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1. ALLMÄNT
STS utfärdar med utgångspunkt från antagna Plan och Riktlinjer, Avelsprogram Tinkerhäst
samt Plan och Riktlinjer Avelsorganisation Reglemente rörande ston och hingstar i svensk
tinkeravel

2. HÄSTAR I SVENSK TINKERAVEL
Ston och hingstar registerade i STS huvudregister

3. HINGST
3.1 KRAV FÖR ATT HINGST SKALL FÅ ANVÄNDAS I

TINKERAVEL

Krav för hingstar i tinkeravel

3.1.1 MINIMUM KRAV FÖR ATT HINGST SKALL FÅ ANVÄNDAS I SVENSK TINKERAVEL
•
•
•
•
•

att hingsten är registrerad i STS
att hingsten är blodtypad/DNA-testad, och att resultat tillställt STS
att hingst ej nedärver eller själv har känd kasserande defekt enligt SJVF 2019:31.
att för hingsten av avelsorganisationen beslutad betäckningslicens/avgift är erlagd.
att betäckningsrapporter och fölredovisningar (språngrulla) redovisats för de år
hingsten varit verksam i avel.

För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av Jordbruksverkets
föreskrifter för semin.

3.1.2 KRAV FÖR ATT HINGST SKALL KUNNA TILLDELAS SVENSKT AVELSGODKÄNNANDE I STS
För att bli avelsgodkänd i STS krävs med endast svenskt godkännande krävs följande utöver det
som nämns i 3.1.1:



Hingsten har genomgått veterinärbesiktning enligt F142, böjprov undantaget, utan
väsentliga anmärkningar
Avelsvärderad 1st klass+ STAR

3.1.3 KRAV FÖR ATT HINGST SKALL KUNNA TILLDELAS AVELSGODKÄNNANDE I NSVT OCH DOTTERSTAMBÖCKER
För att bli avelsgodkänd i NSvT och NSvT's dotterstamböcker krävs följande utöver det som nämns
i 3.1.1o och 3.1.2:



Hingsten har friröntgats vad gäller Spatt och OCD enligt moderstambokens instruktioner
Hingsten har ett godkänt spermatest utfört enligt moderstambokens instruktioner

3.2 BLODTYPNING/DNA
Samtliga hingstar skall innan de sätts in i svensk tinkeravel ha tillsänt STS dokument som visar
hästens DNA Profil. Sådant dokument skall visa profil framtagen genom blodtypning eller DNA
från tagel.
Tagel och blod för test skall vara extraherat av godkänd ID kontrollant eller behörig veterinär.

3.3 DEFEKTER
Samtliga hingstar som används i svensk tinkeravel skall vara friska och uppfylla de krav som ställs
i SJVF 2019:31
Hingst som har lägre fölningsprocent än 40% föranleder en särskild kontroll av språngrulla och ev.
beslut om spermaundersökning. Även hingst som årligen har lägre fölningsprocent än 50% kan
föranleda till beslut om spermaundersökning.
En Avelsgodkänd hingst kan fråntas sitt avelsgodkännande om det kan påvisas fysiska eller
psykiska defekter på avkommorna i den mängd att det ej är djurskyddsetiskt att låta honom verka
i avel.
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3.4 BETÄCKNINGSAVGIFT/LICENS
Samtliga hingstar skall innan de sätts in i svensk tinkeravel ha betalt Betäckningsavgift/licens till
STS enligt gällande prislista.
Har inte detta skett tillkommer straffavgifter

3.5 REDOVISNING AV DOKUMENT GÄLLANDE BETÄCKNINGAR
Samtliga hingstar skall om de sätts in i svensk tinkeravel ha redovisat betäckningsrapporter och
språngrullor till STS för de tidigare år de varit verksamma i svensk tinkeravel.

3.5.1 HINGSTBLOCK/BETÄCKNINGSRAPPORT
STS tillhandahåller mot kostnad hingstblock med betäckningsrapporter samt enstaka
betäckningsrapporter där uppgifter om sto, hingst, datum för betäckning samt typ av betäckning
skall fyllas i (NAT= Naturlig betäckning. FAI= Färsk sperma. TAI= Transport sperma. FRAI= Fryst
sperma). Veterinär intyg skall bifogas betäckningsrapport vid embryotransfer. Rapporterna
används för att bekräfta härstamningen på föl vid registrering och passutfärdande.
Blocken är numrerade med en serie som kopplas till varje enskild hingstägare dvs den som står
som ägare av hingsten i STS register. Om hingst lånas ut eller står på station skall
betäckningsrapporter medfölja från ägaren att användas när/om hingsten betäcker. Att använda
betäckningsrapport som tillhör annan person än hos STS registerrad ägare av hingsten innebär att
betäckningsrapporten är ogiltig.
Hingstägaren skall så snart stoägaren fullgjort sina skyldigheter, enligt det mellan parterna
ingångna avtal om betäckning av stoet, till stoägaren överlämna undertecknad
betäckningsrapport.

