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Kapitel 0:  Almindelig orientering 

 
 

0.1: Forord 
 
 Landsudvalget for Heste er en interesseorganisation for alle med-

lemsorganisationer. 
 

Hesteavlere og hesteejerne er repræsenteret i Landsudvalget 
gennem deres avlsorganisation. 
Som medlem af Landsudvalget kan hesteavlere og hesteejere 
trække på landscentrets ydelser og være orienteret om det nye-
ste indenfor hesteverdenen, nationalt og internationalt samt have 
kontakt til de andre avlsorganisationer. 

 
SEGES Heste er Landsudvalgets sekretariat. 

 
 
0.2: Avlsorganisationer, der får stambogsført eller udstedt pas 
 
 Stambogsføringen foretages for avlsorganisationer, der er god-

kendte jvf. den ministerielle bekendtgørelse, samt for avlsorgani-
sationer, der er truffet særlig aftale med. 

 
 Godkendte avlsorganisationer er: 
 Frederiksborg Hesteavlsforeningen (FR) 
 Dansk Oldenborg Avl (OL) 
 Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TR) 
 Knabstrupperforeningen for Danmark (KN) 

Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (Shagya, Araberrace og 
Angloaraber - AH) 
Dansk Pinto Forening (PI) 
Palomino Sportsheste Avlsforbund (PS) 
Avlsforeningen Den Jydske Hest (JY) 
Dansk Belgisk Hesteavl (BE) 

 
 

Dansk Varmblod (DV) 
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Fjordhesten Danmark (FJ) 
Haflingeravlsforeningen Danmark (HA) 
Dansk Sports Ponyavl (SP) 
Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark (CO) 
 
Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark (NF) 
Welsh Pony og Cob avlen i Danmark (WE) 
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark (SH) 
Avlsforeningen for Lipizzanere i Danmark (LI) 
 

 
Desuden varetager SEGES Heste stambogsføringen for føl-
gende avlsorganisationer, som ikke er ministerielt godkend-
te: 
 
Shireforeningen i Danmark (SI) 
Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark (DP) 
Dansk Gotlands Russ (GR) 
Dansk Miniatureheste Forening (DM) 
Dansk Tinker forening (TF) 

 
 

Endvidere udsteder SEGES Heste pas for følgende avlsorga-
nisationer, som med hensyn til stambogsføring har en anden 
løsning end SEGES Hestes: 

 
Foreningen for Pura Raza Espanola - (P.R.E.) (PE) 
Danish Quarterhorse Assosiation 
Painthorse Club Denmark 
Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, OX-arabere 
Appaloosa Club Denmark 

 
Endelig udsteder SEGES Heste pas på heste uden for den 
organiserede avl, jf. BEK 1398 af 2/12/2015.  
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0.3: Formål 
 
 Landsudvalget for Hestes stambogsføring har til formål 

-  at tilbyde avlsorganisationerne en sikker og effektiv stambogs-
føring. 

 
-  at støtte arbejdet med at udvikle og forbedre den enkelte orga-

nisations avlsbestand, og herunder at koordinere en afgræns-
ning af de enkelte avlsorganisationers populationer. 

 
 
0.4: Udførelse 
 

SEGES Hestes afdeling for stambogsføring (stambogskontoret), 
varetager det praktiske arbejde. 

 
Arbejdet gennemføres på grundlag af nærmere fastsatte retnings-
linier og i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendt-
gørelser (aktuelt BEK 1398 af 02.12.2015) samt øvrig relevant 
lovgivning (aktuelt EU forordning 2015/262 af 17. februar 2015). 
Budgetrammer og priser fastlægges af Landsudvalget for Heste 
og dermed af den enkelte avlsorganisation. 

 
 
0.5: Aftaler 
 

I en skriftlig aftale mellem Landsudvalget for Heste og avlsorgani-
sationen fastlægges de nærmere betingelser for, at SEGES He-
ste varetager den praktiske stambogsføring. 
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0.6: Stambogsføring 
 
 Stambogsføringen omfatter: 
 

1.  Drift og udvikling af databasen, herunder opbevaring og ind-
lægning af nye data. 

 
2.  Registrering af data, som omfatter: 

 
-  grunddata vedrørende hestens identitet 
-  afstamningsdata 
-  reproduktionsdata 
- bedømmelsesdata 

 
3. Udskrivning af data i pas, stambøger, kataloger m.m. 

 
4. Opfølgning på regler, retningslinier og procedure for: 

 -  optagelse på hingsteliste 
 -  udstedelse af pas 
 -  dokumentation af kåring og andre bedømmelser 

