
KUNDINFORMATION 
 
REGISTRERING AV FÖL - ARABISKT FULLBLOD. 
 
I korthet 
 
Sänd in : 

 Inom 3 månader från fölet är fött – sänd ansökan om registrering och sätt in 500 kr till 
ARAB pg 498 26 55-5, bg 5651-7139 

 Så snart som möjligt sänd in signalementsbeskrivningen, betäckningsrapport, resultat 
av härstamningskontrollen från SLU samt chipmärkningsrapport med tagel i 
påse/kuvert. 

Om utländsk hingst: 
 Även Wahos seminrapport 

OBS! Det är fölägarens ansvar att fölet har pass senast 31 december eller senast när fölet 
fyller 6 månader gammalt om fölet är fött efter juni månad. 
 
OBS! Förseningsavgifter – se nedan! 
 
Mer information 
 
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, 
originalet skickas till hingsthållaren och en kopia skickas till ARAB).  
 
Du skall även snarast ansöka om registrering av fölet hos ARAB. Om ansökan sänds in till 
ARAB (och nedan angiven ansökningsavgift betalats) inom 3 månader från födelsedatum tas 
ingen förseningsavgift ut. Denna ansökan ersätter då även anmälan av resultat. 
 
Använd vår blankett registreringsansökan och fyll i den fullständigt. När det gäller namn, se 
namnregler. Ge gärna flera namnförslag. 

 
Är du inte uppfödare skall du även bifoga något som styrker att du är ägare, t ex ifylld 
ägarbytesblankett eller köpeavtal. 

 
I samband med att du skickar in en registreringsansökan skall du betala in en 
ansökningsavgift på 500 kr till ARABs plusgiro 498 26 55-5 eller bankgiro 5651-7139. Vid 
betalning: ange fölets föreslagna namn samt betäckningsrapportnumret. 
OBS! ARAB behandlar inte din ansökan förrän såväl fullständigt ifylld ansökan som 
anmälningsavgift inkommit till ARAB.   

 
Vi skickar då ut material och instruktioner för DNA-typning (samt uppgift om ev SCID-test) 
och signalementsbeskrivning, samt en faktura från oss på registreringsavgiften med eventuella 
tillägg och eventuell förseningsavgift, se nedan. Betalningstid 30 dagar.  
 
När du fått detta från ARAB ska en av Svenska Hästavelsförbundet godkänd ID-kontrollant ta 
material för DNA-typning och vid samma tillfälle göra signalementsbeskrivning och 
chipmärka fölet. DNA-materialet skickas till SLU för DNA-typning och ev SCID-test. 
 
I samband med registreringen skall göras ett SCID-test. Detta görs samtidigt med 
härstamningskontrollen och från samma hårprov. SCID-test krävs dock ej om båda 
föräldrarna är testade negativt för SCID och detta tidigare är registrerat hos ARAB. ARAB 
ger besked om SCID-test skall göras. 
 



När du fått svar från SLU och härstamningen är verifierad skickar du testrapporten (inkl ev 
resultat av SCID-test) tillsammans med signalementsbeskrivningen och 
chipmärkningsrapporten (med en extra streckkod) till ARAB. Du skall även skicka in 
betäckningsrapporten som du har fått från hingstägaren när du som stoägare rapporterat att ett 
föl fötts. 
 
Om betäckning skett genom utländsk semin måste du, förutom betäckningsrapporten från den 
utländske hingstägaren, skicka med seminrapport (WAHO Semen Collection and 
Insemination Report) från denne och kompletterad av seminstation/stoägaren.  
 
Om fölet fötts genom embryo-transfer – kontakta ARAB för närmare instruktioner. 
 
Förutsatt även att fakturan är betald registrerar vi därefter hästen i registret. 
 
Du får sedan tillbaka ett pass som alltid skall följa hästen, samt registreringsbeviset, som 
utgör ditt ägarbevis och som alltid skall skickas in till ARAB vid ägarbyte.  
 
