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Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsprogrammer er udarbejdet af Ena Sparre i samarbejde med 
Avlsledelsen og Bestyrelsen. Grundlaget er Knabstrupperforeningen for Danmarks ’Regler og 
Standarder’ der efter krav fra Fødevarestyrelsen og på et mandat fra generalforsamlingen i 2017 er 
opdelt i 8 Avlsprogrammer.  
Avlsprogrammerne opdateres løbende med nyeste vedtagelser. 
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INDLEDNING 

I. RACENS NAVN OG UDSPRING 

II. FORMÅL 

III. FORENINGENS/STAMBOGENS HISTORIE 

IV. GEOGRAFISK OMRÅDE 

V. AVLSPRINCIPPER 

I. RACENS NAVN OG UDSPRING 
Knabstrupperen er en gammel dansk kulturrace, der har sit udspring på Knabstrup Hovedgård. 
Landsbyen Knabstrup, som også har givet Knabstrupperen sit navn, ligger ved Mørkøv på 
Nordvestsjælland. Stammoderen, kaldet Flæbehoppen eller Flæbe I, var en hoppe, som de spanske 
tropper medbragte til Danmark under Napoleonskrigene. Det første Knabstrupperføl blev født i 1813, 
og hingsten Thor født 1847 regnes for racens egentlig stamfader. 
 
II. FORMÅL 
Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsprogrammer har til formål at bevare og fremme avlen af 
Knabstrupperracen efter de på generalforsamlingen vedtagne typestandarder. 
 
III. FORENINGENS/STAMBOGENS HISTORIE 
Knabstrupperforeningen for Danmark er en demokratisk, non profit organisation, der er 
moderforbund for Knabstrupperracen. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der 
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
 
Knabstrupperhesteavlsforeningen for Holbæk Amt blev stiftet den 21. november 1947, og den 20. 
marts 1971 blev foreningen landsdækkende under navnet Knabstrupperforeningen for Danmark. 
 
Den 26. juni 1972 blev der indgået en samarbejdsaftale med Landsudvalget for Heste. Aftalen 
omfattede bl.a. stambogsføringen af Knabstruppere, som SEGES siden har forestået. 
 
Den 24. september 1998 blev Knabstrupperforeningen for Danmark EU-anerkendt af 
Fødevaredirektoratet. 
 
Knabstrupperforeningen for Danmark er EU-anerkendt som fører af den oprindelige stambog for 
Knabstruppere jævnfør brev af 18.04.2002 fra Fødevaredirektoratet.  
 
Standarderne/Avlsprogrammerne 
Den standard, der i dag hedder Knabstrupper Sportsridehesten, er den oprindelige beskrivelse af 
Knabstrupperen fra foreningens start. Det er således fra disse Knabstruppere alle øvrige 
Knabstrupperheste og –Avlsprogrammer udspringer - også på globalt plan.  
 
Allerede i 1972 lavede man dog en størrelsesopdeling, så der blev skelnet mellem Knabstrupperhest 
over 147 cm i stangmål og Knabstrupperponyer på max. 147 cm i stangmål. 
 
I 1992 blev en egentlig standard for Knabstrupperponyen vedtaget. 
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I 1998 blev standarden for Knabstrupper Miniatureponyen vedtaget. 
 
Standarden for Knabstrupperen af klassisk type blev vedtaget i 2005 
 
I 2017 blev det vedtaget, at ’Regler og Standarder’ blev opdelt i 8 avlsprogrammer, idet de hidtidige 4 
standarder ligeledes blev opdelt i Renavl og ikke renavl. De 8 Avlsprogrammer er således: 

Renavlet Knabstrupper Sportsridehest 
Knabstrupper Sportsridehest 
Renavlet Knabstrupper af Klassisk Type 
Knabstrupper af Klassisk Type 
Renavlet Knabstrupper Pony 
Knabstrupper Pony 
Renavlet Knabstrupper Miniaturepony 
Knabstrupper Miniaturepony 

 
Renavlen og bevaringsarbejdet 
Knabstrupperen er såvel nationalt som international anerkendt som en bevaringsværdig race. 
I 1994 blev definitionen af renavl vedtaget. 
I 1998 vedtages regler for hingste med sjældne og bevaringsværdige blodlinier. 
I 2001 blev Renavlsprogrammet vedtaget. 
Den 29. april 2002 indgår Knabstrupperforeningen for Danmark den første kontrakt med 
Genressourceudvalget 1 
12. november 2005 indgår Knabstrupperforeningen for Danmark en samarbejdsaftale med 
Genressourceudvalget, nu Bevaringsudvalget. 
I 2017 vedtages mærkningsordning for Historiske Blodlinjer 
 
Stambogsføring 
Knabstrupperforeningen for Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Landsudvalget for Heste 
om stambogsføring m.v. Det praktiske arbejde med stambogsføring, pasudstedelse etc. er outsourcet til 
SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N. Stambogsføringen og sker i overensstemmelse 
med Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter, Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for 
stambogsføring og øvrig gældende lovgivning på området. 
 
