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Avelsvärderingsnämnd

18.1

Sammansättning

Avelsvärdering av hingstar utförs av en nämnd, som årligen utses av SvRAF:s styrelse.
Avelsvärderingsnämnd består av minst tre ledamöter, varav en veterinär. Därutöver utses
minst två suppleanter.

18.2

Arbetsuppgifter

Avelsvärderingsnämnden fattar beslut om avelsvärdesklass. Nämnden äger rätt att ta särskild
hänsyn till härstamning eller för rasen särskilt värdefull egenskap vid individprövning. Varje
sådant beslut ska i förekommande fall ske i samråd med SvRAF:s styrelse. Beslut rörande
enskilda hingstars bedömningsresultat anges på avelsvärderingsbevis eller
exteriörbedömningsprotokoll. Nämnden kan ansöka hos SvRAF:s styrelse om dispens från
gällande bestämmelser, då nämnden finner detta särskilt motiverat.
Det åligger avelsvärderingsnämnden att årligen gå igenom hela hingstbeståndet avseende
fertilitet, avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör hingstars
avelsvärderingsstatus.
Avelsvärderingsnämnd kan i fråga rörande defekt remittera frågan till SH:s
veterinärmedicinska råd eller genetiska råd, och vid behov besluta om avkommeundersökning
för ställningstagande.
Avelsvärderingsnämnd kan härutöver vara remissinstans i olika ärenden. Det åligger nämnden
att noga följa utvecklingen inom rasen, dess användning och resultat. Minst en gång årligen
bör avelsvärderingsnämnden sammanträda med avelsorganisationen för genomgång av
aktuella frågor.

19

Avelsvärderingstillfällen

19.1

Ordinarie avelsvärdering

SvRAF ordnar minst årligen avelsvärdering av alla därtill berättigade hingstar. Vid
avelsvärdering kan även bruksprov arrangeras. Till avelsvärdering kan även tidigare
avelsvärderade hingstar kallas för prövning. SvRAF kan via avtal uppdra till annan
organisation att arrangera avelsvärdering.
Avelsvärdering utomlands av dotterförening skall på alla punkter följa detta reglemente,
såsom poäng, veterinärbesiktning och bruksprov. Utländsk domare skall vara väl insatt i
svensk poängskala och bedömning i avelsvärderingens olika delmoment.

19.2

Interimistisk besiktning i landet

Efter ansökan från hingstägare eller importör och på dennes bekostnad kan, avelsorganisation
i samråd med ordförande i berörd avelsvärderingsnämnd, besluta om interimistisk
avelsvärdering av hingst med grundstamboksberättigad härstamning som berättigar till
visning för avelsvärdering i de fall då




hingsten på grund av force majeure eller skada/sjukdom styrkt av veterinärintyg inte
har kunnat visas på ordinarie avelsvärdering eller,
har importerats till landet efter senaste ordinarie avelsvärdering inför aktuell betäckningssäsong.

Interimistisk avelsvärdering verkställs på överenskommen tid, plats och på delegation av
respektive avelsvärderingsnämnd. Före besiktning ska avelsvärderingsnämndens ordförande
tillsammans med SvRAF eller motsvarande, gå igenom hingstens formella meriter samt
inhämta tillgänglig information. Övriga ledamöter i avelsvärderingsnämnden delges beslut om
interimistisk besiktning. Nämnden ska efter genomförd interimistisk besiktning tillställas
kopia av avelsvärderingsbevis och beslut.
I samband med detta utses en besiktningsnämnd med uppgift att besiktiga hingsten. Denna
nämnd ska bestå av tre personer varav en veterinär. Företrädesvis utses ledamöterna inom
ordinarie avelsvärderingsnämnd. I undantagsfall kan besiktning utföras av två personer, varav
en veterinär enligt ovan. Vid nästkommande ordinarie avelsvärdering fastställs hingstens
avelsvärdeklass. Interimistiskt tillstånd är giltigt till nästkommande ordinarie avelsvärdering.

