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1 ASHR:S AVELSPROGRAM GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
ASHR:s avelsprogram består dels av gemensamma bestämmelser och dels rasspecifika bestämmelser för
varje ras som ASHR är avelsorganisation för. I de gemensamma bestämmelserna finns regler för hur
avelsvärderingar utformas och genomförs i Sverige för ASHR:s raser. I den rasspecifika delen finns de
regler som rör den enskilda rasen.

1.1 ASHR:S STYRDOKUMENT

Plan och riktlinjer

Avelsprogram gemensamma
bestämmelser

Bestämmelser för
registrering av hästar

Avelsprogram
rasspecifik

Avelsprogram
rasspecifik

Lipizzaner

Morganhäst

Avelsprogram
rasspecifik
Angloarab

ASHR:s plan och riktlinjer är uppdelade i flera dokument:







Plan och riktlinjer: beskriver ASHR som avelsorganisation och här finns övergripande och
sammanhållande information för alla dokumenten
Bestämmelser för identifiering av registrerade hästdjur: Här finns regler som gäller registrering
och utfärdande av pass
Avelsprogram gemensamma bestämmelser: Regler för hur avelsvärderingar utformas och
genomförs i Sverige för ASHR:s raser
Avelsprogram rasspecifika bestämmelser: De regler som rör den enskilda rasen.
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2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
2.1 LIKVÄRDIGHET FÖR DE ÅTGÄRDER SOM TILLÄMPAS FÖR DJURAVEL I
TREDJELÄNDER OCH BEHÖRIG MYNDIGHET I LAND UTAN
AVELSORGANISATION ELLER LIKNANADE FÖR REGISTRERADE HÄSTDJUR
Registrerat hästdjur från tredjeland, d.v.s. land utanför EU, ska vara registrerat och infört i stambok enligt
artikel 36 och 37 i Hästpassförordningen.

2.2 UPPFÖDARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Uppfödare är fysisk eller juridisk person som står som uppfödare i identitetshandling (hästpass) eller i
härstamningsbevis.
Uppfödare har möjlighet att lösa medlemskap i ASHR:s rasföreningar och genom det få möjlighet att
påverka respektive rasförenings avelsprogram, avseende programmets utformning och utveckling. Det
krävs dock inget medlemskap i rasförening för att avelsvärdera och registrera häst. Fastställda
avelsprogram finns i ASHR:s avelsprograms rasspecifika delar för respektive ras. Det är respektive
rasförening som driver och utvecklar avelsprogrammet för sin ras.
Uppfödare väljer själva sitt avelsmaterial och är själva ägare till sina registrerade hästdjur. Registrerade
hästdjur införs i stambok enligt ASHR:s avelsprograms rasspecifika del, på grundval av hästdjurets
kvaliteter utan krav på uppfödaren.
Uppfödare har rätt få härstamningsbevis, aktuella resultat av individprövningar och avelsvärderingar för
sina avelsdjur. Avelsdjur är de registrerade hästdjur som uppfödaren avser att använda, använder eller
har använt i sin avel.
Rasförening ska ha en dialog med sina uppfödare och ge uppfödarna möjlighet att påverka
avelsprogrammet för rasen.
Uppfödare ska följa gällande avelsprogram vid avelsvärdering av sina avelsdjur. Om en uppfödare inte
följer eller motverkar avelsprogram kan uppfödaren uteslutas ur rasföreningen, före beslut remitteras
ärendet till ASHR:s besvärsnämnd, vilket beskrivs i de rasspecifika avelsprogrammen.

2.3 TVISTER
Civilrättsliga tvister mellan uppfödare hanteras inte av ASHR eller dess rasföreningar. Tvister mellan
ASHR/rasförening och uppfödare remitteras till ASHR:s besvärsnämnd.
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2.4 ASHR:S BESVÄRSNÄMND
ASHR:s besvärsnämnd handlägger frågor som gäller avelsprogram för de raser som ASHR är
avelsorganisation för.
Besvärsnämnden består av en ledamot från varje rasförening, ledamoten väljs av rasföreningens styrelse.
Besvärsnämnden får knyta till sig extern expertis.
ASHR:s styrelse, styrelse i ASHR:s rasförening eller uppfödare kan anmäla ett ärende till ASHR:s
besvärsnämnd. Besvärsnämndens beslut lämnas skriftligen till den/de som berörs med
besvärshänvisning. Besvärsnämndens beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått
honom eller henne emot. Överklagande sker enligt Förvaltningslagen §§ 40 - 44.

