til neste 
generasjon. Denne uniformiteten i type er 
ønskelig hos oppdrettere.
– Innavls depresjon, inkluderer en reduksjon i 
vitalitet, reduserer vekt, reduserer fertilitet, 
reduserer vekstrate, øker grad av medfødte 
defekter, økt dødelighet, økt rate av recessive 
genetiske sykdommer, kortere livsløp.

På genomenivået har innavl en økt effekt på 
homozygote genetiske alleler, og reduserer 
prosentdelen av heterozygote genetiske 
alleler bærere. Mutasjoner som er recessive 
vil akkumuleres i den homozygote statusen, 
og slik øke frekvensen av recessive genetiske 
sykdommer, som igjen bidrar til en 
nedbrytende effekt av innavlsdepresjon.

For å si det enkelt, Moder jord liker ikke 
uniformitet, hverken i fenotyper eller 
genotyper. Hun foretrekker variasjon, 
mangfold og forskjeller.

Våre moderne renrasede katter er per 
definisjon en innavlet gruppe dyr. Det 
begrensede antallet foundation-katter for en 
renraset rase, lukkede stambøker for rasen, 
og tendensen til å kun benytte en liten del av 
rasen som foreldre for neste generasjon 
bidrar til realiteten av at våre renrasede 
katter representerer en innavlet populasjon.

Dette var del én av en serie med artikler om 
genetikk og avl. Er det noe dere ønsker å lese 
mer om innenfor dette, ta gjerne kontakt. 
Innparringen av Perser på Birma for å utvide 
fargebasen er et eksempel på noe vi kommer 
til å gå mer i dybden på i et kommende num-
mer av webmagasinet.





5 kjappe – Hilde Grensbråten
Hvorfor valgte du Webk@tten?
– Sammen med tidligere leder Bibbi Øyo var 
jeg med helt fra starten, når nedlagte 
Opplandskatten gjenoppsto som Webk@tten. 
Når vi kom tilbake etter en pause på noen år, 
var det ikke noe annet alternativ.

Hvor lenge har du vært medlem?
– Som nevnt ovenfor, siden klubben ble startet 
som Webk@tten. Var sekretær i mange år før 
vi hadde en pause. Ble medlem igjen i 2015, 
og er nå tilbake i sekretærposten :)

Hvilken katterase/raser har du?
– Vi har et lite oppdrett av Hellig Birma. Har 
også en kastrert persergutt (som akkurat nå 
er på et lite ferieopphold hos mine foreldre), 
og en Yorkshire Terrier som tror han er katt.

Er du aktiv oppdretter og/eller utstiller?
– Vi har oppdrett, men i en liten målestokk, 
maks en til to fertile jenter av gangen 
hjemme. Utstillinger har det blitt en del av, vi 
er en gjeng som reiser rundt sammen. Det er 
gøy å vise frem kattene, men nesten mer gøy 
med det sosiale rundt. På de fleste 
utstillinger på Østlandet i alle fall, finner dere 
meg i standen til Norske Birmavenner.

Hva er det beste med å være medlem av 
Webk@tten?
– Alle de flotte og aktive medlemmene. Det er 
så gøy å se mangfoldet av raser og engasjerte 
folk. Mitt ønske er at vi skal gjøre dette enda 
bedre, og kanskje få i stand noen digitale 
medlemskvelder med forskjellige tema, 
virkelig nyte godt av at vi er digitale i 
utgangspunktet :)



Feline Hyperesthesia Syndrome
Skrevet av Renate Rønning

Min historie
Først vil jeg starte med å fortelle litt om 
Chanel. 

Chanel har alltid vært en katt som prater 
mye, gjør mye rart, og har ofte noen 
rampestreker på lur. Hun har ofte raptus, og 
er en ganske leken katt som vil ha mye 
oppmerksomhet. Chanel har og alltid vært 
veldig skeptisk til nye mennesker og nye 
omgivelser. Hvis det har kommet høye, uvan-
te lyder utenifra, eller noe som hun ikke er 
vant til, skvetter hun lett – enda jeg har hatt 
henne med på ting siden hun var liten. Men, 
Chanel er verdens beste katt; kommer løpen-
de så fort man setter seg ned i sofaen, og skal 
ligge på fanget for å få kos.