3.5.2 SPRÅNGRULLA
Vid betäckningssäsongens slut överförs de uppgifter som krävs från betäckningsrapporterna till en
språngrulla. På språngrullan anges samtliga betäckningar oavsett ras, gäller även egen hingst som
betäcker egna ston. Språngrullan innehåller betäckningsrapportnummer, namn och
registreringsnummer på stoet, ras, ägare, typ av betäckning samt betäckningsdatum.
Språngrulla finns att ladda ner från STSs hemsida. Språngrullan skickas av hingsthållaren
tillsammans med den del av betäckningsrapporten som skall till avelsorganisationen till STS senast
den 30 september betäckningsåret. Betäckningar som sker efter 30 september skall rapporteras
innan betäckningsårets slut.

3.6 STS REKOMENDERAD HINGST
Hingst som tilldelats avelsgodkännande och stambokförts i Riksstambok eller Bilaga Riksstambok, samt
har uppfyllt samtliga åtaganden enligt detta reglemente.

3.7 HINGSTÄGARENS SKYLDIGHETER
Varje hingstägare med hingst verksam i svensk tinkeravel är skyldig att till STS Avelskommite
rapportera om hingsten visar sig bära eller nedärva defekter
Varje hingstägare med hingst verksam i svensk tinkeravel är skyldig att rapportera eventuella
förändringar i ägarskap
Varje hingstägare med hingst verksam i svensk tinkeravel har skyldighet att känna till och följa de
föreskrifter och regler som utfärdats av Jordbruksverket och avelsorganisationen (STS)
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4.STO
4.1 BLODTYPNING/DNA
Samtliga ston skall innan de sätts in i svensk tinkeravel ha tillsänt STS tagelprov (skall normalt ske
vid registrering) eller dokument som visar hästens DNA Profil. Sådant dokument skall visa profil
framtagen genom blodtypning eller DNA från tagel.
Tagel och blod för test skall vara extraherat av godkänd ID kontrollant eller behörig veterinär.

4.2 DEFEKTER
Samtliga ston skall då de sätts in i svensk tinkeravel ha vara friska och uppfylla de krav som ställs i
SJVF 2019:31

4.3 RESULTATRAPPORTERING
Stoägaren skall så snart resultat av betäckning är känd rapportera detta till STS på därför avsedd
blankett som laddas ner från STS's hemsida

4.4 STOÄGARENS SKYLDIGHETER
Varje stoägare med sto verksam i svensk tinkeravel är skyldig att till STS Avelskommite rapportera
om stoet visar sig bära eller nedärva defekter
Varje stoägare med sto verksam i svensk tinkeravel är skyldig att rapportera eventuella
förändringar i ägarskap samt bekräfta eventuell utlåning av sto för betäckning.
Varje sto ägare med sto verksamt i svensk tinkeravel har skyldighet att känna till och följa de
föreskrifter och regler som utfärdats av Jordbruksverket och avelsorganisationen

5. OM REGLEMENTE INTE FÖLJS
Innehavare av häst i svensk tinkeravel som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej
erlägger de eventuella avgifter som STS:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer
av detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare.
Beslut om detta fattas av STS's styrelse efter att berörd hästägare underättats av STS om
förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter samt fullfölja sina åtaganden

5.1 ÅTAGANDEN HINGST
Föl efter hingst som ej uppfyllt alla åtaganden enligt detta reglemente och STS Plan och Riktlinjer
belastas med högre kostnader vid pass och registrering. Detta gäller även vid avsaknad av STS
betäckningsrapport i original.

5.2 KOSTNAD VID KRAV PÅ DNA OCH

HÄRSTAMNINGSKONTROLL

Om oklarheter råder vad gäller härstamning på individer i STS register ska dessa DNA-typas för att
fastställa de korrekta uppgifterna om individen. Kostnaden för detta skall bäras av den som anses
ha varit felande i saken. Ansvarig ägare anses den vara som var ägare under felande period.
Om felaktighet gällande individs härstamning åberopas skriftligt och undertecknad av enskild
person, och det inte går att styrka härstamning via tillförlitlig dokumentation fördelas kostnaden
för DNA-typningar och härstamningskontroll enligt följande:

Felaktig stamtavla : uppfödaren får bära kostnaden

Korrekt stamtavla : den som åberopat felaktigheten får bära kostnaden
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