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Inledning  
 

Syfte med kontrollen 

Hästpass är ett verktyg för att minska spridning av sjukdomar och säkerställa att inte 

läkemedelsrester finns i hästkött som kan bli livsmedel. Syftet med kontrollen är att 

säkerställa att de gällande regelverken följs, så som att hästägare har hästpass för sina hästar, 

att hästpassen används på rätt sätt vid tex förflyttningar och att hästpassen hålls uppdaterade.  

 

Vägledningens utformning  

Jämfört med tidigare hästpassvägledning så har vi nu delat upp den i tre delar; en allmän som 

innehåller de övergripande delarna med två tillhörande bilagor. Detta är bilaga 1 som 

beskriver kontrollen av hästpass på djurhållarnivå.  

 

Hänvisningar till författningstext till samtliga kontrollpunkter återfinns i checklistan ”kontroll 

av hästpass, djurhållare” bilaga 1 i detta dokument, dessa upprepas därför inte i vägledningen. 

Du kan även ladda ner checklistan separat från Jordbruksverkets hemsida.  

 

Definitioner 

Djurhållare: Varje fysisk eller juridisk person som äger ett hästdjur eller har ansvar för dess 

skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, antingen tillfälligt eller permanent, 

även under transport, på marknader eller under tävlingar, kapplöpningar och 

kulturevenemang. 

Registrerat hästdjur: varje hästdjur som: 

i)  är infört eller registrerat och berättigat till införande i en stambok, i enlighet med de 

bestämmelser som fastställts i enlighet med artikel 4.2 b i direktiv 90/427/EEG, och som 

identifierats genom en identitetshandling enligt artikel 8.1 i det direktivet, eller 

ii)  är en häst, inklusive ponny, som är registrerad hos en internationell sammanslutning eller 

organisation som har överinseende över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning och som 

identifierats genom en identitetshandling som utfärdats av den nationella filialen till den 

sammanslutningen eller organisationen. 

 
 

Hästdjur för avel och produktion: Andra hästdjur än de som avses som registrerat hästdjur 

eller hästdjur för slakt. 

 

Hästdjur för slakt: Hästdjur avsedda att transporteras till ett slakteri för slakt, antingen direkt 

eller via en sådan godkänd uppsamlingsplats som avses i artikel 7 i direktiv 2009/156/EG.  

 

Registerförande förening: Av Jordbruksverket utsedd organisation eller sammanslutning som 

för eller upprättar ett register över hästdjur för avel och produktion och som utfärdar 

identitetshandlingar (hästpass) för hästdjur för avel och produktion.  

 

Närmare vägledning om djurhållare och hästpass 

Djurhållaren är ansvarig för att hästen har hästpass och att det är tillgängligt m.m. Därför blir 

djurhållaren viktig i samband med kontrollen. Enligt definitionen kan det alltså skifta 

momentant vem som är djurhållare när ansvaret för hästen övergår från en person till en 

annan. Den väsentliga frågan blir då istället när man kan anses som ansvarig för en häst.  
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Viktiga förutsättningar att känna till vad gäller hästhållare, ägare och hästpass. 

 Djurhållaren behöver per automatik inte vara ägaren 

 Passet tillhör inte ägaren eller djurhållaren utan avelsorganisationen 

 Passet är inte ett ägarbevis 

 Passet är en identitetshandling som alltid ska följa hästen, oberoende av ägarskap, 

tvister, omhändertagande etc. 

 

Hästpass 1. Hästen har hästpass 
Kontrollen bör omfatta: 

Kontroll om hästen har hästpass. 

 

Vägledning 

Denna kontrollpunkt hänger ihop med kontrollpunkt 2, 3 och 4. Man kan inte veta om hästen 

har ett hästpass utan att kontrollera om hästpasset hör ihop med hästen (kontrollpunkt 3). För 

att kunna se hästpasset vid kontrollen så måste det vara tillgängligt (kontrollpunkt 2). Dock 

kan man kontrollera om hästen någon gång har haft ett hästpass genom att kolla om hästen 

finns i den centrala hästdatabasen under förutsättning att hästen är märkt. Hästpasset måste 

vara komplett samt giltigt (kontrollpunkt 4).  

