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 Dansk Kennel Klub 
 Parkvej 1, 2680 Solrød                                  

Tlf. +45 56188100 
 www.dkk.dk 
 
 
 

Importhunden (alle felter skal udfyldes) 
Race 
 

Stambogsnavn 
 

Køn 
Han                  Tæve  

Fødselsdato (dag-måned-år) 
 

ID-nummer (chip/tatovering) 

Farve / hårlag Nuværende Registreringsnr./stambogsnr.  
 

 
OBS! For engelske importer: Testikelattest på faderen skal medfølge, gælder ikke hvis faderen er udstillingschampion 
(GBCH/GBSHCH) 
 

1. Ejer (ny underskriftberettiget ejer – ikke sælgeren) 
Navn 
 

Medlemskab – angiv klub. 

Adresse 
 

Postnr. By Tlf. Privat Tlf. Mobil 
 

Mail: Tlf. Arbejde 
 

 

Øvrige ejere (OBS ved flere ejere med forskellige adresser – vedlæg venligst fuld adresse på alle) 

Navn 
 

Medlemskab – angiv klub 

Adresse 
 

Postnr. By Tlf. Privat Tlf. Mobil 
 

Mail: Tlf. Arbejde 
 

 

Erklæring fra ejer(e)  
 
Undertegnede erklærer hermed på tro- og love, at ovennævnte hund er indført til 
Danmark i henhold til fødevarestyrelsens gældende indførelsesbestemmelser for 
hund (www.fvst.dk). Derudover skal punkter på side 2 af denne ansøgning 
overholdes. 
 
 
 

Dato                                                        Ejer(e)s personlige underskrift 

 

  
 

Original 
exportstamtavle 
skal medfølge 

 
DKK’s noteringer (skal ikke udfyldes af ejer): 
 
Skal deltage på prøve/aktivitet/udstilling/indgå i avl:_____________________________________________________________ 

 

Testikelattest, far____________________ Indførsel:_____________________________________________________________ 
 

Modtaget (dato/sted):__________________________ Betalt: _________________________________________________ 

 

  

DKK stambogsføring af  
importeret hund. 

 
Registreringsafgift af kr.________ 

          

Overført dato ____________til  
DKKs konto reg.nr. 5035 konto 1361253 
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Følgende skal indsendes samlet med post 
 

1. Importskema 
Skemaet skal udfyldes og underskrives af 1. ejer på stamtavlen. Herefter angives på skemaet hvem 
der skal være ejere af hunden - den registrerede 1.ejer bliver underskriftsberettigede i DKK. 

 
2. Export pedigree 

Hundens originale "Export pedigree" – det er en stamtavle der er printet med EXPORT, en stamtavle 
påført et EXPORT stempel eller en stamtavle hvor der medfølger et EXPORT bevis/Anerkennüng für 
das Ausland. (undtaget for EXPORT reglen er hunde fra de nordiske lande). Et Export bevis skal altid 
indsendes sammen med hundens originale stamtavle. I de tilfælde ejerforholdet ikke oplyses på 
stamtavlen skal ejerbevis medfølge. En vejledende oversigt over hvilke stamtavle dokumenter 
(export) - vi kræver fra de enkelte lande findes på www.dkk.dk/stambog/import/udenlandske-
stamtavler  

 
3. Gebyr til registrering 

Overfør gebyret for registrering af hunden hos DKK. Gebyr fremgår af side 3. 

 
4. ID-nummer 

Fremgår hunden chipnummer (tatoveringsnummeret eller chipnummeret) ikke af stamtavlen skal 
kopi af pas eller indførelsesdokumenter medsendes. Vi fraråder at originalt pas medsendes og det vil 
være på eget ansvar. 

 
5. Dansk Hunderegister 

Ved indførsel af en hund, der er over 8 uger gammel, skal den person, som indfører hunden til 
Danmark, registrere hunden i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførsel (lovpligtigt). Dansk 
Kennel Klub tilbyder at oprette hunden i Dansk Hunderegister i forbindelse med registreringen af 
importstambogen. Gebyr fremgår af side 3. 

 
6. Indførsel 

Hunden skal være indført til Danmark i henhold til Fødevarestyrelsens gældende 
indførelsesbestemmelser for hund. Fra enkelte lande kan vi bede om at se indførselsdokumenter fra 
Fødevarestyrelsen – det gælder især lande med skrappe krav for indførsel - kontakt os hvis du er i 
tvivl. 

 
7. Registrering af titler og sundhed 

Ved importregistrering registreres hunden med 3 generationers aner og hundens egne DKK-
godkendte sundhedsresultater og titler, hvis de medsendes. Hvis du vil have registreret DKK-
godkendte sundhedsresultater på anerne, der ikke fremgår af stamtavlen, skal du indbetale et ekstra 
gebyr per hund du ønsker registreret sundhedsresultater på samt vedlægge kopi af titel og 
sundhedsresultater. 

 

Hunden beholder sin originale stamtavle og får tildelt et dansk 
registreringsnummer, som påføres stamtavlen. 

Alle originale papirer vil blive returneret. 

http://www.dkk.dk/stambog/import/udenlandske-stamtavler
http://www.dkk.dk/stambog/import/udenlandske-stamtavler
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I 2023 er der følgende priser: 
 
 
Som medlem af DKK (Medlemsnummer skal oplyses. Et hovedmedlemskab af DKK koster kr. 572,00 
og et husstandsmedlemskab kr. 289,00) 

 
 Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 699,00 til registrering af importen. 
 Øvrige lande kr. 840,00 til registrering af importen. 
 Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal 

indbetales hvis hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister. 
 Evt. kr. 808,00 til VDH-ekspedition (Export-godkendelse/Anerkennung für das Ausland). Se  

eksempel nedenfor. 
 
Som medlem af en specialklub under DKK  

 
 Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 976,00 til registrering af importen.  
 Øvrige Lande kr. 1100,00 til registrering af importen. 
 Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal 

indbetales hvis hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister. 
 Evt. kr. 808,00 til VDH-ekspedition (Export-godkendelse/Anerkennung für das Ausland). Se 

eksempel nedenfor. 
 
Som ikke medlem 

 
 Nordiske lande – (SKK, NKK, FKK og IS) kr. 1466,00 til registrering af importen.  
 Øvrige lande kr. 1715,00 til registrering af importen. 
 Evt. kr. 145,00 til registrering af ID-nummer i Dansk Hunderegister. (Lovpligtigt). Beløbet skal 

indbetales hvis hunden ikke allerede er oprettet i Dansk Hunderegister. 
 Evt. kr. 808,00 til VDH-ekspedition (Export-godkendelse/Anerkennung für das Ausland). Se  

eksempel nedenfor. 
 
 

Hunde fra Tyskland. 
 
 

Hunde opdrættet i Tyskland skal altid have en  
Export-godkendelse (Anerkennung für das Ausland), 
påklistret eller vedlagt stamtavlen. 
 
Er du allerede i besiddelse af VDH-godkendelsen, skal  
den indsendes sammen med stamtavlen. Har du ikke 
godkendelsen, kan du rekvirere den igennem din 
opdrætter/VDH eller lade DKK rekvirere den,  
for kr. 808,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS - Ved importregistrering registreres hunden med 3 generationers aner og hundens egne DKK-
godkendte sundhedsresultater. Hvis der skal registreres DKK-godkendte sundhedsresultater på anerne vil 
der være et ekstra gebyr på kr. 114,00 pr. hund. I nogle få tilfælde vil det være nødvendigt at købe en 
rekvisition for at få et resultat registreret. Kopi af sundhedsresultater skal vedlægges. 
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