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Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur;

SJVFS 2015:33
Saknr M 16
Utkom från trycket
den 21 december 2015

beslutade den 17 december 2015.
Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 3 och 12 §§ förordningen
(2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. samt 9, 16 och 17 §§ förordningen
(2006:815) om provtagning på djur, m.m., följande.
Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande
av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG vad
gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur)2.
Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om godkännande av avelsorganisationer
för upprättande av stamböcker och registrering av hästdjur i stamböcker.
2 § I dessa föreskrifter betyder
avelsorganisation: organisation eller sammanslutning som har godkänts enligt de
kriterier som gäller inom den Europeiska unionen för godkännande av sådana
organisationer eller sammanslutningar och som för eller upprättar a) stambok för en
eller flera raser av hästdjur eller b) register över hästdjur samt utfärdar identitetshandlingar för registrerade hästdjur,
djurhållare: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning
(EU) nr 2015/262,
hästdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU)
nr 2015/262,
hästdjur för avel och produktion: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU) nr 2015/262,
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Jfr Rådets direktiv av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen
90/427/EEG (EGT L 224, 18.8.1990, s.55, Celex 31990L427), kommissionens beslut av den 11 juni 1992 om fastställande av
kriterier för godkännande eller erkännande av organisationer och sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för
registrerade hästdjur 92/353/EEG (EGT L 192, 11.7.1992, s. 63, Celex 31992D0353), kommissionens beslut av den 11 juni 1992
om fastställande av vissa regler för att säkerställa samordningen mellan organisationer och sammanslutningar som för eller
upprättar stamböcker för registrerade hästdjur 92/354/EEG (EGT L 192, 11.7.1992, s. 66, Celex 31992D0354), kommissionens
beslut av den 10 januari 1996 om fastställande av kriterier för införande och registrering av hästdjur i stamböcker för avelsändamål
96/78/EG (EGT L 19, 25.1 1996, s. 39, Celex 31996D0078) och kommissionens beslut av den 12 januari 1996 om
härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon av registrerade hästdjur 96/79/EG (EGT L 19, 25.1.1996, s. 41, Celex
31996D0079).
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EUT L 59, 3.3.2015, s. 1, (Celex 32015R0262).
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hästdjur för slakt: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU) nr 2015/262,
identitetshandling (s.k. hästpass): identitetshandling för hästdjur som har det format och innehåll som föreskrivs i artikel 7 i förordning (EU) nr 2015/262,
registerförande förening: av Jordbruksverket utsedd organisation eller sammanslutning som för eller upprättar ett register över hästdjur för avel och produktion och
som utfärdar identitetshandlingar för hästdjur för avel och produktion,
registrerat hästdjur: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU) nr 2015/262,
stambok: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU)
nr 2015/262, samt
ägare: begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i förordning (EU)
nr 2015/262.
2 KAP. AVELSORGANISATIONER
Godkännande av avelsorganisationer
1 § En organisation eller sammanslutning som vill bli en godkänd avelsorganisation
ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. En ansökan om godkännande ska vara
skriftlig och innehålla följande uppgifter:
1. namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer,
2. verksamhetens inriktning,
3. regelsamling för verksamheten,
4. verksamhetens ekonomiska och personella resurser, samt
5. djurunderlag.
2 § För att Jordbruksverket ska kunna besluta om att godkänna en avelsorganisation
krävs att avelsorganisationen är en juridisk person och att organisationen har regler
som särskilt föreskriver att det inte får förekomma någon särbehandling av uppfödare
eller djurhållare.
3 § Utöver att de krav som anges i 2 § ska vara uppfyllda ska en avelsorganisation för
att bli godkänd även 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 stamboken ingående populationens särdrag,
3. har en definition av avelsmål,
4. har en regelsamling för hur hästdjur ska identifieras och hur deras härstamning ska registreras,
5. kan utföra de kontroller som en registrering av härstamningen kräver,
6. förfogar över tillräckligt många djur för att kunna genomföra ett program
för förbättring, avelsurval eller rasens bevarande,
7. kan tillhandahålla de uppgifter (t.ex. om prestationer) som behövs för att
kunna genomföra ett program för förbättring, avelsurval eller rasens bevarande,
