Nyhedsbrev nr. 3/ 2015
Kære medlem
Først vil jeg gerne takke for alle de afgivne stemmer. Der er ikke noget så givende, som når et
stort stykke arbejde giver så stor respons, som jeres deltagelse ved denne afstemning er ☺
Ud af 54 medlemmer har 24 stemt JA og 1 NEJ, hvilket vil sige, at forslaget stilles til den
kommende plenarforsamling.
Forslaget blev sendt til Bette Lind, Felis Danicas formand, og hun er vendt tilbage med følgende
respons.
- Går forslaget igennem, skal det omarbejdes, således at alle referencer til Felis Danica fjernes
(naturligvis ☺) inden det sendes til FIFe.
- Kommentaren ang. dispensation: Felis Danica (ikke avlsrådet) kan principielt altid give
dispensation fra egne regler, og ja, Avlsrådet administrerer for Felis Danica vores avls- og
registreringsregler, men jeg ville forvente, at vi aldrig gav dispensation fra regler vedr. sundhed.
Vi har jo i forvejen en regel om, at hvis der mangler attester, så får man permanent lukkede
stamtavler. Jeg tror I må vurdere, om racen er klar til (kan undvære) et forbud, og så tage
springet fuldt ud. Der er næppe katte, der er så værdifulde for avlen, at det er nødvendigt at
lave en parring med en syg kat.
- Bemærkningen om at hankatte kun må udlånes hvis …. er næppe nødvendig – i hvert fald ikke
inden for FIFe - i og med at vi sidste år fik indført reglen om, at en hankat kun må udlånes,
såfremt …. ” A stud owned by a member of a FIFe member may not be used for matings, which
will result in unregistered kittens, i.e. for matings where the kittens cannot receive an official
pedigree from either a FIFe member or a non FIFe organisation.”
Jeg har nøje gennemtænkt Bettes respons, og jeg mener, at vi skal følge hendes råd. Jeg har
tit tilkendegivet, at jeg er tilhænger af demokrati, og derfor vil jeg gerne høre din mening, da
medlemmerne selvfølgelig skal være enige om forslagets ordlyd.
Rettelserne i forslaget, som jeg gerne vil have dig til at godkende, er med rødt og overstreget
og tilføjelser med blåt. For overskuelighedens skyld følger forslaget, som det kommer til at se
ud (på side 3), hvis ændringerne accepteres af jer medlemmer.
Hvis det er OK for dig med disse ændringer, behøver du ikke at foretage dig noget.
Hvis du ønsker at bibeholde forslaget som oprindeligt, bedes du sende mig besked senest
søndag den 27. december kl. 18:00
Med venlig hilsen
Heide Petersen
Formand DSO
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Oprindelig forslag med ændringer:

Forslag til tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler
Dansk Siameser og Orientaler Ring (DSO), specialklub under Felis Danica, ønsker at stille følgende
forslag om en racespecifik tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler med henvisning §
3.5.1 i FIFe’s Avls- & Registerringsregler.
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 og publicere resultatet som beskrevet i B&R §
3.5.1
For at undgå tab af vigtigt avlsmateriale, kan Avlsrådet i særlige tilfælde, frem til 31.12.2020, give
dispensation til parring mellem en PRA positiv kat (rdAc/rdAc) og en PRA fri kat (N/N), når følgende
betingelser er opfyldt:
• Avlsrådet vurderer, at parringen er rimeligt begrundet i bevarelse af avlsmateriale
• Den PRA-positive kat er født inden [dato hvor denne regel træder i kraft.]
En hankat, ejet af et medlem under Felis Danica, må kun udlånes til parringer på hunkatte af andre racer
eller i andre organisationer, hvis ovenstående principper overholdes.
Vedtages forslaget, ønskes det videresendt til FIFe’s generalforsamling med håbet om, at det også kan
ophøjes til en FIFe regel (selvfølgelig med de nødvendige tilpasninger).
DSO’s opdrættere har i en del år været opmærksomme på en relativt stor forekomst af arvelig PRA
(Progressive Retinal Atrophy) i vores genpulje. UC Davis anslår, at ca. 33 % af vores katte er bærere af
denne sygdom.
Sygdommen medfører kraftigt nedsat syn eller blindhed og må betragtes som en kronisk lidelse.
Der forefindes en pålidelig og økonomisk rimelig test (CEP290 (PRA-rdAC)), som kan udføres baseret på
mundskrab, bl.a. af det anerkendte laboratorium UC Davis.
En ændring af gældende regler med henblik på at fjerne én uønsket egenskab bør ikke gå så radikalt til
værks, at man lukker øjnene for andre alvorlige problemer og begrænser genpuljen unødigt. Fokus har
derfor ikke været på at fjerne PRA genet fra vores genpulje hurtigst muligt, men at undgå opdræt, der
giver syge (blinde) dyr.
For at undgå tab af vigtigt avlsmateriale bør det derfor i en overgangsperiode være muligt at få
dispensation til at anvende positive katte. Da Målet over tid bør naturligvis være er at arbejde sig væk fra
bærerne. , skal det på langt sigt til gengæld ikke være muligt at anvende positive katte.
DSO har de sidste par år valgt at se tiden an og lade en kultur med rutinemæssig PRA test brede sig
naturligt blandt opdrætterne. Da emnet igen blev taget op og debatteret grundigt på vores sidste GF i 2015,
var der dog generel stemning for, at det nu var tid til at gøre disse tests obligatoriske, bl.a. for at sikre at
samtlige opdrættere er opmærksomme på problemstillingen.
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Forslaget som indsendes vil se ud som her:

Forslag til tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler
Dansk Siameser og Orientaler Ring (DSO), specialklub under Felis Danica, ønsker at stille følgende
forslag om en racespecifik tilføjelse til Felis Danicas nationale stambogsføringsregler med henvisning §
3.5.1 i FIFe’s Avls- & Registreringsregler.
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 og publicere resultatet som
beskrevet i B&R § 3.5.1

Vedtages forslaget, ønskes det videresendt til FIFe’s generalforsamling med håbet om, at det også kan
ophøjes til en FIFe regel (selvfølgelig med de nødvendige tilpasninger).
DSO’s opdrættere har i en del år været opmærksomme på en relativt stor forekomst af arvelig PRA
(Progressive Retinal Atrophy) i vores genpulje. UC Davis anslår, at ca. 33 % af vores katte er bærere af
denne sygdom.
Sygdommen medfører kraftigt nedsat syn eller blindhed og må betragtes som en kronisk lidelse.
Der forefindes en pålidelig og økonomisk rimelig test (CEP290 (PRA-rdAC)), som kan udføres baseret på
mundskrab, bl.a. af det anerkendte laboratorium UC Davis.
En ændring af gældende regler med henblik på at fjerne én uønsket egenskab bør ikke gå så radikalt til
værks, at man lukker øjnene for andre alvorlige problemer og begrænser genpuljen unødigt. Fokus har
derfor ikke været på at fjerne PRA genet fra vores genpulje hurtigst muligt, men at undgå opdræt, der
giver syge (blinde) dyr. Målet over tid bør naturligvis være at arbejde sig væk fra bærerne.
DSO har de sidste par år valgt at se tiden an og lade en kultur med rutinemæssig PRA test brede sig
naturligt blandt opdrætterne. Da emnet igen blev taget op og debatteret grundigt på vores sidste GF i 2015,
var der dog generel stemning for, at det nu var tid til at gøre disse tests obligatoriske, bl.a. for at sikre at
samtlige opdrættere er opmærksomme på problemstillingen.
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