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Kort presentasjon av organisasjonen  

 
Norsk Islandshestforening (NIHF) ble stiftet i 1970, og har i dag totalt registrert vel 5000 
islandshester. Foreningen er tilknyttet den internasjonale Islandshestforening (FEIF). Informasjon 
om foreningen finnes på www.feif.org. FEIF består for tiden av islandshestforeninger i totalt 21 land.  

Islandshesten som rase stammer fra Island, hvor den har blitt avlet uten noen kjent innblanding av 
fremmed genetisk materiale siden Island ble befolket ca. år 900 e.Kr. Dens nærmeste slektninger i 
dag antas å være de opprinnelige hester som på den tid eksisterte i Skandinavia (Equus 
Scandinavicus) og noen hesteraser på de britiske øyer. Alle islandshestens forgjengere kan spores 
tilbake til Island.  

Fullstendig rasebeskrivelse for islandshest finnes i FEIFs regelverk for avl av islandshest. 
 
NIHF har et nært samarbeid med Island når det gjelder stambokføring av islandshester gjennom 
databasen Worldfengur, som er den internasjonale stamboka for alle renrasede islandshester og 
inneholder all tilgjengelig informasjon om avstamning, avlsbedømminger, avlsverdi og BLUP. 
Worldfengur er et godt egnet redskap for moderne avlsarbeid.  

Fastsetting av avlsmål, bedømmelse/seleksjon av avlshester og utvikling av avlsverdiberegning 
(BLUP) gjøres i Norge etter regler utarbeidet av FEIF.  

NIHF har som mål å fremme en avl som er overensstemmende med den islandske standard for rasen. 
Til å koordinere dette arbeidet har NIHF opprettet et Avlsutvalg. Dette utvalget skal gjennom 
planmessig informasjonsarbeid bidra til at det norske avlsarbeidet får frem sunne og sterke 
islandshester med gode bruksegenskaper, herunder de spesielle gangartene tølt og pass. I tillegg ønsker 
NIHF og Avlsutvalget å fremme forståelsen for islandshesten og dens anvendbarhet på alle områder.  
 
Denne avlsplanen skal medvirke til et for rasen og brukerne tjenlig og planfast avlsarbeid. 
Derigjennom sikres en langsiktig forvaltning av islandsheststammen i Norge og internasjonalt.  
 

 

1. Avlsmål for islandshest  
 

 

1.1 Generelle avlsmål 
 
 
Helse, fruktbarhet, holdbarhet 
Det offisielle avlsmålet er å avle en frisk, fruktbar og holdbar hest - en robust islandsk hest. 
 
 
Farger 
Det offisielle avlsmålet er å bevare alle mulige variasjoner av pelsfarge hos rasen. 
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Størrelse 
Det offisielle avlsmålet for størrelse på en islandshest gir rom for variasjoner. De fleste 
islandshestene er mellom 135 og 146 cm ved manken når de måles med stang. Ønsket mankehøyde 
er minst 138 cm. 
 
 
Islandshestens rolle 
Det overordnede avlsmålet er å avle frem en ridehest som kan brukes i ulike roller av ulike typer 
ryttere. Hestens avlskvaliteter skal reflektere bruken av hesten som ridehest til fritidsridning, 
turridning og ulike former for konkurranser.  
 

 

1.2 Spesifikke avlsmål 

 
Hestens karakter 
 
Målet er at hesten har en karakter som gjør det mulig for den å bli brukt i ulike roller og fremstå med 
ro, vennlighet og evne til å samarbeide. Hesten skal være modig og tillitsvekkende i all håndtering og 
ridning. Avlsmålet omfatter alle typer hester med tanke på vilje og sensitivitet; fra følsomme og villige 
hester til roligere typer, men det skal alltid være fokus på hestens vilje og evne til å utføre oppgaven. 

Generelt om avlsbedømmelsen 

Bedømmelsen skal være funksjonell, og fremme helse og holdbarhet hos hesten. Hestens evne til å 
bære seg selv, naturlig gangartstalent og evnen til å være i balanse under rytter er viktigst. 
Bedømmelsen skal også ta hensyn til hestens utstråling med hovedvekt på styrke og muskelsetting.  
 