Det hele begynte med at vi oppdaget at 
Chanel hadde merkelige rykninger på ryggen. 
Dette var noe vi så kom oftere og oftere. 
Helt i starten trodde vi kanskje hun klødde i 
huden, ettersom hun hadde rykninger og så 
vasket seg intenst på ryggen, spesielt sidene. 
Dette pågikk en liten stund, og vi måtte 
utelukke myggstikk. Vi begynte derfor å lette 
etter lopper, eller andre grunner, fordi hun 
hadde fått være en del ute denne somme-
ren, og vi tenkte hun kunne ha fått noe sånt. 
Eneste vi da stusset over, var at den andre 
katten vår ikke hadde noen symptomer på 
dette, og de sover gjerne helt inntil 
hverandre. Jeg dro derfor til veterinæren, og 
spurte hva dette kunne være. Med meg hadde 
jeg en film av rykningene, og viste den til 
veterinæren, som aldri hadde sett noe lignen-
de, men undersøkte katten.

Veterinæren fant ingenting, men tok 
blodprøver av Chanel for å se nærmere. 
Ukene gikk, og vi synes dette ble verre. 
Derfor dro jeg tilbake til veterinæren, denne 
gangen en annen veterinær ved samme 

klinikk, og hadde filmet Chanel på nytt. I 
denne filmen kunne man se at hun mjauet en 
del, fikk rykninger og løper litt febrilsk rundt. 
Nesten som om hun løper fra noe som gjør 
vondt. Veterinæren synes dette virket veldig 
merkelig; hun hadde aldri sett noe 
lignende før. Hun titter i pelsen til Chanel, 
men fant ingenting. Jeg ber derfor om at det 
skal gjøres en grundig undersøkelse med en 
gang. Jeg var bekymret, og så veldig tydelig 
at det var noe som plaget henne. De tok blod-
prøver, røntgen og ultralyd, og fant ingenting 
galt. 

Hva gjør man da? Jeg tenkte ”jaja, hva er det 
som er galt?” I løpet av de 19 årene jeg har 
hatt Birma, har jeg aldri opplevd noe 
lignende. Først kan det se ut som en slags 
raptus, men samtidig som det skjedde kunne 
jeg se at katten min ikke hadde det bra. Jeg 
kunne se at dette plaget henne. 

Jeg ble å reise til Fredrikstad Dyrehospital da 
hannkatten min ble akutt syk, og hadde 
samme morgen tatt en ny film av Chanel. 
Muligheten for å ta henne med var oppe til 



vurdering, men jeg valgte å la henne være 
hjemme; det var tross alt en akutt time for 
hannkatten min. Jeg viste filmen til 
veterinæren som behandlet hannkatten min, 
og hun synes det så nevrologisk ut, i tillegg til 
at hun og så at Chanel tydelig ikke hadde det 
bra. Hun fant en spesialist på bygget, som jeg 
fikk vise flere videoer av Chanel til.

Han var skråsikker på diagnosen, selv etter å 
ha kun sett film. Han ba meg om å sette opp 
en time hos han, og fortalte at det kom til å 
bli en god del tester og undersøkelser, fordi 
han var nødt til å utelukke andre diagnoser 
først. Jeg takket ja, og sa han måtte gjøre 
alt som måtte til for å kunne hjelpe henne. 
Allerede mandagen etter hadde vi time.

Hvordan ble Chanel diagnotisert?
Det ble tatt flere blodprøver, blant annet 
noen som ble sendt til Tyskland. De tok 
røntgen, ultralyd – og ja, jeg vet faktisk ikke 
hva de ikke gjorde. Det eneste jeg visste var 
at noe var galt, og jeg ville finne ut av det for 
Chanel sin skyld. Spesialisten fortalte meg at 
de krampene, eller rykningene, hun hadde på 
ryggen var svært smertefulle for henne.

Bare det at han sa det, gjorde at jeg ble 
veldig glad for at jeg stolte på på 
magefølelsen min om at dette virkelig var noe 
galt, og ikke bare en slags raptus. Etter at 
alle tester hadde blitt tatt, ventet vi kun på å 
få tilbake blodprøvene fra Tyskland. De mente 
at en toksoplasmose infeksjon ofte kunne sees 
i sammenheng med FHS, altså Feline 
Hyperesthesia Syndrome, og at de derfor 
ønsket å teste henne for dette – og det var 
det hun hadde.

