Svensk Galopps verksamhet som organ med delegerade
uppgifter
Svensk Galopp (nedan kallad SG) föreskriver följande i enlighet med Kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU)
2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om
fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur.
SG är av Statens Jordbruksverk erkänd som avelsorganisation för engelska fullblod.
SG:s avelsprogram för det engelska fullblodet genomförs i Sverige.
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1. Utfärdande av livslånga identitetshandlingar

Ansökan om pass ska göras senast den 31 december det år hästen är född eller inom sex
månader från födseln, beroende på vilket som inträffar sist.
Passen innehåller en skriftlig beskrivning, ett konturdiagram som visar hästens tecken, de
exakta lägena för dessa och information om hur hästen är härstamningskontrollerad. Passet
innehåller information om vilket mikrochipnummer hästen är märkt med. Texten i passet är
på svenska, engelska och franska.
SG utfärdar pass till hästar som är födda i Sverige. SG kompletterar ofullständiga pass samt
bistår ägaren vid beställning av duplikatspass från organisationen i uppfödarlandet.
Ansökan om pass ska vara SG tillhanda innan hästen fyllt tre månader. Kostnader för hästpass
framgår av blanketten ”Ansökan om inregistrering av föl” samt på vår webbplats
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Om pass inte har kunnat framställas innan hästen är 12 månader samt om hästen flyttas från
födelseanläggningen utan sin mamma före det att den har fått ett pass kommer hästen att få ett
pass där det framgår att hästen tagits ur livsmedelskedjan. Information om att hästen tagits ur
livsmedelskedjan registreras även i SG:s databas.
För att svenskfött föl ska kunna införas i SG:s register erfordras att följande handlingar
insänts till SG:
• Ansökan om inregistrering. På ansökan ska anges hästens mor och far, kön, färg,
födelsedatum samt om hästen är tvilling.
• Beskrivning av hästens identitet i form av en signalementsbeskrivning på
konturdiagram gjord av veterinär eller särskilt godkänd id-kontrollant i Sverige. I
samband med signalementsbeskrivningen ska hästen även chipmärkas och
chipmärkningskoden fästas på konturdiagrammet.
Signalementbeskrivningen är endast giltigt om tecknen är ritade med röd
kulspetspenna (köttfärgade tecken ska vara helt ifyllda) och virvlar med svart
kulspetspenna. Hästens samtliga tecken och virvlar på huvud, bål och ben ska vara
markerade enligt anvisning på blanketten.
• DNA-typningsmaterial sänds till av SG anlitat laboratorium. Identifiering genom
signalementsbeskrivning och DNA-typning ska göras innan fölet avskiljs från modern.
• Språngsedel utfärdad av ansvarig organisation i det land där hingsten står uppstallad.
På språngsedeln intygar hingsthållaren att betäckningen skett narturligt och att man
inte använt sig av insemination, embryotransfer, äggtransplantation, kloning eller
annan form av genetisk manipulation.
Alla i fullblodsaveln verksamma hingstar och ston samt föl ska DNA- eller blodgrupperas
(härstamningskontroll). Svenskfödd och svenskuppfödd häst ska före avvänjning från stoet
identifieras med signalementsbeskrivning på konturdiagram utförd av veterinär eller särskilt
godkänd id-kontrollant i Sverige. Vid samma tillfälle ska hästen mikrochipmärkas och DNAeller blodtypning utföras. Signalementbeskrivningen är endast giltigt om tecknen är ritade
med röd kulspetspenna (köttfärgade tecken ska vara helt ifyllda) och virvlar med svart
kulspetspenna. Hästens samtliga tecken och virvlar på huvud, bål och ben ska vara markerade
enligt anvisning på blanketten.
DNA- eller blodtypning sänds till Weatherbys Sientific, Irish Equine Centre, Johnstown, Co
Kildare på Irland för analys och verifiering av härstamning.
Från och med säsongen 2006 ska alla fullblodsföl chipmärkas, chip ska överensstämma med
ISO 11784.

2. Tillhandahållande av tillfälliga identitetshandlingar

Efter ansökan från den aktör som ansvarar för en häst som saknar pass och som ska
transporteras från anläggningen utfärdar SG en tillfällig identitetshandling. En tillfällig
identitetshandling är giltig i 45 dagar från dagen för utfärdandet.
Den tillfälliga identitetshandlingen ska kompletteras med en blankett för dokumentation av
hästens status som avsett för eller undantaget från slakt för användning som livsmedel. Om
hästen kräver behandling med ett veterinärmedicinskt läkemedel ska veterinären utan
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dröjsmål, dock senast efter sju dagar från dagen för ifyllandet sända en kopia av den tillfälliga
identitetshandlingen inklusive dokumentationen av ett hästens status som avsett för eller
undantaget från slakt för användning som livsmedel till SG.

3. Utfärdande av duplikat av identitetshandlingar

Vid utfärdande av duplikatpass erfordras en beskrivning av hästens identitet i form av en
signalementsbeskrivning på konturdiagram gjord av veterinär eller särskilt godkänd idkontrollant i Sverige. I samband med signalementsbeskrivningen ska hästens chipnummer
läsas av och skrivas in på avsedd plats. Signalement och chipkod jämförs med tidigare
registrerade uppgifter. I det fall att hästen inte är chipmärkt ska hästen chipmärkas och
chipmärkningskoden fästas på konturdiagrammet.
Signalementbeskrivningen är endast giltigt om tecknen är ritade med röd kulspetspenna
(köttfärgade tecken ska vara helt ifyllda) och virvlar med svart kulspetspenna. Hästens
samtliga tecken och virvlar på huvud, bål och ben ska vara markerade enligt anvisning på
blanketten.
Om hästen inte redan är undantagen från slakt för användning som livsmedel ifylls avsnitt II,
del II i hästpasset i med uppgift om att hästen är undantagen från slakt för användning som
livsmedel och informationen registreras i SG:s databas. Ett duplikatpass är märkt med
DUPLIKAT i röd text på första sidan.

