
 

Procedure for sundhedstjek ved ansøgning om bedækningstilladelse i Danmark, 
inklusiv krav til EU hingste.  
 
I forbindelse med ansøgning om bedækningstilladelse underkastes hingsten et fysisk sundhedstjek, her-
under en kontrol af testikler. Dette gælder dansk kårede hingste, og hingste der er kåret i udlandet. 

Generelt vedrørende bedækningstilladelse 
Hingste, der skal benyttes i avlen i Danmark skal have bedækningstilladelse udstedt af Dansk Islandshe-
steforening, jvf. DI’s stambogsreglement. Hingsteejer/hingsteholder kan ansøge DI’s Avlskomité om be-
dækningstilladelse.  
 
Ansøgning sendes til Stambogskontoret for Islandske heste, Bedervej 101, 8320 Mårslet.  

 
Der kan ansøges om bedækningstilladelse med henblik på optagelse på DI’s hingstelistes danske afsnit 
eller hingstelistes internationale afsnit 

DI’s hingsteliste, dansk afsnit. 
Hingste, der opfylder de kårings- og sundhedsmæssige krav, jf. stambogsreglementet § 6, kan optages 
på DI’s hingstelistes danske afsnit.  
Forudsætninger for at en hingst kan opnå bedækningstilladelse fremgår af Stambogsreglementet §6, og 
omfatter blandt andet: 
- at hingsten har bevis for et anmærkningsfri afstamningskontrol med DNA  
- at hingsten er bedømt/kåret og har opnået de minimumskarakterer, jf. stambogsreglementet, der er 

nødvendige for at opnå bedækningstilladelse. 
- at hingsten er dyrlægeundersøgt og fundet fri for arvelige defekter  
- at hingsten efter bedømmelse og dyrlægeundersøgelse findes egnet til avl 
- at hingsteejeren/holderen har indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Stambogskontoret.  

DI’s hingsteliste, internationalt afsnit, såkaldt EU hingste 
Hingste, der ikke opfylder de kåringsmæssige og/eller sundhedsmæssige krav til at kunne optages på 

DI’s hingstelistes danske afsnit, men har bedækningstilladelse i et andet EU land kan ansøge om optagel-
se på DI’s hingstelistes internationalt afsnit. 
 
Dokumentation for afstamningskontrol uden anmærkninger samt for bedækningstilladelse i andet EU land 
fremsendes til Stambogskontoret sammen med ansøgningen.  

 
Hingsteejeren/holderen indbetaler et gebyr, hvis størrelse fastsættes af Stambogskontoret. 

DI’s hingsteliste 
Hingstelisten opdateres jævnligt og skal indeholde de hingste, der har bedækningstilladelse i Danmark. 

Hingste, der er døde, eksporteret, kastreret eller af anden grund ikke længere bedækker i Danmark, fjer-
nes fra listen. 
Stambogskontoret opdaterer hingstelisten. 
Stambogskontoret fastsætter og opkræver et gebyr for de hingste, der står på listen. 

Dyrlægeattesten 
Dyrlægen er ansvarlig en vurdering af hingstens almene sundhedstilstand, inklusiv kontrol af testikler, og 
for at foretage positiv identifikation af hingsten. 
 
 Dyrlægen er ansvarlig for at foretage en grundig/generel vurdering af hingstens almene sundhedstil-
stand, for at dokumentere mikrochipnummer og for undersøgelse for testikelstørrelse og – fejl, jf. neden-

stående. 
 

1. Positiv identifikation af hingstens identitet foretages af dyrlægen: 
 Hingstens mikrochip aflæses og kontrolleres i forhold til angivelse i hestepasset.  

o Hvis en hingst ved dyrlægekontrol, ikke kan identificeres via mikrochip, skal hingsten 

re-mikrochipmærkes og besigtiges og der skal udtages DNA.  

o Ved begrundet mistanke om, at chipnummer og hest ikke stemmer overens kan DI’s 

Avlskomité/Stambogskontoret forlange afstamningskontrol ved DNA. 