Hun fikk en ganske lang behandling for dette, 
i tillegg til medisiner som skulle gis morgen 
og kveld. De fant også et bifunn; noe høye 
nyrverdier, men urinprøven var fin, og 
ettersom nyrene så fine ut, bestemte vi oss 
for å ta dette på et senere tidspunkt, da det 
og ble konstatert at de forhøyede 
nyreverdiene ikke utløste disse anfallene. 
Spesialisten ved Fredrikstad Dyrehospital var 
heller ikke i tvil; Chanel har FHS. Jeg ble 

anbefalt å kastrere henne, da de mente dette 
kunne være genetisk arvelig, men ettersom 
det er lite forsket på, var det vanskelig å si 
noe helt sikkert. Jeg ønsker ikke å ta noen 
sjanser når det gjelder sykdommer som kan 
være arvelige.

Chanel sine anfall går ut på at hun ofte 
mjauer, før ørene begynner å riste eller 
vibrere, og hun får rykninger på ryggen. Det 
er da hun begynner å vaske seg intenst på 
ryggen, begynner å løpe febrilsk rundt, og 
stopper for å vaske seg igjen. Man kan 
tydelig se at dette er plagsomt og ubehagelig 
for henne.

Først ble Chanel satt på Lyrika mikstur, som 
skulle gis morgen og kveld. Dette var en 
medisin hun absolutt ikke vil ha, men vi 
tvang det i henne. Noe vi la merke til, var at 
hun ofte fikk anfall litt etter at vi hadde gitt 
henne medisinen, noe som gjorde at jeg tok 
kontakt med veterinæren igjen. Hun ble nok 
så stresset av å få medisinen at det utløste et 
nytt anfall. Derfor ble Chanel satt på 
Fenemal-tabletter, som skulle gis kun én gang 
i døgnet. Dette funket noe bedre, men hun 
begynte å brekke seg, og spyttet de ut så fort 
som mulig. De dagene det gikk å få i henne 
medisinen fikk hun ikke noen anfall, men det 
var de dagene hvor vi har måtte prøve 
gjentatte ganger på medisinering, at hun har 
fått anfall. Så, hittil har det virket litt mot sin 
hensikt.

Vi har nå bestemt oss for å prøve en periode 
uten medisiner, for å se an hvordan dette 
utvikler seg. Hva veien videre blir, er litt 
uvisst. Kanskje vi begynner på medisinene 
igjen etter en liten pause?

Vi har og bestemt oss for å unngå å la Chanel 
være ute for lenge, ettersom vi har merket at 
det kan trigge et anfall. Det kan virke som at 
det blir for mange inntrykk for henne, og at 
hun da kan bli noe stresset over det. Denne 
sommeren har hun vært ekstremt mye ute, 
så det kan være derfor hun har vært litt mer 
plaget av dette. Vi er veldig spente på 
hvordan vinteren vil bli, siden hun ikke ønsker



å gå ut på vinteren, og om hun da kan klare 
seg uten medisiner.

Hvor mye vet norske veterinærer om FHS?
Et raskt Google-søk viser ingen resultater om 
FHS på norsk. Derimot finnes det flere artikler 
om sykdommen på engelsk, og jeg har derfor 
satt sammen noe av informasjonen om dette 
nedenfor. Men hvor mye vet norske 
veterinærer om FHS? Jeg har tatt en 
ringe-runde til dyreklinikkene i området for å 
høre om det er noen av de som har kunnskap 
om denne sykdommen. Konklusjonen min er 
klinkende klar; ingen av de har vært borti 
hverken sykdommen eller tilstanden. De fleste 
av dem har aldri hørt om FHS. De ville 
selvfølgelig hjelpe til, og flere av dem har 
ringt meg opp i ettertid for å fortelle at dette 
virker som en nevrologisk sykdom, og at det 
derfor må en nevrolog til. Da må man som 
regel til de større klinikkene.

