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Plan och riktlinjer för Svenska Hästavelsförbundets verksamhet 
som avelsorganisation 
 
Antagna av Svenska Hästavelsförbundet (SH) 2016-03-23 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 är avelsorganisation för de rasföreningar som antingen inte når upp till kraven att 
vara egen avelsorganisation eller som av andra skäl valt att inte ansöka om att bli 
avelsorganisation. SH är även registerförande förening för hästdjur för avel och 
produktion. 
 
SH:s verksamhet som avelsorganisation innefattar registrering, utfärdande av hästpass, 
stambokföring samt avelsvärdering. 
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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 för de rasföreningar som antingen inte når upp till kraven att vara 
egen avelsorganisation eller som av andra skäl valt att inte ansöka om att bli 
avelsorganisation. SH är även registerförande förening för hästdjur för avel och 
produktion. 
 
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 
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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.    
 
1.7 Stamböcker 
SH för stambok över raserna i bilaga 4–14. 
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2. ICKEDISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET 
 
I verksamheten som avelsorganisation förekommer ej någon särbehandling av 
uppfödare, hästhållare eller annan berörd person. Uppgifter om registrering, 
stambokföring, avelsvärdering och hästpassutfärdande samt moment som ingår i detta 
ska vara offentliga. 
 
2.1 Tillämpning av förvaltningslagen 
SH ska i frågor som rör registrering och stambokföring av registrerade hästdjur 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 ska åtföljas 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. 
 



   

7 

 

3.4 Diarieföring 
SH diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller 
registrering, hästpass eller stambokföring. Alla handlingar för ett ärende samlas i en akt 
med ett unikt 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 
eller www.blabasen.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 avelsvärdering, registrering och hästpassutfärdande samlas in, 
lagras och publiceras i SH:s databas. Data hämtas även från språngrullor, registrering 
och passutfärdande, avelsvärderingar, avelsvärderingsgrundande bedömningar (t.ex. 
utställningar och unghästtester) och från officiella tävlingar. Tävlingar och prov 
arrangerade och sanktionerade av föreningar anslutna till SH, Svenska 
Ridsportförbundet, Svensk Travsport och Svensk Galopp är officiella. Även andra 
organisationers tävlingar kan vara officiella om detta specificeras i rasvisa 
bestämmelser. 
 
Databasen innehåller, förutom de uppgifter som behövs för att bedriva 
avelsprogrammet, 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 2099/156/EG vad gäller 
metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). 
 
SH arrangerar årligen minst en avelsvärdering för hingstar. Årligen arrangeras även 
sommarpremieringar i princip länsvis för att hästägare ska kunna få sin häst bedömd 
oavsett var i Sverige man bor. 
 
3.7 System för avelsvärdering 
SH utför avelsvärdering opartiskt och i enlighet med aktuella och väl beprövade 
metoder samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet. Syftet med avelsvärdering är 
att ge möjligheter till urval av avelsdjur utifrån uppsatta avelsmål för respektive ras. 
 
Reglerna för avelsvärdering fastslås årligen i ett avelsvärderingsreglemente. 
Reglementet består av en allmän del samt rasvisa bestämmelser. 
 
Avelsvärderingen består av härstamningsvärdering, individprövning och i 
förekommande fall avkommebedömning. Individprövningen består av en bedömning av 
hästens hälsotillstånd, exteriör och prestationer. Ju större och mer tillförlitligt 

http://www.svehast.se/
http://www.blabasen.se/
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avkommeunderlag som finns tillgängligt desto mindre hänsyn skall tas till 
härstamnings- och individprövning. 
 
En hästs sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller 
officiella tävlingar eller en kombination härav, hänsyn skall tas till ålder, ras och 
användningsområde. 
 
Hästar som avelsvärderats enligt rasvisa bestämmelser tilldelas en avelsvärdesklass på 
grundval av individ och/eller avkommeprövning. Avelsvärdesklassen kan tidsbegränsas, 
samt höjas eller sänkas. Vilka avelsvärdesklasser som tillämpas inom en ras avgörs av 
rasvisa bestämmelser. Ett avelsvärderingsbevis med beslut om avelsvärdesklass 
tillsändes berörd hästägare. Kopior av avelsvärderingsbeviset arkiveras av SH samt 
publiceras i Blå Basen. 
 
Personer som anlitas i avelsvärderingsverksamheten ska ha den arbetsinstruktion och 
kompetens som krävs för fullgörande av uppgifterna. 
 
3.8 Avelsvärderingsnämnd för hingstar 
Avelsvärderingsnämnden ansvarar för avelsvärdering av hingstar samt genomför 
värdering av härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa. Nämnden skall 
vid sammanträde bestå av minst tre, med rasen väl förtrogna, ledamöter varav en 
veterinär. Nämndens ledamöter utses av SH:s styrelse. Nämnden är beslutför med minst 
tre av ledamöterna, varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens 
sammanträden. 
 
Nämndens ledamöter skall ha god kunskap om avelsvärdering och den/de raser som 
omfattar nämndens arbete.  
 
3.9 Avelsvärderingsnämnd för ston 
Avelsvärderingsnämnden utför avelsvärdering av ston. Nämndens ledamot/ledamöter 
utses av SH:s styrelse. Nämnden är beslutför med endast en ledamot närvarande. 
Nämndens ledamöter ska ha god kunskap om avelsvärdering och om den/de raser som 
omfattar nämndens arbete. 
 
3.10 Domare 
Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar. Domare utses av SH:s styrelse. 
En domare skall ha dokumenterat god kunskap om de raser och egenskaper som 
domaren dömer. 
 
3.11 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 
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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, hästpass eller stambokföring 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 stambokföring ska ske till Jordbruksverket i 
enlighet med 19 § lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m.  

 överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den 
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger. 

 vad en klagande har att iakttaga, enligt 2 § lagen (1986:1142) om överklagande 
av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett 
överklagande ska kunna upptas till prövning. 

 
Besvärsnämnden är sista instans för prövning av avelsvärderingsnämndernas beslut. 
 
3.12 Veterinärmedicinskt råd 
Veterinärmedicinska rådet är rådgivande organ inom SH i veterinärmedicinska frågor 
samt agerar/utser remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art. Rådet skall 
bestå av minst tre ledamöter och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög 
veterinärmedicinsk kompetens. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets 
yttranden. 
 
 
3.13 Genetiskt råd 
Genetiska rådet är rådgivande organ inom SH i genetiska frågor samt agerar/utser 
remissinstans i besvärsfrågor av genetisk art. Rådet skall bestå av minst tre ledamöter 
och utses årsvis av SH:s styrelse. Ledamöterna skall ha hög kompetens i genetiska 
frågor. Minst tre av rådets ledamöter ska delta i rådets yttranden. 
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4. REGISTRERING, STAMBOKFÖRING OCH HÄSTPASS 
 
4.1 Grundregistrering och stambokföring 
Grundregistrering ska i regel ske 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). 
 
Stambokföring sker i samband med grundregistreringen eller på begäran av 
hästhållaren för hästar som grundregistrerats i annat land och redan har godkänt 
hästpass. 
 
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 ras. 
 
4.1.2 Begärda handlingar 
För utfärdande av hästpass (grundregistrering) och/eller stambokföring krävs att hästen 
är identifierad enligt något av de alternativ som beskrivs i avsnittet C1 i aktuell bilaga 
för respektive ras.  
 
Ifylld signalementsbeskrivning i original krävs vid utfärdande av en ny 
identitetshandling eller stambokföring av en häst utan en i passet ifylld 
signalementsbeskrivning. 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. 
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4.2 Tilläggsregistrering 
Registrerade hästdjur som förs in i Sverige och ska stanna i landet mer än 90 dagar 
samt hästdjur som stadigvarande finns i landet men som grundregistrerats och fått 
hästpass utfärdat i annan medlemsstat eller hästar som fått sitt pass utfärdat av 
organisation i Sverige som inte längre är verksam, ska tilläggsregistreras hos en svensk 
avelsorganisation enligt 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 det att hästdjuret förts in 
landet eller fått hästpass utfärdat i ett annat land. 
 
Vid tilläggsregistreringen registreras 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). Kopior tas på hästdjurets identitetshandling för arkivering och vid 
behov för utfärdande av duplikatpass. 
 
Önskar hästhållaren även registrera uppgifter om härstamning och/eller ägarskap 
alternativt stambokföra hästdjuret sker detta enligt bilagorna till dessa plan & riktlinjer 
beroende på vilken ras/kategori som är tillämplig 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. 
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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 efter födseln eller innan de skiljs från 
modern permanent och lämnar födelseanläggningen kommer i databasen och 
hästpassets avsnitt II del II anges inte vara avsett för slakt för användning som 
livsmedel 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 så identitetsuppgifterna 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 identitetsuppgifter ska hästhållaren, genom att skicka 
in hästpasset i original, meddela avelsorganisationen 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 avelsorganisationen 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 
avelsorganisationen 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 aktuell bilaga för 
respektive ras/kategori. 
 
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 ras. 
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4.7 Uppfödare 
En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var hos 
SH registrerad 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, 
kompletteras med ett tilläggsnamn före eller efter det ursprungliga namnet. Tillägg av 
namn får dock endast ske om det ursprungliga namnet behålls inom parentes under 
hela hästens livstid samt under förutsättning att ett tillägg godkänns enligt rasvisa 
bestämmelser. 
 
4.9 Förkommen originalhandling 
Då originalhandling (hästpass) förkommit ska hästhållaren lämna in en skriftlig 
redogörelse för förlusten samt 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 

signalementsbeskrivning och/eller blod/DNA-typning.  
2 Efterlysning av förlorad originalhandling sker på SH:s hemsida under en period av 

minst 30 dagar. 
 

Vid eventuella osäkerheter kring hästens identitet (t.ex. förlorat chip) krävs 
identitetskontroll genom blod/DNA-typning.  
 
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 
Som avelsorganisation utfärdar SH ej ersättande pass eftersom hästdjurets status 
ändras till ett hästdjur för avel och produktion. Hanteringen sker då enligt punkt 4.9.2 i 
SH:s Plan och Riktlinjer för hästdjur för avel och produktion.  
 
4.10 Lagring av underlag till registrering, hästpass och stambokföring 
Samtliga handlingar som inkommit i registrerings-, hästpass- och stamboksärenden 
arkiveras i brandsäkert arkiv i 35 år. 
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5. RASER SOM INGÅR I AVELSORGANISATIONEN  
 
Raser och registerkoder som ingår i avelsorganisationen framgår av bilaga 1 till dessa 
plan och riktlinjer. Avelsmål, antalet individer i rasen, rasbeskrivning samt 
stamboksindelning framgår av aktuell bilaga för respektive ras. 
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BILAGA 1 
 

SH är enligt avtal avelsorganisation för följande raser och kategorier: 

 

Kategori Registerkod Rasförening 
P & R i 
bilaga 

Tilläggsregistrering av 
registrerade hästdjur 
enligt grundkrav i 
Förordning 2015/262 

-- SH 2 

Tilläggsregistrering av 
registrerade hästdjur 
inklusive ägarskap 
mm. 

70 SH 3 

    

Ras Raskod Rasförening P & R i 
bilaga 

Dartmoor 40 Svenska Dartmoorsällskapet 4 

Shagya-arab 14 Svenska Shagya-
arabföreningen 

5 

Basjkir 20 
Svenska 
Basjkirhästföreningen 

6 

American Curly 19 
Svenska American Curly 
Horse Föreningen 

7 

Kaspisk Häst 46 
Swedish Caspian Horse 
Association 

8 

Haflinger 32 
Svenska 
Haflingerföreningen 

9 

Shire 29 
Svenska 
Shirehästföreningen 

10 

Irish Cob 25 
Svenska Föreningen för 
Irish Cob 

11 

Clydesdale 28 
Svenska 
Shirehästföreningen 

12 

Amerikansk 
miniatyrhäst 48 

Svenska 
Miniatyrhästföreningen 

13 

Kigermustang 50 
Svenska Kiger och 
Mustangföreningen 

14 
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BILAGA 2 
KATEGORI 
Tilläggsregistrering av registrerade hästdjur, dvs häst införd i stambok eller häst med 
FEI-pass, oavsett ras enligt grundkrav 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).  
 
A. BESKRIVNING 
Register för tilläggsregistrering av registrerade hästdjur. Endast uppgifterna i artikel 
38.1 i KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 enligt ovan. 
 
B. HÄSTDJUR I DENNA KATEGORI  
Se punkt 4.2 
 
C. TILLÄGGSREGISTRERING 
C.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. ID-
kontrollen ska ske i anslutning till ansökan om tilläggsregistrering, dock högst 30 dagar 
från ansökningstidpunkten. 
 