Spesifikt om bedømmelsen 
 
De spesifikke avlsmålene for islandshesten er identiske med de mål og kriterier som er satt opp for 
beste karakter for de spesifikke egenskaper ved avlskåringer av islandshest (kvaliteter ved hesten for 
å få 9,5- 10 for egenskapen). Egenskapene for bygning er hode, hals/manke/skuldre, rygg og kryss, 
proporsjoner, beinkvalitet, beinstilling, høver og man og hale. Rideegenskapene er tølt, sakte tølt, 
trav, pass, galopp, sakte galopp, ridbarhet, helhetsinntrykk og skritt. 

Hode 
Et meget vakkert og finmeislet hode. Tynne, smale og vel ansatte, ikke altfor åpne ører. Store, åpne og 
våkne øyne med velmeislet øyeparti. Smale ganasjer med godt mellomrom. Rett neselinje, åpne 
nesebor og en hensiktsmessig lang munn. 
 

Hals/manke/skuldre 
Meget godt formet hals som er smidig, velreist og høyt ansatt. Halsen har en lang og buet overlinje, 
den er godt skilt fra skuldrene og veldig slank. Halsen er tynn i overgangen mot hodet, og 
forbindelsen mellom hodet og halsen er smidig. Manken er høy og lang, og skuldrene er lange og 
svakt skrånende. 
 

Rygg og kryss 
Ryggen har stor bæreevne; den fremre delen av ryggen er høy, og det laveste punktet på ryggen er i 
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midten. Ryggen er bred og veldig muskuløs. Lendene er korte, brede og godt muskelsatt, og 
forbindelsen mellom lendene og krysset er smidig. Krysset er langt, tilstrekkelig skrånende og jevnt. 
Krysset og lårene er veldig godt muskelsatt. 
 

Proporsjoner 
Imponerende helhetlig utseende. Hesten er robust og godt balansert; de fremre, midtre og bakre delene 
er like, hesten er tydelig reist foran, godt muskelsatt og tilstrekkelig bred i brystet. Hesten har lange 
ben og en sylindrisk, jevn og ganske lett ramme. Lengden på hesten kommer av lange skuldre, 
passende lang rygg og et langt kryss, lengden er større enn høyden på krysset (referanse: forskjell på 
4-6 cm). 
 

Beinkvalitet  
Korrekt posisjon på frem- og bakbein sett i profil; frambeina har en rett, vertikal linje fra midt på 
underarmen til koden. Kodeleddet skal være langt og hellende. Bakbeina skal være plassert under 
hesten slik at det er en rett vertikal linje fra rumpeballene til hasen og langs pipen.Leddene i bakbeina 
skal være tilstrekkelig vinklet. Tørre, veldig sterke sener som er godt atskilt fra beinet. Sterke ledd, og 
kodene er tilstrekkelig lange og hellende. Frambeina er muskuløse og har rikelig med hovskjegg.  
 

Beinstilling 
Korrekt beinstilling: frembeina skal være helt rette når hesten står stille, og de skal bevege seg i en 
rett linje med tilstrekkelig avstand mellom seg. Bakbeina skal også være rette, de kan være noe 
utadstilte. Bakbeina skal bevege seg i rett linje med tilstrekkelig avstand mellom seg som øker i 
høyere tempo. 
 

Høver 
Sterke, sunne og korrekt formede høver. Hovveggen er tykk, sterk og jevn. Krona er vid, og det 
er tilstrekkelig forskjell på bredden på krona og hoven. Hælene er tykke, sterke og tilstrekkelig 
lange med solide drakter og vinkelen er korrekt. Balleputene er jevne og tykke. Sålen er tykk, 
konkav og symmetrisk. Strålen er jevn og frisk. 
 

Man og hale 
Panneluggen, manen og halen skal være med å gjøre hestens uttrykk mer grasiøst. Panneluggen, 
manen og halen skal være tykke. Panneluggen rekker tydelig nedenfor hestens øyne, manen er lang 
på begge sider og halen rekker til koden. Manen vokser jevnt fra nakken til manken. 