2.5 SH:S BESVÄRSNÄMND
SH:s besvärsnämnd handlägger överklagan som avser handläggning och genomförande av avelsvärdering,
medan avelsvärderingsbeslut i övrigt inte kan överklagas.
Besvärsnämnden utses av Svenska Hästavelsförbundet (SH) enligt avtal där SH är serviceorganisation till
ASHR.
Person som berörs av hästs avelsvärdering kan överklaga handläggning och genomförande av
avelsvärdering till SH:s besvärsnämnd. Besvärsnämndens beslut lämnas skriftligen till den/de som berörs
med besvärshänvisning. Besvärsnämndens beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har
gått honom eller henne emot. Överklagande sker enligt Förvaltningslagen §§ 40 - 44.

2.6 GENETISKA OCH VETERINÄRMEDICINSKA RÅDEN
Veterinärmedicinska rådet ska ha hög veterinärmedicinsk kompetens, är rådgivande
veterinärmedicinska frågor samt utser remissinstans i besvärsfrågor av veterinärmedicinsk art.

i

Genetiska rådet är rådgivande organ i genetiska frågor, ska ha hög kompetens i genetiska frågor samt
utser remissinstans i besvärsfrågor av genetisk art. Båda råden utses av Svenska Hästavelsförbundet (SH)
enligt avtal där SH är Serviceorganisation till ASHR.

2.7 AVELSDOMARE
Avelsdomare utför avelsvärderande bedömningar. Avelsdomare är person som har utbildning att bedöma
hästar exteriört och prestationsmässigt. Avelsdomare ska ha god kunskap om den ras domaren dömer.
ASHR:s rasföreningar anordnar gemensamt vidareutbildning av avelsdomare på sina respektive rasers
rasspecifika egenskaper.
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2.8 ASHR:S DOMARLISTA
Avelsdomare godkända av ASHR förs upp på ASHR:s domarlista. ASHR:s domarlista upprättas årligen och
kan uppdateras under löpande år. Avelsdomare på avelsvärdegrundande arrangemang för ASHR:s raser
ska finnas på ASHR:s domarlista.

2.9 JÄV
Förvaltningslagen (SFS 2017:900) §§ 16 - 18 tillämpas vid avelsvärdering och bedömning av hästar.
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.
Exempelvis föreligger jäv då:
- 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 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor,
- domare anser sig själv jävig.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det till
känna.
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3 AVELSVÄRDERINGSTILLFÄLLEN HINGST
3.1 AVELSVÄRDERINGSNÄMND
Avelsvärdering av hingstar utförs av en nämnd som utses årsvis av ASHR:s styrelse efter förslag från
respektive rasförening. Avelsvärderingsnämnd (AVN) är beslutför vid sammanträde med minst tre
ledamöter, varav en veterinär. Beslut i AVN fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Protokoll ska föras vid nämndens sammanträden. I nämnden kan ingå rasrepresentant för
aktuell ras. Nämndens ledamöter ska ha goda kunskaper om avelsvärdering och den aktuella rasen.
Nämnden ansvarar för avelsvärdering och genomför värdering av härstamning, exteriör, prestationer,
hållbarhet och hälsa enligt ASHR:s avelsprogram. Ledamot i avelsvärderingsnämnd ska utföra sitt arbete
opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade metoder och med bästa möjliga säkerhet och
effektivitet.
Rasrepresentanter och till nämnden knutna rådgivande medlemmar bekostas av respektive rasförening.
Med AVN avses en AVN utsedd av ASHR för avelsvärderingstillfälle. Utanför avelsvärderingstillfälle avses
med AVN, en av ASHR tidigare utsedd AVN.
Avelsvärderingsnämnden beräknar avelsvärde och beslutar om avelsvärdeklass. Nämnden ges rätt att ta
särskild hänsyn till härstamning, eller för rasen särskilt värdefull egenskap vid avelsvärdering. Varje sådant
beslut ska i förekommande fall med angivande av motiv meddelas berörd rasförening.
Beslut rörande enskilda hingstars avelsvärdering uppförs på avelsvärderingsbevis.
Avelsvärderingsnämnd kan i fråga rörande defekt remittera frågan till veterinärmedicinskt eller genetiskt
råd och vid behov besluta om avkommeundersökning för ställningstagande.
AVN kan vara remissinstans i olika ärenden.

