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Godkända av Kennelklubbens styrelse 8.10.2015, uppdateringar godkända 4.2.2016.
I kraft från och med 1.1.2016. Bestämmelserna gäller valpkullar som fötts av parning som skett efter att
bestämmelserna trätt i kraft samt importhundar som registreras. Villkor som lindrats kan dock tillämpas
retrospektivt. Kennelklubbens styrelse kan besluta att avvika från bestämmelserna.
De finskspråkiga bestämmelserna ”Koirarekisteriohje” är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i
oklara fall är avgörande. De svenskspråkiga Registreringsbestämmelserna är en översättning.

1 Definitioner
Avelslån se Utländsk avelshane
Avelsvetenskapliga kommittén av Kennelklubbens styrelse utnämnd expertgrupp som ansvarar för bl.a.
styrning av hundavel och veterinärvård i Kennelklubben.
Dispens och anhållan om dispens dispens beviljad av Kennelklubben enligt
Registreringsbestämmelsernas punkt 6 som gäller t.ex. parning som avviker från de rasspecifika
specialvillkoren eller PEVISA-villkoren på något annat sätt.
DNA-identifikation ett individuellt "DNA-fingeravtryck" som baserar sig på DNA-provet som tagits av
hunden.
EJ-registret Kennelklubbens Ej för avel -register, ett tilläggsregister till stamboken.
Erkänd ras ras som FCI godkänt.
ER-registret Kennelklubbens specialregister, ett tilläggsregister till stamboken.
Export Pedigree/Certified Pedigree ett härstamningsbevis beviljat av ett utländskt FCI medlemsland eller
kontraktpartner. kan vara skild eller tillhöra hundens ursprungliga registreringsbevis (se FCI:s stadgar).
FCI, Fédération Cynologique Internationale den internationella kennelcentralorganisationen, till vilken
Finska Kennelklubben tillhör (http://www.fci.be/).
Finska Kennelklubben den finska kennelcentralorganisationen som håller det enda officiella hundregistret i
Finland.
FI-registret (tidigare FIN/SF) Kennelklubbens stamboksregister för renrasiga hundar av erkänd ras.
FIX-registret ett identifikationsmärkningsregister för alla hundar som inte kan intas i stamboken eller i dess
tilläggsregister.
Frusen sperma sädesvätska av utländsk eller finsk hane, som sparats som frysvara (se instruktion för
artificiell insemination).
Gränsvärde i PEVISA-villkoren utsatt gräns för hälsoundersökningsresultatet (t.ex. graden av
höftledsdysplasi), där avkomlingar av hundar med sämre värde inte registreras utan dispens beviljad av
Kennelklubben på förhand. Utlåtandet bör alltid vara i kraft vid parningen. I annat fall kan valpkullen
registreras i FI/ER -registret endast med dispens som kan beviljas på basen av specialklubbens utlåtande.
Härstamning och härstamningskontroll hunden härstammar från de anmälda föräldrarna och det är
fastställt med DNA-prov.
Identifikationsmärkning hundens identifikation som kan vara antingen mikrochip eller tatuering. IDmärkningen skall göras innan valpkullsanmälan (se instruktion för ID-märknig av valpar). En ID-märkare får
mikrochipa valpar tidigast vid fem veckors ålder och tatuera valpar tidigast vid sex veckors ålder. Endast en
veterinär får ID-märka yngre valpar.
ID-märkare person som bemyndigats av Kennelklubben att få identifikationsmärka hundar. (se
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/tunnistusmerkinta/).
Importhund en hund som fötts utomlands och som importeras till Finland ja antecknas i Kennelklubbens
register. Hunden har en i Finland stadigt bosatt ägare.
Kennelklubbens hundregister förkortat hundregister
Kennelnamn ett namn som FCI beviljat till uppfödaren för att användas som prefix i hundens namn. Samma
uppfödare kan ha endast ett kennelnamn och samma kennelnamn kan ha högst tre innehavare (se
kennelnamnsbestämmelser).
Mellanvalpkull tikens valpkull som inte antecknats i Kennelklubbens hundregister.
Naturlig stubbsvans i vissa raser har vissa individer medfödd stubbsvans eller kort svans, som beror på en
så kallad T-box mutation (se rasspecifika specialbestämmelser).
Officiell avelsbesiktning en av Kennelklubben eller av specialklubben godkänd avelsbesiktning
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Parningsbevis ett bevis på skedd parning som är underskrivet av hanens ägare eller innehavaren av
avelsrätten.
PEVISA-villkor registreringsvillkor som är gjorda för bekämpning av genetiskt betingade defekter och
sjukdomar, som valpkullens föräldrar skall uppfylla innan parningen (se rasspecifika specialvillkor samt
PEVISA-bestämmelser och -anvisningar).
Rasintagning för raser som har en sk öppen stambok. En hund vars härstamning inte är känd (som inte har
registrerade föräldrar) kan intas i rasen och antecknas i stambokens tilläggsregister (ER-registret).
Raskorsning en korsningsvalpkull mellan två olika raser, för vilken Kennelklubben beviljat dispens.
Rasspecifikt specialvillkor bilaga till registreringsbestämmelserna som innehåller avvikelser från de
generella registreringsbestämmelserna som gäller en del raser. De specialvillkor som begränsar registrering
bör uppmärksammas innan parning.
Rasstandard av FCI godkänd officiell beskrivning av ifrågavarande ras. Rasstandarden är numrerade. (se
http://www.kennelliitto.fi/FI/koira/rotumaaritelmat/)
Rasvariant olika varianter av samma ras (t.ex. färg, storlek eller hårlag), alla varianter har samma
rasstandard.
Registration Certificate exportbevis, av ett utländskt FCI:s medlemsland eller kontraktpartner beviljat bevis
åt en hund som är antecknad i ett tilläggsregister (se FCI:s stadgar).
Registreringsbevis Kennelklubbens skriftliga dokument om hundens anteckning i stamboken eller
specialregistret.
Registreringsförbud av Kennelklubbens styrelse tillfälligt ålagt eller av disciplinnämnden tillfälligt eller
slutgiltigt ålagt förbud att registrera hundar i Kennelklubbens register.
Specialklubb Finska Kennelklubbens medlemsklubb, till vilken Kennelklubben beviljat
specialklubbsrättigheter. Ansvarar för ifrågavarande rasens avel i Finland. (se
http://www.kennelliitto.fi/FI/linkit/rotujarjestot/rotujarjestot.htm). Fastställer de rasspecifika specialvillkoren
och ger utlåtanden gällande dispenser.
Spermans ägare hanens ägare/innehavare av avelsrätten eller annan part, till vilken hanens
ägare/innehavare av avelsrätten överlåtit användarrätten av sperman. Kan vara till exempel en spermabank.
Stamtavla vid anteckning i stamboken en förteckning över minst tre generationer av hundens förfäder. I
ER/EJ-registret kan en del av stamtavleinformationen saknas.