 
5.  Etablering af baggrund for og gennemføre statistiske bereg-

ninger til brug for avlens tilrettelægning i den enkelte avlsorga-
nisation. 
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Kapitel 1: Generelt  
 
1.  Udstedelse af pas og registrering af data på føl sker alene, når 

føllet er faldet efter hingste, som er godkendte til avl i de avlsfor-
bund, som har truffet aftale med SEGES Heste om stambogsfø-
ring, eller efter hingste, der er godkendte til avl i et EU-anerkendt 
avlsforbund eller når føllet i øvrigt er berettiget til optagelse i ho-
vedafsnittet i et dansk EU-anerkendt avlsforbund. Se dog kapitel 
9 for undtagelser hertil.  

 
2.  Fra avlsforbundene modtager SEGES Heste en oversigt, der 

angiver, hvilke hingste, der er godkendt til avl i den pågældende   
avlsretning/race. Oversigten føres pr. avlssæson der løber fra 1. 
februar til 31. oktober. 
Derudover modtager SEGES Heste fra ejere anmodninger om 
optagelse af hingste, som er anerkendt af et EU-anerkendt avls-
forbund, men som ikke har tilknytning til et avlsforbund i Dan-
mark. 
Samlet udgør oversigt og enkeltdyrs optagelserne den pågæl-
dende avlsretnings officielle hingsteliste for sæsonen. 

 
3.  Bedækningsdata indrapporteres af hingsteholder til SEGES He-

ste senest 14 dage efter 1. bedækning, og herefter løbende hver 
14. dag. Der betales et gebyr pr. registreret 1. bedækning, mens 
efterfølgende indberetninger i samme år på samme hoppe og ved 
samme indberetter sker vederlagsfrit, se dog kap.3 §3 for særskil-
te regler omkring embryotransfer/ICSI. Datamaterialet udgør 
grundlaget for det følgende års registrering af føl, og for udreg-
ning af reproduktionsstatistik. 

 
4.   Kontoret udsteder pas, jvf. den ministerielle bekendtgørelse her-

om. Herfor opkræves et gebyr. Passet indeholder: 
 

- Hestens identitetsbeskrivelse, afstamning, vaccinationer, 
bedømmelser og sider til brug for registrering af medici-
nering  

- Sammen med passet udstedes et ejercertifikat 
 
5.  Alle heste besigtiges og identitetsmærkes i forbindelse med 
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udstedelse af pas.  
 
Udgiften til besigtigelse og mærkning afholdes af ejeren, og er ik-
ke indeholdt i gebyret for pas.  

 
6.  I forbindelse med udstedelse af pas/stamtavle tildeles hesten et 

registreringsnummer (UELN), som følger hesten hele livet.  
 
7. I passet angives det avlsforbund, i hvis hovedafsnit hesten er 

født. Giver retningslinierne flere muligheder, udvælger ejeren et 
avlsforbund. Endvidere angives hestens race(/-r), uagtet om dis-
se er sammenfaldende med det registrerende avlsforbund. 

 
8. Hvert avlsforbund har egne regler, som supplerer dette regel-

sæt. Det er typisk med hensyn til regler for kåring af hingste og 
dermed optagelse på hingstelisten, bilag til stambogens hovedaf-
snit, mærkning og regler for brug af logo, hvilke racer der er god-
kendt til indkrydsning, antal led i stamtavlen for hingste og avls-
forbundskode i registreringsnummeret. 

 Avlsforbundets regler er gældende for avlsforbundets medlem-
mer. 

 Dog skal disse regler være i overensstemmelse med lovgivningen 
og Landsudvalget for Hestes regler samt være teknisk mulige. 

 
9.  Avlsgodkendelser, kåringer og andre bedømmelser varetages 

og tilrettelægges af det enkelte avlsforbund. 
 
10.  Hvert avlsforbund har på eget initiativ indregistreret et forenings-

logo, som kan fremgå af pas, jf. kapitel 6.  
 
11. I helt særlige tilfælde kan der gives dispensation for disse regler 

af hensyn til avlen og hvor sikkerheden opretholdes. Dispensation 
gives af Landsudvalget for Hestes stambogsudvalg efter indstil-
ling fra SEGES Heste eller et avlsforbund, der er tilsluttet Lands-
udvalget for Heste. Der skal foreligge en særlig dispensations-
rapport. 
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Kapitel 2: Stambogen og hingstelisten 
 
 

§ 1 
Stambogen 

 
SEGES Hestes database indeholder stambøgerne for hvert enkelt avls-
forbund og øvrige registrerede heste. 
 
