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beslutade den 11 juni 2009
Statens jordbruksverk föreskriver med stöd av 3 och 12 §§ förordningen
(2006:816) om kontroll av husdjur m.m. och 9 och 17 §§ förordningen (2006:815)
om provtagning på djur, m.m. i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2009:26) om
hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur följande
dels att 12 § och bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att bilaga 2, 3 och 4 ska benämnas bilaga 1, 2 och 3,
dels att föreskrifternas rubrik, 1, 3, 5, 11, 14 – 18, 20 §§, 25 § och rubriken före
5 och 14 §§ ska ha följande lydelse.
Dessutom beslutar Jordbruksverket att ett allmänt råd ska införas efter 11 § och
att före det allmänna rådet ska införas en rubrik av följande lydelse.
Författningen och det allmänna rådet kommer därför att ha följande lydelse från
och med den dag då denna författning träder i kraft.
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som
används till avel och om identifiering av hästdjur; (SJVFS 2009:44)
Definitioner
1 § I dessa föreskrifter förstås med
avelsorganisation: organisation som utför avelsvärdering,
avelsvärdering: bedömningar och beräkningar enligt dokumenterade och
vetenskapligt erkända metoder i syfte att uppskatta en hästs nedärvningsförmåga,
godkänd utländsk avelsorganisation eller stambokförande förening: en utländsk
avelsorganisation eller stambokförande förening som har godkänts enligt de kriterier
som gäller inom den Europeiska gemenskapen för godkännande av sådana
organisationer eller föreningar,
hästdjur: vilda eller domesticerade arter ur släktet uddtåiga hovdjur samt
korsningar mellan dessa; i fortsättningen används uttrycket häst för alla hästdjur,
moderförening: den organisation eller sammanslutning som för stambok för den
ursprungliga rasen,
registrerade hästar: hästar som är införda eller registrerade och berättigade till
införande i en stambok och som är identifierade genom en identitetshandling enligt
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av
rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av
hästdjur1
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stambok: varje bok, förteckning eller dataregister som förs av en godkänd svensk
eller utländsk stambokförande organisation eller förening, eller av ett offentligt organ
som bedriver motsvarande verksamhet i enlighet med de kriterier som gäller inom
den Europeiska gemenskapen, och där hästar med speciella krav på härstamning är
införda eller registrerade med uppgift om deras härstamning, samt
stambokförande organisation eller registerförande förening: en organisation eller
förening som för stambok för en eller flera hästraser eller ett register över hästar.
(SJVFS 2009:44)
Godkännande av
avelsorganisationer

