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1 Allmänt 
ASVH Service AB är helägt av SWB (Swedish Warmblood), tidigare Avelsföreningen för Svenska 
Varmblodiga Hästen. Nationellt och internationellt utgör ASVH Service AB 
moderstamboksorganisation för den Svenska Varmblodiga Ridhästen (SWB). SWB ansvarar för och 
äger sedan dess bildande 1928 ”Rasstambok för Ädla Hästar i Sverige”, sedermera ”Riksstambok för 
Svenska Varmblodiga Hästen”.  
 
ASVH Service AB har huvudansvaret för att verksamheten sker i enlighet med Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:33) om hästdjur som används till avel samt 
identitetshandlingar för hästdjur, Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (SJVFS 2004:22) om 
avelsarbete samt EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 
2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller 
metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). 
 
ASVH Service AB skall utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och beprövade 
vetenskapliga metoder samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet för att uppnå uppsatt 
avelsmål. De personer som anlitas i verksamheten skall ha den arbetsinstruktion och kompetens som 
krävs för fullgörande av uppgifterna. 
 
Dessa Plan- och Riktlinjer är antagna av styrelsen för ASVH Service AB den 13 april 2016. 
 

2 Organisation 

2.1 Ekonomiska resurser 
ASVH Service AB är helägt av SWB. ASVH Service AB har ett nominellt aktiekapital på 125 000 kr. 
Bolaget finansierar sin verksamhet genom bl.a. avels- och serviceavgifter från hästägare. Där ingår 
avgifter för registrering, avelsvärdering och licensutfärdande.  

2.2 Styrelse 
Bolaget har sitt säte i Lunds kommun. Bolagets styrelse består av 5-11 valda ledamöter varav en skall 
utses till ordförande. 
Bolaget har en anställd VD. Styrelsen är ansvarig för verksamheten i enlighet med Aktiebolagslagen. 

2.3 Kansli 
Kansliet har sitt säte i Flyinge, Lunds kommun. Kansliet handhar den löpande verksamheten. Den 
sköts av VD, registratorer, avelsledare och övrig personal.  

2.4 Avelsutskott 
Avelsutskottet (AU) är ett rådgivande organ inom ASVH Service AB i avelsfrågor. Avelsutskottet skall 
bestå av SWBs avelsledare (sekreterare), SWBs VD, Avelsvärderingsnämndens (AVNs) ordförande, 
styrelseledamot/-er (varav en är utskottets ordförande), regional representant nominerad av de 
regionala föreningarna samt en ungdomsrepresentant nominerad av SWB:s Ungdomsutskott. 
Ledamöterna utses årsvis av bolagets styrelse. Ledamöterna skall ha hög kompetens i genetiska 
frågor och om internationell ridhästavel. Avelsutskottet utgör remissinstans i besvärsärenden av 
genetisk och veterinärmedicinsk art. Vid behov adjungeras kompletterande genetisk och 
veterinärmedicinsk kompetens in. Minst tre av rådets ledamöter skall delta i rådets beslut och 
yttranden.  
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2.5 Domare 
Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar och kvalitetsgraderingar av bedömda hingstar 
och ston samt bedömningar av unghästar och föl. Domarna utses av ASVH Service AB:s styrelse. 
Domarna skall ha dokumenterat goda kunskaper om hästavelns teoretiska och praktiska grunder, 
ridhästavel i ett internationellt perspektiv och bedömningar av de egenskaper som ingår i avelsmålet. 
Domare erhåller regelbunden fortbildning genom ASVH Service AB. Domarfrågorna hanteras genom 
Domarutskottet vars ledamöter årligen utses av styrelsen. 

2.5.1 Avelsvärderingsnämnd 
En avelsvärderingsnämnd (AVN) ansvarar för avelsvärderingen av hingstar i enlighet med ett särskilt 
Hingstreglemente, antaget av ASVH Service AB:s styrelse. AVN genomför värdering av härstamning, 
exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa samt kvalitetsgraderar bedömda hingstar. Nämnden ska 
bestå av minst tre ordinarie ledamöter, varav minst en veterinär. Ledamöterna tillsätts av ASVH 
Service AB:s styrelse. Förslag till nya ledamöter tas fram i samverkan mellan ASVH Service AB:s 
styrelse, Avelsutskott (AU) och Avelsvärderingsnämndens (AVN) ordförande. Varje ordinarie ledamot 
samt veterinär tillsätts för en period om 2 år. Nämnden är beslutför med minst tre av ledamöterna, 
varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  

2.5.2 Sto- och unghästdomare 
För bedömningar av föl, unghästar och fölston utses särskilda domare för olika bedömningsuppgifter, 
såsom hälsotillstånd, exteriör, gångarter och hoppning. Bedömningarna sker i enlighet med särskilt 
Sto- och unghästreglemente (bilaga 1) samt bedömningsregelverk för respektive aktivitet (bilaga 2-
4), beslutat av ASVH Service AB:s styrelse. Domarna utses av ASVH Service AB:s styrelse. Nämnd för 
bedömningar av unghästar och ston kan bestå av en eller flera domare.  

