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REGLER FOR HINGSTEHOLD MED NATURLIG BEDEKNING  ELLER KUNSTIG  

SÆDOVERFØRING (KS/ AI) HOS TRAVHESTER 

 

Dette reglement er fastsatt av Det Norske Travselskap og erstatter tidligere regler for hingstehold. 

 

§ 1 

 

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. 

 

§ 2 

 

NATURLIG BEDEKNING 

Før bedekningssesongen starter skal en melde fra til Det Norske Travselskap om plassering av 

hingsten i stasjon.  

 

Hingsteholder må til enhver tid overholde de krav som settes for rapporteringsrutinene: 

 

 * Bedekningsrapport skal sendes DNT hver måned innen 10. i påfølgende måned. 

 

§ 3 

 

KUNSTIG SÆDOVERFØRING/ INSEMINERING 

Klasse 1 og 2 stasjoner 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: 

 

 1. Det Norske Travselskaps "Regler for sertifisering" overholdes. 

 

 2. Den kunstige sædoverføringen har funnet sted på en godkjent stasjon. 
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 3.  Inndeling og krav til stasjoner som skal godkjennes for kunstig sæd-overføring: 

 

  Klasse I - AVLSSTASJONER - disse godkjennes av Mattilsynet 
 

  Klasse II - SEMINSTASJONER 

  Med "seminstasjoner" forstår en sædstasjoner som driver med kunstig sædoverføring 

uten forsendelse av sæd. 

 

  Klasse III - MOTTAKSSTASJONER 

  Med "mottaksstasjoner" forstår en sædstasjoner som KUN kan ta i mot sæd fra godkjent 

avlsstasjon. 

 

  KRAV TIL STASJONER     I II III 

    

  Egnet sted for tapping av hingsten    + + 

 

  Eget rom for undersøkelse og inseminasjon av hoppene + + 

 

  Eget rom for vask av utstyr og sædbehandling  + + + 

 

  Skal også inneholde mikroskop for vurdering av sæd før inseminering. 

 

      All sæd må vurderes for motilitet og morbiditet før bruk, ved hjelp av mikroskop eller      

      tellekammer 

 

  Klasse II og III godkjennes direkte av DNT. 

 

  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. 

 

  DNT og/ eller Mattilsynet kan trekke en godkjenning tilbake midt i en sesong. 

 

HOPPER som skal inn på en avlsstasjon skal komme fra en besetning som ikke er pålagt 

restriksjoner pga smittsom sykdom.  Eier eller annen ansvarlig for hoppa må i tillegg 

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. 



 

3 
 

 

 4. 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. 

 

  KRAV TIL HINGSTEN: 

  a. Sædprøve tas 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 sendes DNT FØR 

avlssesongen starter.   

 

  Hingsten må være permanent oppstallet på godkjent stasjon i Norge. Ved løpsdeltagelse 

som medfører at hingsten er borte fra stasjonen i mer enn 72 timer skal dette 

forhåndsgodkjennes av DNT, og informeres til de innmeldte hoppers eiere. 

 

  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. 

 

  En hingst godkjennes enten til naturlig bedekning eller kunstig sædoverføring/ 

inseminering samme året. 

 

       En hingst som er godkjent for kunstig sædoverføring kan i samme avlssesong kun 

benyttes til dette formål og skal ikke brukes i naturlig bedekning  

 

Sæd som forsendes kan kun benyttes på en godkjent stasjon (avlsstasjon, seminstasjon 

eller mottaksstasjon).  Stasjonen skrives på bedekningsrapporten for hingsten.   

  Veterinærer kan ikke bestille sæd UTEN å oppgi godkjent stasjon. 

 

  For innførsel av sæd gjelder spesielle bestemmelser. 

 

 5. Ansvarlig stasjonsveterinær innehar det veterinærmedisinske ansvar på stasjonen. 

 Navn på veterinær sendes til DNT/Mattilsynet 

 

 6. Hingsteholderen må til enhver tid overholde de krav som settes for rapporteringsrutinene. 

 

              Det skal føres en journal over sæduttak som skal inneholde:  

mengde sæd i uttaket (ml), tetthet, motilitet, prosent levende.  

Det skal oppgis antall hopper som dosen er brukt til på stasjonen hvor sæden er 

tappet, og antall doser som er sendt.  

             DNT kan be om kopi av sædjournalen! 

             Ved forsendelse av sæd skal "Følgeseddel ved sædforsendelse" fylles nøyaktig ut 

og oppbevares sammen med sædjournal. 

 

 

*   Bedekningsrapport skal sendes DNT hver måned innen den 10. i den påfølgende 

måned. På denne skal det spesifiseres om hoppa er inseminert med fersk sæd 

        eller frossen sæd.  Ved forsendelse SKAL mottaksstasjon alltid oppgis! 
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§ 4 

 

EMBRYOTRANSPLANTASJON 

Det er ikke tillatt å bruke embryotransplantasjon innen norsk traveravl når avkommet ønskes 

sertifisert i DNT. Dette gjelder også norsksertifiserte traverhester oppstallet i utlandet. 

 

 

§ 5 

 

Med unntak av § 4 faller norsksertifiserte hester oppstallet i utlandet ikke inn under disse regler. De 

må følge bestemmelsene i vedkommende oppstallingsland. 

 

 

§ 6 

 

Styret i Det Norske Travselskap kan i helt spesielle tilfeller dispensere fra disse bestemmelser. 
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