Tätare valpning mellanrummet mellan tikens valpkullar (förlossningar) är under 10 månader.
Uppfödare person/personer som äger valpkullens moder eller är innehavare av moderns avelsrätt. Gör
valpkullsanmälan.
Uppfödarförbindelse uppfödare som skrivit under förbindelsen följer de bestämmelser och instruktioner
som Kennelklubben ställt för hundavel.
Utländsk avelshane hund vars ägare/avelsrättens innehavare bor utomlands (residence habituelle, se FCI:s
stadgar). För utländska hanar gäller Kenneklubbens registreringsbestämmelser samt rasens bestämmelser
om PEVISA-villkoren då parningen sker i Finland (se punkt 9).
Utländskt avelslån tik eller hane vars ägare bor utomlands (residence habituelle, se FCI:s stadgar), men
vars avelsrätt kan vara överlåten till en person som bor i Finland. För utländska avelslån gäller
Kenneklubbens registreringsbestämmelser samt rasens bestämmelser om PEVISA-villkoren (för hane se
punkterna 9 och 10, för tik punkterna 3.1 och 10).
Valpkull vid samma förlossning från samma moder en kull bestående av en eller flera valpar (gäller både
levande och döda/dödfödda valpar).
Valpkullsanmälan en anmälan gjord av uppfödaren/uppfödarna om född valpkull. Kan göras antingen via
Omakoira-tjänsten på internet eller skriftligen. Valpkullsanmälan är en förutsättning för registrering av
valparna.
Ägarintyg ett intyg om hundens ägande som överlåts åt en person som antecknats i Kennelklubbens
ägarregister.
Ägarregister ett av Kennelklubben uppehållet register av finska hundägare, där ägarens kontaktuppgifter
finns. Registret är stängt på basen av lagen om dataskydd och används endast av Kennelklubben och
myndigheterna.
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2 Allmänt
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.f. (härefter Kennelklubben) håller register över renrasiga
hundar av godkänd ras (från och med början av 2009 är kännetecknet FI, tidigare FIN och SF).
Dessutom håller Kennelklubben ett specialregister (ER-register) över hundar som inte uppfyller FIregistreringsvillkoren och ett Ej för avel -register (EJ-register) över hundar som har avelsförbud.
Rasen anses erkänd då Fédération Cynologique Internationale (FCI) har godkänt dess rasstandard.
Om en ny ras, som inte har en av FCI godkänd rasstandard, importeras till Finland, kan rasen registreras i
ER-registret på beslut av Kennelklubbens styrelse. Kennelklubben kan besluta om de rasspecifika
specialvillkoren för rasen som registreras samt utföra uppgifter som berör avel och utbildning av
exteriördomare för den godkända rasen i fråga, tills Kennelklubbens styrelse har utsett en egen specialklubb
för rasen.
Kennelklubben har ett separat FIX-register för oregistrerade hundar som har identifikationsuppgifter och
ägarinformation.

3 Valpkullens registrering och anteckningar
I FI-registret antecknas enbart sådana valpkullar vars förfäder i tre generationer finns antingen i FI-registret, i
Kennelklubbens ER-register eller i ett av FCI godkänt motsvarande register.
För registrering av en hund uppbärs en avgift som fastställts av Kennelklubbens fullmäktige (se avgifter).
Vid registrering och anteckning av olika uppgifter i registret följs förutom Registreringsbestämmelserna även
de rasspecifika specialvillkoren (se bilagorna). Den som önskar registrera en hund skall uppvisa för
registrering nödvändiga tilläggsuppgifter som Kennelklubben kräver.
Kennelklubben har rätt att be om utredning om huruvida uppfödaren/ägaren är dömd till djurhållningsförbud
(utdrag ur djurhållningsförbudsregistret).
3.1 Villkor för registrering av valpkull
En valpkull som fötts i Finland registreras i Kennelklubben. En valpkull vars uppfödare är en finsk
medborgare som vistas utomlands kan registreras på Kennelklubbens styrelses beslut.
Föräldrarna till valpkullen som registreras skall vara av samma ras. Undantag är de i bilagan nämnda
korsningar av rasvarianter som uppfyller de rasspecifika specialvillkoren samt de i punkt 11.1.1 nämnda
korsningar mellan två raser.
Modern till valpkullen skall registreras i Kennelklubbens hundregister senast i samband med valpkullens
registrering. Om fadern är ett utländskt avelslån eller en utländsk avelshane, antecknas dess information i
hundregistret senast i samband med valpkullens registrering.
Tikens och hanens alla ägare skall finnas antecknade i Kennelklubbens ägarregister (se punkt 3.6). En
utländsk avelshanes eller ett utländskt avelslåns ägare antecknas i ägarregistret.
Stamtavlan av en utländsk hane som använts till avel antecknas i hundregistret, och information gällande
hälsoundersökningar kan antecknas (se punkt 9 och 10).
Föräldrarna till valpkullen skall uppfylla de krav som finns för rasen i dess eventuella Program för
bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (härefter PEVISA) samt andra eventuella
rasspecifika specialvillkor (se de rasspecifika specialvillkoren samt PEVISA-bestämmelserna och anvisningarna, utländska hanar punkt 9, Ej för avel -registrering punkt 11.2).
Valpkullens föräldrar och valparna som registreras skall vara identifikationsmärkta på ett sätt som godkänns
av Kennelklubben (utländska avelshanar se punkt 9).
Ifall valpkullen fötts som följd av insemination med frusen sperma, gäller för fadern de villkor i
registreringsbestämmelserna samt i de rasspecifika specialvillkoren som varit i kraft då sperman blivit fryst.
Även sådana resultat som saknats vid tidpunkten då sperman har insamlats men som erhållits efteråt kan
beaktas, ifall resultatet i fråga möter kraven som ställs vid undersökningstidpunkten. För villkor som har att
göra med BLUP-index tas på basis av uppfödarens förslag i beaktande det BLUP-index som varit i kraft vid
tidpunkten av spermans insamling eller hanens BLUP-index vid insemineringens tidpunkt. Indexet som varit i
kraft vid insamlingens tidpunkt kan dock tas i beaktande endast om det finns i hundens information eller om
det vid registrering av valpkullen levereras tillräckliga dokument (t.ex. utprintad information vid insamlingens
tidpunkt).
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Hela valpkullen skall registreras samtidigt. Valpkullsanmälan skall vara korrekt ifylld och undertecknad av
uppfödaren eller elektroniskt gjord via Omakoira-tjänsten. Valpkullsanmälan skall göras snarast möjligt, dock
senast inom fyra månader från valpkullens födsel. Valpkullar vars registrering påbörjats men för vilka det inte
levererats de tilläggsutredningar som Kennelklubben bett om, anses som helt oregistrerade då valparna fyllt
18 månader. Från detta kan avvikas endast med tillstånd beviljat av Kennelklubben (se även punkt 12.2).
