ANVISNINGAR FÖR
REGISTRERING/UTFÄRDANDE AV
HÄSTPASS

OBS!
LÄS NOGA IGENOM DENNA FOLDER INNAN
ANSÖKAN PÅBÖRJAS. EJ KOMPLETT ANSÖKAN
MEDFÖR LÄNGRE HANDLÄGGNINGSTID.
OTILLRÄCKLIGT FRANKERAD FÖRSÄNDELSE
RETURNERAS TILL AVSÄNDAREN.
20050720

1.
Registrering av svenskfödd ponny med betäckningsrapport e. kvalificerad hingst eller e.
avelsvärderad hingst med betäckningsbevis och erlagd stoavgift.
Följande handlingar insändes till registrator:
1. Betäckningsrapport eller språngsedel i original, fotokopia godtages ej.
2. Ansökningsblankett – Ansökan för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen
Svensk Ridponny.
3. Kopia på moderns registreringsbevis om denna inte är registrerad i ASRP.
4. Signalementsbeskrivning utförd av behörig IDkontrollant. Behörig är av SH godkänd ID
kontrollant kategori 1. Förteckning över dessa finns på www.svehast.se , Svenska
Hästavelsförbundet 0220454 00. IDkontroll får inte göras på baksidan av
betäckningsrapporten/språngsedeln utan ska göras på för ändamålet avsedd blankett utfärdad
av SH. Endast originalblankett godtas. IDkontrollant bör inte IDkontrollera egna ponnyer.
Mikrochipmärkning rekommenderas i samband med IDkontroll. Ponny som registreras efter
20060101 skall vara mikrochipmärkt.
Fr o m 2004 tas ett antal föl ut av avelsföreningen för härstamningskontroll. Modern och fölet
DNAtypas och fölets typresultat matchas även mot fadern. Kostnaderna för typning av sto
och föl betalas av ASRP. Tillvägagångssättet vid DNAtypning hittar du längre fram i foldern.
Kvalificerad hingst – avelsvärderad hingst som uppfyller rasvisa krav (Godkänd)
Avelsvärderad hingst – avelsvärderad hingst som ej uppfyller rasvisa krav (Avelsvärderad)
Kvalificerad hingst måste lösa betäckningslicens och avelsvärderad hingst måste lösa
betäckningsbevis för varje betäckningssäsong. Kontrollera att detta skett innan betäckning.
Om licens/bevis ej lösts betraktas hingsten som ej kvalificerad. Hingstägaren skall också vid
slutet av varje betäckningssäsong betala stoavgift.

Registreringsansökan samt övriga handlingar skickas till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
Tel. 03191 70 99
registrator@asrp.nu
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2.
Registrering av ponny född i Sverige där modern betäckts/seminerats i utlandet
(moderlivsimport) eller där importsemin använts.
Följande handlingar insändes till registrator:
Som för svenskfödd ponny e. kvalificerad hingst tillsammans med DNAresultat där
fullständig härstamningskontroll gjorts. Detta innebär att avkomma och moder DNAtypas
och avkommans resultat matchas mot både fader och moder. Godkända hingstar i utlandet är
liksom i Sverige DNAtypade och Blodgruppslab. på SLU utför kontroll mot fadern på
begäran vid typning av sto och avkomma. Kostnaderna för denna härstamningskontroll
betalas av ponnyägaren. Tillvägagångssättet vid DNAtypning hittar du längre fram i foldern.

