Forslag til rev. Stambogsreglement 2015
Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark.
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1. Avlsmål, ledelse og organisation
1.1 Avlsmål
Den islandske hest skal være robust, sund, modstandsdygtig og udholdende. Den skal være letbygget og
velrejst, have god vilje og et godt sind, samt have gode rideegenskaber.
I avlsmålet indgår egenskaber knyttet til eksteriør (bygning) og brugsegenskaber (rideegenskaber).
Vægtningen mellem eksteriør og rideegenskaber følger altid FEIF’s regler.

1.2
Avlen skal foregå med ubetinget renracede islandske heste, der i alle slægtsled kan føres tilbage til
Island.

1.3 Ledelse
Avlen af islandske heste i Danmark ledes af Dansk Islandshesteforening (DI) gennem DI’s
Avlskomité i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Det er DI’s Stambogskontor, herefter kaldet Stambogskontoret, som varetager stambogsføringen af islandske heste i Danmark.

1.4 Organisation
DI er tilsluttet den internationale føderation af islandshesteforeninger (FEIF) og er dermed
underlagt det til enhver tid gældende FIZO-reglement vedrørende avl og bedømmelse af islandske
heste.
DI har den ministerielle godkendelse som EU-anerkendt stambogsførende avlsorganisation og er
dermed underlagt den til enhver tid gældende EU-og nationale lovgivning på området.
DI’s bestyrelse har det overordnede ansvar for Stambogskontoret.
DI’s Avlskomité udarbejder og vedligeholder et stambogsreglement. Avlskomiteen fremlægger forslag til
ændringer til godkendelse på generalforsamlingen.
Efter anvisninger og delegation fra Avlskomitéen har Stambogskontoret ansvaret for administrative opgaver med stambogsarbejdet herunder udstedelsen af nødvendige dokumenter.

1.5
DI ejer og har brugsretten til samtlige dokumenter og data om islandske heste, som findes på
Stambogskontoret. DI kan under hensyn til persondataloven og til almindelig anderkendte hensyn til privatlivet, frit anvende dokumenter og data om islandske heste, deres tidligere og nuværende ejere. Registrerede data kan ikke, heller ikke ved udmeldelse af DI, kræves slettet. Stambogskontoret indberetter
relevante oplysninger og ændringer til den Centrale Database for Heste.

1.6
Avlskomitéen er ansvarlig for at uddanne og videreuddanne avlsdommere og andre kåringsofficials, der
er nødvendige for at afvikle kåringer i overensstemmelse med internationale standarder for området.

2. Optagelse i Stambogen
2.1
Alle renracede islandske heste i Danmark registreres i den internationale stambog WorldFengur.
Til heste optaget i stambogen for islandske heste i Danmark udstedes ejercertifikat og hestepas i overensstemmelse med gældende regler for området. Hestepas skal dog som minimum indeholde
A. UELN nummer
B. FEIF/Worldfengur registreringsnummer
C. hestens navn og oprindelsessted
D. chipnummer,
E. Grafisk signalement inklusiv eventuelle frysemærker, jf. gældende lovgivning,
F. Evt. importår,
G. Avler- og ejerforhold,
H. afstamning i mindst 4 led
I. Afstamning skal altid kunne føres tilbage til Island i alle led.
For heste født 1999 eller tidligere stilles der ikke krav om chipmærkning
Avlskomitéen kan dispensere fra dele af disse oplysninger hvad angår afstamningsoplysninger for heste
importeret fra Island, herunder også moderlivsimport.
Avlskomitéen kan fastsætte yderligere regler for, hvilke informationer hestepasset skal indeholde.
Avlskomitéen fastsætter regler for udstedelse af hestepas for føl efter dansk registrerede hopper, der bedækkes i udlandet.
Avlskomitéen fastsætter regler for udstedelse af hestepas for føl efter heste for hvilke, der ikke er beskrevet regler i nærværende reglement.
For moderlivsimporter gælder i øvrigt reglerne under 2.1

2.2
Der kan udstedes hestepas til alle renracede islandske heste under forudsætning af at krav om afstamning er dokumenteret jf. 2.1. DI’s Avlskomité fastsætter særlige regler for udformning af hestepas på heste avlet på ikke avlsberettigede heste.

