
 

 

Guide til registrering hos SEGES Heste 
 

Hingsteliste og indberetning af bedækning 

 

Registreringen starter med bedækningsindberetningen. Denne foretages af hingsteholder (eller af dyrlæge, 

hvis der er tale om inseminering med hingste, der opholder sig uden for Danmark). 

 

Hingsteholderen indsender dette skema: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/3/1/6/be-

daekningsskema.pdf. Indberetning kan dog også foretages online med hingsteholderabonnement til 

www.hestedata.dk. 

 

Registreringen af bedækning skal ske senest 14 dage efter hoppen første gang er bedækket. Tidsfristen 

skyldes et ønske fra Landsudvalget for Heste (som består af repræsentanter for alle de danske avlsforbund) 

om at kunne offentliggøre reproduktionsstatistik så som ifolingsrater. Senere indberetning er mulig, men 

medfører et ekstragebyr. For 2021-føl, der oprindeligt skulle have været registreret i UK, men grundet Brexit 

nu skal registreres i Danmark, vil der ikke være ekstragebyr på bedækningsindberetningen. 

 

For at bedækningen kan indberettes skal hingsten være optaget på hingstelisten hos SEGES Heste. Dette 

kræver at hingsten er 1) godkendt til avl (kåring eller licens; i DK, UK eller EU-land) og 2) Er oprettet i den 

danske hestedatabase og 3) er afstamningskontrolleret ved DNA. Er disse forhold i orden, kan hingsten op-

tages blot ved at give besked om, at dette ønskes, til mkh@seges.dk  

 

Registrering af føllet 

 

Når bedækningen er indberettet, modtager hoppens ejer i december måned en mail fra SEGES Heste med 

bekræftelse på indberetningen. Denne bruges til at checke, at alt er korrekt registreret. 

 

Herefter skal der ikke gøres mere, før føllet er født. Så indsendes der en følanmeldelse – dette gøres senest 

40 dage efter foling: https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/d/b/1/foelanmeldelse_dk.pdf 

 

Efter følanmeldelsen får opdrætter en kvittering for indberetningen, hvor føllets registreringsnummer, 

fødsesldato, navn og forældre fremgår. Når denne er modtaget, er føllet korrekt registreret.  

 

Der vil også her være anført, om der skulle være krav om DNA af føl eller hoppe i forbindelse med folingen.  

 

Mærkning af føllet 

 

Der er i SEGES-regi flere muligheder for at få chipmærket sit føl: 

 

1. Der findes en række mærkepladser, hvor føllet kan mærkes til reduceret pris. Foreningen har mulig-

hed for at bestille en mærkeplads, fx i forbindelse med kåring/show – kravet hertil er blot, at man kan 

samle minimum 10 føl. Mærkning af føl på en mærkeplads vil næsten altid være den billigste måde 

at få føllet mærket på. 

2. Det er muligt at lade egen dyrlæge mærke føllet. I så tilfælde skal bestilles et skema fra SEGES He-

ste, som dyrlægen udfylder i forbindelse med mærkningen. 
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3. Hvis man har fået kvittering for følanmeldelse, vil man automatisk modtage et tilbud om mærkning 

fra SEGES Hestes mærkere på opstaldningsadressen. Mærkerne kører typisk i perioden september-

januar. 

 

Udstedelse af pas 

 

Når føllet er mærket, udstedes hestepasset. Dette tilsendes føllets opdrætter, med mindre føllet i mellemti-

den er ejerskiftet. Deadline for udstedelse af hestepasset følger EU-lovgivningen. 

 

2021-årgangen 

 

SEGES Heste er bevidste om, at en del avlere, der normalt registrerer føl i England i forbindelse med Brexit 

er sat i en uheldig situation i forhold til 2021-årgangen. Der vil derfor ikke blive opkrævet gebyrer for for sen 

indberetning af bedækning foretaget i 2020. Vi anbefaler, at avlerne kontakter os for at få styr på hingsteli-

steoptagelser og bedækningsindberetninger, hvorefter 2021-årgangen kan registreres uden problemer og 

ikke mindst uden ekstra gebyrer. 

 

Yderligere spørgsmål 

 

Har du spørgsmål til registrering af føl eller andre spørgsmål omhandlende registrering hos SEGES Heste er 

du altid velkommen til at kontakte Maiken Holm på mkh@seges.dk eller tlf. 87405472.  

Du kan også finde mere info om følregistrering her: https://www.landbrugsinfo.dk/public/9/3/a/heste_saa-

dan_registrerer_dit_foel 
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Priser 

Priserne på registrering hos SEGES Heste kan være svært sammenlignelige med den prisstruktur, man er 

vant til fra de engelske forbund, da priserne ligger på forskellige ydelser. Herunder findes til eksempel en 

sammenligning op mod Welsh Pony and Cob Society. 

 

  SEGES WPCS medlem WPCS ikke medlem 

Årligt medlemskab 0 £40,5 0 

Optagelse af hingst på hingsteliste 

(pr. år til ubegrænset antal hopper; 
har hingsten kun 1 hoppe, opnås 1/2 pris) 370  0 0 

Indberetning af bedækning 
(Indberetning foretages senest 14 dage efter 
første bedækning/lukning i stod;  
ved senere indberetning opkræves ekstra) 425 0 0 

Indberetning af føl 
(Indberetning foretages senest 40 dage efter 
foling;  
ved senere indberetning opkræves ekstra) 

0 £35,5 £79 

DNA-bestemmelse af hoppe 

(samme krav uanset registreringsforbund;  
gælder ved registrering af hoppens første 
welshføl 
 uanset hvor dette er registreret) 

Afregnes direkte til valg-
frit laboratorie £50 £50 

Mærkning af føl 
(forskellige løsninger er mulige; denne er den 
billigste og gælder ved mærkning på central 
plads af SEGES mærker) 300 Afregnes med dyrlæge Afregnes med dyrlæge 

Porto, forsikret forsendelse til ud-
land   DKK100 DKK100 

Porto, forsikret forsendelse af pas   £7,5 £7,5 

Udstedelse af hestepas 375     

Lovpligtig registrering i opholds-
landet 0 270 270 

Billigste pasmulighed for føllets 
opdrætter 
(kurs 8,5) 

1100 
+ hingsteholders betaling 
for hingsteliste 

635,5  
+ afregning til dyrlæge 
for chipmærkning  
+ forsendelse til WPCS 
+ WPCS medlemskab 

1005,25 
+ afregning til dyrlæge 
for chipmærkning 
+ forsendelse til WPCS 

Pris per føl; tænkt eksempel ved 
opdrætter med 5 føl, chipmærk-
ning på mærkeplads ved SEGES 
mærker for DK løsning og en pris 
på chipmærkning på kr. 550, 15% 
på 2. hest, 30% på 3. hest, kørsel 
dyrlæge kr. 210 (www.horse-
doc.dk) for WPCS løsning 1174 1158,85 1459,75 

Hvis chipmærkning foretaget ved 
dyrlæge  
som ovenfor i samme prismodel 1498,5 1158,85 1459,75 

 