Registreringsansökan samt övriga handlingar skickas till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
Tel. 03191 70 99
registrator@asrp.nu
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3.
Registrering av svenskfödd ponny e. ej kvalificerad hingst eller e. okänd far.
Följande handlingar insändes till registrator:
1. Ansökningsblankett – Ansökan för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen
Svensk Ridponny.
2. Intyg från hingstägaren på att betäckning skett tillsammans med kopia på hingstens
registreringsbevis.
3. Intyg från stoägaren (uppfödaren) på att fölning skett samt datum för detta tillsammans med
kopia på moderns registreringsbevis.
4. Härstamningsverifiering via DNA av hingst, sto och avkomma. Om endast modern är känd
skall hon och avkomman typas. Ponny kan inte registreras med känd far och okänd mor.
Förfaringssätt vid DNAtypning hittar du längre fram i foldern. Om föräldrarna inte lever eller
av annan anledning inte kan DNAtypas då avkomman ska registreras kan denna endast
registreras med okänd stam, okänd uppfödare och ålder enligt tänder, förfaringssätt för detta
finns längre fram i foldern.
5. Signalementsbeskrivning utförd av behörig IDkontrollant. Behörig är av SH godkänd ID
kontrollant kategori 1. Förteckning över dessa finns på www.svehast.se , Svenska
Hästavelsförbundet 0220454 00. IDkontroll ska göras på för ändamålet avsedd blankett
utfärdad av SH. Endast originalblankett godtas. IDkontrollant bör inte IDkontrollera egna
ponnyer. Mikrochipmärkning rekommenderas i samband med IDkontroll. Ponny som
registreras efter 20060101 skall vara mikrochipmärkt.

Ej kvalificerad hingst – hingst ej visad för avelsvärdering eller hingst som ej löst
betäckningslicens/betäckningsbevis.

Registreringsansökan samt övriga handlingar skickas till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
Tel. 03191 70 99
registrator@asrp.nu
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4.
Registrering av importerad ponny med pass enligt EUbestämmelser (med eller utan
härstamning) och av ponnyer med godkänt härstamningsbevis utan EUpass.
Följande handlingar insändes till registrator:
1. Ansökningsblankett – Ansökan för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen
Svensk Ridponny.
2. Utländska handlingar i original – pass och i förekommande fall härstamningsbevis.
Utländska pass som uppfyller EU:s krav stämplas med ett svenskt registreringsnummer.
Svenskt pass utfärdas då inte utan ponnyn behåller sitt utländska pass livet ut.
Observera att FEIpass inte är det samma som EUpass!!
3. Signalementsbeskrivning utförd av behörig IDkontrollant. Behörig är av SH godkänd ID
kontrollant kategori 1. Förteckning över dessa finns på www.svehast.se , Svenska
Hästavelsförbundet 0220454 00. IDkontroll ska göras på för ändamålet avsedd blankett
utfärdad av SH. Endast originalblanketter godtas. IDkontrollant bör inte IDkontrollera egna
ponnyer. Eventuellt mikrochip ska avläsas i samband med IDkontroll och intygas på anvisad
plats på blanketten. Om ponnyn enligt de utländska handlingarna inte är mikrochipmärkt
rekommenderas märkning i samband med IDkontroll. Ponny som registreras efter 200601
01 skall vara mikrochipmärkt. Om ponnyn är brännmärkt måste detta ritas in i
konturdiagrammet och anges på anvisad rad i signalementsbeskrivningen.
OBS! Utländska originalhandlingar bör skickas med rekommenderad post
Registreringsansökan samt övriga handlingar skickas till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
Tel. 03191 70 99
registrator@asrp.nu
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5.
Registrering av ponny med okänd härstamning, svenskfödda och importerade, samt
ponnyer med utländska sportregistreringar.
Följande handlingar insändes till registrator:
1. Ansökningsblankett – Ansökan för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen
Svensk Ridponny.
2. Signalementsbeskrivning utförd av behörig IDkontrollant. Behörig är av SH godkänd ID
kontrollant kategori 1. Förteckning över dessa finns på www.svehast.se , Svenska
Hästavelsförbundet 0220454 00. IDkontroll ska göras på för ändamålet avsedd blankett
utfärdad av SH. Endast originalblankett godtas. IDkontrollant bör inte IDkontrollera egna
ponnyer. Om ponnyn är brännmärkt måste detta ritas in i konturdiagrammet och anges på
anvisad rad i signalementsbeskrivningen.
3. Åldersbestämning gjord av veterinär. Detta anges på anvisad plats på blanketten Ansökan
för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen Svensk Ridponny eller på ID
kontrollantens blankett för signalementsbeskrivning. Det ska då klart framgå att ålder intygas
ENLIGT TÄNDER.
4. Ponnyn måste antingen mikrochipmärkas, vilket rekommenderas, eller DNAtypas.
Förfaringssätt vid mikrochipmärkning och DNAtypning finns längre fram i foldern samt
vilka handlingar som skickas in beroende på vad man väljer. Ponny som registreras efter
20060101 skall vara mikrochipmärkt.
OBSERVERA att DNAtypade ponnyer med okänd stam måste scannas för mikrochip då
många importerade ponnyer är mikrochipmärkta utomlands. Dessa ponnyer har i de flesta fall
en identitetshandling utfärdad i ursprungslandet och det är importörens uppgift att tillse att
handlingen följer ponnyn. Det måste framgå av signalementsbeskrivningen att scanning
gjorts med negativt resultat.
5. I förekommande fall skickas importhandling i original in. Då kommer ponnyn att anges
som import i passet. Importhandlingen arkiveras tillsammans med övriga handlingar rörande
ponnyns registrering.
Registreringsansökan samt övriga handlingar skickas till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
Tel. 03191 70 99
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Förfaringssätt vid mikrochipsmärkning:
*
Kontakta godkänd mikrochipsmärkare. Förteckning finns på www.svehast.se, IDkontrollanter.
Mikrochipsmärkare är markerade med blått.
*
Mikrochipsrapport, tagelprov samt överblivna streckkoder skickas till registrator.

