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 Sofia uppdaterar mycket kort kring läget i AHL-projektet i sin helhelt. 

 David uppdaterar kring arbetet med hästdjur- Mycket tid läggs på registerfrågorna och 

anläggningar. Vi har hästdjuren som pilot i RegAHL där vi tar fram praktiska lösningar för 

registerfrågan. Många gränsdragningar som vi diskuterar och vill diskutera i denna grupp. 

 

 Reflektioner från deltagarna från förra mötet. Finns det några orosmoln? 

Kommentarer och diskussion:  

Undrar kring journalföring och anläggningar vilket vi ska diskutera under mötet. Generellt att öka 

kontrollen av smittspridning är bra. Nationellt hästägarregister som ägs av Jordbruksverket hade varit 

bra. Införande av digitalt hästpass skulle underlätta. Effektiviserar informationsregistrering så allt 

samlas i ett och samma system. Oro kring vem som ska vara juridiskt ansvarig av registrering av häst 

eller anläggning men vore bra med fullmakt så någon annan kan delegera. Möjlighet att avregistrera 

flyttade hästar från anläggningen. Det hade varit bra om anläggningsansvarig verifierar så det blir 

tvåpartsverifiering av en förflyttning. Samma som för lantbruksdjur så det både registreras vid in- och 

utflyttning. Innebär mer administration men ger en större säkerhet. I AHL finns krav på inregistrering, 

men det står inte att man måste registrera ut en häst. Det kanske bör finnas en möjlighet att 

registreras ut? Om en häst flyttas utomlands finns annars ingen ny registrering och då står hästen 

kvar på anläggningen i Sverige i systemet. Bra med att kunna registrera genom app eller liknande så 

det blir enkelt.  

Orosmoln: trav- och galoppsporten har många krav på registrering redan. Oro för dubbelarbete i och 

med AHL och att den administrativa bördan kan öka om det inte går att samordna. Om det finns 

register på anläggningar kan det missbrukas av kriminella om uppgifterna hamnar i fel händer, 

exempelvis om någon begär ut information om var alla anläggningar finns på ett visst område. 



Svar: I nuläget finns det utkast och arbetsmaterial kring de frågor Jordbruksverket ska hantera. Det vi 

vet i nuläget är det som står i AHL.  

Regelverket ger inte möjlighet till för mycket digitalisering i form av app då AHL säger att det måste 

vara ett dokument.  

Hur får vi in alla hästar i EU i samma databas? Det är en grundförutsättning att alla hästar finns i 

samma databas och att alla veterinärer och kontrollmyndigheter får tillgång till uppgifterna. Detta 

arbete pågår inom EU men vet inte när det kan finnas på plats eller om det är möjligt.  

Ägarregister har vi valt att inte ha i Sverige. Framförallt pga problem när någon missat en 

registrering. Det har blivit enorma kostnader för den som ska fylla i alla luckor i ägarkedjan. Vi vill inte 

ha den administrationen också. Trav- och galopp har redan detta.  

 Registrering (av anläggningar) 

Den som driver anläggningen ansvarar för registreringen. Den ansvarar också för 

journalföringen och vilka djur som flyttas.  

 

Kommentar: Om det finns en gård med flera anordnare av anläggningar på samma plats. 

Betyder det att det finns olika anläggningar på samma plats? Det finns inga hinder för att 

flera anläggningar överlappar och täcker samma yta. Man kan exempelvis dela på beten osv. 

Detta ska kunna registreras som separata anläggningar i registret.  

 

Vilka olika verksamheter finns? Hur flyttar ni era djur? (typ av verksamhet, kategori osv) 

 

Man ska ange typ av anläggning i registret. Hur kan man dela på dessa? Vi har avelsmaterial 

där man håller på med seminverksamhet vilket är en typ av verksamhet. De som håller 

hästar- finns det någon logisk uppdelning av verksamheter? Många anläggningar är inte 

renodlade utan har många verksamheter i en anläggning. Man kan ha uppfödning, 

hingsthållning, tävlingsstall på samma adress. Hur klassas en sådan anläggning? Även om det 

är samma ägaradress kanske man ska kunna registrera olika epidemiologiska enheter för att 

upprätthålla smittskyddet. Finns separata godkännande av en EU-station som kan vara en del 

av en anläggning. Man borde kunna kategorisera gårdar baserat på omsättning av hästar. 

Hur många lämnar och kommer till anläggningen i snitt på ett år? Om det ska vara 

riskbaserat borde det vara en bra uppdelningen. Flera håller med om detta på mötet.  

