
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ny passförordning från och med den 1 juli-nya regler gäller! 
 
Från och med den 1 juli i år kommer en ny passförordning att tas i bruk. Detta kommer att 
innebära en del förändringar, både för rasföreningarna och för hästägarna. Det är främst 
två anledningar som ligger till grund för de nya passen; karenstiden vid 
medicinbehandlingar kontrolleras sedan ett antal år tillbaka och hästköttet får inte 
användas till livsmedel om hästen behandlats med vissa läkemedel. Den andra 
anledningen, som tillkommit i den nya förordningen, är smittskyddet. Hästar får inte resa 
utan hästpass och veterinär ska kunna ogiltigförklara passet om hästen bär på en 
smittsam sjukdom. 
 
I dagsläget håller Jordbruksverket på med att ta fram en mall för hur de nya hästpassen 
ska se ut, en mall som förövrigt varit på remissrunda hos rasföreningarna. Jordbruksverket 
har också informerat verksamma veterinärer om de nya reglerna och även tullverket och 
livsmedelsverket kommer att tilltalas. Kontrollansvaret kommer i framtiden att ligga på 
Länsstyrelsen och kontrollen kommer att ligga på individnivå, vid besök på gårdar, stopp 
av transporter samt kontroll av de organisationer som utfärdar hästpassen. Hästar kommer 
från och med den 1 juli 2009 inte att få hållas utan giltigt hästpass, hästens ras, ålder eller 
användningsområde spelar ingen roll.  
 
Ett godkänt pass ska innehålla hästens färg och chipnummer. Inom ASVH har 
chipmärkning varit obligatoriskt vid nyregistrering sedan flera år tillbaka och för de hästar 
som redan har ett godkänt hästpass (se nedan) kommer chipmärkning inte att krävas-det 
är dock inget fel att göra det. För dig som ännu inte skaffat ett godkänt hästpass, utan 
fortfarande har det gamla ID-beviset/registreringsbeviset/hästpasset krävs inget chip för de 
handlingar som skickas in för komplettering före den 1/7 2009.  
 
För att passet ska vara godkänt krävs också att det innehåller ett så kallat UELN-nummer. 
Det skulle kunna liknas vid ett internationellt registreringsnummer, innehållande femton 
siffror. De tre första siffrorna visar vilket land hästen kommer från, nästa tre siffror visar 
vilket avelsförbund hästen är registrerad i. Resterande siffror består av hästens 
registreringsnummer. För äldre hästar som inte har UELN-nummer i sitt pass behöver 
ingen komplettering göras. 
 
Ett godkänt hästpass måste även bland annat innehålla hästens namn, födelseår, sidorna 
för livsmedelsbehandling samt uppgifter om passets giltighet. En veterinär ska alltså vid 
eventuell smitta kunna ogiltigförklara passhandlingen under en viss tid, vilket därmed gör 
det omöjligt för hästen att lämna stallet/gården.  
 
Enligt den nya förordningen ska passet alltid finnas tillhands vid transport av hästen. Om 
hästen transporteras till fots (där ridning ingår) ska passet kunna visas upp inom tre 
timmar. De flesta ser passet som en värdehandling och är tveksamma till att låta till 
exempel en stallägare förvara hästpasset. Ett tips från Jordbruksverkets handläggare är 
att göra ett avtal med stallägaren där det framgår att han är ansvarig för passhandlingen, 
har rätt att låta behandla hästen vid eventuell sjukdom, samt vem som står för en eventuell 
kostnad om passet skulle förkomma.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
För ASVH innebär den nya passförordningen en omställning. Kravet är nämligen att fölen 
måste ha sina pass SENAST den 31 december födelseåret (alternativt efter sex månader 
om fölet fötts senare än den 1 juli). Mer information kommer att skickas ut inom en snar 
framtid, men klart är i alla fall att hästägarna måste skicka in registreringshandlingarna för 
fölen betydligt tidigare än förr om åren. Många drar sig för att göra chipmärkningen när 
fölet är för litet, men enligt Jordbruksverkets veterinär är det inga problem efter att fölet 
blivit en månad gammal. ASVH kommer att skicka ut mer information till uppfödarna inom 
en snar framtid för att i största mån undvika missförstånd och förseningar. Mer information 
om den nya förordningen finns även på Jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se. 
 

ASVHs pass-och id-handlingar 
 

Nedan finns en tabell över de pass/id-handlingar som är godkända hos ASVH. Om din 
hästs handling inte är godkänd som hästpass, se information på www.asvh.se om hur du 
ska komplettera. 
 
A5-format, liggande, framsida av 
genomskinlig plast, baksida av svart-eller 
mörkblå plast, sammansatt med nitar 

GODKÄNT HÄSTPASS!! 

A5-format, stående, fram-och baksida av 
mörkblå eller grå plast. Häftad, text 
”Identitetshandling” eller ”Hästpass” på 
framsidan, innehåller inget UELN-
nummer 

EJ GODKÄNT SOM HÄSTPASS 

A4-format, grönt eller vitt 
registreringsbevis med uppfödar-och 
härstamningsuppgifter 

EJ GODKÄNT SOM HÄSTPASS 

Utländsk passhandling innehållande ifyllt 
konturdiagram OCH sidor för 
livsmedelsbehandling 

GODKÄNT HÄSTPASS 

Utländsk passliknande handling som 
INTE innehåller konturdiagram och/eller 
sidorna för livsmedelsbehandling 

EJ GODKÄNT SOM HÄSTPASS 

 
 


