Optagelse som EU-hingst på Videncentret, Hestes hingsteliste
HUSK ALLE FELTER SKAL UDFYLDES
Hingsteejers telefonnr.
Hingsteejers navn
Hingsteejers adresse
Hingsteejers postnr./by
Hingsteejers e-mail
Hingstens registreringsnr.
Hingstens navn
DNA-bestemmelse af hingst
vedlagt
Dokumentation for kåring vedlagt
Optagelsesår
Evt. bemærkninger
Der kan kun optages hingst for ét år ad gangen.
____________________
Dato

_____________________________________________
Underskrift

Sendes til: Videncentret for Landbrug I Heste, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, 87 40 50 00

Se bagsiden

Uddrag af Rapport nr.1/2011 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring:

§6
Optagelse på hingstelisten

Endvidere kan der på hingsteejerens foranledning på Videncentret, Hestes liste optages hingste, som er
anerkendte af et EU-anerkendt avlsforbuns, men som ikke har tilknytning til et avlsforbund i Danmark (jf.
§7).
Stk.2
Personer, der ønsker en hingst, som ikke er godkendt af et dansk avlsforbund med
stambogsføring på Videnscentret, Heste, optaget på hingstelisten, skal fremsende følgende
dokumentation:
1. Dokumentation for at hingsten for bedækningssæson er avlsgodkendt i et officielt EU-anerkendt
avlsforbund. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvornår hingsten blev avlsgodkendt,
hvorvidt der er stillet særlige krav fra det pågældende avlsforbund til hingsten, for at
avlsgodkendelsen opretholdes, samt hvornår avlsgodkendelsen udløber.
2. Dokumentation for at hingsten er identificeret og faderskabskontrolleret på baggrund af DNAbestemmelse.
3. Identifikationsdokument (pas) eller en bekræftet kopi heraf, samt afstamning i 3 eller flere led med
angivelse af identiteter, nationalitet og navne for alle aner i afstamningen.
4. Resultat af afprøvninger og avlsværdivurderinger.
5. Stambogskontoret fakturerer tidsforbruget og øvrige omkostninger ved sagen efter Landsudvalget
for Hestes normale takster.
Prisen for optagelse på EU-hingsteliste udgør for 2013 kr.320 ekskl. moms. Ønskes hingsten kun optaget til
brug for en enkelt hoppe er prisen for 2013 kr. 160 ekskl. moms. I så tilfælde anføres hoppens navn og
registreringsnummer under bemærkninger.
Såfremt hingsten og dens afstamning ikke i forvejen er registreret hos Landscentret, Heste opkræves
endvidere et engangsgebyr på kr. 220 ekskl. moms.
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