
I  den här  broschyren f rån rasr ingen 
Maine C o on-k atten  

kan du läsa  mer  om den fantast iska 
rasen maine coon.

T h e  G e n T l e  G i a n T

O m  M a i n e  C o o n - k a t t e n
Rasringen bildades redan år 1989 och är en ideell 
förening för alla maine coon intresserade. Vår 
målsättning är att öka kunskapen om och intres-
set för maine coon som ras, samt stödja och 
främja en sund avel, exempelvis via fokus på 
hälsoprogram. Maine Coon-katten är rikstäck-
ande med sitt säte i Stockholm, våra medlemmar 
återfinns i Sverige, övriga Norden samt några i 
Europa. Antalet medlemmar är ca 250 stycken (år 
2022). 

Rasringen ger ut en tidning fyra gånger om året, 
ordnar aktiviteter av olika slag och håller klubb-
mästerskap vartannat år. Maine Coon-katten har 
även kattungeförmedling dit intresserade köpare 
kan vända sig för att få information och svar på 
frågor. Vi finns även på Facebook.

Vill du bli medlem i rasringen?
Ny medlem: 200 kr första året 
Huvudmedlem: 250 kr/år 
Medlemskapet löper per kalenderår, från 1/1 til l 
31/12. Mer information om hur du blir medlem 
finns på hemsidan.

Varmt välkommen som medlem!

Hemsida :  www.mainecoonkatten.se
Facebook :  Maine Coon-katten
E-post :  ordforande@mainecoonkatten.se

H ä l s a  o c h  H ä l s o p r o g r a m
Maine coon är huvudsakligen en robust och frisk katt. 
Ett led i arbetet med att hålla rasen frisk är hälsopro-
grammen. Rasringen Maine Coon-katten var faktiskt 
först med att utarbeta och systematisera hälsopro-
gram för HCM (Hypertrofisk Kardiomyopati) och HD 
(Höftleds Dysplasi) för maine coon. Sedan arbetet 
med hälsoprogrammen växte sig för omfattande för 
rasringen så förf lyttades ansvaret över til l  PawPeds. 
Maine Coon-katten stödjer därför fortsatt följande 
hälsoprogram:

• HCM  (Hypertrophic Cardiomyopathy). Undersöks via 
upprepade ultraljudsundersökningar hos specialist samt 
genom ett DNA-test för HCM1 (MyBPC3 mutation).
• HD  (Hip Dysplasia). Undersöks via röntgen, som tidi-
gast vid 10 månaders ålder och innan katten tas i avel.
Dessutom kan vi i ti l lägg registrera DNA-testresultat 
för följande sjukdomsanlag via PawPeds:
• PK-brist  (Pyruvate Kinase Deficiency).
• SMA  (Spinal Muscular Atrophy).

Mer om dessa hälsotester och rekommendationer kan 
du läsa om på www.mainecoonkatten.se  eller på 
https://www.pawpeds.com/cms/index.php/sv/halso-
program/vara-haelsoprogram .



H i s t o r i a
Maine coon katten har sitt ursprung i den nordöstra 
delstaten Maine i USA. Där har den spårats til lbaka 
til l  åtminstone mitten av 1800-talet. Katterna levde då 
som huskatter på gårdarna och var väl anpassade til l 
det karga klimatet och de kalla vintrarna. Rasens namn 
är omgärdat av många myter, en av dem är att katterna 
med de randiga, välpälsade svansarna var resultatet av 
parningar mellan katt och tvättbjörn. På engelska heter 
tvättbjörn racoon ,  därav namnet maine coon.

Intresset för kattutställningar började under mitten av 
1800-talet. Maine coon var då mycket populär och vann 
ofta höga utmärkelser, i  samband med detta började 
den nordamerikanska huskatten talas om som en egen 
ras. I början av 1900-talet kom den då mer exotiska 
perserkatten til l  USA och intresset för den inhemska 
katten avtog. Maine coon katterna användes då främst 
som ladugårdskatter och höll på att helt försvinna som 
raskatt. En liten grupp hängivna uppfödare i USA höll 
dock rasen vid liv och 1953 bildades The Maine Cat 
Club .  De höll utställningar uteslutande för maine coon, 
varpå intresset för rasen började växa igen. Idag är 
maine coon en av de populäraste raserna i USA. 

Till Sverige importerades den första maine coon katten 
år 1986 och den första svenska kullen föddes år 1989. 
År 2001 nyregistrerades omkring 300 maine coon katter 
i Sverige, idag (2021) är den siffran ca 2000! Sedan 
f lera år til lbaka är maine coon tvåa på SVERAKs tio-
i-topp-lista över de populäraste kattraserna (sett ti l l 
antalet nyregistreringar).

U t s e e n d e
Maine coon är en relativt sett stor katt. Hanarna 
väger i regel 5-8 kg och honorna väger omkring 
4-6 kg. Enstaka katter kan väga mer. Maine coon 
utvecklas långsamt och har inte vuxit färdigt 
förrän vid 3-5 års ålder. Alla kattförbund som 
registerar maine coon-rasen har en så kallad 
rasstandard. Denna skiljer sig något åt mellan de 
olika förbunden, men likheterna är ändå f ler än 
skillnaderna.

Katterna har en semilånghårig päls, ofta silkig. 
Pälsen är kortare på skuldrorna och huvudet, 
men längre på ryggen och bakbenen. Underpälsen 
är mjuk och fin, täckt av den blanka överpälsen. 
Krage är önskvärt, med början från skuldrorna. 
Kroppen är medium till  stor, helhetsintrycket är 
rektangulärt. Svansen bör vara lång, bred i basen 
och avsmalnande. Tassarna är runda, stora och 
med välpälsade “snöskor”. Huvudet bör vara me-
dium i bredd, ansikte och nos av mediumlängd.
Fyrkantigt nosparti med tydlig övergång mellan 
kindben och nos. I profil har nosen en lätt kon-
kav böjning, pannan är lätt böjd. Hakan bör ligga 
i vertikal linje med nospartiet och överläppen, 
sett i  profil.  Öronen bör sitta med en öronbredds 
avstånd och vara lätt lutade. Pälsen i öronen bör 
sträcka sig utanför öronkanten, lodjurstofsar är 
önskvärt. Ögonen bör vara lätt ovala och något 
lutade mot öronbasen. Helhetsintrycket ska vara 
harmoniskt och i balans. Alla färger och mönster 
är til låtna, förutom choklad/lila/kanel/fawn och 
maskat.

Te m p e r a m e n t
Maine coonen är en snäll,  lugn och charmig katt. Den 
är ofta lekfull och lite clownlik. Ett bra sätt att beskriva 
en maine coons temperament är vänlig .  Den har lätt att 
komma överens med andra katter och är i allmänhet 
lätt att ha til lsammans med andra husdjur.

Ett roligt särdrag hos maine coon är dess speciella läte. 
Den säger förutom “mjau” även “brrrp”. Maine coon är 
även en mycket lättsam och social katt, okomplicerad 
til l  sättet och stabil i  temperamentet. Den är lättlärd 
och gillar ofta att plaska med vatten.