C.2 Registreringsnummer 
Vid tilläggsregistrering enligt grundkrav ges hästen ej svenskt registreringsnummer. 
 
C.3 Begärda handlingar 
För tilläggsregistrering krävs en komplett ifylld ansökningsblankett i original, 
hästpasset i original samt att hästen är identifierad enligt punkt C.1 ovan.  
 
D. ANTALET HÄSTDJUR  
Uppgift saknas i dagsläget. 
 
E. UPPDELNING AV REGISTRET 
Finns ej. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Varierar beroende på hästdjurets rastillhörighet. 
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BILAGA 3 
KATEGORI 
Tilläggsregistrering av registrerade hästdjur, dvs häst införd i stambok eller häst med 
FEI-pass, för ras som saknar svensk avelsorganisation eller där SH är avelsorganisation 
inklusive ägarskap mm enligt 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).  
 
A. BESKRIVNING 
Register för tilläggsregistrering av registrerade hästdjur, uppgifterna i artikel 38.1 i 
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/262 enligt ovan 
registreras samt uppgifter om ägarskap och/eller härstamning. 
 
B. HÄSTDJUR I DENNA KATEGORI  
Se punkt 4.2 
 
C. TILLÄGGSREGISTRERING 
C.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. ID-
kontrollen ska ske i anslutning till ansökan om tilläggsregistrering, dock högst 30 dagar 
från ansökningstidpunkten. 
 
C.2 Registreringsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 70, de två 
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna 
är löpnummer.  
 
C.3 Begärda handlingar 
För tilläggsregistrering krävs en komplett ifylld ansökningsblankett i original, 
hästpasset i original samt att hästen är identifierad enligt punkt C.1 ovan.  
 
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. Dokument från utländsk avelsorganisation med uppgifter om registrerad 
ägare godkänns under förutsättning att det är personen som ansöker om 
tilläggsregistrering. 
 
D. ANTALET HÄSTDJUR  
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Uppgift saknas i dagsläget. 
 
E. UPPDELNING AV REGISTRET 
Finns ej. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Varierar beroende på hästdjurets rastillhörighet. 
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BILAGA 4  
RAS 
Dartmoorponny. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Mankhöjd:  
Inte högre än 127 cm. 
 
Färg:  
Brun, svartbrun, svart, skimmel (både avblekbar och konstantskimmel) och fux. Skäck är 
ej tillåtet. Mycket vita tecken drar ner bedömningen. 
 
Huvud och hals: 
Litet och väl ansatt huvud. Små öron som ger ett vaket intryck. Stora ögon med vänligt 
uttryck. Käkar och hals ska inte vara grova. Välformad hals av medellängd. Hingstar ska 
ha en viss välvning på halsen. 
 
Bog: 
Det är av största vikt att bogen är lång och välliggande. Bogen ska inte vara för smal vid 
manken. 
 
Bål: 
Stark rygg av medellängd. Djup bål som är väl sluten. 
   
Bakparti:  
Starkt muskelfyllt kors av medellängd, varken för rakt eller starkt sluttande. Svansen ska 
inte vara lågt ansatt. 
 
Extremiteter:  
Lågt ansatta hasar med god längd från höft till has. Rejält benad under hasen. 
Muskelfylld skank. Ska inte vara krok- eller kohasig. Ska inte vara knipt under knät. 
Muskelfylld underarm av god längd. Framknät ska vara väl markerat och platt på 
framsidan. Skenan ska vara kort, bred och platt. Kotan ska vara vinklad men ej för lång. 
Hovarna ska vara välformade, starka och sunda.  
 
Rörelser:  
Bogfria och korrekta utan överdriven knäaktion och med gott hasarbete. 
 
Typ:  
Rikligt med man och svans. En vacker och vällinjerad ponny av god ridmodell, stadigt 
byggd med ger ändå ett ädelt intryck. 
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B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är en rastypisk Dartmoorponny som är särskilt lämplig för barn att rida och 
som också är en utmärkt körponny för vuxna. Särskilt stor vikt läggs vid att bibehålla 
rasens synnerligen goda temperament vilket gör den lämplig som förstahäst. 
Dartmoorponnyns karaktär är snäll, tålmodig, pålitlig och barnkär. Ett lugnt och stabilt 
lynne med framåtanda. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär och i förekommande 
fall transferdokument. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. Föl som är 
resultatet av en seminering måste verifieras på detta sätt. 

 
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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 40, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. Ston tilldelas udda löpnummer och hingstar och valacker tilldelas jämna 
löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Till och med 2015 har 504 st. Dartmoor förts in i stamboken i Sverige. 2015 betäckte 4 
hingstar 10 ston. Import sker kontinuerligt, företrädesvis från Storbritannien. Genom att 
stamboken är en dotterstambok till den engelska stamboken består rasens avelsbas inte 
bara av den svenska Dartmoorpopulationen utan även av avelsdjur från moderlandet 
och övriga länder som för dotterstamböcker.  
 
Seminverksamhet är tillåten. 
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E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Grundstambok avd 1 
Fadern ska vara riksstamboksförd i Sverige eller ha motsvarande status i The Dartmoor 
Pony Society’s stambok eller i godkänd dotterstambok till DPS. 
 
Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1 i Sverige eller i The Dartmoor Pony 
Society’s stambok eller i godkänd dotterstambok till DPS eller införd som SR2 i bilagan 
till stamboken. Modern måste också vara minst 3 år gammal det år fölet föds. 
 
Föl som registreras efter 31/12 födelseåret måste härstamningsverifieras med DNA. 
Nummerserien är 0000-7999. 
 
Denna avdelning motsvarar The Dartmoor Pony Society’s main body of the stud book. 
 
Grundstambok avd 2 
Hästen ska inte kunna införas i Grundstambok avdelning 1, men ska ha föräldrar införda 
i grundstamboken eller motsvarande i The Dartmoor Pony Society’s stambok eller i 
godkänd dotterstambok till DPS, alternativt kan modern vara införd som SR2 i bilagan 
till stamboken. 
Nummerserien är 9000-9999. 
 
Denna avdelning motsvarar The Dartmoor Pony Society’s X-register. 
 
Riksstambok för hingstar 
Hingstar som är införda i Grundstambok avd I och som vid avelsvärdering godkänts 
enligt rasvisa bestämmelser kan föras in i Riksstambok för hingstar efter att hingsten 
DNA-typats och verifierats mot fadern. Ponnyn tilldelas ett stamboksnummer vilket 
skrivs tillsammans med förkortningen RD.  
 
Denna avdelning motsvarar The Dartmoor Pony Society’s stallion register. 
 
Bilaga till stambok 
Endast för ston och deras avkommor som ingår i ”Moorland scheme” Bilagan innehåller 
tre avdelningar SR, SR1 och SR2. Endast ston som först förts in i bilagan till 
moderstamboken kan införas i bilagan. Nummerserien är 8000-8999. 
 
Denna avdelning motsvarar The Dartmoor Pony Society’s Supplementary Register. 
 
SR 
Ston födda på Dartmoorheden som inspekterats och godkänts för införande i denna 
bilaga.  
 
SR1 
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Ston efter i Stallion Register införd hingst och SR sto. 
 
SR2 
Ston efter i Stallion Register införd hingst och SR1 sto.  
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Originalstamboken förs av Dartmoor Pony Society i Storbritannien. 
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BILAGA 5 
RAS 
Shagya-arab 
 
A. RASBESKRIVNING 
Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung 
RZBO. 
 
Exteriör  
Färg  
Skimmel, brun, svart, fux.   
 
Allmänt intryck och typ 
Shagya-araben skall vara en vacker, elegant och harmonisk ridhäst, med distinkt 
arabtyp. Typiskt för rasen är fin hårbeklädnad och silkeslen man och svans, samt 
arabtypiskt huvud och kropp. Avelshingstar och avelsston skall uppvisa en tydlig 
könskaraktär, varvid hänsyn skall tas till den arabiska hästens sena utveckling.  
 
Icke önskvärt är avelsdjur med svagt utpräglad rastyp och/eller svag könskaraktär. 
    
Huvud 
Önskvärt är ett litet, torrt och välmodellerat huvud med konkav eller rak nosrygg. 
Ögonen skall vara stora och mörka och de ska vara placerade långt från varandra. 
Näsborrarna skall vara mörka, stora och skall lätt kunna vidgas. Huvudet skall vara väl 
ansatt på halsen och utrymmet mellan ganascherna skall vara tillräckligt stort. Hästens 
tandställning skall vara korrekt.   
 
Icke önskvärt är ett stort, tungt, grovt huvud, små ögon, ögon placerade alltför högt 
eller alltför långt åt sidan, trång käftgrop och alla former av felaktiga 
tandställningar.     
        
Hals  
Önskvärt är en lång, ädel ridhästhals med ett väl ansatt huvud med smidig övergång 
mellan huvud och hals såväl upptill (nacken) som nedtill (struplinjen) och en välvd hals. 
 
Icke önskvärt är en alltför högt eller alltför lågt ansatt hals, liksom en utpräglad 
underhals. Särskilt en kort, grov hals skall bedömas negativt.  
 
Bog och sadelläge 
Önskvärt är en lång, välliggande bog och en väl markerad och tillräckligt lång manke.  
 
Icke önskvärt är en kort, omarkerad, brant bog, en alltför omarkerad och kort eller 
mycket hög och spetsig manke. 
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Rygg 
Önskvärt är en väl sluten bål och en medellång, harmonisk, välmusklad ej alltför rak 
rygg, vilket möjliggör en elastisk ryggverksamhet. 
 
Icke önskvärt är en mycket kort eller en mycket lång rygg och en matt rygg med svagt 
eller spänt/välvt njurparti.  
 
Kors   
Önskvärt är ett långt och inte alltför sluttande kors. 
  
Icke önskvärt är ett alltför platt (horisontellt) eller mycket stupande eller kort kors. 
 
Extremiteter  
Önskvärt är torra, välmusklade framben med väl markerade ledgångar. Bakbenen skall 
vara korrekt vinklade med god inskening och breda hasor. Kotorna skall vara elastiska 
och medellånga.      
        
Icke önskvärt är alla felaktiga benställningar, svag muskulatur, alltför korta eller alltför 
långa, alltför upprätta och alltför veka kotor, alltför vinklad eller alltför rak has, samt att 
överarmen är vriden så att armbågen pekar inåt. 
 
Hovar     
Önskvärt är välformade och välproportionerliga hovar.   
 
Icke önskvärt är alla felaktiga hovformer liksom alltför trånga, små, stumma eller vida 
hovar och utflytande trakter.     
       
Rörelsernas korrekthet   
Önskvärt är korrekta rörelser på en rak linje sett framifrån.        
 
Icke önskvärt är samtliga avvikelser från ett korrekt rörelseschema, exempelvis nystande, 
biljardering eller ojämn gång, liksom instabila leder. 
 
Rörelser  
Skritt  
Önskvärt är en taktmässig, regelbunden fyrtaktig skritt, som är energisk, lösgjord och 
vägvinnande.  
 
Icke önskvärt är en ej taktmässig skritt eller en skritt med stört rörelsemönster 
(passgång), kort, markbunden eller stel skritt.        
 
Trav   
Önskvärt är en taktmässig (tvåtaktig) trav med god energi, bra påskjut och där bakbenen 
tydligt sätts in under hästens tyngdpunkt, vägvinnande och med utmärkt schwung och 
elasticitet, samt ett tydligt svävmoment. 
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Icke önskvärt är en ej taktmässig trav eller en trav utan energi, kort med dålig bogfrihet, 
flacka rörelser utan schwung eller en trav där hästen är låst i sina rörelser. 
 
Galopp 
Önskvärt är en taktmässig (tretaktig), energisk, kraftfull, stolt, schwungfull, rund och 
elastisk galopp ”i uppförsbacke“. 
 
Icke önskvärt är en ej taktmässig galopp, överilad galopp och markbundna, korta, flacka 
rörelser utan schwung. 
 
Hoppning   
Önskvärt är en mycket hoppglad, modig häst med god hoppförmåga, bra frambensteknik 
(välvinklade framben) och bra bakbensteknik (”öppnar upp sig” korrekt) samt en elastisk 
och väl välvd rygg (bascule) över hindret. Dessutom är det önskvärt med en optimal 
taxeringsförmåga och en utmärkt teknik.   
 
Icke önskvärt är en häst som är ovillig, rädd eller okontrollerad vid hoppning, som 
hoppar med hängande framben, hög huvudställning i språnget, indragna bakben eller 
en låst och rak rygg.   
 