 
Rideegenskaper/generelt 

 
 
Avlsmålet er å avle en hest med gode gangarts kvaliteter, en velbalansert, selvbærende og uttrykksfull 
hest under rytter - en ekte islandsk gæðingur. 
 
Hovedmålet for gangartene er klar/ren og jevn takt, at hesten bruker musklene og bevegelsesapparatet 
riktig i hver gangart. Hestens bevegelser flyter uanstrengt igjennom hestens kropp i en jevn rytme. 
Gangartene skal være smidige, med lette, veivinnende bevegelser, og evnen til hurtigere tempo.  
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Hesten skal ha evnen til å bruke musklene og bevegelsesapparatet korrekt i alle gangarter. 
Bevegelsene skal være frie og uanstrengte/avspente. Hesten skal ha evnen til å samle seg i saktere 
tempo, samt kunne øke steglengden med fremdrift i høyere tempo. Tempoøkningen er mer en 
økning av steglengden enn en økning på stegfrekvensen. Viktige aspekter av hvordan hesten 
beveger seg under rytter, som også bygningen skal legge til rette for er: Rund og avspent overlinje, 
god bærighet i hestens rygg og bakpart. Hesten skal ha like lett for å vinkle bakbeinene, bære vekt, 
samle seg, som den har for å skyve fra med kraft i fremdrift. Hesten skal ha lett for å bære ryggen 
oppe, en buet hals, pannen frem og nakken som det høyeste punktet. Formen er avspent og 
uanstrengt med nesen er foran loddlinjen. Bevegelsene flyter uhindret igjennom hesten, med en 
elastisk rygg som er et resultat av god bæring av bakbein samt evnen til å skyve fra i fremdrift og 
en myk overlinje.  
 

Hestens form og halsens reisning varierer mellom tempo, gangart og grad av samling. Når hesten 
går samlet i saktere tempo er overlinjen mer buet, bakparten er mer vinklet, og framparten er 
høyere oppe i forhold til bakparten. Stegene er kortere og langsommere, hesten hviler mer i hvert 
bakbeinssteg, en i hvert frambeinssteg, og frambeinsstegene er høye, lette og frie. Samlingen går 
aldri utover smidigheten og flyten i bevegelsene. Når hesten øker tempo, øker steglengden og tiden 
mellom frambein og bakbein er i bakken blir jevnere og hestens strekker ut overlinjen, får en 
åpnere form, men beholder bærighet og balanse i hver gangart.   
 
 
 

     Rideegenskaper/gangartert i detalj. 
 
 

De spesifikke avlsmålene for islandshesten er identiske med de mål og kriterier som er satt opp for 
beste karakter (9,5-10) for de spesifikke egenskaper ved avlskåringer av islandshest.  
Disse er: tølt, trav, pass, galopp, sakte galopp, ridbarhet, helhetsinntrykk og skritt. 
 
 
Tølt 
Tølt har en jevn og ren 4-taktig rytme, smidige og myke bevegelser med lange, høye bevegelser og 
godt framgrep. Hesten skal være velbalansert, med lette og elastiske bevegelser som flyter 
igjennom kroppen. Den er høyreist med en myk og rund overlinje og god bæring i ryggen, 
kraftfulle og smidige bakbeinssteg. Hesten beholder kvaliteten i tølt i alle tempo, fra sakte tølt og 
opp i hurtigere tempo 

 

Sakte tølt 
Jevn og ren takt, smidig med lange, høye bevegelser og godt framgrep. Hesten er velbalansert, 
bærer seg riktig, og går godt igjennom seg med lette og elastiske bevegelser. Hesten er up-hill, 
bærer ryggen godt, lang og rund overlinje, halsen buet, godt reist og bakbeina er aktive.  

