AVLs- OG REGISTRERINGSREGLEMENT
FOR
NORSK TRAVSPORT
Gjeldende fra 1. januar 2020

Dette reglementet bygger på følgende lover, forskrifter og bestemmelser:
• Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 av 8. juni 2016 (Dyreavlsforordningen.)
• Kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2010 av 2. mars 2010: Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og
embryoer
• Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter, av 01.01.1999.
• Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr),
av 20.02.2004
• Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest av 01.11.2018.
• Lov om dyrevelferd av 01.01.2010.
• Forskrift om velferd for hest, sist endret 19.6.2015.
• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) av 01.01.2004.
• Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven) av 01.07.2002.
• Avlsplan for kaldblodstraver av 01.01.2020.
• Norsk avlsplan for varmblodstravhester av 01.01.2015.
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Kapittel 1 Registreringer
§1-1 Registreringsregisteret
Sportssystemet er det offisielle register over alle norskregistrerte stambokførte travhester
som har eller har hatt startrett i norske travløp. Eier av norskregistrert hest er derigjennom
forpliktet til å følge Det Norske Travselskaps til enhver tid gjeldende lover og regler.
Registeret føres av Det Norske Travselskap.
Registreringsregisteret er delt i 2 avdelinger:
Avdeling 1) Kaldblod
a) Norskfødte hester
b) Importerte hester
c) Hester som ikke er avlet i samsvar med stambokens regler
(Avlsplan for kaldblodstraver)
Avdeling 2) Varmblod
a) Norskfødte hester
b) Importerte hester
c) Hester som ikke er avlet i samsvar med stambokens regler
(Avlsplan for varmblodstraver)
Registreringsregisteret skal for hver hest inneholde følgende opplysninger:
a) Rase
b) Navn og registreringsnummer
c) Fødselsår og fødselsdato
d) Kjønn, farge og avtegn
e) DNA-nummer, mikrochipnummer og eventuell annen identitetsmerking
f) Avstamning
g) Oppdretter
h) Eier og eventuelle eierskifter

§1-2 Eier
I alle forhold som gjelder Det Norske Travselskap, tilsluttede selskaper og utenlandske
travsportsorganisasjoner er eieren den som til enhver tid er registrert i
Det Norske Travselskaps registreringsregister. Eier av registrert hest plikter å overholde
bestemmelser og vedtak fattet av ansvarlige institusjoner i samsvar med lover og
reglementer. Eierforholdet skal dokumenteres på eksportsertifikat fra godkjent utenlandsk
sentralorganisasjon, fastlagte skjemaer vedtatt av DNT eller offentlig forføyning.
En umyndig person kan ikke registreres som eier av registrert hest med mindre det foreligger
bekreftelse fra en av foreldrene eller offentlig oppnevnt verge.
Utenlandske statsborgere eller firma kan registreres som eier dersom de kommer fra land
innen UET.
Første gang en person registreres som hesteeier skal Det Norske Travselskap ha
opplysninger om vedkommende sin adresse og fødselsdato. I alle forhold gjelder
eierforholdet fra det tidspunkt hvor registrering har funnet sted i Det Norske Travselskaps
registreringsregister. Hest kan registreres på eierforhold i henhold til §1-3 og §1-4.

§1-3 Eierforhold og eiernummer
Følgende eierforhold kan registreres:
a) En hest eies av en person eller registrert firma. Denne personen eller firma kan benytte
sitt rette navn eller stallpseudonym.
b) En hest eies av to personer. Det kan benyttes de rette navn eller stallpseudonym.
c) En hest eies av flere enn to personer. Stallpseudonym må benyttes.
Ethvert nytt eierforhold som registreres i Det Norske Travselskap får tildelt en eierskaps-ID.