Ridbarhet   
Önskvärt är för ryttaren angenäma rörelser, där ryttaren kan följa hästen väl, med god 
ryggverksamhet hos hästen, samt ett uppmärksamt, lätt, stadigt stöd, att hästen tuggar 
nöjt på bettet med tillräcklig salivproduktion, en god framåtbjudning och god 
läraktighet. 
 
Icke önskvärt är stötiga och för ryttaren obekväma rörelser, en spänd häst som ej 
kommer till lösgjordhet, som är motspänstig och går mot handen, är okänslig, klumpig, 
trög, hård i munnen eller med tungfel, med ett alltför slött eller alltför häftigt 
temperament och som inte har lätt för att lära.    
 
Övrigt 
Inre egenskaper 
Önskvärt är ett förtroendefullt och trevligt uppträdande i stallet, samt ett lugnt och 
tryggt uppträdande utanför stallet, ett stabilt temperament och god hanterbarhet vid 
ovanliga händelser och stressmoment.  
 
Icke önskvärt är ett falskt, lömskt uppträdande i stallet, oroligt och ängsligt uppträdande 
mot människor samt panikartade, okontrollerbara reaktioner vid ovanliga händelser och 
stressmoment.   
 
Sundhet 
Önskvärt är en robust, sund, långlivad häst med god fruktsamhet. Önskvärt är även 
uthållighet och anspråkslöshet. 
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Shagya-araben skall dessutom vara fri från ärftliga fel, sjukdomar i extremiteterna 
såsom Podotrochlose (strålbenshälta) OCD (osteochondros), spatt och artros i hovleden, 
liksom luftvägssjukdomar.  
 
B. AVELSMÅL 
Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO.  
Shagya-araben härstammar från de österrikiska och ungerska stuterierna Babolna, 
Mezöhegyes och Radautz, och är en vidareutveckling på internationell basis av den 
”arabiska hästen”. Avelsmålet är en långlinjerad, rejält byggd och relativt stor arabisk 
häst, lämplig både som ädel rid- och körhäst, för alla och envar. Avelsmålet ska uppnås 
genom renrasavel, med möjlighet att tillföra gener från arabiskt fullblod.
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C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt: 
 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original, 
samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

• Utländsk originalhandling av officiell status, signalementsbeskrivning och 
chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant samt DNA-typning av aktuell 
häst (gäller ej för importerad valack). 

• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation, där identiteten 
är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär samt DNA-typning av 
aktuell häst (gäller ej för importerad valack). 

 
Vid behov av professionell översättning av originalhandling ombesörjes och bekostas 
detta av hästägaren.  
 
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. ID-kontroll/ 
utfärdande av konturdiagram enligt ovan får inte utföras av hästägaren eller 
uppfödaren. 
 
Chip ska överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 i grundstamboken består av åtta siffror. De två första siffrorna är 
raskoden, de två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de 
fyra sista siffrorna är löpnummer. 
 
Raskod för renrasiga shagya-araber: 14 
Löpnummer Grundstambok avdelning I a: 0001-0999 
Löpnummer Grundstambok avdelning I b: 1001-1999 
Löpnummer Grundstambok avdelning II:   2001-2999 
Löpnummer Grundstambok avdelning III:  9001-9999  
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Uppskattningsvis finns totalt ca 3 000 Shagya-araber i världen. 
 
Länder med av ISG, godkänd Riksstambok: 
Bulgarien, Colombia, Danmark, Frankrike, Israel, Nederländerna, Norge, Rumänien, 
Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Venezuela och 
Österrike. Shagya-araber finns t ex också i följande länder: Irland, Italien, Polen, 
Ryssland och Storbritannien. 
 
I Sverige är antalet avelsdjur få och endast enstaka betäckningar sker.  
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
E1. Härstamningskrav  
Enligt Internationale Shagya-Araber Gesellschaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO: 
Berättigade för stambokföring är hästar som uppfyller kraven i avelsprogrammet, d.v.s: 
 
• de vars ursprung kan spåras tillbaka både på faders- och moderssidan till de 

statliga och privata ungerska och österrikiska stuterierna Bábolna, Mezöhegyes 
och Radautz, och som är införda i eller är berättigade att införas i en av ISG 
godkänd Riksstambok. 

• de vars ursprung uppfyller ovanstående krav, om fadern eller modern är arabiskt 
fullblod (ox), vilka som regel är godkända av WAHO och uppfyller kraven för ISG:s 
Rahmen-Zuchtbuchordnung (RZBO).  
 

E2. Grundstambokens indelning  
Grundstambok avd Ia och Ib. 
I dessa avdelningar införes häst som uppfyller härstamningskraven för Shagya-arab 
enligt E.1, och med minst 3 generationer fäder, d.v.s. far, farfar, morfar, farfarsfar, 
farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar som är införda i Hingstbok I eller dess bilaga. 
Fadern ska vid betäckningstillfället vara införd i Hingstbok I eller dess bilaga. 
 
För avd Ia gäller dessutom att minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara 
shagya-araber (max 9 ox).  
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För avd Ib gäller dessutom att mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska 
vara Shagya-araber (10 -15 ox). 
 
Grundstambok avd II (även tidigare avd IIa) 
I denna avdelning införes häst som uppfyller härstamningskraven för Shagya-arab enligt 
E.1, och har någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller mormorsfar som är införd/-
a i Hingstbok II eller dess bilaga. Minst 1 av de 16 förfäderna i fjärde generationen skall 
vara shagya-arab/-er (0-15 ox). 
 
Grundstambok avd III (tidigare IIb)      
I denna avdelning införes häst som uppfyller härstamningskraven för Shagya-arab enligt 
E.1, men som ej kan införas i Grundstambok avd Ia, Ib eller II. Fadern skall vara införd i 
Grundstambok. Minst 1 av de 16 förfäderna i fjärde generationen skall vara Shagya-
arab/-er. 
Sådan häst eller dess avkommor kan ej införas i Riksstamboken. 
 
E3. Riksstambokens indelning 
Enligt Internationale Gesellshaft ISG:s Rahmen-Zuchtbuchordnung RZBO. 
 
Hingstbok I  
Motsvarar Hengstbuch I i RZBO 
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten ska 
vara införd i Grundstambok avd Ia. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- resp 
Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen delpoäng 
under 5 vid avelsvärdering. Godkänt bruksprov inom angiven tid krävs för varaktigt 
godkännande. 
Mankhöjd vid tidpunkten för avelsvärderingen, minst 154 cm. 
 
Bilaga till Hingstbok I  
Motsvarar Anhang zu Hengstbuch I i RZBO 
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten 
ska vara införd i Grundstambok avd Ib. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- 
resp Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 7 och ingen 
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Godkänt bruksprov inom angiven tid krävs för 
varaktigt godkännande. Mankhöjd vid tidpunkten för avelsvärderingen, minst 154 cm. 
Här kan också arabiska fullblodshingstar (ox) införas om de är införda i av WAHO 
godkänd stambok och genomfört godkänd avelsvärdering enligt ovanstående 
bestämmelser. För dessa krävs ett godkänt bruksprov före införandet. 
 
Hingstbok II  
Motsvarar Hengstbuch II i RZBO 
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Hingsten ska 
vara införd i Grundstambok avd Ia. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- resp 
Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 7 vid avelsvärdering 
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och/eller icke godkänt bruksprov, eller vid tidpunkten för avelsvärderingen har en 
mankhöjd understigande 154 cm.  
 
Bilaga till Hingstbok II  
Motsvarar Anhang zu Hengstbuch II i RZBO 
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara shagya-araber. Hingsten 
ska vara införd i Grundstambok avd Ib. Båda föräldrarna måste vara införda i Hingst- 
resp Stobok I eller dess bilagor. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 7 vid 
avelsvärdering och/eller icke godkänt bruksprov, eller vid tidpunkten för 
avelsvärderingen har en mankhöjd understigande 154 cm. Här kan också arabiska 
fullblodshingstar (ox) införas om de är införda i av WAHO godkänd stambok och 
genomfört godkänd avelsvärdering enligt ovanstående bestämmelser.  
För dessa krävs ett godkänt bruksprov före införandet. 
 
Stobok I  - Huvudstobok 
Motsvarar Stutbuch I (Hauptstutbuch) i RZBO 
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska vara 
införd i Grundstambok avd Ia. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 6 och ingen 
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Fäder upp till och med 3:e generationen, d.v.s. far, 
farfar, morfar, farfarsfar, farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar ska vara införda i 
Hingstbok I eller dess bilaga.  
 
Bilaga till Stobok I  
Motsvarar Anhang zu Stutbuch I i RZBO 
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska 
vara införd i Grundstambok avd Ib. Erhållit en genomsnittspoäng på minst 6 och ingen 
delpoäng under 5 vid avelsvärdering. Fäder upp till och med 3:e generationen, dvs far, 
farfar, morfar, farfarsfar, farmorsfar, morfarsfar och mormorsfar ska vara införda i 
Hingstbok I eller dess bilaga. Här kan också arabiska fullblodsston (ox) införas om de är 
införda i av WAHO godkänd stambok och genomfört godkänd avelsvärdering enligt 
ovanstående bestämmelser. 
 
Stobok II  
Motsvarar Stutbuch II (Stutbuch) i RZBO 
Minst 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska vara 
införd i Grundstambok avd Ia eller II. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 6 vid 
avelsvärdering och/eller har någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller 
mormorsfar som är införd/-a i Hingstbok II eller dess bilaga. 
 
Bilaga till Stobok II  
Motsvarar Anhang zu Stutbuch II i RZBO 
Mindre än 7 av de 16 förfäderna i fjärde generationen ska vara Shagya-araber. Stoet ska 
vara införd i Grundstambok avd Ib eller II. Erhållit en genomsnittspoäng lägre än 6 vid 
avelsvärdering och/eller har någon eller några av far, morfar, morfarsfar eller 
mormorsfar som är införd/-a i Hingstbok II eller dess bilaga. Här kan också arabiska 
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fullblodsston (ox) införas om de är införda i av WAHO godkänd stambok och genomfört 
godkänd avelsvärdering enligt ovanstående bestämmelser. 
 
E4. Ursprungsregistrerade i annan stambok 
Shagya-araber som är ursprungsregistrerade i annat land, i av ISG godkänd stambok, 
införs i motsvarande avdelning i denna stambok.  
 
E5. Byte av avdelning i stambok 
Häst kan efter genomförd avelsvärdering byta från Grundstambok till Riksstambok. Häst 
kan efter upprepad avelsvärdering eller för hingst med icke godkänt bruksprov byta 
avdelning inom denna Riksstambok. 
 
F. INFÖRANDE AV OLIKA HÄRSTAMNINGAR 
Ej aktuellt. 
 
G. ORIGINALSTAMBOK 
Detta är en originalstambok för Shagya-araber. 
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BILAGA 6 
RAS 
Rysk basjkir. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Färg: Alla färger kan förekomma. Vanligast är rödblack, brunblack, musblack, fux, 

brun och isabell. De flesta hästar har ål och vilttecken. Ränder och andra 
mörka teckningar kan även förekomma t ex på manken, i pannan och på 
bogen. Ofta mörka öronspetsar. 

 
Huvud: Basjkirhästen påminner mycket om vildhästen (tarpanen) i sitt utseende med 

sitt stora, tunga och långa huvud, rak profil men över nosen oftast konvex. 
Normalstora till stora öron. Mer eller mindre sneda ögon kan förekomma. 

 
Hals: Kort till medellång hals som är brett ansatt. 
 
Bål: Välutvecklat, djupt framparti från sidan. Framifrån oftast smal bringa, särskilt 

hos yngre djur. Basjkirhästen utvecklas långsamt och kan växa ända upp till 
sju års ålder. Låg markerad manke. Stark och mycket böjlig rygg med 
sluttande kors och lågt ansatt svans. 

 
Ben: Korta, starka ben med långa lårmuskler och bra ledgångar samt runda starka 

hovar. Ofta hastrånga. 
 
Hårrem: Kraftig man och svans. Tät fin hårrem som är mycket kort sommartid. På 

vintern mycket tät och lång, oftast ullik. Längden på pälsen kan variera 
mycket beroende på väderleken och individ, från 2 mm varma somrar till 15 
cm riktigt kalla vintrar. 

 
Rörelser: Basjkirhästen har lugna, mjuka gångarter som är bekväma för ryttaren. 

Förutom skritt, trav och galopp kan tölt och pass förekomma. Den kan, 
särskilt i trav, ta sig fram säkert och snabbt på osäker mark. 