2.3
Under særlige omstændigheder, og kun for heste, der er importeret fra Island, kan der dispenseres fra
reglerne for optagelse i Stambogen og udstedelse af hestepas.
Skriftlig, begrundet ansøgning fremsendes til Stambogskontoret, som derefter fastsætter den nødvendige
dokumentation, som dispensationsansøgeren skal fremlægge. Optagelse i stambogen på dispensation vil
under alle omstændigheder forudsætte et bevis for anmærkningsfri afstamningskontrol ved DNA efter
stambogsførte islandske heste.
Alle udgifter, uanset sagens udfald, afholdes af ansøgeren. Der betales et dispensationsgebyr, der fastsættes således, at dispensationsansøgeren ikke opnår økonomisk fordel ved optagelse i Stambogen på
dispensation.
Avlskomitéen fastsætter dispensationsgebyrets størrelse.

2.4
Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af "fra (fødestedets navn
f.eks. gård, by, område)”. Føl skal indberettes til Stambogskontoret. Navngivne heste
kan ikke skifte navn og fødested uden avlerens skriftlige tilladelse.
Alle navne på WorldFengur’s navneliste kan benyttes. Andre navne skal godkendes af Avlskomitéen.

3. Avlsberettigede heste
Hingste med en af Stambogskontoret udstedt bedækningstilladelse benyttes i avlen, jf. pkt. 6.

Hopper der er fyldt tre år.
Alle heste skal opfylde kravene under pkt. 2.1.
Islandske heste, der er registreret i Worldfengur må ikke anvendes til avl med andre heste.

4. Kåringer generelt
4.1
Ved kåring forstås en fuldbedømmelse af heste hvori indgår både eksteriørbedømmelse og ridebedømmelse i overensstemmelse med FEIFs regelsæt FIZO.
Hingste, hopper og vallakker der er fyldt 4 år kan kåres.
Hestens alder regnes fra 1. januar i fødselsåret.

4.2.
Ved eksteriørkåring forstås en bedømmelse af hesten hvori der ikke indgår en ridebedømmelse. Der gælder i øvrigt samme regelsæt som ved fuldbedømmelser.
Hingste 3 og 4 år gamle kan eksteriørkåres (Udgår pr 31/12 2016)
Hingste 3 år gamle kan eksteriørkåres (Træder i kraft pr 1/1 2017)
Hopper 3, 4 og 5 år gamle kan eksteriørkåres

4.3
DI arrangerer hvert år kåringer. Som udgangspunkt fra 3 til 5 kåringer hvert år. FIZO regler følges.

5. Afkomskåringer
5.1
Hingste og hopper kan afkomskåres.
Ved afkomskåring forstås, at en hingst eller en hoppe, med et nærmere bestemt antal afkom, der er bedømt ved en FIZO kåring, får vurderet sin avlsværdi på grundlag af sit avlsindeks/ BLUP værdi.
Afkomskåringen sker administrativt på grundlag af data fra Worldfengur.
Ved afkomskåring med præmiering og domsord forstås, at hingsten eller hoppen skal fremstilles ved en
ordinær kåring med et nærmere bestem antal afkom.
Kun heste, der er i live kan afkomskåres.

5.2
Generelt vedrørende afkomskåringer.
I forbindelse med fremstilling af afkomsgrupper, gælder der samme regler med hensyn til sko- og udstyr,
sundhedstjek, hovlængder, doping etc., som til andre avlsbedømmelser under FIZO regler. Dog kan Avlskomitéen i enkelttilfælde vælge at dispensere fra skoningsreglerne hvor pågældende hest deltager i en
konkurrence ved samme arrangement. Denne dispensationsmulighed gælder udelukkende heste, der kun
deltager i gruppefremvisningen og ikke heste, der også stiller til individuel bedømmelse.

5.3
Følgene minimumskrav for en afkomskåring:
Hingste.
Førstepræmie for afkom:
BLUP på mindst 118 på bedømmelsestidspunktet og mindst 15 bedømte afkom
Ærespræmie for afkom:
BLUP på mindst 118 på bedømmelsestidspunktet og mindst 35 bedømte afkom
Hopper
Førstepræmie for afkom:

BLUP på mindst 116 på bedømmelsestidspunktet og mindst 4 bedømte afkom.
Ærespræmie for afkom:
BLUP på mindst 116 på bedømmelsestidspunktet og mindst 6 bedømte afkom.
Jf ovenstående afkomskåres hestene administrativt og navnene offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst én gang om året i september-oktober.

