
 

 

 

 
 

Stambogsreglement 2012 
(med ændringer af 30. januar og 13. november 2021.) 

  
Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. 
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1. Avlsmål, ledelse og organisation 

1.1 Avlsmål 
Målet for avlen af islandske heste i Danmark er med bibeholdelse af den islandske hests 
variationsbredde, at tilstræbe en stadig forbedring af den islandske hest: 
- som en alsidig og robust ridehest 
- som er pålidelig, modig og glad af sind 
- som er villig og samarbejdsvillig 
- som behersker mindst 4 gangarter, hvoraf én skal være tölt 
- som har flyvende pas, som eftertragtet 5. gangart 
- som er stærk, udholdende og har en lang brugsværdi. 

 

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

 

1.3 Ledelse 
Avlen af islandske heste i Danmark ledes af Dansk Islandshesteforening (DI) gennem DIs 
avlskomite i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

Det er DI, som varetager registreringsopgaven 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. Seneste version af FIZO forefindes på www.islandshest.dk. 
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DI har den ministerielle godkendelse, som EU-anerkendt stambogsførende avlsorganisation og er 
dermed underlagt den til enhver tid gældende national- og EU lovgivning på området. En liste 
herover forefindes på www.islandshest.dk. 

 

DIs avlskomite udarbejder og vedligeholder et "Stambogsreglement". DIs avlskomite fremlægger 
forslag til ændringer i reglementet til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

Efter anvisninger fra DIs avlskomite har DIs stambogsførende kontor ansvaret for administrative 
opgaver med stambogsarbejdet herunder udstedelsen af de til stambogsarbejdet nødvendige 
dokumenter. 

 

1.5  
DI ejer og har brugsretten til samtlige dokumenter og data om islandske heste, som findes på det 
stambogsførende kontor. DI kan 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. DI har pligt til at indberette oplysninger og ændringer til relevante hestedatabaser. 

 

1.6  
DI er ansvarlig for uddannelse og videreuddannelse af nationale og internationale 
kåringsdommere, og følger FEIF’s regler for udpegning af internationale kåringsdommere og deres 
uddannelse. 

 

 
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 hestepas samt et 
ejercertifikat. Af dokumenterne fremgår blandt andet hestens navn, registreringsnummer, 
chipnummer, farve, evt. kendetegn, fødsels- og evt. import-år, avler, afstamning i mindst 4 led. DIs 
avlskomite kan dispensere fra dele af disse oplysninger, specielt hvad angår 
afstamningsoplysninger for heste importeret fra Island, herunder også moderlivsimport. 

 

2.2 
Der kan udstedes hestepas til alle renracede islandske heste under forudsætning af at krav om af- 
stamning er dokumenteret. 

 

2.3 
Under særlige omstændigheder kan der dispenseres fra reglerne for optagelse i Stambogen og ud- 
stedelse af hestepas. Skriftlig, begrundet ansøgning fremsendes til DIs avlskomite, 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. 
Gebyret fastsættes principielt således, at dispensationsansøgeren ikke opnår økonomisk fordel ved 
optagelse i Stambogen på dispensation. 
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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 DI’s stambogs-førende kontor. 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 FEIF’s 
navnekomite. 

 

 
3. Stambogsklasser 
Stambogen inddeles i følgende klasser: 

 

3.1 Registreringsklassen 
Omfatter alle racerene islandske heste, der ikke henhører under andre klasser 
(Registreringspligtige heste, som ikke opfylder Stambogsreglementets ordinære krav). 

 

3.2 Åben klasse 
Omfatter alle racerene islandske heste, hvor begge forældre opfylder Stambogs-reglementet, men 
som ikke selv opfylder kravet til avlsklassen. Vallakker, hingste uden bedækningstilladelse, samt 
hoppeføl og hopper på 1 og 2 år. 

 

3.3 Avlsklassen 
Omfatter alle racerene islandske hopper som i kalenderåret fylder 3 år, samt alle hingste, der har 
en gyldig bedæknings-tilladelse udstedt af DI’s avlskomite, og hvis forældre opfylder 
stambogsreglementet (Hopper fra det kalenderår, de fylder 3 år, samt hingste med 
bedækningstilladelse). Kun hingste og hopper i avlsklassen må anvendes til avl. 

 

 

4. Kåringer generelt 
DI arrangerer hvert år kåringer (bygnings- og ridebedømmelse) af hingste, hopper og vallakker 
med mulighed for afkomskåring af hingste og hopper. 

 

Hingste, hopper og vallakker, der er fyldt 4 år, kan fremstilles til kåring med henblik på 
bedømmelse af både bygnings- og rideegenskaber (betegnet fuldkåring). Ved kåring regnes en 
islandsk hests fødselsdag altid som 1. januar i fødselsåret. FEIF’s regler for afholdelse af kåringer 
følges (FIZO). 