stambok-

eller

registerförande

föreningar

samt

2 § Avelsorganisationer och stambokförande eller registerförande organisationer
eller föreningar för hästar, som önskar bli godkända, ska ansöka om detta hos
Jordbruksverket.
Ansökan ska omfatta uppgifter om
1. namn, adress, registreringsnummer på juridisk person och telefonnummer,
2. verksamhetens inriktning,
3. regelsamling för verksamheten,
4. ekonomiska och personella resurser, samt
5. djurunderlag
De stambok- och registerförande föreningar som önskar utfärda
härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon från registrerade hästar ska ansöka
om att bli godkända även för detta i ovan nämnda ansökan.
Avelsorganisation
3 § För att bli godkänd ska en avelsorganisation vara en juridisk person och ha
förfaranderegler som särskilt fastslår principen om ickediskriminering av
medlemmar, medlemsorganisationer eller uppfödare. Avelsorganisationen ska
därutöver kunna visa att den
1. arbetar effektivt, varvid särskild hänsyn tas till de ekonomiska och personella
resurser, inklusive personalens utbildning och kompetens, som den förfogar över,
och att regelverket är så utformat att effektiviteten i arbetet främjas, samt att det finns
rutiner för hur felaktigheter i avelsvärderingens uppläggning och genomförande
identifieras, åtgärdas och undanröjs,
2. kan utöva nödvändiga kontroller av registrering och resultat,
3. förfogar över tillräckligt många djur för att kunna genomföra avelsprogram
eller för att bevara rasen,
4. har en regelsamling för hur hästar identifieras och deras härstamning
registreras, samt
5. har en definition av avelsmål och har ett system för avelsvärdering av häst och
för beräkning av avelsvärde. (SJVFS 2009:44)
4 § Jordbruksverket kan avslå en ansökan om godkännande från en avelsorganisation
om det finns risk för att ett godkännande av en ny organisation kan äventyra det
avelsprogram eller ramarna för det avelsprogram som bedrivs av en befintlig
avelsorganisation.
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Stambok- eller registerförande organisation eller förening
5 § För att bli godkänd ska en organisation eller förening vara en juridisk person och
ha förfaranderegler som särskilt fastslår principen om ickediskriminering av
uppfödare. Föreningen ska därutöver visa att den
1. arbetar effektivt, varvid hänsyn ska tas till vilka ekonomiska och personella
resurser inklusive personalens utbildning och kompetens som den förfogar över samt
att regelverket är så utformat att effektiviteten i arbetet främjas,
2. har en definition av rasens, rasernas eller den i stambokens ingående
populationens särdrag,
3. har en definition av avelsmål och en regelsamling för hur hästar identifieras
och deras härstamning registreras,
4. kan utöva nödvändiga kontroller av registrering och resultat,
5. förfogar över tillräckligt många djur för att kunna genomföra avelsprogram
eller för att bevara rasen,
6. har ett system för hur uppgifter från avelsvärdering utnyttjas,
7. har en indelning i stamboken i huvudavsnitt och vid behov även en bilaga och
har stambokens huvudavsnitt indelad i meritklasser om det finns olika krav för
införande i stamboken,
8. har ett system för hur olika härstamningar ska föras in i en eller flera
stamböcker,
9. i de fall föreningen inte för stambok för rasens ursprung, har
tillämpningsregler i enlighet med moderföreningens grundregler och har sistnämnda
förenings godkännande, samt
10. har ett system för förande av ett sådant hästregister som avses i 15 §. (SJVFS
2009:44)
6 § Jordbruksverket kan avslå en framställan om att föra eller upprätta stambok för
hästar om det redan finns en officiellt godkänd stambokförande organisation eller
förening för den aktuella rasen och om det finns risk för att ett godkännande av en ny
sådan organisation eller förening kan äventyra rasens bevarade eller påverka det
avelsprogram eller ramarna för det avelsprogram som bedrivs av befintlig
avelsorganisation eller förening.
Jordbruksverket kan även avslå en framställan enligt första stycket om
hästdjuren av den rasen får införas och registreras i en särskild del av en stambok,
som förs av en organisation eller förening, som särskilt för denna del av stamboken
följer de principer som uppställts i enlighet med 5 § punkt 2-3 samt 7-8 av
moderföreningen för rasen.
Införande av hästar i stambok
7 § Hästar som uppfyller kraven för stambokföring ska på ägarens begäran föras in i
stamboken för ifrågavarande ras.
Stambokens huvudavsnitt
8 § För att få föras in i huvudavsnittet i en stambok ska en häst
1. härstamma från föräldrar som är införda i huvudavsnittet i stamboken för
samma ras som hästen,
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2. ha en stamtavla som har upprättats i enlighet med reglerna i stamboken för
rasen, samt
3. som föl innan avvänjningen vara identifierad enligt reglerna i stamboken för
rasen och ha identiteten styrkt i ett betäckningsintyg eller ett säkrare
identifieringsintyg.
En häst som inte uppfyller kraven i första stycket 1 får föras in i huvudavsnittet i
en stambok för korsningsdjur om hästen ingår i ett avelsprogram för korsning med
andra i programmet särskilt angivna raser och programmet är förenligt med
stambokens regler och har godkänts av den stambok- och registerförande föreningen
för rasen i fråga.
9 § Stambokens huvudavsnitt får delas upp efter meritklasser.
10 § Om stambokens huvudavsnitt omfattar flera meritklasser, ska en häst föras in i
stambokens huvudavsnitt i den meritklass som överensstämmer med vad som
framgår av 8 § eller 9 § och som bäst motsvarar dess egenskaper. Krav för införande
i bilaga till stamboken framgår av 11 §.
Bilaga till stambok
11 § En stambokförande organisation eller förening får besluta att en häst som inte
uppfyller kraven i 8 § får föras in i en bilaga till stamboken under förutsättning att
hästen
1. har identifierats enligt stambokens regler och att identiteten kan styrkas med
betäckningsintyg eller säkrare identifieringsintyg, samt
2. har genomgått individprövning och därvid bedömts uppfylla standarden för
rasen.
Allmänt råd till 11 § (SJVFS 2009:44)
En stambokförande organisation eller förening bör ha bestämmelser som möjliggör
att avkomman till en häst som registrerats i bilagan till stamboken kan införas i
stambokens huvudavsnitt. (SJVFS 2009:44)
12 § har upphävts genom (SJVFS 2009:44)
Övriga bestämmelser om införande av hästar i stambok
13 § En stambok- eller registerförande organisation eller förening får inte hindra
registrering av en häst av det skälet att hästägaren inte är medlem i föreningen.
Detsamma gäller registrering av en häst i en stambok då hästen härstammar från
ett annat land och det kan dokumenteras att den är införd eller registrerad i en
stambok som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation eller stambokförande
organisation eller förening.
Bestämmelsen i andra stycket gäller även vid registrering av hästar som
tillkommit genom seminering med sperma, inplantering av ägg eller embryon, som
har förts in från ett annat land samt hästar som avlats i ett annat land men är födda i
Sverige.
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Registrering m.m. (SJVFS 2009:44)
14 § Hästägaren eller hästhållaren ska ansöka hos aktuell stambok- eller
registerförande organisation eller förening om identitetshandling/hästpass i de fall
hästen saknar detta. (SJVFS 2009:44)
15 § En stambok- eller registerförande organisation eller förening som avses i 14 §
ska på hästägarens eller hästhållarens begäran utfärda en identitetshandling/hästpass
i de fall hästen saknar detta. Föreningen ska också registrera de hästar som inte redan
finns i föreningens register om hästägaren begär det. (SJVFS 2009:44)
16 § Hänvisning ska alltid ske till det unika livslånga numret, UELN, eller
motsvarande då registreringsuppgifterna för en häst ändras. (SJVFS 2009:44)
17 § En stambok- eller registerförande organisation eller förening har för
registrering och utfärdande av identitetshandling/hästpass rätt att ta ut en avgift, som
motsvarar
den
kostnad
som
registrering
och
utfärdande
av
identitetshandling/hästpass, betingar. (SJVFS 2009:44)
18 § En stambok- eller registerförande organisation eller förening som fått
Jordbruksverkets godkännande att upprätta och utlämna härstamningsbevis för
sperma, ägg och embryon från registrerade hästar är skyldig att på begäran lämna ut
sådana handlingar. Andra stambok- och registerförande organisationer eller
föreningar eller avelsorganisationer har inte rätt att utlämna sådana handlingar.
Ett härstamningsbevis ska innehålla de uppgifter som framgår av
1. bilaga 1 om beviset avser sperma,
2. bilaga 2 om beviset avser ägg, samt
3. bilaga 3 om beviset avser embryon. (SJVFS 2009:44)