Förfaringssätt vid DNAanalys:
*
Beställning av provtagningsset görs hos
Blodgruppslab. SLU, Box 7023, 750 07 Uppsala, tel. 01867 28 04
*

IDkontrollanten skall ta provet och underteckna remissen samtidigt som denne gör
signalementsbeskrivning. Provet utgör hårstrån från man eller svans. Remiss och prov skickas
till Blodgruppslab.

*

DNA och blodtypningsresultat skickas fr o m 20030301 till ponnyägaren mot postförskott
från SLU. Detta innebär att ponnyer med okänd stam eller ponnyer där härstamningskontroll
skall göras inte längre kan registreras innan ägaren löst ut detta postförskott och sänt
remisskopia och typningsresultat till ASRP:s registrator tillsammans med
registreringsansökningshandlingar.
Ponnyer med okänd stam kan mikrochipsmärkas i stället för DNAtypas vilket medför att
handläggningstiden kan förkortas betydligt.
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6.
Utbyte av äldre registreringshandling mot hästpass
Äldre registreringshandlingar utfärdade av ASRP, SPRT, Svenska Ponnyryttarförbundet, Svenska
Ridsportförbundet eller Svenska Ponnyavelsförbundet byts ut mot hästpass av ASRP.
Renrasponnyer och hästar vänder sig till respektive rasförening.
Följande handlingar insändes till registrator:
1. Ansökningsblankett – Ansökan för registrering/utfärdande av hästpass i Avelsföreningen Svensk
Ridponny
2.Registreringsbeviset i original. Detta kommer att makuleras och arkiveras sedan hos ASRP.
3. Eventuell utländsk registreringshandling. I de fall ponnyn innehar ett giltigt EUpass kommer
detta att stämplas med ponnyns svenska registreringsnummer och den gamla svenska
registreringshandlingen makuleras och arkiveras.
4. Eventuell betäckningsrapport eller språngsedel i original.
5. Signalementsbeskrivning utförd av behörig IDkontrollant. Behörig är av SH godkänd ID
kontrollant kategori 1. Förteckning över dessa finns på www.svehast.se , Svenska
Hästavelsförbundet 0220454 00. IDkontroll ska göras på för ändamålet avsedd blankett
utfärdad av SH. Endast originalblankett godtas. IDkontrollant bör inte IDkontrollera egna
ponnyer. Om ponnyn är brännmärkt måste detta ritas in i konturdiagrammet och anges på anvisad
rad i signalementsbeskrivningen. Om ponnyn inte är mikrochipmärkt rekommenderas detta i
samband med IDkontroll.
Samtliga ponnyer som registrerats av ASRP efter 20010601 är försedda med pass.
OBS! Originalhandlingar bör skickas med rekommenderad försändelse!
Handlingar gällande utbyte av äldre registreringshandling mot hästpass skickas till till registrator:
ASRP
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Vid frågor:
ASRP:s kansli tel. 0322480 26
humlebotten@zeta.telenordia.se