3.2 ORDINARIE AVELSVÄRDERING
ASHR, annan organisation på uppdrag av ASHR eller på uppdrag av ASHR utsedd rasförening, anordnar
minst årligen avelsvärdering för hingstar. Vid ordinarie avelsvärdering ska prestationsprov kunna
avläggas. De avelsvärderingstillfällen som räknas som avelsvärdegrundande arrangemang är godkända av
ASHR och publicerade på ASHR:s hemsida www.ashr.se.
ASHR köper in avelsvärderingsarrangemang av:



Svenska Hästavelsförbundet, org.nr 817602-2401, adress: Box 314, 532 24 Skara. Telefonnr:
0511-441 881, e-post: sh@svehast.se
Svenska Russavelsföreningen, org.nr 834001-4771, adress: Svenska Russavelsföreningen, c/o
Liselotte Erixon, Lundby 322, 195 92 Märsta, Telefonnr: 08-591 434 03, e-post:
sekreterare@gotlandsruss.se

Till avelsvärdering kan även hingstar med godkänd avelsvärdering kallas för prövning.
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3.3 INTERIMISTISK BESIKTNING INOM LANDET
Efter ansökan från hingstägare eller importör, och på dennes bekostnad, kan ASHR i samråd med
ordförande i en av ASHR tidigare utsedd avelsvärderingsnämnd (AVN), besluta om interimistisk besiktning,
då hingsten på grund av ”force majeure” eller skada/sjukdom styrkt av veterinärintyg inte kunnat visas
för individprövning på ordinarie avelsvärdering eller importerats till landet efter senaste ordinarie
avelsvärdering inför aktuell betäckningssäsong.
AVN utser en besiktningsnämnd med uppgift att besiktiga hingsten. Besiktningsnämnden ska bestå av tre
personer, varav en veterinär. Företrädesvis utses ledamöterna inom en av ASHR tidigare utsedd AVN. I
undantagsfall kan besiktning utföras av två personer, varav en veterinär enligt ovan.
Interimistisk avelsvärdering verkställs på överenskommen tid och plats, och på delegation av
avelsvärderingsnämnd. Före besiktning ska avelsvärderingsnämndens ordförande tillsammans med ASHR,
eller motsvarande, gå igenom hingstens formella meriter samt inhämta information från aktuell
medlemsförening. Övriga i nämnden delges beslut om interimistisk besiktning. Besiktningen utförs
motsvarande individprövningen exklusive prestation. AVN ska efter genomförd interimistisk besiktning
tillställas kopia av avelsvärderingsbevis och -beslut.
Vid nästkommande ordinarie avelsvärdering ska hingsten genomgå individprövning. Interimistiskt
tillstånd är giltigt till nästkommande ordinarie avelsvärdering.

3.4 AVELSVÄRDERINGSBESLUT
Avelsvärderingsnämnden kan lämna ett muntligt beslut om resultatet av individprövningen eller
avkommeprövningen när sista prövningsmomentet är slutfört. 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 SH:s besvärsnämnd kan ske.
Resultaten som ligger till grund för avelsvärderingsbeslut ska registreras i databasen för respektive
hästras.
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3.5 AVELSVÄRDERINGSBEVIS
Avelsvärderingsbevis utfärdas av avelsvärderingsnämnden och tilldelas hingsten när denne genomgått
fullständig individprövning och/eller avkommeprövning. För hingstar som inte genomfört alla moment i
individprövningen utfärdas protokoll som verifierar påbörjad avelsvärdering. Avelsvärderingsbeviset ska
grunda sig på senaste meddelade beslut om avelsvärdering och ska liksom protokoll för påbörjad
avelsvärdering innehålla följande uppgifter om hingsten:
-

Identitetsnummer
namn
ras
härstamning
signalement
uppfödare
nuvarande ägare
resultat av exteriörbedömning
mått
prestationer
hälsotillstånd
nedärvning av defekter i förekommande fall
resultat från avkommeprövning i förekommande fall