Även dödfödda och innan registrering avlidna valpar anmäls.
I valpkullsanmälan, eller som dess bilaga, skall finnas ett parningsbevis som undertecknats eller godkänts
elektroniskt av hanens ägare eller innehavaren till avelsrätten. Vid inseminering med fryst sperma
undertecknas parningsbeviset av spermans ägare. Hanens ägare försäkrar med sin underskrift eller sitt
elektroniska godkännande att hanen i fråga har parats med den i valpkullsanmälan nämnda tiken och att
hanen uppfyller de villkor som krävs för registrering av valpkullen. Hanen skall vara prisbelönad på
utställning eller alternativt skall valpkullsanmälan kompletteras med ett veterinärintyg som bevisar att hanen
har normala testiklar i över nio månaders ålder. Som testikelbevis kan även godkännas ett utlåtande från en
officiell avelsbesiktning, där det konstateras att testiklarna är normala. Testikelbevis för utländska avelshanar
se punkt 9.
En tik tillåts högst fem valpkullar och minst tio månader skall förlöpa mellan förlossningarna. En tik under åtta
år tillåts en tätare valpning utan dispens, men därefter skall mellanrummet till nästa förlossning vara minst ett
år (se punkterna 6.1 & 7.1). I de fem tillåtna valkullarna räknas inte med valpkull som i sin helhet fötts död.
Dessutom skall de rasspecifika specialvillkoren (PEVISA) gällande begränsningar för antalet avkommor
beaktas.
Parning av en tik som fyllt åtta år kräver alltid ett veterinärintyg enligt vilket tiken är frisk och i god kondition
och dess hälsa inte tar skada av valpning. Veterinärintyget skall ges före parningen och det får inte vara
äldre än sex månader vid parningstillfället. Veterinärintyget skall bifogas till valpkullsanmälan.
Kennelklubben kan på välgrundade skäl avbryta registreringen t.ex. om det framkommer oklarheter om
riktigheten av den information som angivits eller om det i registreringsprocessen kommer fram ärenden som
kräver utredning. Kennelklubben kan vid behov avslå valpkullens registrering på grundval av utredningen.
Uppfödaren eller innehavaren till avelsrätten kan inte registrera valpkullen ifall hon/han eller en annan ägare
av kennelnamnet som ansöker om registrering har registreringsförbud eller djurhållningsförbud.
3.2 Uppfödare
Som valpkullens uppfödare kan antecknas högst tre personer, som alla skall vara minst 18 år gamla.
Som uppfödare antecknas den person eller de personer, som äger tiken vid parningstidpunkten eller som
bevisar sig inneha rätten till tikens avelsbruk med ett avtal om tillfällig överlåtelse av avelsrätt som
undertecknats eller godkänts elektroniskt av alla tikens ägare (se punkt 3.6).
Avtalet om överlåtelsen till avelsrätten rekommenderas vara gjord före parningen och avtalet skall skickas till
Kennelklubben senast i samband med valpkullsanmälan.
En person som har registreringsförbud kan inte överlåta avelsrätten för sin hund till en annan person. En
valpkull kan registreras endast på ett kennelnamn och ifall användarrätten på ett kennelnamn tillhör flera
personer krävs alla personers underskrift i valpkullsanmälan eller bådas elektroniska godkännande.
Efter att valpkullen har registrerats kan uppfödaren/uppfödarna inte ändras, läggas till eller tas bort.
Valpkullar som fötts innan beviljandet av kennelnamn, kan på basis av uppfödarens skriftliga ansökan
registreras på det beviljade kennelnamnet på efterhand.
3.3 Överlåtelse av valpar och registreringsbevis
Valparna får överlåtas tidigast vid sju veckors ålder. Valpkullens registreringsbevis levereras till uppfödaren,
som skall överlåta dem till valparnas ägare utan skild kostnad senast två månader efter att ägarrätten
överlåtits. Ifall registreringen fördröjs av uppfödaren oberoende skäl, skall registreringsbevisen överlåtas till
ägarna omedelbart när uppfödaren mottagit dem.
Den som bevisligen äger hunden (se punkt 3.6) kan skriftligt ansöka om att Kennelklubben levererar en
kopia på ett försvunnet registreringsbevis (se avgifter).
3.4 Anteckningar som görs i registreringsbeviset vid registreringen
Registreringsbevisets innehåll fastställs av Kennelklubbens styrelse.
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Registreringsbeviset skrivs på finska, svenska eller engelska.
I registreringsbeviset antecknas åtminstone hundens ras, kön, namn (se punkt 3.5), kennelnamn,
registernummer, uppfödare, födelsedatum, hundens stamtavla i tre generationer och uppgift om ett
eventuellt fastställande av härstamning som gjorts på ett av Kennelklubben godkänt sätt (se punkt 4.2), samt
hundens identifikationsnummer.
Därtill kan andra anteckningar göras, se bilaga (valpkullsanmälan).
I de rasspecifika specialvillkoren nämns ifall anteckning av någon av de i föregående mening angivna
uppgifterna är obligatorisk för rasen.
I en ras där det finns naturligt stubbsvansade individer (T-box mutation) skall svansen längd anmälas skilt för
varje valp i valpkullsanmälan. För en valp som har medfödd stubbsvans skall ett veterinärintyg bifogas till
valpkullsanmälan. Veterinärundersökningen skall ske inom tio dygn från valpens födsel. Uppgift om
medfödd stubbsvans kan antecknas även på basis av ett DNA-test som godkänts för rasen oberoende av
ålder. Vid registrering av importhund med medfödd stubbsvans krävs ett gentestresultat som fastställer
stubbsvansen (se även registreringsbestämmelser för importhundar).
För en valp som har medfödd stubbsvans skall i dessa raser bifags ett veterinärintyg. Veterinärens
undersökning skall göras inom tio dygn från födseln.
Om det finns fler varianter i rasen, följs de rasspecifika specialvillkoren gällande anteckning av ras för de
olika valparna. I annat fall registreras varje valp enligt uppfödarens anmälan eller om varianten inte
meddelats, enligt modern.
3.5 Hundens namn
Hundens namn får, förutom kennelnamnet, bestå av 30 tecken inklusive mellanslag och bindestreck. I
namnen godkänns det latinska alfabetet med bokstavstecknen (diakritiska märken), apostrof (’) och
bindestreck (-).
Om uppfödaren inte har ett kennelnamn, får hon ge valpkullens valpar namn som består av endast ett (1)
ord, som inte får innehålla samma prefix eller suffix och inte heller bindestreck eller apostrof.
Uppfödaren får inte namnge sina valpar av samma ras med samma namn, om inte minst tio (10) år förflutit
mellan deras födsel.
Kennelklubben har rätt att förkasta namn som den anser olämpliga.
Ägaren får inte ändra namnet på en hund som har antecknats i registret.
