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H
ärom året for jag, Galina  
Wotinseva, Kitezj-Grads upp-
födning i Torshälla, i sällskap 
med tre andra svenska uppföda-
re, till Warszawa för att besöka 

en internationell kattutställning. 
Vi var nyfikna på vad vi skulle kunna upp-

täcka i Polen, med tanke på att det ofta im-
porteras djur dit från Ryssland och Ukrai-
na, men vi insåg snabbt att katterna vi har i 
Sverige är minst lika bra, eller till och med 
bättre, och linjerna ungefär desamma. Dä-

remot kom vi i kontakt med många trevli-
ga och seriösa människor med stort enga-
gemang, bland andra Przemek och Maja 
Maczka från Perla Siberi, vilka blev mycket 

intresserade är vårt arbete. När mina katter 
Aq-Bars Candy och Magica De Vil’s Abaz Al-
dan en tid senare fick en kull såg de annon-
sen på SäSk:s hemsida och hörde av sig. Pa-
ret hade då för övrigt hunnit besöka Sverige 
i samband med Sibbe-Specialen i Uppsa-
la förra sommaren där standarden på våra 
svenska katter imponerade dem. 

När jag säljer eN kattuNge så vill jag att kö-
paren kommer och tittar på den först. Detta 
gäller också vid export. Känner jag att, nej, 
detta blir inte bra, då säljer jag inte. Jag litar 
mycket på min magkänsla. Jag har fått flera 
förfrågningar från bl.a. Australien, Schweiz 
och Norge  som jag  faktiskt avvisat efter-
som jag inte kunde kontrollera deras avel 
eller komma i kontakt personligen med kö-
paren. Naturligtvis kollar jag även upp kat-
terna i katteriet. Tycker jag inte att linjerna 
är lämpliga eller att kombinationen är min-

dre lyckad så tackar jag också nej. En sök-
ning på nätet kan ge dig en viss uppfattning 
om hur pass seriös en uppfödare är och vil-
ka krav de i sin tur ställer på sina kattunge-

köpare. Man måste ju 
även tänka på komman-
de generationer och 
nästa led! Är uppföda-
ren med i en förening 
och vilken förening är 

det? Ställer de ut sina katter eller är de bara 
hemma?

Trots att Nikifor var den mest lovande i 
sin kull så var han inte så fotogenisk, tyvärr. 
Przemek och Maja Maczka ansåg lyckligtvis 
att det var värt resan att ta en titt. ”Det är 
väl inte så långt mellan Polen och Sverige!” 
var deras reaktion. Hade de bott i Austra-
lien hade det kanske varit en annan visa...

Så kom alltså båda två till Torshälla på vi-
sit! De var eniga om att Nikifor såg ut att vara 
en katt som passade just deras uppfödning 
så de tingade honom och vi skrev ett prelimi-
närt kontrakt. När Niki sedan blev gammal 
nog för leverans, återvände Przemek själv 
för att avsluta affären och hämta honom in-
för flygresan tillbaka till Warszawa.  

När ett exportköp  är klart tar jag reda på  
vilka regler som gäller för det land min katt 
ska skickas till. Det beror ju lite på om de 

Det finns stunder  
i livet då hjärtat klappar 
lite extra vid ett möte.  
När ögonen möts, när  
den speciella ”vill ha” 
känslan fyller en, och då 
det inte finns något  
återvändo ... 

Så var det i februari  
i Majas och Przemeks  
fall, då de såg Nikifor  
för första gången.

Nikifor fångade  
polska hjärtan 

”Några riktigt fina, polska damer väntar  
på att han ska bli stor nog att börja dejta.”