 

§ 2 
Opdeling af stambogen 

 
Stambogen er for hvert avlsforbund opdelt i et hovedafsnit og evt. et 
bilag til hovedafsnittet (forregister). Desuden er der et særligt afsnit 
for registrerede heste, som ikke er tilknyttet et bestemt avlsforbund. Det 
enkelte avlsforbund afgør selv, om der skal oprettes bilag. 
 
 

§ 3 
Betingelser for at indføre heste i et avlsforbunds hovedafsnit 

 
Hesten skal være registreret af en officielt anerkendt stambogsførende 
organisation jvf. reglerne herfor. Desuden skal hestens forældre, bed-
steforældre og oldeforældre opfylde en af følgende betingelser: 
 

a) Være indført i avlsforbundets hovedafsnit eller i et bilag til ho-
vedafsnittet. 

 
b) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et 

andet avlsforbund, der er godkendt til indkrydsning. 
 

c) Være indført i hovedafsnit eller i et bilag til hovedafsnittet for et 
tilsvarende officielt anerkendt udenlandsk avlsforbund. 

 



 11 

§ 4 
Opdeling af stambogens hovedafsnit 

 
Hovedafsnittet kan jf. avlsforbundenes egne regler være opdelt i flere 
afdelinger/klasser. 
 
Stk. 2. I avlsforbundets regler er anført om der kræves 3 eller flere led i 

stamtavlen, for at hingsteafkom kan indføres i hovedafsnittet. 
 F3 hopper avler hoppeafkom i hovedafsnittet jf. § 5 
 
Stk. 3 Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst 

navn og registreringsnummer. Avlsforbund kan i egne regler stil-
le særlige krav til et led med hensyn til kåring, afprøvning m.m. 

 
 

§ 5 
Bilag til et avlsforbunds hovedafsnit (forregister) 

 
Et avlsforbund kan oprette et bilag til hovedafsnittet. 
 
Stk. 2 Bilaget omfatter hopper, der ikke opfylder kriterierne for opta-

gelse i avlsforbundets hovedafsnit jvf. § 3. For at kunne optages 
i et af bilagets afdelinger skal hoppen være bedømt af avlsfor-
bundet. 

 
Stk. 3 Bilaget opdeles i tre afdelinger: F1, F2 og F3, svarende til antal 

anerkendte generationer. 
 
 3.1  I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avls-

forbundet men uden anerkendt afstamning. Det enkelte 
avlsforbund kan dog stille krav om, at faderen til hopper, 
der optages i F1, skal opfylde betingelserne for optagel-
se i avlsforbundets hovedafsnit og være godkendt til avl i 
forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund 

 
 3.2  I F2 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avls-

forbundet, og med en afstamning hvor faderen opfylder 
betingelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit 
og er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-
anerkendt avlsforbund og moderen er optaget i bilagets 
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afsnit F1. 
 

3.3 I F3 optages hopper, der er bedømt og godkendt af avlsfor-
bundet og med en afstamning hvor faderen opfylder betin-
gelserne for optagelse i avlsforbundets hovedafsnit og er 
godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt 
avlsforbund og moderen er optaget i bilagets afsnit F2. 

 
 

§ 6 
Hingstelisten 

 
Avlsforbundene meddeler hvert år inden d. 15. februar til SEGES He-
ste, hvilke hingste, der er godkendte til at  stå på listen for den kom-
mende sæson.  
 
Stk. 2 Endvidere kan der på hingsteejerens foranledning på SEGES 

Hestes liste optages hingste, som er anerkendte af et EU-
anerkendt avlsforbund, men som ikke har tilknytning til et avls-
forbund i Danmark (jf. §7).  

 
Stk. 3 Samlet udgør avlsforbundets meddelelse jf. stk. 1 samt optagel-

ser jf. stk. 2 den pågældende avlsretnings officielle hingsteliste 
for sæsonen. 

 
 

§ 7 
Optagelse på hingstelisten 

 
Personer, der ønsker en hingst, som ikke er godkendt af et dansk avls-
forbund med stambogsføring på SEGES Heste, optaget på hingsteli-
sten, skal fremsende følgende dokumentation: 
 

 1) Dokumentation for at hingsten for bedækningssæson er 
avlsgodkendt i et officielt EU-anerkendt avlsforbund. Doku-
mentationen skal indeholde oplysninger om, hvornår hing-
sten blev avlsgodkendt, hvorvidt der er stillet særlige krav 
fra det pågældende avlsforbund til hingsten, for at avlsgod-
kendelsen opretholdes, samt hvornår avlsgodkendelsen op-
hører. 
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 2) Dokumentation for at hingsten er identificeret og forældre-

skabskontrolleret på baggrund af DNA-bestemmelse eller 
dokumentation for, at hingsten opfylder eventuelt lempelige-
re krav til DNA/afstamningskontrol i det forbund, hvori den er 
avlsgodkendt. 