2.6 Besvärsnämnd 
ASVH har tecknat avtal med Svensk Travsport (ST) om att vid behov använda ST:s besvärsnämnd. 
Besvärsnämndens beslut skall vara skriftliga och innehålla en redovisning av de uppgifter och skäl 
som ligger till grund för utgången samt uppgifter om vilka som deltagit i beslutet. I de fall 
besvärsnämndens beslut går den klagande emot, skall denne, när beslut delges, erhålla upplysningar 
om följande förhållanden: 
 

- beslutet kan överklagas om klaganden anser att stambokföring, registrering eller 
handläggningen av ärendet eller frågan ej har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller 
förevarande plan- och riktlinjer 

- överklagande av ett beslut som rör stambokföring ska göras till Jordbruksverket i enlighet 
med 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. 

- överklagande av ett beslut som rör utfärdande av hästpass ska göras till den förvaltningsrätt 
inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger 

- ett överklagande ska ske i enlighet med 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av 
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.  

 

3 Ickediskriminering och offentlighet 

3.1 Förvaltningslagens tillämplighet 
ASVH Service AB förbinder sig att i frågor som rör stamboksföring, registrering och avelsvärdering 
tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om jäv samt 
motivering, underrättelse och besvär av beslut. 
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3.2 Krav på ickediskriminering och offentlighet 
I verksamheten som stambokförande avelsorganisation skall alltid principen om ickediskriminering 
tillämpas. Utfallet av beslut i ärenden om stambokföring, registrering och avelsvärdering ska vara 
offentliga och publiceras på www.blup.se. Dock är inte beslutsunderlaget offentlig handling.  

3.3 Personuppgifter 
Behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 
1998:204), PuL. 

4 Språngrulla 
ASVH Service AB skall administrera sammanställning av språngrulla (vilken upprättas av resp. 
hingstägare) för hingstar vars avkommor kan bli aktuella för registrering som SWB-hästar, och för 
vilka ett avtal om att föra språngrulla ingåtts med ASVH Service AB. 
 

5 Registrering, Hästpass och Stambok 
Arbetet med registrering och passutfärdande sker med för ändamålet särskilt utvecklade 
dataprogram och hjälpverktyg. Det sker en löpande översyn av de valda arbetssätten i syfte att 
ständigt hitta förbättringar och öka effektiviteten. Registreringsavdelningen har dokumenterat sitt 
arbetssätt och rutiner så att det finns ett strukturunderlag vid eventuella personella förändringar. 
Medarbetare med andra roller på kansliet har kännedom om registreringsarbetet på en backupnivå.  
 
En stor del av uppgifterna från databasen finns tillgängliga via webbplatsen www.blup.se. Vidare har 
kansliets växel öppet för telefonsamtal under vardagar. E-postadresser och direktnummer till 
personal på kansliet finns tillgängligt via webbplatsen www.swb.org. 

5.1  Identifiering och Registrering 
Vid inregistrering av häst används blanketten ”Registreringsansökan” som kan skrivas ut från 
sprangrulla.se. På denna ska samtliga uppgifter fyllas i angående fölets identitet.  
 
Från och med fölårgång 2006 ska alla hästar som registreras av ASVH Service AB DNA-typas och om 
möjligt härstamningskontrolleras med hjälp av DNA-analys samt chipmärkas. Chip ska 
överensstämma med standarden ISO 11784 och fungera med FDX-, FDX-B- eller HDX-teknik. Chip ska 
kunna avläsas med en avläsare som överensstämmer med standarden ISO 11785 vid ett 
avläsningsavstånd på minst 12 cm. 
  
Identifikationen utförs av Svenska Hästavelsförbundets godkända ID-kontrollanter. Samtliga hästar 
skall före införande i grundstambok eller register signalementsbeskrivas av en godkänd ID-
kontrollant. SH håller lista över godkända ID-kontrollanter aktuell. ID-kontrollanten utför en 
signalementsbeskrivning av fölet där särskilda kännetecken antecknas på registreringsunderlaget 
samt ritar in tecken och virvlar. ID-kontrollanten skall samtidigt ha tillgång till aktuell 
registreringsansökan. ID-kontrollanten skall ta behövliga prover för härstamningskontroll. 
 