 
Basjkirfolket har inte avlat sin häst på utseende utan på duglighet. Basjkirhästen är 
mycket intelligent, lugn, klok, frisk, stark och mycket uthållig. Basjkirhästen är en viktig 
del inom kött- och mjölkproduktionen i Basjkirien. 
 
B. AVELSMÅL  
Svenska Basjkirföreningen (SBF) verkar genom avelsvärdering grundad på 
exteriörbedömning och bruksprov för att främja avel som bibehåller Basjkirhästens 
rastyp. Avelsmålen är att bibehålla en frisk och sund häst med god arbetsmoral. 
Hästarna skall även vara lättlärda, samarbetsvilliga samt mångsidiga. Stor vikt läggs 
även vid att bibehålla rasens mjuka gångarter med flyt genom hela hästens kropp. 
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C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Samtliga individer i hästens härstamning skall kunna spåras till ryska Basjkirhästar. 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt: 
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt 
härstamningsverifiering med DNA mor. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

 
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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 20, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
År 2015 uppgick antalet basjkirhästar i Sverige till 494 st. Under 2015 betäckte 3 st. 
hingstar totalt 9 ston. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Grundstambok avd I 
För att införas i avd I skall en häst: 
 
• ha en far som vid betäckningstillfället var införd i Riksstamboken alternativt vid 

betäckningstillfället var avelsvärderad med avelsvärdesklass G. 
• ha en mor som är införd i grundstambok avdelning I alternativt ha en mor införd i 

grundstambok avdelning II vars far och morfar är införda i Riksstamboken. 
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För att införas i avd I skall en importerad häst vara införd i respektive lands 
motsvarighet till grundstambok avd I. 
 
Grundstambok avd II 
För att införas i grundstambok avd II skall en häst: 
 
• vara fallen efter föräldrar som är införda i grundstamboken.  
• inte kunna införas i grundstambokens avd I. 
 
För att införas i grundstambok avdelning II skall en importerad häst vara införd i 
respektive lands motsvarighet till grundstamboken, utan att vara berättigad till att införas 
i grundstambokens avd I. Hästar i grundstambok avdelning II tilldelas ett löpnummer i 
9000-serien. 
 
Riksstambok - hingstar 
I denna del skall hingstar som ingår i grundstambokens avd I och som har en i 
riksstamboken införd moder införas. Hingsten ska vid avelsvärdering uppnått 
kvalitetskraven för klass I eller II. 
 
Riksstambok– ston 
I denna del införs ston införda i grundstambok avd 1 och som vid avelsvärdering uppfyllt 
rasvisa krav.  
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Detta är en originalstambok. 
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BILAGA 7 
RAS 
American Curly Horse. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Storlek 
Medelstorlek: 152 cm i mankhöjd. Variation mellan 140 – 162 cm förekommer. 
 
Färg 
Alla färger är tillåtna.  
 
Päls, man och svans 
Karaktäristiskt för rasens päls, man och svans är: 
 
Bålen (fint mjukt hår, kan upplevas släthårig i sommarpäls) 
• Lockig (från microcurl till flera cm långa), eller 
• Vågig (djupa mjuka vågor i pälsen), eller 
• Som krossad sammet (mjuka tjocka ansamlingar av lockar i hårremmen) 
 
Man (extra fint hår)  
• Skruvlockar 
• Vågig 
Manen kan fällas helt eller delvis på sommaren. Den ska vara delad dvs hänga på 
halsens båda sidor. 
 
Svans 
• Lockig, eller 
• Vågig 
Svansen kan partiellt fällas vid svansroten på sommaren. 
 
Hovskägg 
• Lockigt (att föredra), eller 
• Vågigt 
Hovskägget fälls på sommaren men behålls till viss del. 
 
Curlypälsen kan vara hypoallergen. Håren är runda istället för platta.  
 
Typ 
En liten till medelstor häst av allround/sporthästtyp. En American Curly ska vara stark 
och härdig. American Curly har en snabb återhämtning av puls och andning efter 
ansträngning. På grund av åren med korsningar förekommer curlyhästar med varierande 
utseende och storlek. 
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Huvud, hals och bål 
Hästen ska ha ett medelstort huvud med väl markerade ganascher och tydlig struplinje. 
Ögonen ska vara brett ansatta med uppåtböjda ögonfransar. Öronen ska vara korta till 
medellånga med lockig insida. Lockarna i öronen fälls inte totalt ut under sommaren. 
Djup, väl ansatt hals. Ryggen ska vara märkbart kort och indikera att curlyhästen har 
fem ländkotor. Bålen ska vara djup. Underlinjen ska vara skenbart lång och något 
uppdragen mot flanken. Curlyhästar ska ha kraftig benstomme och överarmen ska i 
förhållande till underarmen vara längre än denna. Fram- och bakdelar ska vara smidiga 
och muskulösa. Manken ska ej vara för markerad. Korset ska vara rakt eller svagt 
sluttande.  
 
Extremiteter 
Benstommen ska vara mycket stark. Hovarna ska vara nästan perfekt runda i sin form 
och mycket hårda och fasta, väl proportionerliga i förhållande till hästens storlek. 
 
Rörelser 
Gångarterna ska vara lätta och mjuka. 
 
Temperament 
Temperamentet ska vara lugnt. 
 
B. AVELSMÅL  
Aveln är inriktad på rastypiska, rasrena hästar och genom målmedveten avel 
eftersträvas en enhetlig typ av American Curly. Avelsmålet prioriteras i följande 
ordning: lynne, sundhet, exteriör. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
• Utländsk originalhandling från en inom EU godkänd avelsorganisation där 

identiteten är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern samt härstamningsverifiering med DNA mot far och 
mor. 

• Amerikanskt registreringsbevis utfärdat av ABC, signalementsbeskrivning och 
chipmärkning i original, utfört av SH godkänd ID-kontrollant. 

 
Pälsens lockighet ska kontrolleras vid identifieringen och noteras av kontrollanten på 
signalementsbeskrivningen. 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.  
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Chip ska överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 19 för hästar i 
huvudavsnittet och raskod 69 för hästar i bilagan, de två följande siffrorna anger de två 
sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer.  
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
Den första registreringen av American Curly Horse i Sverige skedde 1994 och 2015 var 
antalet registrerade hästar 332 st. Antal hingstar som användes i aveln 2015 var 7 st. 
och antal betäckta ston var 25 st. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stamboken består av ett huvudavsnitt uppdelat i fyra avdelningar samt en bilaga 
uppdelad i två avdelningar.  
 
HUVUDAVSNITT 
I grundstambokens avdelning I - IV införs American Curlyhästar som i alla led kan 
härledas till endera Svenska American Curly Hästföreningens stambok eller American 
Bashkir Curly Registry (ABC) som permanent, tentative, full registered, American Bashkir 
Curly Registry Full Book eller införd i ABC Blood Percentage Registry liksom American 
Bashkir Curly Blood Percentage Book. Grundstamboken är sluten. Häst, eller avkomma 
till häst, registrerad i bilagan är inte berättigad att föras in i grundstamboken.  
 
Grundstambok avd I 
Hästen ska vara lockig.  
 
Den ena föräldern ska vara införd i Grundstambok avd 1 eller i American Bashkir Curly 
Registry (ABC) som permanent, tentative eller full registered eller American Bashkir 
Curly Registry Full Book 
 
Den andra föräldern ska vara:  
• införd i Grundstambok avd I eller i American Bashkir Curly Registry (ABC) Full Curly 

Registry eller American Bashkir Curly Registry Full Book. 
• eller införd i Grundstambok avd II eller i American Bashkir Curly Registry (ABC) 

Blood Percentage Registry eller American Bashkir Curly Blood Percentage Book med 
beteckning 31/32. 

• eller införd i Grundstambok avd III eller i American Bashkir Curly Registry (ABC) 
Blood Percentage Straight Division. 

 
Denna avdelning motsvarar American Bashkir Curly Registry (ABC) Full Book.  
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Grundstambok avd II 
Hästen ska vara lockig. 
 
Den ena föräldern ska vara införd i Grundstambok avd 1 eller i American Bashkir Curly 
Registry (ABC) som permanent, tentative eller full registered eller American Bashkir 
Curly Registry Full Book. 
 
Den andra föräldern ska vara införd i Grundstambok avd II eller i American Bashkir Curly 
Registry (ABC) Blood Percentage Registry eller American Bashkir Curly Blood Percentage 
Book. 
Andelen Curly i härstamningen anges med beteckningarna ½, ¾, 7/8, 15/16, 31/32.  
Avkomman till häst med beteckningen ½ får själv beteckningen ¾ osv. 
 
Denna avdelning motsvarar American Bashkir Curly Registry (ABC) Blood Percentage 
Book. 
 
Grundstambok avd III 
Hästen ska vara släthårig. 
 
Far och mor ska båda vara införda i Grundstambok avd 1 eller i American Bashkir Curly 
Registry (ABC) som permanent, tentative eller full registered eller American Bashkir 
Curly Registry Full Book. 
 
Denna avdelning motsvarar American Bashkir Curly Registry (ABC) Full Book Straight 
Division. 
 
Grundstambok avd IV 
Far och mor ska vara införda i någon av stambokens avdelningar eller i American 
Bashkir Curly Registry (ABC) som permanent, tentative, full registered, eller American 
Bashkir Curly Registry Full Book eller införd i ABC Blood Percentage Registry eller 
American Bashkir Curly Blood Percentage Book. Hästen uppfyller inte kraven för att 
registreras i någon av avdelningarna I, II eller III. 
 
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer mellan 9000-9999. 
 
BILAGA 
Bilaga I 
Hästen ska vara lockig. 
 
För en förstagenerations-korsning ska far eller mor vara införd i Grundstambok avd I, II 
eller III. Den andra föräldern ska ha full härstamning av en annan ras och vara införd i 
stambokens huvudavsnitt för aktuell ras. För att häst ska vara berättigad till registrering 
i bilaga I ska minst 50 % av härstamningen vara American Bashkir Curly. 
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För avkomma där bägge föräldrarna är registrerade som raskod 69 eller som är 
berättigade att registreras som raskod 69 gäller att andelen American Curly-blod ska 
vara 50 % eller högre. 
 
Denna avdelning motsvarar American Bashkir Curly Registry (ABC) Curly Outcross Book. 
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer mellan 1-8999. 
 
Bilaga II 
Hästen ska vara släthårig. 
 
För en förstagenerations-korsning ska far eller mor vara införd i Grundstambok avd I, II 
eller III. Den andra föräldern ska ha full härstamning av en annan ras och vara införd i 
stambokens huvudavsnitt för aktuell ras. För att hästen ska vara berättigad till 
registrering i bilaga II ska minst 50 % av härstamningen vara American Bashkir Curly. 
 
För avkomma där bägge föräldrarna är registrerade som raskod 69 eller som är 
berättigade att registreras som raskod 69 gäller att andelen American Curly-blod ska 
vara 50 % eller högre. 
 
Denna avdelning motsvarar American Bashkir Curly Registry (ABC) Curly Outcross Book 
Straight Division. 
 
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer mellan 9000-9999. 
 
F. MODERSTAMBOK 
Detta är en originalstambok baserad på reglerna för American Bashkir Curly Registry. 
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BILAGA 8 
RAS 
Kaspisk häst. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Storlek 
Den idealiska mankhöjden överskrider inte 127 cm. 
 
Färg 
Alla färger är tillåtna utom skäck. 
 
Typ 
Kaspisk häst är en häst, inte en ponny, och bör därför betraktas på samma sätt som när 
man bedömer ett fullblod, dvs. ben, kropp och huvud bör alla ha motsvarande 
proportioner som hos ett fullblod. Korta ben eller ett oproportionerligt huvud är fel. 
Helhetsintrycket ska vara en väl ädel elegant häst i miniatyr. 
 
Skinnet är tunt, fint och smidigt och mörkt utom under vita tecken. Pälsen ska vara 
silkeslen och platt, ofta med en skimrande lyster på sommaren. Tjock vinterpäls. Rikligt 
med man och svans som är silkeslen. Manen är vanligtvis liggande (som hos ett 
fullblod) men kan växa sig mycket lång. Svansen hålls buren under rörelse.  
 