5.4
For en egentlig afkomskåring med præmiering og domsord kræver det at hesten fremstilles med afkom
ved en ordinær kåring.
Følgende krav skal være opfyldt for hingste:
Førstepræmie: Mindst 8 afkom under rytter, hvoraf mindst 4 er bedømt.
Ærespræmie: Mindst 15 afkom under rytter, hvoraf mindst 8 skal være bedømt.
Hingsten skal være tilstede, men kan vises ved hånd.
Følgende krav skal være opfyldt for hopper:
Førstepræmie: Mindst 3 afkom under rytter, hvoraf mindst 2 skal være bedømt
Ærespræmie for afkom: Mindst 5 afkom under rytter, hvoraf mindst 3 skal være bedømt.
Hoppen skal være tilstede, men kan vises ved hånd.
Udover ovennævnte, kan hoppeejer vælge at fremstille hoppen med et eller flere afkom, der vises ved
hånd. Hvis hoppen har føl fra pågældende år skal føllet være mindst halvanden måned gammelt.

6. Bedækningstilladelser
6.1
Kun hingste med bedækningstilladelse må benyttes i avlen.

6.2
Ansøgning om bedækningstilladelse indsendes til Stambogskontoret.
Avlskomitéen fastsætter et gebyr for bedækningstilladelsen. Gebyret kan fastsættes for ét år, for et nærmere bestemt antal år eller for resten af hestens levetid.

6.3
Hingsteejeren/holderen forpligtiger sig til kun at modtage avlsberettigede hopper til bedækning
samt at følge gældende retningslinjer for indberetning af bedækningsdata.
Stambogskontoret fastsætter nærmere regler for indberetning af bedækningsdata.

6.4
Forudsætninger for at der kan udstedes bedækningstilladelse:
- hingsten via DNA har bevis for anmærkningsfri afstamningskontrol og at dette er registreret i WorldFengur
- hingsten er bedømt ved en FIZO kåring og fundet egnet; jf. punkt 6.5.
- hingsten er dyrlægeundersøgt og fundet fri for grove defekter eller arvelige og mistænkt arvelige lidelser.
- hingsten efter bedømmelse og dyrlægeundersøgelse findes egnet til avl
- hingsten i øvrigt opfylder de af FEIF fastsatte krav, herunder krav om spat røntgen.

6.5
Minimumskarakterer for at kunne ansøge om bedækningstilladelse
4 år 7,75
5 år 7,85
6 år 7,95

7 år og ældre 8,05

6.6
Bedækningstilladelser opdeles i følgende kategorier: Dansk afsnit og Internationalt afsnit.
Dansk afsnit
Hingsten optages på hingstelistens danske afsnit, når den har opnået bedækningstilladelse på grundlag af
betingelserne i 6.4 og 6.5, eller 6.7 eller 6.8.
Internationalt afsnit
Hingstelistens internationale afsnit omfatter hingste, som kan få bedækningstilladelse på baggrund af
hingstens bedækningstilladelse i et andet EU-land og som ikke opfylder de kåringsmæssige og/eller
sundhedsmæssige krav til optagelse på hingstelistens danske afsnit.
Stambogskontoret vedligeholder en opdateret hingsteliste.

