Viktigt att ID registrera sin hund
Inte alltför sällan läser man tyvärr om hundar som sprungit bort av någon anledning,
en riktig mardröm för oss hundägare. Vi har själva varit med och sökt efter vänners
lilla podengo som skrämdes till flykt av andra hundar.
IDhund, som är en sida som samlat information och har en förteckning över utbildade
ID hundar, det vill säga hundar som söker efter bortsprungna djur, gav oss många
bra tips om hur viktigt det är att göra rätt både innan det händer, och om det händer.
En av de första frågorna som dök upp var om den lilla podengon var registrerad i
Jordbruksverkets register, det är vanligt att man tror att det räcker med att den är
chipmärkt och finns registrerad hos SKK. Alla hundar i Sverige ska märkas med ett
unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister, det finns
en lag om det. Enligt lagen ska polisen, länsstyrelserna och Tullverket kunna titta på
uppgifterna i registret.
Ovanstående är också något som personalen på Hundstallet påminde alldeles extra
om då Podengo Friends var där på ett studiebesök för en tid sedan, dit kommer
upphittade hundar vars ägare man ibland inte kan spåra. Det räcker alltså inte med
att chipmärka hunden om ägaruppgifter ändå inte registreras i registret, det är oerhört
viktigt!
Innan det händer
Registrera din hund i både Jordbruksverkets hundregister och Svenska
Kennelklubbens ägarregister, djurID.se, som polisen också har tillgång till dygnet
runt. Läs mer genom att klicka på respektive bild här.

www.jordbruksverket.se

www.hundar.skk.se
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Om det händer

Om olyckan ändå är framme behöver du snabbt göra rätt saker för att öka chansen
att hunden hittas. Här delar vi ett antal bra länkar som kan vara till din hjälp. Vårt tips
är att du börjar med ID hunds ”checklista”.

Tips på Facebookgrupper för bortsprungna djur
Utöver din och dina vänners Facebook kan du även dela din efterlysning på
Facebooksidor för försvunna djur, här är tips på några sådana.
Bortsprungna hundar - Djurid.se

Missing dog Stockholm, det finns flera Missing dog grupper för olika delar av landet.

Bosses Hundhjälp

Annat som kan vara till hjälp
Dokumentet Bortsprungen hund hos SKK, lappar att sätta upp i området.

Sist men inte minst ett litet tips vi också fick, tänk på att ha ett halsband/sele som
hunden inte kan rymma ur om den blir skrämd.
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