PLAN OCH RIKTLINJER
för Arabhäst Registratur (ARAB) AB, som avelsorganisation för hästar/ponnyer av
Arabiskt Fullblod i Sverige. (Antagna 2016-06-09)
1

ORGANISATION

1.1

Allmänt och Syfte

Arabhäst Registratur (ARAB) AB bildades av Svenska Arabhästföreningen (SAHF) 1989 och är sedan dess ansvarig
för registrering av Arabiska Fullblod i Sverige. Sedan 1994 ägs ARAB av Stiftelsen Svenska Arabhästregistret
(SAHR), som står under länsstyrelsens tillsyn.
ARAB registrerar/stamboksför Arabiskt Fullblod i Sverige samt avelsvärderar i samråd med avelsföreningen, SAHF.
ARAB har även registrerat/stamboksfört Arabiskt Halvblod och Arabkorsningar i Sverige t o m kalenderåret 2015.
Slutligt beslut om eventuell fortsättning fr o m 2016 har ännu ej fattats.
ARAB representerar Sverige i World Arabian Horse Organization (WAHO) och följer dess regler. Detta är en förutsättning för att arabiska fullblod skall kunna registreras i ett av omkring 70 medlemsländer och accepteras som arabiskt
fullblod i samtliga dessa länder. Huruvida detta konstituerar WAHO som moderförening synes dock tveksamt.
ARAB – Säte Staffanstorp. Kontor: Dockplatsen 1, 211 19 Malmö, Sverige
Organisationsnummer: 556346-3578
Telefon: +46 (0)40-30 64 80, telefax: +46 (0)40-30 64 81, e-post: info@arab.se, internet: www.arab.se
WAHO (Internationell huvudorganisation för samtliga Arabhäst registraturer i världen) – Executive Secretary,
Newbarn Farmhouse, Forthampton, Gloucestershire, GL 19 4QD, United Kingdom
Telefon: 0044 1684 274 455, telefax: 0044 1684 274 422, e-post: waho@btconnect.com, internet: www.waho.org
1.2

Ekonomiska resurser

Verksamheten i ARAB finansieras främst genom avgifter för registrering och stamboksföring. 2014 var omsättningen
700 000 kronor.
ARABs aktiekapital är 300 000 kr. Ekonomiska problem under början av 2000-talet ledde dock till att aktiekapitalet
förbrukades. Bolagets drivs nu på styrelsens och stiftelsens ansvar till dess att bolagets ekonomi kunnat byggas upp
igen. Bolagets egna kapital var – 580 tkr 2012-12-31, -272 tkr 2015-12-31 att jämföra med – 1 270 tkr 2006.
1.3.
Styrelse
ARABs ägarstiftelses, SAHR, styrelse utses enligt stiftelselagen och stiftelsens stadgar. SAHR utser styrelsen i ARAB.
Styrelsen består av minst 3 personer.
1.3.1

Kansli

Verksamheten sköts av en person anställd på deltid samt extrapersonal vid behov. Kansliet har telefontid 5 dagar i
veckan. Registrator utses av styrelsen.
Effektiviteten säkerställs genom användning av för verksamheten anpassade dataprogram samt fastställda rutiner för
olika typer av ärenden.
Normalt kan 2 á 3 personer fungera som registrator, varför ett bortfall av en av dessa inte omedelbart påverkar effektiviteten.
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1.3.2

Beslut om stambokföring och registrering av Arabiska Fullblod

Registrator/stambokförare ansvarar för rutinmässiga beslut om registrering/stambokföring av arabiska fullblod som
uppfyller ARABs krav härför.
Beslut om stamboksföring och registrering av Arabiskt Fullblod och Arabkorsning kan överklagas till styrelsen i
ARAB. I de fall styrelsens beslut går mot den klagande skall denne, när beslut skriftligen delges och om klaganden
nekats registrering, erhålla upplysningar om följande förhållanden:

Överklagande av ett beslut som rör stamboksföring ska göras till Jordbruksverket i enlighet med 19 § lagen
(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. Ett
överklagande ska ske i enlighet med 2 § lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ
med offentliga förvaltningsuppgifter.
1.3.3

Förvaltningslagens och personuppgiftslagens tillämplighet

ARAB förbinder sig att i frågor som rör stambokföring och registrering tillämpa förvaltningslagen (1986:223) i frågor
som rör parts rätt att få del av uppgifter, om jäv samt motivering av, underrättelse om och överklagande av beslut.
Samt Personuppgifter skall hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).
2.