19.3

Krav för avelsvärdering

En hingst tre år och äldre, som inte enbart är avsedd för avel inom annan avelsorganisation,
kan avelsvärderas enligt dessa regler under förutsättning att hingstens identitet är fastställd på
sätt som framgår av EU nr 2015/262 om fastställande av 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), samt att hingsten är grundstambokförd hos SvRAF.
Hingsten ska vara anmäld till avelsvärdering enligt arrangörens anvisningar.

19.4

Individprövning

Allmänna regler vid avelsvärdering av hingstar:



Hingst ska visas med huvudlag med bett, väl tillpassad käkrem och kedja med
tillräcklig styrka, av person över 16 år.
Hingsten ska ha nummerlapp väl synlig under hela förrättningen.

Följer inte hästägare eller dennes ombud de regler som gäller vid avelsvärderingen, eller om
en hingst anses farlig för den allmänna säkerheten, äger avelsvärderingsnämnden rätt att
avvisa hingsten eller visare, kusk eller ryttare från avelsvärderingen.
Individprövning innefattar:



Central avelsvärdering,- exteriör-och veterinärbedömning
Bruksprov, rid- eller körprov.

Avkommeprövad hingst kan undantas från bruksprov.
Mankhöjd: 115–130 cm, treåringar dock högst 128 cm. Hingstarna ska mätas vid varje
avelsvärdering upp till åtta års ålder, däremot inte på generalmönstring. Avelsvärderingsnämnden har alltid möjlighet att begära ommätning om det erfordras för bedömningen.
Färger: Skimmel, black, dorsalskäck eller blåögd gräddvit är inte tillåtna.

Utländska avelsmeriter ska tillgodoräknas hingsten men ska föras i särskild avdelning. Av
SvRAF kända stamböcker:
 Dansk Russtambok
 Norsk Riksstambok för ponny, avdelning Russ
 Finsk Russtambok

19.5

Identitet

Vid individbedömningen ska hingstens identitet kontrolleras mot hästpass. Om tveksamhet
föreligger om en hingsts identitet, ska nämnden begära DNA-undersökning även om sådan
tidigare har utförts. Annan metod för ID-kontroll kan vid särskilda skäl accepteras.

19.6

Härstamning

Berättigad att visas är hingst införd i grundstambok avdelning I. Härstamningsbedömning ska
utföras på basis av all tillgänglig officiell information om föräldrars och närbesläktade hästars
egna meriter och deras avkommeprövningsresultat.

19.7

Exteriör

Hingstens konstitution och rörelser ska bedömas och beskrivas i förhållande till hingstens
ålder och rasstandard. Exteriör bedöms enligt följande:






Typ
Huvud, hals och bål
Extremiteter och rörelsernas korrekthet
Rörelsemekanik i skritt
Rörelsemekanik i trav

Poängsättning ska ske enligt en tiogradig skala i varje bedömningsgrupp. Hingst ska mätas
avseende mankhöjd och skenbensomfång. Vid avelsvärdering sker en förnyad bedömning vid
varje tillfälle och hingst som inte utvecklats så att han fortfarande uppfyller kraven, kan tas ur
avel.

19.8

Prestationer och meriter

En hingsts sammanvägda prestationer bedöms utifrån resultat från bruksprov eller officiella
tävlingar eller en kombination därav, varvid hänsyn ska tas till ålder. Endast resultat från
officiella tävlingar och prov får ingå i bedömningen. Tävlingar och prov arrangerade och
sanktionerade av föreningar anslutna till SH, Svenska Ridsportförbundet, Svenska
Ponnyavelsförbundet och Svensk Travsport, (där Svenska Ponnytravförbundet, SPTF ingår)
och Jordbrukare Ungdomens Förbund är officiella. Åberopade meriter ska vara verifierade
och insändas i samband med anmälan.
Bruksprov ska omfatta något eller några av följande moment:



Ridprov,
särskilt eller enkelt körprov,

samt bedömning av temperament.

