Dispensation: Vejledning & ansøgning
Dispensation foretages iht. EU/Dansk Lovgivning samt FEIF/DI Stambogsreglement.
Fader er renracet
islandsk hingst:

Moder er
renracet
islandsk
hoppe:
Hoppen har
*=/rødt
DKpas

Krav om registrering af føllet:

Identifikations
krav til føl, er:

Hingsteejer indberetter bedækning ud
over året /eller
ved manglende indberetning udfyld
Dispensationsansøgning
og
Føllet følanmeldes

Lovpligtig Identifikation
+ Afstamningskontrol
ved DNA

Hoppen har
*=/rødt
DKpas

Udfyld dispensationsansøgning og
Føllet følanmeldes

Hingst uden
dokumenteret
bedækningstilladelse i
andet land(-Island)
•
=/med rødt DK pas

Hoppen har
*rødt DK
pas/eller
*=med
rødt pas.

Udfyld dispensationsansøgning og
Føllet følanmeldes

Lovpligtig Identifikation
+ Afstamningskontrol
ved DNA
+
Sundhedstjek af fader
Lovpligtig Identifikation
+ Afstamningskontrol
ved DNA

Hingst med DK
bedækningstilladelse,
der har bedækket
•
Hopper med Blå
DKLU pas /
•
Sort hestepas
Hingst i DK, med
•
DKLU blå hestepas
•
DK sorte hestepas

Hoppen har
*Blå LU
pas fra DK,
eller
*DI-Sort
pas
Uanset
farve pas

Udfyld dispensationsansøgning og
Føllet følanmeldes

Lovpligtig Identifikation
+ Afstamningskontrol
ved DNA

Udfyld dispensationsansøgning og
Føllet følanmeldes

Lovpligtig Identifikation
+ Afstamningskontrol
ved DNA

Hingst med
bedækningstilladelse i
DKHingsteejer har ikke
indberettet hoppe
bedækket i
bedækningsåret.
Hingst uden
bedækningstilladelse i
DK
=/med rødt DK pas

Ansøgning, identitetsmærkning og udtag af prøver:
•
•

Dispensations pris: rødt pas 6500,-kr eller 1350 for sort pas til DIavl
+ Følanmeldelse til Stambogskontoret

Ansøger skal ud- og opfylde sin del af ansøgningen inkl. hændelsesforløb på side 2, og
Identitetsmærker skal ud- og opfylde resten af identitetsskemaet side 2 og 3, jf. side 4.
Identitetsmærker skal chipmærke og besigtige føllet
Identitetsmærker skal udtage Blod-/hårprøver på føllet/hesten og dennes forældre.
Identitetsmærker skal sende Blod-/hårprøverne (min. 12 hårsække) inkl. Blodtypelaboratoriets
blanket til Blodtypelaboratoriet, Rødebækvej 2, 8653 Them.
a. Normal behandlingtid ved Blodtypelab er 8-10 uger.
b. Analysen registreres når avler/hesteejer betaler Blodtypelaboratoriet.
4. Identitetsmærker sender Identitetsskemaet, efter identifikation er foretaget, til Stambogskontoret,
Bedervej 101, 8320 Mårslet. (send gerne ”rekommanderet”)
5. Derefter arbejder Stambogskontoret videre på dispensationssagen.
•
•
1.
2.
3.
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Dispensationsansøgning

Alle * mærkede punker skal udfyldes

*Avlerens fulde navn:

2

Avlers fødselsdato:

*Vejnavn og nummer
*Postnr.

*By:

*Tlf. nr.:

*Mail adr.:

Ejers fulde navn: (udfyldes kun hvis avler ikke er ejer)

*Ejers fødselsdato:

Vejnavn og nummer:

Postnr.:

By:

Tlf. nr.:

Mail adr.:

*Føllet/hestens fulde navn:
(fornavn – fra- stednavn)
*Fødselsdato:

*□ Hingst

*Faders ID nr.:

*Faders fulde navn:

*Moders ID nr.:

*Moders fulde navn:

□ Vallak

□ Hoppe

*Beskriv hændelsesforløbet (som skal forklare hvordan hændelsen er sket):

_____________________________
Ansøger ønsker: □ Rødt hestepas & ejercertifikat eller□ Sort hestepas & ejercertifikat
Hesten er købt dato:
*Dato/år:

*Ansøgers underskrift:

Efterfølgende ud- og opfyldes af dyrlægen, se evt. vejledning side 4
Kontrol af føllet/hesten - sikring af føllets afstamning
*Føllet/hesten er:

□ Hingst

□ Vallak

□ Hoppe

Vurdering af føllet/hestens alder:

Dyrlægen skal udtage blod- eller hårprøver (min. 12 hårsække) på føllet/hesten og dennes forældre,
dvs:

□

*Dato

Føl /hest

□

Følhoppe og

□

Føllets fader

*Dyrlægens stempel (inkl. Personlig underskrift og tlf. nummer)

Dyrlægen sender herefter Blodtypelaboratoriet´s blanket & prøverne til Blodtypelaboratoriet, Rødebækvej 2, 8653
Them - Avler/hesteejer afregner separat med dyrlæge/autoriseret chipmærker og Blodtypelaboratoriet.
PS: Stambogskontoret modtager analyseresultatet fra Blodtypelaboratoriet når avler /ejer har betalt for analysen
ved Blodtypelab.
Dispensationsansøgningen inkl. Identifikationsskemaet (clips venligst ikke siderne sammen) sendes af
dyrlægen, max. 1 uge efter chipmærkning og identifikation. Send skemaet pr. brevpost (ikke på mail)
til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet
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Skemaet er gyldig fra
21.11.2018-31.12.2019