Hva er egentlig FHS? 
FHS er i utlandet kjent under flere kallenavn, 
blant annet rolling skin disease, 
neurodermatitis, neuritis, psychomotor 
epilepsy, og pruritic dermatitis of Siamese. 
Som man skjønner, har ikke dette syndromet 
kun én årsak. Det er et veldig komplekst og 
dårlig forstått syndrom.

Det er en sykdom som kan ramme begge 
kjønn, og kan komme i alle aldre, men det 
er aller vanligst at den opptrer når katten er 
et sted mellom 1 og 5 år. De sier og at dette 
er noe som kan ramme alle raser, men som 
blir mest sett hos Siameser, Burmeser, Perser 
og Abyssiner. Det er derfor de antar at den-
ne sykdommen er genetisk arvelig, men som 
sagt, dette er ikke bevist. FHS sees ofte på 
som en tvangssykdom, som kan ende i 
selvskadende oppførsel. Det er miljøfaktorer 
som kan utløse et anfall, for eksempel hvis 
katten opplever stress, eller dersom det er 
andre katter i husstanden som oppleves som 
truende. For at det skal settes en diagnose på 
katten, må det tas en rekke med tester for at 
veterinærene kan utelukke andre sykdommer. 

Under et anfall, kan katten virke fraværende,

nesten som om de er i en slags transelignende 
tilstand, men flere katter er også helt 
tilstede. Selve anfallet varer som regel bare i 
noen få minutter. Syndromet er gjerne ganske 
mildt, og prognosen er ganske god så lenge 
det ikke har resultert i ekstrem selvskading. 
Etter et anfall vil katten gå tilbake til normal 
adferd. Hvor ofte katten har anfall, 
varierer veldig. Noen kan ha et anfall i 
måneden, mens andre kan ha flere anfall om 
dagen. Dette er og noe som kan variere 
gjennom kattens liv.

FHS påvirker kattens endokrine system, 
nervesystemet, det nevromuskulære 
systemet, og det eksokrine systemet. Det er 
derfor det er veldig forskjellige symptomer, 
og ulike måter for medisinering og 
behandling av katten. Dette avhenger da av 
hvordan kattens anfall er.

Hva som er årsaken til FHS, er veldig 
omstridt, hovedsaklig på grunn av den ukjente 
patofysiologieen til syndromet, og variasjonen 
når det kommer til respons på de ulike 
medisinene. Men, det er tre hovedteorier til 
årsaken. Den ene er en atferdslidelse, som 
kommer av en situasjon med stress. Den 
andre teorien er en anfallsforstyrrelse; at 
episoder med mjauing, vill løping, hopping, 
ukontrollert vannlating og halejakt er tilfeller



av epileptisk aktivitet. Den tredje teorien er 
at det ikke er en spesifikk grunn, men at det 
er en rekke med miljømessige og 
atferdsmessige faktorer. Det er flere som 
støtter denne teorien, nettopp fordi de 
kliniske funnene er så varierende, og at 
kattenes respons på medisinering er så 
forskjellig. Det finnes og flere som mener at 
syndromet er et resultat av alle de tre 
teoriene. 

For å kunne stille en diagnose, må man først 
og fremst eliminere vekk andre årsaker til 
anfallene. Dette er ofte en tidkrevende og 
kostbar prosess, hvor dyrlegen må utelukke 
andre sykdommer som kan påvirke de 
samme organene som FHS påvirker. Tester som 
kan brukes for å utelukke dette er nevrolgisk 
undersøkelse, blodkjemianalyse, urinanalyse, 
radiografi, røntgen, muskelbiopsi, cerebral 
spinalvæskeanalyse, og serologisk testing for 
smittsomme årsaker.

Både atferdshistorien og all informasjon 
eieren har om katten sin kan være til mye 
hjelp for veterinæren når det kommer til 
diagnotisering. Det er jo tross alt eieren som 
vet hvordan anfallet er, og hvordan kattens 
atferd er. Det aller beste er om eier har 
mulighet til å filme katten så veterinær kan 
se anfallet, da det er vanskelig å frem-
provosere et anfall mens man er hos 
veterinæren.

