Hantering av ej läsbart chip/ommärkning
Om det vid avläsning inte går att hitta chipet på hästen, förfar enligt följande:
•

Var noga med att söka sakta över hela halsen, båda sidor, och använd en kraftig läsare.
Är läsaren inte av de starkare på marknaden, utan ex en liten handläsare, måste ny
läsning göras med en kraftigare läsare, ex Datamars IsoMax V eller likvärdig.
Var också säker på att den läsare som används har starka batterier; annars, prova
att byta batteri, det kan ibland hjälpa.

•

Går det trots noggrann avläsning med flera olika läsare, inte att hitta chipet, kan det
vara nödvändigt med ommärkning.

Ommärkning av sedan tidigare chipmärkt ardenner, får enbart göras om identiteten på den
häst som ska märkas med nytt chip är säkerställt. Här är det mycket viktigt att den som
märker om hästen är övertygad om att den häst som ska märkas om är densamma som det
sägs i passet.
Det är med andra ord chipmärkaren som till fullo ansvarar för att identiteten stämmer.
Innan ommärkning sker bör därför ansvarig chipmärkare kontrollera att:
•
•

Färg och tecken stämmer med konturdiagrammet
Virvlar stämmer med konturdiagrammet

Är ansvarig chipmärkare tveksam om hästens identitet, ska ärendet hänvisas till AFSA
registratur, tagelprov ska bifogas. Registrator kan besluta om hästen ska id-kontrolleras
gentemot tidigare lämnat tagelprov eller härstamningskontrolleras. Detta ska ske innan
hästen märks om.
Är ansvarig chipmärkare säker på hästens identitet efter kontroll av konturdiagram, eller att
han/hon kan intyga att det är rätt häst genom att häst och ägare är känd av denne/denna, kan
hästen chipmärkas på nytt.
Viktigt är dock att det nya numret noteras samt att hästen nya chipmärkning noteras i passet.
Nytt tagelprov skall tas och sändas in till AFSA i samband med ny märkning.
Med detta i åtanke är det därför mycket viktigt att man som idkontrollant är mycket noggrann
med att rita i alla synliga tecken och virvlar i konturdiagrammet, detta kommer att underlätta
vid framtida id.kontroller.

