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Plan och riktlinjer för ”Svenska Avelsorganisationen för 
Amerikanska HästRaser”, SAAHR 
 
1.1 Organisation,  säte och ekonomiska resurser 
 
SAAHR är en rikstäckande, ideell förening med ett antal medlemsföreningar/rasföreningar 
som har stamboksförande moderföreningar i annat land. De rasföreningar som för närvarande 
ingår i SAAHR är; Svenska Quarterhäst föreningen (SQHA), Svenska Painthäst föreningen 
(SPHA), Svenska American Saddlebred föreningen (ASHA) samt Appaloosa Horse Club 
Sweden (ApHCse). Moderföreningar till ovan nämnda amerikanska hästraser verkar för ett 
främjande av samt användandet av respektive ras i såväl avel som sport i Sverige.  
SAAHR har sitt säte där den person eller organisation som har att handha registrering, 
passfrågor och avelsrapportering har sitt kansli. Årsmötet kan besluta om annat om man av 
praktiska skäl så finner lämpligt.  
Föreningen har sitt kansli hos den person eller organisation som har styrelsens uppdrag att 
handha registrering, passutfärdande och avelsrapportering. Det är detta kansliet som 
myndigheter och andra skall kommunicera med i frågor rörande passfrågor, registrering och 
avelsrapporteringar. Uppdaterade kontaktuppgifter finns på SAAHRs hemsida. 
Föreningens ekomomi utgörs av medlemsavgifter från respektive rasförening. 
 
 
1.2 Ändamål 
 
SAAHR:s ändamål är att ansvara för att förvaltningsuppdraget för medlemsföreningarna sköts 
i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som används 
till avel m.m. (SJVFS 2010:61, Saknr M 16). SAAHR står som ansvarig gentemot 
Jordbruksverket för att passutfärdande, registrering och avelsrapportering sker enligt gällande 
lagar och föreskrifter. 
Dessutom ska SAAHR verka för att bygga upp och stimulera intresset för de olika raserna, 
Quarterhästen, Painthästen, Appaloosahästen och Saddlebred hästen, i Sverige genom att 
uppmuntra till avel med dessa hästar med inriktning på rastypiska egenskaper som gott lynne, 
användbarhet och prestation i enlighet respektive moderförenings inriktning och direktiv.  
 
 
 
 



1.3 Styrelse 
 
SAAHRs styrelse ska bestå av minst fem, sju eller högst nio ledamöter där varje 
medlemsförening efter ordinarie årsmöte ska utse två ordinarie ledamöter till SAAHR:s 
styrelse. Dessutom ska  medlemsföreningarna även utse en registrator till SAAHR:s 
registratorkommitté. SAAHR kan sedan efter önskemål från respektive medlemsföreing 
delegera registrering, passutfärdande samt avelsrapportering för respektive ras till önskad 
registrator i registratorkommittén, se under punkten 3.3.  
SAAHR:s styrelse knyter efter behov till sig extern kompetens vad gäller t ex juridiska frågor.  
 
 
1.4 Medlemsföreningar 
 
För att rasförening ska bli beviljad medlemskap i SAAHR krävs att den uppfyller de punkter 
som framgår av SAAHRs stadgar samt att den har sin moderförenings godkännande som 
Affiliate/dotterförening i Sverige. Kontrakt för varje medlemsår ska tecknas med alla 
medlemsföreningar som blir godkända för medlemskap i SAAHR. Detta kontrakt ska fastslå 
vilka medlemsföreningens skyldigheter och rättigheter är mot SAAHR samt vice versa. 
 
 
1.5 Ickediskriminering och offentlighet 
 
Vid allt beslutsfattande tillämpas principen om ickediskriminering av uppfödare eller ägare. 
Uppgifter om registrering och moment som ingår i detta skall vara offentliga. Föreningen är 
en öppen och demokratisk förening varför samtliga protokoll är offentliga för föreningens 
medlemmar. I frågor som rör registrering, passutfärdande samt avelsrapportering tillämpar 
SAAHR Förvaltningslagen (1986:223) avseende parts rätt att ta del av uppgifter, om jäv samt 
motivering av, underrättelse om och överklagande av beslut. I registrerings- och passfrågor 
undviks jävssituationer i och med att grundregistreringen sköts av moderföreningen som har 
tillgång till ett stort antal handläggare. Föreningens ordförande bär huvudansvaret för att 
föreningens arbete undviker jävsituationer och att principen om icke diskriminering efterlevs. 
 
