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Hästpasset är en identitetshandling
Hästpassets funktion är att vara en identitetshandling som följer hästen 
genom livet. Det innehåller vissa grunduppgifter om hästen, exempelvis 
härstamning, ras, färg, märkning med mera. Hästpasset ska säkerställa 
att det är rätt häst som bedöms, behandlas, besiktigas, säljs, slaktas, 
tävlar och så vidare. Därför är det viktigt att hästpasset alltid finns till-
gängligt för den som för tillfället har hand om hästen.

När används hästpasset?
Hästpasset kan användas vid många tillfällen, inte minst när veterinä-
ren behandlar hästen. När hästen vaccineras eller behandlas med vissa 
läkemedel ska veterinären fylla i detta i hästpasset. Det gäller läkemedel 
som finns på den så kallade sex-månaderslistan. Hästar som behand-
lats med sådana läkemedel får inte slaktas för att bli livsmedel inom 
sex månader efter avslutad behandling. Om det i passet står att hästen 
inte får slaktas för att bli livsmedel behöver inte veterinären fylla i andra 
behandlingar än vaccinationer i hästpasset.

Hästpasset kan också användas för att minska risken för spridning av 
vissa sjukdomar. I hästpasset kan officiella veterinärer ange att hästen 
inte får flyttas. Detta kan bli aktuellt om det på en anläggning eller i 
ett område finns vissa smittsamma sjukdomar. En korrekt hantering av 
hästpasset kan därför minska risken att dessa smittsamma sjukdomar 
kommer till Sverige, och om de gör det, begränsa spridningen inom 
landet genom att man kan se om en häst får förflyttas eller inte. 

Hur skaffar jag pass till min häst?
Kontrollera vilka krav på handlingar den avelsorganisation som ska 
registrera din häst ställer. Kontakta en id-kontrollant som är behörig att 
chipmärka. Kontrollanten märker hästen och fyller i de delar av kon-
turdiagrammet som behövs i passet. Du skickar sedan alla handlingar, 
chipmärkningsrapport, betäckningsbevis et cetera till avelsorganisatio-
nen. Avelsorganisationen skickar hästpasset till dig.

När ska hästen ha pass?
Hästar som föds senast den 30 juni ska ha pass den 31 december samma 
år. Hästar som föds den 1 juli eller senare ska ha pass senast när de är 
sex månader gamla. Vid import av hästar från länder utanför EU, där 
hästarna inte har något pass, ska du ansöka om ett pass inom 30 dagar 
från att hästen tullats in i EU. Observera att hästar som förs in till Sverige 
från ett annat land inom EU redan ska ha ett hästpass. 

Var ska passet förvaras?
Passet ska alltid följa med hästen! Undantagen är när du förflyttar 
hästen till fots, till exempel vid ridning, körning eller liknande. I dessa 
fall ska du kunna visa upp passet inom tre timmar. Ett annat undantag 
är i nödsituationer till exempel då hästen måste transporteras akut till 
veterinär. Lastar du hästen för att transportera den till träning, tävling 
eller liknande, ska passet följa med hästen. Detsamma gäller även i 
normalfallet när hästen ska behandlas av veterinär. När hästen dör ska 
passet makuleras och hästens död ska registreras i avelsorganisatio-
nens databas.

Vem är ansvarig för att hästen har pass?
Både hästägaren och hästhållaren är ansvariga för att hästen har pass. 
Hästhållare är den som har ansvar för hästen under längre eller kortare 
tid. Länsstyrelsen är kontrollmyndighet och kan kontrollera om hästen 
har pass och att hästpasset finns hos den som har ansvar för hästen. 

Vad gör jag om passet försvunnit?
Om passet försvunnit ska du ansöka om ett duplikat eller ett ersättande 
pass hos den utfärdande föreningen. Kan djurets identitet fastställas 
utfärdas ett duplikat annars en ersättande identitetshandling. En häst 
som fått ett duplikat eller en ersättande identitetshandling får inte 
slaktas för att bli livsmedel.

Vid frågor kontakta avelsorganisationerna. En förteckning över dessa samt mer  information finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se 
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