
Regler for lokalt førsteopdræt 
for 

Sydøstjysk Fugleforening 

 
1. 

Alle førsteopdræt, det vil sige fugle der endnu ikke har været opdrættet i foreningen, også 

underarter. Dette gælder ikke for Kanarier, Undulater, Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. 

 
2. 

For et førsteopdræt kan anerkendes, skal dette være kontrolleret af to af foreningens 

opdrætskonsulenter. Første gang kort efter ungen/erne er kommet på pind, og igen 30 dage efter. 

 

3. 

Kontrolblanketter kan rekvireres hos foreningens bestyrelse, blanketterne skal udfyldes af både 

opdrætter og kontrollanter. Der tages en kopi af blanketten, som tilgår opdrætteren som garanti for 

kontrollen. Hvis det vurderes at være Dansk førsteopdræt, sendes kopi til LDF' s opdrætsregister, 

for undersøgelse af evt. 1. opdræt. Hvor der er tale om sådant præmieres opdrættet også af LDF. 

 

4.- 

Opdræt med fosterforældre (ammefugle) kan ikke godkendes. 

 

5. 

Skulle 2 eller flere opnå opdræt af samme art, vil den der først har tilmeldt og fået godkendt 

opdrættet, opnå præmie. 

 
6. 

Såfremt et første opdræt opnås medens fuglene er i pleje, eller hvis de ejes af flere, tilfalder 

rettighederne, den der har stået for den daglige pasning og resultatets fuldbyrdelse. 

 

7. 
I tilfælde hvor krydsning kan have fundet sted, f.eks. hvor der går flere nært beslægtede arter 

sammen, eller i tilfælde hvor opdrætskonsulenterne nærer tvivl om artsbestemmelsen, kan den 

endelige godkendelse ikke finde sted før ungerne er fuldt udfarvede. Er der tvivl om 

artsbestemmelsen eller anden tvivl opdrætter og konsulent imellem, kan fuglene kræves udstillet og 

dommerudtalelsen vil da være .afgørende. 

 

8. 
Opdrætsåret følger kalenderåret, men skæringsdatoen for tilmelding er 1. december. De opdræt der 

er undervejs, vil blive nævnt ved præmieringen, men diplom vil først blive uddelt ved næste års 
præmiering. 

 

9. 

Hvert år i januar vil det blive trykt i medlemsbladet, hvilke fugle der er opdrættet det foregående år. 
 
Ovenstående regler for lokalt førsteopdræt er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 
27. oktober 2009. 
 
                            ……………………………………………….                          …………………………………………………….. 
                                               dirigent                                                                nyvalgt formand        