Bruksprovsförrättare utför bedömning av hingstarnas bruksprov. Bruksprovsförrättare utses
årsvis av SvRAF:s styrelse. En förrättare ska ha god kännedom om gotlandsruss. Om ingen
bruksprovsförrättare är utsedd bedöms bruksprovet av avelsvärderingsnämnden eller delar av
denna.
Hingst fyra år eller äldre, ska genomgå bruksprov med godkänt resultat eller ha genomfört
officiell tävling eller kvalitetsbedömning för att vara fullt avelsvärderad. Avlagt bruksprov i
annat land med motsvarande svårighetsgrad ska tillgodoräknas hingsten.

19.9

Bruksprov

Bruksprov ska utföras vid avelsvärderingen av fyraåriga och äldre hingstar. Om ägaren så
önskar, får treårig hingst avlägga bruksprov. Provet utförs på tid och plats som anvisas av
arrangören. Bruksprovens ändamål är bland annat att kontrollera hingstens temperament,
gångarter under ryttare eller körd framför fordon. Hingst visas valfritt riden eller körd. En
medhjälpare ska användas vid uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning. Egen
utrustning ska medföras. Bruksprovsförrättaren ska utföra en funktionskontroll.
Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning sker inför bruksprovsförrättaren.
Bruksprovsförrättaren äger rätt att avbryta proven ur allmän säkerhetssynpunkt.
Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten har genomfört officiell tävling
eller kvalitetsbedömning enligt bruksprovets regler. Dock ska sådan hingst visas vid
avelsvärdering det år då bruksprov skulle genomföras.
För hingst som uteblir från bruksprov ska ägaren till nämnden inkomma med veterinärintyg
om orsaken. Nämnden beslutar om giltigt förfall föreligger och ger därmed möjlighet att
avlägga bruksprov vid särskild förrättning. I annat fall betraktas uteblivandet som underkänt
bruksprov och hingstägaren äger inte rätt att lösa betäckningslicens. Om avlagt bruksprov har
underkänts kan nämnden ge begränsat godkännande för ett år. Avbrutet bruksprov kan aldrig
anses genomfört. Hingst som har utfört godkänt bruksprov som treåring är befriad från prov
som fyraåring. Dock ska sådan hingst visas vid central avelsvärdering som fyraåring för
besiktning och mätning.
Bruksprov kan bestå av ridprov, enkelt körprov eller särskilt körprov.
Ridprov
Utrustning

Genomförande

- hingsten ska vara betslad med tränsbett av vedertagen typ
- hjälptyglar eller dylikt är inte tillåtna
- lindor eller damasker är inte tillåtna.
- hingsten ska ridas enskilt i samtliga gångarter i båda varven enligt
domarens anvisningar
- hingsten ska kunna göra halt och vara stillastående.

Enkelt körprov
Utrustning
- hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon. Även släde
försedd med skaklar är tillåten
- hjälptyglar är inte tillåtna
- betsling enligt vad gäller ridning.

Genomförande

- hingsten ska köras enskilt i skritt och trav i båda varven enligt domarens
anvisningar. Kusken ska sitta på fordonet
- hingsten ska göra 2 halter och vara stillastående.

Beräkning
Följande moment ska bedömas och protokollföras:
a
b
c
d

uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
igångsättning
halter
temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Bruksprovsförrättaren värdesätter respektive bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1
och 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4. Erhållen genomsnittspoäng ska för
godkännande bli lägst 5, ingen delpoäng får vara under 4. Försök till uppsittning/anspänning
får inte pågå i mer än 5 minuter. Om uppsittning/anspänning inte har genomförts inom 5
minuter, kan hingstägare efter överenskommelse med bruksprovsförrättaren, erbjudas ett nytt
försök senare samma dag.
Särskilt körprov (även prov för körbarhetsintyg, KBI)
Utförs på ett inhägnat område. Vid körprov ska hingst vara selad med väl tillpassad sele.
Hjälptyglar får inte användas. Hingsten ska vara betslad med tränsbett eller
stångbett. Bedömningarna poängsätts enligt en tiogradig skala. Följande moment ska
bedömas:
a
b
c
d
e