 

Om hästen är under 12 månader och inte lämnat födelseanläggningen utan stoet bör denna 

kontrollpunkt markeras som ”Ej aktuell”. Detta eftersom hästar som är under 12 månader inte 

behöver hästpass om de inte har lämnat födelseanläggningen utan stoet. I detta fall ska 

kontrollpunkt 6 och 7 kontrolleras.  

 

Om hästen är över 12 månader men djurhållaren har skickat in hästpassansökan i tid se fråga 

6.  

 

När hästpasset är hos en avelsorganisation eller registerförande förening för uppdatering kan 

djurhållaren i vissa fall få en provisorisk handling beroende på vilken organisation hästpasset 

är skickat till. Hästen bör bedömas ha hästpass i dessa fall. Kontrollera om det finns 

bekräftelser på att passet är inskickat alternativt kolla med aktuell organisation.  

 

Hästpass 2. Hästens hästpass är tillgängligt 
Kontrollen bör omfatta: 

Om hästens hästpass är tillgängligt. 

 

Vägledning 

Hästpasset ska följa med hästen och ska kunna visas utan dröjsmål där hästen befinner sig vid 

kontroll av hästpass. Utan dröjsmål bör innebära att: 

 Hästpasset ska finnas tillgängligt. 

 Hästpasset ska kunna hämtas direkt. Djurhållaren ska inte behöva åka någonstans för 

att hämta det.  



5 
Jordbruksverket 2018-09-18 

 Hästpasset behöver inte förvaras eller finnas i stallet. Beroende på omständigheterna 

kan hästpasset förvaras i bostadshus/kontor/annan närbelägen lokal och betraktas som 

tillgängligt.   

 

Det finns några fall där hästpasset inte måste medfölja hästen. Dessa fall är: 

 Om hästen behöver transporteras i en nödsituation.  

 Om hästen reser med sin mamma (och är beroende av stoet eller fosterstoet, fölet får 

alltså inte vara avvant) och inte är över 12 månader gammal. 

 Om hästen har en s.k. provisorisk handling som är utfärdad av den passutfärdande 

organisationen som har hästpasset inne för uppdatering av uppgifter. 

 

Hästpass 3. Hästpasset hör ihop med hästen 
Kontrollen bör omfatta: 

 Kontroll med chipavläsning att chipnumret stämmer med chipnumret i hästpasset.  

 Om chipmärkning saknas kontrollera om det finns alternativ märkning som stämmer 

överens med identiteten i hästpasset. Kontrollera om konturdiagrammet och 

beskrivningen av hästen i hästpasset stämmer överens med den kontrollerade hästen.  

 

Vägledning 

Chippet kan i vissa fall förflytta sig i hästen så det är viktigt att leta efter chipet på ett större 

område i de fall hästen ska ha ett chip och det inte hittas där det ska sitta. Om chipet inte hittas 

bör en annan chipläsare testas. Med undantag för vissa hästar som fått hästpass mellan den 1 

juli 2009 och 1 januari 2016 innehåller hästpassen även ett konturdiagram. Från 2009 kan 

även konturdiagrammet i vissa fall ha ersatts av ett foto av hästen. Kontrollera om detta 

stämmer. Om hästen inte har ett ifyllt konturdiagram och chippet inte kan läsas av kan hästen 

inte identifieras och det går därmed inte att fastställa att hästpasset hör till den aktuella hästen. 

 

Hästpass 4. Hästpasset är komplett 
Kontrollen bör omfatta: 

 Att följande avsnitt finnas med: 

 Identitet 

 Medicinska behandlingar 

 Möjlighet att upphäva hästpassets giltighet för förflyttning (hästpass 

utfärdade efter 1 juli 2009) 

 Ägaruppgifter – behöver inte vara ifylld 

o För registrerade hästdjur ska det dessutom finnas 

 Härstamningsbevis 

 Registrering av identitetskontroller 

 Registrering av vaccinationer mot hästinfluensa 

 Registrering av vaccinationer mot andra sjukdomar 

 Laboratorieundersökningar 

o Hästpasset kan även innehålla 

 Grundläggande hälsovillkor 

 Kastanjer 
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Hästpassets utseende bör också kontrolleras. Nedan följer kraven som finns på hästpassets 

utseende. 

