Referat af møde med specialklubberne den 18. januar 2015
Deltagere:
Fra FU: Bette Lind (BL), Susanne Wehnert (SW), Brian Sørensen (BS), Inge Nord (IN), Kirsten Ulsø (KU), Poul
Kiærulf (PK), Mette Usbeck (MU), Tanja Petersen (TP), Camilla Scharff (CS).
Fra specialklubberne: Gurli Pedersen - Dansk Ocicat Klub, John Bøwes og Jakob Vedel - Rex og Sphynx
Klubben, Jesper Langkjær – Ragdoll Klubben Danmark, Simone Søderberg og Mikkel Henriksen - Maine
Coon Klubben Danmark, , Eva Køhler, Lykke Simonsen og Henriette Johansen - Européklubben , Pia Nyrup –
Dansk Siameser & Orientaler Ring, Linda Grøtner Nielsen – Den Hellige Birma, Lene Nielsen og Lisbeth
Jørgensen – BB-klubben, Poul Kjærulf - Norsk Skovkattering Danmark, Tanja Petersen - Colourpointen.
Fra råd og nævn: Lars Seifert-Thorsen, Linda Gulddal, Poul Kjærulf og Pia Nyrup – Mentorrådet, Marianne
Seifert-Thorsen, Esben Jørgensen og Eva Køhler – Avlsrådet og Lisette Sigaard-Henriksen –
Mæglerordningen.
1. Tilbageblik på 2014
a) Statistikker
BL gennemgik kort statistikken for registrerede killinger for 2014.
Spørgsmål om statistik over fx 10 år? Det vendes i FU.
2. 2015
a) Kan udviklingen vendes?
Der mærkes øget efterspørgsel på killinger, i hvert fald af visse racer. Det opleves også, at der er færre
killinger på killingelisterne, så ’liggetiden’ har måske været mindre.
Advokere for tidlig neutralisering, så markedet ikke fodres med fertile katte, der er solgt til kæl og ikke skal
bruges til avl. Dette kommer til at kræve et større lobbyarbejde i forhold til dyrlæger mv., da der fortsat er
dyrlæger, som ikke vil neutralisere tidligt.
Ragdoll Klubben oplyste, at de havde holdt medlemsmøde om udstillinger, og overvejede at lave et
tilsvarende møde om start af opdræt. Dette blev drøftet, og der var enighed om, at det var en opgave for
hovedklubberne. Dette vil blive sat i gang hurtigst muligt, i samarbejde med Mentorrådet, således at
undervisning bliver ensrettet med det, som der undervises i på Opdrætteruddannelsen.
Avlsrådet oplyste, at de af FU er blevet pålagt at udarbejde retningslinjer for avl.
b) Hvad kan specialklubberne gøre?
Der lægges vægt på, at der skal være åbenhed – også fra organisationens side, så køberne har mulighed for
at finde oplysninger om, hvad det præcis er, der er nødvendigt indenfor de forskellige racer. Det skal gøres
uden at sygeliggøre kattene på nogen måde, men også uden at det skjules, at der er forskellige problemer.

3. Felis Danicas web
Planer for videreudvikling:
Yderligere opdeling af punktet mellem Opdrætter og Køber.
FAQ til henholdsvis opdrættere og købere.
Racebeskrivelser af hver enkelt race – der laves skabelon, som sendes ud til specialklubberne til udfyldelse.
Søgeordsoptimering – der kigges på det.
4. Forslag til FDs plenarforsamling - orientering
BL gennemgik forslagene til plenarforsamlingen.
5. Eventuelt
Pasningsvejledning i ’opsat’ form, så den kan printes.
Orientering om møde i Fødevarestyrelsen om Kattebekendtgørelse. Fødevarestyrelsen meddelte, at de ville
tage det tidligere udkast op igen, og at den ville blive sendt i høring igen. Der blev efterspurgt en decideret
Kattelov, hvor det skulle være lovpligtigt at registrere katte. Dette er tidligere blevet afvist af ministeriet.
Ministeriets udgangspunkt var, at der skulle være regler for de erhvervsmæssige kattehold, selvom det fra
flere organisationer er pointeret, at der som sådan ikke findes erhvervsmæssigt katteopdræt.
Der blev desuden slået et slag for, at der skal neutraliseres tidligt – opbakning fra repræsentanten på Den
Danske Dyrlægeforening og de forskellige dyreværnsforeninger.

Referent Camilla Scharff

