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Del I 

Svenska Russavelsföreningens plan- och riktlinjer 

Plan- och riktlinjer för Svenska Russavelsföreningens verksamhet som avelsorganisation för 

gotlandsruss. Antagna av Svenska Russavelsföreningen den 26 september 2018 med Statens 

Jordbruksverks föreskrifter (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 

2018:24)) om hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur, Statens 

Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:31) om avelsarbete samt Kommissionens 

genomförandeordning (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. 

 

1 Organisation 
Svenska Russavelsföreningen, härefter SvRAF, är en ideell förening som bildades år 1967. 

Föreningens organisationsnummer är 834001-4771. Till föreningen är knutna lokala 

russavelsföreningar. SvRAF är moderförening för all avel med gotlandsruss och verkar inom 

Sverige. SvRAF har dotterstamböcker i Danmark, Finland och Norge som alla måste följa 

SvRAF:s regelverk. 

SvRAF:s uppgift är att genom främjande av kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel 

med gotlandsruss säkerställa dess bevarande inför framtiden. SvRAF ansvarar för att fastställa 

regelverk för avel, grund- och riksstambokföring, avelsvärdering för gotlandsruss samt för att 

företräda medlemmarnas gemensamma intressen, vilket ska ske under iakttagande av god etik. 

SvRAF utfärdar i förekommande fall härstamningsbevis för sperma, ägg och embryon för 

gotlandsruss.  

1.1 Ekonomiska resurser 
SvRAF:s verksamhet finansieras genom avels- och serviceavgifter från hästägare, medlems-

avgifter samt, i viss mån, bidrag via Jordbruksverket (JV). Registraturen finansieras av 

avgifter enligt självkostnadsprincipen. 

1.2 Styrelse 
Föreningens styrelse väljs av årsmötet och utgörs av ordförande samt det antal ordinarie 

ledamöter och suppleanter som är fastställt i gällande stadgar. Styrelsen utser inom sig vice 

ordförande, sekreterare, kassör, samt vid behov, övriga funktionärer med särskilda uppdrag. 

Styrelsen kan under bibehållet ansvar delegera löpande arbetsuppgifter. 

 

1.3 Registratur 
SvRAF har en tillsatt registratur bestående av 3–4 personer som tar beslut om grund- och 

riksstambokföring, utfärdar hästpass samt hanterar ägarbyten. Registraturen arbetar också 

med löpande frågor därom samt diarieför och arkiverar handlingar gällande besluten. De 

personer som ingår i registraturen ska ha kunskap om rutiner vid grund- och 

riksstambokföring, vilket säkerställer möjlighet till ersättande av ordinarie registrator vid 

eventuell sjukdom eller vid jävssituationer. Skriftliga instruktioner med rutiner om 

registraturens arbete finns och eventuella nya personer utbildas inom registraturen. 



Personer i registraturen samt ansvarig registrator och stambokförare, utses årligen av 

styrelsen. Ett skriftligt kontrakt upprättas mellan förening, registrator och stambokförare.  

Alla handlingar förvaras av registrator och stambokförare i brandskåp. Registraturen är 

tillgänglig via telefon, e-post, samt via föreningens kansli. 

 

1.4 Kansli 
I enlighet med föreningens stadgar är föreningens säte i Visby. De handlingar som används i 

föreningens löpande verksamhet förvaras vid kansliet och arkivplats hyrs hos flera separata 

aktörer. Styrelsen utser en person som är föreningens officiella brevmottagare och 

kontaktperson gentemot myndigheterna. 

 

1.5 Effektivitet 
Föreningens arbete sker på ideell basis. Föreningen utbetalar ersättning till vissa funktionärer 

för att bereda möjlighet för dessa att arbeta så effektivt som den ideella grunden ger 

förutsättningar till. SvRAF har, för ökad effektivitet, avtalat med Svenska Hästavelsförbundet 

(SH) om samarbete inom vissa områden vilket regleras via samarbetsavtal mellan parterna. 

Inom vilka områden tjänster inhandlas från SH, framgår av detta dokument. 

 

1.6 Veterinärmedicinskt råd 
SvRAF har via avtal tillgång till SH:s veterinärmedicinska råd. 

 

1.7 Genetiskt råd 
SvRAF har via avtal tillgång till SH:s genetiska råd. 

 

1.8 Besvärsnämnd och överklagande 
SvRAF har via avtal tillgång till SH:s besvärsnämnd. Besvärsnämnden består av minst tre, 

med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav minst en jurist. Besvärsnämnden är beslutsför 

med minst tre ledamöter närvarande, varav en jurist. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. Besvärsnämndens beslut ska vara skriftliga och innehålla en redovisning av de 

uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången samt uppgifter om vilka som har deltagit 

i beslutet. I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande emot ska denne, när beslut 

delges, erhålla upplysningar om följande förhållanden: 

 Att beslutet kan överklagas om klaganden anser att avelsvärderingen eller 

handläggningen av ärendet inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller 

förevarande plan och riktlinjer. 

Överklagande av ett beslut som rör stamboksföring ska göras till JV i enlighet med 19 § lagen 

(2006:807) om kontroll av husdjur, med mera.  

Överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den förvaltningsrätt 

inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger.  

Ett överklagande ska ske i enlighet med 2 och 3 § lagen (1986:1142) om överklagande av 

beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter. 

 



2  Tillämpning av förvaltningslagen och 
dataskyddsförordningen 

SvRAF ska i frågor som rör grund- och riksstambokföring samt avelsvärdering av hästar 

tillämpa förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om 

motivering av beslut och om underrättelse av beslut.  

Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 

2016/679 och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning.  

 

3  Ickediskriminering och offentlighet 
Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler ska alltid vara principen om 

ickediskriminering av hästägare, uppfödare eller föreningsmedlemmar. Uppgifter om grund- 

och riksstambokföring, avelsvärdering samt moment som ingår i dessa, ska vara offentliga. 

 