 
 3) Identifikationsdokument (pas) eller en bekræftet kopi heraf, 

samt afstamning i 3 eller flere led med angivelse af identer, 
nationalitet og navne for alle aner i afstamningen. 

 
 4) Resultatet af afprøvninger og avlsværdivurderinger. 
 
 5) Stambogskontoret fakturerer tidsforbruget og øvrige om-

kostninger ved sagen efter Landsudvalget for Hestes nor-
male takster. 

 
Stk. 2 For avlsgodkendte hingste opkræves et gebyr til stambogskon-

toret pr. hingst, pr. avlsforbund, pr. år. 
 

1) Er hingsten ikke godkendt og tilmeldt af et avlsforbund, eller 
tilmeldt før d. 15. februar, betales et gebyr pr. hoppe, sva-
rende til 50% af gebyret pr. hingst. 

 
 2) For avlsforbund, der afholder kåring senere end den 15. fe-

bruar, kan nykårede hingste tilmeldes til normalt gebyr efter 
denne dato. 

 
 3) Såfremt hingsten frameldes hingstelisten, og hingsteholde-

ren senere i samme sæson, tilmelder hingsten, sker dette til 
dobbelt gebyr. 

 
Stk. 3 Ved import af sæd eller bedækning af hopper i udlandet skal 

hoppeejeren, hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. §§ 6 
og 7, foranledige, at der fra det relevante danske avlsforbund 
fremsendes meddelelse til stambogskontoret, hvis hingsten skal 
betragtes som avlsgodkendt. Såfremt stambogskontoret ikke 
modtager en sådan meddelelse, betragtes hingsten som "ikke 
godkendt" af det pågældende avlsforbund. Hoppeejeren faktu-
reres i sådanne tilfælde i henhold til stk. 2.1, og stambogskonto-
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ret skal have oplysninger i henhold til stk. 1.1. – 1.4. 
 
Føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk 
avlsforbund og stationeret på en EU-station uden for Danmark, 
behandles på lige fod med føl, som er faldet efter en hingst, der 
er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret i Danmark.  
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Kapitel 3: Regler for registrering af føl og udstedelse  
af pas/stamtavle (identifikationsdokument) 

 
§ 1 

Registrering af bedækning 
 
Registrering af føl finder sted: Når hingsteholder har foretaget en kor-
rekt indberetning af 1. bedækning og af efterfølgende bedækninger, og 
når føllet er korrekt anmeldt. 
 
Stk. 2 Alle 1. bedækninger og andre bedækninger skal af hingstehol-

deren indberettes inden 14 dage efter hændelsesdatoen.  
 
Stk. 3 Ved brug af udenlandske hingste og ved brug af frostsæd, skal 

indberetningen til SEGES Heste foretages af inseminerende 
dyrlæge eller inseminør inden 14 dage efter hændelsesdatoen. 

 
Stk. 4 Hingsteholderen har pligt til at indberette alle bedækninger retti-

digt uanset forventet resultat. 
 
Stk. 5 Er der tale om stod, indberettes det, hvornår hoppen indsættes i 

stoddet, og hvornår hoppen tages ud af stoddet. 
 
Stk. 6 Der kan kun indberettes bedækninger foretaget af avlsgodkend-

te hingste, som er optaget på hingstelisten. 
 
Stk. 7 Indberettere af 1. bedækninger opkræves et beløb pr. 1. be-

dækning, jvf. SEGES Hestes gældende prisliste herfor, se dog 
kap.3 §3 for særskilte regler omkring embryotransfer/ICSI. 
Overholdes 14 dages fristen ikke jf. §1 stk. 2, opkræves desu-
den et særligt gebyr. 

 
Stk. 8 Med henblik på at øge validiteten af statistiske oplysninger vil 

hingsteejeren efter bedækningsårets afslutning få tilsendt en 
samlet oversigt over alle indberettede bedækninger. Eventuelle 
rettelser hertil meddeles SEGES Heste inden 1. november i be-
dækningsåret. Herefter betragtes indberetningerne som endeli-
ge. 
Beregning af ifolingsprocenter foretages på basis af den første 
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indberetning. 
 