 

Trav 
Sikker totakt, godt balansert og jevn rytme. Hesten tar lange steg, med veivinnende, lette og 
smidige bevegelser med svev. Hesten er høyreist, bærer seg godt med myk overlinje og bærer 
ryggen godt. Bevegelsene flyter uanstrengt igjennom hestens kropp og beholder kvaliteten på 
gangarten fra sakte tempo, opp i hurtigere tempo. 
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Pass 
Taktren og sikker pass, lange steg og elegante bevegelser og meget rask. Passen er velbalansert, 
med godt svev, lette bevegelser og hesten bruker bevegelsesapparatet riktig. Overlinjen er lang og 
god bæring av ryggen, hesten strekker fram hode og hals. (referanse: hesten går 100 meter på 
under 8 sekunder.). Hesten legges fortrinnsvis i pass fra galopp. 

 

Galopp 
Ren takt, veldig smidig galopp med godt svev, med elastiske og frie bevegelser.  
Hesten er velbalansert med høye og lette bevegelser og tempoet er høyt, god bakbeinsaksjon og 
bakbeina kommer godt innunder hesten. Hesten strekker seg kraftfullt frem i høye runde bevegelser 
med god bæring i ryggen og overlinjen er myk og avspent. 

 

Sakte galopp 
Tretaktig, veldig smidig galopp, med lange steg og godt svev. Bevegelsene er smidige og 
elastiske. Hesten er velbalansert og løfter seg opp og frem med lette bevegelser på en elegant og 
uanstrengt måte. Overlinjen rund og går i oppoverbakke; god bakbeinsaksjon, med god bæring av 
bakbein slik at bevegelsene i framparten er høye og lette. 

 

Ridbarhet 
Hesten er samarbeidsvillig, positiv, og villig til å yte og samarbeide maksimalt. Den er modig, 
fokusert og responderer alltid lett og mykt for rytterens hjelpere og avspent i alle gangarter. 
Hesten er alltid lett på tøylen og overlinjen er avspent. Hesten er mentalt balansert og presterer i 
alle gangarter, med minimale signaler fra rytteren. 

 
Helhetsinntrykk. 
Hesten er veldig imponerende og elegant under rytter; korrekt kroppsfunksjon i alle 
gangarter, høyreist og velbalansert med lang og myk overlinje. Hesten beveger seg fritt og 
uanstrengt, er up-hill, lett på tøylen og smidig i kroppen. Alle gangarter er karakterisert med 
lette, elastiske, samt høye bevegelser med godt framgrep.   
 
 

Skritt 
Firtaktig, velbalansert, lange og jevne steg med god rytme. Bevegelsene er uttrykksfulle og 
energiske med hvile i steget. Hesten er middels reist med lang og rund overlinje med gode 
ryggbevegelser. Stor steglengde, myke og uanstrengte bevegelser som flyter igjennom hestens 
kropp fra nakken til halen, vektlegges mer enn mye overtramp.  
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1.3. Vektlegging av egenskaper 

I avlsmålet inngår hovedsakelig egenskaper knyttet til eksteriør (bygning) og bruksegenskaper 
(rideegenskaper). Eksteriør og bruksegenskaper for islandshesten vektlegges som vist nedenfor.  

Det beregnes også en ekstra total karakter for hver hest, en såkalt firgjenger-karakter hvor 
passkarakteren fordeles proporsjonalt utover de andre karakterene for rideegenskaper. Dette gjøres for 
alle hester uavhengig om de er firgjengere eller femgjengere.   

 

Egenskap Vektlegging  i % 

Eksteriør (bygning) 35 

Bruksegenskaper (rideegenskaper) 65 

Eksteriøre egenskaper Vektlegging  i % 
Hode 2 

Hals, skuldre og bog 8 

Overlinje 5,5 

Proporsjoner 7 

Bein/beinkvalitet 4 

Beinstilling 2 

Høver 5 

Man og hale 1,5 

Bruksegenskaper (rideegenskaper) Vektlegging  i % 
Tølt  16 

Trav 9 

Pass 
 

10 

Sakte galopp 4 

Galopp 3 

Vilje og lynne 7 

Form under rytter 10 

Skritt 6 
 

Alle punktene bedømmes etter en skala fra 5 til 10, hvor 10 er beste karakter. Regelverk og 
retningslinjer for poengsetting er godkjent av årsmøtet i FEIF, se regelverk her.  

