Regler for præmiering af Danske Førsteopdræt

1,1 Landsorganisationen Danske Fugleforeninger anerkender, registrerer og præmierer danske
førsteopdræt. Præmieringen kan dog kun finde sted, hvis opdrætteren er medlem af en forening
eller en associeret specialklub, der er tilsluttet LDF.
Al korrespondance om et dansk førsteopdræt, skal gå gennem den anmeldende forening, som skal
holdes løbende orienteret i samme omfang som opdrætteren af det formodede danske
førsteopdræt.

1,2 Landsorganisationen Danske Fugleforeningers Dommerudvalg udpeger en opdrætsregistrator,
der står for den daglige administration af førsteopdrætsordningen og som skal sørge for, at der i
fornødent omfang foretages kontrol af korrekt bestemmelse af art/underart.
Kontrollen foretages af personer med kendskab til den pågældende fuglegruppe.
Derudover skal opdrætsregistrator sørge for, at opdrættene bliver registreret i et EBD register.

1,3 Opdrætsregistrator afgør på grundlag af det materiale, den tilsluttede forening fremsender
bestående af udfyldt opdrætserklæring (der kan downloades på LDFs hjemmeside) samt behørigt
billedmateriale, om det formodede opdræt kan anerkendes.
Afgørelsen sker på grundlag af det materiale, som den tilsluttede forening tilsender
opdrætsregistrator og henholdes til de opdrætsregister der siden 15. marts 1981 forefindes over
anmeldte og anerkendte danske førsteopdræt har været anvendt i LDF (tidligere Samarbejdet
mellem Danske Fugleforeningers 1. opdrætsordning.
Disse oplysninger ligger på dokumenter i en database – opdrætsregistret. Det efterstræbes, at denne
information kommer til at ligge på EBD lister på LDFS hjemmeside
Opdræt fra og med år 2000 skal være kontrolleret af 2 af den tilsluttede forenings egne
opdrætskontrol- lanter på baggrund af udfyldte opdrætserklæringer.
Uden denne kontrol kan et opdræt kun registreres og kan ikke hindre anerkendelse af senere
gennemførte og kontrollerede opdræt.
Kun opdræt, der er kontrolleret efter 1. januar 200 kan præmieres.
1,4 Procedure ved godkendelse.
Før anerkendelse af et formodet dansk førsteopdræt kan finde sted, skal foreningen tilsende en fuldt
og forsvarligt udfyldt opdrætsblanket (formodet dansk førsteopdræt) med tilhørende billeder af
forældre fuglene til LDFs Opdrætsregistrator.
Det formodede danske førsteopdræt skal herefter fremlyses i Dansk Fuglehold med en indsigelsesfrit
på 2 måneder.

Modtages der indsigelser med behørig dokumentation for tidligere opdræt eller sikkerheden i det
formodede danske førsteopdræt eller troværdigheden i opdrættet, anerkendes opdrættet ikke.
En evt. indsigelse skal være dokumenteret med opdrætserklæring og tydeligt foto af de fugle der har
præsteret opdrættet.