Stk. 9 Anmeldelse og registrering af føl sker vederlagsfrit indtil 40 da-

ge efter føllets fødsel. 
 Overholdes 40 dages fristen ikke, opkræves et særligt gebyr, 

jvf. SEGES Hestes gældende prisliste herfor. 
 
 

§ 2 
Inseminering 

 
I en avl, hvor inseminering er tilladt, er hingsteholderen ansvarlig for 
indberetning til SEGES Heste. Ved hingsteholder forstås i denne for-
bindelse den person, der er registreret som ejer/bruger af hingsten. 
 
Stk. 2 Såfremt inseminationen ikke er foretaget på hingsteholderens 

hingstestation, er inseminøren forpligtet til at bekræfte den fore-
tagne insemination over for hingsteholderen, hvorefter denne 
foretager indberetning til SEGES Heste. 

 
Stk. 3 Ved inseminering med udenlandske hingste samt ved brug af 

frossen sæd, foretages indberetning af inseminerende dyrlæge 
eller autoriseret inseminør 

 
Stk. 4 Inseminering med avlsgodkendte hingste følger særlige regler 

for autoriserede hingstestationer. 
 

§ 3 
Embryotransfer og ICSI 

 
Ved udtagning af embryoner fra en hoppe skal foretages indberetning 
af såvel insemination som embryooverførsel fra donorhoppe til ruge-
hoppe. 
 
Indberetningen foretages af den dyrlæge, der forestår overførslen af 
embryonet. Formularen ”Embryo Transfer Certificate” anvendes. 
 
Indberettere af embryooverførsler opkræves et beløb per overførsel 
svarende til prisen for indberetning af 1. bedækning, jvf. SEGES He-
stes gældende prisliste herfor. Overholdes 14 dages fristen ikke jf. §1 
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stk. 2, opkræves desuden et særligt gebyr. 
 
 

§ 4 
Opdrætter 

 
Føllet kan anmeldes af hoppeejer eller føllets ejer på folingstidspunktet. 
Såfremt der ikke er sammenfald, afgør de pågældende på eget initiativ, 
hvem der skal anmelde føllet. 
 
Den, der anmelder føllet, angives i passet som opdrætter, og indestår 
for de oplysninger, der fra anmeldelsen overføres til passet. 
 

§ 5 
Udstedelse af pas 

 
Udstedelse af pas/stamtavle finder sted, når følgende betingelser er 
opfyldt (se dog kapitel 9 for undtagelser hertil): 
 

a) bedækningen er registreret i SEGES Hestes database 
 
b) føllet er registreret i SEGES Hestes database  

 
c) føllet er besigtiget og identitetsmærkning er udført, jvf. regler 

herfor 
 
d) et eventuelt krav om DNA bestemmelse er opfyldt, jvf. regler 

herfor. 
 
Stk. 2 Følanmeldelse skal finde sted i fødselsåret, mens identitets-

mærkning/besigtigelse skal foretages tidsnok til at pasansøg-
ningen, incl. evt. DNA-kontrol, kan være komplet, når føllet er 
10 månder gammelt. 

 
Stk. 3 Ved anmeldelse af føllet udover fødselsåret eller for sen ansøg-

ning om pas skal afstamningen verificeres ved en faderskabs-
kontrol. 

 
Stk. 4 Føllets afstamning kan, når det findes påkrævet af hensyn til en 

sikker stambogsføring, af Landsudvalget for Heste eller det på-
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gældende avlsforbund kræves dokumenteret ved en afstam-
ningskontrol, før føllet kan registreres og stamtavle/pas kan ud-
stedes jvf. reglerne herfor. 

 
Stk. 5 For udstedelse af pas/stamtavle betales et særligt gebyr. 
 
Stk. 6 For besigtigelse/identitetsmærkning og DNA-bestemmelse op-

kræves særskilt gebyr jvf. prisliste herfor. 
 
 

§ 6 
Resultat af bedækning 

 
Resultatet af bedækning, som ikke er en anmeldelse af føl, indberettes 
af hoppeejeren, senest året efter, at bedækningen fandt sted. 
 
Stk. 2 Det enkelte avlsforbund har pligt til at opfordre hoppeejerne til at 

indberette resultatet af bedækningen. 
 
Stk. 3 Indberetning af resultater af bedækning er gratis. 
 
 

§ 7 
Godkendte avlshingste 

 
Ingen hingsteholder kan indberette 1. bedækning med avlsgodkendte 
hingste, såfremt vedkommende på samme tidspunkt søger at drive be-
dækningsforretning med en ikke avlsgodkendt hingst uanset race, eller 
er ejer af en ikke avlsgodkendt hingst, hvormed der forsøges drevet 
bedækningsforretning.  
 