Huvud, hals och bål 
Ögonen ska vara mandelformade, stora, mörka, lågt ansatta och ofta framträdande. 
Näsborrarna ska vara stora, lågt ansatta, fint utmejslade, med möjlighet till betydande 
utvidgning under arbete. Öronen ska vara korta, brett ansatta, vakna, fint utmejslade 
och ofta märkbart spetsade i toppen. Huvudet ska vara brett och konkavt. Ganascherna 
ska vara mycket djupa och framträdande. Det ska finnas gott om utrymmer bakom 
ganascherna. Huvudet ska smalna av mot en fin, fast mule. Halsen ska vara lång och 
smidig. Bogen ska vara lång, sluttande och välformad med markerad manke. 
Karaktäristiskt är en smal kropp med stort djup. Bredden på bringan ska vara i 
proportion till bredden på kroppen. Smal bringa med tätt ansatta framben är inte 
önskvärt. Bålen ska vara väl sluten med välformat bakparti och bra sadelläge. Korset ska 
vara långt och sluttande från höft till bärbensknöl. Det ska vara relativt långt mellan 
bakknä och has. 
 
Extremiteter 
Karaktäristiskt är finlemmade med torra, platta skenor och flata knän. Välvinklade kotor, 
varken för upprätta eller sluttande. På grund av den kaspiska hästens bergsursprung har 
den en mer vinklad has än låglandsraser. 
 
Både fram- och bakhovar är oftast ovala och nätta med mycket stark hovvägg och sula 
samt mycket liten stråle. Det måste dock understrykas att detta kan variera med plats 
och terräng om hovarna bibehåller sin naturliga form för att säkerställa korrekt balans 
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och sundhet i hoven. Hovarna ska aldrig ha en konstlad form. Benen är vanligtvis torra 
med lite eller inget hovskägg. 
 
Rörelser 
Naturligt rörliga rörelser i alla gångarter. Lång och markbunden taktmässig trav med 
spektakulär användning av bogen. Mjuk, rund arbetsgalopp och snabb flack galopp för 
löp. Naturligt vig med exceptionell hoppförmåga. 
 
Temperament 
Mycket intelligent och alert, men mycket snäll och arbetsvillig. 
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är att bevara, skydda och främja den kaspiska hästen samt att producera en 
utomordentligt kapabel liten häst för sportens samtliga grenar, lämplig att ridas av 
barn och köras av barn och vuxna. Traditionella urvalskriterier som betonar sundhet, 
hållbarhet, uthållighet, konstitution, rörelser och rastyp samt uppfyller ICS rasstandard 
ska bibehållas. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation, där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original 
och härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt 
härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, härstamningsverifiering med DNA mot hästens far och mor. 

 
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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 46, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer.  
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
Antalet i Sverige registrerade Kaspiska hästar var 2015 94 st. Under år 2015 betäckte 4 
hingstar totalt 7 ston.  
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Den kaspiska hästen ska i alla led härstamma från Iran eller angränsande områden. 
Stamboken består endast av ett huvudavsnitt uppdelat i tre avdelningar.  
Grundstambok avd I 
För att föras in i grundstambok avd I ska: 
• Fadern vara införd i Riksstambok eller i motsvarande avdelning i The Caspian Horse 

Society’s stambok eller till denna godkänd dotterstambok.  
• Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1 eller i motsvarande avdelning i The 

Caspian Horse Society’s stambok eller till denna godkänd dotterstambok.  
 
Denna avdelning motsvarar The Caspian Horse Society’s The division of the pure-bred 
studbook – pure bred registration.  
 
Något tillfälligt register för sk “Foundation” hästar förs inte i Sverige utan de ska först 
accepteras av moderföreningen och införas i moderstamboken. Då detta är gjort kan de 
föras i denna avdelning av denna stambok.  
 
Grundstambok avd II 
En häst vars båda föräldrar är införda i huvudavsnittet i denna stambok eller The 
Caspian Horse Society’s stambok eller till denna godkänd dotterstambok men ej kan 
införas i avdelning I införs i denna avdelning.  
 
Löpnummerserien är 9000-9999 för dessa hästar.  
 
Denna avdelning motsvarar The Caspian Horse Society’s The division of the pure-bred 
studbook - The X-register. 
 
Riksstambok för hingstar 
Hingstar som är minst 24 månader gamla, införda i Grundstambok avd I och som vid 
avelsvärdering godkänts enligt rasvisa bestämmelser kan föras in i Riksstamboken för 
hingstar. 
Denna avdelning motsvarar The Caspian Horse Society’s Stallion Licences. 
 
F. MODERSTAMBOK 
Originalstamboken förs av The Caspian Horse Society i Storbritannien. 
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BILAGA 9 
RAS 
Haflinger. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Typ 
En uttrycksfull och harmonisk starkt byggd medelgrov rid- och körhäst med goda 
proportioner och elegans. Hästen ska ha ett gott temperament och arbeta energiskt och 
vägvinnande.  
 
Färg 
Endast fuxfärg i olika nyanser är tillåtet, helst med ljus man och svans. En gyllene 
fuxfärg är idealet. Taglet ska vara rikligt och silkeslent. Vita tecken på benen är inte 
önskvärt. 
 
Huvud 
Ska vara torrt och uttrycksfullt med väl markerade ganascher, harmoniskt med stora 
mörka uttrycksfulla och livliga ögon. Ögonbågarna ska vara markerade. Nosryggen ska 
vara lätt konkav och näsborrarna stora. Öronen ska vara rörliga, väl ansatta och ej för 
stora. Huvudet skall vara väl ansatt på halsen och får ej ge ett tungt intryck.  
 
Hals 
Halsen bör vara rak och väl ansatt (45 grader), ej för grov med god längd som är 
proportionerlig i förhållande till huvud och bål. 
 
Bålen 
Manken ska vara väl markerad av god längd. Bogen ska vara lång och sluttande med 
god muskulatur. Bringan ska vara bred och välmusklad. Bröstbenet ska vara välvt utåt 
mellan armbågarna. Ryggen skall vara stark och muskulös av medellängd. Länden ska 
vara bred, kort och välmusklad med ett starkt njurparti. En haflinger ska ej ha hängbuk. 
Korset bör vara långt, brett och lätt sluttande. Svansen skall vara väl ansatt och lång 
med mycket tagel. 
 
Benen 
Benen skall vara relativt korta och torra, med korrekt benställning, breda, väl markerade 
ledgångar och hasar. Lår och skank ska vara mycket välmusklade. Skenbenen ska vara 
korta och torra med tydliga senor. Skenbensomfånget ska vara minst 17 cm (ston) och 
18 cm (hingstar) och får ej överskrida 21 cm (ston) 22 cm (hingstar). Kotorna ska vara 
starka och rättställda. Hovarna skall vara sunda, välformade, hårda och helst 
pigmenterade. 
 
Rörelser 
Rörelserna skall vara korrekta, elastiska, energiska, taktmässiga och vägvinnande med 
starkt påskjut.  
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Storlek 
Mankhöjden vid tidigast 30 månaders ålder ska vara minst 137 cm. Bröstomfånget ska 
vara minst 155 cm för ston och minst 165 cm för hingstar.  
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är en rastypisk, sund, lättfödd och stark familjehäst med gott lynne och bred 
användbarhet inom rid- och körsport. 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt 
härstamningsverifiering med DNA mot mor. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

 
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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med 
standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm. 
 
I passet skall anges 5 leds härstamning och eventuell arabblodsinblandning. 
 
C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 32, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
Totalt har 1500 st. Haflinger förts in i grundstamboken i Sverige t.o.m. 2015. Under år 
2015 betäckte 10 hingstar totalt 24 ston.  
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E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Grundstambok avd I 
För att införas i avd I skall en häst: 
 
• ha en far som vid betäckningstillfället var införd i Riksstamboken alternativt som 

avelshingst vara införd i en annan erkänd Haflingerstambok, 
• ha en mor som är införd i Riksstamboken eller vara införd i ANACRHAI’s registro 

fattrici,i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI eller annan 
erkänd Haflingerstambok, 

• ha sex generationers känd härstamning, 
• ha en andel främmande blod som inte överstiger 1,56 %, 
• vara fallen ur någon av rasens sju erkända hingstlinjer (Anselmo, Bolzano, Massimo, 

Nibbio, Stelvio, Student & Willi). 
 
Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro puledri och för att införas i avd I skall 
en importerad häst vara införd i ANACRHAI’s registro puledri eller respektive lands 
motsvarighet till ANACRHAI’s registro puledri. 
 
Grundstambok avd II  
För att införas i grundstambok avd II skall en häst: 
• vara fallen efter föräldrar som är införda i grundstamboken eller införd i ANACRHAI’s 

registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI,  
• inte kunna införas i grundstambokens avd I. 
 
Hästar i grundstambok avdelning II tilldelas ett löpnummer i 9000-serien. 
 
Riksstambok - hingstar 
I denna införs hingstar som är införda i grundstambokens avd I eller införda i ANACRHAI’s 
registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI. Hingsten 
ska vid avelsvärdering uppfylla rasvisa krav. 
 
Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro stalloni och hingstar införda i denna 
registro stalloni eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI förs 
direkt in i denna avdelning utan krav på avelsvärdering. 
 
Riksstambok– ston 
I denna införs ston som är införda i grundstambokens avd I eller införda i ANACRHAI’s 
registro puledri eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI. Stoet ska 
vid avelsvärdering uppfyllt rasvisa krav. 
 
Denna avdelning motsvarar ANACRHAI’s registro fattrici och ston införda i registro fattrici 
eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till ANACRHAI förs direkt in i denna 
avdelning utan krav på avelsvärdering. 
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F. ORIGINALSTAMBOK 
Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger di Italia (ANACRHAI) är 
originalstambok. 
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BILAGA 10 
RAS 
Shire. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Färg 
Svart, svartbrun, mörkbrun, brun och skimmel (avblekbar från någon av de godkända 
grundfärgerna). Kraftigt stickelhårighet accepteras ej på avelshingstar men på ston och 
valacker. Stora vita fält på kroppen är ej önskvärt på avelshingstar men tillåts på ston 
och valacker. Övriga tecken är tillåtna. Bläs och fyra vita strumpor är önskvärt. Fux och 
konstantskimmel är ej tillåtna. 
 
Storlek 
Mankhöjd för hingstar bör vara minst 173 cm vid fullvuxen ålder. Genomsnittet ligger 
runt cirka 178 cm. Ston minst 163 cm i mankhöjd vid fullvuxen ålder. Mankhöjden för 
en valack ska vara minst 168 cm vid fullvuxen ålder. Bröstomfång från 183 cm för 
hingstar och valacker och 152 cm för ston. Bröstomfånget ska vara i harmoni med 
hästens övriga byggnad. 
 
Typ 
En stor högställd häst av kallblodstyp. En Shirehingst skall vara maskulin med stark 
hingstkaraktär. Ett Shiresto bör vara långlinjerat med ett bra djup och med god plats att 
bära sitt föl. Det är viktigt att stoet har en utpräglad feminin könskaraktär. En valack ska 
vara reslig, välbalanserad, modig och arbetsvillig. 
 
Huvud 
Huvudet skall vara långt och finmejslat med långa skarpskurna öron. Ett stos huvud ska 
vare sig vara för stort eller litet och ha ett feminint uttryck. Ögonen skall vara stora med 
ett fogligt uttryck. Glasöga är ej tillåtet för hingstar eller för sto som avses införas i 
bilagan. Nosryggen skall vara något konvex med stora tunna näsborrar. Grova ganascher 
är ej önskvärt. Fasta läppar. 
 
Hals 
Väl ansatt med god välvning och med god hingstkaraktär hos hingstar. Hos ston ska 
halsen vara något välvd och ej maskulin. Halslängden ska vara i proportion till kroppen. 
 
Bog 
Djup, väl liggande och med ett bra selläge (collersele). 
 
Bål 
En bred och välmusklad bringa med frambenen väl under kroppen, för att främja 
rörelsernas framåtgripning. Ett gott djup med väl välvda revben. 
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Rygg 
Skall vara kort, stark och välmusklad, samt väl sluten i sitt njurparti. Ryggen skall ej vara 
sänkt eller karpryggad. Ston har ibland en något längre rygg än vad hingstarna har. 
 
Bakdel 
Långt, sluttande kors. Välformat och välmusklat bakparti. 
 
Framben 
Bör vara så starka och raka som möjligt ned till kotan, med ovala skenben. Kotornas 
längd skall harmoniera till kroppens övriga byggnad, men kan vara något mjuka. 
 
Bakben 
Hästen bör ej stå för långt bakom sig. Hasen skall vara djup, bred, platt och väl vinklad 
med proportionerligt långa skenben.  
 
Hovarna 
Skall vara djupa, vida och starka med öppna trakter och täckta med rakt och silkeslent, 
ej för rikligt hovskägg. Hornkvaliteten skall vara hård och stark. 
 