2. Derefter undersøges hingstens almene sundhedstilstand 

3. Testiklerne undersøges for defekter og størrelse. 
 
Retningslinjer for almene sundhedskrav til hingste samt krav til testikler fremgår nedenstående. 



Dyrlægekontrol af hingste 
Dyrlægekontrollen foretages som udgangspunkt på kåringspladsen af den af DI’s Avlskomité udpegede 
kåringsdyrlæge. 

For hingste hvor der på grundlag af en udenlandsk kåring ansøges om bedækningstilladelse og optagelse 
DI’s hingstelistes danske afsnit, kan dyrlægekontrollen foretages andetsteds. Dyrlægen udpe-
ges/godkendes af DI’s Avlskomité, dyrlægeattest kan rekvireres fra Stambogskontoret. Hingste-

ejer/hingsteholder indbetaler det iht. DI’s Avlskomité fastsatte gebyr for dyrlægeattest. 
En hingst der er dokumenteret sundheds- og dyrlægekontrolleret i udlandet i overensstemmelse med de 
af DI’s Avlskomité eller Stambogskontorets fastsatte krav og dyrlægekontrollen er registreret i WorldFen-
gur, er undtaget fra sundhedstjek i Danmark.  
Der gælder samme krav til sundhedskontrol af hingste i Danmark, uanset om kontrollen sker i forbindelse 
med en kåring eller den sker andetsteds, f.eks. hjemme hos hingsteejer/holder. 
 
OBS. Hingsteejer/holders egen dyrlæge, kan som udgangspunkt ikke bruges i forbindelse med obligato-

risk sundhedstjek inden udstedelse af bedækningstilladelse og evt. dyrlægeattest fra egen dyrlæge be-

tragtes ikke som gyldig dokumentation.  

Type af testikeldefekter: 
Type: Bemærkninger Konsekvens: 

Kryptorkisme  
(klaphingst, urhingst) 

Defekten er formentlig arvelig betinget Hingsten kan ikke op-
nå bedækningstilladel-
se 

Tydelig små udviklede 
testikler 

Defekten er formentlig arvelig betinget Hingsten kan ikke op-
nå bedækningstilladel-
se 

Testikler med  

størrelsesforskel >50 %  
 

Størrelsesforskellen vurderes med udgangs-

punkt i den største testikel. 

Hingsten kan ikke op-

nå bedækningstilladel-
se 

Testikler med  
størrelsesforskel >25 %  
 

Størrelsesforskellen vurderes med udgangs-
punkt i den største testikel. 
Sædprøve kan udtages på hingsten til kon-
trol *) 

Der kan udstedes be-
dækningstilladelse hvis 
sædprøve vurderes 
tilfredsstillende. 

Testikler med afvigende 
konsistens 

Sædundersøgelse  
Sædprøve kan udtages på hingsten til kon-
trol *) 

Udstedelse af bedæk-
ningstilladelse beror på 
konkret vurdering **) 

Testikler med skader 

eller betændelse 

Sædundersøgelse  

Sædprøve kan udtages på hingsten til kon-
trol *) 

Der kan udstedes be-

dækningstilladelse hvis 
sædprøve vurderes 
tilfredsstillende. **) 

Drejede testikler konstateret 
Løst ophængte testikler (kan ro-
tere) 

Lodret stående  
Testikler 
Konstant højtliggende testikler 
Pungbrok 

Defekterne er stærkt mistænkt for 
at være arvelige 

Hingsten kan ikke op-
nå bedækningstilladel-
se  

 

*) For udtagning af sædprøver: Kontakt Stambogskontoret vedrørende valg af dyrlæge eller tappested 
for udtagning af sædprøve 
**) Ved vurdering af sædprøve tages udgangspunkt i DV’s retningslinjer 
 
Dyrlæge sender dyrlægeattest, incl. beskrivelse af eventuelle abnormiteter hos hingsten, til Stambogs-
kontoret. 
Dyrlæge fakturerer direkte til stambogskontoret. 

 
Procedurer er gældende fra 1. januar 2015 
 
DI’s Avlskomité 


