Plan och riktlinjer för Föreningen Ölandshästens verksamhet som stamboks- och
registerhållande förening för Ölandshästen.
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Plan och riktlinjer för Föreningen Ölandshästens verksamhet som stam och registerförande
förening för Ölandshästen.
1 Organisation
Föreningen Ölandshästen, härefter FÖ, är en ideell förening som bildades 2004. FÖ:s uppgift
är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen och att främja kvaliteten och
utvecklingen av svensk hästavel med Ölandshästen.
Registreringen sköts av FÖ. FÖ är medlem i Svenska Hästavelsförbundet
1:1 Ekonomiska resurser
FÖ:s verksamhet finansieras genom avels och serviceavgifter från hästägare,
medlemsavgifter, gåvor och bidrag.
Registraturen finansieras av avgifter. Årsmötet utser registrator.
1:2 Styrelse
Styrelsen består av 3-9 ledamöter samt 2-3 suppleanter som väljs av årsmötet. Styrelsen är
beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
1:3 Beslut om stambokföring och registrering
Registrator/stambokförare ansvarar för rutinmässiga beslut och registrering/stambokföring av
Ölandshäst som uppfyller FÖ:s krav. Registrering sker med stöd av insänd
betäckningsrapport/språngsedel, efter kontroll av uppgifterna stämmer med språngrulla.
Betäckningsrapporten/språngsedeln skall ha utfärdats av hingsthållaren och påtecknats av
stoägaren.
I fråga om utredningsfall t.ex. av Ölandshäst som saknar originalhandlingar avgörs beslut av
styrelsen så snart fastställda kriterier på kompletterande utredning och dokumentation är
uppfyllda. Alla beslut som tillställs hästägare skall åtföljas av information om hur
överklagning till besvärsnämnden sker.
1:4 Överklagande
I de fall beslut om stambokföring eller registrering går den klagande emot kan beslut
överklagas till Svenska Hästavelsförbundets besvärsnämnd. Alla kostnader betalas av den
klagande.
1:5 Förvaltningslagens tillämplighet
Förvaltningslagen (1986:223) skall gälla i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om
jäv, om motivering av beslut och om underrättelse av beslut.
2. Krav på ickediskriminering och offentlighet
Grundprincipen vid tillämpning av dessa regler skall alltid vara principen om
ickediskriminering av hästägare, uppfödare eller föreningsmedlemmar. Uppgifter om
registrering, stambokföring, uppfödare och ägare eller andra moment som ingår i dessa skall
vara offentliga.
3. Rasbeskrivning
Typ: Harmonisk, relativt lätt, uthållig, med utpräglad raskaraktär.
Humör: Snäll, lätthanterlig, livlig, med en egen vilja.
Huvud: Litet torrt huvud med bred konkav panna, rak näsrygg, vaken blick och öppen mellan
ganascherna, små livliga öron.

Hals: Väl formad, något kort.
Bringa: Bred.
Bålen: gott bröstdjup, utvecklad manke med gott sadelläge, väl sluten bål och långt något rakt
kors.
Ben: Godtagbart korrekta med markerade leder. Välformade små hovar av god hornkvalitet.
Rörelser: Lätta vägvinnande.
Storlek: Mellan 1,30 och 1,48 meter
Förger: Alla förger, utan vita tecken är att föredra.
4. Avelsmål och antal djur.
Avelns övergripande mål är att återfå Ölandshästen till landskapet, den skall hjälpa till i
miljöarbetet att hålla vårt världsarv betat och samtidigt ge människor möjlighet att komma ut i
landskapet och alvaret för att uppleva de fria vidderna.
4:1 Avelsmål
Avelns målsättning är att skapa en häst, lik den tidigare Ölandshästen som möjligt, med hjälp
av genetiskt närstående raser, att få fram en sund och användbar häst, hållbar över tiden,
genom seriöst avelsarbete i enlighet med rasbeskrivningen. Att skapa en trevlig häst
ändamålsenlig för ridning och körning. Hos avelsdjur skall god fertilitet eftersträvas.

4:2 Avelns genomförande
Aveln följer av FÖ:s avelsplan fastställd vid föreningsmöte. Ölandshästen skall byggas upp
med Estonian Native Horse som grund. Ur denna population hämtas avelsdjur till Öland.
4:3 Antal avelsdjur
År 2005 uppgick antalet hästar till ca 25 varav två hingstar. Ytterligare importer är
förberedda.
5. Identitet
5:1 Identitetshandling
Identitetshandling skall utfärdas enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82).
Som hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur.
5:2 Identitetsnummer
Identifiering består av 8 siffror. De två första anger raskod som för Ölandshästen är XX, de
två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är
löpnummer.
5:3 Uppfödare
En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var ägare till
hästens moder. Om uppfödarskapets rättigheter har överlåtits till annan person t ex genom
avtal upprättat före hästens födelse, vilket bifogats registreringsansökan skall denna person
anses som uppfödare.
5:4 Förkommen originalhandling
Då originalhandling förkommit ska hästägaren lämna in en skriftlig redogörelse för förlusten
samt att intygande att hästen är identisk med den registrerade hästen, samt styrka
ägandeskapet och fullständig ägarföljd. Innan ny handling utfärdas ska:

