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Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation för 
engelska fullblod 

 
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.Organisation 
 
1.1 Svensk Galopps uppdrag 
SG:s ändamål enligt dess stadgar är att främja och övervaka svensk galoppsport och att stödja 
svenskuppfödda fullblod. Ägande och uppfödning av svenskuppfödda fullblod förutsätter 
långsiktighet och förutsägbarhet och hänsyn beaktas särskilt för detta vid resursfördelning. 
 
SG ser till att sporten utvecklas och skapar förutsättningar för hästägare, aktiva och spelare 
genom en utvecklad elit så väl som en omfattande bredd. SG driver ett kontinuerligt arbete för 
att utveckla intresset och rekrytering av ungdomar till galoppsporten. SG tillhandahåller 
kontinuerligt möjligheter till utbildning och fortbildning inom relevanta områden i syfte att 
utveckla aktiva och därigenom sporten och spelet. 
 
SG arbetar prioriterat med djurskyddet bl.a. genom att utföra löpande kontroller och 
uppföljning för hästens välbefinnande och säkerhet. SG representerar den svenska 
galoppsporten gentemot utlandet.  
 
SG är en av Statens Jordbruksverk (SJV) erkänd avelsorganisation verksamheten sker i 
enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2021:8) om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel, Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:31) om avelsarbete samt EU-kommissionens 
genomförandeförordning (EU) 2021/963 av den 10 juni 2021 gällande bestämmelser i 
enlighet med rådets direktiv (EU) 2016/429 och (EU) 2019/6 vad gäller metoder för 
identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur) och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avelstekniska och genealogiska villkor för 
avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och 
avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 
89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel 
(förordningen om djuravel).  

1.2. Uppbyggnad av organisationen 
SG består av två delar: SG - ideell förening och SG AB. Medlemmar i föreningen är 
Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Göteborgs Galoppsällskap. 

Medlemmarna i sällskapen tillsätter SG:s fullmäktige som i sin tur utser styrelsen i 
föreningen. Den dagliga verksamheten i SG bedrivs av SG AB som är ett av SG helägt bolag. 

Medlemskapet i SG utövas av de tre medlemsföreningarna genom att dessa utser 
fullmäktigeledamöter. De 35 ledamöterna företräder medlemsföreningarna i alla frågor som 
kan uppkomma i SG. Fullmäktige har föreningsstämma två gånger per år, årsstämma på våren 
samt höststämma. De tre medlemsföreningarna utser sina fullmäktigeledamöter. I SG ser 
fördelningen ut så här: 
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Stockholms Galoppsällskap: 17 st 
Skånska Fältrittklubben: 12 st 
Göteborgs Galoppsällskap: 6 st 

Mer information om hur SG styrs återfinns i stadgarna som finns på SG:s hemsida 
www.svenskgalopp.se  

1.3. Styrelse 
SG:s styrelse består av sju ledamöter. Dessa väljs av fullmäktige vid årsstämman för en 
tvåårsperiod, varav tre respektive fyra ledamöter väljs vartannat år. Mandatperioden sträcker 
sig från årsmöte till årsmöte. Styrelsen i SG AB är densamma som i SG, ideell förening. 
 
1.4. Kansli  
SG:s kansli är beläget i Hästsportens Hus, Solvalla, Bromma. Personalen arbetar under 
ledning av vd:n. Kansliet handlägger ärenden enligt styrelsens anvisningar beträffande 
tävlings-, registrerings- och ekonomifrågor. 
 
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 tillgodo 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”. 
 
Tjänstemannen kontrollerar härstamningen av hästar som registreras genom DNA-typning, 
utfärdar hästpass, registrerar exporter, importer samt tillfälliga in- och utförslar. 
Tjänstemannen utfärdar även betäckningstillstånd, kontrollerar insända betäckningar samt 
betäckningsresultat och har hand om avelsvärderingar.  
 