Medisiner og behandlinger
Man må ofte gjennom en del prøving av ulike 
medisiner for å finne noe som fungerer. Ofte 
kan man finne noe som gjør at anfallene blir 
mildere, og ikke like intense. Kattene blir 
ofte medisinert utifra hvilke symptomer de 
har, og hva slags type anfall de har. Dersom 
katten er aggressiv, gis det andre medisiner 
enn hvis katten har kramper eller rykninger. 
Det er også en av grunnene til at det er så 
stor uenighet om årsaken til FHS, ettersom 
det er så mange ulike metoder å behandle 
sykdommen på.

Det første man må gjøre for å behandle 
sykdommen, er å eliminere eller redusere

miljøfaktorer som kan forårsake anfall, stress 
eller angst. Dette gjøres ved å finne ut hva 
som gjør at katten utløser et anfall. Ofte 
blir eiere bedt om å slutte å berøre kattens 
korsrygg, da dette kan være smertefullt.

Ulike typer medikamentgrupper som brukes 
er til behandling avhenger av hvordan kattens 
anfall er, men når man har funnet en medi-
sin som fungerer, må katten som regel gå på 
denne resten av livet. Slutter man, vil katten 
mest sannsynlig få disse anfallene igjen.

Symptomer:
– Kramper, sammentrekninger, eller 
rykninger i huden langs ryggen, gjerne 
nederst ved korsryggen. Beskrives også som 
rulling av huden.
– Ved undersøkelse av korsryggen, kan man 
fremkalle tegn på smerte eller ubehag.
– Mydriasis (utvidede pupiller) er vanlig under 
anfall.
– Biting av hale eller poter.
– Intens vasking ved ryggen eller flanken.
– Øret kan flagre eller riste.
– Løper ofte vilt rundt, og mjauer samtidig.
– Vanskelig å distrahere en katt med anfall.
– Normalt kan rolige katter vise aggresjon mot 
mennesker eller andre katter i husstanden, 
mens aggressive katter kan vise økt 
hengivenhet.
– Anfall kan trigges ved å klappe eller stryke 
katten på ryggen.

Det er flere symptomer Chanel ikke har, og 
mye jeg ikke kjenner igjen på henne. Hun har, 
for eksempel, aldri vært aggressiv mot oss, 
eller andre mennesker og dyr. Hun har heller 
aldri bitt seg selv, noe som er med på å vise 
at det er ulik grad av anfall. Chanel er ikke 
like hardt rammet som andre kan være, og 
hun kan igjen ha andre symptomer enn andre 
har. Jeg har flere filmer av Chanel når hun har 
anfall, av ulik intensitet, så dere må gjerne 
ta kontakt for å se filmene, dersom dere lurer 
på om deres katt kan være rammet. Jeg er 
ganske sikker på at det er mange andre katter 
som kan ha dette, men at kanskje ikke deres 
veterinær har den ’riktige’ kunnskapen.



5 kjappe – Synne Hall Arnøy
Hvorfor valgte du Webk@tten?
– Jeg fikk tips om at det var praktisk med en 
klubb der alt skjer på nett.

Hvor lenge har du vært medlem?
– Jeg meldte meg nylig inn.

Hvilken katterase/raser har du?
– Balineser.

Er du aktiv oppdretter og/eller utstiller?
– Vi planlegger et kull på vår Iris.

Hva er det beste med å være medlem av 
Webk@tten?
– At man får god, rask og hyggelig hjelp ved 
behov.

Foto: Xenia Villafranca

Reklame: Sponsor til Webutstillingen



Planlegger du oppdrett?
Skrevet av Hilde Marie Grensbråten

Her er noen momenter det kan være verdt å 
ta med seg i den totale vurderingen.

Hvor mange katter planlegger du totalt å ha 
i ditt eie?
– Skal du ha alle kattene hjemme selv, eller 
vurderer du en fôrvert?
– Hvor stor bolig har du? Har du mulighet for 
en sikret uteplass?
– Økt smittepress/stressnivå i store katte-
populasjoner
– Hvordan er din og familiens tilgjengelige 
tid til samvær, sosialisering og oppfølging av 
dyrene
– Anskaffelse: kjøpe flere med en gang, 
beholde fra eget oppdrett, spre innkjøp over 
tid
– Kostnader for anskaffelse, hold og veterinær 
(husk forsikring): viktig å ha i bakhodet at 
kjøpesummen på en katt bare er en brøkdel 
av det det koster å holde en katt et helt liv

Hvor mange avlshunner planlegger du å ha 
aktive?
– I hvor stor skala vil du oppdrette?

