
 
Motion 2: Krav på betäckningsrapportering för att få använda hingst 
i avel 
 
I punkt 2.6 KRAV FÖR ATT HINGST SKA FÅ ANVÄNDAS I AVEL i Avelsreglementet 
står bl.a. följande: För att hingst ska få användas för avel krävs 
att tidigare års betäckningsrapporter har redovisats enligt reglementet 
 
Vi anser det orimligt att detta krav ska ligga hingsten till last. Om någon tex hyr ut en hingst 
över en betäckningssäsong och hingsthållaren inte sköter sina åtaganden, så får hingsten inte 
användas i avel kommande säsong? Eller om någon köper en hingst vars tidigare ägare inte 
skött betäckningsrapporteringen, så ska inte denna hingst få användas i avel? 
Vi tror att detta kan drabba tredje person, som i god tro hyr ut sin hingst eller köper en hingst. 
Vi tror också att det kan vara svårt att kolla upp detta bakåt i tiden, både för föreningen och 
hingstköpare. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att: 
Denna regel tas bort eller ändras. 
 
Jeanette Stark & Kristin Johansson 
 
 
Styrelsens svar på motion 2 
Betäckningsrapportering är ett lagkrav och är mycket viktig för att kunna följa en hingsts 
betäckningar och för möjligheten att kunna registrera avkommorna med stamtavla.  
 
Å ena sidan kan styrelsen förstå motionärerna i önskan att brister i betäckningsrapporteringen 
hos en betäckningsstation eller tidigare ägare inte ska ligga hingsten till last. Å andra sidan, att 
ta bort följderna det får om det inte har skötts är dock inte rätt väg att gå. Då skulle en 
hingstägare år efter år kunna låta bli att sköta betäckningsrapporteringen och ändå inte 
drabbas av några konsekvenser. 
 
Det faller på hingstägarens ansvar att se till att ha tillräckliga avtal vid uthyrning av hingst, 
där det framgår vilka skyldigheter betäckningsstationen har med avseende på 
betäckningsrapporteringen. Det är också hingstägarens ansvar att följa upp att den som lånat 
hingsten har fullgjort de skyldigheter som åligger den innan hingsten återlämnas. I 
uppföljningen kan kansliet hjälpa till. 
 
När någon köper en hingst har köparen alla möjligheter att kontrollera hos kansliet att 
betäckningsrapporteringen är fullgjord. Möjligen kan det göras informationsinsatser till de 
som köper hingstar, det flyttar dock inte ansvaret från säljaren att fullgöra sitt ansvar samt 
från köparen att kontrollera att det är gjort. 
 
Är ovanstående säkerställt ska inte varken en hingstägare eller köpare drabbas och inte heller 
en betäckningsstation eller en stoägare som lämnat sin häst för betäckning.  
 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att årsmötet avslår motionen. 
 