§1-4 Stallpseudonym, flereierforhold og firma
a) Stallpseudonym
Ingen hest kan registreres under stallpseudonym før søknad er godkjent av Det Norske
Travselskap. Søknad om stallpseudonym må skje på Det Norske Travselskap sitt fastsatte
skjema eller digitale løsning. Søknad skal fylles ut med forslag til stallpseudonym, samt navn,
adresse og fødselsdato på eieren(e). Endring av ansvarlig person for et stallpseudonym
tillates ikke.
b) Flereierforhold
Der en hest har to eiere må en person være oppført som ansvarshavende. Kun den
ansvarshavende person har en hesteeiers fulle rettigheter og plikter.
c) Firma
Ingen hest kan registreres med firmanavn som eier før kopi av firmaattest foreligger i Det
Norske Travselskap sammen med ett godkjent eierskifte. Ved adresseendring kreves skriftlig
bekreftelse fra en offentlig instans hvor slike endringer blir registrert.

§1-5 Leieavtale
Ansvarlig eier av sertifisert travhest kan inngå avtale med en ansvarlig person eller ett firma
som ønsker å leie hesten for deltagelse i travløp. Søknad om registrering av leieavtale skal
føres på Det Norske Travselskap sitt skjema, avtalen er ikke gyldig før avtalen er registrert i
Det Norske Travselskap. Leieavtale kan kun registreres på en ansvarlig person eller ett
firma.

§1-6 Eierskifte
Ved salg/kjøp skal dette bekreftes av registrert eier(e) og ny eier(e) på Det Norske
Travselskap sitt fastsatte skjema for eierskifte, eller Det Norske Travselskap sin digitale
løsning. Utfylt og undertegnet skjema sendes Det Norske Travselskap for registrering.
Eies hesten av to personer må begge parter signere på salg/kjøp.
Omfatter ett stallpseudonym av flere enn en eier skal ansvarlig person i pseudonymet
signere som selger/kjøper på vegne av stallpseudonymet. Fullmakt til å selge/kjøpe
reguleres av stallens vedtekter og/eller Sameieloven ved registrert pseudonym.
For et firma må den/de som er bemyndiget i henhold til firmaattest signere på salg/kjøp.
Et eierskifte har sin gyldighet fra og med den dag det er godkjent/registrert av Det Norske
Travselskap. Det er registrert eier(e) og ny eier(e) som i fellesskap er ansvarlig for utfylling
og innsending av eierskiftet. Ett eierskifte gjennomføres ikke dersom kjøper har utestående
fordringer hos DNT.

§1-7 Eksportsertifikat
Definitivt eksportsertifikat utstedes av Det Norske Travselskap ved varig eksport.
Midlertidig eksportsertifikat utstedes i forbindelse med løp/trening for hester som oppholder
seg utenfor Norge midlertidig.
Eksportsertifikatet skal inneholde:
a) Rase
b) Registreringsnummer
c) Hestens navn
d) Fødselsår og dato
e) Kjønn
f) Farge, avtegn og identitetsmerking
g) Avstamning
h) Importør/eier
i) Oppdretter
j) Hestens rekord
k) Innkjørte penger
l) Eventuelt andre opplysninger

§1-8 Andre registreringer
Eier av registrert hest er forpliktet til straks å skriftlig/digitalt innrapportere til Det Norske
Travselskap om:
a) Kastrering av hest
b) Når hesten dør eller avlives
c) Ved endring av kjennetegn skal skriftlig melding attestert av veterinær og hestepass
sendes Det Norske Travselskap.

Kapittel 2 Sertifisering
§2-1 Aldersbestemmelser
Hestens alder regnes fra 1. januar det året den er født. Fødselsmelding og/eller
eksportsertifikat fra en av Det Norske Travselskaps godkjente sentralorganisasjoner er
grunnlaget for fastsettelsen av fødselsdato.

