Vi skrumper
Som vi jo alle ved er vores race i
stærk tilbagegang, det er ikke noget
der er kommet pludseligt, men er
foregået over flere år. Det kan der
selvfølgeligt være mange årsager til,
men en af dem kunne være at nogle
opdrættere på godt typede dyr, sætter restriktioner på hvad eventuelle
købere må gøre med afkom efter
dem.

efter den, må man kun selv
beholde hunner, alle han
som hun killinger der bliver
solgt, skal neutraliseres.
2. Man køber en han killing,
som man påtænker at bruge
til avlshan, men han må kun
bruges til hunkatte fra sælgers eget opdræt.

Man bestemmer selvfølgelig selv
3. Man køber en hunkilling,
om man kun vil have katte til egen
og vil gerne have killinger
avl, eller man vil dele med andre,
på hende, men killinger efter
hende må ikke sælges til
men hvis folk skal betale fuld pris
for killingen og samtidig være bundet
hverken X eller Y.
på hænder og fødder, så bremses
udviklingen .
Det er selvfølgeligt stadigvæk en
god ting at katte bliver neutraliseret,
Jeg vil nævne nogle af de forhindrin- og kan jo også udstilles som kastrager der bliver nedfældet i kontrakter- ter, men som dommer Ole Magne
ne, og som kan være årsag til at
Grytvig, på en udstilling i 1994 sagde
mange mister lysten til at fortsætte
da han havde bedømt 12 kastrater, "
eller overhovedet begynde.
Danmark får da snart et problem ".

Klingeskov killinger fra jan. 2012

Udviklingen bliver bremset af få
personer, som måske selv har været
heldige at købe eller parre sigt til
gode typede dyr, åbenbart fra mere
fremsynede opdrættere, som ikke har
været så bange for at blive overhalet.
Kis Østerby
www.klingeskovs.dk
(har fulgt udviklingen i 40 år)

1. Man køber en han killing, med
avlshan for øje, men i følge
kontrakten må man kun bruge
den selv, og af fødte killinger
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Som man kan se af de nævnte eksempler bliver der ikke meget nyt
blod at arbejde med for nye som
gamle opdrættere.
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