ICKE DISKRIMINERING OCH OFFENTLIGHET, PUL, JÄV

I verksamheten som avelsorganisation ska alltid principen om ickediskriminering tillämpas. Uppgifter om registrering
och stambokföring och moment som ingår i denna ska vara offentliga. Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL).
Registrator får ej besluta i ärende som rör egen registrerings- eller passfråga. Styrelseledamot får ej delta i handläggning av eget besvärsärende.
3.

VERKSAMHETEN, AVELSMÅL OCH ANTAL DJUR

3.1
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 ärenden som faller utanför den rutinmässigbeslutsgången avgörs av
ARABs styrelse. Styrelsens beslut kan överklagas till besvärsnämnden.
Alla beslut som går hästägaren emot ska åtföljas av information om hur överklagning till besvärsnämnden skall ske.
3.2
Effektivt arbetssätt
ARABs anställda personal har som huvudsaklig arbetsuppgift att ansvara för registrering och hästpass framställning.
Vid anhopning av ansökningar kan extra personal sättas in.
3,3
Avelsmål
Den arabiska fullblodshästen skall ha en typ som uppfyller den internationellt erkända rasstandarden. Exteriören skall
vara korrekt för att öka hästens hållbarhet och lynnet skall vara sådant att hästen är lämpad för samtliga rid discipliner
samt körning. Dessa egenskaper bidrar till att öka den svenska fullblodsarabens konkurrenskraft
3.4

Antal djur

Sedan registrering i Sverige startade 1964 har drygt 13 000 arabiska fullblod registrerats. Av dessa finns för närvarande
drygt 10 000 arabiska fullblod registrerade i livet, varav ca 5 500 är ston mellan tre och tjugo år. 2011 hade 37 avelshingstar betäckningslicens och betäckte 154 ston. Under de senaste åren har antalet nyregistrerade arabiska fullblod
minskat och uppgick 2015 till 144 st. Sveriges utbyte av avelsdjur med omvärlden är förhållandevis stort. Årligen
genomförs omkring 50 exporter/importer.
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Tillgång finns till World Arabian Horse Database som innehåller samtliga (drygt 900 000) arabiska fullblod registrerade i de 68 länder vars registratur godkänts av WAHO.
4.

RASBESKRIVNING ARABISKT FULLBLOD

4.1

Allmänt

Den typiska arabhästen kännetecknas av skönhet, elegans och ädelhet parad med stolt resning, klassiska linjer och
flygande gång. En häst som saknar dessa egenskaper kan visserligen vara en bra häst, men den är då ingen typisk arab.
Arabhästen är mycket intelligent, lättlärd och tillgiven. Temperamentet är livligt men fromt. Den är dessutom långlivad, lättfödd och anpassar sig lätt till olika förhållanden. Syn och hörsel är mycket skarpa.
Den Arabiska Fullblodstypen har en lång historia och finns avbildad i Egypten redan 2000 år f. Kr. Sedan århundraden
tillbaka används Arabiska Fullblod som förädlare av andra hästraser i världen.
4.2