Rörelser 
Skall vara lediga och vägvinnande med bra påskjut. Hasarna bör hållas tätt ihop och 
skenorna skall vara parallella. Rörelserna skall vara korrekta. 
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är en mentalt och fysiskt sund Shire-häst som är bruksmässigt och exteriört 
fullgod. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
Hingstar och valacker: 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt 
härstamningsverifiering med DNA mot mor. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 
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Ston:  
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 
 
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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 29, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Totalt har 418 st. Shire införts i grundstamboken i Sverige t.o.m. 2015. Under 2015 
betäckte 2 hingstar 2 ston. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stamboken är upp delad i ett huvudavsnitt och en bilaga. Huvudavsnittet är uppdelat i 
fyra avdelningar och bilagan är uppdelad i två avdelningar. 
 
HUVUDAVSNITT 
Grundstambok Avd I Hingstar  
Fadern ska vara riksstamboksförd i Sverige eller vara införd i The Shire Horse Society 
som Stallion eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire Horse 
Societys stambok. 
 
Modern ska vara införd i Grundstambok Ston i Sverige eller vara införd i The Shire Horse 
Societys stambok eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire Horse 
Societys stambok. 
 
Denna avdelning motsvarar The Shire Horse Society Colt Foal Notification 
 
Grundstambok Avd 1 Ston 
Fadern ska vara riksstamboksförd i Sverige eller vara införd i The Shire Horse Society 
som Stallion eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire Horse 
Societys stambok. 
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Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1 Ston i Sverige eller vara införd i The Shire 
Horse Societys stambok eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire 
Horse Societys stambok. Alternativt kan modern vara införd i bilagan avd B eller vara 
införd i The Shire Horse Societys B-register eller i motsvarande avdelning i en 
dotterstambok till The Shire Horse Societys stambok. 
 
Denna avdelning motsvarar The Shire Horse Society Filly Foal Entry in Stud Book 
 
Grundstambok Avd 2 
Hästen uppfyller inte villkoren för att införas i avd 1. Fadern ska vara införd i 
huvudavsnittet av denna stambok eller i huvudavsnittet i The Shire Horse Society 
stambok eller i huvudavsnittet i en dotterstambok till The Shire Societys stambok. 
 
Modern ska vara införd i huvudavsnittet av denna stambok eller vara införd i huvud 
avsnittet i The Shire Horse Societys stambok eller i huvudavsnittet i en dotterstambok 
till The Shire Horse Societys stambok. Alternativt kan modern vara införd i bilagan avd 
B eller vara införd i The Shire Horse Societys B-register eller i motsvarande avdelning i 
en dotterstambok till The Shire Horse Societys stambok. Löpnummerserien är 9000-
9999 för dessa hästar.  
 
Denna avdelning motsvarar SHS Non breeding animals and geldings register. 
 
Riksstambok för hingstar 
Hingstar som är införda i Grundstambok Hingstar och som vid avelsvärdering godkänts 
enligt rasvisa bestämmelser och har sin härstamning verifierad med DNA kan föras in i 
Riksstambok för hingstar.  
 
Denna avdelning motsvarar SHS stallion register. 
 
BILAGA 
Endast för ston. Bilagan innehåller två avdelningar A och B.  
 
Bilaga avd A 
För att införas i denna avdelning av bilagan ska stoet först vara införd i The Shire Horse 
Society Grade ”A” Register. 
 
Motsvarar SHS Grade ”A” Register. 
 
Bilaga avd B 
Fadern ska vara riksstamboksförd i Sverige eller vara införd i The Shire Horse Society 
som Stallion eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire Horse 
Societys stambok. 
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Modern ska vara införd i bilagans avd A eller vara införd i The Shire Horse Societys A-
register eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Shire Horse Societys 
stambok eller vara införd i The Clydesdale Horse Societys stambok eller i en 
dotterstambok till The Clydesdale Horse Societys stambok. 
 
Motsvarar SHS Grade ”B” Register. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Originalstamboken förs av The Shire Horse Society i Storbritannien. 
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BILAGA 11 
RAS 
Irish Cob. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Generellt utseende 
Den Irländska Coben (IC) är med sin unika gång, sin ymniga hårprakt och otaliga 
färgvarianter en vacker syn, när den är som bäst.  IC’n är kompakt och kraftfull, fyllig 
både vad det gäller muskler och benstomme och duger bra som allroundhäst. Den 
Irländska Coben är väl balanserad och proportionerlig och står rakt och vinkelrätt och 
utgör en imponerande syn. IC betecknas som en medeltung till tung häst.  
 
Topplinje 
Huvudet, som ska hållas stolt, bärs högt på en kraftfull, välvd, väl ansatt hals. Halsen 
skall fortsätta genom en bra manke och sluta där ryggen tar vid, detta skall vara särskilt 
framträdande hos hingstar.  
 
Ryggen som skall vara kort och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors, (ryggraden 
och/eller höftbenen skall inte framträda). Kruppan är ganska hög och generös, med väl 
definierade korsmuskler. De övre delarna av lårmusklerna skall vara exceptionellt 
välmusklade, grova och fylliga. Vinkel från kruppan till svansen, skall slutta mjukt nedåt 
och skall inte vara överdriven. Detta öppnar för en hög, väl ansatt svans och bidrar till 
bra, väl rundade skinkor.  
 
Temperament 
IC skall vara foglig och samarbetsvillig och ha en vänlig inställning till människor och 
andra djur. 
 
Mankhöjd 
Upp till 170 cm.  
 
Huvud 
Skall vara rakt, ståtligt och väl proportionerat till resten av kroppen. Pannan skall vara 
bred och mulen, käkarna och kinderna kraftiga. 
 
Mun 
Bettet skall vara korrekt. 
 
Ögon 
Ögonen skall vara runda, stora, uttrycksfulla och inte sitta för tätt. 
 
Öron 
Öronen skall vara välformade och väl ansatta. 
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Halsen 
Halsen skall vara kompakt, men inte för kort och skall vara väl musklad, speciellt hos 
hingstar. 
 
Skuldrorna 
Skall vara fylliga, kraftfulla och välvinklade. 
 
Manken  
Skall vara medelstor och inbäddad av muskler och fett.  
 
Bringan 
Skall vara kraftfull, väl musklad. 
 
Ryggen 
Skall vara kort, muskulös och slutta mjukt uppåt mot ett välmusklat kors. 
 
Bakdel och bakben 
Bakdelen skall vara mycket fyllig, väl rundad, bred och kraftfull med ett väl musklat 
kors. Låren skall också vara fylliga, med långa lårmuskler, ha en harmonisk övergång till 
välvinklade kraftfulla haser. 
 
Kroppen 
Skall vara kort och kompakt med rund bröstkorg.  
 
Framben  
Skall vara kraftfulla och ej för korta, och överarmen skall vara välmusklad och av god 
proportionerlig längd  
 
Knän och haser 
Skall vara väl utvecklade och generösa men väl proportionerade till resten av hästen. 
 
Kotor och kotleder 
Skall vara kraftiga men inte för långa. Raka eller övervinklade kotleder är fel.  
 
Hovarna 
Skall vara välformade, och väl proportionerade till övriga hästen. 
 
Hovskägg 
Mycket hovskägg är karaktäristiskt och rastypiskt för IC. Detta är speciellt framträdande 
hos de grövre IC, men kan variera något hos de medeltunga IC samt hos stona. 
Benbehåringen/hovskägg skall som minst börja från baksidan av hasen eller karpus och 
falla ned för att tjockt täcka karleder och ballar. Benbehåring/hovskägg skall också falla 
ned över framdelen av hoven, minst från kronranden.    
 
Man och svans 
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Skall vara rikliga och av ansenlig längd. 
 
Gången 
Skall vara felfri och fri från uppenbara, medfödda fel. I trav är en något överdrivet hög 
benaktion, som involverar skuldror och framben, eftersträvansvärt för att få fram den 
typiska IC-traven. Detta steg ger extra hållning och stil även åt de tyngre IC och därmed 
ett intryck av lätthet i rörelsen. Viss rörelsedifferens kan tillåtas men ska då vara liksidig 
och ej överdriven. Generellt skall gången hos IC vara rask och jämn, med bra, rak 
steglängd 
 
Presentation 
Vid bedömning av IC, bör man, svans och hovskägg inte klippas. Manen kan vara flätad, 
men det är önskvärt att låta man och svans hänga fritt och naturligt. 
 
Färg 
De mest typiska färgerna för rasen är svart, brun/mörkbrun, fux, isabell, avblekbar 
skimmel och konstantskimmel. Färgerna kan vara solida eller skäckar. Alla färger är 
dock tillåtna.  
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är en rastypisk häst som bevarat den Irländska Cobens traditionella typ och 
temperament, en mångsidig häst av kallblodstyp, lämpad för så väl körning som ridning. 
Rasen får aldrig bli lätt i typen så att den förlorar ett av sina mest karaktäristiska drag, 
benbehåringen. En sund avel med rastypiska individer ska bedrivas. Bedömning av 
hingstar och ston ska ske för att hitta lämpliga individer att föra in i Riksstamboken.   
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt: 
 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original, 
härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation, där identiteten 
är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller 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. Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern 
under födelseåret måste åldern verifieras enligt tänder av en veterinär.  
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Chip ska överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller HDX-teknik. Chip ska kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med 
standarden ISO 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm. 
 
ID-kontroll/ utfärdande av konturdiagram enligt ovan får inte utföras av hästägaren 
eller uppfödaren. 
 
Hästens namn får inte förekomma sedan tidigare i den svenska stamboken. Suffix eller 
prefix får läggas till namnet för att detta ska bli unikt. 
 
C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är raskoden 25, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. Registreringsnummer tilldelas i turordning allt eftersom de fullständiga 
registreringsansökningarna kommer in. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
Totalt har 1000 st. Irish Cob införts i stamboken i Sverige t.o.m. 2015. Under år 2015 
betäckte 9 hingstar 28 ston.  
  
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stambokens huvudavsnitt består av en Rikstambok och en Grundstambok. Dessutom 
finns en bilaga uppdelad i Bilaga till Riksstambok och Bilaga till Grundstambok. 
 
HUVUDAVSNITT 
Riksstambok 
I Rikstamboken införs hingstar och ston införda i Grundstamboken som genomfört 
avelsvärdering med godkänt resultat. 
 
Detta motsvarar Main Elite Stallion Class och Main Elite Mare Class i Irish Cob Studbook 
Rules. 
 
Grundstambok 
Grundstamboken består av 5 avdelningar 
 
Avdelning 1A 
Fadern ska vara införd i Rikstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara 
införd i Rikstamboken. 
Detta motsvarar Main Basic Register Class 1A i Irish cob Studbook Rules. 
 
Avdelning 1B 
Fadern ska vara införd i Rikstambok eller Bilaga till Riksstambok. Modern ska vara 
införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. 
Detta motsvarar Main Basic Register Class 1B i Irish Cob Studbook Rules. 
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Avdelning 2A 
Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara 
införd i Rikstamboken. 
 
Detta motsvarar Main Basic Register Class 2A i Irish Cob Studbook Rules. 
 
Avdelning 2B 
Fadern ska vara införd i Grundstambok eller Bilaga till Grundstambok. Modern ska vara 
införd i Grundstambok eller Bilaga till grundstambok. 
 
Detta motsvarar Main Basic Register Class 2B i Irish Cob Studbook Rules. 
 
Avdelning 3 
Föräldradjuren ska vara införda i huvudavsnittet i stamboken. I denna avdelning införs 
efter godkänd typbesiktning hingstar och ston införda i godkända stamböcker för Irish 
Cob Part Bred, Irish Cob Crossbred, Irish Piebald and Skewbald, Skewbald and Piebald, 
Irish Sport Horse, Gypsy Cob, Coloured Horse, Tinker samt enbart ston införda i 
godkända stamböcker för Shire, Clydesdale och Welsh Cob. Manköjden måste vara 
under 170 cm. 
 
Detta motsvarar Main Basic Register Cross Breeding Programme i Irish Cob Studbook 
Rules. 
 
BILAGA 
Bilaga till Riksstambok 
I denna avdelning införs hingstar införd i bilaga till Grundstambok som genomfört alla 
moment vid avelsvärdering med godkänt resultat utom härstamningsvärderingen. 
 
Detta motsvarar Supplementary Elite Stallion Class i Irish Cob Studbook Rules. 
 