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8. har fastställda principer för ett system som tillhandahåller uppgifter (t.ex.
om prestationer) som gör att hästdjur kan bedömas med avseende på rasens
förbättring, avelsurval eller rasens bevarande,
9. har en uppdelning av stamboken, om det finns olika villkor för registrering
av hästdjur, eller olika system för klassificering av de hästdjur som registreras i stamboken,
10. har ett system för införande av olika härstamningar som har förts in i en eller
flera stamböcker, om detta är nödvändigt,
11. i de fall organisationen inte för stambok för den ursprungliga rasen, dvs.
moderstambok, har tillämpningsregler i enlighet med moderstambokens
grundregler,
12. har ett system för identifiering av hästdjur i form av en databas för registrering av identitetsuppgifter enligt artikel 38 i förordning (EU) nr
2015/262, samt
13. har en förlaga till identitetshandling som uppfyller de krav som föreskrivs i
artikel 7 i förordning (EU) nr 2015/262.
4 § Jordbruksverket kan avslå en ansökan om att föra eller upprätta en stambok för
hästdjur om det redan finns en godkänd avelsorganisation för den aktuella rasen och
om det finns risk för att ett godkännande av en ny avelsorganisation kan äventyra
rasens bevarade eller påverka det avelsprogram eller ramarna för det avelsprogram
som bedrivs av den befintliga avelsorganisationen.
Jordbruksverket kan även avslå en ansökan enligt första stycket om hästdjuren av
den aktuella rasen får införas och registreras i en särskild del av en stambok, som förs
av en avelsorganisation som särskilt för denna del av stamboken följer de principer
som har uppställts i enlighet med 3 § 2–4, 9 och 10 av moderstamboken för rasen.
Införande av hästdjur i stambok
5 § Hästdjur som uppfyller kraven för stambokföring ska på djurhållarens begäran
föras in i stamboken för ifrågavarande ras.
Stambokens huvudavsnitt
6 § För att få föras in i huvudavsnittet i en stambok ska ett hästdjur
1. härstamma från föräldrar som är införda i huvudavsnittet i stamboken för
samma ras som hästdjuret,
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 än ett betäckningsintyg.
Ett hästdjur som inte uppfyller kravet i första stycket 1 får föras in i huvudavsnittet
i en stambok för korsningsdjur om hästdjuret ingår i ett avelsprogram för korsning med
andra i programmet särskilt angivna raser och programmet är förenligt med
stambokens regler.
7 § Stambokens huvudavsnitt får delas upp i olika klasser beroende på hästdjurens
förtjänster.
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8 § Om stambokens huvudavsnitt omfattar flera klasser ska ett hästdjur föras in i
stambokens huvudavsnitt i den klass som överensstämmer med vad som framgår av
6 eller 7 § och som bäst motsvarar dess egenskaper. Krav för införande i bilaga till
stamboken framgår av 9 §.
Bilaga till stambok
9 § En avelsorganisation får besluta att ett hästdjur som inte uppfyller kraven i 6 §
istället får föras in i en bilaga till stamboken. Detta får ske under förutsättning att
hästdjuret
1. har identifierats enligt stambokens regler och att identiteten kan styrkas med
betäckningsintyg eller säkrare identifieringsintyg än ett betäckningsintyg,
2. bedöms uppfylla rasstandarden, samt
3. uppfyller de minimikrav vid individprövning som fastställs enligt stamboksreglerna.
Allmänt råd till 9 §
En avelsorganisation bör ha bestämmelser som möjliggör att avkomman till en
häst som registrerats i bilagan till stamboken kan införas i stambokens huvudavsnitt.
3 KAP. REGISTERFÖRANDE FÖRENINGAR
1 § För att en organisation eller sammanslutning ska kunna bli utsedd till registerförande förening ska organisationen eller sammanslutningen vara en juridisk person
samt uppfylla de villkor som anges i artikel 5.2 a och b i förordning (EU) nr 2015/262.
2 § En organisation eller sammanslutning som vill bli utsedd till registerförande
förening ska ansöka om detta hos Jordbruksverket. En ansökan om att bli registerförande förening ska vara skriftlig och innehålla följande uppgifter:
1. namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer, samt
2. en redogörelse för hur organisationen eller sammanslutningen uppfyller de
villkor som anges i artikel 5.2 a och b i förordning (EU) nr 2015/262.
4 KAP. REGISTRERING AV HÄSTDJUR OCH UTFÄRDANDE AV IDENTITETSHANDLINGAR M.M.
Djurhållares skyldigheter
1 § Enligt artikel 3.2 i förordning (EU) nr 2015/262 ska djurhållaren om denna inte
är ägaren eller en av ägarna av hästdjuret agera i enlighet med nämnda EU-förordning
på ägarens vägnar och i samförstånd med ägaren.
Det som anges i första stycket om djurhållarens skyldigheter om denna inte är
ägaren eller en av ägarna ska även gälla vid tillämpningen av dessa föreskrifter.
2 § Enligt förordning (EU) nr 2015/262 ska alla hästdjur som hålls i eller importeras
till den Europeiska unionen ha en identitetshandling som uppfyller de krav som anges
i förordningen. Om ansökan om identitetshandling görs hos en avelsorganisation eller