19 § Föreningar eller organisationer som avses i 15 och 18 §§ har då pass- och
härstamningsbevis begärts rätt att utföra kontroller av de djur för vilka dessa
handlingar ska utfärdas.
20 § Om den stambok- eller registerförande organisationens eller föreningens regler
tillåter, får hästens ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadigvarande föregås eller
följas av ett annat namn, förutsatt att det ursprungliga namnet bibehålls inom
parentes under hästens hela livstid och att födelselandet anges med internationellt
erkända nationalitetsbokstäver. (SJVFS 2009:44)
21 § Sperma, ägg eller embryon från registrerade hästar ska vid överlåtelse åtföljas
av ett sådant härstamningsbevis som avses i 18 §. Härstamningsbevis får dock
ersättas av sådana referenshandlingar som i samband med handel ska åtfölja sperma,
ägg och embryon under förutsättning att de uppgifter som ska finnas i beviset finns i
handlingarna.

5

SJVFS 2009:44

Uppgiftslämnande m.m.
22 § En stoägare är skyldig att lämna uppgifter om resultaten av genomförda
betäckningar till berörd hingstägare. En hingstägare är skyldig att rapportera
genomförda betäckningar och resultaten av dessa till den godkända
avelsorganisationen. Resultaten av en hingsts betäckningar ska registreras och
publiceras så att branschen får del av uppgifterna.
Övriga bestämmelser
23 § Godkända avelsorganisationer och stambok- eller registerförande organisationer
eller föreningar får inte kräva förhöjd avgift för införande av hästar i stamböcker
eller vid registrering av hästar, om dessa redan är införda eller registrerade i en
stambok som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation eller stambokförande
förening.
Sådana förhöjda avgifter som nämns i första stycket får heller inte tas ut från
personer enbart av det skälet att de inte är medlemmar i avelsorganisationen eller
medlemmar i den stambok- eller registerförande organisationen eller föreningen.
24 § Godkända avelsorganisationer och stambokförande organisationer eller
föreningar ska ställa samtliga uppgifter som är betydelsefulla för avelsvärderingen
och stambokföringen till Jordbruksverkets förfogande. Uppgifter om resultat från
avelsvärderingen och stambokföring ska vara offentligt tillgängliga.
25 § Jordbruksverket kan återkalla godkännandet enligt 2 § för avelsorganisation
eller stambok- eller registerförande organisation eller förening som inte följer
bestämmelserna i Kommissionens förordning (EG) nr 504/20082 eller dessa
föreskrifter. (SJVFS 2009:44)
26 § När länsstyrelsens kontroll enligt 10 § förordningen (2006:816) om kontroll av
husdjur m.m. ger anledning till anmärkning, ska länsstyrelsen lämna information till
Jordbruksverket.
27 § Jordbruksverket kan om det finns särskilda skäl medge undantag från dessa
föreskrifter.
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------------------------Denna författning3 träder i kraft den 25 mars 2009. Genom författningen upphävs
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till
avel och om identifiering av hästdjur.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 1 juli 2009. Det allmänna rådet ska gälla från
samma tidpunkt.

MATS PERSSON

Sara Gabrielsson
(Enheten för häst, fjäderfä och vilt)
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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