Underlag för registrering av häst sänds in av uppfödaren/hästhållaren till ASVH Service AB:s kansli 
och diarieförs av Registrator. Som uppfödare räknas i normalfallet den/de personer som vid hästens 
födelse står som ägare till hästens moder.  
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5.2 Hästpass 
Hästpass utfärdas i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2015:33) om hästdjur som används till avel samt identitetshandlingar för hästdjur, samt EU-
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 gällande 
bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för 
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). Varje häst tilldelas ett livslångt nummer, 
s.k. Universal Equine Life Number (UELN) enligt de riktlinjer som finns angivna på UELN:s webplats 
(http://www.ueln.net). 
 
I de fall handlingar i ansökan om hästpass/registrering saknas, ska ASVH Service AB anmoda den 
sökande att inkomma med de kompletterande handlingarna inom en viss föreskriven tid. ASVH 
Service AB tar ut en administrativ avgift i de fall ansökan behöver kompletteras. Har begärda 
handlingar inte inkommit inom angiven tid kommer ansökan att avgöras i befintligt skick. I de fall det 
innebär att något pass inte kan utfärdas skickas handlingarna tillbaka till den sökande. 

 
ASVH Service AB kan efter ansökan utfärda härstamningsbevis för ägg, sperma och embryon från hos 
ASVH Service AB registrerade hästar. 
 
Hästdjur som inte har identifierats och fått hästpass utfärdat enligt regler inom 12 månader efter 
födseln eller innan de skiljs från modern permanent och lämnar födelseanläggningen kommer i 
databasen och hästpassets avsnitt II del II anges inte vara avsett för slakt för användning som 
livsmedel enligt artikel 12.1 i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 
februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 
2009/156/EG vad gäller avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för 
hästdjur).  
 

5.2.1 Hästhållares skyldigheter 
Hästhållaren är skyldig att se till så identitetsuppgifterna som anges i artikel 27.1 samt 38.1 i EU-
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av 
bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende 
metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) alltid är aktuella och korrekta. 
 
Sker förändringar i ovan nämnda identitetsuppgifter ska hästhållaren, genom att skicka in hästpasset 
i original, meddela avelsorganisationen inom 30 dagar från det att ändringen skett. Gäller 
förändringen hästdjurets status som avsedd för slakt för användning som livsmedel pga medicinsk 
behandling ska avelsorganisationen meddelas inom högst 14 dagar från det att hästdjurets status 
förändrats. Gäller förändringen hästdjurets status som avsedd för slakt för användning som livsmedel 
pga att djurhållarens egen begäran ska avelsorganisationen meddelas inom högst 30 dagar från det 
att hästdjurets status förändrats. 
 

5.2.2 Duplikatpass  
För att säkerställa identiteten hos en häst inför utfärdandet av duplikatpass ska en godkänd ID-
kontrollant läsa av hästens chip samt göra en uppdaterad signalementsbeskrivning. Uppgifterna ska 
sedan skickas in till ASVH Service AB. Är hästen inte chipmärkt skall den chipmärkas och ny 
signalementsbeskrivning göras av en godkänd ID-kontrollant. Den nya signalementsbeskrivningen 
stäms sedan av mot den gamla som finns lagrad hos ASVH Service AB.  
 
Efterlysning av förlorad originalhandling sker på SWB:s hemsida under en period av minst 30 dagar. 
Vid eventuella osäkerheter kring hästens identitet (t.ex. förlorat chip och konturdiagram inte 
stämmer) krävs härstamningsverifiering genom DNA-typning.  
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Vid utfärdande av duplikatpass anges hästdjuret i databasen och hästpassets avsnitt II del II inte vara 
avsett för slakt för användning som livsmedel. 
 

5.3 Tilläggsregistrering 
Registrerade hästdjur som förs in i Sverige och ska stanna i landet mer än 90 dagar samt hästdjur 
som stadigvarande finns i landet men som grundregistrerats och fått hästpass utfärdat i annan 
medlemsstat ska tilläggsregistreras hos en lämplig svensk avelsorganisation för rasen i fråga enligt 
artikel 27.2 i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om 
fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller 
avseende metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). 
 
