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Gátlisti – Gögn sem þurfa að fylgja gotskráningu 

EFTIRFARANDI GÖGN ÞURFA AÐ FYLGJA GOTSKRÁNINGU: 

 Útfyllt pörunarvottorð undirritað af ræktanda og eiganda undaneldisrakka 

 Hvolpalisti, undirritaður og dagsettur af ræktanda 

 Örmerkjablað, stimplað, undirritað og dagsett af dýralækni 

 Afrit þeirra heilsufarsgagna sem gerð er krafa um í tegund* 

 Greiðsla fyrir gotskráningu 

GÖGN SEM GETA ÁTT VIÐ: 

 Eistnavottorð fyrir rakkann, verður að vera tekið eftir 6 mánaða aldur** 

 Lánssamningur vegna tíkar 

TIL FREKARI UPPLÝSING: 

• Áríðandi er fylla út alla reiti á pörunarvottorði og hvolpalista 

• Ræktandi getur skráð hvolpa á sitt nafn uns hvolpurinn er að fullu greiddur. Eigendaskipti frá 

ræktanda til fyrsta eiganda eru án endurgjalds. Skráður eigandi hunda verður að vera fullra 18 ára.  

 

• Ekki er hægt að breyta nafni hunds í ættbók 

• Skylt er að örmerkja alla hvolpa og undaneldisdýr. Áríðandi er að nafn hvolps/hunds komi fram á 

blaðinu eins og það er/verður í ættbók 

• Greiðsla fyrir gotskráningu hækkar eftir þriggja mánaða aldur hvolpa. Til að unnt sé að skila inn 

umsókn um gotskráningu fyrir þann tíma þurfa öll skilyrði að vera uppfyllt 

 

• Ræktanda er skylt að kaupa rætunarnafn við ættbókarskráningu þriðja gots á fimm ára tímabili 

 

• Berist gögn til félagsins eftir að hvolparnir hafa náð þriggja mánaða aldri hækkar skráningargjaldið. 

 

• Niðurstöður heilsufarsprófa skulu liggja fyrir áður en pörun fer fram. Ekki er hægt að skila inn 

umsókn um ættbókarskráningu fyrr en þessi gögn eru til staðar. 

 
*Sjá nánar ræktunarrelgur HRFÍ, ef gögn fylgja ekki þarf að borga fyrir gagnaleit 

**Skila þarf inn eistnavottorði hafi hundur ekki átt skráð got áður eða ekki sýndur (hvolpaflokkur gildir ekki) 

 

Eyðublöð til ættbókarskráningar er hægt að nálgast á heimsíðu okkar www.hrfi.is og á skrifstofu félagsins. 
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