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Instruktion för ID-märkare 

Godkänd av Kennelklubbens styrelse 8.10.2015. 

Gäller från 1.1.2016. 

 

Syftet med verksamheten är att hundar blir identifikationsmärkta. Hunden kan identifikationsmärkas med 

mikrochip eller tatuering. Kennelklubben godkänner alla mikrochips förenliga med ISO 11784-standarden. 

Sedan 2010 godkänns endast mikrochips utan landskod för identifikationsmärkning av hundar. 

Tillverkarnumret och en unik mikrochipkod ska ingå i chipet. En ID-märkare som är utbildad och 

auktoriserad av Kennelklubben har i uppgift att identifikationsmärka hundar som är införda i 

Kennelklubbens register eller som ska bli det. 

Med identifikationsmärkningen (ID) kan man konstatera att hunden är den samma som anges i 

registreringsbeviset. Det har konstaterats att upphittade hundar är lättare att identifiera tack vare 

identifikationsmärkningen. Hundar ska vara identifikationsmärkta vid gränsövergångar, och därför ska en 

importerad hund vara identifikationsmärkt i sitt ursprungsland. Den importerade hundens ID-nummer 

sparas i hundens uppgifter då hunden i fråga registreras i Finska Kennelklubben. 

I enlighet med internationell praxis har Kennelklubben ett identifikationsmärknings- och ägarregister, ett 

s.k. FIX-register, som är avsedd för hundar som inte fyller kraven för registrering till något av 

Kennelklubbens officiella register. 

Identifikationsmärkningar kan på ett av Kennelklubben godkänt sätt företas av veterinärer samt ID-märkare 

som har auktoriserats till uppdraget av Kennelklubben. Syftet med Kennelklubbens utbildning av ID-

märkare är att utbilda kompetenta och ansvarsmedvetna ID-märkare. Från och med 2016 utbildar 

Kennelklubben ID-märkare som kan företa endast chipmärkningar. Kenneldistriktet ser till att det finns 

tillräckligt av ID-märkare inom dess område. Vid behov arrangerar distriktet kurser i samarbete med 

Kennelklubben. 

 

Krav som ställs på ID-märkare 

• Den som vill bli ID-märkare ska uppfylla följande behörighetsvillkor: 

• Myndig person som är känd för redbarhet och som även i kennelverksamheten är känd för sin 

ärlighet och ansvarskänsla 

• Klanderfritt förflutet i kennelverksamheten under de tio senaste åren (har inte fått disciplinära 

straff av Kennelklubben, är inte heller straffad för djurskyddsbrott eller -förseelse) 

• Myndig ålder 

• Medlem i Kennelklubben, medlemskapet ska vara giltigt och det ska ha fortgått utan avbrott i minst 

fem år 

• Gedigna kunskaper om hundar och praktisk erfarenhet av att hantera hundar 

• Utlåtande av specialklubben och kenneldistriktet 

• Avlagd grundkurs för uppfödare 
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Utbildning av ID-märkare 

Utbildningen av ID-märkare byggs upp i fyra delar: 

1. Grundkurs 

2. Genomförande av övningsmärkningar och granskning av dessa 

3. Beviljande av auktorisation 

4. Fortbildning 

Grundkurs 

Kursen arrangeras i enlighet med kursprogrammet och vid slutet av kursen hålls ett skriftligt prov. De som 

avlägger kursen godkänt tilldelas ett intyg. 

Genom beslut av styrelsen behöver en person med rätt att företa tatueringsmärkningar inte avlägga 

grundkursen för ID-märkare på nytt, utan kan företa övningsmärkningar under övervakning av en veterinär 

och, efter att ha erhållit rekommendation av veterinären, beviljas auktorisation av Kennelklubben att företa 

chipmärkningar (styrelsen 16.10.2008, 11/08). 

Genomförande av övningsmärkningar  

En godkänt avlagd grundkurs berättigar aspiranten att utföra övningsmärkningar. Övningsmärkningar och 

granskningen av dessa ska företas inom ett år efter avlagd grundkurs. 

Övningsmärkningarna företas under övervakning av en veterinär eller en av Kennelklubben auktoriserad ID-

märkare, som ger ett skriftligt intyg på utförda märkningar. Aspiranten ska märka minst 10 hundar, och 

märkningarna ska företas under minst två olika dagar. 

Kontrollering av märkningar 

Alla ID-märkningar gjorda av aspiranter ska granskas. 

Mikrochip: Efter att aspiranten har företagit en övningsmärkning ska den veterinär eller ID-märkare som 

övervakat märkningen granska mikrochipets placering och att chipet kan läsas. Chipet kan granskas 

antingen direkt eller i ett senare skede. Ett skriftligt intyg ska utfärdas av granskningen. Om chipet granskas 

i ett senare skede, kan granskningen göras och intyget utfärdas antingen av en legitimerad veterinär eller 

av en av Kennelklubben auktoriserad ID-märkare, istället för den person som övervakat märkningen. 