§2-2 Fødselsmelding
Oppdretter av føll plikter å innrapportere resultat av foregående års bedekning.
Innrapportering skal skje til Det Norske Travselskap på eget skjema eller digital løsning.
Ved innrapportering senere enn fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og
deltagelse i Klasseløpene. Retten til avl/løp opprettholdes. Dersom resultat av bedekningen
ikke er innrapportert innen en måned etter at føllet er født økes registreringsavgiften
suksessivt.
Fødselsmeldingen inneholder opplysninger om:
a) Fødselsår
b) Hoppas navn, registreringsnummer og foreldre
c) Hingstens navn, registreringsnummer og foreldre
d) Hoppeeiers navn og adresse
Innsender fyller ut:
a) Fødselsdato, eller resultat av bedekning
b) Kjønn og farge
c) Eventuelt navneforslag
d) Føllets oppstallingssted
e) Signatur av oppdretter/eier av føllet

§2-3 Hestens navn
Navneendring kan ikke foretas etter at hesten har vært starterklært til løp, vært på utstilling
eller blitt bedekt første gang.
Navneendring på importert hest gjøres ikke med mindre det finnes hest med samme navn. I
så tilfelle legges hestens oppdrettslands landskode til navnet.
Hestens navn skal godkjennes av Det Norske Travselskap. Oppstår det tvist om navnet kan
saken ankes inn for Det Norske Travselskaps administrasjon.
a) Navnet skal ikke inneholde mer enn 20 karakterer. Siffer og grammatikalske tegn tillates
ikke med unntak av punktum og apostrof.
b) Navnet må ikke tidligere ha vært benyttet for registrert travhest. Dispensasjon kan gis 20
år etter hestens død, eller 30 år etter fødselsåret dersom hesten ikke er registrert død i Det
Norske Travselskap. Dispensasjon kan ikke gis for navn som har tilhørt kårede hingster,
navn som har krav på særlig beskyttelse, navn som er historiske og registrerte
oppdretternavn.
c) Navn som virker villedende eller som kan forveksles med navn på allerede sertifiserte
hester godkjennes ikke. Med villedende menes f.eks. navn som antyder kjønn, farge og
avtegn som ikke er forenlig med hesten.
d) Navn som er uheldige godkjennes ikke. Uheldige navn ansees for å være navn som kan
krenke, såre eller støte moralsk/religiøst eller personlig, og navn som er nedsettende for
hesten som levende individ.
e) Navn som kan identifiseres med personnavn (både for- og etternavn samlet) godkjennes
ikke.
f) Kaldblodshester skal, som nasjonal hesterase, ha norsk eller svenskklingende navn. Alle
navn skal skrives med norske bokstaver. Sammensatte eller konstruerte navn skal ha norsk,
klang og uttale.
g) Varmblodshest kan ha navn på norsk og på andre språk. Konstruerte navn godkjennes
hvis de er språklig og fonetisk akseptable.
h) For begge raser skal navnet være greit å uttale. Sammensatte navn som fonetisk uttales
som ett, bedømmes i henhold til øvrige punkter i regelverk for godkjenning av navn.
i) Navn som inneholder reklame i form av firma- og produktnavn, herunder artistnavn,
godkjennes under forutsetning av at de tilfredsstiller øvrige krav i reglementet.
Ved bruk av registrerte firma- og produktnavn må eier av hesten fremlegge dokumentert
tillatelse til bruk av navnet fra den som har opphavsretten.

§2-4 Dokumentasjon ved sertifisering
Før en søknad om sertifisering kan behandles og eventuelt godkjennes må følgende
dokumentasjon foreligge i Det Norske Travselskap. Det Norske Travselskap har rett til å
innhente de opplysninger, erklæringer og DNA-prøver som kreves for identitetskontroll, dette
omfatter også allerede sertifisert hest.

For hest født av norsksertifisert hoppe:
a) Fødselsmelding/søknad om sertifisering
b) Godkjennelse/springseddel fra hingsteholder
c) Hesten er identifisert av autorisert personell
d) Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket
e) Ved behov kopi av tolldeklarasjon
f) Signatur fra ansvarlig eier på fastsatt skjema eller innrapportering ved digital løsning om at
vedkommende kjenner reglene for sertifisering. Og at vedkommende kjenner til del enhver
tids gjeldende bestemmelser fastsatt av Det Norske Travselskap.