6.7
Tilladelse til unghingste.
Kun unghingste, der er fundet egnet til avl, kan ansøge om bedækningstilladelse.
Krav for at kunne ansøge om bedækningstilladelse til 3 og 4 års hingste, der er eksteriørbedømt (Udgår
pr 31/12 2016):
Krav for at kunne ansøge om bedækningstilladelse til 3 års hingste, der er eksteriørbedømt (Træder i
kraft pr 1/1 2017):
Bedækningstilladelse til 2 hopper:
Begge forældrene er kåret. Gennemsnittet for mor og far skal være min 7,90 og ingen af dem må være
kåret med under 7,75.
Hingsten skal på ansøgningstidspunktet have et BLUP på minimum 110.
Ingen af forældrene må på ansøgningstidspunktet have et BLUP mindre end 105
Bedækningstilladelse til 4 hopper:
Begge forældrene er kåret. Gennemsnittet for mor og far skal være min 8,00 og ingen af dem må være
kåret med under 7,85.
Hingsten skal på ansøgningstidspunktet have et BLUP på minimum 115.
Ingen af forældrene må på ansøgningstidspunktet have et BLUP mindre end 109
Bedækningstilladelse til 8 hopper:
Begge forældrene er kåret. Gennemsnittet for mor og far skal være min 8,10 og ingen af dem må være
kåret med under 7,95
Hingsten skal på ansøgningstidspunktet have et BLUP på minimum 120.
Ingen af forældrene må på ansøgningstidspunktet have et BLUP mindre end 112
Hingste for hvilke der ansøges om bedækningstilladelse under 6.7. skal have opnået en eksteriørbedømmelse på minimum 7:95 og ingen enkelt karakter må være mindre end 7, karakteren for man og hale
dog undtaget.
Bedækningstilladelsen er étårig og der kan kun ansøges om bedækningstilladelse for det år, hvor hesten
er bedømt.

6.8
Krav for at kunne ansøge om bedækningstilladelse til 2 års hingste.
For hingste, der er 2 år kan der ansøges om begrænset étårig bedækningstilladelse til 2 hopper når
begge forældrene er kåret og gennemsnittet for mor og far er min 8,10 og ingen af dem er kåret med
under 7,95
Hingsten skal på ansøgningstidspunktet have et BLUP på minimum 120. Ingen af forældrene må på ansøgningstidspunktet have et BLUP mindre end 110.
Hingsten skal have anmærkningsfri afstamningskontrol via DNA
Bedækningstilladelsen udstedes administrativt.
Avlskomitéen kan vælge at forlange hestens almene sundhedstilstand undersøgt af en dyrlæge inden bedækningstilladelsen udstedes. Bedækningstilladelsen gælder kun i det pågældende år.

7. Mærkning og afstamningskontrol
7.1
Identitetsmærkning med chip og besigtigelse foregår efter gældende EU forordning.

7.2
Besigtigelse og chipmærkning udføres af autoriseret chipmærker fra SEGES P/S, Agro Food Park, Århus
eller evt af autoriseret dyrlæge.

7.3
Chipmærkning af føl udføres mens føllet fortsat går med moderhoppen indenfor fødselsåret eller inden
føllet fylder 6 måneder.
For øvrige heste gælder, at i de tilfælde, hvor der ikke kan findes en gyldig microchip i hesten, skal den
besigtiges og re-chipmærkes. Dokumentation for chipmærkning samt hestepas og ejercertifikat skal indsendes til Stambogskontoret.
Heste, der ikke kan identificeres via chip afstamningskontrolleres via DNA

7.4
Der udtages DNA fra alle føl. DNA udtages i forbindelse med besigtigelse og chipmærkning af føllet. Der
kan samtidig udtages DNA fra de følhopper, der endnu ikke er registreret med DNA. Avlskomitéen fastsætter nærmere regler for hvilke DNA analyser der skal foretages.
DNA udtages som hår- og/eller salvieprøve. Hesteejer kan vælge at lade dyrlæge udtage blodprøve i stedet (gældende fra 1/1 2017)
DI’s Avlskomité og Stambogskontoret kan ved mistanke om forkert angivne afstamningsoplysninger eller
som stikprøve forlange DNA afstamningskontrol. (Udgår pr. 31/12 2016)
Der udtages altid DNA fra føl, der ikke er besigtiget og chipmærket indenfor fristen. Der udtages altid
DNA fra føl født ved brug af insemination. (udgår pr 31/12 2016)