 
1.6 Överklagande  
 
Respektive Moderföreningen har en egen besvärsordning där frågor avseende beslut om 
grundregistrering m m kan överprövas. Vidare har SAAHR en besvärsnämnd bestående av tre 
ledamöter, ej styrelseledamöter, varav minst en skall vara advokat och till lika ordförande och 
sammankallande. 
Beslut angående  passutfärdande, svenskregistrering samt avelsrapportering, dvs beslut 
angående den myndighetsutövning som SAAHR fått sig delegerad, kan efter prövning i 
besvärsnämnden överklagas till Jordbruksverket, i enlighet med 2§ lagen (1986:1142) om 



överklagande av beslut ev enskilda organ med offentliga förvalningssuppgifter om beslutet 
gått den klagande emot samt 15 § förordning (2006:816) om kontroll av husdjur m.m.. 
 
 
2.1 Rasbeskrivning 
 
Storlek, typ och färgteckning följer respektive ras moderförenings ändamål och inriktning. 
 
2.2 Avelsmål 
 
En del av SAAHR:s ändamål är att verka för att bygga upp och stimulera intresset för de olika 
raserna, Quarterhästen, Painthästen, Appaloosahästen och Saddlebredhästen, i Sverige genom 
att uppmuntra till avel med dessa hästar med inriktning på rastypiska egenskaper som gott 
lynne, användbarhet och prestation i enlighet respektive moderförenings inriktning och 
direktiv.  
 
 
2.3 Avelsbas/ databas 
 
All grundregistrering sker hos moderföreningarna i respektive land innan de individer som 
finns i Sverige registreras i den svenska databasen. 2010 finns det ca 1050 registrerade 
Painthästar, ca 2540 Quarterhästar, ca 400 Appaloosa hästar och ca 70 Saddlebreed hästar i 
Sverige. I avelsorganisationen SAAHR är hästpopulationen alltså över 4000 individer.  
SAAHR för sin databas i enlighet med EU-kommissionens förordning 504/2008. SAAHR:s 
Registratorkommitté handhar de myndighetsutövande uppdrag som ålagts avelsorganisationen 
SAAHR. Inom Registratorkommittén utses en ordförande tillika sammankallande som är den 
vars adress blir SAAHR:s säte samt föreningens offentliga kansliadress.  
 
 
2.4 Avelsvärdering 
 
All avelsvärdering är frivillig och sker i enlighet med respektive ras moderförenings 
regelverk. De resultat som godkänts av respektive moderförening publiceras årligen på dess 
hemsida. Dessa resultat publiceras även på SAAHR:s hemsida. De officiella resultaten ligger 
sedan som grund för urvalet av lämpliga avelsdjur. 
 
 
2.5 Härstamningskrav 
 
Stamboken är stängd enligt respektive ras moderförenings regelverk. 
 
 



3.1 Registrering 
 

Respektive moderförening har total kontroll över SAAHR:s medlemsföreningars stamböcker 
och registreringen för dessa raser i respektive stambok. Således medför det att 
moderföreningarna även kontrollerar de hästar som tillåts att verka inom avelsprogrammet för 
repektive ras och har stora resurser till sitt förfogande vilket underlättar för SAAHR som 
därmed endast har att ombesörja utfärdande av pass efter godkänd stamboksföring av 
respektive ras moderförening samt tilldela registrerade hästar ett UELN nummer samt 
eventuellt annat av moderföreningen godkänt svenskt registreringnummer. Dessa 
moderföreningar förfogar över ett stort kansli med  många anställda. Genom SAAHR:s 
hemsida finns dessas kansli tillgängliga för den enskilde hästägaren i Sverige.  
 