Har du mulighet til å holde en avlshann?
– Begrensninger i bolig: fertile hannkatter 
markerer ofte, og trenger ofte mulighet til 
eget rom
– Har du ikke mulighet til å holde hannkatt 
selv? Sameie med annen oppdretter kan være 
en løsning
– Kjøpe parring hos andre

Hvor mange kull cirka planlegger du?
– Begrensninger i forhold til antall hunnkatter, 
lovpålagte begrensninger
– Tidsbruk når det gjelder sosialisering/
trening av kattunger
– Finne nye og passende hjem
– Kostnader ved drektighet/oppfostring samt 
ev. veterinærkostnader

– Viktig å huske at oppdrettervirksomhet sjel-
den gjør deg rik på penger

Hvor lenge planlegger du å holde 
hunnkatten i avl?
– Hvor ofte kan en hunnkatt parres helse-
messig? Hvor ofte burde hun parres?
– Løpetid kontra p-piller eller annen 
prevensjon

Hvor lenge planlegger du å holde 
hannkatten i avl?
– Antall kull/kattunger totalt
– Mental/psykisk helse på hannkatten, noen 
stresser mye, andre ikke i det hele tatt
– P-sprøyte eller ikke
– Antall hunnkatter tilgjengelig i eget 
oppdrett
– Låne ut eller ikke til andre oppdrettere?





5 kjappe – Randi Rissman Holen
Hvorfor valgte du Webk@tten?
– Pga jeg hørte litt om dem, og da var valget 
klart.

Hvor lenge har du vært medlem?
– Det husker jeg ikke her og nå, men det 
begynner å bli noen år.

Hvilken katterase/raser har du?
– Balineser.

Er du aktiv oppdretter og/eller utstiller?
– Oppdretter, men ikke mange kull for året.

Hva er det beste med å være medlem av 
Webk@tten?
– Mange kjekke folk, og så kan en spørre om 
alt; er alltids noen som kan svare.

5 kjappe – Siv-Merete Gjersøe
Hvorfor valgte du Webk@tten?
– Vi ville ha en katteklubb uten tilhørighet.

Hvor lenge har du vært medlem?
– Litt over 1 år.

Hvilken katterase/raser har du?
– Maine Coon, Britisk Korthår og Huskatt.

Er du aktiv oppdretter og/eller utstiller?
– Er oppdretter av begge rasene, og kommer 
til å stille ut når det er lov igjen.

Hva er det beste med å være medlem av 
Webk@tten?
– Rask og god hjelp fra sekretæren i klubben.



Sponsorportrett – Charlotte Andersson
Charlotte Andersson er en av sponsorene til 
webutstillingen vi nå arrangerer for de eldste 
og de yngste kattene. I den forbindelse har vi 
gjort et lite portrettintervju med henne.

Litt om deg; hvem er du?
– Jeg er Edith Charlotte Andersson, og jeg 
lager skulptuerer av ull, først og fremst 
hunder og katter, men også portretter av 
mennesker og dyr.

Har du dyr selv?
– Ja, jeg har tre Bichon Frisé tisper mellom 2 
og 4 år.

Hvordan begynte du med dette?
– Jeg begynte for cirka 3 år siden, først for å 
lage noen til meg selv. Så ble det veldig 
populært, og nå driver jeg med det på heltid.

Kan du fortelle litt om prosessen fra du får 
et bilde til det ferdige produktet?
– Det begynner med at jeg får bilde av 
dyrene. Hvis det skal være en hel skulptur, er 
det viktig med bilder fra alle sider som viser 
alle detaljer. Jeg begynner så med kroppen 
og ben, før jeg lager hodet. Til slutt festes 
pelsen før jeg klipper og justerer.

Er det noen typer dyr/varianter som er ek-
stra vanlige?
– Katter er kjent for å være de vanligste, men 
jeg liker å lage katter.

Har du et favorittprodukt du selv har laget?
– Det siste er ofte favoritten, så det endrer 
seg hele tiden.