8

Regler för att ersätta förkommen identitetshandling:
Antagna vid Svenska Ponnyavelsförbundets styrelsemöte 19960831
Förkommet registreringsbevis:
Ägaren ska skriftligen hos stambokförande förening ansöka om erhållande av ny
registreringshandling. Förutsättning för att sådan ska kunna utfärdas är:
1. Att sökanden kan styrka att han/hon är ägare till den ifrågavarande ponnyn. Detta kan ske
genom vidimerad kopia på köpehandling eller intyg från tidigare registrerad ägare att
denne försålt ponnyn till nuvarande ägare. Har ponnyn gått genom flera händer bör en
fullständig ägarföljd med angivande av tiden för överlåtelser – styrkas genom
vederhäftiga intyg.
2. Att sökanden lämnar en bestyrkt redogörelse för hur originalhandlingen förkommit samt
en försäkran om att den ej följt annan häst vid försäljning eller eljest kan misstänkas ha
hamnat i orätta händer och att handlingen om den återfinnes genast tillsändes föreningen.
3. Att sökanden kan styrka att den ponny som tidigare registrerats är identisk med den av
honom ägda ponnyn. Detta kan ske genom signalementsbeskrivning av behörig ID
kontrollant (av SH godkänd IDkontrollant kategori 1) på konturdiagram eller tydliga
foton utvisande alla tecken och andra ev kännemärken, vederbörligen bestyrkta. Om
möjligt skall intyg företes från den person som gjort den ursprungliga
signalementsbeskrivningen att den nu ifrågavarande ponnyn är densamma. I oklara fall
kan föreningen kräva att ny blod eller DNAtypning matchas mot tidigare typning eller i
förekommande fall mot far och/eller mor. På mikrochipmärkt ponny läses mikrochipet av.
Beslut fattas därefter i föreningens styrelse eller efter delegation av föreningens registrator att den
gamla registreringshandlingen ska dödas och ny originalhandling utfärdas. Sedan information om
dödande av förkommen originalhandling införts i tidningen Ridsport kan ny originalhandling
utfärdas om protest ej inkommer till föreningen inom en månad efter publiceringen. Den nya
handlingen skall vara försedd med text att den är en kopia som ersätter förkommet original och
gäller som sådant tillsvidare.
Förkommen betäckningsrapport/språngsedel:
Ansökan om registrering göres av ägaren på ordinarie registreringsansökningsblankett.
Ansökan skall åtföljas av:
1. Handlingar som styrker sökandes äganderätt /se 1 ovan/. Uppfödaren bör intyga dagen för
födelsedatum.
2. Redogörelse för hur originalhandlingen förkommit /se 2 ovan/
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3. Intyg från den aktuelle hingsthållaren att betäckning skett samt att språngavgifter mm till
fullo betalts. Om möjligt bör datum och nr på den utfärdade
betäckningsrapporten/språngsedeln anges.
4. Signalementsbeskrivning av behörig IDkontrollant (av SH godkänd IDkontrollant
kategori 1) på konturdiagram.
I oklara fall kan föreningen kräva blod eller DNAtypning mot far och/eller mor.
Beslut fattas därefter i föreningens styrelse eller efter delegation av föreningen registrator att
registrering får ske.
Sedan information om dödande av den förkomna handlingen införts i tidningen Ridsport kan
registrering ske om protest ej inkommer till föreningen inom en månad efter publiceringen.
Utfärdande av kopia eller registrering enl ovan sker till förhöjd avgift som inkluderar föreningens
utrednings och ev publiceringskostnader. Övriga kostnader för identifiering och blod eller DNA
typning bekostas av sökanden.
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ASRP:s aktuella avgifter 20040601
A. Registrering av svenskfött föl med betäckningsrapport e. kvalificerad hingst med
betäckningslicens och erlagd stoavgift som registreras under födelseåret.
B. Registrering av ettårig eller äldre svenskfödd ponny med betäckningsrapport
e. kvalificerad hingst med betäckningslicens och erlagd stoavgift.
C. Registrering av svenskfödd ponny med betäckningsrapport e. avelsvärderad hingst med
betäckningsbevis och erlagd stoavgift.
D. Registrering av importerad ponny med godkänt härstamningsbevis från utlandet.
E. Registrering av svenskfödd ponny e. ej kvalificerad hingst efter härstamningsutredning.
F. Registrering av ponny med okänd härstamning
G. Registrering av importerad ponny med okänd härstamning och med giltigt EUpass.
H. Registrering av importerad ponny med okänd härstamning och med godkänt
registreringsbevis från utlandet.
I. Ersättning av förkommen originalhandling.
J. Utbyte av befintligt registreringsbevis mot pass eller utbyte av pass.