Identifikation af Føl/hest ved dispensation
Udfyldes af dyrlægen jf. Vejledning
Føllet/hestens navn, noteres her:

Føllet/hestens Chipmærke (kontrolleres ved
scanning og ChipLabel placeres her: Resterende
labels destrueres af dyrlægen eller sendes med skemaet:

Føllets/hestens farve:__________________________________□ Broget
Farveaftegn:

□

Stjerne

□

Snip

□ Blis □ Hvide hår i panden □

Farve på man og hale:______________________

□ Skimmel □

Farveveksler

Andet

med □ Ål

Hoved:
□ Hvirvel over øjenniveau til venstre for midtlinie

□ Hvirvel central

□ Hvirvel over øjenniveau til højre for midtlinie

□ Hvirvel bag øre, venstre side

□ Hvirvel over øjenniveau på midtlinie

□ Hvirvel bag øre, højre side

□ Hvirvel under øjenniveau til venstre for midtlinie

□ Hvirvel i nakke, venstre side

□ Hvirvel under øjenniveau til højre for midtlinie

□ Hvirvel i nakke, højre side

□ Hvirvel under øjenniveau på midtlinie

□ Hvirvel på halskam, venstre side

□ Hvirvel på hver side af midtlinie over øjenniveau

□ Hvirvel på halskam, højre side

□ Hvirvel på hver side af midtlinie under øjenniveau

□ Andre hvirvler og Kastanjer, noteret på side 2 -bagside

Forben, venstre:

Bagben, venstre:

Forben, højre:

Bagben, højre:

Krop:

Grafisk signalement:

Indtegn farve-/aftegninger, hvirvler og chip

Stambogskontoret returnerer identifikationsskemaet hvis skemaet ikke er ud-/opfyldt jf.
lov/vejledning.
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Ved manglende hvirvler og aftegn på hesten skal Kastanje signalement
indtegnes herunder & overføres derefter til s. 35 i hestepasset
Venstre forben

Højre forben

Venstre bagben

Højre bagben

*Dato:

*Dyrlægens stempel og personlig underskrift inkl.
mail/ tlf. nummer.

Udfyldelse af identifikationsskemaet
Du skal som hesteejer udfylde side 1, punkt 1- Hesteejer afregner separat identifikationen med Seges/
dyrlægen og evt. Blodtypelab for afstamningskontrol ved DNA.

Vejledning til dyrlægen, udfylder side 1(punkt 2 og side 2):
Krav til chipmærkning og besigtigelse af heste:
*Jf. EU Hestepas forordning 2015/262 er det udelukkende dyrlæger eller personer der har
gennemgået et af Fødevarestyrelsens godkendte kurser, der kan varetage chipmærkning og
besigtigelse af heste. Der kan endvidere stilles krav, jf. Lovgivning. ift. besigtigelse af hesten, at
det er personale tilknyttet det pasudstedende organ.
Side 1 og 2 på identifikationsskemaet skal udfyldes jf. denne vejledning og krav fra EU. Identiteten på hesten
skal til enhver tid kan bevises via mikrochippen og/eller jf. signalement af hesten, inkl. hestens grundfarve,
farveaftegn og hvirvler / kastanjer og op imod hestens pas.
Hestens skal jf. Lovgivning, senest når føllet forlader fødselsstedet eller er max. 12 måneder gammel være
identificeret, hvis hesten mister sin chip skal der indsættes ny chip og hestens skal identificeres med et
signalement eller afstamningskontrol ved DNA.
Mikrochipmærkning af heste(lovpligtigt):
1. Chipmærkning foretages på hestens hals - hestens venstre side.
2. Mikrochip scannes og kontrolleres derefter inden Chipmærkelabel placeres på skemaet
3. Resterende chiplabel destrueres af dyrlægen eller medsendes.
Besigtigelse beskrives i tekst mindst 3 stk. (lovpligtigt):
1. Hestens grundfarve og farveaftegninger (hvide aftegn)
o
Ved tvivl om hestens farve indsendes foto til Zanni@islandshest.dk med angivelse af hestens ID
nr. og hestens fulde navn.
2. Hvirvler, hvis hesten ikke har hvirvler skal kastanjernes omrids indtegnes på side 2´s bagside.
Dyrlægens besigtigelse indtegnes derefter i grafisk signalement (lovpligtig):
•
Farveaftegning (den hvide farve på hesten) tegnes og skraveres med rød.
•
Hvirvlerne indtegnes med sort/blå kryds.
•
Mikrochippens placering indtegnes med sort/blå firkant.
Afstamningskontrol ved DNA: Husk, der SKAL udtages blod/hår prøver til DNA, hvis dette er et krav fra
Stambogskontoret. Avler/ejer afregner selv dette med dyrlæge og Blodtypelaboratoriet.
Dyrlægen skal datere, stemple og underskrive skemaet med personlig underskrift og sende skemaet,
original hestepas og ejercertifikat/original registreringsattest til Stambogskontoret - max. en uge efter
identifikation er foretaget.
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