
Forslag til DI’s general forsamling 
 
Forslag 
Dansk Islandshesteforening skal ikke underligge reglerne fra Landsudvalget for Heste for 
hingste stationer1, men i stedet udfærdige andre tilsvarende, mere aktuelle og fagligt relevante 
regler specifikt designet for islandsheste avl.  

• Reglerne skal følge Dansk og International (EU) lovgivning 
 
Baggrund 
Dansk Islandshesteforening er en stor avlsforening med unikke traditioner for avl og derfor må 
reglerne for hingstestationer tilpasses specifikt til vores forening.  
 
Det er klart at der skal være regler for hvorledes hingste og hoppeejer sikres i forhold til 
bedækningssucces, fertilitet, økonomi, hygiejne og sygdoms spredning, men reglerne fra 
Landsudvalget1 er absolut ikke aktuelle for islandsheste avl.  
Dertil er reglerne absolut ufaglige, forældede og kræver hyppig indberetning til SEGES og 
dennes dyrlæge.  
Dette er ikke i DI’s, avlernes, hingsteejernes eller hoppeejernes interesse, og det har ingen 
relevans for lovgivning, sundhed, hygiejne, smittespredning eller lignende. 
 
Udpluk af problemer i Landsudvalgets regler: 

• Et absolut fåtal af islandshingsteejere er registrerede som autoriserede hingstestationer, 
selvom de udbyder bedækninger. Derved er regelsættet i praksis ineffektivt. 
 

• Reglerne er forældede og uaktuelle for enhver avlsforening. De angivne regler for 
inseminerings dosis, produktion, salg og udlevering af frost-sæddosis samt generelt for 
sædundersøgelse er forældede, uforståelige og irrelevante for hesteavl. Reglerne er 
direkte negative for avl og fertilitet samt i praksis umulige at overholde. 
 

• Reglerne for hingste stationer kræver autorisation fra SEGES’s dyrlæge. Der er ingen 
kvalitetsmæssig fordel ved denne aftale, og DI giver SEGES’s monopol på  
autorisationsgivning med væsentlige omkostninger til følge for hingste ejer. DI bør 
overtage autorisationsgivningen, hvis det findes nødvendigt at give autorisationer 
(selvklart inden for lovens rammer).  

 
Løsning: 
Dansk Islandshesteforening nedsætter et arbejdsudvalg som kan udfærdige fagligt relevante 
regler og guidelines for hingsteejere og hingste stationer.  
Disse regler skal fremlægges inden 15. februar 2021, hvor bedækningssæsonen kan forventes at 
begynde.  

 
1 Regler for autoriserede hingstestationer, fastsat af ”Landsudvalget for Heste”, revideret 2017. 
 
 