anspänning och frånspänning (en medhjälpare ska användas)
igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning
halter
ryggning (baksele rekommenderas)
temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Provet ska utföras på en 300–500 meter lång bana. Fyrhjulig vagn ska användas, där lasset
anpassas efter underlag och terräng. Hingsten ska köras efter domarens anvisningar. Hästen
ska göra halt och förbli stillastående i cirka 10 sekunder och efter domarens anvisning rygga
cirka 5 steg. Försök till anspänning får inte pågå mer än 5 minuter, om detta misslyckas kan
nytt försök ske senare samma dag.
Domaren värdesätter respektive bedömningsmoment a - e med poäng mellan 1 och 10. Totala
poängen läggs ihop och divideras med 5. Erhållen genomsnittspoäng ska för godkännande bli
lägst 5, delpoäng under 4 godkänns endast i ryggningsmomentet.

19.10

Hälsotillstånd

Bedömning av hälsotillståndet ska omfatta:





allmän sundhet
hållbarhet i förhållande till ålder och användningsområde
frihet från ärftliga defekter
ett temperamentsbetyg i skala 1–10 som bedöms enligt följande:






5 p eller under är underkänt temperament
6–10 p är godkänt temperament
8 p är normalt temperament för sin ålder
10 p är exemplariskt temperament.

För att kunna tilldelas G, GII, GI eller INT måste hingst ha tilldelats temperamentsbetyg 6
eller högre.
Alla hingstar ska kontrolleras och bedömas avseende defekter som avses i 3§ SJVFS 2009:28
om djurskyddskrav vid avelsarbete. För diagnos av vissa defekter kan röntgenundersökning
krävas. Ett protokoll för genomförd kontroll och bedömning ska nedtecknas och finnas för
varje hingst. Hälsobedömning ska ske varje gång en hingst individbedöms.
Om en ledamot i avelsvärderingsnämnden kräver det, ska ytterligare undersökning avseende
hälsotillståndet genomföras innan avelsvärderingsnämnden avger sitt ställningstagande.

19.11

Kvalitetsklasser efter individprövning

G tilldelas hingst med riksstambokförd fader och riksstambokförd moder, som har uppnått 40
poäng exteriört (i undantagsfall kan hingst godkännas med 38–39 poäng på grund av särskilda
meriter, härstamning eller färg). Ingen delpoäng får vara under 7, undantaget temperament där
6 är lägsta godkända poäng.
G II tilldelas 4-årig eller äldre hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har
fullgjort godkänt bruksprov.
G I tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G II och dessutom uppfyller
något av följande villkor:



vid något tillfälle erhållit 42 poäng eller högre vid avelsvärdering
vid lägst tre års ålder två gånger belönats med minst 41 poäng vid olika år och av olika
domare på av SH sanktionerad utställning med auktoriserad domare eller vid
avelsvärdering
 har genomfört officiell tävling som resulterat i felfri grundomgång i LB hoppning eller
motsvarande eller minst 58 % i LB dressyr.
 har varit placerad i galopptävling, eller deltagit i sportkörning motsvarande nationell
klass
 deltagit i SM eller NM skogskörning, brukskörning eller bruksridning.
 har uppnått travrekord under 1.57.0 eller varit årgångsvinnare
 vid kvalitetsbedömning har erhållit lägst totalpoäng 8.0 i gångarter, hoppning eller
allround
 vid treårstest har tilldelats utmärkelse.
INT tilldelas hingst som vid interimistisk besiktning uppfyller minimikraven för
kvalitetsklass G.
0 tilldelas hingst som inte uppfyller rasvisa krav.

19.12

Generalmönstring

Generalmönstringen, som är ett avelsvärderingstillfälle där rasens samtliga, enligt detta
reglemente godkända hingstar deltar, ska hållas på tid och plats som bestäms av SvRAF:s
styrelse. Som regel genomförs generalmönstring vart femte år. Vid den exteriöra besiktningen
kan avelsvärderingsnämnden reduceras till ordförande och minst en ledamot. Följande
kategorier är befriade från att delta:





Hingstar som under året har deltagit på central avelsvärdering
Hingstar som har tilldelats kvalitetsklass på bestämd tid det vill säga hingstar som
nästkommande år ska utföra bruksprov
Hingstar som under året har uppnått minst 24 års ålder
Hingstar som efter avkommeprövning har tilldelats kvalitetsklass ELIT eller
SUPERELIT.