For hest født i utlandet
Det er kun hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand, Australia eller land som
er medlem av UET som kan importeres til Norge.
a) Hestens eksportsertifikat fra en godkjent sentralorganisasjon, eksportsertifikatet
skal inneholde importørens navn
b) Definitiv tolldeklarasjon for innførsel
c) Hesten er identifisert av autorisert personell i Norge på fastsatt skjema.
d) Godkjent DNA-profil, grunnimmunisert og identitetsmerket dersom dette forlanges
av Det Norske Travselskap
e) Ansvarlig eier plikter å kjenne til reglene for sertifisering, og til enhver tid rette seg etter
gjeldende bestemmelser fastsatt av Det Norske Travselskap.

§2-5 Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet
Sertifisering kan kun gjennomføres for hester som nedstammer fra sertifiserte eller
stambokførte foreldre. Hestens far må ved bedekningen tilfredsstille gjeldende lover og
forskrifter.
Kaldblod
Innenlandske hester av kaldblod:
Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til den er ferdig
identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og hestepass er utstedt.
a) Hest født i utlandet, av norsksertifisert mor skal oppholde seg på norsk jord innen 30.06.
året etter den er født. Ved påmelding til Klasseløpsauksjon kan det søkes dispensasjon for
hjemreise til dato for Klasseløpsauksjon samme år. Autorisert personell i oppstallingsland
kan utføre signalementsbeskrivelse, sette inn mikrochip og ta hårprøver for DNA typing. Føll
som kommer til Norge innen fristen 30.06. året etter at de er født vil bli ilagt ett gebyr kr
3000,- pr. hest. Ved søknad om utsettelse av hjemreise til Klasseløspsauksjon vil det bli ilagt
ett gebyr kr 5000,- pr. hest.
b) Kaldblodstravere født fra og med 2021, som er blitt til gjennom halv-/eller
helsøskenparringer, samt parringer med far-datter eller mor-sønn vil ikke være berettiget til
registrering i den norske stambok, eller sertifisering.
c) Norsk innlender, uten rett til oppdretterpenger: Hest som i fødselsåret importeres sammen
med sin mor. Føllet må da ikke selv være sertifisert i sitt opprinnelsesland. Føllet må befinne
seg i Norge senest den 31. desember i fødselsåret og skal befinne seg i Norge inntil hesten
er identifisert av autorisert personell, DNA-prøve er foretatt, navn registrert og hestepass
utstedt.
d) Importerte hester av kaldblod:
Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med eksportsertifikatet.
Som enkeltindivid må en hest være minimum 1 år, og være sertifisert i sitt hjemlands
sentralorganisasjon før den kan importeres. For føll som importeres i fødselsåret sammen
med sin mor vil det bli utstedt fødselsmelding når mor er ferdig sertifisert.

Varmblod:
Innenlandske hester av varmblod:
Norskfødte: Hesten er født i Norge og skal befinne seg i Norge fram til den er ferdig
identifisert av norskautorisert veterinær, DNA-testet, navn registrert og hestepass er utstedt.
e) Hest født i utlandet, av norsksertifisert mor skal oppholde seg på norsk jord innen 30.06.
året etter den er født. Ved påmelding til Klasseløpsauksjon kan det søkes dispensasjon for
hjemreise til dato for Klasseløpsauksjon samme år. Autorisert personell i oppstallingsland
kan utføre signalementsbeskrivelse, sette inn mikrochip og ta hårprøver for DNA typing. Føll
som kommer til Norge innen fristen 30.06. året etter at de er født vil bli ilagt ett gebyr kr
3000,- pr. hest. Ved søknad om utsettelse av hjemreise til Klasseløspsauksjon vil det bli ilagt
ett gebyr kr 5000,- pr. hest.
f) Føll som i fødselsåret importeres sammen med moren kan sertifiseres som norskfødt med
alle rettigheter under forutsetning at mor ilegges et definitivt eksportforbud.
For hopper hvor det ikke undertegnes for eksportforbud vil føllet bli registrert som norsk
innlender uten oppdretterpremier. Fødselsmelding må være innsendt DNT innen nyttår.
Oppdretterpenger beregnes for føll født 2017 og senere hvor eier i henhold til
eksportsertifikatet eide hoppen ved føllets fødsel. For hopper hvor det ikke undertegnes for
eksportforbud blir det heller ikke utbetalt norske oppdretterpenger. Føllet må ikke selv være
sertifisert i sitt opprinnelsesland. Føllet må befinne seg i Norge senest den 31. desember i
fødselsåret og skal befinne seg i Norge inntil hesten er identifisert av norskautorisert
veterinær, DNA-testet, navn registrert og hestepass utstedt.
g) Importerte hester av varmblod:
Importert hest vil alltid beholde sin innlenderrett i samsvar med eksportsertifikatet.
h) Norskfødte hester produsert etter avtalen mellom Det Norske Travselskap og Cheval
Francais, nå Le Trot, fra 2006. Fransk Sire-nummer skal oppføres i det norske passet,
avkom i henhold til avtalen må følge fransk navnereglement, avkommene må ha betegnelsen
(TF) bak godkjent navn. Ved start i Frankrike, i henhold til avtalen utbetaler Frankrike
oppdretterpremier. Oppdretterpremier betales aldri ut fra mer enn ett land. Se vedlegg:
Avtale Det Norske Travselskap/Trotteur Francais
Det Norske Travselskap kan fastsette spesielle kvalifikasjonskrav for hester som er født i
utlandet. Importør må selv forvisse seg om slike krav foreligger.