Ansökan om tilläggsregistrering ska ske inom 30 dagar från det att hästdjuret förts in landet eller fått 
hästpass utfärdat i ett annat land. 
 
Vid tilläggsregistreringen registreras minst de uppgifter som anges i artikel 38.1 i EU-kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2015/262 av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i 
enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller avseende metoder för 
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).  
 

5.3.1 Identitet 
Hästens identitet ska styrkas genom att en av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär läser av chip 
och kontrollerar hästens signalementsbeskrivning i hästpasset. Identitetskontrollen ska antecknas på 
avsedd plats i hästpasset (avsnitt VI) och ske i anslutning till ansökan om tilläggsregistrering. 
 

5.3.2 Begärda handlingar 
För tilläggsregistrering krävs att en komplett ifylld ansökningsblankett i original och hästpasset i 
original skickas in till ASVH Service AB samt att hästen är identifierad enligt punkt 5.3.1.  
 

5.4 Kostnader 
Kostnader för hästpass specificeras i bilaga 6. 
 

5.5 Databas 
SWB:s databas innehåller, förutom de uppgifter som behövs för att bedriva avelsprogrammet, minst 
de uppgifter som krävs enligt artikel 38 i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 
av den 17 februari 2015 gällande bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 
2099/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur). En 
stor del av uppgifterna från databasen finns tillgängliga via webbplatsen www.blup.se.  
 

5.6 Stambokens indelning 
Samtliga hästar som registreras av ASVH Service AB kommer automatiskt att hamna i SWB:s 
Stambok. Stamboken består av ett huvudavsnitt och en bilaga. Hästens härstamning och meriter 
avgör om och i vilken del av stambokens huvudavsnitt eller bilaga den ska införas.   
 
I bilagan införs hästar med ofullständig härstamning.  
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Även bilagan är indelad i olika avdelningar (avdelning I-III). Hästens härstamning avgör i vilken del av 
stambokens bilaga den ska införas. 
 
Vid registrering av föl/häst som tidigare inte är registrerad någon annan stans, måste härstamningen 
verifieras med hjälp av DNA-analys. 
 
I normalfallet ska hästar registreras och införas i stambokens huvudavsnitt eller bilaga som föl innan 
det avvänts från sin moder. Hästar kan dock registreras även efter detta om särskilda skäl föreligger. 
Häst från annan stambok införs i det avsnitt i stamboken för vilket den uppfyller kriterierna, med 
hänsyn till härstamning, meriter, utländsk registreringshandling och ev. avelsvärderingsbevis. 

5.6.1 Grundstambok 
Avdelning I 
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan SWB-registrerat sto med SWB-licensierade 
hingstar i två led bakåt i härstamningen. 
Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (grönt papper - löpnummer fr.o.m. 1001.) 
 
Avdelning II 
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst, men som p.g.a. mödernet ej uppfyller härstamningskraven 
för Grundstambok avd. I. Dock är morfar och mormorsfar av varmblodig ridhästras med typ och 
prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB. 
Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (vitt papper - löpnummer fr.o.m. 6001) 
 
Avdelning III 
Häst fallen efter SWB-licensierad hingst och undan moder som ej uppfyller härstamningsmässiga 
krav men som är införd i Riksstambok avd. II (t.o.m. 2012, därefter förs inga nya hästar in i 
Riksstambok, då begreppet togs bort fr.o.m. 2013).  

eller undan moder som inte uppfyller kraven på SWB-licensierade hingstar i två led bakåt i 
härstamningen, men har prestationer (fr.o.m. 2013): 

Ett av följande härstamnings- + prestationskrav ska uppfyllas. 
Alternativ 1; 
Stoet skall ha känd fader och moder. En av dessa skall vara införd i Grundstambok avd. I. Antingen 
fader eller moder skall tillhöra varmblodig ridhästras, xx, ox eller x i tre led. Dessutom skall stoet ha 
placerat sig i Svår dressyr eller hoppning lägst 1.50 m eller 1-stjärnig internationell fälttävlan, 
alternativt ha minst två avkommor placerade i Svår dressyr eller hoppning lägst 1,50 m, eller 1-
stjärnig internationell fälttävlan. 
Alternativ 2; 
Stoet skall vara efter efter SWB-licensierad hingst och känd morfader tillhörande varmblodig 
ridhästras, xx, ox eller x. Dessutom skall stoet ha placerat sig i Msv B dressyr eller 1.40 m hoppning 
avd A. 
Raskod 54 (gult papper - löpnummer fr.o.m. 1001). 

