Årsberetning for Felis Danicas Avlsråd 2016
Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger
I årsberetningen for 2015 angav jeg som mit håb, at det i 2016 ville være muligt at offentliggøre Avlsrådets
generelle avlsanbefalinger på Felis Danicas website, og også de racespecifikke avlsanbefalinger, som
Avlsrådet har lavet i samarbejde med de forskellige racers specialklubber.
Det er derfor en glæde for mig at kunne sige i årsberetning for 2016, at vi har nået det mål, vi satte os i
begyndelsen af året.
Vi har samarbejdet med FU om de generelle avlsanbefalinger, og med de forskellige specialklubber for de
racespecifikke anbefalinger. Det er vigtigt, at vi både tager højde for FIFes krav og Felis Danicas ønske om
god, generel rådgivning. Vi håber, at vi har levet op til begge dele med de anbefalinger, I kan læse på Felis
Danicas website.
De findes under Opdræt > Avl & Registrering > Avlsanbefalinger.
Der mangler stadig racespecifikke avlsanbefalinger for nogle racer, og det arbejde fortsætter vi med sammen
med de øvrige specialklubber.
Det står selvfølgelig specialklubberne frit for at tilføje yderlige forklaringer til de racespecifikke anbefalinger
på deres egne websites.

2016: Årets gang
I 2016 har vi afholdt møder med flere specialklubber om helbredsmæssige udfordringer i avlen og
avlsanbefalinger, som er specifikke for den enkelte race, og vi mangler endnu nogle klubber, som vi vil
mødes med i det kommende år.
Alle møder var konstruktive og avlsrådet stillede med minimum 2 deltagere til alle møder efter princippet fra
sundhedssektoren, at flere ører hører bedre, så vi dermed kan minimere risikoen for misforståelser.
Der har kun været 6 sager i 2016. De 6 sager har fordelt sig som følger:




1 dispensation for dansk HCM scanning i 2016, da katten var scannet i sit hjemland.
4 sager om fremstilling af kat i klasse 13b, som blev godkendt.
1 sag om fremstilling af kat efter parring mellem perser og ukendt far. Da katten ønskedes fremstillet
som Sibirisk Skovkat, uden at der fandtes et godkendt avlsprogram, som kunne godtgøre dette, og
katten ikke skulle indgå i et sådant avlsprogram, da den er kastreret, var avlsrådets konklusion, at der
ikke var grundlag for at godkende denne kat til fremstilling i klasse 13b.

Behandlingstiderne har varieret fra 1 dag til 18 dage, med et gennemsnit på 7 dage.
Vi får ofte sager til behandling med en meget kort deadline, og jeg synes, det er flot, at avlsrådet har været i
stand til at overholde disse deadlines i alle tilfælde, især når man tager i betragtning, at der er tale om
frivilligt arbejde, der ofte må vige for arbejde, sygdom og familieforpligtelser.

Avlsrådets kontaktperson modtager mange henvendelser om rådgivning i årets løb. De handler om alt mellem
himmel og jord, som kan have berøring med avlsrådets arbejdsområde. I 2016 har der været ca. 30 – 40
forespørgsler via mail, som stort set alle er blevet klaret af avlsrådets kontaktperson, Marianne SeifertThorsen. De har omhandlet følgende:
- Spørgsmål om konkrete sygdomme (f.eks. HCM, PRA etc.)
- Forespørgsler på stamtavler fra udenlandske forbund (kan denne kat få en FD-udstedt stamtavle?)
- Spørgsmål vedr. den nye stamtavlebagside. Her henvises til hovedklubber + FU.
- Købere (ikke opdrættere) som har købt kat til avl med f.eks. halefejl, manglende fertilitet, osv. De er blevet
henvist til Forbugerklagenævnet + rådgivning via hovedklub/FU/Mæglerne
- Købere som har købt kælekat, som er syg eller død, er også blevet henvist til Forbrugerklagenævnet +
rådgivning via hovedklub/FU/Mæglerne.

Avlsrådets sammensætning og arbejdsgang
Vi er så heldige, at vi i det siddende avlsråd har en fantastisk sammensætning af kompetente folk, som
repræsenterer et bredt udvalg af racer og viden om genetik og love og regler, og som også har en rimeligt god
geografisk fordeling.
Vores samarbejde foregår altid i en venskabelig ånd, hvor vores ønske om at arbejde for racekattes sundhed
og gode ry er i højsædet. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af geografi og racer baseret på en stærk
gensidig respekt.
Derfor er det også med beklagelse, at jeg må meddele, at Dorte Pedersen og Marianne Seifert-Thorsen har
valgt at trække sig ud af avlsrådsarbejdet. I begge tilfælde handler det om, at tiden desværre ikke kan følge
med til de mange aktiviteter, som et aktivt liv medfører, og derfor har begge været nødt til at prioritere deres
aktiviteter.
Marianne har været avlsrådets kontaktperson i mange år, og har været den person, der altid havde styr på
regler og mange emner indenfor sundhed og sygdom, bl.a. baseret på mange års erfaring som opdrætter. Der
har været tidspunkter, hvor avlsrådet ikke ville have kunnet leve op til vore kunders ønsker, hvis ikke
Marianne havde været der til at fange bolden. Og det vil vi avlsrødder gerne sige dig en dybtfølt tak for.
Dorte har ikke været med så længe, men har fra starten lagt et stort stykke arbejde i at organisere de mange
specialklubmøder, og har bidraget med en dejlig jordbundet sans for det vigtige i alle de sager, vi har
behandlet. En stor tak skal lyde til Dorte for det.
Men Avlsrådet fortsætter, selvom medlemmerne skiftes ud, og derfor vil jeg gerne slutte af med at byde to
nye medlemmer velkommen til avlsrådet. Der er gået en del overvejelser til i udvælgelsen af vore nye
medlemmer. Det er vigtigt for os, at vi repræsenterer så bredt et udvalg af racer som muligt. Og vi ønsker
også at have en bred geografisk repræsentation. Det er lykkedes med vore to nye medlemmer.
Jeg ser frem til at starte samarbejdet i det nye avlsråd, hvor vi fortsæt vil gøre vores bedste for at hjælpe og
støtte opdrættere og klubber til fordel for vore katte, uanset race.
.

