
PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA 
FJORDHÄSTFÖRENINGENS VERKSAMHET SOM 

AVELSORGANISATION FÖR FJORDHÄSTAR I SVERIGE.
          Gäller från och med 2023.

Avelsorganisationen Svenska fjordhästföreningen

Beskrivning av Svenska fjordhästföreningen

Svenska fjordhästföreningen, SFF, är en ideell förening som bildades 1961. Den första 
riksstamboken utkom 1964. Fölregistrering påbörjades 1987.

Föreningen har sitt säte där sekreteraren bor. Sekreteraren har sitt kontor i bostaden. 
Arkivering och handlingar för registrering och passhantering finns hos föreningens 
registrator. På mailadressen info@fjordhastforeningen.se når man SFF:s funktionärer. På 
adressen sh@svehast.se når man SFFs kansli.

Kanslitjänst för SFF levereras fr.o.m. 2019-01-01 av Svenska Hästavelsförbundet (SH), som 
registrerar fjordhästar och för riksstambok över fjordhästar, enligt avtal. Besöksadress för 
avelsorganisationen Svenska fjordhästföreningen är densamma som för Svenska 
hästavelsförbundet, och frågor till kansliet kanaliseras genom SHs e-post och telefon. 
Kansliet har telefontid vardagar klockan 10-12.

Föreningens organisationsnummer är 867800-7298.

Föreningens högst beslutande organ är årsstämman. Styrelsen ansvarar för det löpnande 
föreningsarbetet. Svenska fjordhästföreningens stadgar reglerar hur detta ska skötas, se 
bilaga 1 (stadgar).

SFF:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och avgifter från hästägarna. 
Kostnaden för registrering och passutfärdande finansieras genom avgifter enligt principen 
om självkostnadspris.

Svenska fjordhästföreningen är medlem i Svenska hästavelsförbundet, och har 
samarbetsavtal med Svenska hästavelsförbundet angående de tjänster för kansliarbete som 
SFF köper av Svenska hästavelsförbundet, se bilaga 2 (avtal). 
Genom att SFF köper kanslitjänster av SH (telefontid, registrering, ägarbyten, riksstambok 
samt arkivering) säkrar vi att vi har tillräcklig och kompetent personal och att tjänsterna kan 
erbjudas kontinuerligt. SHs personal har utbildning och erfarenhet av detta arbete och har 
också vid överlämning från vår tidigare kanslipersonal fått information om rutiner och regler 
för fjordhäst.
I SFFs avtal med Svenska hästavelsförbundet ingår även tjänsten ”Blå basen” samt att 
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Svenska fjordhästföreningen äger rätt att använda sig av Svenska hästavelsförbundets 
besvärsnämnd, genetiska råd och veterinärmedicinska råd.

Svenska fjordhästföreningen är medlem i Fjord Horse International, en internationell 
samarbetsorganisation för olika länders avelsorganisationer för fjordhäst. FjHI har sitt säte i 
moderlandet Norge.

Beskrivning av arbetet som avelsorganisation

Svenska fjordhästföreningen ska i sin roll som avelsorganisation genomföra:

- Att föra riksstambok över härtill berättigade hästar av fjordras, samt registrering och 
utfärdande av hästpass. Hanteringen av detta köps av Svenska hästavelsförbundet, SH, enligt 
avtal, se ovan.

- Avelsvärdering av fjordhäst. Denna beskrivs närmare i Sto- och Hingstreglementena.

- Genom medlemsaktiviteter främja avelsarbetet.

- Efter styrelsebeslut utveckla och uppmuntra intresset för fjordhästavel.

Arbetet ska göras i enlighet med gällande författningar, såsom: 
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om 
avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av 
renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av 
förordning (EU) nr 654/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om 
upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel), 
- Statens jordbruksverks föreskrifter Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:8) om
nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel,
- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:31) om avelsarbete, 
- Kommissionens förordning (EG) nr 2021/963 om tillämpning av rådets direktiv avseende 
metoder för identifiering av hästdjur och 
- övrig för området relevant lagstiftning. 

Svenska Fjordhästföreningen ska utföra arbetet opartiskt och i enlighet med aktuella och 
beprövade vetenskapliga metoder, samt med bästa möjliga säkerhet och effektivitet för att 
uppnå uppsatta avelsmål. Personer som anlitas i verksamheten ska ha den arbetsinstruktion 
och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Beskrivning av kansli

I och med att SFF har avtal med SH om att sköta föreningens kansli är bedömningen att det 
finns kontinuitet att lösa situationer som uppkommer på grund av personalens frånvaro från 
arbetet. Av avtalet framgå att det förlängs med ett år i taget och har en uppsägningstid på 
minst tre månader för båda parter. I det fall avtalet sägs upp åligger det SFFs styrelse att få 
en ny lösning för kansli.
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Skriftliga instruktioner i form av rutinbeskrivning och checklistor om arbetets utförande finns 
på kansliet.

Beslut om stamboksföring och registrering.