§2-6 Hestepass og helsekort
Et hestepass er hestens identitetsdokument som er utstedt i samsvar med Mattilsynets
«Forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien».
Hestepass skal utstedes av en godkjent instans som i dyrets opprinnelsesland fører
stamboken eller raseregisteret for det aktuelle dyr. Eller annen instans som administrerer
konkurranse- eller løpshester. Ved utstedelse av hestepass kreves det at hesten skal ha ett
godkjent navn og signalement/identitet skal være registrert.
Helsekort er en ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av behandlende
veterinær og hesteholder for den enkelte hest merket med hestens navn og UELN.
Helsekortet er et vedlegg til hestepasset.

Kapittel 3 Oppdretter
§3-1 Oppdretter
Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i
Det Norske Travselskaps register som eier av moren. For hester født i utlandet fastslås
oppdretter i overensstemmelse med reglene i de respektive land.

§3-2 Oppdretternavn
Oppdretter av hest kan etter søknad få registrert oppdretternavn etter samme regler som
benyttes ved godkjenning av hestenavn. Oppdretternavnet er beskyttet og kan ikke benyttes
av andre enn den navnet er registrert på.
a) Det skal søkes på fastlagt skjema.
b) Avgiften for registrering av oppdretternavn fastsettes av det Norske Travselskaps styre.
c) Beskyttelsen utgår dersom navnet ikke er benyttet i løpet av de siste 5 år.
Oppdretternavnet utgår ikke dersom det er registrert minimum 25 avkom med navnet.
d) Oppdretternavnet kan benyttes både på kald- og varmblodshester.
e) Oppdretternavnet må bestå av minst 2 – to – bokstaver.
f) Oppdretter kan ikke velge å la være å bruke ett registrert oppdretternavn.

§3-3 Regler for utbetaling av oppdretterpremier
Hestens kvalifikasjoner:
a) Hesten må være norskfødt.
b) Ved hestens fødsel må dens mor være sertifisert i Det Norske Travselskap.
c) Hestens far må ved bedekning være godkjent til avl etter de til enhver tid fastsatte
bestemmelser.
d) Ved registrering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier.
e) Hesten må være registrert i et av de nordiske lands sentralforbund.
f) Det utbetales også oppdretterpremier fra løp arrangert i andre UET-land enn nordiske land
dersom hesten representerer Norge eller løpet defineres som et Gruppe-1 løp.
g) Utbetales det oppdretterpremier direkte fra en arrangør, trekkes dette fra den beregnede
sum under pkt. 1 under «Beregning av oppdretterpremier».
h) Premiebeløp som ikke samlet overstiger kr. 2.000, - pr. hest pr. år gir ikke rett til
oppdretterpremier. Oppdretterpremier fra løp på norske baner utbetales månedlig
etterskuddsvis på samme måte som hesteeierpremier opptjent i norske løp.
Oppdretterpremier for løp avviklet på øvrige nordiske baner, representasjonsløp og Gruppe-1
løp i andre UET-land utbetales etterskuddsvis en gang i året. For starter gjort utenfor landets
grenser utbetales det maks kr. 100.000, - i oppretterpremier pr. hest. Samlet for starter gjort i
og utenfor Norge utbetales det maksimalt kr. 500.000, - i oppdretterpremier pr. hest.
i) Oppdretterpremier utbetales til den som er oppdretter ifølge DNTs register. Dersom
utbetaling skjer etter oppdretters død, tilfaller premien oppdretters dødsbo som arv etter
oppdretter. Ved skifte kan retten til oppdretterpremier overdras den som arver oppdretteren.
Overdragelse må være registrert i DNT gjennom innsendt skifteattest. På lik linje med DNTs
regler for sertifisering av hest, krever DNT at en person skal være mottager for eventuelle
oppdretterpremier.
j) Retten til oppdretterpremier faller bort når rettighetshaverens bo blir tatt under
konkursbehandling eller overføring etter pkt. 4 ikke er registrert i DNT. Oppdretterpremier blir
igjen utbetalt når DNT mottar en bekreftelse på at en konkursbehandling er avsluttet.