Det som är intressant är hur förflyttningen ser ut och av hur många hästar. Kategorisera på 

hur många förflyttningar man har. Flödet in och ut avgör risken. Hur fungerar det på den lilla 

verksamheten? Det måste bli hanterbart. Anläggningar måste riskbedömas, men måste också 

vara enkelt för den som ska registrera sin anläggning. Riskbedömning kan också innehålla 

smittskyddsrutiner hos ägaren exempelvis.  

 

Exempel på typer av hästhållning: 

Tävlingsanläggning 

Ridskola 

Inackorderingsstall 

Avelsston/hingst 

Seminverksamhet 

Hobbyanläggning/stall 

 

 



 

Vi ska ha typ av anläggning men också vilket djur (man ska ange kategorier av djur/art) i 

registret, exempelvis:  

Avelshästar 

Tävlingshästar 

Arbetshäst 

Övriga hästar 

 

Om ett föl föds, vad skulle det vara för kategori? När den är två år, kan den vara tävlingshäst? 

Ska man kategorisera utifrån ålder?  

Man ska inte behöva ändra sin registrering kontinuerligt utan det ska kunna gälla för en 

längre tid.. Vad är syftet med att kategorisera vilken typ av häst? Från EU-perspektiv så vill 

man dela upp hästar som ska gå till livsmedel men är inte aktuellt i Sverige då vi inte har 

uppfödare med detta syfte. Hur många träffar andra hästar? 

 

Sammanfattningsvis: önskemål om indelning helt utifrån hur stora förflyttningar en 

anläggning har.  

 

 Uppsamlingsplatser för hästar. Uppsamling = Uppsamling av hållna landlevande djur från fler 

än en anläggning för en kortare period än den uppehållsperiod som anges för arten. 

 

Finns detta och hur vanligt är det?  

Ja, det förekommer när man ska transportera hästar utomlands. Kan stanna på stall över natt 

osv.  

 

Undantag finns för tävlingar, uppvisning, kollektiva fritidsaktiviteter, auktioner med 

avelsverksamhet och inom ridsporten m.m. 

 

Det kan bli uppsamlingsplats om man plockar upp hästar utomlands där man sen i Sverige 

har hästarna innan de blir upplockade. Kraven på uppsamlingsplatser är hårda. Åker samma 

hästar hem till där de kom ifrån bör det inte bli en uppsamlingsplats.  

 

Transportörer lär ha mycket kontakt med uppsamlingsplatser när det gäller ekonomisk 

verksamhet. Jordbruksverket bör kunna kolla med dessa för mer information kring 

uppsamlingsplatser.  

 

 Journalföring 

Vad ska journalföras och vilka möjligheter finns det till undantag på kraven för journalföring? 

Om vi ska undanta vissa anläggningar- hur drar vi gränsen? 

 

Undantag: till och från anläggningar- vi måste i så fall undanta en hel kategori eller typ av 

anläggningar, inte förflyttningar. Det är transportörer och inte transporter.  

 

Vad är en förflyttning? Ett förslag från JV: Om hästen stallas upp, stoppas in i box eller släpps 

in i hage. Att man drar gränsen om hästen vistas kort på annan läggning. Då kan man slippa 

journalföring för de som åker och tränar på annan anläggningen och sen åker tillbaka. I 

sådana fall behöver vi inte heller föreskrifter utan kan tydligt visa hur vi tolkar saken.  



Kan man undanta anläggningar med låg risk? En tillfällig besök där man inte är inne i 

stallmiljön bör inte behöva registreras. Undanta pga kalenderdagar. Ex 14 dagar är en lång 

tid. Undanta anläggningar med låg risk.  

 

Var går gränsen för ansvar? Det är den som driver anläggningen som har ansvaret. Både 

anläggningsansvarig för plats A och B. Under själv transporten är det transportören som 

ansvarar. Det innebär tre journalanteckningar. Står det i paritet med nyttan? Inte tydligt när 

ansvaret börjar/slutar.  

Bör vi föreskriva undantag eller ska vi tydliggöra vad som gäller för vad (definitioner kring 

förflyttning)? 

 

Det hade varit bra att få tydliga scenarion framför sig för att kunna ta ställning. Kan vi göra 

detta mer konkret till nästa möte? Ja, det skickas ut inför nästa möte.  

 

Troligtvis två möten till innan semesterperioden börjar. Mötesbokningar kommer att skickas 

ut.  

 

Mötet avslutas.  

 