I 1977 blev den første Knabstrupperstambog publiceret under navnet ’Kåringsregister for 
Knabstrupperheste Kåret i årene 1970-71-72-73-74-75-76’. Siden er der med jævne mellemrum 
udkommet Knabstrupperstambøger over Knabstruppere, der er stillet til kåring eller anden form for 
bedømmelse m.v.  
 
IV. GEOGRAFISK OMRÅDE 
Knabstrupperforeningen for Danmark er opstået som en dansk national forening for en dansk national 
race. Knabstrupperhesten har vist sig at være en eksportsucces, så i takt med at behovet for 

                                                           
1 Det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer er nedsat af 
Miljø- og fødevareministeriet. Bevaringsudvalget skal rådgive Miljø- og Fødevareministeriet i spørgsmål om bevaring af 
genressourcer hos oprindelige danske husdyr. Udvalget skal endvidere bistå Miljø- og Fødevareministeriet med at fremme 
den fælles danske bevaringsindsats for oprindelige danske husdyrracer og dermed sikre den fremadrettede bevaring af 
genressourcer. 
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stambogsføring og kåringer er opstået rundt omkring i verden, er foreningen blevet global. 
Knabstrupperforeningen for Danmark opererer i Danmark, hele EU samt overalt i resten af verden, 
hvor medlemmer ønsker foreningens ydelser og det er praktisk muligt. 
 
V. AVLSPRINCIPPER 
Avlsmål 
Knabstrupperhesten er en brugshest, egnet til mange formål på højt niveau.  
Knabstrupperforeningen for Danmark lægger vægt på, at knabstrupperhesten bibeholder sit gode 
temperament, store holdbarhed og karakteristiske farve, som den historisk er kendt for. 
 
Knabstrupperløden 
Knabstrupperracen er kendt for sin meget karakteristiske, stærkt varierende lød, som 
Knabstrupperforeningen for Danmark ønsker at bibeholde.  
Det betyder, at farvemønstre, der er ødelæggende for Knabstrupperløden, som eksempelvis 
gråskimmel- og pintofarven, er uønskede.  
Genetisk er Knabstrupperløden dominant, hvilket betyder at ensfarvede heste, der ikke selv har 
knabstrupperløden, skal krydses med et individ, der har løden, for at afkommet har mulighed for at 
arve den karakteristiske lød. Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter tillader ikke krydsning 
mellem to individer, hvor ingen af parterne har knabstrupperlød. 
I øvrigt bedømmes hestene ikke for deres lød, og kåringsresultater afhænger af eksteriør og bevægelse 
uden skelen til hestens lød. 
 
Racestandarder 
Knabstrupperracen bedømmes efter 4 typestandarder. Den standard, en hest bedømmes efter, 
bestemmes bl.a. af hestens størrelse og eksteriør. 
 
De fire standarder: 

Sportsridehesten 
Den Klassiske Knabstrupper type 
Knabstrupperponyen 
Miniatureknabstrupperponyen 

er udførligt beskrevet i Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsprogrammer, der yderligere er 
opdelt i en afdeling for renavl/ikke renavl resulterende i samlet 8 avlsprogrammer. 
 
Bevægelighed mellem avlsprogrammerne 
Knabstruppere fra de forskellige avlsprogrammer kan i en vis udstrækning indgå i de øvrige 
Knabstrupper avlsprogrammer jævnfør retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks 
vedtægter.  
 
Afstamningskrav 
Stambogen er opdelt i et hovedafsnit og 3 supplerende afsnit. Såvel hovedafsnit som de supplerende 
afsnit er yderligere underopdelt og heraf fremgår indplaceringsmuligheder og –krav. Se 2.2 i 
Avlsprogrammerne 
 
Renavl 
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Knabstrupperforeningen for Danmarks minimumskriterium for, hvornår en Knabstrupper kan 
betragtes som renavlet, er 7/8 blodrenhed i 3 generationer eller 12/16 blodrenhed i 4 generationer.  
 
Indkrydsning 
Knabstrupperforeningen for Danmark tillader indkrydsning med heste fra en række avlsforbund. Disse 
forbund lever op til Knabstrupperforeningen for Danmarks eksteriør- og kåringsmæssige krav, der 
naturligvis afspejler KNNs egne kåringsregler. 
Da KNN også opererer udenfor Danmarks grænser, udvides listen af tilsvarende tilladte udenlandske 
indkrydsningsforbund løbende som behovet opstår. 
 
