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Stamboksreglemente för morganhästar i Sverige 

1. REGISTRERING 

1.1. Registrator 

Registrator och registratorsbiträde utses av Svenska Morganhästföreningen. 

1.2. Krav för registrering 

Ansökan om registrering ska åtföljas av DNA-intyg, signalementsbeskrivning utförd av godkänd ID- 
kontrollant, chipmärkningsintyg samt för svenskfödda hästar betäckningsrapport. 

1.3. Kontroll av registrering 

Registrering sker under styrelseansvar. Registrering grundas på skriftlig dokumentation. 
Registreringsansökningar diarieförs med datum och registreringsnummer. 

1.4. Identitet 

Hästens identitet ska verifieras genom DNA-typning av aktuell häst med fullständig 
härstamningskontroll gentemot hästens fader och moder, samt konturdiagram utfärdat av ID- 
kontrollant (som ID-kontrollant godtas av SH godkänd ID-kontrollant eller veterinär). 

1.5. Namngivning 

Häst ska under hela sin livslängd behålla sitt ursprungliga namn. Fullständigt namn får ej överstiga 25 
markeringar inkl prefix, bokstäver, skiljetecken samt mellanslag. 
Ett namn som tidigare registrerats kan inte användas igen. 
Ett tidigare använt namn följt av II (second) eller junior etc kan inte heller användas. 
Numeriska symboler kan inte användas i hästnamnet. 
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1.6. Förvaring av handlingar och registerhantering 

SMHF:s register lagras i en databas. 

Kopior på samtliga handlingar förvaras i brandsäkert kassaskåp. På begäran från styrelsen kan 
uppgifter från databasen lämnas ut till utomstående, under förutsättning att detta inte kan få 
negativa konsekvenser för enskilda medlemmars eller hästägares integritet eller intressen. 

2. STAMBOK 

2.1. Avelsmål 

Svenska Morganhästföreningen arbetar för: 

• 

• 
• 

en ändamålsenlig avel där moderna avelsmetoder ska ge renrasiga 
morganhästar med bibehållen rastyp och stärkta egenskaper för 
rid- och körbruk. 
att rasens mångsidighet bevaras. 
friska, härdiga hästar med ett gott lynne. 

För att uppnå avelsmålen ska Svenska Morganhästföreningen arbeta för: 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

att ”The Morgan Horse Judging Standards” ligger till grund för 
avelsvärdering av morganhästar. 
att uppmuntra till avelsvärdering och stambokföring av hingstar 
och ston. 
att öka antalet årligen betäckta ston. 
en import av värdefulla avelsdjur, såväl hingstar som ston. 
att uppmuntra till ökad import av sperma. 
att uppmuntra till att fler hästar visar upp sig på tävlingsbanorna. 

Eftersom Morganhästen numerärt är en relativt liten ras, och de länder som har mer omfattande avel 
än Sverige saknar ett utarbetat avelsvärderingssystem, försöker SMHF att kombinera en beprövad 
bevarandeavel med urval av avelshästar genom svensk traditionell avelsvärdering. 
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2.2. Antal avelsdjur 

Under tiden 2010-2015 betäcktes totalt 159 ston. Antalet hingstar i avel har varierat mellan 10-15 
stycken. Mellan 15 och 25 föl registreras varje år i Sverige. Fram tom 2015 har drygt 600 hästar 
registrerats i Svenska Morganhästföreningen. I USA registreras årligen ca 4.000 föl, i Kanada ca 500 
föl och i England ca 50 föl. I Europa bedrivs avel i mindre omfattning även i Tyskland, Italien, 
Frankrike, Holland, Belgien, Ungern och Norge.   

2.3. Rasbeskrivning 

All bedömning av morganhästar ska utgå från ”The Morgan Horse Judging Standards”, utgivna av 
American Morgan Horse Association, AMHA, gällande från april 2009 eller de senare upplagor av 
denna standard som utges.Rasbeskrivningen finns under avsnitt I. Type and conformation. 

Svenska Morganhästföreningen, SMHF, har gjort en komplett översättning avAMHA:s 
rasbeskrivning.Denna återfinns i dokumentet ”Rasbeskrivning av Morganhästen, SMHF”. 

Dokumentet ”The Morgan Horse Judging Standards” kan laddas ner från AMHA:s och SMHF:s 
hemsidor. 

Dokumentet ”Rasbeskrivning av Morganhästen, SMHF” kan laddas ner från SMHF:s hemsida. 

AMHA:s hemsida = http://www.morganhorse.com 

SMHF:s hemsida = http://www.morganhorse.se 

2.4. Moderstambok 

American Morgan Horse Association (AMHA), är Morganhästrasens huvudorganisation. Den 
amerikanska stamboken stängdes 1948. SMHF:s register och stambok upprättades 1984. Den 
svenska Grundstamboken är godkänd av AMHA sedan 2012-04-01, och förs i överensstämmelse med 
AMHA:s registreringsregler. 

2.5. Krav för införande i stambok 

SMHF:s register och stambok för renrasiga Morganhästar är helt slutna. För all registrering av 
renrasiga Morganhästar krävs att härstamningen återfinns i obruten följd i SMHF:s register eller av 
AMHA godkända eller anslutna register. Dispens från rasrenhetskrav beviljas inte. För införande av 
häst i SMHF:s grundstambok krävs att båda föräldrarna är registrerade i SMHF, AMHA eller i ett 
register fört av land som har reciprocity med AMHA. 

Inga andra raser godkänns för inkorsning i Morganhästrasen. 
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2.6. Stamboksindelning 

Stambokens huvudavsnitt 

SMHF:s Stamboks huvudavsnitt är uppdelat enligt följande: 

• 
• 

SMHF:s Grundstambok för Morganhästar 
SMHF:s Riksstambok för Morganhästar, en vardera för hingstar 
och ston. 

Grundstambok för Morganhästar 

Omfattar renrasiga Morganhästar som har båda föräldrarna upptagna i endera SMHF:s 
Grundstambok för Morganhästar, AMHA:s register eller annat av AMHA godkänt register. 

Riksstambok för Morganhästar 

Omfattar hästar registrerade i SMHF:s Grundstambok för Morganhästar , som vid avelsvärdering 
uppnått fastställda krav för stambokföring enligt ASHR:s avelsvärderingsreglementerasvisa 
bestämmelser för morganhäst. Stamboken är uppdelad i en avdelning för hingstar och en för ston. 

2.7. Byte av avdelning i stambok 

Hingst eller sto som tidigare inte har uppfyllt rasvisa krav vid avelsvärdering kan, om förnyad 
avelsvärdering leder till uppfyllande av rasvisa krav, införas i Riksstambok för Morganhästar. 

2.8. Avelsvärderingsresultat 

Avelsvärdering är ett krav för införande i SMHF:s Riksstambok för Morganhästar. Utöver resultat från 
av Svenska Hästavelsförbundet arrangerad avelsvärdering kan, enligt ASHR:s 
avelsvärderingsreglemente rasvisa bestämmelser för morganhäst, även hästens egna och dess 
avkommors resultat från av SMHF anordnad utställning och resultat från officiella rid- och 
körtävlingar ligga till grund för tilldelning av avelsvärdeklass i Riksstamboken. 
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