Kapittel 4 Avlsstasjon, hingstehold og reproduksjon
Dette reglement omfatter alle typer reproduksjonsarbeid hos travhester. Herunder forstår en
naturlig bedekning, kunstig sædoverføring med fersk sæd (inseminering), forsendelse av
fersk sæd, kunstig sædoverføring med frossen sæd og embryotransplantasjon.

§4-1 Hingsteholder
Hingsteholder er hingstens eier eller den person som hingstens eier har gitt fullmakt til å
overta ansvaret i forbindelse med en hingsts bedekninger. Eier av hingst skal på eget skjema
fra Det Norske Travselskap melde fra om bruk av hingst. Søknad skal foreligge Det Norske
Travselskap før hingsten tas i bruk. Navn på ansvarlig hingsteholder og veterinær skal
påføres søknadsskjema, veterinær skal være norskautorisert. En hingsteholder har overfor
Det Norske Travselskap ansvaret for innrapportering av bedekninger og utstedelse av
springsedler. Hingsteholder plikter å forholde seg til de enhver tid gjeldende regler for
avlsstasjoner, hingstehold, reproduksjon og rapporteringsrutiner. Mislighold av regler og
rapporteringsrutiner kan medføre ileggelse av avgift jfr. § 5-1, eller straff jfr. 5-2.

§4-2 Bedekningsrapportering, springseddel, følgeseddel
Bedekningsrapportering
Bedekningsrapport er til enhver tid det godkjente skjema som skal fylles ut, eller
innrapporteres via digital løsning når hoppe er ført til hingst. Bedekninger skal innrapporteres
Det Norske Travselskap senest den 10. hver måned.
Bedekningsrapporteringen skal gi opplysninger om:
a) Hingstens navn og bedeknings år
b) Navn/adresse på hingsteholder og dennes signatur.
c) Hoppas navn og registreringsnummer
d) Dato for bedekning og eventuelt gjentatt bedekning med samme hingst
Springseddel
Springseddel skal fylles ut på skjema godkjent av DNT.
Når føllavgift er innbetalt skal springseddel innrapporteres til hoppeeier og
Det Norske Travselskap. Ved innsending av springseddel senere enn fødselsåret påløper en
avgift som til enhver tid blir fastsatt av styret i Det Norske Travselskap.
Følgeseddel
Ved forsendelse av sæd skal "Følgeseddel ved sædforsendelse" benyttes, følgeseddel skal
legges ved sædforsendelse, kopi skal oppbevares sammen med sædjournal. Sendingen skal
merkes med hingstens navn.

