hvilken dato du har ansøgt. Forklar køber at der normalt er
ca. 5-8 ugers ventetid på stamtavler, afhængig af årstiden
(ferie mm). Få eventuelt din klubs stambogssekretær til at
sende dig en bekræftelse på, at stamtavler er søgt.
Stamtavlen skal altid følge katten, også selv om du forærer
den væk som en gave.

Læs meget mere om opdræt af racekatte
på Felis Danicas hjemmeside
www.felisdanica.dk

Værd at vide som

opdrætter

Salg af kælekatte er underlagt loven om Forbrugerkøb, og
hvis en handel af en eller anden grund går skævt, kan køber
klage via Forbrugerklagenævnet, hvor langt de fleste opdrættere automatisk vil blive opfattet som erhvervsdrivende.
At en køber klager, er ikke ensbetydende med, at de får ret;
kun knap halvdelen af indbragte sager falder ud til klagers
fordel. Prøv først at løse det i mindelighed, hvis der opstår
tvister; spørg evt. din klub om vejledning vedrørende dine
pligter og rettigheder som sælger.
Handel mellem 2 opdrættere regnes som et handelskøb,
hvor parterne er ligebyrdige, og man kan her ikke indbringe
klage for Forbrugerklagenævnet. Man kan til gengæld forsøge sig med Felis Danicas mæglerordning, hvis ikke tvister
kan løses i mindelighed. Da der er tale om handelskøb, er der
ikke automatisk reklamationsret, medmindre det er skriftligt
aftalt, og du bør undersøge killingen grundigt, uanset om
du er sælger eller køber af den, hvis den handles med henblik
på avl.
Opdræt er en dejlig hobby med mange glæder. Kravene,
der skal opfyldes, er beskedne, ligesom prisen på stamtavler
er overkommelig. Hvis du kommer i tvivl om noget, så bed
din klub om råd og vejledning – det er en del af medlemsservicen.
Brug lidt tid på at gennemlæse avls- og registreringsreglerne
på www.felisdanica.dk, og har du spørgsmål til disse regler,
og hvordan de skal tolkes, så står Felis Danicas avlsråd klar
til at hjælpe. Spørg dem f.eks. før du importerer en kat fra et
andet forbund: de kan fortælle dig, om stamtavlen lever op
til de krav, der stilles i Felis Danica..
Hvis du er ny opdrætter, så overvej at få en mentor tilknyttet.
Tag også gerne Felis Danicas Diplomopdrætteruddannelse.

Felis Danica er i international sammenhæng hovedorganisationen for disse fire danske katteklubber, som kan råde dig i
forbindelse med alt vedrørende opdræt af racekatte:
DARAK www.darak.dk
JYRAK www.jyrak.dk
KATTEKLUBBEN www.katteklubben.com

Sidst men ikke mindst: god fornøjelse med en levende
hobby.

RACEKATTEN www.racekatten.dk

Din hovedklub rådgiver og vejleder dig i
dagligdagen!

Felis Danica ønsker dig held og lykke
med dit opdræt

Felis Danicas guide
til opdrættere

Jeg vil opdrætte racekatte i
Felis Danica - hvad skal jeg vide?
Du skal som opdrætter overholde FIFe og Felis Danicas avlsog registreringsregler. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i
de til enhver tid gældende regler. Vi har her samlet de vigtigste, så du kan danne dig et hurtigt overblik.
Du skal inden kattens første parring have nogle få formaliteter
på plads: Katten skal selvfølgelig være stambogsført, og den
skal endvidere være chipmærket. Sundhedsattesten bagpå
stamtavlen skal være attesteret af din dyrlæge, og når kattens
første kuld registreres hos Felis Danica, indsendes kopi af attesten sammen med stambogsansøgningen.

Avlskattene
Du bør se på din påtænkte avlskat med kritiske øjne: Hos hannerne skal begge testikler være korrekt placeret i pungen. For
begge køns vedkommende skal katten være fri for navlebrok,
ligesom den også skal være fri for medfødte anomalier. Medfødte anomalier dækker en lang række mulige fejl, som bør
frasorteres, når vi ser på om katten er egnet som avlskat. Det
kan bl.a. være entropion, ectropion, polydactyli, ogliodactyli,
sternumkrog, for snævre næsebor, der besværliggør vejrtrækning, fejl på rygsøjlen eller brystkassen. Eller en række andre
ting, der sjældent dukker op, men som hører under medfødt
anomalie; altså en fysisk uregelmæssighed der kan være arvelig. Du bør sætte godt temperament og sundhed meget højt
på din prioriteringsliste, når du vælger at opdrætte.

der er fastsat krav om screening. Hvis din race er kendt for at
have f.eks. PRA i bestanden bør du selvfølgelig sørge for ikke
at parre 2 bærere med hinanden, så du undgår at opdrætte
killinger, der bliver blinde i en tidlig alder. Efterhånden som
der kommer nye tests til, bør du være opmærksom på at
prøve at fastholde målet om sunde katte og anvende disse
tests med omtanke. Spørg evt. din klub om råd og vejledning, hvis du kommer i tvivl.

forberede en egnet fødeplads for hunkatten på et roligt sted
i hjemmet, hvor hun kan føde i fred og ro og føler sig tryg.
Du bør have dyrlægens telefonnummer ved hånden, hvis der
skulle opstå komplikationer undervejs.

