
Flyinge i juni 2009

Till dig som är id-kontrollant/chipmärkare;

I och med den nya passförordningen som träder i kraft den 1 juli kommer en del förändringar att ske
när det gäller registrering av SWB-föl. Den största förändringen är att alla föl måste ha pass senast
den 31 december 2009, vilket betyder att handlingarna måste inkomma till ASVH i mycket god tid

 Ansökan som är ASVH tillhanda senast den 30 september- kostnad för registrering 1000 kr
 Ansökan som är ASVH tillhanda mellan den 1 oktober och 30 november-kostnad för

registrering 1250 kronor
 Ansökan som är ASVH tillhanda mellan den 1 december och 31 december-kostnad för

registrering 1700 kronor

Följande handlingar krävs vid fölregistrering:
 Registreringsansökan i original
 Signalementsbeskrivning (görs på baksidan av registreringsansökan)
 Chipmärkning
 Tagel för DNA, 2 prover
 ALLA handlingar (inkl. tagelprov) ska skickas till ASVH

I det fall en äldre häst (dvs efter födelseåret) ska registreras in krävs:
 Registreringsansökan i original
 Signalementsbeskrivning (görs på baksidan av registreringsansökan)
 Chipmärkning
 Tagel för DNA, 2 prover
 Moderns tagel

OBSERVERA ATT TAGELPROVERNA SKA LÄGGAS I MÄRKTA KUVERT ELLER PLASTPÅSAR
OCH MÅSTE HÅLLAS SEPARERADE FRÅN VARANDRA!

Registrering av importerad häst:
 ID-kontroll ska göras, oftast finns hästen avritad i det utländska passet och om denna är

korrekt skall du signera under ”ID-kontroll”. Skulle den inte vara korrekt måste ny
signalementsbeskrivning göras

 Chipmärkning är inget krav för importerade hästar som redan har pass
 Passet ska sedan skickas till ASVH i original tillsammans med kopia på köpekontraktet

Förkommen originalhandling:
 Hästen måste chipmärkas
 För de hästar som redan är chippade krävs avläsning av chippet
 Ny ID-kontroll måste göras
 Skickas till ASVH tillsammans med uppgifter om ägaren

Korrigering av signalement
 I de fall hästars signalement behöver korrigeras måste en ny signalementsbeskrivning göras.

Därefter ska denna skickas till ASVH tillsammans med hästpasset för korrigering
 I samband med chipmärkning ska alltid en kontroll av signalementet göras

Uppdatering av gamla pass/id-handlingar
 ID-boken i original
 Chipmärkning och därmed ny id-kontroll
 Kopia av köpehandling

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida www.asvh.se.

/ASVHs registreringsavdelning

http://www.asvh.se/

