
Checklista licensiering hingst hos SWF 

 

• Hingsten ska genomgå en veterinärbesiktning använd SWFs besiktningsintyg för 

hingstlicens.  

 

• En härstamningskontroll ska göras mot fader, tagel rycks och skickas till SLU, tänk 

på att om faderns DNA finns utomlands ange till SLU vilket laboratorium eller land 

han kan tänkas finnas i.  https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-

institutionen/hgenlabtest/hast1/ 

 

• Kopia på passet (härstamningsidor och signalementsidor) 

 

• Fyll i blankett ansökan hingstlicens http://www.swf.nu/wp-

content/uploads/2020/02/licensans%C3%B6kan-uppd-2020-03-07.pdf 

 

• Betalning 4000 kr till SWFs konto 30202-6 märk betalning med hingstens namn. 

Licensen är en livstidslicens. 

 

Hingsten ska vara registrerad i Svenska Welshponny & Cobföreningen. Veterinären som 

besiktar kan med fördel hjälpa till med mätning av mankhöjd, skenben och ryckning av tagel 

för insändning till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Gör man det själv finns en beskrivning 

på hemsidan under fliken Maiden mares / förstföderskor http://www.swf.nu/maiden-

maresforstfoderskor/. 

Veterinärbesiktningen får inte vara äldre än 14 dagar så börjar man med det skicka in 

ansökan och intyg till hingstansvarig och skriv att komplettering kommer.  

 

 

För hingst licensierad i annat land/eller förening gäller 

 

• Härstamningskontroll DNA test mot fader, detta är oftast gjort fråga ägare eller 

föreningen från det landet hingsten är licensierad. Om det inte går att få fram 

måste ett nytt göras. 
 

• Hingsten ska vara registrerad Svenska Welshponny & Cobföreningen, gäller ej vid 

spermaimport. 
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• Kopia på passet (härstamningsidor och signalementsidor) och utländsk licens. 

 
• Fyll i blankett ansökan hingstlicens http://www.swf.nu/wp-

content/uploads/2020/02/licensans%C3%B6kan-uppd-2020-03-07.pdf 

 

• Hingstar licensierade enligt WPCS regler erhåller svenskt licensnummer mot 

administrativ avgift på 500 kr till SWFs konto 30202-6 märk betalning med 

hingstens namn. De behöver inte veterinärbesiktas. 

 

Ansökningsblankett, kopior på pass, veterinärintyg och svar på DNA skickas till 

hingstansvarig. 

SWF  

c/o Ann Wadström  

Barne-Åsaka Esstorp 703 

465 95 Nossebro 

hingstar@swf.nu 

0708–237449 

 

Regler för licensiering och blanketter finns på SWFs 

hemsida under Avel – Hingstar – Hingstreglemente 

och blanketter.  

http://www.swf.nu/hingstreglemente-och-

blanketter/  
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