4

SJVFS 2015:33

registerförande förening i Sverige ska djurhållaren ha lämnat in ansökan senast sex
månader efter hästdjurets födsel eller senast den 31 december det kalenderår hästdjuret
är fött beroende på vilket som inträffar senast.
Avelsorganisationers och registerförande föreningars skyldigheter
3 § Enligt förordning (EU) nr 2015/262 ska en avelsorganisation eller registerförande
förening på djurhållarens begäran
1. registrera de hästdjur som uppfyller kraven för registrering hos avelsorganisationen eller den registerförande föreningen, samt
2. utfärda en identitetshandling i de fall hästdjuret saknar detta.
4 § En avelsorganisation får inte hindra registrering av ett hästdjur av det skälet att
ägaren till djuret eller djurhållaren inte är medlem i avelsorganisationen.
En avelsorganisation får inte hindra registrering av hästdjur i en stambok när hästdjuret härstammar från ett annat land och det kan dokumenteras att den är införd eller
registrerad i en motsvarande stambok eller stambok som ingår i ett korsningsprogram
som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation.
Det som anges i andra stycket gäller även vid registrering av hästdjur som har tillkommit genom seminering med sperma, inplantering av ägg eller embryon, som har
förts in från ett annat land, samt hästdjur som har avlats i ett annat land men är födda
i Sverige.
Ytterligare bestämmelser om registrering av hästdjur och utfärdande av identitetshandlingar m.m.
5 § Avelsorganisationer och registerförande föreningar ska ta ut en avgift som motsvarar den kostnad som registrering och utfärdande av en identitetshandling medför.
Detta gäller även i samband med registrering av hästdjur som redan är införda eller
registrerade i en stambok, som förs av en godkänd utländsk avelsorganisation, eller i
annat utländskt register.
6 § Om avelsorganisationens eller den registerförande föreningens bestämmelser
tillåter, får hästdjurets ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadigvarande föregås eller
följas av ett annat namn förutsatt att det ursprungliga namnet bibehålls inom parentes
under hästdjurets hela livstid och att födelselandet anges med internationellt erkända
nationalitetsbokstäver.
7 § En stoägare ska lämna uppgifter om resultaten av genomförda betäckningar eller
semineringar till hingsthållaren och till den berörda avelsorganisationen.
En hingsthållare ska rapportera de betäckningar eller semineringar som har
genomförts i Sverige i enlighet med de bestämmelser som gäller för den avelsorganisation som är ansvarig för den ras inom vilken hingsten är verksam. Hingsthållaren
ska behålla en kopia av rapporten i minst 20 år. Avelsorganisationen ska registrera och
publicera resultaten av en hingsts betäckningar eller semineringar så att branschen får
del av uppgifterna.
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Härstamningsbevis
8 § En avelsorganisation som avser att utfärda härstamningsbevis för sperma, ägg och
embryon från hästdjur måste ansöka hos Jordbruksverket om att bli godkända för detta
ändamål. Ansökan om godkännande kan göras i samband med ansökan om
godkännande som avelsorganisation enligt 2 kap. 1 § eller vid ett senare tillfälle.
9 § Ett härstamningsbevis ska innehålla de uppgifter som framgår av
1. bilaga 1 till dessa föreskrifter om beviset avser sperma från registrerade hästdjur3,
2. bilaga 2 till dessa föreskrifter om beviset avser ägg från registrerade hästdjur4,
samt
3. bilaga 3 till dessa föreskrifter om beviset avser embryon från registrerade
hästdjur5.
10 § Endast de avelsorganisationer som har fått Jordbruksverkets godkännande att
utfärda härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon från hästdjur enligt 8 § är
skyldiga att på begäran tillhandahålla sådana bevis. De avelsorganisationer som saknar
ett godkännande enligt 8 § får inte lämna ut härstamningsbevis.
11 § Sådana avelsorganisationer som avses i 8 § har när härstamningsbevis begärts
rätt att utföra kontroller av de djur för vilka dessa handlingar ska utfärdas för att
säkerställa djurens identitet.
12 § Sperma, ägg eller embryon från hästdjur ska vid överlåtelse åtföljas av ett sådant
härstamningsbevis som avses i 9 §. Härstamningsbeviset 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 med i härstamningsbeviset enligt
9 § även finns i referenshandlingarna.
5 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
1 § Avelsorganisationer ska göra uppgifter om resultat från avelsvärderingen och
stambokföring offentligt tillgängliga.
2 § Jordbruksverket kan återkalla avelsorganisationers godkännanden eller registerförande föreningars tillstånd om de inte följer bestämmelserna i förordning (EU) nr
2015/262 eller dessa föreskrifter.
3 § Jordbruksverket har genom särskilt beslut6 delegerat rätten att utöva offentlig
kontroll av bestämmelserna i förordning (EU) nr 2015/262 till länsstyrelsen.