Stamnavn

Du bør være opmærksom på fødselsdatoen, da prisen på
stamtavlen afhænger af hvor gamle killingerne er, når du
registrerer dem. Stamtavleansøgninger skal forudbetales,
og du skal være opmærksom på, at stamtavleansøgninger
skal sendes gennem din egen klubs stambogssekretær, ikke
direkte til Felis Danica

Du må få ét kuld uden at have ansøgt om stamnavn. Hvis du
planlægger mere end et kuld, skal du derfor søge stamnavn.
Du bør søge det i god tid før du forventer at bruge det, da
ventetiden kan være på flere måneder, såfremt dine første
forslag ikke bliver godkendt.

Fødsler og stamtavler

Du skal endvidere være opmærksom på, at nogle racer har
ekstra krav til DNA og/eller ultralydsundersøgelse, inden
katten må anvendes i avl. Det gælder f.eks. Brite hanner, der
skal ultralydsscannes og findes HCM negative, indtil de fylder
7 år. Skovkatte skal DNA testes for GSD IV medmindre begge
forældre er dokumenteret negative. Burmesere skal testes for
GM2 og Korater for både GM 1 og GM 2. For alle disse gælder,
at bærer ikke må parres med bærer.

Du skal tilsikre, at enhver fødsel foregår indendørs og er
overvåget. Katte er normalt gode fødere, men hunkatte, der
skal have kejsersnit mere end én gang, må ikke fortsætte i avl.
Hvis katten skal have kejsersnit for anden gang, bør den samtidig neutraliseres. Du skal holde øje med, at i løbet af enhver
24-måneders periode må hun kun føde max. 3 kuld killinger.
Mange har svært ved at forstå, hvordan man regner dette ud.
Forestil dig en stor planlægningskalender med hele hunkattens avlskarriere. Forestil dig en skabelon, der viser 24 måneder og skjuler resten. Læg den på kalenderen. Uanset om du
skubber den frem eller tilbage, vil der altid være 24 måneder
synlige – i dette tidsrum må hun max. føde 3 kuld killinger.
Hun må gerne få flere end 3 kuld i løbet af sin avlskarriere,
men hvis du forestiller dig skabelonen med de 24 måneder,
må du altså højst kunne se 3 datoer for fødsel af kuld, uanset
hvor på den store planlægningskalender du lægger den. Der
er ingen nedre eller øvre aldersgrænse for hvornår katte må
anvendes i avl, men anvend sund fornuft og tal evt. med din
dyrlæge om kattens status.

Du bør derudover være opmærksom på, at nogle racer har
andre kendte problemer, som man kan DNA teste for, uden at

Du bør på forhånd planlægge fødslen, så der kan være
nogen hjemme omkring fødselstidspunktet, ligesom du bør

Opdræt er en dejlig hobby med mange glæder. Kravene der skal opfyldes er beskedne, ligesom prisen på stamtavler er overkommelig. Hvis du kommer i tvivl om noget, så bed din klub om råd og vejledning – det er en del af medlemsservicen.
Brug lidt tid på at gennemlæse avls- og registreringsreglerne på www.felisdanica.dk.

Du skal altid registrere alle killinger i et kuld, og dødfødte
killinger registreres ikke, ligesom killinger, der dør, inden du
når at indsende stamtavleansøgning, heller ikke behøver
registreres – Felis Danica registrerer kun levende killinger.

Stamtavleansøgninger anses først som rettidigt modtaget,
når alle papirer er modtaget hos Felis Danica, og stambogssekretærerne må ikke videresende ansøgninger, før de har
modtaget alt. Du kan altså selv bestemme prisen på stamtavler: Hvis du sørger for at ansøgningen og alle nødvendige
attester samt betaling er på plads og indsendt til din klubs
stambogssekretær, inden killingerne fylder 3 måneder, så
betaler du kun for stamtavler 0-3 måneder. Men hvis du
smøler med betaling eller indsendelse af obligatoriske tests,
så kommer din ansøgning ikke videre, før det er på plads.
Hvis killingerne i mellemtiden når at blive ældre end 3 måneder, så stiger prisen på stamtavlerne efter gældende rate,
helt for din egen regning.

Vaccinationer og salg
Når du sælger en kat eller killing, skal du som minimum
udfærdige en kvittering, der bekræfter pris og dato for
handelens indgåelse. Hvis der aftales noget udover pris, skal
der foreligge en skriftlig kontrakt, der underskrives af både
køber og sælger.
Du skal sørge for at killingen er fuldt ud vaccineret inden den
flytter, og vaccinationsattesten skal leveres med killingen.
Du bør være opmærksom på, at 1. gangsvaccination kun er
en del af basisvaccinen, og at den udløber en måned efter
den er givet. Det kan derfor være nødvendigt, at du får killingen vaccineret 2. gang inden den flytter, hvis reglen om,
at katten skal være fuldt ud vaccineret, skal overholdes, med
mindre du når at finde et hjem til den indenfor dette korte
tidsrum. Hvis ikke stamtavlen er kommet, når killingen flytter, bør det noteres i købsaftalen, at den eftersendes, samt

