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Forslag fra Forretningsudvalget: 

Forslag 1. :  

Ændring i Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og 
registreringsregler 

2.1 Hunkatte 
Hunkatten skal være registreret i Felis Danicas stambog, FDkat, og være anført som ejet af et 
medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub. Registrering i FDkat skal ske inden første parring. 
Hvis en hunkat ejes af flere personer, skal alle ejere, der er medlem af en Felis Danica tilsluttet 
hovedklub, være registreret som ejer i FDkat. Alle registrerede ejere kan disponere over 
katten. 

Overdrages katten til anden ejer, som er medlem i en Felis Danica tilsluttet hovedklub, har ejer 
pligt til at ejerskifte hunkatten i FDkat senest 30 dage efter overdragelsen. Dette forudsætter, 
at hunkatten er chipmærket ved overdragelsen til ny ejer. 

Første gang et kuld registreres efter en hunkat, noteres den rekvirerende opdrætter som ejer 
af hunkatten. 
Hvis en Felis Danica registreret hunkat ejes af flere personer, skal 1 af disse opgives som den 
der har dispositionsret til at underskrive parringsattesten. (underskrevet aftale med angivelse 
af hver ejers stamnavn, skal indsendes til stambogsføreren, via egen hovedklub). 
Såfremt katten skifter ejer, og den nye ejer ønsker at registrere kuld efter hunkatten, skal der til 
stambogsfører, via egen hovedklub, indsendes bekræftelse af ejerskiftet. 

En Felis Danica registreret hunkat må parres frit med registrerede hankatte, uanset hvilket 
forbund/organisation hankatten er registreret i. Opdrætteren er selv ansvarlig for, inden parring, at 
kontrollere med Felis Danica, at hankattens stamtavle kan udløse en registrering af afkom i Felis 
Danica. Hankatten skal være registreret i FDkat, før der kan ansøges om stamtavler. 

2.2 Hankatte 
Ejeren af en Felis Danica registreret hankat skal være medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub. 
Hankatten skal være registreret i Felis Danicas stambog, FDkat, hvis den ejes af et medlem af en 
Felis Danica tilsluttet hovedklub. Registrering i FDkat skal finde sted inden hankatten parrer 
første gang. 
Hankatte må ikke tilbydes eller udlånes til opdræt af ikke-registrerede killinger, dvs. hvor 
hunkatteejeren ikke er tilknyttet et stambogsførende forbund (FIFes Avls- og Registreringsregler § 
3.2). 
Første gang et kuld registreres efter en hankat, noteres den underskrivende opdrætter, som 
ejer af hankatten. 
Hvis en Felis Danica registreret hankat ejes af flere personer, skal 1 af disse opgives som den 
der har dispositionsret til at underskrive parringsattesten (underskrevet aftale skal indsendes 
til stambogsføreren, via egen hovedklub). 
Alle hankatteejere, som er medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub, er forpligtet til at attestere 
hankattens avlstjeneste.  

Hvis hankatten ejes af et medlem af en Felis Danica tilsluttet hovedklub, skal attesteringen ske 
via FDkat. Hvis hankatten ejes af flere personer, der er medlem af en Felis Danica tilsluttet 
hovedklub, skal dette fremgå af FDkat, hvorefter enhver af de registrerede ejere kan attestere 
hankattens avlstjeneste. Overdrages katten til anden ejer, som er medlem i en Felis Danica 
tilsluttet hovedklub, har ejer pligt til at ejerskifte hankatten i FDkat senest 30 dage efter 
overdragelsen. Dette forudsætter, at hankatten er chipmærket ved overdragelsen til ny ejer. 

Ved brug af hankat registreret hos et andet FIFe medlem eller anden organisation skal parringsattest 
samt kopi af hankattens stamtavle indsendes ved til registrering i FDkat. Der kan først ansøges om 
stamtavler, når registrering er foretaget. 
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2.3 Registrering 
Stamtavlerekvisitionen skal være fremsendt til egen hovedklub via FDkat stambogssekretæren i 
hænde, senest når kuldet er 10 måneder. Alle nødvendige attester på han- og hunkat skal være 
registreret i FDkat inden rekvisitionen fremsendes. Såfremt hunkatteejer ikke har eget 
stamnavn, fremsendes en rekvisition til egen hovedklubs stambogssekretær på en af Felis 
Danica godkendt stamtavlerekvisition. 
Ansøgning om registrering skal ske på en, af Felis Danica godkendt, stamtavlerekvisition. 