Bruksegenskapene (rideegenskapene) tas hensyn til gjennom bruksprøver på utstillinger.   

http://www.feiffengur.com/documents/fizo12e.pdf
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2. Registrering mv.   
 

2.1 Registrering og stambokføring  

Norsk Islandshestforenings stambokfører foretar all registrering av islandshest i Norge og utsteder 
pass i henhold til gjeldende regler gitt av norske myndigheter og avlsplan. Hestene registreres inn i 
Worldfengur. Hestenes avstamning skal kunne føres tilbake til Island, for å kunne registreres. 

Hestenavn som står i hestenavn-listen på Worldfengur er en referanse på hvilke hestenavn som er 
godkjent. Hestenavn som ikke står i denne listen kan det søkes om til Stambokfører. En hest kan 
maksimum ha 2 navn i kombinasjon. 

Hingsteholder plikter å innrapportere bedekninger etter gjeldende regler. Regelverk finnes på NIHF 
sine hjemmesider, nihf.no. 

I samsvar med forordning fra EU (2015/262) er fristen for registrering av føll senest 31 desember 
det året føllet er født eller innen 6 måneder etter føllets fødselsdato. 

Føll registreres i det landet det er født. Gjelder også føll av embryotransplantasjon.  

Det kreves DNA-testing av alle norskfødte Islandshester, og alle hester skal chipmerkes.  

Hesteeiere plikter å melde inn til NIHF/Worldfengur nødvendige opplysninger for 
registreringsarbeidet, som adresseendringer, døde eller avlivede hester, hester som er kastrert mm., 
innen 30 dager 

For at en hest som er importert til Norge skal kunne registreres i NIHF, må den ha godkjente papirer 
fra opprinnelseslandet.   

Hestepass utstedes av Stambokkontoret ved registrering av føll/hest. Hestepasset skal brukes ved all 
forflytning av hesten innen EØS-området.   

Avkom etter hingster der det er påvist arvelige defekter blir ikke automatisk registrert i Worldfengur. 
Hester som ikke kan registreres i Worldfengur vil få utstedt hvitt pass av Norsk Hestesenter (NHS). 
Dette må det søkes om via NHS. 

 

2.2 Bruk av ikke-godkjent hingst   

For ikke-godkjent hingst som enten ikke har gjennomført veterinærundersøkelse ved FEIF-
avlskåring, ikke har vært søkt om å brukes til avl, eller som ikke har betalt hingstelisens, vil det 
tilkomme en ekstra stambokavgift ved registrering av avkom.  
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2.3 Eiersertifikat  

Eiersertifikat utstedes av Stambokkontoret ved NIHF og viser i Worldfengur hvem som eier hesten. 
Eierskifte skal rapporteres til Stambokkontoret ved å sende inn eiersertifikatet.  
 
Er hesten solgt til et annet land skal eierskifte føres i det landet hesten er solgt til.                                                 

3. Avstamning og utstillingsrettigheter 
 

3.1. Utstillingsrett – generelle krav  

Islandshester som er registret i Worldfengur har utstillingsrett og kan kåres/premieres.  

Alle hester må være mikrochipmerket. Alle hingster skal ha bekreftet avstamningen sin via DNA-
profil godkjent i Worldfengur før de kan stilles ut. Det gjennomføres helsesjekk i henhold til 
gjeldende krav til hingster for å oppnå kåring/godkjent for avl i Norge.   

Hopper skal ha sin DNA-profil registrert i Worldfengur før de kan stilles ut. 

 

4. Seleksjon/utvelgelse av avlsdyr  

Hingster og hopper avlsvurderes gjennom individbedømmelse på avlskåringer etter FEIFs regler. 
Individbedømmelsen skal gi avleren informasjon om hestens avlsverdi og grunnlag for å velge ut 
avlsdyr med de mest ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet. Dessuten gir det mulighet til å 
påvise defekter på hester som er diskvalifiserende for bruk i avl.  

  

4.1. Særskilte krav til hingster  

I avlsdyrutvelgelsen legges det størst vekt på hingster, siden de kan formere seg i større skala. Alle 
hingster skal før bruk i avl gjennomgå en obligatorisk helseundersøkelse. Alle fullbedømte hingster 
som ikke har påvist arvelige defekter er godkjent for avl. 

