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Vaksinasjonsskriv
NRRs Helseutvalg - oppdatert pr. 1. jan 2015
NRRs vaksinasjonsskriv VAK
Vaksinekrav og regler baseres på:
1. Vaksineprodusentenes anbefalinger for hver vaksine
2. Veterinærens vurdering for hver katt og situasjon
3. FIFe og NRRs regelverk (OR og UR) med krav om vaksinering for salg av katter, og
katteutstillinger

Hvilke regler gjelder for vaksine av katt?
NRRs lover (dvs. lov- og regelverk):
Salg (OR §§ 2.3.1, 2.3.3, 4.6.1) og utstilling (UR § 1.8 c) (→ § GL § 5)
Veterinærens vurdering av katt og situasjon:
Individuelt for hver katt

Vaksineprodusentens anbefalinger:
Generelt for alle katter (forskjeller mellom merker/produsenter)
Se Felleskatalogen
Reglementet gjelder vaksine mot:
a) felint panleukopenivirus (FPLV, kattepestvirus)
b) rhinotrakeitt herpesvirus (FHV, katteinfluensa)
c) felint calicivirus (FCV)
For rabies er det særskilte regler (gjelder import unntatt fra Sverige, og reise mellom land
unntatt Norge-Sverige) – se Mattilsynets reglement.
Vaksine mot chlamydophila felis er frivillig og fins som valgfri komponent i
kombinasjonsvaksinene som dekker a), b) og c).
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1) Produsentenes anbefalinger.
Grunnvaksinering: 2 vaksinedoser gis ved 8 og 11-12 uker (Purevax og Nobivac, levende
svekket virus) eller ved 12 og 15-16 uker (Fel-O-Vax inaktivert virus). I spesielle tilfeller kan
vaksinene gis tidligere eller senere, i samråd med veterinær. Revaksinering: Etter
grunnvaksine revaksineres årlig mot infeksjon med herpesvirus og calicivirus (gjelder alle 3
produsenter), og hvert (Fel-O-Vax, inaktivert virus) eller hvert tredje år mot felint
panleukopenivirus (Purevax og Nobivac, levende svekket virus).
2) Veterinærens vurdering
Veterinæren tar utgangspunkt i de anbefalinger som gis i preparatomtalene for vaksinene og
for øvrig de rådene som Veterinærinstituttet til enhver tid gir og generell faglig vurdering.
Grunnvaksinering: Tidligere vaksinering kan anbefales dersom kattungene kan regnes å ha
dårligere immunforsvar eller er utsatt for høyt smittepress. En tredje vaksinedose i
grunnvaksineringen kan også anbefales i enkelte tilfeller, om man vaksinerer ved 8 og 12
uker.
Dårligere immunforsvar kan forekomme ved:
· manglende råmelk og diing av mor
· sykdom
Høyt smittepress kan være:
· hjem med flere enn 6 katter i samme flokk
· stress i katteflokken
· katteutstilling
Senere vaksinering kan anbefales av veterinæren dersom kattungene har sykdom som tilsier
at de ikke bør utsettes for vaksine før senere, eller kattungene kan regnes å ha styrket
immunbeskyttelse, «høye nivåer av spesifikke maternelle antistoffer».
Generell anbefaling: Hunnkatt rådes til å vaksineres ca to uker før paring, fordi det gir kullet
forhøyet beskyttelse. For paring med hannkatt utenfor bestanden anbefales karantene etter
vaksinasjon på 15 dager, for begge kattene.
Revaksinering: Når det gjelder vaksinasjonsregimer generelt, vil NRR anbefale at man alltid
drøfter med veterinæren 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.
Eldre katter vil som oftest ha opparbeidet bra immunitet og kan dersom veterinæren anbefaler
det vaksineres sjeldnere.
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For utstilling og ved salg kan ikke kravene i regelverket fravikes.

3) Regelverk NRR og FIFe
Ansvar: Det er katteeierens ansvar å sørge for at katten tilfredsstiller NRR og FIFes
vaksinasjonskrav.
Krav om at katter skal være vaksinerte er hjemlet i NRRs lover:
•
•

Salg av katter og kattunger (OR 2.3.1, 2.3.3, 4.6.1)
b) Deltagelse på katteutstilling (UR 1.8 c)

3 a) Vaksine ved salg av katt
Både oppdretter, eier og veterinær må ta hensyn til alt en katt utsettes for i løpet av kort tid i
forbindelse med flytting til nytt hjem. Kattunger bør ikke flytte umiddelbart etter en vaksine,
noen dagers venting anbefales, slik at ikke katten utsettes for unødig stress.
Kattunger kan leveres til ny eier etter den første grunnvaksineringsdosen dersom andre
vaksinering innen 3-4 uker fra første vaksine er avtalt med ny eier.
3 b) Vaksinekrav for å delta på utstilling
Karenstid utstillinger (UR § 1.8 c): Etter hver vaksine kreves minimum 15 dagers karenstid
før katten kommer inn på utstilling – dette gjelder uansett hvilken vaksine katten har fått.
Appendiks - Vaksiner, regler og krav er nevnt i:
OR – Oppdrett- og registreringsregler
2.3.1 Avtaler, NRRs tillegg, om kjøp og kontrakt:
Original kjøpekontrakt, helseattest – ikke eldre enn to måneder - og vaksinasjonsattest fra
veterinær skal følge med ved salg/overdragelse av katter. Vaksinasjonsattesten skal vise at
katten er vaksinert med gyldig vaksine. (GF 2003)
2.3.3 Kattunger
Kattunger overlates ikke til ny eier (nytt hjem) før de er 12 uker gamle og er fullvaksinert mot
feline panleucopenia, feline calici virus og feline herpes virus, med mindre veterinæren har
tilrådd noe annet.
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4.6.1 NRR-tillegg
Importer
Ved omregistrering av importerte katter, skal det sammen med stamtavle og transfer medfølge
kopi av de dokumenter norske veterinærmyndigheter til enhver tid krever/utsteder ved
innførsel av katt.
UR - Utstillingsreglementet
UR 1.8 c Betingelser for å arrangere utstilling
- At kattene i overensstemmelse med det enkelte lands veterinærbestemmelser er vaksinert av
veterinær mot feline panleucopenia, feline calici virus, og feline herpes virus, og gitt
nødvendig revaksinering minst 15 dager før utstillingen.
- Vaksinens gyldighetstid angis av veterinæren i pass for kjæledyr eller vaksinasjonsbevis.
- Vaksinasjon mot rabies i henhold til nasjonal lovgivning.
Tillegg for NRR
Etter hver vaksinasjon gjelder en karenstid på 14 dager for alle katter.
Original vaksinasjonsattest [eller veterinærpass] som viser at katten er vaksinert i samsvar
med FIFes UR, og original stamtavle eller midlertidig registreringsbevis i original, skal
vises ved ankomst til utstillingen. (GF 2005)
Katter som skal delta på utstilling skal være fullt grunnvaksinerte med to vaksinedoser.
(Gjelder fra 1. juli 2015, GF 2015) 1 Jf. NRRs GL § 5.Dette innebærer at ingen veterinær kan
gi et medlem av en NRR-klubb dispensasjon fra denne NRRregel.
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