 Sedan 1 juli 2009:  

o Odelbart format, det ska inte vara möjligt att dela hästpasset (exempelvis nitat).  

o UELN, är ett format på hästens identitetsnummer. 

o Inget krav på konturdiagram om hästen är märkt, om hästpasset är utfärdat 

innan 1 januari 2016.  

 Sedan 1 januari 2016: 

o Häfte 

o Maskinellt fastnitat 

o Skyddande pärm 

o Konturdiagram och märkning 

Vägledning 

Hästpasset ser lite olika ut beroende på när det utfärdades samt om det är ett registrerat 

hästdjur eller ett hästdjur för avel och produktion.  

 

Hästpass 5. Hästen finns i den centrala hästdatabasen 
Kontrollen bör omfatta: 

 Om hästen finns i den svenska databasen. 

Det är möjligt att göra det via den sökfunktion som finns för allmänheten, men också 

via er särskilda inloggning. 

 Har hästen blivit märkt efter att hästpasset utfärdades? 

o Är rätt chipnummer registrerat i databasen (kan vara flera och då ska alla vara i 

databasen)?  

 Är hästen uttagen ur livsmedelskedjan? 

o Är detta registrerat i den centrala databasen? 

 Är hästens status som registrerat hästdjur eller hästdjur för avel och produktion korrekt 

i databasen? 

Vägledning 

Det är möjligt att avgöra om hästen finns i den centrala hästdatabasen via den sökfunktion 

som finns för allmänheten.  

 

Det är viktigt att fundera över vem det är som ”gjort fel” vid brister på denna kontrollpunkt. 

Är det djurhållaren eller avelsorganisationen? Det bör kontrolleras om djurhållaren kan visa 

att han/hon har skickat in eventuell information (såsom kopior på passet för att organisationen 

ska uppdatera informationen) till avelsorganisationen. Kontrollera också om 

avelsorganisationen har registrerat informationen i den centrala hästdatabasen. Om hästpasset 

är utfärdat av en organisation i Sverige som inte registrerat det i databasen är detta en brist hos 

organisationen och inte hos hästhållaren. 
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Hästpass 6. Djurhållaren har lämnat in en ansökan om hästpass om hästen 

(fölet) är mer än 6 månader gammal eller senast 31 december födelseåret. 

Beroende på vilket som inträffar sist. Kontrollpunkten avser hästar som är 

12 månader eller yngre. 
Kontrollen bör omfatta: 

Om hästen har hästpass och är 12 månader eller yngre är kraven uppfyllda. Om inte ska du 

fortsätta att kontrollera enligt nedan. 

 

Hästen ska ha hästpass senast vid 12 månaders ålder. För en häst som är född senast den 30 

juni ska ansökan om hästpass vara hos avelsorganisationen eller den registerförande 

föreningen senast den 31 december födelseåret. För en häst som är född efter det 30 juni ska 

ansökan om hästpass vara hos avelsorganisationen eller den registerförande föreningen senast 

vid 6 månaders ålder.  

 

Kontrollera om hästen har lämnat födelseanläggningen permanent utan sin mamma. Då måste 

hästen ha ett hästpass oavsett ålder.  

 

Kontrollera hur gammal fölet är och om det är chipmärkt. Efterfråga kopior på ansökan om 

hästpass. För att kontrollera om djurhållaren har skickat in ansökan om hästpass kan du också 

kontakta avelsorganisationen eller den registerförande föreningen. Lista med kontaktuppgifter 

till avelsorganisationerna och registerförande föreningarna finns på Jordbruksverkets hemsida.  

 

I de fall man har svårt att bedöma fölets ålder kan betäckningsrapporter/intyg användas.  

 

Om hästen är över 12 månader ska den ha hästpass. Det kan finnas fall där djurhållaren har 

ansökt om hästpass i rätt tid, bristen är då istället hos avelsorganisationen eller den 

registerförande föreningen.   

 

Vägledning 

Denna kontrollpunkt bör endast kontrolleras om hästen är 12 månader eller yngre, alternativt 

om ansökan är korrekt inskickad men avelsorganisationen eller den registerförande 

föreningen inte har utfärdat hästpasset i tid.  