Hingstar, som kan anses stadigvarande uppställda norr om Gävleborgs och Dalarnas län,
medges dispens från visningen men ska ändå anmälas till generalmönstringen. Istället ska de
visas på sommarpremiering efter SvRAF:s beslut.
Hingstar ägda eller uppställda utomlands skall generalmönstras vart femte år enligt svenska
regler. Generalmönstring kan arrangeras av dotterförening
Om tillräckligt antal avkommor för en säker bedömning finns, avkommeprövas hingstarna.
Avkommevärderade hingstar poängbedöms enbart efter önskemål av hingstägare eller dess
ombud. Hingst som inte deltar vid generalmönstring, måste visas vid ordinarie avelsvärdering
för ny prövning. Ägare måste kunna uppvisa veterinärintyg utfärdat mellan den 1 juni och 31
augusti som styrker att hingsten inte visar tecken på man- och svansskorv, innan nytt beslut
om godkännande kan tas av avelsvärderingsnämnd.

19.13

Avkommeprövning

Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med tillfredsställande tillförlitlighet,
är avelsvärderingsnämnden skyldig att verkställa en sådan.
Hingst som har lämnat minst 15 avkommor visade vid lägst tre års ålder, ska avelsvärderas
med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas avelsvärdeklass C, B, A, ELIT eller
SUPERELIT. Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl
finns, avkommegrupp bedömas tidigare.
Hingst som har betäckt minst 40 ston, de fyra sista åren inte medräknade, ska avelsvärderas
med hänsyn till sina avkommor även om inte 15 av dem har visats.
Även tidigare riksstambokförda hingstar som inte längre är verksamma i avel ska
avkommeprövas enligt gällande regelverk, så länge avkomma finns i livet. Hingst född före år
1972 kan endast i undantagsfall tilldelas SUPERELIT postumt.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför avelsvärderingen:
a
b
c
d

i riksstambok införda hingstar
ston tilldelade avelsdiplom, avelsvärdeklass ELIT och SUPERELIT
tävlingsponnyer som har uppnått resultat enligt kraven för G I
totalt antal poängtagande avkommor i tävlingar enligt tillgänglig statistik

e
f
g

deltagare i kvalitetsbedömningar och deras resultat
deltagare vid premieringar eller utställningar med auktoriserade domare och deras
resultat
deltagare vid treårstest och deras resultat.

Hänsyn ska tas till antal betäckta ston under motsvarande tidsperiod.
Avelsvärdeklass B tilldelas hingst som har visat normal förärvning.
Avelsvärdeklass A tilldelas hingst som har visat mycket god förärvning.
Avelsvärdeklass ELIT tilldelas hingst som betäckt minst 40 ston, de senaste fyra åren ej
medräknade, har visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med kvalifikationer i flera av
de kategorier som meriterar enligt ovan nämnda kategorier.
Avelsvärdeklass SUPERELIT tilldelas hingst som har visat enastående god förärvning
genom ett par generationer, har satt djupa spår i russaveln och kan betraktas som en framtida
linjebildare.
Avelsvärdeklass C tilldelas hingst som har visat mindre god förärvning
Uppgifter om avkommor som har exporterats, ska så långt som möjligt ingå i
bedömningsunderlaget. Detsamma gäller uppgifter om avkommor i utlandet till importerade
hingstar eller hingstar vars sperma importerats, vars resultat dokumenterats av en utländsk
avelsorganisation eller stambokförande förening. För att en bedömning ska tillgodoräknas
hingsten, ska prövningstillfället vara godkänt av avelsvärderingsnämnden.
I avkommeprövningen ska ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna är bärare av
sådana defekter som anges i 3 § i SVJFS 2009:28 om djurskyddskrav vid avelsarbete.