Beslut om grundstamboksföring och registrering fattas av föreningens registrator i form av 
SHs kansli med stöd av insänd betäckningsrapport och identitetsbeskrivning. Kontroll av att 
uppgifterna stämmer med språngrulla ska ske. Betäckningsrapporten/språngsedeln ska vara 
utfärdad av hingsthållaren och underskriven av stoägaren. Stoets ägare anses vara den som 
är registrerad ägare enligt senaste ägarbyte eller registrering. Om någon annan än stoägaren 
ska stå som uppfödare till fölet ska ett kontrakt som styrker detta medfölja 
registreringsansökan.
Föl som ej har fått hästpass utfärdat inom 12 månader efter födseln eller föl som lämnar 
födelseanläggningen permanent utan att åtföljas av modern och inte har fått hästpass 
utfärdat, får ett duplikatpass och tas därmed ur livsmedelskedjan.   I tveksamma fall 
beträffande grundstamboksföring, kan ärendet hänskjutas till styrelsen. Vid behov, t.ex. om 
misstanke om fel föreligger eller vid osäkerhet om identiteten vid sen registrering, kan beslut 
om fattas om att DNA-analys ska göras med kontroll mot moder och fader. Styrelsens beslut 
kan överklagas hos besvärsnämnden. 

Hos kansliet finns bland annat tillgång till dator där dataprogram för bl.a. passprogram finns 
(Blå Basen).  

Diarieföring, lagring och tillgänglighet

SH diarieför alla handlingar som kommer in eller går ut i ett ärende som gäller registrering, 
hästpass eller stamboksförning. Alla handlingar för ett ärende samlas i en akt med unikt 
ärendenummer och datum. Diarieföring sker kontinuerligt efter mottagandet.

Samtliga ärenden som inkommit i registrerings/hästpass och stamboksärenden arkiveras hos 
SH.

Databas finns tillgänglig på SH:s Blå Basen, www.svehast.se. Övriga uppgifter erhållas av 
kansliet, eller om det gäller frågor som rör föreningen, av föreningens sekreterare.

SFFs kansli hos SH har telefontid två timmar varje helgfri vardag, och kan även nås via e-post 
eller besökas i Skara. Närmare uppgifter om telefontid mm finns på SHs hemsida. Föreningen 
finns också tillgänglig via kontaktuppgifter på hemsida samt på Facebook.

Överklagande och Besvärsnämnd

I de fall beslut om stamboksföring eller registrering går den sökande emot, kan beslutet 
överklagas till Svenska Fjordhästföreningens styrelse. I beslutet ska anges hur överklagan till 
besvärsnämnden ska ske.  I skrivelsen skall den klagande ange det beslut som överklagas, 
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den ändring i beslutet som önskas och om de omständigheter som åberopas till stöd för 
begäran om ändring. 

Genom avtal mellan Svenska Hästavelsförbundet och SFF utnyttjas SH:s besvärsnämnd.

Besvärsnämnden ska bestå av minst tre med hästavel väl förtrogna ledamöter, varav minst 
en ska vara jurist. Besvärsnämnden är besluts för med minst tre ledamöter närvarande. Vid 
lika röstetal har ordförande utslagsröst. Besvärsnämndens beslut ska vara skriftligt och 
innehålla en redovisning av de uppgifter och skäl som ligger till grund för utgången, samt 
uppgifter om vilka som deltagit i beslutet. I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande 
emot, ska denne, när beslut delges erhålla upplysningar om följande förhållanden:

*Att beslutet kan överklagas om klaganden anser att avelsvärderingen, stamboksföringen 
eller handläggningen av ärendet inte har skett i enlighet med gällande föreskrifter eller 
förevarande plan och riktlinjer.

* I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande emot gällande stamboksföring av 
fjordhäst, ska hästhållaren, när beslutet delges, erhålla upplysningar om att beslutet kan 
överklagas till Statens Jordbruksverk i enlighet med 19§ i lagen (2006:807) om kontroll av 
husdjur m.m. och då endast om man menar att gällande Plan- och riktlinjer inte har följts.

* När det gäller överklagande som rör utfärdande av hästpass ska detta göras till den 
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsorganisationen ligger. Ett 
överklagande ska ske i enlighet med 2§ i lagen (1986: 1142) om överklagande av beslut av 
enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.  

Beslut fattade av besvärsnämnden som inte gäller stamboksföring eller registrering kan inte 
överklagas.

Genetiskt råd

Genom avtal utnyttjas SH:s genetiska råd.

Veterinärmedicinskt råd

Genom avtal utnyttjas SH:s veterinärmedicinska råd.

Tillämpning av förvaltningslagen

Förvaltningslagen (2017:900) ska gälla i frågor som rör parts rätt att få del av uppgifter, om 
jäv, om motivering av beslut och om underrättelse om beslut.

Hantering av jäv

Arbetet utförs av personer utan eget intresse i de aktuella hästarna. I de fall jäv föreligger 
handhas ärendet av annan lämplig person bland föreningens funktionärer. Den som är jävig 
ska självmant uppge detta.

Godkänd 2022-11-21 av Maria Ekengard



Icke-diskriminering och offentlighet.

Grundprincipen vid tillämpningen av dessa regler ska alltid vara principen om 
ickediskriminering av hästägare, uppfödare och föreningsmedlemmar. Uppgifter om 
registrering och stamboksföring och moment som ingår i dessa ska vara offentliga.

Tillämpning av GDPR

Personuppgifter ska hanteras enligt GDPR (se lag 2018:218). Information om GDPR finns på 
SFFs hemsida och har publicerats i medlemstidningen. 
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