1.5. Ekonomi 
Verksamheten som avelsorganisation finansieras genom SG:s ordinarie verksamhet. 
 
Kostnader för anläggningar och träning sker enligt självkostnadsprincip som stödjer ett 
löpandeunderhåll av anläggningar och banor för allas säkerhet och trivsel. Spelets betydelse 
ur ett finansieringsperspektiv är balanserat för att inte skapa för stort beroende till spelet och 
dess intäkter i förhållande till andra intäkter. 
 
 
2. Krav på icke-diskriminering och offentlighet 
 
Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler ska alltid vara principen om icke-
diskriminering av hästägare och uppfödare. Uppgifter om avelsvärdering och moment som 
ingår i denna är offentliga uppgifter. Utredning som ligger till grund för beslut om 
avelsvärdering är offentlig. 
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2.1. Tvister 
SG:s förfarandebestämmelser när det gäller tvister med uppfödare som deltar i avels-
programmet prövas av SG eller av en inregistreringskommission utsedd av SG. SRG 8 kap 1-
2§§, SRG 9 kap) 
2.2. Tillämpning av dataskyddslagen 
Personuppgifter ska behandlas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 
2016/679 och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning. SG:s vd är personuppgiftsansvarig. 
 
2.3. Tillämpning av förvaltningslagen  
SG förbinder sig att i frågor som rör registrering och stambokföring av registrerade hästdjur 
tillämpa förvaltningslagen (2017:900) i frågor om parts rätt att få del av uppgifter, om jäv, om 
motivering av beslut och om underrättelse av beslut och möjligheten till överklagande av 
beslut. 
 
2.4. Överklagningar 

-           att beslutet kan överklagas om klaganden anser att registreringen 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 ske till Jordbruksverket i 
enlighet med 19 § lag (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. 

-           vad en klagande har att iakttaga, enligt 2-3 § lagen (1986:1142) om överklagande av 
beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter, för att ett 
överklagande ska kunna upptas till prövning. 

 
3. Verksamheten 
 
SG:s verksamhet omfattar engelskt fullblod enligt International Agreement on Breeding, 
Racing and Wagering Article 12 
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&AREA=2#article12 
samt hästar registrerade i Non Thoroughbred Register enligt International Agreement on 
Breeding, Racing and Wagering Article 13 
https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&AREA=2#article13 
 
Verksamheten omfattar följande verksamhetsrutiner:  
 
3.1. Lagring av betäckningsstatistik och földata  
Lagring av betäckningsstatistik sker genom att årligen infordra språngrullor för 
dataregistrering. Avsikten med språngrullorna är i huvudsak att ta fram underlag för 
Stamboken. Språngrullorna utgör även underlag för att registrera föl. Rullorna utgör dessutom 
värdefullt forskningsunderlag. Betäckningar och betäckningsresultat kan sedan 2017 
registreras av hingsthållarna via inloggning på SG:s hemsida.  
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3.2. Häst- och fölregistrering 
SG:s system för att registrera galopphästar följer bestämmelserna i en internationell 
överenskommelse (International Agreement on Breeding and Racing) till vilken Sverige är 
ansluten. https://www.horseracingintfed.com/default.asp?section=IABRW&area=0 
 
3.3. DNA/Blodgruppsundersökning (härstamningskontroll) 
Härstamningskontroll sker genom DNA- eller blodtypning. Ifrågavarande kontroll utgör ett 
krav för registrering av häst.  
 
3.4. Bearbetning av tävlingsstatistik 
SG har en omfattande databaserad tävlingsstatistik som finns tillgänglig på 
www.svenskgalopp.se. Statistiken innehåller bl.a. hingststatistik över vad hingstars 
avkommor presterat årgångsvis. Mer omfattande avkommestatistik liksom andra avelsfakta 
publiceras i Svensk Stuteribok för Fullblod Online (SvSF) samt Register för Övriga Fullblod 
(NTB- Reg Online) som finns tillgänglig på www.svenskgalopp.se  
 
3.5. Beslut om registrering 
Handläggare på kansliet ansvarar på styrelsens uppdrag för rutinmässiga beslut om 
registrering baserat på dessa Plan och riktlinjer. Avslag på registrering samt övriga 
sådana ärenden som faller utanför den rutinmässiga beslutsgången avgörs av 
Galoppöverdomstolen. Styrelsens beslut kan överklagas till Galoppöverdomstolen. Alla beslut 
som går hästägare emot ska åtföljas av information om hur överklagning till 
Galoppöverdomstolen ska ske. 
 