Hingstelisens skal løses for hingster som skal brukes i avl i Norge. Helseundersøkelse skal være 
foretatt før det søkes om hingstelisens. Norge legger til grunn helseundersøkelse gjennomført på 
FEIF-avlskåringer.  

4.2. Godkjenning av 3-års hingster for bruk i avl i Norge  

Første gang en hingst kan møte til offisiell individbedømmelse er som 3-åring. 3-årshingster avlegger 
ikke rideprøve, men dommerne foretar en vurdering av hestens bevegelser i løsmønstring. Ved første 
gangs visning som 3-åring, kan hingsten oppnå godkjennelse for bruk i avl samme året. Krav for 
kåring av 3-års hingst, for inneværende avlssesong er minimum bygningsdom på 7,90, BLUP 110, 
samt obligatorisk helseundersøkelse. 
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4.3. Rideprøve  

Hingster som er 4 år eller eldre som møter til individbedømmelse skal avlegge rideprøve for å oppnå 
godkjenning. 

4.4 Bruk av unge hingster i norsk avl til og med året hingsten fyller 4 år.  

Det kan søkes til Stambokkontoret i NIHF om bruk av unghingst til bedekning, selv om den ikke er 
vist på avlskåring. Søknad skal være innvilget før bedekning kan finne sted, og det må søkes for 
hvert år hingsten skal brukes.   

• Helsekrav - Hingsten skal være DNA-testet opp mot foreldre og fri for de lidelser som 
diskvalifiserer fra bruk i avl. Hingsten må gjennom samme helseundersøkelse som ved FEIF 
avlskåringer og betale behandlingsavgift før bruk i avl.  

• Hingsten kan maksimalt få registrert 8 avkom i perioden, uten å være vist. 

• Innvilget søknad er gyldig for et år om gangen.   

 

5. Individbedømmelse   

Hingster som fremstilles for bedømmelse skal ikke vise tegn på avvikende oppførsel, og være i en 
helsetilstand som regnes som akseptabel fra veterinærens synspunkt. Veterinær, ringmaster, 
utstillingsleder eller dommer kan i enkelte tilfelle avvise hingsten.  

Ved individbedømmelsen gjennomgår hingsten helsesjekk, eksteriørbedømmelse og bruksprøve 
(rideprøve).    

5.1. Helse  

For islandshest gjelder de generelle krav for helse, som beskrevet i pkt. 5. ovenfor.  

5.2 Diskvalifiserende lidelser:  

Arvelige lidelser er diskvalifiserende. Eksempler på slike arvelige lidelser er:  

Kryptorkisme:  
En eller begge hingstens testikler finnes i lyskekanalen eller abdominalt (i buken) 
Urhingst/klapphingst.  

Pungbrokk:  
Hingster yngre enn 10 år som får pungbrokk, vil ikke bli godkjent, og mister eventuelt sin lisens. 

Bittfeil:  
Alvorlige bittfeil aksepteres ikke. Dette gjeldet overbitt eller underbitt der det er klart at fortenner i 
over- og underkjeve ikke slites mot hverandre og dette ikke er forårsaket av en skade.  

Andre mulige arvbare lidelser som f.eks. narkolepsi, strupepiping, sommereksem og 
patellaopphaking er under observasjon men det mangler mer dokumentasjon på arvbarhet per d.d. 
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5.3 Forhåndsundersøkelse av hingster til kåring - spatt  

Hingster på 5 år og eldre skal før første visning være røntgenundersøkt for spatt og resultatet 
registrert i Worldfengur. Resultatet vises i Worldfengur med en grønn S for hingst uten spatt og en 
rød S for hingst med spatt.  

Undersøkelsen skal foregå etter nærmere retningslinjer fastsatt av FEIF.  Undersøkelsen betales av 
den enkelte hingsteeier.  

Spatt er ikke en diskvalifiserende lidelse, men NIHF anbefaler å unngå bruk av hingst med spatt fordi 
dette er en arvelig lidelse.  