 

4.1 
Hingste, hopper og vallakker, som er kåret i Island eller i en EU-anerkendt avlsorganisation i et 
andet FEIF-land i henhold til FEIF's regler for bedømmelse af avlsheste opnår samme gyldighed 
som en kåring opnået i Danmark. 

 

4.2 
3 og 4-års unghingste samt hopper fra 3 år og ældre kan fremstilles til bygningsbedømmelse. 
FEIF’s regler for afholdelse af kåringer følges (FIZO). 
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4.3 
Hingste, hopper og vallakker kan fremstilles ved en FEIF-kåring til bedømmelse af bygnings- og 
rideegenskaber. Hingste og hopper kan endvidere fremstilles til afkomskåring. For hingste 4 år og 
ældre gælder, at der skal forevises et bevis for at afstamningen er kontrolleret og anmærkningsfri. 
DI har tiltrådt FEIF’s regler for racebeskrivelse, bedømmelsessystemet med karakterskala og 
vægtning, sådan som de er formuleret i FIZO’en. 

 

4.4 
Der udstedes kåringscertifikat til hingste, hopper og vallakker indeholdende de ved kåringen 
opnåede enkeltkarakterer. En kopi af dommernes anvendte bedømmelsesskema indeholdende 
karakterer og kommentarer udleveres efter kåringen. Kåringsresultaterne offentliggøres på 
WorldFengur under kåringen. 

 

 

5. Afkomskåringer 
Hingste og hopper kan fremstilles til DI Afkomskåring. 

 

5.1 Hingste 
For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en hingst vise mindst 12 afkom, som vises under 
rytter. Endvidere kræves en gennemsnit af kåringsresultatet for de kårede afkom på mindst 8,10 
point på baggrund af 12 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom, 
som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og 
Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF’s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og bør være til 
stede. 

 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en hingst vise mindst 6 afkom, som vises under rytter. 
Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne for de kårede afkom på mindst 7,90 points 
på baggrund af 6 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som 
ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island 
kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF’s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og bør være til 
stede. 

 

For at opnå afkomskåring i 2. Klasse skal en hingst vise mindst 6 afkom, som vises under rytter. 
Endvidere kræves et gennem-snit af kåringsresultaterne for de kårede afkom på mindst 7,50 points 
på baggrund af 6 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som 
ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF land og Island 
kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF’s regler for 
bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og bør være til 
stede. 

 

5.2 Hopper 
For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en hoppe vise mindst 4 afkom, hvoraf mindst 3 skal 
vises under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7,95 points 
for 5 kårede afkom, hvoraf de 2 skal være kårede med mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal 
ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkoms-kåringen. Også 
afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er 
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foretaget i henhold til FEIF’s regler for bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd 
eller under rytter, og bør være til stede. 

 

For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 skal vises 
under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7,80 points for 4 kå- 
rede afkom, hvoraf 1 skal være kåret med mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal ikke 
nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, 
kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er 
foretaget i henhold til FEIF’s regler for bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd 
eller under rytter, og bør være til stede. 

 

For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 skal vises 
under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7.50 points for 3 kå- 
rede afkom. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for 
opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i 
afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF’s regler for bedømmelse af 
avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd eller under rytter, og bør være til stede. 

 
 

For både hopper og hingste gælder det at, kåringsresultatet beregnes som gennemsnittet af de 
bedste afkom i det krævede antal. Domsord skal omfatte en vurdering af avlsdyrets 
gennemslagskraft på afkommet. Der lægges ikke vægt på avlsdyrets bygning og egenskaber på 
kåringstidspunktet. Der udstedes afkomskåringsbevis med domsord og beregning af 
gennemsnitskarakterer. På beviset/certifikatet anføres de afkom med bedømmelsesresultater, som 
har indgået i afkomsbedømmelsen. Det er muligt at genfremstille til afkomskåring. 

 

 
6. Bedækningstilladelser 

6.1 
Kun hingste med bedækningstilladelse må benyttes i avlen. 

 

6.2 
Hingsteejeren/holderen skal ansøge DIs avlskomite om bedækningstilladelse, ved at indsende 
ansøgning til DIs stambogsførende kontor. 

 

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

 

6.4 
Forudsætninger for at DIs avlskomite kan give bedækningstilladelse: 
- at hingsten har bevis for at anmærkningsfri afstamningskontrol er udført 
- at hingsten er bedømt 
- at hingsten er sundhedsundersøgt og fundet fri for arvelige defekter 
- at hingsten efter bedømmelse og sundhedsundersøgelse findes egnet til avl og 
- at hingsteejeren/holderen har indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DIs avlskomite 
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6.5 
Alle hingste skal sundhedsundersøges og findes fri for grove defekter eller arvelige lidelser. 

 

6.6 
Bedækningstilladelser opdeles i følgende kategorier: 

 

Dansk afsnit - Hingste: Omfatter hingste, som er fuldkåret med 7,75 points eller derover senest det 
år, hvor hingsten fylder 7 år, og som får tilladelse til bedækning af et ubegrænset antal hopper. 