19.14

Regler för dopning och medicinering

Hingstar som deltar i avelsvärdering får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga
åtgärder som påverkar hingstens prestationsförmåga eller temperament. Hingstägare är
skyldig att meddela eventuell behandling eller medicinering till avelsvärderingsnämnden inför
avelsvärdering. Ledamot i avelsvärderingsnämnd kan utan föranmälan bestämma om
provtagning för dopinganalys.

19.15

Fastställande av avelsvärdesklass

Avelsvärdesklass fastställs normalt första gången, när hingsten har genomgått
individprövning. Då underlag föreligger för att göra en avkommeprövning med
tillfredsställande tillförlitlighet, beräknas ett nytt avelsvärde. Detta justeras efter hand som
antalet avkommor med bedömningsbara resultat ökar. Ju större och säkrare avkommeunderlag
som finns tillgängligt, desto mindre hänsyn ska tas till härstamnings- och individprövning.
Beräkning av avelsvärde grundar sig på andel avkommor bedömda i viss kvalitetsklass, där
man i huvudsak viktar antalet avkommor enligt 19.13 i detta reglemente. Därvid skall hänsyn
tas till antalet födda föl eller antal betäckta ston.
Hingstar som avelsvärderats tilldelas en avelsvärdeklass på grundval av individ och/eller
avkommeprövning. Avelsvärdeklassen kan tidsbegränsas samt även höjas eller sänkas.

Hingstar som godkänns utan någon bedömning av prestation kan endast tilldelas G. Hingstar
som godkänns enligt rasvisa bestämmelser vid interimistisk besiktning, tilldelas
avelsvärdeklassen INT fram till nästa ordinarie avelsvärdering för rasen.

19.16

Avelsvärderingsnämndens beslut

Avelsvärderingsnämnden kan lämna ett muntligt beslut om resultatet av individprövningen
eller avkommeprövningen. Ett skriftligt beslut med resultat från individprövningen och/eller
avkommeprövningen samt avelsvärderingsbeviset i original, ska tillsändas berörd hingstägare
omgående efter nämndens beslut. Beslutet ska innehålla en motivering, datum för beslutet
samt besked om hur överklagande till besvärsnämnd kan ske. Ovan gäller även när nytt beslut
om avelsvärdering har fattats. Vid eventuella oklarheter ska hästägare skriftligen informeras
om ärendet och vad som åläggs denne, inom åtta dagar efter avelsvärderingstillfället.

19.17

Avelsvärderingsbevis

Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten när denne
har genomgått fullständig individprövning eller avkommeprövning. För hingstar som inte har
genomfört alla moment i avelsvärderingen, utfärdas ett protokoll vid påbörjad avelsvärdering.
Avelsvärderingsbeviset ska grunda sig på senaste meddelade beslut om avelsvärdering och
ska innehålla följande uppgifter om hingsten:
















identitetsnummer
namn
ras
härstamning
signalement
eventuellt chipnummer
uppfödare
nuvarande ägare
resultat av exteriörbedömning
mått
prestationer
hälsotillstånd
nedärvning av defekter i förekommande fall
resultat från avkommeprövning i förekommande fall
sammanfattande avelsvärdeklass.

Beviset ska även innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för beslut. Kopior av
avelsvärderingsbeviset ska arkiveras på SvRAF:s kansli.

19.18

Dispens från gällande regler

Avelsvärderingsnämnden eller hingstägare kan ansöka om dispens från gällande krav, om
särskilda skäl föreligger. Över sådan dispensansökan ska alltid avelsvärderingsnämndens och
i förekommande fall bruksprovsnämndens ordförande, beredas tillfälle att yttra sig. Beslut om
dispens fattas av SvRAF:s styrelse.