Lille Nikifor i sitt hem i Sverige.

a t t  e x p o r t e r a  k a t t  t i l l  u t l a n d e t
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tillhör EU eller inte. Det finns särskilda fö-
reskrifter för rabiesgodkända länder res-
pektive icke rabiesgodkända länder. Po-
len har rabies så då måste kattungen själv-
klart vaccineras mot det och man måste sen 
vänta minst 21 dagar för att antikroppar ska 
hinna bildas. Däremot behövdes det ing-
en avmaskning. Man kan hitta hela listan 
över vilka papper som krävs på Jordbruks-
verkets hemsida och även formulär för ut-
skrift. Där ser du vilka vaccinationer, vilka 
avmaskningar etc. katten behöver ha. Sist 
men inte minst ansökte vi om ett interna-
tionellt veterinärspass till Nikifor.

allt detta iNNebär  extrakostnader för katt-
ungesäljaren, så egentligen kan man nog på-
stå att det är mer lönsamt att sälja till en kö-
pare inom landets gränser. Men eftersom 
jag så gärna ville se Niki gå i avel och jag kän-
de att de verkligen behöver bra linjer i Polen, 
var beslutet inte svårt att fatta. Det är väl inte 
alltför vanligt att svenska uppfödare expor-
terar utomlands – i alla fall inte bland de jag 
känner till. Det har dock blivit enklare både 
att exportera och importera och folk börjar 
få upp ögonen för våra djurs utmärkta kvali-
té och att de både är väldokumenterade och 
ordentligt testade, så jag skulle tro att det 
kommer att öka så småningom.

På grund av rabiesvaccinationen fick vi 
behålla Niki en månad längre än normalt, 
fast vi hade så stort nöje av denna kille så 
den extra tiden tillsammans klagade vi inte 
över! Enda nackdelen var bara att ju längre 
tiden gick, desto mer fäste vi oss vid honom. 
Det var en fullständig tragedi här hemma  
då det blev dags för avfärd. Min 15-åriga  
son grät som en galning! När Przemek  
eller Maja Maczka kontaktar mig nuförti-
den så frågar de fortfarande ofta om Alex 
hämtat sig från förlusten...

jag får måNga rapporter  och bilder från 
Warszawa som berättar hur Nikifor mår 
och hur han lever. Han trivs finfint i grup-
pen, vilket känns tryggt att veta. Unge herr 
Niki var från den stund han kom till värl-
den en mycket bestämd katt och är nu re-
dan hela gängets boss! Stora planer finns för 
hans framtid och några riktigt fina, polska 
damer väntar på att han ska bli stor nog att 

börja dejta. Om några svenska uppfödare 
kan tänka sig en tripp till Polen för att para 
sina honor så ska det inte heller vara omöj-
ligt att ordna! 

Jag är verkligen jätteglad över att ha kun-
nat bidra till förbättringen av Polens avels-
bas. Efter att ha kollat upp alla linjer var vi 
allihop överens om att ett tillskott av färskt 
blod behövdes och nu har detta blivit verk-
lighet i form av vår vackra pojke Nikifor!

Katerina ”Katten” Pergament

Nikifor fångade  
polska hjärtan 

a t t  e x p o r t e r a  k a t t  t i l l  u t l a n d e t

Mötet i Sverige. Maja är redan helt förälskad och Nikifor 
betraktar nyfiket det nya sällskapet.

Första dagarna i nya hemmet i Polen. Snälle Bono tog väl tass 
om sin nya kompis.

Nikifor får njuta av sommaren och trygga friheten  
på familjens lantställe.

Nikifor (andra katten fr vänster) med sina kompisar. Familjens övriga katter accepterade honom direkt 
och han trivs utmärkt i sitt polska hem.

att tänka på innan du exporterar

Slappa dagar i hammocken på landet, med bästisen Bono. 

✓  Kontrollera om landet tillhör EU eller ej. 
✓  Rabiesgodkänt land eller ej? Boka tid hos veterinären för 
 ev vaccinationer och utfärdandet av pass. Avmaska om det behövs.
✓ Katten ska vara id-märkt med mikrochip.
✓ Katten ska vara besiktad och ha intyg för fraktdjur och handelsdjur.
✓  Läs mer på: www.jordbruksverket.se