 

Djurhållaren får ansöka om identitetshandling till hästen till en organisation i en annan 

medlemsstat, men då ska hästhållaren tilläggsregistrera hästen hos avelsorganisation här i 

Sverige senast 30 dagar efter att de fått hästpasset. 

 

Om djurhållaren har ansökt om hästpass i rätt tid men hästpasset har inte skickats ut till 

djurhållaren inom utsatt tid bör detta meddelas den länsstyrelse som har kontrollansvaret för 

den aktuella organisationen.  

 



8 
Jordbruksverket 2018-09-18 

Hästpass 7. Om hästen är importerad eller införd från ett annat land. 

Djurhållaren har ansökt om registrering av hästen genom befintlig 

identitetshandling till lämplig passutfärdande organisation i Sverige inom 

30 dagar från det att hästen importerades eller fördes infördes i Sverige  
Kontrollen bör omfatta: 

Kontrollera om hästpasset är signerat av svensk avelsorganisation eller är utfärdat i Sverige, i 

så fall är kravet uppfyllt.  

 

Om hästpasset är utfärdat i ett annat land ska djurhållaren ändå alltid ansöka om registrering 

av hästens genom befintlig identitetshandling i en organisation eller registerförande förening i 

Sverige.  

 

Om hästen är importerad från tredje land ska ansökan om hästpass (om identitetshandling inte 

kan uppdateras) göras inom 30 dagar. Om identitetshandlingen innehåller allt som ett hästpass 

ska göra räcker det att ansöka om registrering av befintlig identitetshandling.  

 

Kontrollera om hästens uppgifter finns i den centrala databasen. 

 

Vägledning 

Denna kontrollpunkt kontrolleras endast om hästen är importerad från tredje land eller införd 

från ett annat EU-land alternativt har ett hästpass utfärdat i ett annat land.  

 

Djurhållaren kan ha skickat hästpasset till avelsorganisationen eller den registerförande 

föreningen för signering. Avelsorganisationen eller den registerförande föreningen bör kunna 

bekräfta att organisationen har hästpasset för signering. Kontrollpunkten är uppfylld om 

hästpasset finns hos avelsorganisationen eller den registerförande föreningen för signering.  
 

Hästpass 8. Djurhållaren har uppdaterat uppgifterna i identitetshandlingen 

(hästpasset) 
Kontrollen bör omfatta: 

 Att hästpasset är uppdaterat i följande fall: 

o Djurhållaren är skyldig att skicka in uppgifter om uppdatering vid kastration.  

o Efter chipmärkning.  

o Om hästen har tagits ut ur livsmedelskedjan. 

o Om det har behövts göras någon ändring på signalementbeskrivningen etc.  

I samtliga fall förutom om hästen har tagits ut livsmedelskedjan (inom 14 dagar) ska 

hästpasset skickas in till avelsorganisationen eller den registerförande förening där hästen är 

registrerad inom 30 dagar från det att ändringen skett. 

 

Djurhållaren ska inom 14 dagar meddela passutfärdande organisation om att hästen har tagits 

ut ur livsmedelskedjan av veterinär på grund av medicinsk behandling. Djurhållaren kan göra 

en online anmälan om den funktionen finns hos  avelsorganisationen eller den registerförande 

föreningen. Annars ska hästpasset skickas in till organisationen på samma sätt som i punkten 

ovan, men inom 14 dagar. 
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Vägledning 

Har någon uppgift i hästpasset ändrats efter utfärdande datum i hästpasset, kontrollera om 

organisationen gjort en signatur i hästpasset som visar att de tagit emot en uppdatering. I 

hästpass utfärdade efter den 1 januari 2016 signeras hästpasset i del C.  

 

Du kan kontrollera när senaste ändringen av hästpasset är registrerad i den centrala 

databasen. 

 

Hästpass 9. Djurhållaren har skickat in hästpasset till passutfärdande 

organisation inom 30 dagar om hästen har dött eller gått förlorad. Detta 

innefattar också om hästen omhändertagits av myndighet. 
Kontrollen bör omfatta: 

 Att hästpasset är skickat till aktuell avelsorganisation om hästen har dött.  

 Om hästen har omhändertagits av myndighet ska djurhållaren, om djurhållaren inte har 

lämnat ifrån sig hästpasset till myndigheten, skicka det till avelsorganisationen inom 

30 dagar.  