Kåringssystem 
Hingste 

 Kun hingste fra stambogens hovedafsnit E, og som opfylder Knabstrupperforeningen for 
Danmarks øvrige krav, kan godkendes til avl jævnfør vedtægterne. 

 Før en hingst må anvendes i avlen, skal den være bedømt og fundet egnet til avl jævnfør 
retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. 

 Før en hingst kan opnå endelige kåring/kåring for livstid, skal den have aflagt og bestået en 
brugsprøve. Dette har været obligatorisk siden 1974. 
Knabstrupperforeningen for Danmark afholder 1-dags materialprøve for hjemmetrænede heste; 
men anerkender andre brugsprøver. For brugsprøver aflagt udenfor Knabstrupperforeningen 
for Danmarks regi afgør Avlsledelsen i hvert enkelt tilfælde om prøven kan godkendes. 

 En hingst kan maximalt have avlsgodkendelse i 2 år, hvorefter den skal stille til og bestå en 
materialprøve for yderlige at kunne indgå i avlen. 

 Hingste, der afstamningsmæssigt er renavlede; men som evt. ikke opfylder øvrige kvalitetskrav 
for at kunne tildeles en ordinær avlsgodkendelse, har en ekstraordinær mulighed for i et 
begrænset omfang alligevel at indgå i avlen. Hingsten kan tildeles en begrænset 
bedækningstilladelse jævnfør Renavlsprogrammet og få mulighed for at producere op til 10 
afkom. 

 Hingste kan opnå medalje for afkom. Der skal stilles en samling af hingstens afkom jævnfør 
retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. 

 Hingste kan opnå elitestatus jævnfør Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter.  
 

Hopper 

 Hopper fra såvel stambogens hovedafsnit som supplerende afsnit og som opfylder 
Knabstrupperforeningen for Danmarks øvrige krav, kan fremstilles til kåring jævnfør 
vedtægterne. 

 For at opnå kåring, skal hopper stilles til eksteriørbedømmelse jævnfør retningslinjerne i 
Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. 

 Hopper kan som tegn på anvendelighed få tilføjet et ”R” til stambogsnummeret eksempelvis 
ved aflæggelse af en brugsprøve godkendt af Knabstrupperforeningen for Danmark jævnfør 
retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. Knabstrupperforeningen 
for Danmark afholder 1-dags materialprøve for hjemmetrænede heste; men anerkender også 
andre brugsprøver. For brugsprøver aflagt udenfor Knabstrupperforeningen for Danmarks regi 
afgør Avlsledelsen i hvert enkelt tilfælde om prøven kan godkendes. 
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 Hopper kan opnå medalje for afkom. Der skal stilles en samling af hoppens afkom jævnfør 
retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter.  

 Hopper kan opnå elitestatus jævnfør Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. 
 

Vallakker 

 Vallakker kan stilles til eksteriørbedømmelse jævnfør retningslinjerne i Knabstrupperforeningen 
for Danmarks vedtægter.  

 Vallakker kan aflægge en brugsprøve jævnfør retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for 
Danmarks vedtægter. Knabstrupperforeningen for Danmark afholder 1-dags materialprøve for 
hjemmetrænede heste; men anerkender også andre brugsprøver. For brugsprøver aflagt udenfor 
Knabstrupperforeningen for Danmarks regi afgør Avlsledelsen i hvert enkelt tilfælde om 
prøven kan godkendes. 

Føl og plage 

 Føl og plage af godkendt afstamning kan stille til bedømmelse jævnfør retningslinjerne i 
Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter.  

 
Knabstrupperforeningen for Danmark fastlægger hvert år tid og sted for afholdelse af kåringer jævnfør 
retningslinjerne i Knabstrupperforeningen for Danmarks vedtægter. 
 
DNA-krav 
Knabstrupperforeningen for Danmark kræver DNA-test af kårede hopper samt DNA-test og 
afstamningsverificering af hingste, der skal indgå i avlen.  
 
Dyrlæge 
For alle hingste, der ønskes indsat i avlen, samt alle heste, der skal aflægge materialprøve, er det et krav, 
at de underkastes en klinisk undersøgelse udført af en tilsagt hestedyrlæge på skuepladsen. Kun heste, 
der godkendes af dyrlægen, kan fortsætte til videre bedømmelse. 
 
Dommere 
Til at forestå bedømmelserne udpeger Knabstrupperforeningen for Danmarks Avlsledelse et 
dommerhold, som skal godkendes af Bestyrelsen. Knabstrupperforeningen uddanner dommere fra 
egne rækker efter mesterlæreprincippet. Der er mulighed for at supplere dommerholdet med konsulent 
fra SEGES|Heste, examineret berider, springdommer, testrytter etc.  
 
 
 
 

 

 

 

 


