Vad innebär det att vara fodervärd?
Det finns lite olika former av fodervärdskontrakt och de kan variera från katt till katt.
Helfoder:
Detta innebär att man inte betalar något för katten eller kattungen utan ägaren tar ett 2-3 kullar på
denna för att sen överlåta den i fodervärdens ägo.
Delfoder:
Detta innebär som regel att man betalar halva katten och att ägaren då har rätt till 1-2 kullar på
katten.
Avtalskontrakt:
Detta är egentligen inte ett fodervärdskontrakt utan innebär helt enkelt att katten överlåts antingen
utan kostnad eller för en lägre kostnad, köparen avlar på katten med stöd av uppfödaren som har rätt
att vara med och besluta hane och tar 1-2 avkommor/parningar som betalning för katten framöver.
Jag göra klart för alla att en fodervärdskatt inte är en gratis-katt, för de flesta är detta en självklarhet
men dock inte för alla. En del tror att det är ett sätt att få en katt på utan att betala något vare sig i
pengar eller engagemang, så är inte fallet.
Att vara fodervärd innebär en hel del förpliktelser och jag som överlåtare äger fortfarande katten.
Vi har ett tydligt avtal som följs av såväl dig som mig. Jag värderar mina fodervärdar högt och det
är tack var dem som jag kan få långsiktighet i mitt avelsarbete. Men jag vet också att det innebär en
hel del jobb och pusslande från båda sidor för att det ska fungera på ett bra sätt för alla.
Jag försöker anpassa fodervärdskontrakten så att de ska vara fördelaktiga för såväl dig som mig.
Som ägare till katten står jag för alla kostnader som har att göra med avel samt extra kostnader i
samband med kull samt de flesta testerna. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag,
mat, sand, leksaker, och veterinärbesök om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller
reproduktion eller på annat sätt direkt relaterat till aveln.
En hona på foder får normalt sin kull hos fodervärden - därför vill jag att fodervärden bor nära mig.
Det innebär att fodervärden måste vara beredd att passa/ta semester eller dylikt runt de dagar då
förlossningen är inplanerad. Jag förväntar mig att fodervärden kontaktar mig när bebisarna är på
väg och kommer då som ett skott jag bara kan.
Kullen är mitt ansvar. Fodervärden får också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på
under kullens uppväxt i den mån det är möjligt.
Det är mitt ansvar som uppfödare - jag ingår lite i konceptet så att säga. Men jag är tacksam om du
tar många och fina foton och hjälper mig med utvärdering om kattungarnas personligheter, det är du
som kommer att känna dem bäst.
En hane på foder kan antingen genomföra sina parningar hos fodervärden (dvs. honkatterna hälsar
på hos fodervärden) eller hos mig. Hanar som jag behöver ha ut på foder har jag helst hemma till de
blir över året och sätter ofta ut dem först som vuxna, då vet jag lite hur deras natur är, om en hane
inte har börjat markera revir vid dryga året är risken liten att han kommer att göra detta, visst kan
han sätta igång men risken är mycket mindre. Då hanarna är mycket värdefulla för mig och vare sig
du eller jag kan ha hanar som tokmarkerar hemma, känns detta som ett mycket tryggare alternativ
för mig. Visst kan jag sätta ut en yngre hane också, en kattunge men då måste vi ha en bra plan om
hur vi skall göra i ett sånt läge. Nu har jag haft tur och hittintills har jag haft ytterst få markerande

hanar.
Jag har normalt i mitt kontrakt att fodervärden KAN få ta över en katt fertil efter att kontraktet
uppfyllts, observera dock att detta avgörs vid tiden för överlåtandet. Jag önskar att vi har samma syn
och tänk kring avel, viktigt är också givetvis att inga kontraktsbrott förekommit och att kontraktet
uppfyllts eller att jag själv valt att avsluta det i förtid. Du måste då också först registrera ett eget
stamnamn så att vi kan skriva ett kontrakt gällande för avel.
Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket
eller ännu mer än ett kattköp.
Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem.

Vem passar att vara fodervärd?
Kanske är du sugen på att få prova på ha någon kull hemma men har inget intresse av att själv bli
uppfödare i långa loppet. Eller kanske är du sugen på att börja föda upp, men vill känna på det lite
först med stödet av en erfaren uppfödare. Du är dock fullt på det klara med att det kräver en del tid,
engangemang och en del uppoffringar.

Vad önskar jag hos en fodervärd?
•
•
•
•

Du är ärlig och klok och älskar katter.
Du står med båda fötterna på jorden.
Du är villig att lära dig mer om katter och avel och om MCO i synnerhet
Personkemin oss emellan fungerar, vi kommer att ha en längre nära relation och det är
viktigt att vi kan fungera ihop i med och motgångar och hitta lösningar om så krävs.
• Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp kull.
• Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt och låta honom bli far.
• Du som inte har någon katt sedan förut, eller som allra mest två katter (Ingen fertil).
Vill här också passa på att tacka mina fodervärdar för det enorma jobb ni lägger ner, ni är guld
värda! Ingen nämnd ingen glömd!
Om du känner dig sugen på att bli fodervärd, kontakta mig under fliken kontakt och anmäl ditt
intresse. Om jag inte har en katt ute för placering på foder just nu så innebär det inte att jag inte
kommer att behöva detta.
Var dock medveten om att jag kan aldrig säga säkert NÄR det kommer att bli en katt på foder förrän
kullen är utvärderad och klar vid närmare 8-12 veckor. Jag kan ha planer från början på att t ex
spara en hane med i slutändan blir det en hona som stannar. Kanske har jag plan på att spara men så
blir det förändringar så att ingen stannar. Att avla är att ständigt omvärdera sina beslut, ständigt tar
saker nya vändingar att vänta på en foderkatt kan vara en lång väntan men en bra övning i tålamod
om din tanke och plan är att faktiskt själv bli uppfödare i framtiden ;)