2.3.1 Stamtavlerekvisition  
Stamtavlerekvisitionen skal indeholde følgende oplysninger: 

a) Han- og hunkattens fulde navn, registreringsnumre og race/farve (FIFe EMS-kode). 
b) Killingernes fødselsdato 
c) Opdrætternes stamnavn 
d) Oplysning om hver killing (navn, race/farve) 
e) Hankatte ejerens underskrift, navn, adresse og telefon. 
f) Opdrætters underskrift, navn, adresse og telefon. 
g) Han og hunkattens ID-mærkning 

2.3.2 Attester 

For han- og hunkatte, som ikke tidligere har fået afkom registreret i Felis Danica, skal der, inden 
stamtavler kan rekvireres, registreres FD Sundhedsattest i FDkat. sammen med 
stamtavlerekvisitionen medsendes følgende attester: 

Den trykte attest på bagsiden omslaget af kattens stamtavle skal anvendes. Alternativt kan den 
tilsvarende attest, som hentes fra Felis Danicas hjemmeside, anvendes. Attesten skal være påført 
både kattens fuldstændige navn, stambogsnummer og ID-mærkning for katten. 

For hankatte, der ikke har Felis Danica stamtavle, skal der leveres dyrlægeattest som viser, at 
katten ikke har navlebrok, og at den har normale og korrekt placerede testikler. Er hankatten 
hvid (EMS w) skal attesten bekræfte, at katten er hørende. 

Ikke-redaktionelle ændringer af denne attest skal godkendes på en plenarforsamling. 
På attesterne skal kattens fuldstændige navn, registreringsnummer og ID-mærkning være påført. 
Såfremt der ikke kan fremlægges disse attester, registreres samtlige killinger med avlsforbud, som 
ikke kan ophæves. 

For hankatte, der ikke har Felis Danica stamtavle, skal der leveres dyrlægeattest som viser, at 
katten ikke har navlebrok, og at den har normale og korrekt placerede testikler. Er hankatten 
hvid (EMS w) skal attesten bekræfte, at katten er hørende. Attesten skal være udformet på 
dansk, norsk, svensk eller et af de 3 FIFe sprog (engelsk, tysk, fransk). 

2.3.3 Rekvirering af stamtavler 

a) Stamtavlerekvisitionen sendes, via egen hovedklub, til Felis Danicas stambogsfører. 
Stamtavler rekvireres via FDkat (www.fdkat.dk) og udarbejdes af Felis Danicas 
stambogsfører. For at kunne anvende FDkat skal opdrætter være registreret som medlem 
af en Felis Danica tilsluttet hovedklub. Al henvendelse vedr. FDkat sker til egen 
hovedklubs stambogssekretær. 

b) Attester i henhold til § 2.3.2 skal registreres i FDkat inden vedlægges første gang en kat 
bruges til opdræt. 

c) Ved parring med en hankat registreret i et andet forbund/organisation, skal kopi af hankattens 
stamtavle indsendes til registrering via egen hovedklubs stambogssekretær inden 
stamtavler kan rekvireres vedlægges. 

Jf. FIFes Avls- & registreringsregler §3.4 kræves ikke ID mærkning for hankatte der ikke er registreret 
hos et FIFe medlem. 
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2.3.4 Tilladte antal kuld og begrænsninger ved kejsersnit 
Ved ansøgning om stamtavler påser Felis Danicas stambogsfører at bestemmelserne i FIFe’s Avls- 
og registreringsregler §3.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes. 
Et kuld er i denne sammenhæng 1 eller flere killinger. 
Opdrætterens første overtrædelse heraf, medfører at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst. 
Yderligere tilfælde medfører at stamtavlerne udfærdiges til femdobbelt takst. 
Overtrædelse af denne regel vil desuden medføre at sagen vil blive forelagt Felis Danicas 
Forretningsudvalg til individuel vurdering. 
Opdrætteren har ansvar for at bestemmelserne i FIFe’s Avls- og registreringsregler §3.3 vedrørende 
hunkatte med behov for gentagne kejsersnit overholdes, og skal registrere foretagne kejsersnit i 
forbindelse med kuldregistrering i FDkat. En hunkat skal tages ud af avlen 2. gang den får 
foretaget kejsersnit. 

