Betäckningslicens
Licensen gäller för betäckning av ston av alla raser för visst år och skall vid anfordran uppvisas
för aktuella stoägare.
Hingsten skall vara DNA- och SCID/CA-testad. Be att få DNA-/SCID/CA-kit från ARAB om hingsten
ej är testad. Utländska hingstar och hingstar som tidigare vistats utomlands skall även vara
CEM testade.
Betäckningslicensavgiften (den årliga fasta delen) insätts på ARABs pg 498 26 55-5 eller bg
5651-7139. Ange hingstens namn och reg nr.
OBS! Om du skall ha betäckningslicens för första gången, betalas förutom den årliga
avgiften även engångsavgiften för hälsogodkänd hingst. Du skall då låta göra en
veterinärbedömning av hingsten.
Veterinärbedömning görs på klinik enligt vårt formulär och inskickas till ARAB.
Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (2004:22): Defekter eller andra egenskaper som
medför lidande för avkomman eller som negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller
som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag, defekter eller egenskaper får inte användas
för reproduktion.
Priser – se prislistan!
Betäckningsrapport
Varje hingst med betäckningslicens skall ha ett eget betäckningsrapportblock.
Sedan 2012 gäller att nya betäckningsrapporter måste användas.
De nya betäckningsrapportblocken kostar år 2014 1 030 kr (inkl moms)/10 betäckningsrapporter och
beställs genom inbetalning av 1 030 kr till SH:s bankgiro 5472-6930. Ange hingstens namn och
registreringsnummer samt leveransadress i samband med inbetalningen. Ett betäckningsrapportblock
får endast användas till en enskild hingst.
Rapporteringar/språngrulla
Sedan 2012 gäller delvis nya rutiner för betäckningsrapporteringen då både hingstägare och stoägare
skall rapportera till avelsorganisationen – detta enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2010:10,
20§.
Vidare skall nya betäckningsrapporter användas för årets betäckningar, se ovan.
Blad 2 av betäckningsrapporten skall hingstägaren skicka in till ARAB senast den 30 september
samma år som betäckningen skett. Poststämpelns datum gäller. Vid försenad rapportering tas
förseningsavgift ut.
När betäckningsrapporterna inskickats fakturerar ARAB den rörliga licensavgiften.
Stoägare skall rapportera resultatet av betäckningen till dels hingstägaren, dels ARAB (som
avelsorganisation). För detta används resultatkorten som hingstägaren därför skall lämna till
stoägaren.
Om stoägaren förlorat resultatkortet kan särskild blankett användas för rapporteringen till
ARAB. Blanketten hittar du på www.svehast.se, klicka på Avel och sedan Information till
stoägare.
För ytterligare information om de nya betäckningsrutinerna se www.svehast.se, klicka på Avel

och sedan Information till hingstägare.)
Nyttjanderättsavtal
Blankett beställes från ARAB.
Nyttjanderättsavtal används om annan än hingstägare skall ha rätt att skriva på språngrullor och
språngsedlar/betäckningsrapport.
Det ligger i Ditt intresse som hingstägare/hingsthållare att hingstens samtliga avkommor
registreras för att komma med i den avkommeregistrering som bl.a. skall meritera hingsten
framöver. Var därför noga med att informera stoägarna om ARAB och våra regler, hänvisa
gärna till hemsidan www.arab.se , de är också hjärtligt välkomna att kontakta till oss.
Semin
Om ni ska skicka semin till annat land, kontakta ARAB för att få erforderliga handlingar.

Rapportering födda föl
När ditt sto har fölat ska du så snart som möjligt anmäla detta till hingsthållaren och
ARAB (använd den talong ”RESULTAT AV BETÄCKNING” som du fått av
hingsthållaren).
Om du förlorat resultatkortet kan särskild blankett användas för rapporteringen till ARAB.
Blanketten hittar du på www.svehast.se, klicka på Avel och sedan Information till stoägare.
För ytterligare information om de nya betäckningsrutinerna se www.svehast.se, klicka på Avel
och sedan Information till hingstägare.)
)
Se även Registrering av fullblodsarab/arabkorsning!

