Riktlinjer vid förstauppfödningar inom
Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF)

•

Medlem som anmäler en förstauppfödning ska vara medlem i en SF-ansluten förening vid
tidpunkten för uppfödningen.

•

För att en uppfödning ska vara godkänd krävs att föräldrarna själva matat upp sina ungar,
undantag är de arter där ungar är så kallat borymmare (till exempel hönsfåglar).
Handuppmatade ungar och ungar uppmatade av så kallat ammefåglar kan ej godkännas
som förstauppfödning.

•

En första (1:a) kontroll av uppfödningen ska ske senast fjorton dagar efter det att ungarna
sitter på pinnen eller har lämnat boet. Kontrollen utföres av föreningens utsedda
uppfödningskontrollanter, vilka godkänner uppfödningen genom att skriva på kontrollsedeln.
Är kontrollanterna osäkra på artbestämningen ska samordnaren för förstauppfödningar
kontaktas för vidare åtgärder.

•

En andra (2:a) kontroll av uppfödningen ska ske tidigast trettio men högst sextio dagar efter
att ungarna lämnat boet. Kontrollen utförs av föreningens utsedda uppfödningskontrollanter,
vilka godkänner uppfödningen genom att skriva på kontrollsedeln.

•

Kontrollsedeln ska vara den av SF fastställda.

•

Den medlem, hos vilken fåglarna är insynade, är uppfödare oavsett om denne äger fåglarna
eller ej.

•

Anmälan om förstauppfödning ska sändas in till samordnaren för förstauppfödningar och
anmälan ska åtföljas av kontrollsedel. Uppfödningen utlyses därefter i Fågelhobby.

•

Protester mot förstauppfödningen ska ske skriftligt inom två (2) månader från publiceringen
och ska ställas till samordnaren för förstauppfödningar.

•

Vid godkännande av underarter är huvudregeln att det är en distinkt skillnad mellan
nominatart och underart. Vid tveksamheter beslutar SF:s styrelse i samråd med
samordnaren av förstauppfödningar. Deras beslut kan ej överklagas.

•

En plakett tilldelas varje uppfödare som får en förstauppfödning godkänd och registrerad.
För att erhålla plaketten för förstauppfödningen krävs dock att en artikel om uppfödningen
skickats till Fågelhobby för publicering. Plaketten utdelas i samband med Fågelhobbyns
Dag eller vid annat lämpligt tillfälle.

•

En av SF utsedd person ska föra förteckning över förstauppfödningar i Sverige
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