Rasens särdrag

Storlek:
Mankhöjden varierar mellan 145-155 cm. Avvikelser förekommer och några fastställda gränser finns inte.
Skelett:
Skelettet är av exceptionellt hård kvalitet. Skallen är kort och bred, ögonhålorna stora och runda. Revbenen är 17 par
(ibland 18). Svanskotorna är 16 – övriga raser har som regel 18. Ländkotorna är ofta 5 istället för 6.
Huvud:
Relativt litet och kilformat. Näsprofilen insvängd under ögonnivå. Pannan är bred med stort avstånd mellan ögonen. En
utbuktning mellan eller just över ögonnivå (jibbah) förekommer ofta hos araber. Ganasherna är rundade och djupa.
Öron:
Fint utmejslade och spetsade samt harmoniskt placerade. Hingsten har som regel något mindre öron än stoet.
Ögon:
Stora mörka och lågt placerade på huvudet. Ögonvitan kan ibland skymta hos araben. Detta är inte något direkt fel,
även om det inte är önskvärt med mycket ögonvita.
Näsborrar:
Stora, med fint utmejslade kanter nästan parallella med nosryggen. De ska vara rörliga med kapacitet att utvidgas vid
rörelse eller ansträngning.
Nos:
Liten, såväl framifrån som från sidan. Underläppen skall vara fast och sluten, såvida hästen inte är mycket gammal.
Hals:
Lång och elegant böjd. Detta är mer utpräglat hos hingsten än hos stoet, som kan ha en rakare hals. Den skall vara högt
ansatt och övergången mellan hals och huvud (mitbah) skall vara lång och mjukt rundad.
Bogar och manke:
Bogen väl liggande för att ge ett långt steg. Manken så väl markerad och så lång som möjligt ((ibland med
”lansmärke”). Detta även om araben på grund av kortare kotutskott vanligtvis inte har så hög manke som exempelvis
det engelska fullblodet.
Rygg och länd:
Relativt kort och muskelfylld rygg. Kort och stark länd utan sänkning framför korsets högsta punkt. Rygglinjen utgör
en relativt horisontell linje över länd och kors mot svansfästet.
Kors:
Lätt takat, ganska platt, med så långt avstånd som möjligt mellan höftbens- och bärbensknöl och med stort avstånd
mellan höftbensknölarna. På en utvuxen häst skall korset ej vara högre än manken.
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Revben och bål:
Väl välvda revben och väl slutet flankparti.
Extremiteter:
Araben har relativt lång överarm och korta skenor med väl markerade senor. Knän och hasar är väl markerade. Skenan
är rak, torr och bred – ej knipt under framknä eller has. Skanken är bred och väl muskelfylld.
Hovar:
Runda och hårda med horn av bästa kvalitet.
Svans:
Högt ansatt och bärs i en båge i jämnhöjd eller över rygglinjen. Detta är – jämsides med det ädla huvudet och den stolt
burna halsen – ett av rasens speciella kännetecken. Ibland kan svansen bäras förd åt ena sidan, vilket är accepterat men
inte direkt önskvärt.
Hårrem och tagel:
Huden skall vara tunn (ådrorna kan ofta synas) och har ofta en sidenskimrande lyster. Hovskägg saknas eller förekommer i ringa omfattning. Taglet i man och svans skall vara silkesmjukt och är ibland lätt vågigt.
Färg och tecken:
Färger som är generellt accepterade är enligt följande; Brun, Mörkbrun, Svartbrun Svart, Fux, Mörkfux, och Skimmel.
Olika uttryck för nyanser av Brun (ljusbrun, rödbrun) är generellt inte tillåtet. Olika nyanser av Fux får inte användas
förutom Mörkfux. Varianter av Skimmel (mörk skimmel, vit, ljus skimmel brunskimmel etc) får inte användas. Känd
födelsefärg för skimmel kan anges. Skäck eller black förekommer ej. Vita tecken är ganska vanliga och kan ibland vara
stora.
Mankhöjd:
Kan variera beroende på såväl uppfödning som arv, men vanligaste höjden är 145-155 cm. Avvikelser både uppåt och
nedåt kan förekomma och några fastställda gränser finns inte.
Gångarter och rörelser:
Skritten skall vara fri och vägvinnande. Traven skall vara exceptionellt lätt och flytande och likaledes vägvinnande. Fri,
rörlig bog och överarm. Bakbenen skall arbeta med en kraftigt påskjutande rörelse med väl krökta hasar, Hasens arbete
är mycket viktig. Frambenen skall föras med schvungfullhet. Galoppen skall vara mycket jämn, elastisk och
välbalanserad.
Exempel på allvarliga fel:
Konvext huvud (”ramskopf”). Hjorthals eller stel vinkelrät halsansättning. Hängande öron. Över- och underbett. Små
ögon. Trånga ganascher. Flata revben. Bockhov eller alltför platt hov. Klena eller alltför vinklade eller raka hasar. Kort
struttigt steg. Kort avstånd från höftbensknöl till svansfäste. Smalt, stupande eller kluvet kors. Dåligt buren, knipt
svans.

4.3

Andra för rasen godkända raser

Finns inga.
5.

