
NRRs vaksinasjonskrav i forbindelse med utstilling og salg av katt 
Oppdatert i forhold til endringer gjeldende fra 01.01.2008 vedtatt av FIFe. 

 

 

Vaksinasjonsprogram ved utstilling og salg 

 

Det er katteeierens ansvar å sørge for at katten tilfredsstiller NRR og FIFes vaksinasjonskrav! 

 

*Kattunger skal grunnvaksineres mot kattepest (infeksjon med kattepestvirus) og 

katteinfluensa (betegnelse på infeksjon med herpesvirus og calicivirus), noe som innebærer to 

doser med en kombinasjonsvaksine. Den første anbefales satt ved 12 ukers alder og den andre 

3-4 uker seinere.  Revaksinering skal skje cirka 1 år etter andre dose. 

 

*Revaksinering skal skje som anbefalt for den enkelte vaksine, og dette skal fremgå av 

vaksinasjonskortet. For de fleste vaksinene innebærer dette at revaksinering må skje årlig. 

 

Etter hver vaksine kreves minimum 15 dagers karenstid før katten kommer inn på utstilling– 

dette gjelder uansett hvilken vaksine katten har fått. 

 

 

Prosedyrer ved levering og utstilling av kattunger 

 

*Kattunger kan komme inn på utstilling etter å ha fått den første grunnvaksineringsdosen 

forutsatt at de 15 karensdagene er over – og før den andre dosen blir satt (- deretter ny 

karenstid).  OBS!  For utstilling i Sverige kreves at kattunger er vaksinert to ganger! 

 

*Kattunger kan leveres til ny eier etter den første grunnvaksineringsdosen dersom andre 

vaksinering er avtalt med ny eier. 

 

 

Vaksinasjon av katter generelt 

 

Når det gjelder vaksinasjonsregimer generelt, vil NRR anbefale at man alltid drøfter med den 

veterinær man bruker, hvilket vaksinasjonsprogram som passer best i hvert enkelt tilfelle. For 

katter som lever i et miljø der smittepresset anses stort, bør vaksinasjonsprogrammet følges 

nøye opp, mens katter i miljøer der smittepresset anses for å være lite må ha et 

vaksinasjonsprogram tilpasset disse forholdene. Veterinæren tar utgangspunkt i de 

anbefalinger som gis i preparatomtalene for vaksinene og for øvrig de rådene som 

Veterinærinstituttet til enhver tid gir.  

 

 

Denne informasjonssiden er utarbeidet i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og 

NRRs Helseutvalg og oppdatert i forhold til endringer vedtatt i FIFe gjeldende fra 

01.01.2008.  

 

Sist oppdatert 7. Januar 2008. 

 

 


