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Plan och riktlinjer för Svenska Hästavelsförbundets verksamhet som
registerförande förening
Antagna av Svenska Hästavelsförbundet (SH) 2017-03-23 med Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till avel samt
identitetshandlingar för hästdjur, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (SJVFS 2004:22)
om avelsarbete samt KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262
av den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv
90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur
(förordning om pass för hästdjur) som grund.
SH registrerar och utfärdar hästpass till Hästdjur för avel och produktion. SH har även,
via avtal, en roll som avelsorganisation för de rasföreningar som inte når upp till kraven
att vara egen avelsorganisation.
SH:s verksamhet som registerförande förening innefattar registrering och utfärdande av
hästpass till Hästdjur för avel och produktion.
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1.

ORGANISATION

1.1 Förbundets uppbyggnad

SH är en ideell förening med organisationsnummer 817602-2401.

1.2 Syfte

SH:s uppgift är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel. SH är
avelsorganisation och registerförande förening.

1.3 Förbundets sammansättning
Till medlem kan styrelsen anta:
1
Rasförening vars stadgar och eventuella regler godkänns av SH:s styrelse.
Endast en rasförening för varje ras kan vinna medlemskap.
2
Till adjungerad medlem kan SH:s styrelse anta förening som, utan att uppfylla
kraven enligt punkt 1 ovan, bildats för att tillvarata engagemang för viss
inriktning av hästavel eller bedöms kunna påtagligt främja SH:s ändamål.

1.4 Styrelse

Styrelsens uppbyggnad framgår av SH:s stadgar. Styrelsen och suppleanterna utses av
medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar.
Styrelsen anställer kanslichef med ansvar för löpande uppgifter samt övrig personal på
förbundets kansli.
Styrelsen är ansvarig för verksamheten men enligt en delegationsordning kan beslut
delegeras till andra funktionärer.

1.5 Ekonomiska resurser

SH:s verksamhet finansieras främst av avels-/serviceavgifter från hästägare,
medlemsavgifter och till viss del statliga bidrag. Avgifterna för registrering och hästpass
täcker endast de faktiska kostnaderna för detta. Avgifterna beräknas enligt
självkostnadsprincipen och baseras på utförda åtgärder för hästägare samt utlämnat
material.

1.6 Kansli

SH:s kansli är beläget i Skara. Kansliet handhar förbundets löpande uppgifter.
Verksamheten sköts av kanslichefen och övrig personal. För vissa uppgifter anlitas
konsulter.
1.6.1 Personal
SH:s kansli omfattar, inklusive kanslichefen, 4-5 heltidstjänster på årsbasis. Personalen
har för arbetet relevant utbildning (t.ex. agronom) alternativt har arbetat och utbildats
inom verksamheten under flertalet år.
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2.

ICKEDISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET

I verksamheten som registerförande förening förekommer ej någon särbehandling av
uppfödare, hästhållare eller annan berörd person. Uppgifter om registrering och
hästpassutfärdande samt moment som ingår i detta ska vara offentliga.

2.1 Tillämpning av förvaltningslagen

SH ska i frågor som rör registrering och hästpassutfärdande av hästdjur för avel och
produktion tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor om parts rätt att få del av
uppgifter, om jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut.

2.2 Tillämpning av personuppgiftslagen

Personuppgifter skall hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

2.3 Hantering av jäv

Arbetet sköts av anställd personal utan egna intressen i de aktuella hästarna. I det fall
en tjänsteman bedöms vara jävig handläggs ärendet av en annan tjänsteman på
kansliet.

3.

VERKSAMHETEN

3.1 Beslut om registrering

Handläggare på kansliet ansvarar på styrelsens uppdrag för rutinmässiga beslut om
registrering baserat på dessa Plan och riktlinjer. Avslag på registrering samt övriga
sådana ärenden som faller utanför den rutinmässiga beslutsgången avgörs av SH:s
styrelse. Styrelsens beslut kan överklagas till besvärsnämnden. Alla beslut som går
hästägare emot åtföljs av information om hur överklagning till besvärsnämnden ska ske.