3.6 Anteckning av ägare
Högst tre ägare kan antecknas i Kennelklubbens ägarregister för en hund registrerad i Finland.
Ägaren antecknas enligt skriftlig anmälan. Första anteckningen är avgiftsfri.
Uppfödaren uppmanas att omedelbart skicka valparnas ägaruppgifter till Kenneklubben, efter att valparnas
ägare gett tillstånd.
Hundens ägares uppgifter antecknas i Kennelklubbens ägarregister och ägaren skickas ett separat
ägarintyg, i vilket ingår ett kort för ägarförändring.
Ägarförändring kan göras enbart med detta kort eller med en av överlåtaren/överlåtarna undertecknad
överlåtelseanmälan, undertecknat köpeavtal eller annat dokument som obestridligt bevisar äganderätten
eller elektroniskt med av den före detta ägaren givna fullmaktsnyckeln. Åtgärden är prisbelagd (se avgifter).
Ägaren kan även antecknas eller förändras på begäran på basis av ett myndighetsbeslut, en giltig dom eller
annan utredning given av myndigheterna. I dessa fall uppbärs ingen avgift.
Hundens alla ägare skall underteckna ägarförändringsanmälan.

4 Registreringsuppgifternas riktighet
De som undertecknat valpkullsanmälan och parningsbeviset ansvarar för riktigheten av uppgifterna de
angivit (se punkterna 4.1 och 8.1).
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4.1 Härstamningskontroll innan registrering
Om uppfödaren är medveten om att det eventuellt finns oklarhet i valpkullens härstamning, skall denna, för
att undvika konsekvenser nämnda i punkt 8.1, frivilligt fastställa härstamningen för hundarna i valpkullen
enligt punkt 4.2 innan valpkullsanmälan skickas till Kennelklubben. Valpkullen registreras enligt
härstamningsundersökningens resultat.
Om det i en valpkull föds avkommor efter flera hanar, kan de registreras på basis av resultatet från en
härstamningsundersökning som utförts enligt punkt 4.2, inte dock åt skilda uppfödare. Tiken kan även
avsiktligt paras med fler än en hane, varvid en härstamningsundersökning alltid är obligatorisk.
Undersökningen utförs enligt anvisningarna i punkt 4.2. Tikens på en gång födda valpar av flera hanar
beaktas som en valpkull då tikens valpkullsmängd (högst fem valpkullar) beräknas enligt punkt 3.1.
4.2 Officiellt fastställande av härstamning av en hund eller en valpkull
Härstamningen av en hund eller en valpkull kan bevisas riktig med hjälp av en frivillig härstamningskontroll.
Kennelklubben kan också slumpmässigt bestämma om fastställande av härstamning av vilken som helst
valpkull som registreras. Kennelklubben kan även kräva fastställande av härstamningen av en valpkull eller
en hund i valpkullen, om det finns skäl att misstänka härstamningens riktighet.
I registreringsbestämmelsernas punkt 4.1 definieras även i vilka fall en ändring av hundens uppgifter kräver
fastställande av härstamningen.
Om Kennelkubben bestämmer om fastställande av härstamning slumpmässigt eller på grund av misstanke,
är uppfödaren och hanhundens ägare samt alla valpars ägare skyldiga att befrämja undersökningens
genomförande. Det av Kennelklubben förutsatta härstamningsundersökningsutlåtandet skall skickas till
Kennelklubben inom tre månader från Kennelklubbens beslut.
På en av Kennelklubben godkänd härstamningskontroll ställs följande krav:
- Som remiss används den av Kennelklubben godkända blanketten eller motsvarande
- En veterinär eller en av Kennelklubben auktoriserad person tar proven
- Hundarna skall vid provtagningstillfället vara identifikationsmärkta på ett av Kennelklubben godkänt sätt och
på blanketten antecknas att provtagaren kontrollerat hundarnas identifikationsmärkningar. Varje prov
antecknas tydligt.
- Proven tas på modern, valparna och om möjligt på alla farkandidater. Ifall modern/fadern dött kan dess
genotyp försöka definieras med hjälp av prov från nära släktingar.
- Om Kennelklubben anser det nödvändigt skall även mor/farföräldrar undersökas.
- Proven undersöks i ett av Kennelklubben godkänt laboratorium, som ger ett skriftligt
härstamningsundersökningsutlåtande.
- Uppfödaren står för kostnaderna av härstamningsundersökningen. Om Kennelklubben har förpliktat
fastställandet av härstamningen för en valpkull eller en enskild hund och härstamningen visar sig vara riktig,
ersätter Kennelklubben kostnaderna för provtagningarna samt laboratoriets undersökningskostnader mot
verifikation.
För importhundar, utländska avelslån och importsperma godkänns även resultat från andra än av
Kennelklubben godkända laboratorier givna ISAG-standardenliga DNA-koder och fastställanden av
härstamningar. Hundens ID-märkning skall framgå från utlåtandet men med utlåtandet krävs inte ett bevis på
provtagningen.

5 Korrigering av registreringsuppgifter
Tydligt tekniska fel kan korrigeras på Kennelklubben.
5.1 Ändring av födelsedatum, kön, föräldrar eller antalet valpar
På basis av uppfödarens skriftliga korrigeringsbegäran kan uppgifter ändras enligt följande:
- Korrigeringar gällande föräldrarnas uppgifter eller antalet valpar i kullen kan göras enligt ett av
Kennelklubben godkänt härstamningsundersökningsutlåtande (se punkt 4.2).
- Tydligt felaktigt födelsedatum kan korrigeras i Kennelklubben.
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- En enskild hunds kön kan korrigeras inom sex månader från registreringen enligt ett veterinärintyg. Om det
förflutit mer än sex månader sedan hundens registrering, kan ändringen göras på Kennelklubbens beslut.
Kennelklubben ber om de utredningar den anser nödvändiga innan ärendet behandlas.
Tydligt felaktigt födelsedatum kan korrigeras på Kennelklubben.
Registreringsbeviset skall levereras till Kennelklubben för korrigering. För ändring av uppgifter uppbärs en
avgift (se avgifter).
5.2 Ändring av hundens annan information
Uppfödaren skall framställa en skriftlig korrigeringsbegäran gällande ändring av namn. Hundens namn kan
ändras endast ifall hunden ännu inte använts för avel och den ännu inte har officiella utställnings-, prov- eller
tävlingsresultat. Registreringsbeviset skall levereras till Kennelklubben för korrigering.
Hundens ägare kan ansöka skriftligt om ändring av annan information. Ägaren kan om hon så önskar
leverera registreringsbeviset till Kennelklubben för korrigering av uppgifterna.
Avgifterna som uppbärs för ändringarna se punkt 12.
Ifall ändringen orsakar en överföring från ras/rasvariant till annan, tillämpas punkt 5.3.
Kennelklubben kan be om tilläggsutredningar före beslut av ändring.