IDENTITET - FULLSTÄNDIG HÄRSTAMNINGSKONTROLL

5.1

Identifiering

Identitetskontroll med konturdiagram i de språk som föreskrivs utförs av ID-kontrollant som skall vara godkänd av
ARAB. Blodtypning/DNA-typning med fullständig härstamningskontroll (mot båda föräldrarna) är obligatorisk.
Identitetskontroll av importerade hästar görs på motsvarande sätt, där så är möjligt kan dock identiteten styrkas genom
kontroll av chipmärkning.
5.2

Identitetshandling
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Identitetshandling (hästpass) för hästen utfärdas i enlighet med EU:s förordning och därutöver enligt WAHOs regler.
Vidare utfärdas ett ägarbevis/registreringsbevis.
Identitetshandling utförd av annan av WAHO godkänd stamboksförande organisation och i enlighet med EU:s
förordning kompletteras med svensk registreringshandling (svenskt registreringsnummer införs i passet och
ägarbevis/registreringsbevis utfärdas.).
För importerad häst med identitetshandling icke överensstämmande med EU:s förordning utfärdas normalt ny
identitetshandling.

5.3

Namn

Namnbyte på redan registrerad häst får inte ske. Undantag kan enligt WAHO medges för importerad häst med namn
som kan anses stötande på svenska. I sådant fall gäller även Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:33 saknr M16, 4
kap 6§. (Om avelsorganisationens eller den registerförande föreningens bestämmelser tillåter, får hästdjurets
ursprungliga namn tillfälligtvis eller stadigvarande föregås eller följas av ett annat namn förutsatt att det ursprungliga
namnet bibehålls inom parentes under hästdjurets hela livstid och att födelselandet anges med internationellt erkända
nationalitetsbokstäver.)
5.4

Identitetsnummer

Häst tilldelas s k FA-nummer bestående av året för hästens första registrering i Sverige föregången av ett löpnummer
(t ex FA 123/08 för den 123:e registrerade hästen 2008).
I samband med utfärdande av pass tilldelas hästen även ett identitetsnummer bestående av åtta siffror. De två första är
raskoden 02, de två följande siffrorna anger de två sista siffrorna i hästens födelseår, de fyra sista siffrorna är löpnummer. Detta nummer ersätts dock i praktiken av UELN-nummer.
UELN-nummer för fullblodsaraber tilldelas enligt följande:






752 för Sverige
003 för ARABs stambok, SESB
erforderligt antal 0-or för att hela sifferserien skall innehålla 15 siffror
hästens FA-nr, siffrorna utan”/”
hästens födelseår, de sista 3 siffrorna

UELN-nummer följer hästen under hela dess livstid.
Häst som är tilldelat annat identitetsnummer vilket ingår i ett internationellt stamboks-/registersystem som garanterar
unika identiteter, ska behålla dessa hela livet, med tillägg av landskod. Dessa hästar måste dessutom tilldelas ett
internt arbetsnummer uppbyggt som identitetsnummer enligt ovan.
5.5

Uppfödare

En hästs uppfödare är den fysiska eller juridiska person som vid hästens födelse var registrerad ägare till hästens
moder. Om uppfödarskapets rättigheter har överlåtits till annan person genom avtal (uppfödaröverlåtelse), upprättat
före hästens födelse och registrerat hos ARAB, skall denna person anses som uppfödare. Motsvarande gäller vid
ägarbyte som gjorts före hästens födelse och registrerats hos ARAB.
6.

HÄRSTAMNINGSKRAV

ARABs register och stambok är helt slutna.
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Förutsättning för registrering av Arabiskt Fullblod är att fader och moder finns registrerade hos någon av WAHO godkänd registratur, samt att övriga krav enligt punkt 5 och 7 är uppfyllda.
Officiell definition: En arabisk fullblodshäst är en häst vilken återfinns i någon stambok eller något register
godkänt av WAHO.
7

REGISTRERING OCH STAMBOK

7.1

Ansvarig registrator

Registrator utses av ARABs styrelse.
7.2

Krav för registrering

För registrering krävs ansökan undertecknad av hästhållaren (vanligen ägaren) och att hästen är identifierad enligt
punkt 5.1. Fastställd registreringsavgift ska erläggas.
Erforderliga handlingar för registrering framgår nedan.
7.3

Kontroll av registrering

Registrering sker under styrelseansvar.
Registrering grundas på skriftlig dokumentation. Registreringsansökningar diarieförs. Samtliga handlingar förvaras i
original i brandsäkert utrymme på ARABs kontor.
För registrering krävs följande:
-

Betäckningsrapport, utfärdad av hingsthållare som löst föreskriven hingstlicens.
Signalementsbeskrivning, utförd av godkänd ID-kontrollant
Chipmärkningsrapport (kuvert med tagel och en extra streckkod att sättas in i passet)
Kontroll av status rörande vissa ärftliga sjukdomsanlag, f n SCID och CA (krävs dock ej för valack) Styrelsen kan
här komma att lägga till LFS framöver. Detta krav gäller även importerade ston och hingstar.