2.3.5 Avlsforbud 
I forbindelse med registrering, har opdrætteren mulighed for at sætte avlsforbud på en eller flere 
killinger i kuldet. Det er kun opdrætteren, der kan ophæve avlsforbudet skriftligt mod betaling af 
gældende gebyr. 
Ansøgning om ophævelse af avlsforbud skal ske via FDkat. på en, af Felis Danica godkendt, 
blanket. 
Hvis katten er registreret med avlsforbud tilføjes der på stamtavlen, i feltet med stambogsførerens 
bemærkninger, følgende tekst: ”Må ikke bruges til avl” MÅ IKKE ANVENDES I AVL / NOT 
ALLOWED FOR BREEDING  - OPDRÆTTERS VALG. 

Begrundelse: Ovenstående forslag er nødvendiggjort på grund af implementeringen af FDkat og 
deraf følgende ændrede procedurer. 

Forslag 2. :  

Ændring i Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og 
registreringsregler - sletning af overflødig paragraf 

2.3.6 Registrering af BSH/BLH kuld 
Alle hankatte af racen British Shorthair/Longhair skal være HCM scannet med resultat normal før 
tidspunkt for parring. Scanningen må på tidspunktet for parringen højst være: 
- 12 måneder gammel for katte yngre end eller lig med 3 år. 
- 24 måneder gammel for katte ældre end 3 år (for katte mellem 3-4 år må attesten dog højst 
være 12 måneder gammel). 

Katte som er scannet normal efter det fyldte 7. år behøver ikke fremadrettet indsende fornyet 
scanningsattest. 
Scanningsattest skal fremsendes sammen med stamtavlerekvisitionens øvrige attester. 
Af scanningsattesten skal fremgå følgende: Kattens fuldstændige navn, registreringsnummer, og ID-
mærkning. 
Attesten skal være Felis Danicas HCM attest. For udenlandsk ejede hankatte, kan der anvendes en 
anden, tilsvarende, attest. 
Scanningen skal, for katte ejet af opdrættere bosat i Danmark, være udført af en dyrlæge der er 
medlem af Ekkogruppen. 

2.3.7 Registrering af kuld efter SIA, BAL, OSH, OLH, (SYS, SYL) samt racekryds med disse 
Avlskatte skal være DNA testet for CEP290 (PRA-rdAC) inden tidspunkt for parringen, med 
mindre begge deres forældre beviseligt er PRA fri (N/N). 
Kun følgende parringer må foretages: 
- PRA fri x PRA fri (N/N) 
- PRA fri x PRA bærer (N/rdAc) 

Laboratorie-certifikat, påført kattens ID-nr. (øremærke eller chip), indsendes til Felis Danica 
senest sammen med stamtavleansøgningen. FD skal registrere resultatet som beskrevet i B&R 
§ 3.5.1  
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Begrundelse: Dette skulle have været slettet, da reglen blev indført i FIFes avls- og 
registreringsregler og dermed var overflødige her. 

Forslag 3. :  

Ændring i Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og 
registreringsregler - nyt afsnit 2.5 Foderværtsaftale 

 
2.5 Foderværtsaftale 
Hvis en kat af dens ejer placeres hos en såkaldt Fodervært, skal der mellem ejer (sælger) og 
fodervært udarbejdes en fyldestgørende aftale. Denne aftale skal som minimum indholde: 
 

• En præcis opgørelse af værdien af aftalen for begge parter 
• En klar fastsættelse af varigheden af aftalen, herunder antal parringer for hankatte eller 

kuld for hunkatte. 
• En frikøbsklausul, som giver foderværten mulighed for at købe sig fri af aftalen før tid, 

og samtidig erhverve fuldt ejerskab over katten. Frikøbsbeløbet skal procentuelt 
reduceres i forhold til den tid aftalen har løbet, og det antal parringer eller kuld, som 
foderværten har leveret.  

 
Felis Danicas Foderværtsaftale kan med fordel benyttes.  
 
En Fodervært forstås i denne sammenhæng som en person, der modtager en kat i sin 
varetægt med det for øje, at ejendomsretten over katten overgår til foderværten på et senere 
tidspunkt, efter at de i foderværtsaftalen anførte betingelser er opfyldt.  
 