5.6.2 Stambokens Bilaga 
Avdelning I 
Häst fallen efter ej godkänd avelsvärderad hingst (Avelsvärdesklass EJ), där språngrulla är löst hos 
ASVH Service AB eller ej avelsvärderad hingst, registrerad i Grundstambok avd. I för vilken 
språngrulla är löst hos ASVH Service AB. Fader och moder av varmblodig ridhästras med typ och 
prestation som samstämmer med avelsmålen för SWB och härstamning i enlighet med kraven för 
grundstambok avd. I. Fader, moder och avkomma måste vara DNA-testade.  
Raskod för renrasig häst d.v.s. 04 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 8201). 
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Avdelning II 
Häst (korsningshäst) fallen efter SWB-licensierad hingst, men där moderns 
härstamning/rastillhörighet ej berättigar till införande i SWB:s Huvudstambok.  
Raskod: 54 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 9001). 
 
Avdelning III 
Övriga hästar av varmblodig ridhästtyp. Fram t.o.m. 2012 gällde att om härstamning kunde verifieras 
angavs sådan. I övrigt angavs härstamningen som okänd. Fr.o.m. 2013 registreras enbart hästar med 
känd och verifierbar härstamning. Födelseår måste kunna verifieras och anges.  
Raskod: 59 (grått papper - löpnummer fr.o.m. 9501) 
 

5.6.3 Principer för byte av avdelning i grundstambok och bilaga  
En hästs avkommor kan avancera uppåt i stambokens huvudavsnitt och bilaga, beroende på meriter 
och härstamning. Se bilaga 1 i SWB:s Sto- och Unghästreglemente (Bilaga 1) , ” Klättra i SWBs 
Grundstambok och Bilaga”. 
 

5.6.4 Beslut om stambokföring och registrering 
Införande av häst i stambokens huvudavsnitt respektive bilaga beslutas och genomförs av Registrator 
i enlighet med dessa Plan- och Riktlinjer och med av ASVH Service AB antaget Hingstreglemente 
(bilaga 5) respektive av ASVH Service AB antaget Sto- och Unghästreglemente (bilaga 1) som grund. 
 

6 Avelsmål och antal djur 
Det övergripande Avelsmålet för Svenska Varmblodiga Hästen lyder:  
En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst, som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin 
ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig. 
 
Ytterligare detaljer om avelsmålet, rasbeskrivning och avelsprogrammet för den Svenska 
Varmblodiga Hästen finns specificerade i SWB:s avelsplan (http://www.swb.org/avel/avelsplan-
2015). Svensk varmblodsavel baseras på 3000-5000 årligen betäckta ston. Till dessa används årligen 
ca 200-250 hingstar inklusive importerad sperma från hingstar i utlandet och som avelsvärderats av 
ASVH Service AB med beaktande av i utlandet erhållna resultat. Tillsammans utgör dessa ston och 
hingstar en tillräckligt stor population för att avelsframsteg i förhållande till de uppsatta avelsmålen i 
respektive disciplin ska kunna uppnås. Ca 99 % av stona betäcks genom artificiell insemination, som 
kan transporteras till alla delar av landet. 
 
Avelsbefrämjande aktiviteter består i fölbedömningar, 3-årstester, kvalitetsbedömningar, rådgivande 
bedömningar för unga hingstar och bruksprov. Årgångstävlingar för 3-7 åriga hästar genomförs av 
bolaget E. Swede Horse AB som samägs av SWB och Svenska Ridsportförbundet i lika delar. Till grund 
för bedömning av hästarnas avelsvärde ligger även officiell tävlingsstatistik samt ev. uppgifter från 
hälsobedömningar och veterinärkliniker. En schematisk avelsplan för rasen visas nedan. 
 
En gång årligen skattas avelsvärden med hjälp av metoden Best Linear Unbiased Prediction (BLUP). 
Beräkningarna baseras på hästens egna och dess släktingars resultat i 3-årstest, kvalitetsbedömning 
och tävling på lägst regional nivå. Officiella avelsvärden publiceras för hingstar med minst 15 testade 
avkommor samt för ston som själva testats/tävlats eller har minst en testad/tävlad avkomma. 
Preliminära avelsvärden publiceras för ston vars båda föräldrar har officiella avelsvärden. 
Avelsvärdena publiceras på webplatsen www.blup.se, tillsammans med hästarnas testresultat, id- 
och härstamningsuppgifter. 
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Figur 1. Schematisk avelsplan för SWB som återspeglar situationen 2012-2015.  Siffrorna är 
ungefärliga 

 
 