3.2 Effektivt arbetssätt
SH:s anställda personal har som huvudsakliga arbetsuppgift att ansvara för registrering
och hästpassframställning. Vid anhopning av ansökningar kan extra personal sättas in.
Vid extrem belastning tillämpas skiftarbete.

3.3 Byte av registrator

Vid byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare
registratorer, i andra hand övrig personal. Skriftliga instruktioner finns i form av
rutinbeskrivningar och checklistor för hur arbetet går till.

3.4 Diarieföring
SH diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller
registrering och hästpass. Alla handlingar för ett ärende samlas i en akt med ett unikt
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ärendenummer och datum då de kom in eller gick ut stämplas på varje handling.
Diarieföringen sker varje arbetsdag.

3.5 Tillgänglighet

Databasen ”Blå Basen” finns tillgänglig på internet via SH:s hemsida www.svehast.se.
Offentliga uppgifter finns publika i databasen eller kan begäras från SH:s kansli.
Kansliet är bemannat samtliga helgfria vardagar och har även telefontid alla dessa
dagar.

3.6 System för datainsamling och datalagring

Data som används för hästpassutfärdande och registrering samlas in, lagras och
publiceras i SH:s databas.
Databasen innehåller minst de uppgifter som krävs enligt artikel 38 i KOMMISSIONENS
GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 gällande
bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller
metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).

3.7 Besvärsnämnd

Besvärsnämnden utses årsvis av styrelsen och ska bestå av minst tre med hästavel väl
förtrogna ledamöter, varav en jurist. Besvärsnämnden är beslutsför med minst tre av
ledamöterna närvarande, varav en jurist. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Besvärsnämndens beslut ska vara skriftliga och innehålla en utförlig redovisning av de
uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgift om vilka som
deltagit i beslutet.
I de fall besvärsnämndens beslut går en klagande emot i ärenden som gäller
registrering eller hästpass ska denne, när beslutet delges, erhålla upplysningar om
följande förhållanden:




att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen eller
handläggningen av ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande
föreskrifter eller förevarande plan och riktlinjer,
Överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande registerförande
föreningen ligger. Ett överklagande ska ske i enlighet med 2: lagen
(1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga
förvaltningsuppgifter
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4.
4.1

REGISTRERING OCH HÄSTPASS
Grundregistrering

Grundregistrering sker inom hästens första levnadsår. Samtliga hästdjur ska vara
identifierade och fått hästpass utfärdat senast 12 månader efter födseln eller innan de
skiljs från modern permanent och lämnar födelseanläggningen, beroende på vilket som
inträffar först, enligt artikel 12.1 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING
(EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet
med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur
som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur, ska ansökan om hästpass
ha inkommit till SH:s kansli senast 6 månader efter hästdjurets födsel eller senast den
31 december det kalenderår hästdjuret är fött, beroende på vilket som inträffar senast.
Samtliga handlingar som begärs ska lämnas till SH i original.
4.1.1 Identitet
Hästens identitet verifieras på sådant sätt som beskrivs i avsnittet C1 i aktuell bilaga för
respektive kategori av hästdjur.
4.1.2 Begärda handlingar
För utfärdande av hästpass (grundregistrering) krävs att hästen är identifierad enligt
något av de alternativ som beskrivs i avsnittet C1 i aktuell bilaga för respektive kategori
av hästdjur.
Ifylld signalementsbeskrivning i original krävs vid utfärdande av en ny
identitetshandling. I signalementsbeskrivningen ska märken fyllas i med röd
kulspetspenna och virvlar med svart kulspetspenna. Avläsning/injektion av chip ska ske
och numret ska antecknas på signalementsbeskrivningen.
4.1.3 Ägarskap
Uppgifter om hästdjurets ägarskap är frivilligt och kan styrkas genom kopia av
köpekvitto, överlåtelseavtal, gåvobrev eller liknande, såvida det inte är uppfödaren som
äger hästen. Handlingen ska omfatta uppgift om köpare, säljare, hästens namn och
försäljning- eller överlåtelsedatum. Köpeskillingen behöver ej anges. Om köpekvitto,
överlåtelseavtal, gåvobrev eller liknande saknas ska ägandet intygas av två ojäviga
personer.

