Information till hingsthållare 2021
Denna information skickas till alla som löser hingstlicens. Flesta av er som tar emot den är erfarna
hingsthållare med stor kunskap om allt det som är av betydelse när det kommer till att hålla en hingst
och ta emot ston på betäckning. Oavsett om du däremot är ny eller erfaren hingsthållare kan det alltid
vara bra att damma av kunskapsbanken och försäkra sig om att du är fullt insatt i allt som gäller
avseende rapporteringen av betäckningarna. Ett tips, framförallt för er som är nya, är kursen i Hestur
Reproduktion och hälsa som handlar en hel del om just betäckningar och eventuella problem som kan
uppstå. Tillgång till kursen är självklart utan kostnad.

ANNONSERING I HINGSTKATALOGEN
För att göra det möjligt för stoägare att hitta hingsten och betala stoavgift behöver du
skapa/uppdatera hingstens annons för den digitala hingstkatalogen i Hestur.
HINGSTENS ANNONS
Gå till din hästlista i Hestur, klicka där på
hingstens registreringsnummer och därefter
fliken Hingstkatalog. Här kan du lägga upp
bilder på hingsten, bädda in film samt lägga in
uppgifter om kontaktperson. Observera att om
du vill bädda in film från t.ex. Youtube eller
Vimeo så behövs det en särskild kod (embed
code). På Youtube och Vimeo går du till filmen
och klickar på Dela (Share) och väljer där
Bädda in (Embed). Där kopierar du hela koden
som börjar med <iframe och slutar med
iframe> och klistrar in den i fältet i Hestur för
filmlänk.
All objektiv information om hingsten, dvs.
bedömning, BLUP, mankhöjd, avkommor osv.
hämtas från WorldFengur.
BETÄCKNINGSSTATION
Slutligen
behöver
du
skapa
en
betäckningsstation. Det gör du genom att
klicka
på
fliken
Stationering,
ange
betäckningsstationens
namn
och
den
tidsperiod som hingsten blir tillgänglig där för
betäckning. Observera att det är möjligt att
ange flera stationer på samma hingst om den
inte ska betäcka på samma station hela
säsongen. När du har skapat station behöver
du gå in på stationen för att ange viktiga
uppgifter för stoägarna. Här är det obligatoriskt

att ange minst kontaktuppgifter samt
jämförpriser. Där är det framförallt av intresse
för stoägarna att vet hur mycket det minst
kommer att kosta att ha ett dräktigt sto efter
90 dygn samt lägsta kostnad vid ett icke
dräktigt sto. Här har du också möjlighet att
ange om det erbjuds rabatt för bedömda ston,
vilket är sökbart för stoägarna när det söker
efter hingstar i hingstkatalogen.
Här kan du också antingen ladda upp
betäckningsavtal på pdf eller lägga in en länk till
avtalet om du har det sparat t.ex. på din
hemsida.
För att göra det lättare för stoägarna att hitta
till dig kan det vara bra att lägga in en kartlänk.
Det gör du genom att gå till google maps
(maps.google.com), söka efter stället där
hingsten kommer att betäcka, välja Dela och
sedan Bädda in en karta och Kopiera HTML.
Koden klistrar du sedan in i Hestur i fältet
Kartlänk (börjar med <iframe och slutar med
iframe>).
Om du vill ge någon annan person möjlighet att
lägga in uppgifter om betäckningar på hingsten
så kan du göra det är också. Längst upp på sidan
för stationeringen finns det ett fält som heter
Tillgång för personnummer. Observera att den
andra personen måste ha ett konto i Hestur för
att detta ska fungera.

HINGSTEN SÅLD
Du som ansöker om och betalar för
hingstlicensen åtar dig skyldigheten att
rapportera betäckningar för den aktuella
hingsten. Du är med andra ord ägare av
hingstlicensen och även om hingsten blir såld
under säsongen så är det ändå du som i
slutändan är skyldig att bekräfta och skicka in
språngrullan. Du kan däremot skapa en ny

station för hingsten och ge den nya ägaren
tillgång till att lägga in betäckningar i
språngrullan, alternativt ge nya ägaren tillgång
till den befintliga säsongen. Du behöver dock
vara medveten om att den nya ägaren får inte
tillgång till att lämna in språngrullan när alla
betäckningar är ifyllda, det ansvaret ligger på
dig som har ansökt om och äger licensen.

STOAVGIFTER
Kom ihåg att stoavgiften ska vara betald innan
stoet betäcks första gången med hingsten. När
du ska rapportera betäckningen så är det
datumet då stoavgiften är betald som också är
tidigaste ankomstdatumet som kan anges.
Oftast är det stoägaren som betalar
stoavgiften. Om stoägaren av någon anledning
inte har möjlighet att göra detta är det också
vanligt att hingstägaren gör detta. Det är sedan
möjligt att flytta över stoavgiften till en annan
person (ett annat konto) i Hestur om det inte är
du som äger stoet eller ska rapportera fölet och
sedan ansöka om hästpass. Om stoägaren bor i

annat land där de inte använder Hestur för att
rapportera fölningar kan det vara bra om du
låter stoavgiften ligga kvar på ditt konto så att
du kan rapportera i Hestur när du får
kännedom om att stoet har fölat, för att få så
korrekt statistik som möjligt om levande föl
procenten hos hingsten.
Vi vill också göra dig uppmärksam på att sista
datum för att betala stoavgift är 30 september.
Det är däremot fortfarande fullt möjligt att
ange betäckningsdatum som ligger senare i
tiden än så.