200:
400:
400:
400:
800:
400:
400:
400:
800:
300:

Alla handlingar skickas mot postförskott.
Porto och postförskottsavgift tillkommer.
K. Ägarändring för ponnyer med pass (inkl porto, förskottsbetalas enligt anvisningar på
ägarbeviset)

100:

För ponny som måste ha sin registrering prioriterad finns det i de flesta fall möjlighet
till snabbbehandling mot en extra kostnad på 500 kr. Registreringen/passet skickas då
inom en vecka efter att en komplett ansökan inkommit. Ange önskemål om prioriterad
handläggning på ansökningsblanketten.

Kvalificerad hingst – avelsvärderad hingst som uppfyller rasvisa krav (Godkänd)
Avelsvärderad hingst – avelsvärderad hingst som ej uppfyller rasvisa krav (Avelsvärderad)
Kvalificerad hingst måste lösa betäckningslicens och avelsvärderad hingst måste lösa
betäckningsbevis för varje betäckningssäsong. Kontrollera att detta skett innan betäckning.
Om licens/bevis ej lösts betraktas hingsten som ej kvalificerad. Hingstägaren skall också vid
slutet av varje betäckningssäsong betala stoavgift.

Ej kvalificerad hingst – hingst ej visad för avelsvärdering eller hingst som ej löst
betäckningslicens/betäckningsbevis.
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NAMNGIVNING AV PONNY
Ponnys namn kan inte innehålla stuterinamnsliknande prefix eller suffix (gårdsnamn,
ägarinitialer, eller dylikt) om det inte är ett av Svenska Ponnyavelsförbundet godkänt
stuterinamn och ponnyn registreras av stuterinamnsinnehavaren.
För ytterligare information angående ansökan om stuterinamn se Svenska
Ponnyavelsförbundets hemsida www.spaf.info eller ring 032562 81 45.

ASRP Registrator
Skalmeredsvägen 21
438 93 Landvetter
Tel. 03191 70 99
registrator@asrp.nu

*
ASRP Kansli
Humlebotten 4
466 93 Sollebrunn
Tel. 0322480 26
humlebotten@zeta.telenordia.se

12