Forslaget træder i kraft pr. 1.1.2022.  
 
Begrundelse: Felis Danicas forretningsudvalg har i gennem flere år haft mange sager om uenighed 
mellem fodervært og opdrætter/ejer af katten. En væsentlig årsag til disse uenigheder er, at det ikke 
fra start er blevet gjort fuldstændigt klart for foderværten hvilke rettigheder denne havde eller ikke 
havde. 

Forslag 4. :  

Ændring i Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og 
registreringsregler - regler om transfer, opdatering for at matche 
FIFes regler 

6. Eksport 
Ved overdragelse af kat til et andet forbund/organisation, skal kan transfer bestilles hos Felis Danica. 
Bestilling af transfer indeholdende kattens navn, stambogsnummer samt den nye ejers navn og 
adresse sendes via egen hovedklub. 
Bestilling af transfer skal ske på en, af Felis Danica godkendt, transferblanket. Transferblanketten 
skal indsendes via egen hovedklub til Felis Danicas stambogsfører. 
Efter udstedelse af transfer, kan katten ikke bruges til registrering af afkom med Felis Danica 
registreringsnummeret, medmindre katten re-importeres til registrering i Felis Danica. 

Begrundelse: Da krav om transfer er slettet i FIFe for snart mange år siden, bør dette tilpasses. 
 
Forslag 5.: 
 
Ændring i Felis Danicas præciseringer af FIFes Avls- og 
registreringsregler - § 3 Regler for killingernes navn 
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3. Regler for killingernes navn 
a) Katten registreres med: Stamnavn, navn, køn, race og farve (i henhold FIFe EMS), Felis Danicas 
registreringsnummer samt fødselsdato. 
b) Opdrætter som ikke har et stamnavn, kan kun registrere et kuld inden stamnavn skal 
ansøges. Killingernes navn kan i dette tilfælde kun bestå af et ord. 
 
Begrundelse: § 3 stykke b) foreslås slettet - FIFes regler siger 2 kuld - det giver god mening 
 
Forslag 6.: 
 
Ændring i Felis Danicas vedtægter §16 Forpligtelser for 
hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer 
 
§16 Forpligtelser for hovedklubbernes og specialklubbernes medlemmer 
Som medlem i en af de i Felis Danica tilsluttede hovedklubber og/eller specialklubber er man forpligtet 
til: 
<...> 

Stk. 6. At efterleve afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet og andre civilretslige afgørelser, der 
ikke er anket til højere instans. Medlemmet kan anke denne pligt til Forretningsudvalget. Det står i så 
fald Forretningsudvalget frit for at søge juridisk eller veterinærfaglig rådgivning, før endelig afgørelse 
træffes. 

Begrundelse: Der er set afgørelser i Forbrugerklagenævnet, der strider mod gængs 
veterinærvidenskab - her kan Felis Danica ikke fastholde, at medlemmet skal efterleve afgørelsen. 
Såfremt tilføjelsen skal bringes i anvendelse, skal medlemmet anke sin pligt jfr. §16 stk. 6 til 
Forretningsudvalget via egen klub. 
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Forslag fra BB klubben 
 
Forslag til adskillelse af British Shorthair (BSH) og British Longhair 
(BLH) – TRUKKET af BB Klubben. 
 
 
 
Vi forslår, at racen deles op i en korthårs- og en langhårsvariant. Vi foreslår at der fra 1. januar 2022 
ikke må anvendes langhårsbriter (BLH) i en kortshårsbrites (BSH) stamtavle. Der må fra denne dato 
ikke registreres BSH efter en parring med BLH. 
Afkom efter parringer med BLH og BSH må kun bruges i BLH avl. 
 
Begrundelse: 
Der ses tydelig forringelse af pelskvalitet hos BSH med langhårsgen.  
 
Baggrund: 
Der er fortilfælde ved adskillelse af abyssinier og somali, hvor begge racer har nydt godt af 
adskillelsen. 
 
Dette emne har været diskuteret på BB klubbens ordinære generalforsamling 2020 under ”evt” og der 
var enighed om at fremsætte dette forslag. 
 
Mvh Bestyrelsen i BB klubben 
 