RAPPORTERING AV BETÄCKNINGAR
Språngrullan behöver bekräftas och skickas in
senast 31 december. Vi rekommenderar dock
att vara ute i god tid ifall något strular och du
behöver hjälp. Språngrullan hittar du genom
att logga in i Hestur, klicka på rubriken
Språngrulla och sedan den aktuella säsongen.
Här bör du se samtliga hingstar som du har löst
licens för eller stationer du har tillgång till samt
alla ston som har betalat licens till den aktuella
hingsten/stationen. Om något sto saknas i
listan beror det på att stoavgift inte är betald.
Moderstamboken WorldFengur kräver att
både ankomst- och avresedatum ska anges för
att betäckningen ska kunna registreras.

Anledningen till detta är att på Island så är det
fortfarande fribetäckning som är den
vanligaste betäckningsmetoden och då är det
datum då stoet släpps in till hingsten och
datum som stoet tas ut ifrån hingsten som
gäller. Vid handbetäckning kan det istället
anges första betäckningsdatum i fältet för
ankomstdatum och sista betäckningsdatum i
fältet för avresedatum.
Registrering
av
resultat
från
dräktighetsundersökning är inte obligatoriskt.
Däremot ger denna registrering stoägaren och
prognos på förväntat födelsedatum, vilket är
mycket uppskattat. Genom att kryssa i Ej

utförd så blir resultatet av betäckningen
automatisk
DR?
(okänt).
Okänd
dräktighetsstatus räknas inte in i hingstens
dräktighetsprocent.
Observera
att
dräktighetsprocenten publiceras endast för
dig. Den information som publiceras i
hingstkatalogen och i den offentliga
betäckningsstatistiken är endast andel
betäckningar som leder till levande föl.
När alla obligatoriska uppgifter är registrerade
på samtliga betäckningar så dyker det upp en
knapp som heter Bekräfta och skicka in
språngrulla. Genom att klicka på denna knapp
så skickas samtliga uppgifter som du har angivit
i språngrullan. Detta behöver vara gjort senast
31 december. I början på januari överförs
sedan samtliga uppgifter från bekräftade
språngrullor till WorldFengur.
Från och med 2021 så finns det något i SIF Avels
regelverk som heter inkorrekt rapporterad

betäckning. Det handlar då om när
fölningsdatum inte stämmer överens med
betäckningsdatum. Fölet kan då med andra ord
omöjligt vara resultat av den rapporterade
betäckningen. Istället för att behandla det som
föl utanför språngrulla kommer det
hädanefter hanteras som resultat av en icke
korrekt rapporterad betäckning. Skillnaden är
i första hand att kostnaden för det extra arbete
som registrering av dessa föl medför debiteras
nu hingsthållaren som var ansvarig för
rapportering av betäckningen istället för
stoägaren. Det är med andra ord väldigt viktigt
att du kontrollerar att stoavgiften är betald
innan stoet betäcks så att du som ansvarig för
rapporteringen inte åker på att betala den
extrakostnad som uppkommer vid registrering
av
föl
där
de
rapporterade
betäckningsdatumen inte stämmer med fölets
födelsedatum.

CEM
Vi vill även passa på att göra dig uppmärksam på att förra året var det flera hingstar i Danmark som
testades positiva för CEM, något som vi har lyckligtvis för det mesta har varit förskonade i
islandshästvärlden i Sverige. Vi vill därför rekommendera er att kräva negativt CEM test på ston som
kommer till er på betäckning från andra länder för att undvika att eran hingst blir drabbad.
CEM (conatgious equine metritis) är en smittsam bakteriell livmoderinflammation som orsakar sämre
dräktighetsresultat. Stona kan läka av sig själva, men vissa blir kroniska smittbärare under en lång tid.
Oftast märks inget på en smittad hingst, men den kan bära smittan vidare till övriga ston.
Hingstar som ska användas för semin måste provtas för CEM enligt svenska författningar.

FRÅGOR OCH SUPPORT
Om det är något du undrar eller behöver hjälp med angående hingstlicensen, rapportering av
betäckningar, bedömningar eller med övriga avelsspecifika frågor är du välkommen att kontakta
Heimir Gunnarsson avelsledare på avelsledare@sifavel.se.
Har du frågor eller behöver hjälp med stoavgifter eller övriga registreringar är du välkommen att höra
av dig till registrator på avelskansli@sifavel.se.
Har du frågor eller förslag till SIF Avels styrelse är du välkommen att höra av dig till
ordforande@sifavel.se.

SIF Avel – Box 314 – 532 24 SKARA
Tel. 0220-45260 (för aktuella telefontider, se hemsidan)
avelskansli@sifavel.se – avelsledare@sifavel.se – ordforande@sifavel.se

