
Regler för registrerade 
uppfödare i CAS

Dessa regler gäller from 1 januari 2018.
Utöver detta gäller CAS’s stadgar (Version A, 2017.12.17.) 

§1 Grundkrav

För att bli godkänd och registrerad uppfödare i CAS ska: 
• du ha varit medlem i CAS två år.
• du vara myndig, det vill säga ha fyllt 18 år.
• du ha genomgått föreningens utbildning för uppfödare, Utbildningsdag 1 och 2 eller likvärdig utbildning som kan 

styrkas. Ordningsföljden har ingen betydelse.
• minst fyra av dina avelsdjur ska vara utställda minst två gånger i CAS, varav en gång som senior (riktpoäng 80p).
• dina djur ha stamtavla och vara registrerade i CAS.
• dina Pet-chinchillor ha tagit championat samt ha reg-bevis i CAS, för att räknas som avelsdjur.
• du haft en mentor (en person som redan är registrerad uppfödare) i minst 6 månader.
• du bör följa de rekommendationer din mentor delger dig och som du får/fått på utbildningsdagarna samt

det som står i ”Regler för registrerade uppfödare i CAS”. 

§2 Godkänd och registrerad

Som godkänd och registrerad uppfödare: 
• ska alla dina chinchillor vara registrerade i CAS.
• gäller att uppfödningen löpande ska innehålla minst fyra godkända avelsdjur enligt grundkraven.
• uppfödningen ska bedrivas av dig, vilket innebär att minst fyra godkända avelsdjur sitter hos dig
• bör dina avelsdjur fortsätta att ställas ut någon gång efter att de blivit godkända i din uppfödning.

Detta för att se att djuret fortfarande håller kvalité för avel.
• bör du inte ta fler än fyra kullar på två år per avelshona.
• får du ej använda dig av polygamavel.
• honor som ska sättas i avel bör vara över ett års ålder och ha en vikt över 600 g.

Som godkänd och registrerad uppfödare gäller följande vid försäljning: 
• ungarna bör inte levereras före tio veckors ålder och ha en vikt på ca 250 g.
• stamtavla och köpeavtal ska följa med.
• övergångsfoder och eventuellt sand ska skickas med, undantag uppfödare emellan och om foderbyte ej är aktuellt.
• medlemskap (till reducerat pris, kassören kan berätta mer) ska ingå vid köp av chinchilla (om köparen ej önskar att

bli medlem sätter säljaren in motsvarande summa på CAS’s plusgiro). Detta gäller ej vid köp för de som redan är eller
har varit medlemmar i CAS under de senaste tre åren.

• djur till salu får ej ha fel eller misstänkta ärftliga sjukdomar utan att detta anges i köpeavtalet.

Som godkänd och registrerad uppfödare gäller även att uppfödaren ska: 
• anmäla ägarbyten vid försäljning av ungar, avelsdjur etc. till registratorn, förslagsvis i samband med beställning

av stamtavlor, önskvärt att detta sker inom tre (3) månader.
• registrera (få CAS’s reg.nr) på sina avkommor och inköpta avelsdjur inom tre månader.
• anmäla ärftliga sjukdomar, till registrator. Anmäl även beteenderubbningar, t ex pälsbitning, aggressioner.

Tandcheck utförs regelbundet, vid malocclusion meddela registratorn.
• anmäla dödsfall och orsak till dessa om det är känt till registratorn

§3 Djurens beskaffenhet

Som godkänd och registrerad uppfödare ska dina avelsdjur, förutom att de är registrerade, 
vara godkända och utställda: 
• även vara fria från kända genetiska sjukdomar och beteenderubbningar (kontakta registrator eller

uppfödargruppens kontaktperson/kontaktpersoner för mer info).
• även vara obesläktade, det vill säga varje specifikt avelspar skall vara obesläktat i största möjliga mån,

dock kan ”kusinparning” eller motsvarande förekomma.



§4 Burens beskaffenhet
Burarna skall vara anpassade för chinchillor och ha fasta bottnar, lämpligt bottenströ, bolådor, gott om hyllor och 
goda hopputrymmen. För rekommendationer se Jordbruksverkets regler. 

§5 Avelsrätt och avkommor

Vid gemensam uppfödning/samarbete gäller: 
• att avelshonans ägares uppfödarnamn står först.
• det som överenskommits mellan hanens och honans ägare.
• Låneavtal används lämpligen för att nedteckna överenskommelser och undvika missförstånd.

§6 Registrering av uppfödarnamn
Ansökningsformuläret fylls i och sänds till Uppfödargruppens kontaktperson. Efter godkännande får du en kopia på 
ansökan tillbaka och därefter skall en engångsavgift/registreringsavgift på 100 kr + en årsavgift på 150 kr betalas till 
föreningens plusgiro. När inbetalningen är bokförd hos plusgirot kan det registrerade uppfödarnamnet tas i bruk. 
Namnet på chinchillauppfödningen får ej bestå av enstaka bokstäver eller siffror, namn på länder, landskap, städer, 
län, post- eller järnvägsstationer. 
Ingen uppfödare får ha fler än ett uppfödarnamn. 
Före uppfödarnamnet anges SE* som prefix.
Namnet kan ej ändras eller bytas ut mot nytt/annat namn. 
Det registrerade uppfödarnamnet ska stå före egenuppfödda avkommors namn. Efter det att en chinchilla blivit 
registrerad får djurets namn endast ändras om förväxling av kön förekommit.
Uppfödarnamn som påminner om redan registrerade namn bör undvikas, så att inte förväxling kan ske. Gäller även 
namn som tidigare förekommit som uppfödarnamn. 
Uppfödarnamnet kvarstår så länge som medlemskapet fortlöper. Upphör medlemskapet upphör även det registrerade 
uppfödarnamnet att gälla. Däremot kan man säga upp sitt uppfödarskap, men behålla sitt medlemskap. Man kan välja 
att ha sin uppfödning på paus under förutsättning att man behåller sitt medlemskap. Om man väljer att avsluta sin 
uppfödning men vill återuppta den efter t ex några år har man rätt att använda sitt tidigare uppfödarnamn. 

§7 Fördelar
Uppfödningens uppgifter finns på CAS’s hemsida och på CAS's Facebook sida. Kontakta ansvariga angående vilka 
uppgifter som får offentliggöras. 

Köpeavtalen skickas ut till alla registrerade uppfödare som ett PDF-dokument, i både svensk och engelsk version. Den 
registrerade uppfödarens uppgifter finns redan förtryckta. Köpeavtalen skrivs ut i två exemplar vid försäljning, varav 
ett är köparens och ett är säljarens. 

§8 Vad kan hända om man inte följer reglerna?
CAS’s uppfödargrupp har rätt att återkalla uppfödarnamnet och avsluta uppfödningen vid extremt allvarliga 
situationer, så som t ex vanskötsel, då kan även anmälan till hälsovårdsmyndighet eller länsveterinär göras. 
Att man uppsåtligen förstör eller skadar annan uppfödare eller uppfödning. Grava allvarliga förseelser, som inte bara 
drabbar uppfödaren själv, utan även övriga uppfödare/föreningen, kan innebära uteslutning. Dessa fall hanteras av 
CAS’s styrelse. 

Lycka till med din uppfödning! 
Om du har frågor och funderingar kring uppfödarreglerna eller mentorskapet etc. kan du vända dig till 
uppfödargruppens kontaktperson.

Dessa regler har gemensamt beslutats av uppfödargruppen den 180101 
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