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Veiledende punkter til en Fôrvertavtale 
Denne avtaleteksten er et utgangspunkt for en avtale som kan tilpasses med tanke på noen helt sentrale 
prinsipper og kunnskaper man bør ha med i en avtale. Det skal inngås en skriftlig avtale. 

Tekstene nedenfor er altså ikke bindende, kun en veiledende norm med mulighet for avvik, men man 
kan ikke bryte med FIFe-bestemmelser i noen inngått avtale. 

Det anbefales å snakke med erfarne klubbledere/klubbsekretærer/NRR før endelig avtale signeres. 

Erfaringsmessig har det vist seg at partene må ha et bevisst og avklart forhold til problemstillingene 
nedenfor. 

Eiers navn og adresse: 

Fôrvertens navn og adresse:    

Kattens navn: 

Rase: Farge: Kjønn Reg. nr. Chip. Nr. 

Veterinærattest er vedlagt Partene er enige om at katten fremstår som frisk og uten påviselige/synlige 
helsemessige problemer o.l. Jf. også vet.attest. 

Fôrverten overtar katten på følgende betingelser: 
A. Eierforhold
Fôrverten overtar katten ………………… (angi tidspunkt), 
og skal fra denne dato av ha den i sin varetekt og behandle den som sin egen, men eier den ikke.  
Det avtales skriftlig at fôrverten overtar eierskapet etter f.eks. to eller tre år, og registreres som ny eier i NRR. 
Det kan også avtales at en hunnkatt overdras til fôrvert etter at den har hatt f.eks. 2 eller 3 kull.  
Fôrvert skal ved overdragelse av katten motta alle verdipapirer på katten, herunder offisiell stamtavle, og 
fôrverten skal omregistreres som ny eier av katten. Før slik overdragelse beholder eier disse dokumentene. 

Fôrverten kan aldri nekte eier å komme på besøk for å se på katten(e). Ønsker eier å se til kattene og forholdene 
hos fôrverten, plikter fôrverten alltid å imøtekomme dette.           

B. Utgifter ved katteholdet
Daglige utgifter ved katteholdet (mat, sand, leker, utstyr) betales av fôrverten. Slike utgifter kan fôrvert aldri 
kreves tilbakebetalt/kompensert for. 

Veterinærutgifter, utstillingsutgifter og forsikring dekkes av eier om annet ikke er avtalt. 

C. Utstillinger
FIFe’s bestemmelser gjelder.
Bare eier kan stille ut katten, og må dekke alle utgifter, herunder påmeldings-, reise- og oppholdsutgifter. Dersom 
fôrverten stiller ut egne katter samtidig, må reise- og oppholdsutgifter vurderes annerledes, og deles på. Eiers 
ønske om utstillingsdeltagelse skal varsles i god tid. Det er viktig at partene sammen avtaler en «terminliste». 
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Fôrverten kan godt bringe katten til utstilling, men det er eieren av katten som står oppført i katalogen som 
utstiller uavhengig av hvem som tar seg av katten i forbindelse med en utstilling. Fôrverten kan aldri oppføres 
som utstiller av den enkle grunn at han/hun/de ikke eier katten. Partene kan ikke avtale noe privat rundt dette. 
FIFe-bestemmelsene gjelder uinnskrenket.  

Har fôrverten selv katter som stilles ut, kan han/hun bare være katalogført utstiller for egne katter som det betales 
helt separat for uten å blande inn katter på fôr.  

D. Avl
FIFe’s bestemmelser gjelder
Bare eieren har rett til å bruke katten i avl. Fôrvert har ikke anledning til selv å bruke katten i avl. Paring av 
hunnkatt skjer normalt hos hunnkatteier eller hos hannkatteier. Eier styrer med dette. Bare registrert eier av 
hunnkatten kan bruke katten i avl. Eier av hunnkatten skal registrere avkom under sitt stamnavn. 
Kullet skal fortrinnsvis fødes og vokse opp i fôrvertens hjem, med mindre annen avtale blir gjort.  

Om en fôrvert driver eget oppdrett, kan en hunnkatt på fôr ikke føde avkom som får fôrvertens stamnavn. Kattens 
eier har heller ikke anledning til å avtale det. Se OR § 4.1, siste ledd: Oppdretter av et kull er den som eier 
hunnkatten. Kullet får eiers stamnavn. Partene kan ikke avtale noe privat rundt dette. FIFe-bestemmelsene gjelder 
uinnskrenket. 

E. Sykdom/død
Dersom katten blir syk, skal eier straks informeres, og være den som tar alle avgjørelser i forhold til behandling 
og medisinering. Eier – ikke fôrvert – dekker normalt disse utgiftene. 
I akutte situasjoner skal katten straks bringes til veterinær, og oppdretter informeres. Utgifter fôrvert dekker, skal 
eier tilbakebetale om mannet ikke er særskilt avtalt. Fôrvert må ikke avtale noe som gjør at eier kan handle på en 
slik måte at fôrverten risikerer å få store veterinærutgifter i forbindelse med behandling/hospitalisering. 

Dør katten, må eier og vert ha avtalt noe om dette på forhånd med tanke på en kompensasjon til fôrverten. 
Fôrverten kompenseres ikke om dødsårsaken utvilsomt skyldes handlinger fôrverten kan klandres for. 

F. Avtalen opphører
Eier kan ensidig si opp fôrvertavtalen etter to år, eller til enhver tid ved dokumentert vanskjøtsel eller mislighold 
av avtalen.  

Avtalen kan inngås for ett år om gangen, og kan da fornyes. 

Se for øvrig punkt A ovenfor. 
******************************************************************************************* 

Inngått avtale er utferdiget i 2 – to – signerte eksempler. Parter beholder ett eksemplar hver. 

Sted og dato ………………………………………………………………………………………… 

...............................................................             .................................................................... 
Eier        Fôrvert 
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