Avelsvärderingsbevis ska även innehålla följande:
- sammanfattande avelsvärdeklass
Beviset alternativt protokollet ska även innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för beslut.
Kopior av avelsvärderingsbeviset eller protokoll för påbörjad avelsvärdering ska arkiveras på ASHR:s
kansli.
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4 ÖVRIGA AVELSVÄRDERINGSTILLFÄLLEN
4.1 AVELSVÄRDERINGSNÄMND
Avelsvärderingsnämnd är avelsdomare, godkänd av ASHR, som utför avelsvärdering på de
avelsvärdegrundande arrangemang som godkänts av ASHR. I nämnden kan ingå rasledamot för aktuell
ras. Nämnden är beslutför med endast en av ledamöterna närvarande. Ledamot i avelsvärderingsnämnd
ska utföra sitt arbete opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade metoder och med bästa möjliga
säkerhet och effektivitet.
Avelsvärderingsnämnden beräknar avelsvärde och beslutar om avelsvärdeklass. Nämnden ges rätt att ta
särskild hänsyn till härstamning, eller för rasen särskilt värdefull egenskap vid avelsvärdering. Varje sådant
beslut ska i förekommande fall med angivande av motiv meddelas berörd rasförening.

4.2 ORDINARIE AVELSVÄRDERING
De avelsvärderingstillfällen som räknas som avelsvärdegrundande arrangemang är godkända av ASHR och
publicerade på ASHR:s hemsida www.ashr.se. ASHR köper Svenska Hästavelsförbundets
Sommarpremieringar, org.nr 817602-2401, adress: Box 314 532 24 Skara, tel: 0511-441 881, e-post:
sh@svehast.se som avelsvärdegrundande arrangemang.
Riksutställning/Riksavelsvärdering är ett avelsvärdegrundande arrangemang som ASHR:s rasföreningar
anordnar. Därutöver kan lokala eller regionala avelsvärdegrundande arrangemang anordnas av
rasförening.
Andra arrangemang kan godkännas som avelsvärdegrundande arrangemang efter ansökan till och beslut
i ASHR:s styrelse.

4.3 BEDÖMNINGSBARA HÄSTAR
Vid övriga avelsvärderingstillfällen individprövas ston. Alla hästar oavsett ålder och kön kan visas för att
meritera sina föräldradjur vid avkommebedömning. Hingstar kan göra prestationsprov om så är beskrivet
i rasspecifikt avelsprogram.

4.4 AVELSVÄRDERINGSBESLUT
Avelsvärderingsbeslut grundar sig på protokoll från godkänd individprövning och/eller
avkommeprövning. Beslutet ska innehålla en motivering, datum för beslutet samt besked om hur
överklagande till SH:s besvärsnämnd kan ske.
Resultaten som ligger till grund för avelsvärderingsbeslut ska registreras i databasen för respektive
hästras.
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4.5 AVELSVÄRDERINGSBEVIS
För ston, om så stoägaren önskar, kan ASHR:s registrator för aktuell ras utfärda avelsvärderingsbevis med
avelsvärderingsbeslut som underlag.
Avelsvärderingsbeviset ska innehålla följande uppgifter:
-

identitetsnummer
namn
ras
härstamning
uppfödare
nuvarande ägare
resultat av exteriörbedömning
mått i förekommande fall
prestationer i förekommande fall
resultat från avkommeprövning i förekommande fall
sammanfattande avelsvärdeklass

Beviset skall även innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för avelsvärderingsbeslut samt
motivering till resultaten.
En kopia av avelsvärderingsbeviset och avelsvärderingsbeslutet ska arkiveras hos ASHR:s kansli.
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5 REGLER FÖR AVELSVÄRDEGRUNDANDE ARRANGEMANG
5.1 AVELSVÄRDEGRUNDANDE ARRANGEMANG
Avelsvärdegrundande arrangemang är ett arrangemang där resultaten för individer tillgodoräknas
föräldrarna vid en avkommeprövning och ston kan visas för individprövning. Avelsvärdegrundande
arrangemang kan vara en del av ett arrangemang, som därutöver är t.ex. en ren utställning. SH:s
sommarpremieringar är ett avelsvärdegrundande arrangemang.
Avelsvärdegrundande arrangemang kan arrangeras av till ASHR ansluten rasförening, till sådan förening
ansluten lokalförening eller av annan, som godkänts av ASHR. Arrangemang ska godkännas av ASHR:s
styrelse för att vara avelsvärdegrundande.
Bedömning kan utföras av minst en med rasen och gällande svenska regler väl förtrogen avelsdomare.
Aktuell lista över godkända domare finns på www.ashr.se.