Stk. 2 Ingen hingsteejer/holder kan få registreret føl eller udstedt pas, 

hvis vedkommende er i restance til SEGES Heste. 
 
Stk. 3 Ingen hoppeejer kan få registreret føl og udstedt pas, hvis ved-

kommende er i restance til SEGES Heste 
 

§ 8 
Pas typer 
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Der kan på det enkelte føl udstedes en af to typer pas/stamtavle be-
nævnt: “Registreringsattest” eller “Afstamningsoplysning”.  
 
Stk. 2 Hestepasset udstedes med benævnelsen “registreringsattest” 

med rødt omslag, når føllet er født ind i et EU-anerkendt avls-
forbunds hovedafsnit. Såfremt føllets far ikke er godkendt til avl i 
bedækningsåret udstedes dog pas med sort omslag.  

 Er føllet afkom efter en i det EU-anerkendte avlsforbund avls-
godkendt hingst og en hoppe optaget i bilag (F1, F2 og ved 
hingsteafkom i nogle tilfælde også F3) udstedes hestepas med 
benævnelsen "afstamningsoplysning" med blåt omslag. 

   
 Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. retningslinierne i kapitel 

9 
 
Stk. 3 Avlsforeningers navn og logo påføres pas efter forbundets egne 

retningslinier.  
 Avlsforbundene har ansvaret for registrering af eget logo og for 
hvilke regler, der skal gælde for dets anvendelse (jf. kap. 1 stk. 
8). 

 Er et avlsforbunds logo ikke anført, anføres for begge attest- 
typer et neutralt logo for SEGES Heste. 

 
 

§ 9 
Registreringsnummer 

 
Ved anmeldelse af føl og dermed registrering i SEGES Hestes data-
base, tildeles føllet et registreringsnummer, som anføres i passet og 
følger hesten hele livet. 
Registreringsnummeret er entydigt, og følger de internationale retnings-
linier (www.ueln.net). 
Det består af 15 cifre. De første 3 cifre er landekoden for Danmark 
(208) jf. ISO standard. De næste 3 cifre er databasekoden for SEGES 
Heste (333). De næste 4 cifre er fødselsåret og de sidste 5 cifre er et 
fortløbende nummer. Det enkelte avlsforbund kan vælge om de to før-
ste cifre i fødselsåret skal erstattes af avlsforbundets kode. 
 
Hvis avlsforbundet ønsker at anvende avlsforbundets kode, anvendes 
det alene på heste, som er berettiget til logo 



 20 

 
§ 9 

Race 
 

Landsudvalget for Heste har besluttet, at definere en hest som tilhø-
rende racen/avlsretningen, når den er optaget i avlsforbundets hoved-
afsnit. 
Racen/avlsretningen angives i passet, og hvis der er tale om flere, an-
gives alle, så vidt det er teknisk muligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkninger til kapitel 3: 
 
Hingste kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel 
eller via kåring i det pågældende avlsforbund. Hingste kan også ved 
kåring i et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund og ved import til Dan-
mark og registrering i SEGES Hestes database, komme til at tilhøre et 
dansk avlsforbunds hovedafsnit, men det betyder ikke, at hingsten og-
så er kåret her. 
 
Hopper kan indføres i et dansk avlsforbunds hovedafsnit via fødsel eller 
via kåring i det pågældende avlsforbund. Hopper  
kan også ved kåring eller fødsel i et tilsvarende EU-anerkendt avlsfor-
bund og ved import til Danmark og registrering i SEGES Hestes data-
base, komme til at tilhøre et dansk avlsforbunds hovedafsnit, men det 
betyder ikke, at hoppen også er kåret her. 
 
Hopper godkendt i et avlsforbunds bilag til hovedafsnittet, betyder at 
hoppen er bedømt og godkendt (kåret) af det pågældende avlsforbund, 
men uden at tilhøre avlsforbundets hovedafsnit. 
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Kapitel 4: Regler for registrering af føl født i udlandet 
 
 

§ 1 
Registrering af føl 

 
SEGES Heste kan registrere føl og udstede stamtavler, jvf. reglerne 
herfor. For føl født i udlandet gælder desuden følgende forudsætninger: 
 
a) Et dansk avlsforbund tilsluttet Landsudvalget for Heste og med 

stambogsføring på SEGES Heste skal begrunde og anbefale ud-
stedelsen af certifikater på føl født i det pågældende land. 

 
b) Der skal være tale om føl, som er berettiget til registreringsattester 

i det pågældende danske avlsforbunds avl, eller føl efter hopper 
optaget i det pågældende avlsforbunds bilag til hovedafsnittet.  

 
c) Der foretages altid afstamningskontrol af føllets afstamning på et 

godkendt laboratorium. 
 
d) Der kan af praktiske grunde dispenseres for identifikationsmærk- 
 ning før udstedelse af pas/stamtavle, dog skal besigtigelse finde 
 sted. 
 