Beviljande av auktorisation 

Aspiranten samlar utlåtanden på 10 märkningar och granskningen av dessa och skickar dokumenten till 

Kennelklubbens kansli, tillsammans med sin ansökan om att bli godkänd ID-märkare. Till ansökan bifogas 

ett foto till ID-märkarkortet samt kopior av intyg på avlagda grundkurser för uppfödare och ID-märkare.  

I ansökan ska anges aspirantens namn, kontaktuppgifter (inklusive giltig e-postadress), kenneldistrikt, 

Kennelklubbens medlemsnummer samt tid och plats för avlagd grundkurs för ID-märkare. Aspiranten ska 

skicka ovannämnda dokument till Kennelklubben inom ett år efter avlagd grundkurs. Dokumenten kan 

också skickas elektroniskt, i detta fall ska de vara skannade. Om dokumenten skickas per post kan fotot 

emellertid skickas elektroniskt. Då ska aspirantens namn och kontaktuppgifter, tid och plats för avlagd 

grundkurs samt kenneldistrikt anges i meddelandet.  

Kennelklubben handlägger ansökningarna och fattar beslutet om auktorisation. Efter auktorisation skickas 

ett officiellt ID-märkarkort till ID-märkaren. ID-märkaren får också ett personligt ID-märkarnummer som 

används vid märkning av hundar. 
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Fortbildning 

Kenneldistrikten arrangerar fortbildningstillfällen vid behov. Godkända ID-märkare inbjuds till dessa 

tillfällen. 

Giltighet för auktorisation  

ID-märkarkortet är giltigt i fyra år, inklusive året då personen har blivit auktoriserad ID-märkare. ID-

märkaren ska själv se till att kortet förnyas. Kortet förnyas genom att ID-märkaren skickar det gamla kortet 

till Kennelklubben. Om ID-märkaren vill ha ett nytt foto på det nya kortet, ska fotot skickas per e-post eller i 

samma kuvert med det gamla kortet. 

Rätten att företa ID-märkningar upphör omedelbart vid följande fall: 

• ID-märkaren anmäler skriftligt om att hen vill avstå från sin rätt att företa ID-märkningar 

• ID-märkaren har inte märkt hundar i fyra på varandra följande år, inklusive året då ID-märkaren fick 
sin auktorisation 

• ID-märkaren har blivit föremål för disciplinära åtgärder 

• ID-märkaren avsäger sitt medlemskap i eller utesluts från Kennelklubben 

Kennelklubben kan återkalla auktorisationen att företa ID-märkningar i följande fall: 

• ID-märkaren har upprepade gånger vägrat ID-märka hundar som inte är hens egna hundar eller 
som har fötts upp av någon annan än ID-märkaren själv 

• ID-märkaren fyller inte längre de krav som ställs på en ID-märkare 

Om ID-märkaren vill fortsätta som ID-märkare efter att rättigheten att verka som ID-märkare har upphört, 

ska hen skriftligen ansöka om förnyad auktorisation. Ansökningar handläggs i Kennelklubben fall för fall. 

 

Verksamhet som ID-märkare 

ID-märkaren ska omedelbart skicka uppgifter om chippade eller tatuerade hundar till Kennelklubben via 

Omakoira-tjänsten eller med blanketter avsedda för detta ändamål. Efter att uppfödaren har registrerat 

valpkullen elektroniskt, sparar ID-märkaren uppgifter om valparnas ID-märkning elektroniskt till 

Kennelklubben via Omakoira-tjänsten. 

ID-märkaren ska föra omsorgsfullt bok över alla ID-märkta hundar så att hen vid behov kan visa upp 

noggranna uppgifter om dem alla. Uppgifterna ska sparas i minst fem år. ID-märkaren ska i sitt arbete följa 

de anvisningar och order som getts på utbildningen. 

ID-märkaren ska på begäran ID-märka hundar av alla raser. 

Om ID-märkaren upptäcker brister i hundarnas förhållanden eller skötsel, är hen skyldig att anmäla detta 

till en kennelkonsult, Kennelklubbens kansli eller djurskyddsmyndigheter. 

ID-märkarens kontaktuppgifter är offentligt framlagda på Kennelklubbens webbplats. Uppgifterna är 

framlagda distriktsvis. ID-märkaren ska omedelbart meddela om ändringar i kontaktuppgifter till 

Kennelklubben. Eftersom Kennelklubben i huvudsak använder e-post för att kontakta ID-märkare, ska ID-

märkaren se till att uppdatera sin e-postadress vid behov. ID-märkaren ska aktivt följa med Kennelklubbens 

informationsgivning för att kunna ge råd till uppfödare av valpar och ägare av hundar som ID-märks.  