§4-3 Inndeling og krav til avlsstasjoner for kunstig sædoverføring
Klasse I Avlsstasjon, godkjennes av Mattilsynet.
Krav til avlsstasjon klasse 1
a) Egnet sted for tapping av hingsten
b) Eget rom for undersøkelse og inseminasjon av hoppene
c) Eget rom for vask av utstyr og sædbehandling
d) Mikroskop for vurdering av sæd før inseminering

Klasse II Seminstasjon, med "seminstasjon" forstår en sædstasjon som driver med kunstig
sædoverføring uten forsendelse av sæd.
Krav til avlsstasjon klasse II
a) Egnet sted for tapping av hingsten
b) Eget rom for undersøkelse og inseminasjon av hoppene
c) Eget rom for vask av utstyr og sædbehandling
d) Mikroskop for vurdering av sæd før inseminering
Klasse III Mottaksstasjon, med "mottaksstasjon" forstår en sædstasjon som kun kan ta imot
sæd fra godkjent avlsstasjon.
Krav til avlsstasjon klasse 3
a) Eget rom for vask av utstyr og sædbehandling
Veterinær må alltid vurdere sæd for motilitet og morbiditet før bruk ved hjelp av mikroskop og
tellekammer. Veterinær må journalføre motilitet og morbiditet av sæden.
Klasse I og II stasjoner som er godkjent for kunstig sædoverføring skal ha kåret hingst
oppstallet.
Det er tillatt å benytte fersk og frossen sæd fra hingster kåret i Norge.
Føll unnfanget ved bruk av kunstig sædoverføring og naturlig bedekning vil kunne sertifiseres
i Det Norske Travselskap under forutsetning av at Det Norske Travselskaps "Regler for
sertifisering" overholdes og at den kunstige sædoverføringen har funnet sted på en godkjent
stasjon.
Klasse II og III godkjennes direkte av Det Norske Travselskap. Stasjoner i en klasse er
automatisk godkjent for virksomhet tilhørende underliggende klasse(r), f.eks. godkjenning
klasse I, gir godkjenning for klasse II og III.
Når stasjonen er innvilget godkjenning, gjelder denne permanent inntil annen meddelelse er
gitt. Dersom en sædstasjon endrer sin virksomhet og skifter hingsteholder eller veterinær,
kreves ny søknad. Det Norske Travselskap og/eller Mattilsynet kan trekke en godkjenning
tilbake midt i en sesong.
Hoppe som kommer fra besetninger som er pålagt restriksjoner skal ikke tillates adkomst til
avlsstasjoner. Eier eller annen ansvarlig for hoppa må bekrefte i form av en egenerklæring
at ingen dyr på stallen som hoppa kommer fra, har vist tegn på sykdom i løpet av de siste 7
dager før hoppa tas inn på en avlsstasjon.

§4-4 Krav til hingsten
Bare hingster som er avlsvurdert (varmblods) eller kåret/avlsgodkjent (kaldblods) kan brukes
i avl på godkjent stasjon. Enhver hingst skal spesielt godkjennes for bruk i kunstig
sædoverføring etter årlig søknad til DNT på eget søknadsskjema. I søknaden må bruk av
hingsten spesifiseres.
En hingst godkjennes enten til naturlig bedekning eller kunstig sædoverføring/inseminering
samme året. En hingst som er godkjent for kunstig sædoverføring skal i samme avlssesong
kun benyttes til dette formål. Hvis en hingst, som er godkjent til kunstig
sædoverføring/inseminering, går over til naturlig bedekning, kan ikke hingsten benyttes til
kunstig sædoverføring igjen samme sesong, uten at nye prøver er tatt og godkjente.
Hingsten må være tilgjengelig på godkjent stasjon i Norge i perioden 1. april til 31. august.
Fersk sæd må være tilgjengelig for hoppene minimum hver 48`nde time. Ved løpsdeltagelse
som medfører at hingsten er borte fra stasjonen i mer enn 48 timer, skal dette godkjennes på
forhånds av DNT, og avklares med de innmeldte/forhåndsbetalte hoppers eiere, jfr.
Forbrukerkjøpsloven, § 27.