§ 2 
Importerede heste 

 
Importerede heste/ponyer registreres i SEGES Hestes database, så-
fremt der skal oplagres data i forbindelse med avl eller konkurrencer. 
Registreringsnumre bibeholdes. 
 
Importerede heste / ponyer beholder deres originale certifikat fra oprin-
delseslandet. SEGES Heste registrerer alle relevante oplysninger ud 
fra det originale certifikat, og påfører på det originale certifikat, at regi-
streringen har fundet sted. 
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Kapitel 5: Navneregler 

 
 

§ 1 
 
Navnet må ikke overstige 31 karakterer. 
 
 

§ 2 
 
Godkendelse af et navn kan nægtes af stambogskontoret eller for kon-
kurrencehestes vedkommende af Dansk Ride Forbunds sekretariat, 
såfremt det er af en art, som ikke kan billiges. 
 
 

§ 3 
 
Ved tildeling af avlsgodkendelse til en hingst skal hingsten skifte navn, 
hvis der på avlsforbundets hingsteliste findes en hingst med samme 
navn, således at der ikke optræder flere hingste med samme navn på 
listen indenfor samme avlsforbund. 
 
 

§ 4 
 
Importerede heste/ponyer skal registreres med det samme navn, som 
de er registreret med i fødselslandet.  
 
 

§ 5 
 
Navnet er en væsentlig del af en hests identitet. Navneændring kan 
derfor kun ske efter ansøgning og betaling af gebyr, og kun i forbindel-
se med ejerskift eller sponsering. 
Stk. 2 Ved navneændring af heste på 3 år eller derover anføres det 

oprindelige navn i en parentes efter det nye navn, jvf. dog be-
grænsningen i § 1. 
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Stk. 3 Stutterinavn bevares ved navneændringer, undtagen ved tilde-
ling af sponsornavne, hvor det af tekniske årsager ikke altid er 
muligt. 

 
Stk. 4  Sponsornavnet bevares kun så længe sponsoratet varer. 
 
Stk. 5 For at kunne defineres som et sponsorat skal navnet identifice-

re en egentlig produktlinie eller konsulentvirksomhed. Tilføjelse 
af navn på stutterier, salgs- og træningsstalde kan ikke define-
res som sponsorater. 

 
 
 
 
(Disse regler er udarbejdet i samarbejde med Dansk Ride Forbund) 
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Kapitel 6: Retningslinier for en fælles identitets- 
mærkning 

 
§ 1 

Mærkningstyper 
 
Identitetsmærkning af heste født i Danmark forestås af Landsudvalget 
for Heste. 
 
Mærkning med mikrochip foretages af SEGES Hestes autoriserede 
identitetsmærkere eller en dyrlæge. Mikrochippen placeres midt på 
venstre side af halsen, ved overgang mellem muskel og spækkam. 
 
Stk. 2  Der må kun anvendes mikrochip, der opfylder ISO’s standard. 
 
Stk. 3 Mikrochippens nummer anføres sammen med en angivelse af 

chippens placering i hestens identifikationsdokument. 
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Kapitel 7: Regler for afstamningskontrol 
 
 

§1 
Afstamningskontrol 

 
Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før 
indsættelse i avl. 
 
Stk. 2 Hingste født efter 1. januar 1994 skal, før en avlsgodkendelse 

kan tildeles, have deres afstamning verificeret ved hjælp af 
DNA-bestemmelse jf. bekendtgørelse 566 af 5. juli 1999 

 
Hingste tildelt en avlsgodkendelse i Danmark på baggrund af en 
kåring i et udenlandsk EU-anerkendt avlsforbund med lempeli-
gere regler skal følge reglerne i det forbund, hvor hingsten er 
kåret.  

 
Stk. 3 Alle udgifter hermed afholdes af ejeren. 
 
 

§2 
Identitetskontrol 

 
Stambogskontoret eller avlsforbundet kan betinge sig en DNA-
bestemmelse gennemført førend stamtavle kan udskrives. 
Stambogskontoret udtager et antal føl til stikprøvekontrol. 
 
Stk. 2 Prøverne udtages af SEGES Hestes personale, typisk i forbin-

delse med besigtigelse. 
 
