Nyhedsbrev nr. 1/ 2016
Kære medlem
Det er en glædens dag for DSO og for vores racer ☺
I går fremlagde og motiverede Pia Nyrup og jeg DSO’s forslag om PRA til plenarforsamling i Felis Danica,
og trods modstand fra den ene af hovedklubberne blev vores forslag vedtaget med stemmerne
10 JA, 7 NEJ og 1 NEUTRAL stemme.
Da Felis Danica havde 3 andre forslag til FIFe, der alle var enstemmigt vedtaget, kommer vores forslag
ikke med til FIFe’s generalforsamling i år, men det ligger over til næste år. Måske er det muligt at stille det
alligevel, hvis vi kan finde tilstrækkelig opbakning via Breed Council.
Breed Council har nemlig samme mulighed i FIFE, som specialklubberne har i Felis Danica, at de kan
stille forslag direkte.
Denne vedtagelse betyder, at der i teorien ikke vil kunne fødes flere katte i vores racer, der udvikler PRA.
Årsagen til, at jeg skriver i teorien er, at PRA også kan opstå i en ikke arvelig form, og at der kan ske fejl
i en DNA prøve, om end det sker meget sjældent.
Vores nye vedtagne regel ser således ud:

Nyt afsnit
1.3.7 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 accepteres:
● 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
Den vågne læser vil måske opdage, at der mangler 2 ord, nemlig og publiceres. Trods det, at ordlyden
bruges i de andre tilsvarende regler i FIFe, var disse to ord ikke acceptable. For at få forslaget igennem
valgte vi derfor at slette disse to ord, da de ikke ville ændre på hovedformålet med reglen.
Konsekvensen af denne vedtagelse vil for dig som opdrætter være, at du fra DAGS DATO ikke må
foretage en parring med avlsdyr, der ikke er testet. Har du en avlskat, som du via status på forældredyr
kan bevise er fri, er en test dog unødvendig.
Dernæst SKAL du følge ovennævnte kombinationsmuligheder. Det vil sige, at du må parre fri til fri og
fri til bærer. Det betyder, at du ALDRIG må parre bærer til bærer og at en positiv IKKE må anvendes i
avl overhovedet.
Hvor er jeg som formand glad for det samarbejde, vi i DSO har præsteret, og jeg er stolt over, at så
mange af vores medlemmer har set det som en fornuftig og naturlig ting at få en obligatorisk test indført.
Med venlig hilsen
Heide Petersen
Formand DSO
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