Om Galoppöverdomstolens sammansättning, beslutsförhet och om handläggningen i 
Galoppöverdomstolen gäller i tillämpliga delar 9 kap 19-27 §§ SRG. Överklagande av 
Galoppöverdomstolens beslut som rör stamboksföring får göras till Jordbruksverket enligt 19 
§ lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. Överklagande av ett beslut som rör 
utfärdande av hästpass får göras till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande 
avelsorganisationen ligger. Överklagande får enligt 2 och 3 §§ lagen (1986:1142) om 
överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ske hos Statens 
Jordbruksverk inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom 
det enskilda organet.   
 
3.6. Effektivt arbetssätt 
Avels- och registreringsavdelningen består av tre personer, dessa 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 tillgodo. Tjänstemannen kontrollerar härstamningen 
av hästar som registreras genom DNA-typning, utfärdar hästpass, registrerar exporter, 
importer samt tillfälliga in- och utförslar. Tjänstemannen utfärdar även betäckningstillstånd, 
kontrollerar insända betäckningar samt betäckningsresultat och har hand om avelsvärderingar.  
 
3.7. Byte av registrator 
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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 
beskrivningar av hur arbetet går till. 
 
3.8. Tillgänglighet 
SG:s kansli har ett mycket väl fungerade datasystem för registrering av det engelska fullblodet 
och för hantering av tävlingsresultat.  
Uppgifterna i databasen är tillgängliga på SG:s hemsida, www.svenskgalopp.se. Där 
redovisas även andra uppgifter som t ex tävlingsresultat och statistik.  
 
Stamboken för det engelska fullblodet finns online på SG:s hemsida www.svenskgalopp.se 
och uppdateras minst sex gånger årligen.  
 
Hingsthållarna kan via inloggning registrera betäckningar och betäckningsresultat.  
 
Resultat av avelsvärdering publiceras på www.svenskgalopp.se  
 
Svensk Stuteribok för Fullblod (Stamboken) i enlighet med internationell överenskommelse, 
International Agreement on Breeding and Racing se ovan 3.2. Stamboken publiceras online 
på www.svenskgalopp.se  
 
En katalog över hingstar aktiva i aveln av engelska fullblod i Sverige (Hingstkatalogen) 
utkommer årligen. 
 
Kansliet är bemannat samtliga helgfria dagar och har även telefontid alla dessa dagar. 
 
3.9. System för datainsamling och datalagring 
Vid registrering och stamboksföring av hästar i databasen registreras bland annat uppgifter 
om hästens namn, UELN- och registreringsnummer, kön, färg, ras signalementbeskrivning, 
chipmärkningsnummer, härstamning, födelsedatum, födelseort, födelseland, uppfödarens och 
ägarens person- och adressuppgifter, datum för när registreringsansökan inkom, datum när 
hästpasset utfärdades, uppgifter om hästens pass är ett duplikatpass samt i förekommande fall 
om hästen har dött.  
 
3.10. Hingstkatalog 
Årligen utges en hingstkatalog, där avelsvärderade hingstar redovisas och statistisk 
information meddelas.  
 
3.11. Avelsvärderingsnämnd 
Avelsvärdering av hingst utförs av en avelsvärderingsnämnd. Denna består av två ledamöter, 
varav en ska vara veterinär. Även suppleanter må utses. Ledamöterna i nämnden och 
ledamöternas suppleanter utses av SG:s styrelse för tre år i taget, efter förslag från 
Avelsföreningen och Avelsrådet. SG utser en ledamot i nämnden till ordförande.  
  