Ved kunstig sædoverføring skal alle hingster skal godkjennes for bruk, årlig søknad til Det
Norske Travselskap på eget skjema. I søknaden må bruk av hingsten spesifiseres.
Krav til hingsten:
a) Sædprøve for bakteriologisk dyrking minimum én gang før avlssesongen starter
(undersøkes ved Veterinærinstituttet i Oslo).
b) En sædprøve tas for vurdering av sædkvalitet minimum én gang før avlssesongen.
Prøvesvar sædprøve (bakteriologi) og attest på sædkvaliteten skal sendes Det Norske
Travselskap innen avlssesongen starter.
c) For hingster på EU godkjent stasjon der sæd eksporteres gjelder egne regler, jfr. Forskrift
om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd egg og
embryo(forskrift om handel av med dyr), av 20.02.2004.

Sæd som sendes skal benyttes på en godkjent stasjon (avlsstasjon, seminstasjon eller
mottaksstasjon). Ved forsendelse skal mottaksstasjon alltid oppgis.
Dersom man skal fryse sæd fra en hingst, må denne være oppstallet på en avlsstasjon. Den
kan ikke starte løp i den aktuelle tidsperiode hvor nedfrysing av sæd finner sted. Skal den
nedfryste sæden eksporteres må avlsstasjonen være EU godkjent.
Det må til enhver tid overholdes de krav som settes for rapporteringsrutinene. Det Norske
Travselskap kan ved behov be om kopi av sædjournalen.
Det skal føres en journal over sæduttak som skal inneholde:
a) Mengde sæd i uttaket (ml), tetthet, motilitet og prosent levende.
b) Det skal oppgis antall hopper som dosen er brukt til på, stasjonen hvor sæden er tappet
og antall doser som er sendt.
.

§4-5 Stasjonsveterinær
Ansvarlig(e) stasjonsveterinær(er) innehar det veterinærmedisinske ansvar på stasjonen.
Navn på veterinær(er) innrapporteres til DNT/Mattilsynet. Veterinæren må ha godkjent norsk
autorisasjon. Ansvarlig stasjonsveterinær innehar det veterinærmedisinske ansvar på
stasjonen. Veterinærer kan ikke bestille sæd uten å oppgi godkjent stasjon. Ved innførsel av
sæd gjelder spesielle bestemmelser

§4-6 Embryotransplantasjon
Det er ikke tillatt å bruke embryotransplantasjon innen norsk traveravl når avkommet ønskes
sertifisert i Det Norske Travselskap. Dette gjelder også norskregistrerte traverhester
oppstallet i utlandet.

§4-7 Andre bestemmelser
Med unntak av §4-5 faller norskregistrerte hester oppstallet i utlandet ikke inn under disse
regler. De må følge bestemmelsene i vedkommende oppstallingsland.
Styret i Det Norske Travselskap kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra disse
bestemmelser.

Kapittel 5 Andre bestemmelser
§5-1 Avgifter
Det Norske Travselskap har en ubetinget rett til å fastsette avgifter for alle forhold som
omfattes av registreringsreglement.

§5-2 Straffebestemmelser
Ved brudd på disse bestemmelser, uriktige eller manglende opplysninger gitt av eier/ansvarshavende kan Det Norske Travselskap iverksette følgende straffer:
a) Nektelse av sertifisering for vedkommende hest og/eller dens avkom.
b) Tidsbegrenset nektelse av sertifisering av hester som vedkommende eier eller er
ansvarshavende for.
c) Nektelse av sertifisering for alltid av alle hester som vedkommende eier eller er
ansvarshavende for.
d) Nektelse av sertifisering for vedkommende sitt oppdrett, tidsbegrenset eller for
alltid.
f) Annullering av sertifiseringen for vedkommende sin hest eller andre hester
sertifisert med vedkommende som eier eller ansvarshavende.

§5-3 Lagring og behandling av personopplysninger
Behandling, lagring og oppbevaring av personopplysninger vil skje i tråd med gjeldede
lovgivning.

§5-4 Fortolkning, endring og ikrafttreden
Oppstår det tvil om fortolkning av dette reglement eller det inntreffer tilfeller som ikke er
omhandlet eller forutsett, avgjøres saken med bindende virkning av Det Norske Travselskaps
styre. Endringer i dette reglementet offentliggjøres før nyttår og er gjeldende fra
1.1.påfølgende år. Dette reglement er vedtatt av Det Norske Travselskaps styre.