OBS! Det är fölägaren som ansvarar för att fölet har pass senast den 31 december födelseåret 
eller, om fölet är fött efter den 30 juni, senast när fölet är 6 månader gammalt. Tiden från att 
du skickar material till SLU och till dess du får svar torde normalt inte överstiga 2 månader. 
Du bör räkna med en handläggningstid på normalt högst en månad från det att du sänt in 
fullständigt material till oss till dess du får ditt pass. 
 
Ytterligare information 
 
För härstamningskontrollen tar ID-kontrollanten hårprov från hästen. 
Om det saknas DNA-analys av moder eller fader får du meddelande om hur du skall göra. I 
vissa fall kan det krävas blodtypning istället och då får du ett blodtypningskit med 
instruktioner till din veterinär.  
 
Godkända ID-kontrollanter finner Du på www.svehast.se . För arabiska fullblod går det bra 
med samtliga kategorier.  
Signalementsbeskrivningen utförs på särskilt formulär som ID-kontrollanten har. OBS! Anlita 
endast godkänd ID-kontrollant. 
Godkända färger framgår av Accepterade färger. V v redovisa det för ID-kontrollanten. OM 
ID-kontrollanten vill förtydliga färgen på något annat sätt får detta anges som anmärkning.  
Signalementsbeskrivningen skall ingå i passet och det är viktigt att Du kontrollerar att den är 
korrekt utförd. Felaktiga id-kontroller skickas tillbaka till hästägaren som då måste kontakta 
id-kontrollanten för korrigering. 
 
Välj en ID-kontrollant som även får chipmärka din häst så får du detta gjort samtidigt och till 
lägre kostnad än om chipmärkningen görs för sig. 
 
1 kuvert med hårprov ska skickas med materialet till ARAB, märkt med chipmärkningsetikett 
(streckkod)som sätts fast plant. Det kuvertet sparas hos ARAB tillsammans med 
chipmärkningsrapporten. En extra streckkod ska bifogas för att klistras in i passet. 
 
 
Avgifter 
 
Ansökningsavgift 500 kr. 
Om ansökan insänds inom 3 månader från födelsedatum tas ingen förseningsavgift ut. 
 
Registreringsavgift 1 400 kr. (Häri ingår avgift för pass.) 



 
Tilläggsavgift för föl efter hingst för vilken ej lösts den årliga betäckningslicensen vid 
tidpunkt för betäckningen (betalas av fölägaren):  

- föl fött 2009 eller tidigare: 1 500 kr 
- föl fött 2010 eller senare:  3 200 kr 

Motsvarande gäller för föl fött 2005 eller tidigare efter främmande sto där hingsten vid 
betäckningstillfället saknat giltig licens för betäckning av främmande sto. 
 
Tilläggsavgift för föl efter utländsk hingst som ej är/varit registrerad i Sverige: 200 kr. 
 
Tilläggsavgift för föl fött i Sverige och avlat i annat land: 750 kr. 
 
Tillägg för föl fött genom embryo-transfer: ej fastställt ännu 
 
OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 2 gånger, därefter avslutas ärendet. 
Motsvarande gäller påminnelse om obetald faktura. Om ärendet avslutas sker ingen 
återbetalning av inbetalade avgifter och ny ansökan måste göras innan fölet åter kan 
registreras.  
 
Om påminnelse gjorts och ärende sedan fullföljs (handlingar kompletta och fakturan betalts) 
kommer för varje påminnelse debiteras 100 kr samt kommer utfärdat pass och 
registreringsbevis att skickas mot postförskott till en extra kostnad om påminnelseavgifterna + 
100 kr. 
 
OBS! Vid särskilt komplicerade ärenden, typ försvunna handlingar, saknade ägarbyten, tvister 
mellan ägare och uppfödare etc tillkommer avgifter för extraordinärt sekretariatsarbete enligt 
prislistan. 
 
Förseningsavgifter 
 
Om ansökan inkommer senast: 
3 månader – 6 månader från fölningsdatum: 500 kr 
6 månader – inom födelseåret: 1 000 kr 
under året efter födelseåret: 1 500 kr 
senare än året efter födelseåret: 2 500 kr 
 
 


