
Regelsæt vedrørende CEM for alle avlere i 2022 og 2023 

 

§ 1 Vedrørende hingste 

Stk.  1 Der kræves CEM test af alle hingste, som skal bedække/tappes til insemination. Der 
kræves i bedækningssæsonen 2022, 2 på hinanden følgende negative test med minimum 28 
dages mellemrum inden hingsten kan optages på Fjordhesten Danmarks hingsteliste og må 
starte bedækning/ tapning.    

Stk. 2 Bestyrelsen bemyndiges dog til kun at kræve en test i 2023 såfremt erfaringer med 
testene i 2022 retfærdiggør dette. Beslutningen skal begrundes. 

Stk. 3 Alene analyser foretaget ved Statens Seruminstitut (SSI) anerkendes af Fjordhesten 
Danmark. Den verificerende test skal bestå af 4 svabere fra hver hingst og analyseres som 
PCR-test. 

Stk. 4 Kopi af negative testsvar indsendes til Fjordhesten Danmark, Avlsudvalget senest den 
1. februar. 

Vedrørende hopper 

§ 2  

Stk. 1 Der kræves CEM test af alle hopper, som skal bedækkes/ insemineres. Alene CEM-
negative hopper må bedækkes/ insemineres. Den verificerende test skal bestå af 3 svabere fra 
hver hoppe og analyseres som PCR- test som skal analyseres ved SSI. 

Stk. 2 Føl, som fødes af CEM-positiv hopper, skal testes ved mistanke om CEM 

Sanktioner  

§ 3  

Stk. 1 Der vil blive sanktioneret overfor hingsteejer, hingstelejer eller fodervært, som benytter 
deres hingst til bedækning eller inseminering uden forudgående negativ CEM-test jf. § 1 inden 
start af bedækningssæson.  

Stk. 2 Sanktionering gælder ligeledes ved tilfælde, hvor CEM-positive hingste bruges til 
bedækning eller insemination. 

Stk. 3 Manglende efterlevelse af § 1 vil medføre at hingsteejer/fodervært vil blive ekskluderet 
fra at få hingste optaget på hingstelisten den efterfølgende bedækningssæson. Det er 
hingsteejer, hingsteejer eller fodervært der skal løfte bevisbyrden for, at denne uretmæssigt er 
ekskluderet.  

§ 4  

Stk. 1 Bestyrelsen i Fjordhesten Danmark har kompetence til at træffe afgørelse og 
sanktionere efter § 3.  

Stk. 2 Bestyrelsen skal dokumentere og begrunde afgørelser der træffes efter § 3. 

§ 5  

Tro- og loveerklæring 

Stk. 1 Der bør udfyldes tro- og loveerklæring for hoppe- og hingsteejere, som lader deres hest 
indgå i avl.  

 


