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David gick igenom sin presentation.
Förstudien är klar och det nuvarande anläggningsregistret ska byggas ut. Det kommer göras
en koppling till den centrala hästdatabasen.
Tanken är att man ska kunna registrera sin anläggning digitalt. Alla anläggningar som
hanterar avelsmaterial (även lagring) ska registreras.
Alla anläggningar ska vara registrerade som håller djur som inte hålls i hushållet. Registret
kommer förmodligen ha många syften framför allt smittskydd men det kan även användas vid
exempelvis samhällsplanering.
Jordbruksverket ser inte att de ha möjlighet att ge undantag enligt artikel 85, pga. artikel 109
d) iv, eftersom den kräver en koppling mellan hästen och en anläggning. Artikel 85 skulle
kunna användas till exempelvis hundar.
Önskemål att man ska utreda vilka som kan begära ut uppgifter ur registret innan det startar.
M16. Avel och identifiering av hästar. Nuvarande föreskrift ska tas bort. Identifieringsdelarna
in i ”AHL-föreskrift”. Delegering av identifiering och utfärdande av hästpass. Vi vill ge

avelsorganisationerna möjlighet att arbeta ungefär som de gör i dagsläget. Avelsdelarna
gällande stambokföring slås ihop med övriga djurslag.
Fråga om hur man ska hantera hästar som är registrerade i bilagor. De ska enligt AHL nu bli
endast ”hästdjur”. Problemet är att bilaga är tydligt definierat i 2016/1012 och att de är till för
hästar som inte kan registreras i stamboken, men där avkommor kan komma in i stamboken.
För att lösa detta problem så får man ”döpa om” bilagan och göra det till en del av stamboken.
Det blir nya föreskrifter om semin och embryoverksamhet nationellt. Vi slår ihop alla djurslag
i en föreskrift. För häst blir det inga förändringar. För de andra djurslagen kommer det ske
viss modernisering eftersom föreskrifterna är gamla.
Förflyttning mellan medlemsstater. Alla hästar ska in i Traces oavsett om de är registrerade
eller inte. Vi arbetar med undantaget mellan Norge, Sverige, Danmark och Finland men det är
inte klart ännu.
Det finns risk att man släpper krav för ”icke förtecknade” sjukdomar. Risken är att vi får in
hästar som egentligen inte borde ha kommit hit. Enligt förslaget kollar man bara att hästarna
ska vara i skicka att transporteras djurskyddsmässigt.
Fråga om akutsjukvård. Om man har närmre till klinik i angränsande länder, vill ha in det i
avtalet. Vi tar med oss frågan och ser om det går att lägga in i avtalet.
Diskussion om FEI pass.
Journalföring
Vi fokuserar på anläggningar med landlevande djur. Man kommer behöva journalföra art,
kategori, antal och identifiering. Förflyttningar till och ifrån anläggningen, ursprungsort och
destination, datum. Dokument (hästpass). Dödlighet. Biosäkerhetsåtgärder, övervakning,
behandling, testresultat och andra relevanta uppgifter.
Journalföring (2019/2035, 24). Unik kod, födelsedatum och anläggning.
Medlemsstaten får undanta anläggningar som utgör låg risk för spridning av förtecknade
sjukdomar från kravet på att journalföra vissa eller alla uppgifter.
0-allternativet (inga föreskrifter). Alla kraven på journalföring gäller (alla uppgifter under alla
omständigheter).
Andra alternativ är att ge undantag från all journalföring som går. Eller undantag från
journalföring av vissa av uppgifterna i förordningen.
Man kan inte registrera ett föl på anläggningen före den har fått ett hästpass. Det kan vara bra
att kunna visa detta i journalföringen.
Förslag att man endast ska ha journalföring på hästar som inte fått hästpass. Eller på hästar
som endast vistas en kortare tid på en anläggning.
Jordbruksverket vill försöka undanta journalföring för korta förflyttningar exempelvis
träningar och tävlingar (över dagen).
Fråga. Vad vill staten med journalföringen? Något som vi behöver fundera över och
informera om.

Hästnäringen vill ha en så liten administrativ börda som möjligt. Jordbruksverket har tagit
med sig hästnäringens önskan.
Nästa mötesbokning kommer nästa vecka. Materialet kommer ut en vecka innan mötet.
Mötet avslutades. Nästa möte 28 augusti.