Avelsvärderingsnämnden avgör ärende om avelsvärdering vid en enskild överläggning genom 
beslut. Överläggningen ska föregås av ett sammanträde, där de uppgifter om hingsten som 
finns hos SG och övriga upplysningar redovisas för nämnden genom föredragning  
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i erforderliga delar. Överläggningen ska protokollföras. 
 
Avelsvärdering grundad på avkommebedömning kan ske när hingsten har tillräckligt antal 
avkommor för en bedömning. 
 
3.12. Besvärsnämnd 
SG:s styrelse utser en besvärsnämnd, som handlägger ärenden som överklagats från 
Avelsvärderingsnämnden. Den består av tre personer, varav en ska vara jurist och utses till 
ordförande. 
 
Nämnden ska bereda företrädare för SG och Avelsföreningen tillfälle att närvara vid ärendets 
behandling. Företrädarna får yttra sig och lägga fram synpunkter på ärendets avgörande. De 
får inte närvara under nämndens enskilda överläggning fram till beslut.  
 
Klaganden ska alltid ges möjlighet att närvara vid sammanträde som berör hans eller hennes 
ärende. Detta gäller även befullmäktigat ombud för den klagande. Klaganden får lämna 
kompletterande upplysningar och bevis som kan vara av betydelse för avgörandet men får inte 
närvara under nämndens enskilda överläggning.  
 
Företrädare för avelsvärderingsnämnden ska ges möjlighet att närvara vid sammanträde med 
besvärsnämnden och att redovisa avelsvärderingsnämndens synpunkter på ärendets avgörande 
liksom att svara på frågor från besvärsnämnden, klaganden och Avelsföreningen.  
Besvärsnämndens beslut ska vara skriftligt och redovisa de uppgifter och skäl som ligger till 
grund för beslut. Vilka som deltagit i beslutet ska också redovisas liksom eventuellt skiljaktig 
mening.  
 
3.13. Avelskommittén 
Inom SG finns en avelskommitté som består av minst fem ledamöter, varav två ledamöter från 
Svensk Galopp, två representanter för uppfödarna, en legitimerad veterinär och en 
representant från respektive medlemsorganisation. En ledamot från Svensk Galopps ledning 
ska utses som ordförande. Svenska Fullblodsavelsföreningen utser representanter för 
uppfödarna. Sällskapen ska inkomma med namnförslag senast den 30 november. 
Avelskommittén är beslutsmässig med fyra ledamöter. Avelskommitténs avgörande sker 
genom majoritetsbeslut. Som Avelskommitténs beslut gäller den mening för vilken rösterna är 
fler än för en annan. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
Avelskommittén har i uppdrag att arbeta för att uppnå det av Svensk Galopps styrelse 
fastställda målet för svensk fullblodsavel. Kommittén ska härvidlag fungera som rådgivande 
organ åt styrelse och vd. 
 
I uppdraget ingår/avelskommittén ska: 
 

• Aktivt följa utvecklingen på avelns olika områden såväl nationellt som internationellt.  
• På eget initiativ eller på begäran av styrelsen utarbeta och lägga fram förslag till 

åtgärder som är av betydelse för avelsmålet och svensk fullblodsavel.  
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• Följa den vetenskapliga utvecklingen på avels- och genetikområdet, även ur etisk 
synvinkel, samt kunna lämna förslag på och initiera forsknings- och 
undersökningsuppdrag.  

• Kommittén har rätt att inom givna ekonomiska ramar adjungera lämplig expertis för 
att belysa speciella frågeställningar.  

• På styrelsens och/eller vd:s begäran lämna information och förmedla kunskaper till 
aktiva inom galoppsporten och fullblodsuppfödningen.  

• Utforma förslag till föreskrifter (regler) och tillämpningsanvisningar för hästkontroll 
och avelsvärdering, vilka ska underställas Svensk Galopps styrelse för beslut.  

• Avge yttranden i frågor som av Svensk Galopps styrelse hänskjutits till 
Avelskommittén  

• Vara remissinstans i besvärsärenden med anledning av avelsvärderingsnämndens 
beslut.  

• Vara remissinstans med anledning av betäckningstillstånd av ej avelsvärderade 
hingstar. 
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