19.19

Överklagan av avelsvärderingsresultat

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet
kan överklagas.
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas,
den ändring i beslutet som man begär och de omständigheter man åberopar till stöd för sin
begäran om ändring. Skrivelsen ska vara SvRAF tillhanda inom tre veckor från den dag
klaganden fick del av beslutet. SvRAF remitterar överklagan för yttrande till den avelsvärderingsnämnd som har bedömt hingsten samt vid behov, även yttrande från veterinärmedicinskt
och/eller genetiskt råd. SH:s besvärsnämnds beslut ska grunda sig på vad handlingarna
innehåller och vad som i övrigt har framkommit i ärendet. SH:s besvärsnämnd är SvRAF:s
sista beslutande instans i överklagningsärenden. Eventuellt beslut om ombedömning
verkställs efter anvisningar från SvRAF. Klaganden eller annan berörd ska underrättas om
innehållet i nämndens beslut och om hur han kan överklaga det. Besvärsnämndens handlingar
ska omfatta själva överklagan samt till SvRAF inkomna remissyttranden.
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Ansvar för lämnade uppgifter

SvRAF ansvarar inte för att uppgifter i skriftliga handlingar som har lämnats in till SvRAF, är
riktiga, fullständiga och stämmer överens med verkligheten. Inte heller ansvarar SvRAF för
sådana uppgifter, i den mån de tagits in i register.

21

Underrättelse om beslut

En sökande, klagande eller annan part ska underrättas om innehållet i det beslut varigenom
besvärsnämnden avgör ärendet. Parten behöver dock inte underrättas om det är uppenbart
obehövligt. Om beslutet går parten emot och kan överklagas, ska denne underrättas om hur
det kan överklagas.
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Jäv

Förvaltningslagen (SFS 2017:900) § 16, 17 och 18 tillämpas vid avelsvärdering av hingstar.
Förvaltningslagens regler beträffande jäv:
16 § Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt
som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om
1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas
bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller
ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad
av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,
3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos
en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor
som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller
4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes
opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.
Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska
myndigheten bortse från jäv.

17 § Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte
heller närvara när ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana
uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas
avsevärt.
18 § Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller
henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.
En myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt.
Den som jävet gäller får ta del i prövningen av jävsfrågan endast om det krävs
för att myndigheten ska vara beslutsför och någon ersättare inte kan kallas in
utan att prövningen försenas avsevärt.
Exempelvis föreligger jäv då:




23

domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släkting (föräldrar, barn eller
syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad
domare under de senaste fem åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor
domare anser sig själv jävig.

Hingstägares skyldigheter och rättigheter

Hingstägare har rätt att på de grunder som anges i 19.20 Överklagan av
avelsvärderingsresultat, överklaga beslut eller enligt 19.19 Dispens från gällande regler, söka
dispens. Hingstägare kan däremot inte ställa ekonomiska anspråk på SvRAF föranledda av
resultat i avelsvärderingen eller eventuella felaktigheter i densamma.
Det är varje hingstägares skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler vilka
utfärdats av JV och avelsorganisation och som reglerar avelsvärdering av hingstar om
vederbörande hingstägare önskar delta i avelsvärdering anordnad eller sanktionerad av
SvRAF.
Hingstägare ska också känna till sina åtaganden enligt 6 § i detta reglemente, om krav för att
hingstar ska få användas i avel.
Det är hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för avelsvärdering,
lämna så fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. Åberopade meriter ska vara
verifierade och insända i samband med anmälan. Information som kan påverka bedömningen
av aktuell hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller behandling,
får inte utelämnas. Hingstägare har rapporteringsskyldighet enligt JV:s föreskrift om
djurskyddskrav vid avelsarbete, om hingst har defekt eller nedärver defekt under tid då hingst
verkar i avel.
I samband med hästägarförsäkran ska hingstägare intyga att otillbörlig medicinering eller
behandling inte har skett. Hingstägare ska rapportera till SvRAF eventuella förändringar i
ägarskap eller ort för utstationering av hingst under betäckningssäsong. En hingstägare ska, så
snart som stoägaren har fullgjort sina skyldigheter enligt det mellan parterna ingångna avtal
om betäckning av stoet, till stoägaren överlämna undertecknad betäckningsrapport.
Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller som inte erlägger
de avgifter som SvRAF:s styrelse har beslutat om, kan vägras en rättighet som följer av detta

reglemente eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare
(uteslutning). Beslut om uteslutning fattas av SvRAF:s styrelse efter det att berörd hingstägare
underrättats av SvRAF om förhållandet och getts möjlighet att förklara aktuella
omständigheter och fullgöra sina skyldigheter.
Resultaten för avkommorna till de hingstar som inte uppfyller reglerna 19) i detta reglemente
är inte avelsvärderingsgrundande.
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Defektlista

Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering och hur dessa bör påverka
avelsvärderingsresultatet
Beteckningar:
kass för avel = kasserad för allmän avel, enligt gällande djurskyddsregler dvs
upptagen som defekt i SJVFS 2019:31
kass

= medför kassation, som ett rasvist krav, såvida inte annat anges i
rasvisa bestämmelser

1

= fel av betydelse men som kan vägas upp av andra förtjänster, rapporteras

2

= saknar veterinärmedicinsk betydelse

rapp

= ska meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset. (Fel
som medför kassation samt fel av betydelse ska alltid rapporteras)

Fynd

Beteckning

Glosöga

2, rapp.

Bettfel (över- underbett)

kass för avel. Dock accepteras mindre över- eller underbett, det vill
säga då framtändernas tuggytor möts till en del. Flera
undersökningstillfällen erfordras vid gränsfall.

Gomspalt

kass.

Fång, ponny

kass.

Stora exteriöra avvikelser
i benaxlar
kass.
Överben

2. Vid överben på skenben/griffelben och inte lednära.

Uppdrivna kotor utan

2 några ledförändringar.

Ledgallor

vid behov utredning med bland annat röntgen av aktuell led.

Osteochondros

kass för avel.

Strålbenshälta

kass för avel.

Spatt

kass för avel.
rapp. För äldre hingstar med tävlingsprestationer men
med röntgendiagnosticerad spatt - rapp.

Ringkota

kass - verifierad med röntgen.

Patellaupphakning

kass för avel.

Patellaluxation

kass för avel.

Cervical vertebral
malformation (CVM)

kass för avel.

Subluxation i kronled

2.

Tuppspatt

kass.

Påtagligt vida,
platta hovar

kass.

Påtagligt små,
trånga hovar

kass.

Hovbroskförbening
grav/tidig
Bockhov
Påtagligt dålig hornkvalitet

kass för avel.
kass vid nygodkännande.
1 vid förlängt tillstånd.
kass.

Man- och svansskorv, med
kroniskt förlopp
kass för avel.
Allergiska eksem/
sommareksem

kass för avel.

Mugg, övriga

1 (vid upprepade tillfällen).

Klapphingst/kryptorchism kass.
Testiklar med avvikande vid kraftigt avvikande storlek (>50 %) - kass för avel
storlek
mer än 25 %, spermaprov – rapp.
Testikel med lägesfel i pungen

rapp.

Båda testiklarna med
lägesfel

kass – om testiklarna inte går att lägesrätta och förblir i rätt läge.

Testiklar med kraftiga
konsistensavvikelser

kass.

Testiklar med traumatiska
skador/inflammation
rapp, spermaprov.
Pungbråck

kass för avel.

Pungbråck, traumatisk

rapp - utredning och rapportering, uppföljning av
operationsberättelse (ruptur av tunica vaginalis).

Navelbråck

kass för avel.

Luftsnappning

1.

Kvickdrag

kass för avel.

Struppipning

kass för avel. Biljud vid bruksprov ska utredas på klinik.

Krubbitning

1.

Vävning

1.

Lynnesfel

kass.

Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet – utredning och eventuell
kassation.
Hingst som är anlagsbärare av genetisk defekt t ex cerebellär hypoplasi (slinger), HYPP,
OLWS, SCID, PSSM, GBED, HERDA, JEB så kallade ”krumma föl” – kasseras för avel.
Förekommer defekt av betydelse rapporterad efter ordinarie avelsvärdering, kan hingsten
återkallas för ny undersökning och omvärderas.
För äldre hingstar gäller att hänsyn ska tas till ålder och utförda prestationer.
Fertilitetskrav = inte under 40 % dräktighet (15 ston eller fler betäckta). Lägre
dräktighetsprocent föranleder utredning med bland annat spermaprovtagning