7.5
I forbindelse med avl med embryotransplantation gælder følgende regler:
A. Både donorhoppe og rugemor/surrogathoppe skal være renracet islandsk og opfylde kravene under 2.1
B. Både donorhoppe og rugemor/surrogathoppe skal have anmærkningsfri afstamningskontrol.
C. Føl der avles via embryotransplantation skal afstamningskontrolleres via DNA
D. Der må maximalt transplanteres embryo til to hopper pr. år. Der må desuden trækkes et føl via
naturlig drægtighed (to føl hvis det er tvillinger) på donorhoppen; dvs. i alt 3(4) føl pr. år
E. Det skal klart fremgå i WorldFengur hvilke føl, der fødes via embryotransplantation
F. Heste, der er fremkommet via kloning optages ikke i WorldFengur
G. Genmanipulation er ikke tilladt i avl med islandske heste
Der henvises i øvrigt til FEIF’s regler på området

8. Gebyrer
For de forskellige funktioner i stambogsarbejdet opkræver DI’s Avlskomité eller i visse tilfælde SEGES,
gebyrer, som i alt væsentligt skal dække de med avlsarbejdet, herunder avlsfremmene foranstaltninger,
forbundne udgifter.
De gebyrer, som ligger under DI’s Avlskomités ansvarsområde, fastsættes af DI efter
oplæg fra Avlskomitéen og Stambogskontoret. Meddelelse om gebyrernes størrelse fremgår af DI’s hjemmeside.

9. Overtrædelse af Stambogsreglementet og ankemuligheder
9.1
Overtrædelse af Stambogsreglementet eller andre af DI tiltrådte regler vedrørende avl og
registrering af føl, herunder afgivelse af urigtige oplysninger, misbrug af udstedte dokumenter o.
lign. samt bevidst avl med heste, som ikke er optaget i avlsklassen, kan medføre advarsel, bøde eller
eksklusion af DI eller i særligt grove tilfælde, udelukkelse af nærmere bestemte heste fra avlsklassen efter de til enhver tid gældende vedtægter for DI.
Afgørelser om fratagelse af bedækningstilladelse, eksklusion og udelukkelse fra avlsklassen kan
gøres livsvarig eller tidsbegrænset. Afgørelser fra Avlskomitéen kan ikke ankes og er således
endelige.

9.2
Følgende afgørelser kan ankes:

afslag på ansøgning om optagelse i stambog på dispensation

afslag på ansøgning om bedækningstilladelse

beslutning om begrænsning i bedækningstilladelse

beslutning om udelukkelse af avlsklassen

beslutning om udelukkelse af stambogen

9.3
Anken skal ske skriftlig senest 30 kalenderdage efter Avlskomitéens skriftlige afgørelse er modtaget.
Anken sendes til Avlskomiteen, der kan vælge at genbehandle sagen eller videresende klagen til DI’s ordensudvalg.
DI fastsætter et gebyr, der skal indbetales inden klagen behandles.

10. Avlsværdivurdering og grundlag for herfor
Avlsværdivurderinger efter BLUP-metoden, udtrykt i avlsværdital, udregnes løbende for avlsheste
ud fra kåringsresultater for afkom, andre beslægtede heste, samt hestens egne kåringsresultater.

11. Publikationer









Foreningens Stambogsreglement
En opdateret kåringsvejledning
Løbende opdatering og publikationer af regler og retningslinjer, der er vigtige for danske avlere
En opdateret hingsteliste indeholdende de hingste, der må virke i avlen i Danmark. Listen skal
være klart opdelt i hhv. et dansk afsnit og et internationalt afsnit.
Komplet liste med gebyrer og disses størrelse
Oversigt over Stambogskontorets forventede sagsbehandlingstider
Oversigt over sundhedsmæssige kriterier for avlsgodkendelse af hingste
Regler for udstedelse af hestepas

12. Ikrafttrædelse.
Dette stambogsreglement træder i kraft med følgende overgangsbestemmelser:
Punkt 4.2 linje 3 ”Hingste 3 og 4 år gamle kan eksteriørkåres” ændres fra og med 1.1.2017 til ”Hingste 3
år gamle kan eksteriørkåres”
Punkt 6.7, tredje linje ændres fra og med 1/1 2017 fra: ” Krav for at kunne ansøge om bedækningstilladelse til 3 og 4 års hingste, der er eksteriørbedømt:” til ” Krav for at kunne ansøge om bedækningstilladelse til 3 års hingste, der er eksteriørbedømt”
Punkt 7.4, første afsnit træder i kraft fra og med 1/1 2017, andet og tredje afsnit udgår pr 31/12 2016

