
Regler og prosedyrer ved 

røntgenundersøkelser  

Regler og prosedyrer for røntgenundersøkelse av begge haser med hensyn til degenerative 
forandringer i glideleddene (spatt) hos islandshester,  
heretter kalt spattrøntgen.  
   

1. Alle hingster 5 år eller eldre som fremstilles for bedømmelse / stadfesting av dom, skal 

gjennomgå en røntgenundersøkelse av hasens glideledd utført etter vedlagt prosedyre før de 

kan settes inn i aktiv avlstjeneste i Norge Fra og med 2007 skal denne undersøkelsen foretas 

før hingsten fremstilles for dom eller veterinærkontroll i samband med en FEIF utstilling. Det 

er kun krav om undersøkelse en gang etter fylte fem år. Kostnader forbundet med dette er 

hingsteeiers ansvar.  
2. Hingster med premiegrad i Norge oppnådd før 2005 er unntatt fra dette kravet, såfremt de ikke 
framstilles for ny bedømmelse.  
3. Hingster med FEIF avlsbedømmelse fra utlandet som kvalifiserer for norsk premiegrad og som 
importeres til Norge i en alder av 8 år eller eldre er unntatt fra kravet såfremt de ikke framstilles for ny 
bedømmelse i Norge. For yngre hingster viser en til punkt 1.  
4. Eiere av eldre premierte hingster kan velge å la hingsten gjennomgå spattrøntgen. Resultatene vil 
bli registrert på samme måte som for hingster nevnt i punkt 1.  
5. Ved fremstilling av hest for spattrøntgen skal hesten være microchipmerket og original stamtavle 
eller hestepass skal medbringes. Veterinær skal foreta nødvendig identitetskontroll av hesten og alle 
røntgenbilder skal være merket med hestens microchipnummer. Merkingen må gjøres før 
fremkalling/scanning av røntgenbildet. Bildene sendes direkte til kontrollinstans fra den veterinær som 
har foretatt spattrøntgen.  
6. Det skal tas fire projeksjoner av hvert haseledd (DPl, DLPlM, LM og PlLDM-proj), og bildene skal 
merkes med hvilket ben som fremstilles.  
   
7. Kontrollinstansen avgjør om bildene er avlesbare eller må forkastes. Bilder som ikke er merket etter 
gjeldene regler vil forkastes. Eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med innsending av nye bilder er 
hingsteeiers ansvar.  
8. Kontrollinstans oppnevnt av NIHF:  
Bildene med tilhørende identitetskontroll sendes Norges Veterinærhøgskole, v/Seksjon for radiolog, 
postboks 8146 Dep, 0033 Oslo.  Kostnader for avlesning av bilder faktureres innsender (veterinæren 
som har foretatt spattrøntgen).  
 
9. Registrering:  
Resultatene fra spattrøntgen vil bli lagt inn i Worldfengur som en informasjon vedrørende hesten. Kopi 
av avlesningsresultatene sendes praktiserende veterinær, NIHFs stambokkontor og Sigríður 
Björnsdóttir.  
En spattdiagnose vil ikke diskvalifisere fra avlsgodkjenning.  
 
10. Anke:  
Resultatet fra spattrøntgen kan ankes inn for en ankeinstans oppnevnt av Norsk Islandshestforening. 
For tiden er denne ankeinstansen: "Veterinærdirektøren på Island " ved Sigríður Björsdóttir. Alle 
kostnader vedrørende ankebehandlingen dekkes av hesteeier.  
11. Hopper som gjennomgår spattrøntgen må følge samme prosedyre for å få resultatet registrert.  
 

http://www.nihf.no/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregler-og-prosedyrer-ved-renundersser&catid=41%3Autvalg-for-avl&Itemid=112
http://www.nihf.no/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregler-og-prosedyrer-ved-renundersser&catid=41%3Autvalg-for-avl&Itemid=112