Bilaga till Grundstambok 
I denna avdelning införs efter godkänd typbesiktning hingstar, ston och valacker som ej 
kan införas i Grundstamboken 
 
Detta motsvarar Supplementary Basic Register i Irish Cob Studbook Rules 
 
F. INFÖRANDE AV OLIKA HÄRSTAMNINGAR 
Irish Cob som är införda i någon annan godkänd stambok för Irish Cob ska införas i den 
stamboksklass för vilken kraven är uppnådda. 
 
G. MODERSTAMBOK 
Originalstamboken för Irish Cob förs av Horse Sport Ireland på Irland. 
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BILAGA 12 
RAS 
Clydesdale. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Färger 
Att föredra är de traditionella färgerna, mörkbrun eller brun med vit strimbläs och fyra 
vita helstrumpor. Vanligt förekommande är fux, svart, ljusbrun och stickelhåriga 
varianter av dessa. Skimmel är accepterat, men ganska ovanligt. 
 
Mankhöjden 
Bör ligga mellan173 cm och 185cm för hingstar och mellan 164 och 182 cm för ston. 
 
Typ 
En Clydesdale bör ha en bred och tydlig överlinje, väl i proportion till kroppens djup och 
höjd. Benen ska vara fina och rena med tunt, fint hovskägg, välmarkerade leder och 
senor. Vid fullvuxen ålder bör hästen vara väl balanserad. Sedd från sidan bör kroppen 
ha ett gott djup, framifrån eller bakifrån bör den visa bredd och massa. Kroppens djup 
och höjd, bör vara ungefärligen densamma. Dessa proportioner gör att 
Clydesdalehästens vikt kan användas mest fördelaktigt.  
 
Hästens mest framträdande kvaliteter sitter i ben, hud och hår på ben och hovar. Såväl 
som att det allmänna intrycket ska utstråla stor värdighet, ett visst mått av högre rang. 
  
Clydesdalehästens skelett bör vara hårt och tätt, med stark och kompakt cellstruktur. 
Hovskägget som sitter utmed baksidan av skenbenet är en indikation på benets kvalitet 
och bör vara långt, tunt och rakt. Hästen ska vara uppmärksam, foglig och lättlärd. 
 
Huvudet  
Bör vara i normalstorlek i proportion till kroppen. Nosryggen bör helst vara mer rak, än 
konkav eller konvex. Mulen bör vara bred och ganska fyrkantig. Läpparna bör vara tunna 
hellre än tjocka och hållas väl slutna. Näsborrarna bör vara stora och öppna och 
underkäken djup och bred med stora vinklar. Ögonen ska vara framträdande och bör 
helst vara runda, ljusa, klara med ett fogligt och intelligent uttryck. Ögonlocken bör vara 
tunna och släta. När ögats iris är färglös ser ögat ut att vara vitt, ett så kallat glasöga. 
Ögonen bör sitta långt isär och pannan bör vara lätt välvd, avsmalnande ovanför 
ögonen upp till nacken. Öronen bör vara spetsiga, medelstora och väl satta. 
 
Halsen  
Bör vara måttligt lång, muskulös utan att vara alltför kraftig, välvd och väl ansatt. 
Huvudet bör vara ansatt med rätt vinkel mot halsen. Bra huvud, hals och bog anger 
karaktär och ger hästen goda förutsättningar. 
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Bogen  
Bör vara muskulös och måttligt sluttande med ett bra selläge och väl markerad manke. 
Överarmsbenet på en Clydesdale bör vara förhållandevis kort, brett och väl musklat med 
en lång bred underarm. Stora, breda, platta och raka knän bör ej vara vida eller trånga 
så att knäna har möjlighet att slå ihop. Detta gör att benen står väl under kroppen och 
tillför önskad placering och rörelser. Knät bör vara rakt från bogen till kotleden. Senan 
på baksidan av knät bör bidra med att ge djup och styrka. 
 
Skenbenen  
Skenbenen fram bör vara platta och hårda och så långa att de placerar knäna väl uppe 
på benet. Skenbenet sett från sidan bör vara långt, vitt, tunn/smal och platt. Senorna 
bör vara välmarkerade. Det långa hovskägget bör börja från baksidan av senan och inte 
från sidan av skenbenet. Det ska vara mjukt, silkigt och rakt. Sett från sidan ska 
hovskägget vara vidsträckt, men sett framifrån ska det vara smalt, fint och prydligt. 
Frambenen bör stå väl under bogen och stå lodräta från bogen ned till kotleden. Hoven 
ska vara sund och stark. Bra hornkvalitet, med vida öppna trakter och stark bakdel är att 
föredra annars har hästen en tendens att utveckla osunda hovar.  
 
Bringan  
Bör var välutvecklad, djup och rymlig med stort bröstomfång och väl markerad manke. 
Ryggen ska vara kort, bred och väl underbyggd och lätt sluttande upp mot korset. 
Länden ska vara kort och bred och väl musklad. Den här delen av ryggen ska vara kort 
och så bred som möjligt, med långa revben, väl välvda och sittande tätt ihop. 
 
Underlinjen  
Bör vara ganska horisontell och flankerna bör sitta lågt och vara fulla, ej insjunkna. 
 
Bakdelen  
Bakdelen är den bästa källan till drivkraft. Höfterna bör vara breda men i harmoni med 
övriga kroppen och väl musklad. Korset ska vara långt, sett från sidan och brett sett 
bakifrån och något sluttande från höfterna till svansansättningen. Det är viktigt att 
svansen är högt ansatt. Låret bör vara kort men kraftigt musklat. 
 
Hasarna  
Hasarna är en av de viktigaste delarna på hästen eftersom det är här musklernas 
ansträngning är koncentrerad till under rörelse. Hasen ska vara bred sedd från sidan och 
smal. Hasspetesen skall var framträdande och leden i sin helhet sett från sidan skall 
vara väl underbyggd av ett brett skenben nedanför hasen. Hasen bör vara något vinklad 
och hållas tätt ohop och vara parallella, ej vara kohasig sedd bakifrån. Hasen bör ej vara 
fyllig eller svullen. 
 
Bakre skenbenen,  
Bakre skenbenen, såväl som de främre, bör vara breda sedda från sidan och tunna/smala 
sedda framifrån. De bör hållas lodräta. Hovskägget på bakbenen, såväl som på 
frambenen, bör vara yvigt om kotan är något mindre sned/skev än de fram. Bakhovarna 
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bör vara något mindre än framhovarna, inte lika runda, men av god hornkvalitet och 
med vida, öppna trakter. 
 
Bakbenen 
Bakbenen, såväl som frambenen, bör vara väl satta under kroppen, ej stå med bakbenen 
bakom sig utan stå med dem väl under sig så att bakdelens muskler ser större ut i 
förhållande till lårmusklerna. Skanken ska vara framträdande. Clydesdale bör vara något 
lätt utåttåad bak. Från hasspetsen och ner till marken bör benet vara av god längd. 
 
Rörelserna 
Ska vara taktmässiga, fram och bakbensrörelser bör vara i harmoni med varandra. 
Bakhoven bör sättas i rörelse framåt lika bestämt som med framhovarna, vilka bör föras 
fram taktmässigt. I skritten bör bakfoten som minimum sättas ned i framhovens 
hovavtryck. Korta steg är en defekt på en arbetshäst. Hasorna bör vara något lätt 
vinklade. I trav bör Clydesdalehästen böja benet vid knät och hasen, så pass att man 
bakifrån kan se undersidan av hoven eller skon i varje steg. 
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet är en mentalt och fysiskt sund, rastypisk Clydesdale-häst som är 
bruksmässigt och exteriört fullgod. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
Hingstar och valacker: 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern samt korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original samt 
härstamningsverifiering med DNA mot mor. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 

 
Ston:  
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor. 
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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 överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- 
eller 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 raskoden 28, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Totalt har 19 st. Clydesdalehästar införts i grundstamboken i Sverige t.o.m. 2015.  
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stamboken är upp delad i ett huvudavsnitt och en bilaga. Huvudavsnittet är uppdelat i 
fem avdelningar och bilagan är ej uppdelad. 
HUVUDAVSNITT 
Grundstambok Avd I  
Fadern ska vara införd i Riksstambok avd 1 eller vara införd i The Clydesdale Horse 
Society som Stallion eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till The 
Clydesdale Horse Societys stambok. 
 
Modern ska vara införd i Grundstambok Avd I i Sverige eller vara införd i The Clydesdale 
Horse Societys stambok section 1 eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok till 
The Clydesdale Horse Societys stambok. För ston accepteras även mödrar som är 
införda i bilagan eller i The Clydesdale Horse Societys Appendix eller motsvarande 
avdelning i en dotterstambok till The Clydesdale Horse Societys stambok. 
 
Denna avdelning motsvarar The Clydesdale Horse Societys stambok section 1 
 
Grundstambok Avd 2 
Hästen ska inte uppfylla villkoren för att införas i avd 1. Fadern ska vara införd i 
Riksstamboken för hingstar avd 1 eller 2 eller vara införd i The Clydesdale Horse 
Society som Stallion section 1 eller 2 eller i motsvarande avdelning i en dotterstambok 
till The Clydesdale Societys stambok. 
 
Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1, 2 eller 3 i Sverige eller vara införd i The 
Clydesdale Horse Societys stambok Section 1 eller 2; eller i motsvarande avdelning i en 
dotterstambok till The Clydesdale Horse Societys stambok. För ston accepteras även 
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mödrar som är införda i bilagan eller i The Clydesdale Horse Societys Appendix eller i 
motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Clydesdale Horse Societys stambok.  
 
Löpnummerserien är 9000-9499 för dessa hästar. 
 
Ston ska vara härstamningsverifierade med DNA. 
 
Denna avdelning motsvarar CHS studbook section 2. 
 
Grundstambok Avd 3 
Hästen ska inte uppfylla villkoren för att införas i avd 1 eller avd 2. Fadern ska vara 
införd i huvudavsnittet av denna stambok eller i huvudavsnittet i The Clydesdale Horse 
Society stambok eller i huvudavsnittet i en dotterstambok till The Clydesdale Societys 
stambok. 
 
Modern ska vara införd i Grundstambok avd 1, 2 eller 3 i Sverige eller vara införd i The 
Clydesdale Horse Societys stambok Section 1 eller 2; eller i någon av motsvarande 
avdelningar i en dotterstambok till The Clydesdale Horse Societys stambok. För ston 
accepteras även mödrar som är införda i bilagan eller i The Clydesdale Horse Societys 
Appendix eller motsvarande avdelning i en dotterstambok till The Clydesdale Horse 
Societys stambok. 
 
Löpnummerserien är 9500-9999 för dessa hästar.  
 
Riksstambok för hingstar Avd 1 
Hingstar som är införda i Grundstambok Avd 1 och som vid avelsvärdering godkänts 
enligt rasvisa bestämmelser och som härstamningsverifierats med DNA kan föras in i 
Riksstambok för hingstar.  
 
Denna avdelning motsvarar The Clydesdale Horse Societys Stallion Register section 1. 
 
Riksstambok för hingstar Avd 2 
Hingstar som är införda Grundstambok avd 2 och hingstar som är införda i 
Grundstambok avd 1 som ej uppfyller kraven i för Riksstambok för hingstar avd 1 kan 
införas i denna avdelning vid lägst 2 års ålder. Hingstarna ska vara 
härstamningsverifierade med DNA innan införande. 
Denna avdelning motsvarar The Clydesdale Horse Societys Stallion Register section 2. 
 
BILAGA  
För att införas i denna bilaga ska stoet först vara införd i The Clydesdale Horse Societys 
Appendix. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Originalstamboken förs av The Clydesdale Horse Society i Storbritannien. 
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BILAGA 13   
RAS 
Amerikansk Miniatyrhäst 
 
A. RASBESKRIVNING. 
Typ 
Den amerikanska miniatyrhästen är en liten, vacker och välbalanserad häst som, 
bortsett från storleken, har samma exteriör och proportioner som stora varmblodiga 
hästraser. Ston ska vara eleganta och feminina, vuxna hingstar kraftfulla och maskulina. 
Det generella intrycket av rasen bör vara en välbalanserad individ som uppvisar 
symmetri, styrka, rörlighet och vakenhet. I rörelse är hästen atletisk med god bogfrihet 
och engagerat hasarbete. Då hästarna vid bedömning för övrigt är ungefär likvärdiga, 
ska företräde ges till den mindre hästen. 
 
Färg 
Alla färger, mönster, tecken och ögonfärger är tillåtna. 
 