4.2

Tilläggsregistrering

Hästdjur för avel och produktion som förs in i Sverige och ska stanna i landet mer än 90
dagar och hästdjur som stadigvarande finns i landet men som grundregistrerats och fått
hästpass utfärdat i annan medlemsstat ska tilläggsregistreras hos en registerförande
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förening enligt artikel 27.2 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med
rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
Ansökan om tilläggsregistrering ska ske inom 30 dagar från att hästdjuret förts in landet
eller fått hästpass utfärdat i ett annat land.
Vid tilläggsregistreringen registreras minst de uppgifter som anges i artikel 38.1 i
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari
2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om
pass för hästdjur). Önskar hästhållaren även registrera uppgifter om härstamning
och/eller ägarskap sker detta genom att hästen förs in under någon av registerkoderna i
bilagorna till dessa plan & riktlinjer, beroende på vilket alternativ som är tillämpligt för
hästdjuret i fråga.
4.2.1 Identitet
Hästens identitet ska styrkas genom att en av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär
läser av chip och kontrollerar hästens signalementsbeskrivning i hästpasset.
Identitetskontrollen ska antecknas på avsedd plats i hästpasset (avsnitt VI) och ske i
anslutning till ansökan om tilläggsregistrering, dock högst 30 dagar från
ansökningstidpunkten.
4.2.2 Begärda handlingar
För tilläggsregistrering krävs en komplett ifylld ansökningsblankett i original,
hästpasset i original samt att hästen är identifierad enligt punkt 4.2.1 ovan.

4.3 Komplettering

Då en icke komplett ansökan inkommer begärs kompletterande uppgifter in. Skulle
ingen komplettering inkomma inom tre månader begärs på nytt en komplettering.
4.3.1 Avslut av ej kompletta ansökningar
Inkommer ingen komplettering inom en månad efter det att andra begäran om
komplettering skickats avskrivs ärendet. Inkomna handlingar arkiveras av SH.

4.4 Identitetshandling

Hästpass utfärdas i enlighet med KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)
2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med
rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder för
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).
Hästdjur som inte har identifierats och fått hästpass utfärdat enligt artikel 9 i
ovanstående förordning inom 12 månader från födseln eller innan de skiljs från modern
permanent och lämnar födelseanläggningen kommer i databasen och hästpassets
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avsnitt II del II anges inte vara avsett för slakt för användning som livsmedel, passet
märks med duplikat, enligt artikel 29.2c i KOMMISSIONENS
GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om
fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om
pass för hästdjur).
4.4.1 Uppdatering av uppgifter i hästpass
Hästhållaren är skyldig att se till att uppgifterna som anges i artikel 27.1 samt 38.1 i
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari
2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om
pass för hästdjur) alltid är aktuella och korrekta.
Sker förändringar i ovan nämnda uppgifter ska hästhållaren, genom att skicka in
hästpasset i original, meddela den registerförande föreningen inom 30 dagar från det
att ändringen skett. Gäller förändringen hästdjurets status som avsedd för slakt för
användning som livsmedel efter läkemedelsbehandling enligt artikel 37.3 i ovan
nämnda EU-förordning, ska den registerförande föreningen meddelas inom högst 14
dagar från det att hästdjurets status förändrats. Har hästhållaren utan att hästen
behandlats enligt ovan, oåterkalleligt förklarat hästen inte vara avsedd för användning
som livsmedel, ska den registerförande föreningen meddelas inom högst 30 dagar från
det att hästen uteslutits från livsmedelskedjan enligt artikel 27.3.