1,5 Anerkendelse af Dansk Førsteopdræt.
Når fristen for indsigelser på 2 måneder er udløbet og der ikke er indkommet indsigelser i form af
dokumenterede gennemførte opdræt, bliver det formodede opdræt anerkendt.
Den tilsluttede forening og opdrætter modtager besked herom og det godkendte opdræt fremgår af
Dansk Fuglehold.
Opdrætter modtager via den tilsluttede forening et diplom for det anerkendt Danske Førsteopdræt
2 Anerkendelsesområde.
2,1 Der anerkendes Danske Førsteopdræt af arter, som fremgår af Danske Fuglenavne (udarbejdet af
kreds af institutioner og med deltagelse af LDF.)
For at opnå godkendelse af et Dansk Førsteopdræt af en underart, skal denne adskille sig markant
fra nominatformen og evt. fremgå af Danske Fuglenavne som formodet kommende underart, der
ophøjes til selvstændig art.
Godkendelse af en ikke kommende ophøjet underart, som værende Dansk Førsteopdræt vil
nominatformen ikke efterfølgende kunne anerkendes.
2,2 Opdræt af mutationer og opdræt ved brug af rugemaskine eller ammefugle, godkendes ikke.
Ligeledes vil hånd opmadet opdræt ej heller kunne godkendes som værende Dansk Førsteopdræt og
vil ikke forhindre efterfølgende godkendelse af naturopdrættede fugle.
2,3 Opstår der tvivl om korrekt sammensætning f.eks. af to arter eller underarter, kan
opdrætsregistrator beslutte at udsætte afgørelsen om Dansk Førsteopdræt til ungerne er udfarvet
og viser kareteristiske tegn på korrekt sammensat forældrepar.
2,4 I tilfælde, hvor en art har en række underarter, hvoraf en eller flere er typiske og ville kunne
medføre godkendelse af underart som værnede Dansk Førsteopdræt, vil Dommerudvalget
udarbejde bilag, der lægges på LDFs hjemmeside. (Dette er for tiden sket med Aratinga pertinax
samt flere af loriarterne herunder Trichoglossus)
2,5 I de tilfælde, hvor to opdræt indtræffer i samme periode, er datoen for første unges udflyvning
af reden afgørende for anerkendelse. I tvivlstilfælde afgør opdrætsregistrator, hvilke opdræt, der
skal anerkendes og præmieres. Det andet opdræt vil dog blive noteret i opdrætslisten med samme
år som opdræts år.

3 Kontrol af opdræt.
3,1 Anmeldelse af formodet Dansk Førsteopdræt skal ske til LDFs Opdrætsregistrator, hvis navn, adr.
og mail fremgår af LDFs adresseliste.

Anmeldelsen skal ske på den af LDF godkendte opdrætserklæring der kan downloades fra LDFS
hjemmeside.
Fremsendelsen skal ske umiddelbart sidste kontrol, hvor unger har været af reden i 30 dage.
Anmeldesen skal – til brug for fremlysningen – være vedlagt vellignende fotos af forældrefuglene,
men også gerne ungerne. Disse billeder skal helst sendes via e-mail, men må gerne sendes som
almindelig post til LDFs opdrætsregistrator,
3,2 For at et opdræt kan præmieres, skal opdrættet været kontrolleret af mindst to personer fra den
tilsluttede forening, som har kendskab til opdræt af fugle under beskyttede forhold.
Opdrættet skal være kontrolleret mindst to gange – første gang når unge/unger forlader reden og
anden gang, når unge/unger har været af reden i mindst 30 dage og er selvstændige. Anden kontrol
af et opdræt hvor ungen er over 120 dage vil ikke kunne præmieres.
3,3 Mindst en af kontrollanterne skal deltage i både første og anden kontrol og ved medunderskriver
på den fremsendte opdrætserklæring.
3,4 Kvittering for den modtagene opdrætserklæring, sendes til den fremsendende og tilsluttede
forening fra opdrætsregistrator. Fremsendelse og kvittering kan ske via mail begge veje, men kan
også ske som almindelig post.
3,5 Viser det sig, at en fremsendt opdrætserklæring sker på en art, der tidligere er opdrættet, skal
LDFs opdrætsregistrator straks meddele foreningen og opdrætter dette.

4 Kontrol af art/underart.
4,1 For at opnå størst mulig sikkerhed om korrekt art/underarts bestemmelse, kan
opdrætsregistrator udpege en person med specialviden om den pågældende fugleart, til at bekræfte
arten/underartens rigtighed. Udgiften hertil betales af Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.
4,2 Arts/underartsbestemmelse kan foretages hos opdrætter, på en udstilling eller ved fremstilling
af fuglene på et dommermøde. Det skal under alle omstændigheder være muligt at kunne betragte
fuglene på nært hold. Om fornødent skal det være muligt at præsentere fuglene i bur for korrekt
artsbestemmelse.

5. Klager over afgørelse
5,1 Klager over afgørelser truffet af opdræts registratorens sende stil og behandles af LDFs
dommerudvalg, hvis afgørelse er endelig.
5,2 Nær værende regler er første gang vedtaget på LDFs generalforsamling og er senest revideret i
februar 2016.