5.3 Överföring från ras/rasvariant till annan
Överföring från en rasvariant till annan kan göras på utställning i officiell klass enligt bestämmelserna i
direktiv för anordnande av utställningar. Kennelklubben kan även göra överföringen på basis av ett utlåtande
från en officiell avelsgranskning eller på basis av de rasspecifika specialvillkoren (se rasspecifika
specialvillkor). Överföringen kan göras endast en gång.
På basis av ägarens skriftliga begäran kan Kennelklubben dock korrigera en redan gjord överföring från en
rasvariant till annan enligt utlåtande av specialklubben för rasen ifråga.
Registreringsbeviset skall skickas till Kennelklubben för ändring.

6 Registrering med dispens
Uppfödaren skickar till Kennelklubben en skriftlig anhållan om dispens i god tid före parningen. I den
undertecknade anhållan skall meddelas vilken kombination anhållan gäller, och motiveringarna samt
specialklubbens underskrivna utlåtande skall bifogas.
Specialklubbens
utlåtande
skall
baseras
på
huruvida
hundarna/kombinationen
uppfyller
rekommendationerna i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi samt de rekommendationer gällande hälsa
som föreskrivs i den rasspecifika avelsstrategin (JTO).
Som grund för ett nekande utlåtande kan anmälas även annan möjlig vägande och uppenbar genetisk risk.
Registreringsavgiften för en valpkull som registrerats med dispens kan vara förhöjd (se avgifter).
Dispens bör ansökas på förhand och skall vara beviljad före parningen sker (se punkt 7.2 och 11.2).
Styrelsen avviker inte från detta villkor i registreringsbestämmelserna.
6.1 Tikens valpning med dispens
När speciellt vägande skäl föreligger kan Kennelklubben bevilja dispens för tikens andra alltför täta valpning
(se punkt 3.1), då tiken i fråga är yngre än åtta år vid parningstillfället. Till anhållan skall bifogas ett
veterinärintyg, enligt vilket tiken är frisk och i god kondition och tikens hälsa inte tar skada av valpning.
Veterinärintyget är i kraft sex månader.
Vid beslutsfattandet beaktas de rasspecifika specialvillkoren och bestämmelserna i punkt 7.1.
Ifall dispens inte beviljats kan valpkullen registreras endast i EJ-registret (se punkt 11.2.).
Ingen dispens beviljas för tikens sjätte valpkull eller för alltför tät valpning av en tik som är äldre än åtta år.
6.2 Korsning av rasvarianter och avvikelse från andra rasspecifika specialvillkor
Avelsvetenskapliga kommittén beviljar dispens för korsningar av rasvarianter och för andra avvikelser från de
rasspecifika specialvillkoren.
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Varje valp som fötts från en korsning av rasvarianter registreras enligt sin fenotyp, om inte annat bestäms i
de rasspecifika specialvillkoren. Korsning av raser klarläggs i punkt 11.1.1.4.
6.3 Avvikelse från PEVISA-programmet
Avelsvetenskapliga kommittén beviljar dispens för de rasspecifika PEVISA-anvisningarna (se de rasspecifika
specialvillkoren och PEVISA-anvisningarna).

7 Förbud att registrera i FI/ER-registret
7.1 Tikens otillåtna valpning
Ifall uppfödaren valpar tiken repeterat med för tätt mellanrum utan dispens (se punkt 3.1 och 6.1) kan
valpkullen registreras enbart i EJ-registret. Tiken försätts i 24 månaders avelsförbud. Eventuell
ägarförändring påverkar inte avelsförbudet.
Ifall tiken föder en sjätte valpkull eller en vid parningen över åtta år gammal tik föder en valpkull för tätt (se
punkt 3.1), kan valparna registreras enbart i EJ-registret. Därefter registreras tikens avkommor inte längre.
Alla oregistrerade s.k. mellanvalpkullar och utomlands registrerade kullar som Kennelklubben bevisligen får
kunskap om, beaktas som födda valpkullar.
7.2 Dispens i anslutning till rasspecifika specialvillkor är inte beviljad på förhand
Ifall Kennelklubben inte beviljat dispens för avvikelse från de rasspecifika specialvillkoren innan parningen
(se rasspecifika specialvillkor), kan valparna registreras endast i EJ-registret. Om valpkullens föräldrar dock
vid tidpunkten för parningen inte har giltiga hälsoundersökningsresultat som förutsätts av rasens PEVISAprogram, utan föräldrarna har undersökts/fått utlåtande först efter parningen före registrering och resultaten
uppfyller gränsvärdena i det rasspecifika PEVISA-programmet, kan uppfödaren en gång registrera en dylik
valpkull i FI-/ER-registret så att registreringsavgiften är förhöjd. (se punkt 12.6.). En sådan valpkull kan
registreras per hund oberoende av vem som innehar avelsrätten. Begränsningen gäller den föräldern som
inte uppfyller de rasspecifika PEVISA-villkoren vid parningstidpunkten.
7.3 Tidigare till Kennelklubben obetalda avgifter
Uppfödarens valpkullar registreras inte förrän alla tidigare valpkullars registreringsbevis och importhundars
registreringar samt hälsoundersökningsutlåtanden och övriga i punkt 12 nämnda avgifter betalats till
Kennelklubben (se punkt 8.2).
7.4 Registreringsförbud från fall till fall
Kennelklubben kan på följande grunder förbjuda registreringen av en uppfödares hundar eller en specifik
valpkull:
- Uppfödaren konstateras ha allvarligt försummat hundarnas skötsel
- Uppfödaren eller innehavaren av avelsrätten kan inte registrera valpkullen om denne eller någon annan
innehavare av samma kennelnamn har registreringsförbud eller djurhållningsförbud.
En person som har registreringsförbud får inte delta i skötseln eller försäljningen av en annan uppfödares
valpkull.
7.5 Avelsbruk i strid med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi
Om uppfödaren agerat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att para sinsemellan far/mor och
avkomma eller helsyskon, då inavelsgraden är alltid minst 25, eller använt till avel en hund som har skalans
sämsta resultat i av Kennelklubben godkända hälsoundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJregistret. Med hälsoundersökningar avses i detta sammanhang undersökningar som gäller höftledsdysplasi,
armbågsledsdysplasi, patellaluxation samt spondylos. I uppfödarens namn eller åt hunden kan på basis av
denna orsak antecknas endast en valpkull i EJ-registret.
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8 Avlägsnande från registret
8.1 Felaktiga eller opålitliga härstamningsuppgifter (jfr punkt 4)
Valpkullen kan avlägsnas från FI-/ER-registret:
- Då det finns motiverade skäl att misstänka, att alla valpar registrerade i valpkullen inte är avkommor till
angivna föräldrar (härstamningsundersökningsresultat, omöjlig färgnedärvning el. dyl.). Misstanken skall
fastställas med härstamningskontroll.
Ifall uppfödaren tagit initiativet för valpkullens avlägsnande från FI-/ER-registret, återbetalas hälften av
registreringsavgifterna mot returnerade registreringsbevis.
