Organisations that do not manage a studbook but are authorised to issue horse passports /
Organisationer som är registerförande föreningar för hästdjur för avel och produktion

Sweden / Sverige
1

List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding
programmes on purebred breeding animals of the porcine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012 /
Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet
med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av svin
2
3
4
5
6

Breed society or competent authority /
Avelsorganisation eller behörig
myndighet
 Name of breed society/competent
authority
 Contact details
 Date of recognition of breed society
/
 Avelsorganisationens/den behöriga
myndighetens namn
 Kontaktuppgifter
 Datum för erkännande av
avelsorganisationen

Breeding programme / Avelsprogram

 Name of breed
covered by approved
breeding programme
 Web-access to
information on
breeding programme
/
 Ras som omfattas av
det godkända
avelsprogrammet
 Webbplats med
information om
avelsprogrammet/avel
sprogrammen

Geographical
territory of each
approved
breeding
programme
/
Geografiskt
område för vart
och ett av de
avelsprogram som
godkänts

Derogations
/
Undantag

Date of approval of
breeding programme
/
Datum för godkännande
av avelsprogrammet

Breeding book of the origin of the
breed (4 ) — Name of breed
society/competent authority —
Contact details
/
Rasens ursprungliga stambok (4 )
— Avelsorganisationens / den
behöriga myndighetens namn
— Kontaktuppgifter

Version 12.09.2019
/
Version 2019-09-11
7
Suspension,
withdrawal and time
limitation /
Tillfälligt
upphävande,
återkallelse och
tidsbegränsning
 Date of
withdrawal of
recognition as
breed society
 Date of
suspension or
withdrawal of
approval of
breeding
programme
 Date until the
approval of
breeding
programme is
timely limited
/
 Datum för
återkallelse av
erkännandet som
avelsorganisation
 Datum för
tillfälligt
upphävande eller
återkallelse av

godkännandet av
avelsprogrammet
 Datum t.o.m.
vilket
godkännandet av
avelsprogrammet
gäller
Svenska Hästavelsförbundet
 Box 314
SE-532 24 SKARA
+46 (0) 511-672 30
+46 (0) 511-159 30
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www.svehast.se
UELN 752-001
20.12.1994 / 1994-12-20
Svenska Avelsorganisationen för
Amerikanska Hästraser
 c/o Malin Fahlesson
Berg Bredegården 2
SE-540 17 LERDALA
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UELN 752-000
03.10.2011 / 2011-01-03
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