5.2 ANSÖKAN OM AVELSVÄRDEGRUNDANDE ARRANGEMANG
Ansökan om att arrangemanget ska vara avelsvärdegrundande samt tid, plats och domare ska göras till
ASHR:s kansli, senast tre (3) månader i förväg, varvid propositioner bör bifogas. Görs förändring av
ursprungliga bestämmelser ska detta genast anmälas. Ansökningsformulär finns för nedladdning på
www.ashr.se.
ASHR:s styrelse inhämtar vägledande beslut från rasförening. ASHR behandlar ansökan på nästkommande
ordinarie styrelsemöte och beviljar eller avslår ansökan.

5.3 PROPOSITIONER
Propositioner ska i god tid före arrangemanget upprättas av arrangören och på lämpligt sätt
offentliggöras.
De ska ange tid, plats, klasser, huvudansvarig, anmälningsmottagare, anmälningstidens utgång,
anmälnings- och eventuell startavgift och domare.
Visningsberättigad är häst som är införd, och föl som är berättigad att införas, i stambokens huvudavsnitt
avseende avelsvärdegrundande resultat. För hästar som inte finns i stambokens huvudavsnitt är det
enbart en utställning utan avelsvärdegrundande resultat.
Arrangören har rätt att uppställa som villkor att aktören1 antingen är medlem i arrangörsföreningen eller
erlägger av arrangören fastställd särskild deltagaravgift för icke medlem.
Propositionen ska innehålla upplysning att ingen äger rätt att delta i arrangemanget med häst där domare
är jävig enligt kapitel 2.9 JÄV.

1

Aktör definieras i ASHR:s Bestämmelser för identifiering av registrerade hästdjur kapitel 8.1.
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5.4 KLASSER
Arrangemanget ska uppdelas i olika klasser med hänsyn till kön och ålder. När häst som inte är införd i
stambokens huvudavsnitt, tillåts delta, ska den bedömas i särskild avdelning inom klassen såvida inte
rasspecifikt avelsprogram anger annat.

5.5 BEDÖMNING
Efter bedömning av varje klass ska de deltagande rangeras, varefter muntlig kritik lämnas med angivande
tilldelning av brons-, silver- eller guld (alternativt placering i klass I, II eller III, eller andra belöningar) samt
eventuell poängsättning.
Över bedömningen ska upprättas skriftlig handling, undertecknad av domare och/eller ringsekreterare.
Arrangören får utan föregående förvarning ta in ytterligare domare i ringen i utbildningssyfte, som även
får delta i diskussion med dömande domare.
Placering som Best in show (BIS) och reserv-BIS (eller BIM) ska särskilt anges. En kopia av denna handling
ska om möjligt vid utställningens avslutning eller senast 21 dagar därefter tillställas ägaren eller dennes
företrädare.

5.6 OMBEDÖMNING AV HÄST
Då häst bedömts vid mer än ett avelsvärdegrundande arrangemang godkänt av ASHR, under samma år,
utan att tidigare individprövning överklagats och överklagan bifallits av ASHR:s besvärsnämnd, gäller
endast den första individprövningen som officiell.

5.7 AVVISNING FRÅN ARRANGEMANG
Underlåter hästägare eller dennes ombud att iaktta de föreskrifter som meddelats på arrangemanget,
eller om en häst bedöms som farlig för den allmänna säkerheten, äger avelsdomaren rätt att avvisa den
aktuella hästen eller ryttaren från premieringen.
Avelsdomare äger även rätt att beordra om byte av visare av häst, om visning är förenad med
säkerhetsrisk eller är allmänt oskickligt utförd.
Häst som avvisats från arrangemang äger dock rätt att anmälas till och visas vid annat arrangemang.
Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte för avvisad häst.

5.8 RESULTATREDOVISNING
Avelsvärdegrundande resultatet från arrangemanget, ska av arrangören senast inom två månader,
redovisas till ansvarig registrator på ASHR:s kansli.
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