Vidare görs härstamningskontroll med DNA-prov.
7.4

Icke kompletta handlingar

I samband med att ett ärende rörande ansökan om registrering och/eller pass inkommer kontrolleras handlingarna och
eventuellt saknade erforderliga handlingar meddelas sökanden.
Har kompletterande handlingar inte inkommit inom ca 4 veckor (för ansökan om registrering inom ca 3 månader)
skickas en formell påminnelse om de saknade handlingarna med begäran om att de skall insändas inom 3 veckor.
Avkomma efter hingst, för vilken inte lösts föreskriven betäckningslicens, kan registreras, dock mot avgift enligt
särskild taxa.
Avsaknad av betäckningsrapport kan enligt WAHOs regler ändock leda till registrering efter utredning och
styrelsebeslut, dock mot avgift enligt särskild taxa.
Om begärda handlingar inte kommit in inom denna tid skickas ytterligare en påminnelse med tillägget att om handlingarna inte skickas in kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag. (Dessa båda påminnelser kan dock komma att
ersättas av en enda påminnelse.)
I det fall det ändock inte inkommer kompletta handlingar avgörs ärendet och det blir då normalt avslag på begäran om
registrering och/eller pass.
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7.5

Förkommet registreringsbevis och/eller pass

Om registreringsbevis och/eller pass förkommit utfärdas ett nytt på begäran av hästens registrerade ägare. Kontroll av
identiteten hos aktuell häst sker genom att godkänd ID-kontrollant avläser hästens chipnummer och kontrollerar hästens
signalement mot hos ARAB lagrad signalementsbeskrivning. Vid tveksamheter utförs DNA-kontroll.
7.6

Avelsvärdering

ARAB rekommenderar ägare av hingstar som skall användas i avel att dessa dels genomgår avelsvärdering enligt av
ARAB i samråd med SAHF fastställt reglemente och dels fullständig hälsobedömning vid djursjukhus eller av SH
godkänd klinik. Före utfärdande av betäckningslicens skall sådan fullständig hälsobedömning av hingsten genomföras
och tillställas ARAB.
Även avelsvärdering av ston kan genomföras av stoägare som så önskar.
7.7

Övrigt

Importerade hästar registreras, efter ID-kontroll och i enlighet med WAHOs regler, i stamboken och svenskt
registreringsbevis utfärdas samt görs anteckning i hästens pass. För importerade ston och hingstar krävs även kontroll
av status rörande vissa ärftliga sjukdomsanlag i enlighet med vad som anges i punkt 7.3 ovan.
Betäckningsrapport (språngsedel) skall ha lämnats till registraturen. Blodtypning/DNA-typning sker enligt punkt 5.1.
Endast om härstamningskontrollen stämmer kan registrering ske.
8

STAMBOK

Avel med Arabiska Fullblod bedrivs i sluten stambok. Alla av WAHO godkända registrerade fullblodsaraber är med i
stamboken.
Stamboken för arabiska fullblod är hel och odelbar.
Individer som är ursprungsregistrerade i annan av WAHO godkänd stambok tilldelas vid import till Sverige svenskt
registreringsbevis och svenskt FA-nr.
Den svenska stamboken omfattar samtliga i Sverige registrerade arabiska fullblod och publiceras på ARABs och på
Svenska Arabhäst föreningens (SAHFs) hemsida.
I stamboken redovisas även dessas föräldrar registrerade i annan av WAHO godkänd stambok intill minst 4:e led.
9
DATABAS
Registrering och stambokföring sker i ett särskilt registerprogram som bygger på en AXESS-databas. För officiella
förfrågningar per telefon eller e-post rörande t ex identitet baserat på chipavläsning eller status som livsmedel eller ej
kan normalt lämnas omgående.
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