Huvud 
Vackert, triangulärt och litet i förhållande till hals och kropp. Pannan är bred med stora 
framträdande ögon placerade brett isär och ca 1/3 ned mellan nacke och mule. 
Förhållandevis kort avstånd mellan ögon och mule. Profilen rak eller något 
konkav/insvängd under ögonnivå, jämt övergående i en liten elegant mule med stora 
näsborrar.  
Sett från sidan ska de mittersta framtänderna vara jämna. En mindre avvikelse på en 
halv ”tandtjocklek” kan accepteras. Bettet kan ändras under tiden hästen växer. 
Medelstora, välformade, högt placerade öron, alert spetsade med topparna pekande 
något inåt. 
 
Hals 
Högt ansatt, snarare ovanpå än framför bogbladet.  Välver sig i en smäcker båge från 
nacken över manken och övergående i ryggen. Längd i proportion till kroppen, 
överlinjen betydligt längre än underlinjen. Struplinjen ska vara jämn och väldefinierad, 
möjliggörande eftergift i nacken och normal andning. 
 
Bålen 
Kompakt väl sluten med kort rygg, bred länd, gott djup och välvälvd bröstkorg. Långt, 
rakt, välmusklat kors med mjuk rundning över höftbenet. Väl ansatt svans. Underlinjen 
är lång men inte uppdragen i flanken. Vuxna hästar får inte vara överbyggda. Bringan är 
mediumbred med väldefinierad muskulatur. Bogen välmusklad, lång, liggande och 
välvinklad (45-50 grader), möjliggörande ett fritt pendlande steg med alert buret huvud 
och hals. 
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Benen 
Längre än båldjupet med tillräcklig substans men ändå eleganta. Från sidan raka, 
parallella ben med hovarna pekade rakt framåt. Frambenet har en välmusklad överarm, 
lång i förhållande till ett kortare skenben.  Framkotan är tillräckligt lång och vinklad, 
45-48 grader, för att ge ett lätt fjädrande steg och övergår i hoven utan att vinkeln 
ändras. 
Bakbenet är välvinklat med gott hasarbete som ger atletiska rörelser. Bakknäet är väl 
vinklat med liggande lår- och skankben, lår och skank är muskulösa. Skanken är lång i 
förhållande till skenbenet.  Skenbenet är lodrätt mot marken då lårets baksida och 
hasen är lodrät över varandra. Bakkotans vinkel är 45-48 grader och övergår i hoven 
utan att vinkeln ändras. Hovarna är verkade till lämplig längd och har tillräcklig tålängd, 
vinkel och bredd i förhållande till hästens storlek. 
 
Rörelser  
Skritten är naturligt lösgjord med en steglängd i proportion till hästens höjd och 
benlängd. Traven är naturligt framåtgripande och lösgjord. Skritt och trav ska, sedda 
framifrån, överensstämma med benställningen vi uppställning. 
Den amerikanska miniatyrhästens exteriör möjliggör en villig och lösgjord trav i Liberty 
(visning i frihet) eller Pleasure Driving (dressyrkörning). 
 
Storlek 
Inte över 34” (86,4 cm) i mankhöjd mätt vid anfästningen av sista manhåret, inte vid 
lansmärket. Föl: max 30” (76.2 cm), 1-åring: max 32” (81.3 cm), 2-åringar: max 33” (83, 8 
cm). Den unga hästen, tom 2 år, ska uppvisa en exteriör som kommer att fyllas ut med 
muskler vartefter den växer. Ett ”fullvuxet” utseende är inte önskvärt. 
 
Temperament 
Hästen är intelligent, nyfiken, vänlig, klok, samarbetsvillig och lättlärd. 
 
B. AVELSMÅL  
Det övergripande avelsmålet är att producera en perfekt häst av minsta möjliga storlek. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt: 

• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där 
identiteten är  
kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant vid sidan av modern, korrekt rapporterad betäckningsrapport i 
original samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor.  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original utförd av SH godkänd id-
kontrollant samt härstamningsverifiering med DNA mot far och mor 
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Registreringsbevis i original utfärdat av American Miniature Horse Association ska alltid 
bifogas ansökan, vilket sedan återsänds.  
 
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-B- 
eller 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 raskoden 48, de två följande 
siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är 
löpnummer.  
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
I den svenska stamboken finns 57 st. införda individer (2015). Under 2015 betäckte 9 
hingstar totalt 15 ston.  
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stamboken består av ett huvudavsnitt med tre avdelningar. Hästen ska först vara 
registrerad i AMHA innan den kan registreras i nedanstående stambok. 
 
Grundstambok avdelning 2 
För att föras in i grundstambok avdelning 2 ska följande två kriterier vara uppfyllda: 
 

• Individen är införd i AMHA Temporary Register. 
• Individen är under 42 månader 

 
Grundstambok avdelning 3 
För häst som är införd i grundstambok avdelning 2 där inte resultat av mätning 
inkommit som visar att hästen inte överskrider 86,4 cm i höjd vid anfästningen av sista 
manhåret vid en ålder av högst 42 månader.  
 
För häst som är införd i grundstambok avdelning 1 och som vid en ålder över 42 
månader överskrider 86,4 cm i höjd vid anfästningen av sista manhåret. 
 
För häst som är införd i AMHA Permanent Register men som saknar resultat av mätning. 
Mätningen ska vara gjord av ojävig person vid sommarpremiering/officiell utställning 
eller vid avelsvärdering av hingst. 
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Grundstambok avdelning 1 
För att föras in i grundstambok avdelning 1 ska följande två kriterier vara uppfyllda: 
 

• Är införd i AMHA Permanent Register. 
• Hästen inte överskrider 86,4 cm i höjd vid anfästningen av sista manhåret vid en 

ålder av lägst 36 månader. Mätningen ska vara gjord av ojävig person vid 
sommarpremiering/officiell utställning eller vid avelsvärdering av hingst. 

 
F. INFÖRANDE AV OLIKA HÄRSTAMNINGAR 
Stamboken är stängd. 
 
G. MODERSTAMBOK 
Detta är en originalstambok baserad på reglerna för American Miniature Horse 
Association (AMHA). 
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BILAGA 14 
RAS 
Kigermustang. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Typ 
Varmblod. Kigermustangen är kompakt med ett distinkt utseende; djup bringa och kort 
rygg, ädel och barock till typen och med runda kroppskonturer. Rasen karaktäriseras av 
en elegant och samlad skepnad med stolt uppsyn. Proportionerna skall vara väl 
balanserade och rörelserna skall vara lätta och vägvinnande. Kigermustangen skall ha 
ett starkt och kompakt skelett, välutvecklade leder och senor samt blank hårrem. 
 
Färg, tecken 
Olika variationer av blackanlag; brunblack, musblack och rödblack. Dessutom 
förekommer brun, svart. Ål är obligatoriskt på alla blackvariationer samt bruna och 
svarta hästar. Blackfaktorer såsom skuggor/ränder vid manke, nacke, och bringa samt 
fiskbensliknande ränder utgående från ålen mycket önskvärt. Så även 
spindelvävsliknande mönster i panna och mörkare partier i panna och över nosrygg. 
Ränder/strimmor på benen skall finnas. 
Öronen har mörka kanter och på baksidan är övre tredjedelen mörk. Man och svans skall 
vara ymniga och gärna tvåfärgade. Alla färgvarianter skall ha ljusare öronhår. Många 
Kigermustanger har vita tecken, men dessa är icke önskvärda och skall i omåttlighet 
leda till 
diskvalificering. Vita tecken på benen får maximalt nå en omfattning av 3/4 strumpa 
och i huvudet bläs men ej lykta. 
 
Huvud 
Medelstort. Balanserat uttryck men inte överdrivet ädelt, fin struktur och mejslat, 
konformat från käken fram emot nosen. Profilen kan vara rak eller något konvex. Bred, 
jämn underkäke, medelstor fin mule med små och fasta läppar och medelstora 
näsborrar. Öronen är placerade brett isär, inböjda i toppens insida och inger ett vaket 
intryck. 
 
Hals 
Medellängd, väl välvd, skarpt skuren vid struphuvudet, mjukt förenad med bogen och 
relativt djup i bogspetsen. Aldrig spetsig mankam. 
 
Bål 
Oval med väl välvda revben. Bröstbenet/sternum skall ej vara utstående. Bra sadelläge. 
Kort rygg. Kraftig men måttligt musklad bog. Bogpartiet är långt med en lutning på 45-
50º och förenad med den väl definierade, men inte allt för höga manken. Manken är 
något högre än korset. 
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Framben 
Frambenen skall vara placerade måttligt isär, med ett utseende som påminner om ett 
inverterat ”V” sett framifrån där de ansluter till bringan. Sett framifrån skall benen vara 
smala och raka. Sett från sidan skall benen vara breda och seniga. Skenbenen är korta 
till medellånga. Kotleder skall inte vara runda, utan ganska breda. Karleder skall vara 
jämna och starka och av medellängd och lutningen skall korrelera med bogens lutning. 
Minimalt med hovskägg. 
 
Länd/Bakdel 
Bakbenen skall vara raka och placerade så att hästen, med lätthet, vänder på bakdelen 
med 
bakbenen under sig. Höfterna skall vara rundade. Länden skall vara något rundad mot 
en medellågt ansatt, väl buren svans. Muskler i höft- och lårben skall vara långa och 
seniga. Haser skall vara breda och jämna. Skenbenen är korta till medellånga, breda och 
jämna med senor väl avgränsade från benet. Minimalt med hovskägg. 
 
Hovar 
Medelstora. Mycket hårda och kompakta, fördjupad sula/stråle. Tenderar att vara runda 
till ovala med tjock hovvägg. Mörk färg önskvärt. 
 
Rörelser 
Luftiga, lätta. Tendens till höga frambensrörelser. 
 
Storlek 
Storleken varierar mellan 137-163 cm, önskvärt 142-158 cm. 
 
Temperament 
Kigermustangen är en varmblodshäst. Den ska vara lätthanterlig, positiv, 
samarbetsvillig och ha ett gott sinne. 

 
B. AVELSMÅL 
Målet är att avla Kigermustanger som till sin typ uppfyller ursprungslandets 
rasbeskrivning. En häst som med sin ändamålsenliga exteriör, sitt goda temperament 
och sina atletiska egenskaper lämpar sig för alla ridsportens grenar. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Samtliga individer i hästens härstamning skall kunna spåras tillbaka till vildfångade 
hästar med frysmärkning i kombination med certifikat från BLM11 där första fångstplats 
verifieras till Kiger HMA2 eller Riddle Mtn. HMA, Oregon, USA. 
 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
                                                 
1 BLM, Bureau of Land Management. Myndighet i USA som bl.a. ansvarar för alla vilda mustanger. 
2 HMA, Herd Management Area. Benämningen på ett område, reservat, för vilda hästar och åsnor. 
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• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd avelsorganisation där identiteten 

är kontrollerad av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär. 
• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-

kontrollant vid sidan av modern, korrekt rapporterad betäckningsrapport i original 
samt DNA-typning och härsamningsverifiering mot far och mor. 

• Signalementbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt DNA-typning av aktuell häst och härstamningsverifiering mot far 
och mor. 

 
Registreringsbevis från KHAR3 ska alltid bifogas i original, vilket sedan återsänds.  
 
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-B- 
eller 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 raskoden 50 för hästar i 
huvudavsnittet och raskoden 80 för hästar i bilagan, de två följande siffrorna anger de 
två sista siffrorna i hästens födelseår och de sista fyra siffrorna är löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR 
I Sverige finns ca 40 st. Kigermustanger, varav 6 st. är införda i den svenska stamboken. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
Stamboken består av ett huvudavsnitt med två avdelningar. 
 
GRUNDSTAMBOK 
Avdelning 1 
Häst som i alla härstamningsled kan härledas tillbaka till vildfångade hästar från Kiger 
HMA eller Riddle Mtn. HMA. Denna avdelning motsvarar Kiger Horse Association & 
Registrys ”Traditional division”. 
 
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer 1-7000. 
 
Avdelning 2 
Häst som i alla härstamningsled kan härledas tillbaka till hästar från HMA -områden i 
staten Oregon, USA. Häst som inte uppfyller rasstandarden gällande färg eller vita 

                                                 
3 Kiger Horse Association & Registry, USA. 
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tecken registreras i denna avdelning. Denna avdelning motsvarar Kiger Horse 
Association & Registrys ”Appendix division”. 
 
Hästar i denna avdelning tilldelas löpnummer 7001-9999. 
 
F. INFÖRANDE AV OLIKA HÄRSTAMNINGAR 
Stamboken är stängd. 
 
G. MODERSTAMBOK 
Detta är en originalstambok baserad på reglerna för KHAR – Kiger Horse Association & 
Registry USA.
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