4.5 Identitetsnummer

Registreringsnumret tas fram på sådant sätt som beskrivs avsnitt C2 i respektive bilaga
för aktuell kategori av hästdjur.

4.6 Tilldelning av UELN

UELN tilldelas genom att innan registreringsnumret lägga siffrorna 7520010.
Häst som tidigare tilldelats UELN behåller detta under hela livstiden. Dessa hästar
tilldelas vid registrering enbart ett registreringsnummer uppbyggt på sådant sätt som
beskrivs avsnitt C2 i respektive bilaga för aktuell kategori.

4.7 Uppfödare

En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var
ägare till hästens moder. Om uppfödarskapets rättigheter har överlåtits till annan
person t ex genom avtal upprättat före hästens födelse, vilket bifogats
hästpassansökan/registreringsansökan ska denna person anses som uppfödare.

4.8 Hästens namn
SH har rätt att neka föreslaget namn om det finns synnerliga skäl för detta. Namnbyte
på redan registrerad häst får inte ske. Hästens namn får, tillfälligt eller permanent,
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kompletteras med ett tilläggsnamn före eller efter det ursprungliga namnet. Tillägg av
namn får dock endast ske under förutsättning att det ursprungliga namnet behålls inom
parentes under hela hästens livstid.

4.9 Förkommen originalhandling

Då originalhandling (hästpass) förkommit ska hästägaren lämna in en skriftlig
redogörelse för förlusten, ett intygande att hästen är identisk med den registrerade
hästen.
4.9.1 Duplikatpass
Innan en duplikathandling utfärdas ska hästens identitet säkerställas genom minst
följande åtgärder:
1 Identitetskontroll ska ske genom i förekommande fall chipavläsning, kontroll mot
konturdiagram och/eller blod/DNA-typning.
2 Efterlysning av förlorad originalhandling sker på SH:s hemsida under en period av
30 dagar.
Innan nytt chip injiceras kontrolleras om hästdjuret sedan tidigare är chipmärkt.
Vid eventuella osäkerheter kring hästdjurets identitet (t.ex. för en häst som enligt
uppgift ska vara chipmärkt men chippet inte kan hittas) krävs att identiteten kan styrkas
genom i första hand kontroll mot tidigare inkommen signalementsbeskrivning och i
andra hand DNA-matchning mot tidigare inskickat hårprov.
Om hästens identitet ändå inte kan styrkas är en sista utväg att göra
härstamningskontroll med DNA mot föräldrarna. Om helsyskon finns kan DNAverifiering kombinerat med signalement eller åldersintyg enligt tänder vara nödvändigt
för att fastställa hästdjurets identitet.
Vid utfärdande av duplikatpass anges hästdjuret i databasen och hästpassets avsnitt II
del II inte vara avsett för slakt för användning som livsmedel.
4.9.2 Ersättande hästpass
Om hästdjurets identitet inte kan säkerställas enligt åtgärderna beskrivna i 4.9.1
utfärdas ett ersättande hästpass enligt artikel 32 i KOMMISSIONENS
GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om
fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och
2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om
pass för hästdjur).
Vid utfärdande av ersättande hästpass anges hästdjuret i databasen och hästpassets
avsnitt II del II inte vara avsett för slakt för användning som livsmedel.
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4.10 Lagring av underlag till registrering och hästpassutfärdande

Samtliga handlingar som inkommit i registrerings- och hästpassärenden arkiveras i
brandsäkert arkiv under 35 år.
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BILAGA 1
Svenska Hästavelsförbundet är registerförande förening för följande kategorier hästdjur:
Ras

Registerkod Registerförande förening

P & R i bilaga

Hästar utan känd
härstamning.

00

SH

2

Korsningar med minst
en känd förälder

60

SH

3

Övriga hästdjur

98

SH

4
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BILAGA 2
RAS

Hästdjur för avel och produktion utan känd härstamning.

A. RASBESKRIVNING

Det finns ingen specifik rasbeskrivning i Sverige.

