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Plan och riktlinjer för Svenska Hästavelsförbundets verksamhet 
som registerförande förening 
 
Grundregistrering och utfärdandet av hästens pass sker på begäran av hästhållaren. 
Utfärdande av hästpass för hästar införda i ett register som förs av SH sker enligt 
regelverket i erkännandet som delegerat organ utifrån de underlag som specificeras i 
dessa Plan och riktlinjer. 
 

Svenska Hästavelsförbundet för register för följande kategorier av hästar/hästdjur: 
 

Ras Registerkod Registerförande förening P & R i bilaga 

Hästar utan känd 
härstamning. 

00 SH 1 

Korsningar med minst 
en känd förälder 

60 SH 2 

Övriga hästdjur 98 SH 3 

Enkel registrering av 
hästar 

- - 4 
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BILAGA 1 
RAS 
Hästdjur utan känd härstamning. 
 
A. RASBESKRIVNING 
Det finns ingen specifik rasbeskrivning i Sverige. 
 
B. AVELSMÅL  
Ej aktuellt. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt:  
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/ 

avelsorganisation där identiteten är kontrollerad enligt punkten 4.2.1 i 
erkännandet som delegerat organ. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant samt verifiering av åldern enligt tänder av en veterinär.  

 
  
C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 00, de två 
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna 
är löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Hästdjur utan känd härstamning ingår inte i avelsbasen. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
För de hästdjur som omfattas av dessa plan och riktlinjer förs ingen svensk stambok. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Ej aktuellt. 
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BILAGA 2 
RAS 
Hästdjur med minst en känd förälder (korsningsdjur). 
 
A. RASBESKRIVNING 
Det finns ingen specifik rasbeskrivning i Sverige. 
 
B. AVELSMÅL  
Korsningsaveln saknar avelsmål. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästens identitet ska verifieras på något av följande sätt, begärda handlingar ska 
inkomma i original:  
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/ 

avelsorganisation där identiteten är kontrollerad enligt punkten 4.2.1 i 
erkännandet som delegerat organ. 

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

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant, 
korrekt rapporterad betäckningsrapport samt DNA-typning av aktuell häst verifierat 
mot hästens moder. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant 
samt DNA-typning av aktuell häst verifierat mot hästens fader  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant 
samt DNA-typning av aktuell häst verifierat mot hästens moder  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant 
samt DNA-typning av aktuell häst verifierat mot hästens fader och moder 

 
I Innan chip injiceras kontrolleras om hästen sedan tidigare är chipmärkt. Om hästen 
sedan innan är chipmärkt ska nytt chip inte injiceras. Det avlästa chippets kod ska 
noteras på signalementsbeskrivning.   
 
Om hästen inte är identifierad vid sidan av modern senast 31/12 födelseåret eller inom 
6 månader om född från 1/7 måste åldern verifieras enligt tänder av en veterinär.  
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C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 60, de två 
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna 
är löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Hästdjur ingår inte i avelsbasen. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
För de hästdjur som omfattas av detta reglemente förs ingen svensk stambok. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Ej aktuellt. 
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BILAGA 3 
RAS 
Övriga hästdjur (t.ex. åsna, halvåsna, mulåsna, mula, zebra, zebrakorsningar, 
przewalskis häst).  
 
A. RASBESKRIVNING 
Det finns inga specifika rasbeskrivningar i Sverige. 
 
B. AVELSMÅL  
Avelsmålet varierar beroende på vilken art hästdjuret tillhör. 
 
C. IDENTITET OCH IDENTITETSNUMMER 
C1. Identitet 
Hästdjurets identitet ska verifieras på något av följande sätt, begärda handlingar ska 
inkomma i original:  
 
• Utländsk originalhandling från inom EU godkänd registerförande förening/ 

avelsorganisation där identiteten är kontrollerad enligt punkten 4.2.1 i 
erkännandet som delegerat organ. 

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

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant, 
korrekt rapporterad betäckningsrapport samt DNA-typning av aktuellt hästdjur 
verifierat mot hästdjurs moder. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant 
samt DNA-typning av aktuell häst verifierat mot hästens fader  

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning utförd av SH godkänd ID-kontrollant 
samt DNA-typning av aktuellt hästdjur verifierat mot hästdjurets fader och moder. 

• Signalementsbeskrivning och chipmärkning i original, utförd av SH godkänd ID-
kontrollant och åldersbestämning enligt tänder utförd av veterinär. 

 
Innan chip injiceras kontrolleras om hästdjuret sedan tidigare är chipmärkt. Om djuret 
sedan innan är chipmärkt ska nytt chip inte injiceras. Det avlästa chippets kod ska 
noteras på signalementsbeskrivning.   
 
Om hästdjuret inte är identifierad vid sidan av modern senast 31/12 födelseåret eller 
inom 6 månader om född 1/7 eller senare måste åldern verifieras enligt tänder av en 
veterinär.  
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C2. Identitetsnummer 
Registreringsnumret består av åtta siffror. De två första är registerkoden 98, de två 
följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästdjuret födelseår, de fyra sista 
siffrorna är löpnummer. 
 
D. ANTALET AVELSDJUR  
Antalet övriga hästdjur är till antalet mycket få i Sverige. 
 
E. UPPDELNING AV STAMBOKEN 
För hästar som omfattas av dessa regler förs ingen svensk stambok. 
 
F. ORIGINALSTAMBOK 
Ej aktuellt. 
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BILAGA 4 

KATEGORI 
Tilläggsregistrering av hästar, oavsett ras, enligt grundkrav i hästpassförordningen.  
 
A. BESKRIVNING 
Register för tilläggsregistrering av häst. Endast uppgifterna i artikel 1.2 i 
hästpassförordningen. 
 
B. HÄSTDJUR I DENNA KATEGORI  
Se punkt 4.2. 
 
C. TILLÄGGSREGISTRERING 
C.1 Identitet 
Hästens identitet ska styrkas enligt punkten 4.2.1 i erkännandet som delegerat organ. 
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 inget 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. 
 