Uppfödaren kan anhålla om att enskilda valpar bevaras i FI-/ER-registret eller återintas i registret på basis av
dokument som Kennelklubben skilt kräver (se även punkt 11.2.3).
När hunden avlägsnas från FI-/ER-registret, avlägsnas även dess möjliga avkommor från registret i fråga.
Hundarna kan på Kennelklubbens beslut överföras till EJ-registret så att den del av stamtavlan som är
felaktig eller vars riktighet på motiverade skäl misstänks, avlägsnas.
8.2 Obetalda registreringsbevis (se även punkt 7.3)
Ifall uppfödaren inte inom två månader från fakturans datum betalar valpkullens registreringsbevis, kan
valpkullen avlägsnas från registret.
Kennelklubben kan av speciellt betungande skäl bevara hunden i registret/återuppta hunden i registret och
överlåta hundens registreringsbevis till hundens bevisliga ägare (se punkt 3.6).

9 Utländsk avelshane
Då parning sker med en utländsk hane eller inseminering sker med en utländsk hanes sperma (se
Insemineringsbestämmelser) skall en kopia av hanens officiella stamtavla och/eller registreringsbevis
skickas till Kennelklubben vid registrering av valparna, ifall hundens information inte antecknats i redan
tidigare.
Ifall parningen sker utomlands eller insemineringen utförs med importsperma, godkänns även DNAidentifikation som hanens identifikationsmärkning.
För en utländsk hund gäller som villkor för registreringen samma avelsvillkor som för en finsk/finsk ägd hund
i raser som har PEVISA-enliga specialvillkor. Avelsvetenskapliga kommittén kan dock ge tillstånd till
valpkullens registrering trots att den utländska föräldern inte skulle uppfylla de rasspecifika PEVISA-villkoren
(se punkt 6 och 6.3).
På specialklubbens framförande kan rasen även beviljas tillsvidare ikraftvarande dispens. Med denna
dispens kan det åt den utländska hanen registreras två valpkullar trots att hanen inte uppfyller alla rasens
PEVISA-villkor. Kombinationen får dock inte vara i strid med rasens PEVISA-begränsningar eller dessa
bestämmelsers punkt 7.3. För hanens följande valpkullar krävs att den uppfyller PEVISA-villkoren eller
alternativt skall det ansökas på förhand om fallspecifik dispens (se punkt 6 och 6.3).
Innan parningen/insemineringen lönar det sig att kontrollera från Kennelklubben att den utländska hanens
hälsoundersökningsutlåtanden godkänns.
Som testikelbevis för en utländsk avelshane kan på begäran av specialklubben godkännas även ett
utländskt officiellt utlåtande från avelsgranskning, där testiklarna konstateras vara normala. Ifall hanen inte är
i ett av FCI godkänt register, kan Kennelklubben på specialklubbens förordande bevilja tillstånd att använda
den till avel. Avkommorna registreras i så fall i ER-registret.
Valpkullens uppfödare ansvarar för anskaffandet av tilläggsutredningarna gällande den utländska hanen.

10 Registreringsbestämmelser för importhundar
Vid registrering av en importhund krävs det ursprungliga registreringsbeviset (se avvikelser punkt 11) utgivet
av en av Kennelklubben godkänd utländsk kennelcentralorganisation. Hunden skall vara identifikationsmärkt.
Om hunden hämtas från Norden, godkänns det originala registreringsbeviset. Dessutom krävs från flera
länder ett skilt för export utgiven stamtavla eller ett registreringsbevis (t.ex. Export Pedigree, Registration
Certificate och/eller Certified Pedigree).
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Hunden registreras i den ras som den i det ovannämnda registreringsbeviset är registrerad i, om inte annat
nämns i de rasspecifika specialvillkoren.
Hunden registreras i motsvarande register (FI-/ER-/EJ-register) som finns antecknat i dess ovannämnda
registreringsbevis (FCI:s stadgar, artikel 8). Från detta kan avvikas enligt FCI:s stadgar. Ifall det inte fås en
för export avsedd stamtavla eller ett registreringsbevis åt importhunden, kan den på basis av
Kennelklubbens beslut registreras i ER- eller EJ-registret.
I hundens importregistreringsbevis antecknas på finska, svenska och engelska att hunden är registrerad i
Kennelklubben, hundens finska FI-/ER-/EJ-registernummer och registreringsdatum, ifall hunden i fråga är
antecknad i ett av FCI godkänt register. (Importhundar som är antecknade i ett register utanför FCI, se punkt
11.1.1)
De rasspecifika PEVISA-bestämmelserna gäller importhundens avelsbruk, men inte dess registrering.
Hundägaren ansvarar för anskaffandet av intyg för hundens registrering och det sker på dennes bekostnad.
För hund som är i avelslån godkänns ett registreringsbevis som är godkänt av FCI och ett bevis på överlåten
avelsrätt.
Vid registrering av importhund med medfödd stubbsvans krävs ett gentestresultat som fastställer
stubbsvansen (T-box mutation) (se även punkt 3.4).
För importhundar, utländska avelslån och importsperma godkänns även sådana utländska resultat som
gäller T-box mutation, med vilka det finns bifogat ett veterinärintyg om provtagningen och granskningen av
hundens ID-märkning vid provtagningssituationen.
Utlänska hanar som hämtats till Finland för avelslån anses som importhundar senast då det förflutit tolv
månader från födseln av hanens första i Finland registrerade valpkull. Ifall den för avelsbruk importerade
hanen efter detta används till avel (parning eller inseminering) i Finland, skall den registreras i
Kennelklubben som importhund. Villkoret gäller inte valpkullar som inseminerats senare om sperman
insamlats i Finland inom denna 12 månaders tid.
Innan anskaffning av en utländsk hund, rekommenderas kontrollering med Kennelklubben att hunden kan
registreras i Finland (se även punkt 10) och ifall Kennelklubben godkänner hundens möjliga utländska
hälsoundersökningsutlåtanden.
För import av en hund finns skilda direktiv, se www.evira.fi.
När det är fråga om en hund som född från en kombination som är mot Kennelklubbens allmänna
avelsstrategi (JTO), kan den antecknas endast i EJ-registret. Även föräldrarnas finska eller utländska
officiella undersökningsresultat tas i beaktande.
En importhund registreras inte, om
- dess ägare har dömts till djurhållningsförbud
- hundens ena förälder eller båda föräldrar har vid parningstidpunkten varit avelsspärrad (Jalostuskielto, Not
for Breeding) i Finland eller i ursprungslandet
- Kennelklubbens styrelse har beslutit att valpkullen som hunden hör till inte registreras
Importhundens registrering kan avslås på basis av artikel 8 punkt 5 i FCI:s stadgar.

