Att tänka på innan du väljer hingst
För att fölet som du får efter ditt sto ska kunna registreras i den svenska lipizzanerstamboken ska fadern vara avelsvärderad och
godkänd enligt ASHR:s hingstreglemente.
Vad innebär detta?
Jo, vi har krav på att en hingst som används i
aveln ska ha visats för och godkänts av ASHR:s
avelsvärderingsnämnd och tilldelats en avelsvärdeklass, för att avkomman ska ha rätt att
registreras i den svenska lipizzanerstamboken.

Utan stambok
Om hingsten inte är godkänd vid avelsvärdering och inte har tilldelats någon avelsvärdebokstav, så kan inte avkomman registreras i den
svenska lipizzanerstamboken utan får registreras i registerförande förening som en häst för
avel och produktion. Det innebär att avkomman räknas som en häst utan stambok, alltså en
korsningshäst.
Vad har detta för betydelse i praktiken? De
hästar som finns i den svenska lipizzanerstamboken är vårt avelsmaterial i Sverige och det
innebär att de hästarna går att avelsvärdera. Om
hästen är registrerad i registerförande förening,
så går den inte att avelsvärdera och ingår inte i
avelsmaterialet för lipizzanern.

Grusade drömar om avel
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Idag finns det inget krav på avelsvärdering ur
lagens synpunkt. Det är alltså inte förbjudet
att använda en hingst som inte är godkänd vid
avelsvärdering men det påverkar var stoets avkomma registreras och framtida drömmar om
avel.
Sett ur lipizzaneravelns synvinkel så är det alltid beklagligt när en lipizzaner inte kan införas i stamboken och kunna gynna lipizzanern
genom framtida avel. Du kan läsa mer om hur
den svenska lipizzanerstamboken ser ut i lipizzanerns stamboksreglemente.

Avelsvärdebokstav
Som stoägare bör du därför noga kontrollera att
hingsten har tilldelats avelsvärdebokstav G, B,
AB, A eller ELIT inför en betäckning, för då vet
du att hingsten är godkänd vid avelsvärdering i
Sverige och det kommande fölet får registreras
i den svenska lipizzanerstamboken. Du hittar
hingsten i Blå Basen och under fliken Avelsvärdering finns hans avelsvärdebokstav inskriven.
Om hingsten har ett G som avelsvärdebokstav,
är han godkänd endast under ett år och ska visas igen vid en avelsvärdering för att eventuellt
få fortsätta sitt avelsarbete.

Seminhingstar
För utländska seminhingstar gäller andra regler. De tilldelas inte svensk avelsvärdeklass men
måste ändå godkännas för avel av ASHR för att
eventuell avkomma ska införas i svensk lipizzanerstambok. För att godkännas krävs att svensk
hingsthållare ansöker hos ASHR om ett aveslgodkännande för semin innan seminering sker.
Hingsten ska uppfylla härstamningskraven för
lipizzaner samt ha prestationer som lägst mot
svarar de svenska bruksprovet för B. Läs mer i
rasvisa krav för lipizzanerhingstar som finns i
ASHR:s hingstreglemente.

Blå Basen
Sedan gäller att även ditt sto är en lipizzaner
för att avkomman ska få föras in i stamboken.
Enklast kontrollerar du detta genom att gå i Blå
Basen. Står det på Lipizzaner på ras, så har ditt
stos avkomma rätt att föras in i svensk lipizzanerstambok från moderns sida sett.
Som stoägare bör du också kontrollera att
hingstägaren har betalat hingstavgiften för
betäckningsåret, det kan annars tillkomma avgift vid registrering av avkomman.
På www.lipizzaner.se, som uppdateras fortlöpande, kommer du att se vilka hingstar som löst
hingstavgift för 2017.
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