Stk. 3 Laboratorieudgifter samt udgifter til prøveudtagning foretaget af 

SEGES Hestes personale dækkes af SEGES Heste, såfremt 
sagen ikke skyldes hoppe- eller hingsteholderens fejl. 
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§3 
Udenlandske hingste 

 
Afkom efter hingste, som har deres virke i et land udenfor EU, DNA-
bestemmes altid med henblik på afstamningskontrol. 

 
Stk. 2 For hingste, som er avlsgodkendte eller har dispensation til at 

virke i et dansk avlsforbund, og som har deres virke i EU uden-
for Danmark, og som iøvrigt følger Landsudvalget for Hestes 
regler, procedurer og forskrifter, gælder samme regler som for 
dansk kårede hingste på station i Danmark, herunder stikprøve-
kontrol. Dog skal følgende forhold være opfyldt: 

 
2.1. Sæden er importeret i henhold til gældende regler fra en i hen-

hold til EU-bestemmelserne godkendt sædopsamlingsstation el-
ler 
 

2.2. Hoppen er insemineret på en i henhold til EU-bestemmelserne 
godkendt sædopsamlingsstation, eller 

 
2.3. Hoppen er naturlig bedækket og 

 
2.4. Følejeren kan fremvise bevis for identiteten af den benyttede 

avlsgodkendte hingst og 
 
2.5. Alle udgifter afholdes af ejeren. 

 
 

§4 
Ægtransplantation m.m. 

 
Afkom, som er resultat af ægtransplantation eller inseminering med 
frossen sæd, DNA-bestemmes altid med henblik på afstamningskon-
trol. 
 
Stk. 2.  Alle udgifter herved afholdes af ejeren. 
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Kapitel 8: Retningslinier for vurdering af afkom  
efter hingste 

 
 

§ 1 
 
Der kan vurderes afkom efter hingste, som er optaget i eller kan god-
kendes til optagelse i vedkommende races stambog, jvf. avlsforbundets 
regler herfor. 
 
 

§ 2 
 
Statistiske opgørelser af afkomsgrupper, herunder beregninger af avls-
indeks, udføres af SEGES Heste i samarbejde med Dansk Kvæg. 
Andre tilsvarende uafhængige organisationer kan benyttes. 
 
 

§ 3 
 
Minimums retningslinier for eksteriørvurdering af afkom efter hingst, 
 
Stk. 1  Almindelig afkomssamling 
 

3. eller 4. år efter hingstens første bedækningssæson fremstilles der 
afkomssamling bestående af mindst 50% af de registrerede eller af-
stamningsmæssigt godkendte hopper på 2 og 3 år, som på udstil-
lingstidspunktet befinder sig i den pågældende landsdel. 
Samlingen skal bestå af mindst 5 afkom, hopper, hingste eller vallak-
ker på 2 år og derover. Herudover kan 1-års plage indgå. 

 
Stk. 2  Stor afkomssamling 
 

Efter hingste med "godkendt" afkom på 5 år og derover kan der frem-
stilles "stor afkomssamling" bestående af mindst 15 stk. afkom på 2 
år og derover, heraf mindst 5 afkom på 5 år og derover. Hingste, 
hopper og vallakker kan indgå. 
 
I øvrigt gælder, at der skal fremstilles mindst 50% af de "godkendte" 
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hopper på 3 år og derover, som på udstillingstidspunktet befinder sig i 
den pågældende landsdel. 

 
Stk. 3  Ved bedømmelse anvendes følgende skala: 

 I klasse 1. grad (23 og 24 point) 
 I klasse 2. grad (21 og 22 point) 
 II klasse 1. grad (19 og 20 point) 
 II klasse 2. grad (17 og 18 point) 
 III klasse  (15 og 16 point) 

 
Stk. 4 Anmeldelse skal ske til det avlsforbund, der varetager be-

dømmelsen. 
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Kapitel 9: Regler for registrering af heste uden for 
den organiserede avl  
 

§ 1 
Udstedelse af hestepas 

 
Heste, der ikke er omfattet af reglerne i kapital 2-4 og 7-8 får ud-
stedt hestepas jf. BEK 1398 af 02.12.2015 
 
Disse hestepas udstedes med benævnelsen "identifikationsdo-
kument til enhovet dyr" og lysegrønt omslag.  
  
Der kan være anført afstamning i passet, såfremt hesten tilhører ho-
vedafsnit eller bilag i et avlsforbund, som ikke er ministerielt godkendt, 
men hvor stambogsføringen varetages af SEGES Heste. Desuden kan 
afstamning anføres i passet, hvis dette udstedes på grundlag af en 
eksisterende stamtavle. 