B. AVELSMÅL
Ej aktuellt.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:
•

•

Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/
avelsorganisation där identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant
eller veterinär.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt verifiering av åldern enligt tänder av en veterinär.

Innan chip injiceras kontrolleras om hästen sedan tidigare är chipmärkt. Om hästen
sedan innan är chipmärkt ska nytt chip inte injiceras. Det avlästa chippets kod ska
noteras på signalementsbeskrivning.
Chip ska överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-Beller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med
standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm.
C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 00, de två
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna
är löpnummer.

D. ANTALET AVELSDJUR

Hästdjur för avel och produktion utan känd härstamning ingår inte i avelsbasen.

E. UPPDELNING AV STAMBOKEN

För de hästdjur som omfattas av dessa plan och riktlinjer förs ingen svensk stambok.

F. ORIGINALSTAMBOK
Ej aktuellt.
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BILAGA 3
RAS

Hästdjur för avel och produktion med minst en känd förälder (korsningsdjur).

A. RASBESKRIVNING

Det finns ingen specifik rasbeskrivning i Sverige.

B. AVELSMÅL

Korsningsaveln saknar avelsmål.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:
•

•

•

•
•
•

Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/
avelsorganisation där identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant
eller veterinär.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i
original.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt DNA-typning av
aktuell häst och hästens moder.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt DNA-typning av aktuell häst och hästens fader
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt DNA-typning av aktuell häst och hästens moder
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt DNA-typning av aktuell häst och hästens fader och moder

I Innan chip injiceras kontrolleras om hästen sedan tidigare är chipmärkt. Om hästen
sedan innan är chipmärkt ska nytt chip inte injiceras. Det avlästa chippets kod ska
noteras på signalementsbeskrivning.
Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern under födelseåret måste åldern
verifieras enligt tänder av en veterinär.
Chip ska överrensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-Beller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med
standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm.
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C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 60, de två
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna
är löpnummer.

D. ANTALET AVELSDJUR

Hästdjur för avel och produktion ingår inte i avelsbasen.

E. UPPDELNING AV STAMBOKEN

För de hästdjur som omfattas av detta reglemente förs ingen svensk stambok.

F. ORIGINALSTAMBOK
Ej aktuellt.
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BILAGA 4
RAS

Övriga hästdjur för avel och produktion (åsna, halvåsna, mulåsna, mula, zebra,
zebrakorsningar, przewalskis häst).

A. RASBESKRIVNING

Det finns inga specifika rasbeskrivningar i Sverige.

B. AVELSMÅL

Avelsmålet varierar beroende på vilken art hästdjuret tillhör.

C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER

C1. Identitet
Hästdjurets identitet ska verifieras på något av följande sätt:
•

•

•

•

•

Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/
avelsorganisation där identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant
eller veterinär.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i
original.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt DNA-typning av
aktuellt hästdjur och hästdjurs moder.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant samt DNA-typning av aktuellt hästdjur och hästdjurets fader och
moder.
Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd IDkontrollant och åldersbestämning enligt tänder utförd av veterinär.

Innan chip injiceras kontrolleras om hästdjuret sedan tidigare är chipmärkt. Om djuret
sedan innan är chipmärkt ska nytt chip inte injiceras. Det avlästa chippets kod ska
noteras på signalementsbeskrivning.
Om hästdjuret inte är identifierad vid sidan av modern under födelseåret måste åldern
verifieras enligt tänder av en veterinär.
Chip ska överrensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-Beller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med
standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm.
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C2. Identitetsnummer
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 98, de två
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästdjuret födelseår, de fyra sista
siffrorna är löpnummer.

D. ANTALET AVELSDJUR

Antalet övriga hästdjur är till antalet mycket få i Sverige.

E. UPPDELNING AV STAMBOKEN

För hästdjur som omfattas av dessa regler förs ingen svensk stambok.

F. ORIGINALSTAMBOK
Ej aktuellt.
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