11 Appendixregistren (FCI:s stadgar, artikel 8)
11.1. ER-registret
Med ER-registret avses ett specialregister för hundar som inte uppfyller alla FI-registreringsvillkor.
11.1.1 Anteckning i ER-registret
I ER-registret kan registreras hundar som är i FCI-länders specialregister eller motsvarande, samt hundar
som inte har tre generationer föräldrar registrerade i FCI-erkända register i sin stamtavla.
En ras som är ny i Finland och inte är godkänd av FCI, kan godkännas på Kennelklubbens styrelses beslut.
Ansökan är möjlig, om kennelcentralorganisationen i rasens ursprungsland registrerar rasen i sitt av FCI
godkända register. Som bilaga till ansökan skall finnas omfattande information om rasen, ursprungslandets
rasstandard samt information om omfattningen av den finska och den internationella populationen.
Ifall Kennelklubbens styrelse godkänner ansökan, kan hundar av rasen i fråga därefter registreras i
ER-registret, men dessa hundar kan inte överföras till FI-registret, om inte FCI godkänner rasen.
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Kennelklubben kan besluta om de rasspecifika specialvillkoren för rasen som registreras samt utföra
uppgifter som berör avel och utbildning av exteriördomare för den godkända rasen i fråga, tills
Kennelklubbens styrelse har utsett en egen specialklubb för rasen.
Importhundar som är i hundregister som inte hör till FCI, kan i enskilda fall intas i ER-registret på basis av
ägarens skriftliga anhållan med följande villkor:
- För registrering av hunden finns vägande skäl gällande avel och upprätthållande av en frisk stam.
- Det finns ett skriftligt utlåtande om att hunden vid över 15 månaders ålder motsvarar rasstandarden.
Utlåtandet skall vara givet av två exteriördomare som har bedömningsrättighet till rasen och de skall vara
utnämnda
av
specialklubben.
- Hunden är officiellt identifikationsmärkt.
- Till ansökan bifogas specialklubbens utlåtande om ärendet.
- Hunden har en av Kennelklubben godkänd DNA-identifikation
- Hunden uppfyller PEVISA-kraven
- För övrigt beaktas FCI:s allmänna instruktioner.
Hundens ursprungliga registreringsbevis ska sändas till Kennelklubben i samband med hundens registrering.
Kennelklubbens registreringsbevis ges åt en hund som godkänts till ER-registret från ett register utanför FCI.
Efter att ha hört specialklubben kan styrelsen i enstaka fall på basis av en skriftlig ansökan bevilja rätt att
göra en korsning mellan två raser (här avses inte i punkt 3.1 nämnda korsning av samma ras rasvarianter).
Ansökan skall göras enligt de av styrelsen godkända raskorsningsinstruktionerna. Korsningsavkommorna
registreras i ER-registret.
11.1.2 Rasspecifikt rasintagningsförfarande
Kennelklubben kan på basis av speciella skäl på specialklubbens förslag, godkänna ett rasspecifikt
rasintagningsförfarande som antecknas i de rasspecifika specialvillkoren. Vid rasintagningstillfället skall
hunden vara minst femton månader gammal och identifikationsmärkt, annars skall identifikationsmärkningen
utföras vid tillfället på ett av Kennelklubben godkänt sätt. Exteriördomaren som sköter rasintagningen skall
skriftligt bestyrka identifikationsmärkningens granskning. Rasintagningen utförs av två exteriördomare som
har bedömningsrättighet till rasen och är utnämnda av specialklubben. På basis av deras utlåtande
registreras hunden i ER- eller EJ-registret. Hunden skall senast vid registreringen ha en av Kennelklubben
godkänd DNA-identifikation och en hund som registreras i ER-registret skall ha rasspecifika
undersökningsresultat i enlighet med PEVISA-bestämmelserna, enligt vilka hunden är avelsduglig.
Rasintagningen är inte avsedd för avkommor av i Kennelklubben registrerade hundar. Från detta villkor kan
avvikas på beslut av avelsvetenskapliga kommittén. Missbruk av rasintagningsförfarandet kan bestraffas.
11.1.3 Avelsanvändning av en ER-registrerad hund
Avkommor av en ER-registrerad hund registreras i ER-registret även om den andra föräldern skulle vara i FI/FIN-/SF-registret. När det i valpkullens stamtavla finns tre av Kennelklubben eller av FCI godkända
specialregistrerade (ER- eller motsvarande FCI-erkänt register) generationer, kan valpkullen registreras
direkt i FI-registret.
En hund som på grund av raskorsning antecknats i ER-registret (punkt 11.1.1) får användas till avel endast
med hundar av samma ras registrerade i FI-registret (eller motsvarande av FCI erkänt tilläggsregister) så
länge som korsningen syns i hundens tre generationers stamtavla. Efter detta kan valpkullen registreras i FIregistret.
11.1.4 Överföring av hund från ER-registret till FI-registret
Om en hund som är antecknad i ER-registret uppfyller de krav som ställs för FI-registrering, kan hunden på
ägarens ansökan överföras till FI-registret (se punkt 2). Överföringen är avgiftsbelagd (se punkt 12.7.). En i
ER-registret antecknad importhund som i sitt ursprungsland är antecknad i ett specialregister (se punkt 10)
kan dock inte överföras till FI-registret.
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11.2 EJ-registret
Med EJ-registret avses ett Ej för avel -register. Avkommor av en hund som vid parningstidpunkten varit i EJregistret, registreras inte. Orsaken till EJ-registreringen antecknas i hundens/valpkullens uppgifter.
11.2.1 En EJ-registrerad hunds registreringsbevis
Bokstäverna EJ sätts framför registernumret på en EJ-registrerad hund och i registreringsbeviset antecknas
”jalostuskielto, avelspärr, not for breeding”.
11.2.2 Registrering i EJ-registret
Uppfödaren kan registrera i EJ-registret en valp som enligt uppfödaren har ett sådant fel eller en sådan
egenskap att hunden inte skall användas till avel. Uppfödaren bifogar till valpkullsanmälan sin motivering för
orsaken till att hunden antecknas i EJ-registret.
Samma registreringsbestämmelser gäller för EJ-registret som för FI- och ER-registren.
På beslut av Kennelklubben kan en valpkull/hund, vars andra förälder inte gått att fastställa, registreras i EJregistret. Då sparas endast den kända delen av stamtavlan.
Åt en hund kan dock i följande fall registreras en (1) valpkull i EJ-registret:
- Valpkullens far har inte normala testiklar (villkoren i punkt 2.1 uppfylls inte)
- Hanen/tiken/kombinationen uppfyller inte de rasspecifika specialvillkoren eller villkoren för Kennelklubbens
allmänna avelsstrategi (JTO)(se punkt 7.5). Begränsningen gäller för den av föräldrarna som inte uppfyller
de rasspecifika specialvillkoren. Denna möjlighet till EJ-registrering gäller dock inte förbjudna T-box
mutation- och merlekombinationer (se punkt 6.2.).