 

Internationalt afsnit - Hingste: Omfatter hingste som får bedækningstilladelse til et ubegrænset 
antal hopper på baggrund af hingstens bedækningstilladelse i et andet EU-land. Hingsten opfylder 
ikke krav til optagelse i dansk afsnit. 

 

Unghingste: Unghingste, som er 3 eller 4 år gamle, skal bygningsbedømmes: 
 

- En 1-årig begrænset bedækningstilladelse til 8 hopper på følgende betingelser: Unghingsten skal 
have et afstamningsbaseret avlsindeks (BLUP pr.1.1. indeværende år) på min.120, baseret på 
kårede forældre, samt bedømmelsen “bør genfremstilles”. 

 

- En 1-årig begrænset bedækningstilladelse til 4 hopper på følgende betingelser: Mor skal være 
kåret med min. 7,75 og far med min. 7,90 eller unghingsten skal have et afstamningsbaseret 
avlsindeks på min. 110 (BLUP pr.1.1. indeværende år) baseret på kårede forældre. 

 

- En 1-årig begrænset tilladelse til bedækning af 2 hopper på følgende betingelser: Mor og far skal 
være kårede. Unghingsten skal opnå min. 7,75 i bygningsbedømmelse, hvor ingen delkarakter er 
under 7,5. 

 

6.7 
En aktuel hingsteliste med hingste med bedækningstilladelse og tilhørende bedækningskategori 
fremgår af DIs hjemmeside. 

 

DIs avlskomite er ansvarlig for vedligeholdelse af hingstelisten. 

 

6.8 
EU-godkendte hingste med bedækningstilladelse i en EU-anerkendt avlsorganisation kan opnå 
bedæknings-tilladelse i Danmark og får tildelt en bedækningskategori efter retningslinjerne i stk. 
6.6. 

 

6.9 
Øvrige udenlandsk kårede hingste får bedækningstilladelse svarende til reglerne ovenfor under 
forudsætning af, at hingsten er besigtiget af DIs avlskomite eller en repræsentant for denne. 

 

Sundhedsundersøgelsen af hesten og beskrivelse af evt. arvelige fejl og afvigende racemæssig 
type forelægges DIs avlskomite, som kan rådføre sig med andre eksperter. 

 

DIs avlskomite skal give en skriftlig begrundelse for eventuel optagelse/forbliven eller begrundelse 
og vilkår for udelukkelse. 
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7. Mærkning 

7.1 
Identitetsmærkning foregår med chip efter retningslinjer fra DIs avlskomite samt jvf Landsudvalg for 
hestes generelle regelsæt for stambogsføring. 

 

7.2 
Besigtigelse og chipmærkning udføres af dyrlæge eller autoriseret chipmærker fra Videncentret for 
Landbrug, Heste. 

 

7.3 
Chipmærkning udføres på føl, der fortsat går med moderhoppen og på heste, når de fremstilles til 
kåring, jævnfør FIZO. 

 

 

8. Gebyrer 
For de forskellige funktioner i stambogsarbejdet opkræver DIs avlskomite eller Videncentret for 
Landbrug, Heste gebyrer, som i alt væsentligt skal dække de forbundne udgifter i forbindelse med 
avlsarbejdet. De gebyrer, som ligger under DIs avlskomites ansvarsområde, fastsættes af DI efter 
oplæg fra avlskomiteen. Meddelelse om gebyrernes størrelse vil fremkomme hvert år. 

 

 

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, 
fratagelse af bedæknings-tilladelse, eksklusion fra DI af hingsteejer eller hingsteholder efter de til 
enhver tid gældende vedtægter for DI eller udelukkelse af nærmere bestemte heste fra 
avlsklassen. 

 

Afgørelser om fratagelse af bedæknings-tilladelse, eksklusion og udelukkelse fra avlsklassen kan 
gøres livsvarig eller tidsbegrænset. Afgørelser fra DIs avlskomite 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 
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9.3 
Anken skal ske skriftligt til DI senest 30 kalenderdage efter DI’s skriftlige afgørelse er modtaget. 

Inden anken bearbejdes skal klageren indbetale et gebyr, der fremgår af takstbladet. 

9.4 
Ved modtagelse af anken skal DI-A inden 21 kalenderdage udpege et ankeudvalg på 3-5 personer 
til behandling af anken. Et flertal skal være medlem ad DI og én af disse kan udpeges af klageren. 
De øvrige skal være hestekyndige, have juridisk eller veterinær uddannelse. 

 

Udvalget kan indhente oplysninger eksternt. 
 

Ankeudvalget fastlægger selv behandling af anken samt fordeling af sagsomkostninger. 

Ankeudvalgets afgørelse træffes ved simpelt flertal og er endelig. 

 

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 
DIs avlskomite er ansvarlig for redaktion og offentliggørelse af: 
- et "Stambogsreglement", 
- en vejledning for kåring af islandske heste og bedømmelsesgrundlaget, som beskrevet i FIZO. 
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