Kaninregistret
Kaninregistret är Sveriges kaninvälfärdsförenings (SKVF) ägarregister för kaniner. Målet är att alla
sällskapskaniner ska vara märkta och registrerade, bland annat för att bortsprungna och
upphittade kaniner ska kunna återföras till sina ägare. Kaninregistret är inte kopplat till djur-ID
(SKKs ägarregister) så privatpersoner och polis kan inte själva söka i registret. För att få
information om en märkt kanin finns med i registret kontaktar man SKVF.
Registret är öppet för alla märkta kaniner. Kaninägaren väljer själv vilka uppgifter om ägaren som
ska finns med och vem som kan få ut informationen från registret.

Att registrera kaniner
För att registrera kaniner fyller man i
blanketten för kaninregistrering. Blanketter
med löpnummer för SKVF-tatuering beställs
från kaninregistret@skvf.se. Ange hur många
blanketter ni önskar i beställningen.
Blanketterna kan skickas via mail eller post till
kliniken. Tomma registreringsblanketter för
redan märkta kaniner eller kaniner som ska
chipmärkas finns att ladda ner från
föreningens hemsida.
Skicka därefter in registreringen till SKVF:
kaninregistret@skvf.se
Sofia Sandström
Postadress finns på www.skvf.se

Att märka kaniner
Det finns tre olika märkningsmetoder som
används på kanin: tatuering, chipmärkning och
ringmärkning. Om en kanin är märkt med mer
än en variant skrivs samtliga in på
registreringsblanketten.
Tatuering
Tatuering är det traditionella sättet att märka
kaniner. Olika kaninföreningar har olika
märkningssystem. Som uppfödare av
raskaniner inom kaninavelsföreningen märker
man med uppfödarnumret i höger öra och
individnummer i vänster öra. Det går bra att
registrera kaniner som är märkta enligt detta
system. Om kaninen inte redan är märkt kan
den tatueras i vänster öra med löpnumret som
finns på registreringsblanketter som kan
beställas från SKVF.

Märkningsproceduren går till på samma sätt
som för katt och hund. Med en tatueringstång
och tatueringsfärg stansar man in siffror och
bokstäver i kaninens öron. Undvik att träffa de
största blodkärlen i kaninens öron. Precis som
för hund och katt gäller att kaniner måste vara
bedövade och tatueringen ska utföras av en
veterinär eller av annan djurhälsopersonal som
fått uppgiften delegerad.
Chipmärkning
Chipmärkning på kanin utförs på samma sätt
som på hund och katt. Microchippet sätts
under huden mellan skulderbladen. Veterinärer
och annan djurhälsopersonal som fått
uppgiften delegerad får utföra chipmärkningen.
Kaninerna behöver inte bedövas inför
ingreppet.
Ringmärkning
Ringmärkning används framförallt av
registrerade raskaninsuppfödare i Svenska
kaninavelsföreningen. Ringen sätts på vänster
bakben när kaninen är omkring 8-12 veckor
gammal. Storlek av ring som väljs baseras på
kaninens förväntade vuxenvikt. För stora
ringar kan ramla av och för små ringar riskerar
att skava och orsaka stora skador. Vi
rekommenderar därför chip eller tatuering
istället. Ringen på vuxna kaniner avlägsnas
med hjälp av en avbitartång.
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