Blanketten ”Härstamningsbevis för sperma från registrerade hästar” (E9.47) finns att beställa via Jordbruksverkets webbutik
(http://webbutiken.jordbruksverket.se).
4
Härstamningsbevis för ”Härstamningsbevis för ägg från registrerade hästar” (E9.48) finns att beställa via Jordbruksverkets
webbutik (http://webbutiken.jordbruksverket.se/).
5
Blanketten ”Härstamningsbevis för embryon från registrerade hästar” (E9.51) finns att beställa via Jordbruksverkets webbutik
(http://webbutiken.jordbruksverket.se/).
6 Beslutet finns på Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) under Veterinära författningshandboken, avsnitt M.
Seminverksamhet och husdjursskötsel m.m.
3
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4 § Om länsstyrelsen upptäcker allvarliga brister i de godkända avelsorganisationernas
eller utsedda registerförande föreningarnas verksamhet vid kontroll enligt 10 §
förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m., ska länsstyrelsen rapportera
detta till Jordbruksverket. Länsstyrelsen ska även rapportera till Jordbruksverket om
de vid kontroll av de godkända avelsorganisationerna eller utsedda registerförande
föreningarna upptäcker bristande efterlevnad av det som anges i förordning (EU) nr
2015/262.
5 § Jordbruksverket kan om det finns särskilda skäl, och under förutsättning att det
inte strider mot någon bindande EU-rättsakt, medge undantag från bestämmelserna i
dessa föreskrifter.
----------1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016. De allmänna råden ska gälla
från och med den 1 januari 2016.
2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna
råd (SJVFS 2010:61) om hästdjur som används till avel m.m.

HARALD SVENSSON

Märta North
(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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