Hingster som er godkjent som 4 åringer og ikke blir vist igjen, må ha spattrøntgen for å opprettholde 
avlsgodkjenningen sin. 

5.4 Testikler  

Klinisk undersøkelse av testiklene gjennomføres i forbindelse med avlskåringer. Ved 
førstegangsvisning skal hingsten skal ha 2 testikler av normal størrelse, normalt leie i pungen, 
symmetriske og av normal konsistens. Rotasjon av en eller begge testikler er ikke uvanlig på noen 
hesterase. Roterte testikler er uønsket, men kun diskvalifiserende dersom begge testiklene er rotert. 
Opplysninger om testiklers størrelse og leie inngår i helsedata som er synlig i Worldfengur med en 
grønn T for godkjente og rød T for underkjente testikler. En testikkelfeil er ikke nødvendigvis 
diskvalifiserende, men NIHF anbefaler å unngå bruk av hingster med testikkelfeil. 

 

5.4 Anke  

Det kan ankes på helseundersøkelse. Utfyllende informasjon/anke sendes til avlsleder innen 14 
dager. 

6. Premiegrader 

Hingster og hopper, totalt for bygning og rideprøve:  

• 7,75–7,99 kvalifiserer til 2.premie.  
• 8,00 og over kvalifiserer til 1.premie.  

6.1 Avkomspremiering av hingster og hopper  

Hester født i Norge eller andre land kan fremstilles for avkomspremiering. Premiegrader tildeles 
etter de til enhver tid gjeldende kriterier på Island.    

7. Bruk av fersk og frossen importert sæd  

Det tillates import av sæd til kunstig inseminasjon av islandshest under følgende forutsetninger:  

Importen skal skje i henhold til de veterinære lover og regler som gjelder for slik import.   
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Inseminering skal registreres i Worldfengur av Stambokkontoret. Det er et krav at sæden stammer fra 
en hingst som har gjennomgått helseundersøkelse, som ikke har diskvalifiserende lidelser, og som er 
avlsbedømt på en avlskåring etter FEIFs regler.  

Registrering av føll etter sædimport krever ikke betalt hingstelisens.  

8. Bevaring av genetisk materiale 

 

Det er tillatt å ta vare på og bruke genetisk materiale (sæd, egg, embryo) ved nedfrysing fra 
avlsgodkjente individer. 

 

9.  FEIF retningslinjer for embryotransplantasjon i Norge.  

Det må søkes til avlsutvalget NIHF og Stambokkontoret om å få gjennomføre en 
embryotransplantasjon, og tillatelse må foreligge før embryotransplantasjon gjennomføres. Tillates 
kan gis under gitte forutsetninger:  

• Surrogathoppe skal være islandshest som er registrert i Worldfengur og har godkjent DNA-
profil  

• Foreldre til surrogat- og donorhoppe skal være bekreftet med DNA  

• Produktet (føll) av en embryotransplantasjon må ha DNA-profil  

• Begrensning for avkom fra en hoppe pr år:  

o Maks 2 føll med embryotransplantasjon  

o Ett føll (hvis det er tvillinger – to) naturlig båret fram av 

sin mor 

o Maks 3 (4) avkom pr år  

• Kloning av hester er ikke lov i Norge   

• Genmanipulasjon er ikke lov i Norge   

For import av embryo fra utlandet gjelder de samme godkjenningsrutiner som ved transplantasjon 
innenlands. Importen må i tillegg skje i henhold til de veterinære lover og regler som gjelder for 
denne typen import.  

10 Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Islandshestforening  

 

10.1 Uoffisielle unghestskuer  

Lokallagene i Norsk Islandshestforening oppfordres til å arrangere unghestskuer. Dette for å 
bevisstgjøre oppdretterne på hvilke kvaliteter ved en unghest som er mer og mindre ønskede.   
Det er utarbeidet egne retningslinjer for unghestskuer.  
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Årspremier/finale unghestskue. 

5-årsklasser arrangeres.  

Særpremier norskfødte hester , både i sport og avl. 

Avls kurs og avlsrytter kurs.       
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