 

Vägledning 

Vid ett omhändertagande enligt djurskyddslagen ska hästpasset överlämnas till den nya 

djurhållaren, eftersom det är den nya djurhållaren som är ansvarig för att hästen har hästpass 

och hästpasset ska finnas där hästen befinner sig. Djurägaren kan dock enligt artikel 35 i 

hästpassförordningen skicka hästpasset till avelsorganisationen inom 30 dagar då hästen anses 

gått förlorad för djurägaren. När det gäller hanteringen i samband med omhändertagandet 

behöver ni som länsstyrelse informera aktuell avelsorganisation/registerförande förening om 

vilken häst det gäller och vem som är den nya djurhållaren så att avelsorganisationen kan 

skicka hästpasset till rätt person när de har fått in det.  

 

Ett bra sätt att kontrollera om hästpasset är skickat till avelsorganisationen är att fråga 

avelsorganisationen om de har fått det. 

 

Kontrollera i den centrala databasen:  Finns uppgifter om att en häst dött eller avlivats så 

kan man kontrollera om detta är registrerat i den centrala hästdatabasen, alternativt hos den 

utfärdande organisationen. Djurhållaren kan ha fått tillbaks hästpasset som minne men det 

ska då vara tydligt makulerat av organisationen. 
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Bilaga 1 

Checklista 
Hästpass 
 

 Kontroll av hästpass, djurhållare 

Hästpass 1  Hästen har hästpass1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Förordning (EU) 2015/262 art. 3 & 23 

 

Ja 

 

Nej 

Om 

hästen är 

under 12 

månader 

överväg 

”ej 

aktuellt” 

 

Ej kontr. 
 

Ej aktuellt 

 Om 

hästen 

kan vara 

under 12 

månader, 

se punkt 6 

& 7 

Kommentar:      

Hästpass 2 Hästens pass är tillgängligt. 

 
Förordning (EU) 2015/262 art. 23 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ej kontr. 

 

Ej aktuellt 

 

Kommentar:      

Hästpass 3  Hästpasset hör ihop med hästen.  
 
Förordning (EU) 2015/262 art. 3 

 

Ja 

 

Nej 

 

Ej kontr. 
 

Ej aktuellt 

 

Kommentar:      

Hästpass 4  Hästpasset är komplett.  
 
Förordning (EU) 2015/262 art. 7 

  

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 
 

Ej aktuellt 

 

Kommentar:      

Hästpass 5 Hästen finns i den centrala hästdatabasen. 

 
Förordning (EU) 2015/262 art 27 

  

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 
 

Ej aktuellt 

 

Kommentar:      

Hästpass 6 Djurhållaren har lämnat in en ansökan om hästpass 

om hästen (fölet) är mer än 6 månader gammal eller 

senast 31 december födelseåret. Beroende på vilket 

som inträffar sist. Kontrollpunkten avser hästar som 

är 12 månader eller yngre. 

 
Förordning (EU) 2015/262 art. 12 

  

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 

 

Ej aktuellt 

Kommentar:      

                                                           
1 För att kunna markera ”Ja” på denna kontrollpunkt krävs att kontrollpunkterna 2-4 är markerade med ”Ja”.  
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Hästpass 7 Om hästen är importerad eller införd från ett annat 

land. Djurhållaren har ansökt om registrering av 

hästen genom befintlig identitetshandling till lämplig 

passutfärdande organisation i Sverige inom 30 dagar 

från det att hästen importerades eller fördes infördes 

i Sverige  

 
Förordning (EU) 2015/262 art. 15 

 

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 

 

Ej aktuellt 

Kommentar:      

Hästpass 8 Djurhållaren har uppdaterat uppgifterna i 

identitetshandlingen (hästpasset).  

 
Förordning (EU) 2015/262 art. 27 & 37 punkt 4.  

 

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 

 

Ej aktuellt 

Kommentar:      

Hästpass 9 Djurhållaren har skickat in hästpasset till 

passutfärdande organisation inom 30 dagar om 

hästen har dött eller gått förlorad. Detta innefattar 

också om hästen omhändertagits av myndighet. 

 
Förordning (EU) 2015/262 art. 35 

 

Ja 

  

Nej 

 

Ej kontr. 

 

Ej aktuellt 

Kommentar:      

 

 


