
Forslag om harmonisering af de danske regler for avl af den islandske hest 
med reglerne i resten af EU 
 
Der er behov for at harmonisere reglerne for avl af den islandske hest, så danske avlere ligestilles med 
avlere i andre lande. Generalforsamlingen pålægger derfor DI’s avlskomité, at den i den kommende periode 
skal arbejde for afskaffelse af de danske særregler for avl i Stambogsreglementet og stille forslag om nye 
harmoniserede regler på næste generalforsamling, således at avlen fremover reguleres af ’FEIF Breeding 
Rules and Regulations’, overholder gældende EU-lovgivning og ikke stilles overfor flere krav end i øvrige EU-
lande. 
 
Baggrund 
DI har gennem tiden vedtaget en række særregler på avlsområdet. Reglerne blev udarbejdet ud fra en 
overbevisning om, at de ville fremme kvaliteten i avlen af den islandske hest i Danmark. Der har tidligere 
været forsøg på at ændre disse, desværre uden held. Situationen anno 2021 er, at særreglerne stiller 
skrappere krav til danske avlere af islandske heste end de krav, som avlere i resten af verden skal 
overholde. Derfor begynder avlere i stigende grad at stille deres heste til kåring eller bygningsbedømmelse 
udenfor Danmark samt melde sig ind i udenlandske avlsforbund. I Tyskland er det fx muligt at få 
ubegrænset bedækningstilladelse til unghingste uanset BLUP, såfremt de stilles til bygningsbedømmelse. 
Da DI skal følge gældende EU-lovgivning, skal avlskomiteen efterfølgende give disse hingste ubegrænset 
bedækningstilladelse i Danmark. Det samme gælder for dansk kårede hingste med et kåringsresultat under 
7,75, som DI ikke giver bedækningstilladelse jf. Stambogsreglementet, men som med en dansk kåring kan få 
bedækningstilladelse i Tyskland, og derefter i Danmark pga. EU-lovgivningen.  
 
Avl og handel med den islandske hest er ud over at være en passion for de fleste også en forretning for 
avlere. Markedet for den islandske hest er internationalt, hvorfor danske avlere bør have samme vilkår, 
som avlerne i andre lande, herunder i Tyskland. Derfor er der behov for en harmonisering af reglerne for avl 
af den islandske hest i Danmark.  
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