Vejledning til udarbejdelse af avlsprogram
Almindeligvis vælger de fleste racekatteopdrættere at parre deres katte med katte af
samme race.
Men til tider ønsker opdrættere at forbedre noget ved deres race via udparring til en anden
race eller til en huskat.
Det kan kun lade sig gøre indenfor Felis Danica, hvis man får tilladelse til det af Felis Danicas
Avlsråd.

Kravene til et avlsprogram
For at få tilladelse til et avlsprogram skal man opfylde nogle bestemte krav. De kan variere
fra avlsprogram til avlsprogram, og normalt finder man frem til den præcise udformning af
sit avlsprogram i dialog med avlsrådet.
1. Man skal begrunde, hvorfor man ønsker at parre ud af egen race. Avlsrådet vurderer
begrundelsen i forhold til den enkelte races og opdrætters behov. F.eks.
a. Opdrættets og racens sundhed,
b. udvidelse af racens population.
2. Man skal overveje, hvilke problemer den valgte udparringsrace har i forhold til ens
egen, og hvordan man ønsker at håndtere den udfordring, det kan være.
3. Man skal overveje, hvad man vil gøre med afkommet af parringen –
a. Hvor mange af killingerne ønsker man skal gå i avl, og
b. hos hvem,
c. herunder samarbejdspartnere.
d. Hvordan man vil sikre sig, at de killinger, der ikke skal gå videre i avlen, heller
ikke gør det.
4. Man skal også tænke over, hvor mange generationer man regner med, at ens
avlsprogram vil vare, inden man når sit mål med det. Et avlsprogram vil ofte vare i 3
generationer.
5. Det er også vigtigt at have gennemtænkt, hvem man kan samarbejde med eller søge
støtte hos, hvis tingene ikke går som forventet. Det er et stort arbejde at
gennemføre et avlsprogram under de bedste omstændigheder, og hvis noget går galt
undervejs, f.eks. uventet sygdom hos kattene, er det vigtigt, at man har en eller flere
andre opdrættere, som man kan søge hjælp hos og samarbejde med.

Øvrige betingelser for et avlsprogram
Når en opdrætter kommer til avlsrådet med ønske om et avlsprogram, vil avlsrådet indgå i
en dialog med denne opdrætter om alle de ovenstående punkter. Når punkterne er
afklarede og avlsrådet og opdrætteren er blevet enige om avlsprogrammets udformning, vil
avlsrådet give sin tilladelse til avlsprogrammet på visse betingelser.
En af betingelserne er, at opdrætteren aflægger rapport til avlsrådet en gang om året om,
hvordan avlsprogrammet skrider frem.
En anden betingelse er, at hvis der opstår problemer, eller man ønsker at afvige fra det
oprindelige avlsprogram, så skal avlsrådet tages med på råd. Det kan være den ønskede kat
dør, inden man kan bruge den, eller der kommer kun een killing, så man ønsker at gentage
parringen, eller opdrætteren oplever udfordringer af en helt anden slags.
De fleste avlsprogrammer løber over adskillige år, og ofte over tre generationer. Over så
lang en periode. Derfor står avlsrådet til rådighed med råd og vejledning igennem hele
forløbet fra de indledende overvejelser til den forhåbentligt ønskede afslutning, hvor
afkommet kan fremstilles i klasse 13b og godkendes som racetypisk for udvalgte race.

