REGLER FÖR LICENSIERING AV HINGST
1.

Hingstlicens utfärdas i Sverige endast av SWF.

2.

Hingstlicens utfärdas tidigast när hingsten är 2 år. Åldern på hingsten bestäms från den 1
januari och en hingst betraktas som ett år den 1 januari året efter det att den är född. Avkomma
efter ej licensierad hingst är inte berättigad till registrering i sektion A, B, C D eller Welsh
partbred. Fr.o.m 1 januari 2006 gäller: Avkomma till ej licensierad hingst blir berättigad till
registrering i Sektion X. Fr.o.m 1 oktober 2016 gäller ej welsh partbred.

3.

Ansökan om hingstlicens skall göras till SWF på särskild blankett.

4.

Innan en hingstlicens kan utfärdas skall en veterinär undersöka hingsten enligt SWF:s
besiktningsintyg, för att säkerställa att den är fri från sjukdom och defekt, rapporten skall
redovisas till SWF. Besiktningsintyget får ej vara äldre än 14 dagar.

5.

Samtliga kostnaden betalas av hingstägaren.

6.

Hingstägaren skall vara medveten om att veterinär kan neka att undersöka hingst som visar sig
vara svårhanterlig.

7.

Efter att en hingst är undersökt utan anmärkning, skall hårprov tas från hingsten för DNAanalys. Hårprovet, med tillhörande ifylld remiss, postas till förslagsvis:
Husdjursgenetiska Laboratoriet, SLU, 750 07 Uppsala.

8.

Ett friskhetsintyg kan nekas att ges till hingst om:
(a) Veterinära defekter enligt defektlista förekommer.
(b) Grava nedärvningsbara exteriöra anmärkningar förekommer

9.

För importerad hingst med licens i annat EU-land gäller:
(a) Vidimerad kopia av hingstlicens samt härstamningskontroll (DNA) skall skickas till SWF
samtidigt med ansökningsblanketten.
(b) SWF har rätt att ogiltigförklara licens om hingsten inte uppfyller kraven för införande i
The Welsh Studbook.

10.

Spermaimport från avelshingst införd i av WPCS godkänd stambok
En komplett licensansökan för sådan sperma skall innehålla:
1. Kopia på importtillståndet av Jordbruksverket
2. Kopia av hälsointyg och härstamningsbevis, vilket skall följa spermaförsändelsen enligt
Gällande föreskrift: www.jordbruksverket.se
3. Uppgift om ansvarig för lagerhållning i Sverige (hänvisning till aktuellt semintillstånd för
denne)
4. Kopia på handling som visar att hingsten uppfyller rasvisa krav i
avsändar/spermasamlingslandet utfärdat av WPCS-ansluten organisation. (Hingstlicens)
5. Kopia på DNA-analys för aktuell hingst (eller motsvarande dokument som visar att hingsten
är DNA-testad och kontaktadress till ansvarigt laboratorium)

11.

Livstidslicensen kostar 4.000 Sek (2010-01-31). Hingstar licensierade enligt WPCS regler
erhåller svenskt licensnummer mot administrativ avgift f.n. 500 Sek.

12.

SWF kan när som helst kräva ny besiktning av hingst i syfte att förvissa sig om att det ej finns
någon grund för upphävande av licens.
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