Identitetskontroll genom i förekommande fall chipsavläsning eller blod/DNA-typning med
fullständig härstamningskontroll så långt möjligt.
Eller, efterlysning av förlorad originalhandling, lämpligen i fackpress på hästägarens
bekostnad.
6 Härstamning
6:1 Härstamningskrav för att införas i stambok
Samtliga individer i hästens härstamning skall kunna spåras till Estonian Native Horse.
Historiska studier visar att förr i tiden var kontakterna mellan Östersjöns länder och öar
rikliga. Estonian Native Horse är den hästras som mest liknar och är mest besläktad med den
”gamla” Ölandshästen.
7 Ansvarig registrator
7:1 Ansvarig registrator
Ansvarig registrator utses av styrelsen
7:2 Krav för införande i Grundstambok
För att en häst skall införas i stambok krävs att hästens ägare skriftligen ansöker om detta.
Samtliga individer i hästens härstamning skall kunna spåras till Estonian Native Horse.
I det fall betäckningen är känd och gjord i Sverige skall betäckningsrapporten, vilken skall
vara korrekt ifylld och underskriven av både hingst och stoägare, insändas i original till
Svenska Hästavelsförbundets kansli. Ansökan skall kompletteras med konturdiagram utfärdat
av ID-kontrollant.
För importerad häst skall det utländska registreringsbeviset eller motsvarande handlingar i
original insändas till FÖ som utfärdar ett pass med konturdiagram infört och arkiverar en
kopia av originalhandlingen. Den utländska originalhandlingen returneras tillsammans med
passet.
Fastställd registreringsavgift skall erläggas av hästägaren.
7:2:1 Grundstambok avd I (GI)
För att införas i avd I skall en häst:
Ha en far som haft betäckning vid betäckningstillfället samt:
Ha en mor som är införd i grundstambok avd I
För att införas i avd I skall en importerad häst vara införd i respektive lands motsvarighet till
grundstambok avd I.
7:2:2 Grundstambok avd II (GII)
För att införas i grundstambok avd II skall en häst:
Vara fallen efter föräldrar som är införda i grundstamboken och ha en far som haft
betäckningsbevis vid betäckningstillfället, samt
Inte kunna införas i grundstambok avd I.
För att införas i avd II skall en importerad häst vara införd i respektive lands motsvarighet till
grundstamboken, utan att vara berättigad till att införas i grundstamboken avd I.
7:2:3 Bilaga till grundstambok (BI)
I bilagans skall sådana hästar införas som inte uppfyller kraven för införande i
grundstamboken, men som kan få en avkomma berättigad till införande i grundstambokens
avd I eller II. Avkomma till ston införda i bilaga till grundstambok, med tre generationers full

härstamning, införs i grundstambok.
För att införas i bilagan skall en importerad häst inte kunna införas i respektive lands
motsvarighet till grundstamboken, men kunna få avkomma berättigad till införande i
respektive grundstamboks avd I eller II.
Hästar i bilagan tilldelas ett löpnummer i 9000-serien.
7:3 Kontroll av registrering
Betäckningsrapporter från alla hingstar med betäckningslicens eller betäckningsbevis skall
skickas senast den 30 september betäckningsåret till registratorn. Året därpå skall uppgifter på
resultaten av betäckningarna insändas till registratorn. Året därpå skall uppgifter på resultaten
av betäckningarna insändas till registratorn. När sedan registreringsansökan (baksidan av
betäckningsrapporten) tillsammans med konturdiagram inkommer med alla data, skall dessa
kontrolleras av registratorn. Vid behov kan även DNA-testning och andra relevanta kontroller
utföras.
FÖ skall arkivera samtliga betäckningsrapporter, språngrullor, registeransökningar och
underlag.
Överföring av registeruppgifterna sker årligen till Svenska Hästavelsförbundets databas.
8 Stambok
8:1 Krav för införande i Riksstambok
I denna del ingår utvalda avelsdjur. Hästarna skall vara avelsvärderade och uppnått fastställda
kvalitetskrav. Hästen tilldelas ett riksstamboksnummer som skall ingå i hästens namn. Ett
fotografi av hästen skall ingå i stamboken.
8:2 Stambokens indelning
8:2:1 Riksstambok avd I-hingstar
I denna del skall avelsvärderade hingstar som ingår i grundstambokens avd I och som vid
avelsvärdering uppnått kvalitetskraven för klass I eller II införas.
8:2:1 Riksstambok avd II-hingstar
I denna del skall avelsvärderade hingstar som ingår i grundstambokens avd II och hingstar
som ingår i grundstambokens avd I som vid avelsvärdering ej uppnått fastställda kvalitetskrav
införas. Avkommor till hästar i denna avdelning skall normalt införas i grundstambok avd II
men kan överföras till riksstambokens avd I på egna meriter.
8:2:3 Riksstambok avd I-ston
I denna del införs ston införda i grundstambok och som vid avelsvärdering uppfyllt rasvisa
krav och ha i riksstambok införd far och riksstamboksberättigad mor.
9 Registrering av hästar med ofullständig härstamning
9:1 Registrering av hästar med ofullständig härstamning
FÖ ansvarar ej för registrering av korsningar fallna efter hingstar av Ölandshästen för hästar
med okänd härstamning som inte kan registreras i Bilaga till Grundstamboken. Dessa
registreras hos Svenska Hästavelsförbundet.