I uppfödarens namn kan i följande fall registreras en (1) valpkull i EJ-registret inom fem år (det skall vara
åtminstone fem år mellan valpkullarnas födsel):
- För tikens repeterade täta valpning är dispens enligt punkt 6.1 inte beviljat före parning.
- Tiken föder sin sjätte valpkull.
- En tik som fyllt åtta år är parad så, att den vid parningstillfället inte har haft ett veterinärintyg enligt punkt
3.1, eller så att mellanrummet mellan dess valpkullar är mindre än tio månader (för tät valpning).
- En valpkull som avviker från de rasspecifika specialvillkoren har vid parningstillfället inte beviljats dispens
av Kennelklubben (se punkt 7.2).
- Uppfödaren har fött upp en valpkull som inte uppfyller villkoren för Kennelklubbens allmänna avelsstrategi
(JTO)(se punkt 7.5).
En rasintagen hund kan antecknas i EJ-registret, om den enligt utlåtande av de exteriördomare som
specialklubben utnämnt inte lämpar sig för avel eller som inte uppfyller de rasspecifika PEVISAbestämmelserna.
En Ej för avel -registrerad importhund antecknas i EJ-registret.
Kennelklubbens registreringsbevis ges åt en hund som godkänts till EJ-registret från ett register utanför FCI.
Kennelklubben kan förvägra uppfödaren att använda EJ-registret på basis av upprepade försummelser eller
EJ-registrets missbruk.
11.2.3 Överföring mellan registren
Istället för avlägsnande från registret kan Kennelklubben överföra till EJ-registret en sådan hund, vars
härstamning visat sig felaktig eller oklar. Då avlägsnas den del av hundens stamtavla, som är felaktig eller
vars riktighet välmotiverat misstänks.
Hundens ägare kan på avelsenliga grunder anhålla om att hunden överförs från ett register till annat.
Orsaken antecknas i hundens uppgifter. Hunden kan överföras till ett annat register endast en gång.
När EJ-registreringens orsak varit hundens ärftliga sjukdom eller ärftliga fel, eller att
hälsoundersökningsresultaten eller utlåtandena för hundens föräldrar vid ansökandet inte uppfyller det
rasspecifika PEVISA-programmets gränsvärden, kan hunden inte överföras till FI-/ER-registret. Hundar som
antecknats i EJ-registret på basis av avelsbruk i strid med Kennelklubbens allmänna avelsstrategi, kan inte
heller överföras till FI-/ER-registret.
Hundens överföring från FI- eller ER-registret till EJ-registret görs på Kennelklubben.
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Avelsvetenskapliga kommittén beslutar om hundens överföring från EJ-registret till FI- eller ER-registret.
Hunden skall uppfylla det rasspecifika PEVISA-programmets krav, och till den skriftliga ansökan skall bifogas
specialklubbens utlåtande om huruvida hunden uppfyller de rekommendationer gällande hälsa som
föreskrivs i rasens JTO. Kennelklubben kan be om andra utredningar som den anser vara nödvändiga (t.ex.
uppfödarens utlåtande, DNA-test eller annat undersökningsresultat), innan ärendet behandlas.

12 Avgifter
12.1 Avgifter för ägaranmälan och ägarbyte
Första anteckningen som hundens ägare är avgiftsfri. Ägarbyte är avgiftsbelagt.
12.2 Registreringsavgifter
För hundens registrering uppbärs en avgift enligt en avgiftsklassificering godkänd av Kennelklubbens
fullmäktige. Om valparna fyllt fyra månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben, uppbärs den
egna avgiftsklassen dubbelt för valpkullens registrering (se även punkt 3.1). För registrering av en över fyra
månader gammal valpkull krävs ett tillstånd som uppfödaren skall ansöka om från Kennelklubben skilt för
varje fall.
En person som bevisligen äger hunden kan elektroniskt via Omakoira-tjänsten eller skriftligt anhålla om att
Kennelklubben skickar en kopia av registreringsbeviset istället för den försvunna. Kopian är avgiftsbelagd.
12.3 Korrigering av registreringsuppgifter
Korrigering av födelsedatum, kön, uppgifter gällande föräldrar eller valparnas antal uppbärs en avgift enligt
den högsta registreringsavgiftsklassen. Registreringsbeviset skall levereras till Kennelklubben för korrigering.
För ändring av hundens namn, färg, identifikationsmärkning eller dylikt uppbärs för varje en avgift som är
hälften av avgiften för hundens egna registreringsavgiftsklass. Vid ändring av namn eller ID-märkning skall
hundens registreringsbevis levereras till Kenneklubben. Vid ändring av andra uppgifter kan ägaren om hon
så vill leverera registreringsbeviset till Kennelklubben för korrigering.
Registreringsbeviset bör skickas till Kennelklubben.
12.4 Dispensavgifter
Registreringsavgiften för hundar som registreras med dispens är i följande fall den egna avgiftsklassen
dubbelt:
- Tikens andra för täta valpning.
- Avvikelse från PEVISA-programmet gällande en inhemsk hund.
- Avvikelse från andra rasspecifika specialvillkor än PEVISA-programmet.
I följande fall uppbärs registreringsavgiften enligt den egna avgiftsklassen:
- Korsning av rasvarianter.
- Avvikelse från PEVISA-programmet när tiken paras med en utländsk avelshane eller när tiken insemineras
med importsperma.
12.5 Rasintagningsavgift
För registrering av en rasintagen hund uppbärs en avgift i enlighet med den högsta avgiftsklassen med
undantag av hundar som hör till inhemska raser.
12.6 Avgifter i anslutning till EJ-registret samt avgifter för FI-/ER-registrering vid avvikelse från
rasspecifika PEVISA-villkor
Uppfödaren kan registrera i FI-/ER-registret en valpkull för vilken de rasspecifika hälsoundersöknings- eller
utlåtandekraven inte har uppfyllts vid parningstidpunkten. Detta är möjligt endast om
undersökningsresultaten och utlåtandena som vid parningstillfället har saknats men därefter har erhållits för
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valpkullens föräldrar uppfyller gränsvärdena i det rasspecifika PEVISA-programmet. Registreringsavgiften för
en dylik valpkull är den egna avgiftsklassen dubbelt. Den dubbla avgiften gäller för hela valpkullen och kan
inte minskas genom Kennelklubbens beslut.
Ifall hela valpkullen måste registreras i EJ-registret på grund av annan orsak, är registreringsavgiften
valpkullens egen avgiftsklass dubbelt. Dubbel avgift uppbärs dock inte, ifall valpkullen uppfyller
registreringsbestämmelsernas villkor samt de rasspecifika villkoren men uppfödaren vill frivilligt registrera
hela valpkullen eller en del av valparna i EJ-registret.
12.7 Överföring från ett register till annat
Vid överföring av en hund från ett register till annat, uppbärs en avgift enligt den lägsta avgiftsklassen.
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