4. Ändring av identifieringsuppgifter i befintliga livslånga identitetshandlingar
Sker förändringar i dokumentation av en hästs status som undantaget från slakt för
användning som livsmedel i den livslånga identitetshandlingen ska veterinären, genom att
genom att fylla i och underteckna avsnitt II del II i hästpasset samt snarast meddela SG om
förändringen.

Har hästhållaren utan att hästen behandlats enligt ovan, oåterkalleligt förklarat hästen inte
vara avsedd för användning som livsmedel, ska avelsorganisationen meddelas inom högst 30
dagar från det att hästen uteslutits från livsmedelskedjan. Hästägare kan om denne har begärt
inloggning till SG:s hemsida själv registrera att hästen är behandlad med läkemedel och
därmed inte avsedd för användning som livsmedel. Hästägaren ska i samband med detta
intyga att detta är infört i hästpasset. Om hästägaren saknar inloggning till SG:s hemsida kan
denne sända in en kopia av att avsnitt II, del II av hästpasset är ifylld.
Om en transponder har upphört att fungera och måste ersättas ska hästen identifieras med en
ny transponder som visar en ny kod. Den nya transponderkoden ska registreras i SG:s databas
samt i hästens pass i avsnitt I del C.
SG registrerar uppdateringar av identifieringsuppgifter i sin databas samt i hästens pass.
Uppdateringar av avsnitt I del A eller B registreras i avsnitt I del C i hästpasset.
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5. Registrering av hästar som fått hästpass i andra länder
Registrerade engelska fullblod som förs in i Sverige och ska stanna i landet mer än 90 dagar
samt engelska fullblod som stadigvarande finns i landet men som grundregistrerats och fått
hästpass utfärdat i annan medlemsstat, kan tilläggsregistreras hos SG. Detta gäller även hästar
registrerade i av SG erkänt Non Thoroughbred Register.
Ansökan om tilläggsregistrering ska ske inom 30 dagar från det att hästen förts in landet.
Häst som importeras från annat land, oavsett vilket, identifieras genom jämförande av
chipnummer samt en signalementsbeskrivning på konturdiagram utfärdad av veterinär eller
särskilt godkänd id-kontrollant i Sverige. Identitetskontrollen ska antecknas på avsedd plats i
hästpasset (avsnitt VI, identitetskontroll) och ske i anslutning till ansökan om
tilläggsregistrering.
För tilläggsregistrering krävs en komplett ifylld ansökningsblankett, exportcertifikat
innefattande hästens signalement och chipnummer, hästpasset samt att hästen är identifierad
enligt ovan. Exportcertifikatet översänds från exportlandet till SG.
Signalementbeskrivning och chipnummer jämförs med uppgifterna i tillsänt exportcertifikatet.
av SG.
Enligt det engelska fullblodets moderstambok ska hästens pass alltid utfärdas av organisation
i födelselandet.

6. Registreringar av hästar från tredje land

Beskrivning av hästens identitet och tilläggsregistrering utförs enligt ovan, punkt 5.
Vid tilläggsregistrering av hästar från tredje land kompletteras hästpasset med avsnitt II
Administrering av läkemedel och hästpasset stämplas med ”Not for human consumption”.
I det fall att hästen inte är chipmärkt ska hästen chipmärkas och chipmärkningskoden fästas
på konturdiagrammet i ansökan.
Tullhandlingar krävs in för hästar importerade från tredje land.

7. Uppdatering mot den Centrala Hästdatabasen

Registrerad information överförs genom filöverföring av en xml-fil ca en gång per vecka till
Jordbruksverkets CDB-databas. Nedladdningen sker genom inloggning till Jordbruksverkets
samarbetsyta. Filen genereras från SG:s datasystem (Hästsportsystemet).
Urvalet av vilka uppgifter som kommer med i xml-filen grundas på alla hästar som uppfyller
ställda kriterier och där det har skett en förändring sedan senast man tog ut en fil.”

Svensk Galopp
Box 11014
161 11 Stockholm

Telefon: 0046 (0)8-466 86 00
www.svenskgalopp.se
info@svenskgalopp.se

8. Säkerställande av att personalen har den kunskap och kompetens som krävs
för att utföra sina uppgifter.

Avels- och registreringsavdelningen består av tre personer, vilka bistår varandra vid semester
eller sjukdom. En person har ett dedikerat administrativt ansvar för SG:s avelsverksamhet och
för registrering av svenskfödda föl samt är SG:s representant i European and African Stud
Book Commitee (EASBC). Tjänstemannen rapporterar från EASBC:s konferens så kunskap
om förändringar kommer övrig personal till godo samt att eventuella ändringar införs i
”Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för engelska fullblod”, ” Svensk Galopps
verksamhet som avelsorganisation med delegerade uppgifter” och ”Svensk Galopps
avelsprogram – engelska fullblod”.
Vid byte av personal fasas ny registrator in i arbetet av i första hand tidigare registrator, i
andra hand övrig personal. Skriftliga instruktioner finns i form av arbetsbeskrivningar av hur
arbetet går till.
Identifiering av engelska fullblod ska vara gjort av svensk legitimerad veterinär eller IDkontrollant med chipmärkarutbildning. Anvisningar för veterinär/ID-kontrollant finns på
blanketten med signalementsbeskrivningen.
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