Stamboken/registret för respektive ras är stängd enligt respektive ras stambok. All 
grundregistrering sker av rasernas respektive moderförening i USA, dessa 
registreringsuppgifter är offentliga och finns tillgängliga för avelsorganisationen SAAHR. 
Enbart hästar registrerarde av moderföreningen i USA kan registreras med ett UELN nummer 
och ev annat svenskt registreringsnummer samt erhålla pass hos SAAHR.  
 
Som uppfödare registreras, enligt moderföreningarnas regelbok, den person som äger stoet 
alternativt den person som kan visa upp ett leasingavtal som utvisar att avtalet var 
undertecknat av stoägaren vid tidpunkten för betäckningen. Avtalet skall visas upp senast i 
samband med ingivandet av registreringsansökan till respektive moderförening. 
 
 
3.2 Identitet 
 
Identifiering och registreringsbevis utfärdas av moderföreningarna i annat land i enlighet med 
repektives regelverk. På registreringsbeviset finns foto av hästen, härstamning i tre led, 
födelsedata, uppfödare samt registrerad ägare. Alla hingstar i avel samt föl som blivit till via 
semin DNA-typas. SAAHR svenskregistrerar och tillhandahåller hästpass åt American 
Painthästar, American Quarterhästar, Appaloosa hästar samt Saddlebreed hästar som föds i 
Sverige alternativt importeras hit utan att inneha hästpass. Dessa individer skall dock först 
vara registrerade i respektiva ras moderförening (se punkt 3.1 Registrering).  
 
 
3.3 Hästpass 
 
Hästpass utfärdas i enlighet med  EU-kommissionens förordning nr 504/2008 av den 6 juni 
2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427 EEG avseende metoder för 
identifiering av hästdjur.  

En Registratorkommitté är utsedd där ordförande tillika sammankallande registrator är Malin 
Fahlesson, Berg Bredegården 2, 540 17 Lerdala . Det är den sammankallande registratorns 



adress som är SAAHR:s säte samt där SAAHR har sitt offentliga kansli (se punkt 1.1 
Organisation och ekonomiska resurser.) Registratorkommittén svenskregistrerar, utfärdar pass 
samt sammanställer avelsrapporteringar för hästar som är registrerade i APHA, AQHA, 
ApHC och ASHA.  

I händelse av ledighet eller sjukfrånvaro för respektive ras registrator kan medlemmar i 
rasföreningarna vända sig till den ersättande registratorn och passutfärdaren som kommittén 
utsett inom sig. Dessutom ingår två eller fler av SAAHR:s styrelse valda styrelsemedlemmar i 
registratorkommittén. 
En kopia av de uppgifter som finns hos respektive ras registrators databas kommer att finnas 
tillgänglig även hos ersättaren varför t ex telefontider kommer att kunna hållas även när 
ordinarie registrator inte är i tjänst. 

Registrerade Paint-, Quarter-, Appaloosa- samt Saddlebred hästar tilldelas ett unikt UELN 
nummer i en svensk registerdatabas. Detta är uppbyggt av den svenska landskoden, rasens 
databasnummer samt ett individuellt löpnummer för varje ras, som kan vara ex. individens 
registreringsnummer. 

Som uppfödare registreras normalt sett stoägaren men det kan också t e x vid leasing vara en 
annan person. (se punkt 3.1 Registrering)  

Förkommen passhandling hanteras i enlighet med vad som stadgas i EU-kommissionens 
förordning nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 
90/427 EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur. 

SAAHR har, för att underlätta för hästägarna, för avsikt att efter godkännande av 
Jordbruksverket så fort som möjligt införa så kallade ”Smart Cards” i enlighet med EU-
kommissionens förordning nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 
90/426/EEG och 90/427 EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur. 

Avgifterna för utfärdande av hästpass kommer att tas ut efter en beräkning av självkostnads-
pris. Detta innebär att det kan komma att bli aktuellt med förhöjd avgift en så kallad ”Rush 
Fee” i enlighet med moderföreningarnas regelverk, i slutet av året för att SAAHR skall kunna 
bekosta eventuella övertidsersättningar m m. Det kommer också finnas möjlighet att betala en 
”Rush Fee”, om ägaren vill få passet utfärdat inom en förutbestämd/ kortare tid under året.  
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