
Skickas till

Jordbruksverket
Enheten för foder och hälsa
551 82  Jönköping
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PersonnummerEfternamn och samtliga förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Telefonr bostad (inkl. riktnummer)

Födelseort och län/annat land än Sverige Medborgarskap (om ej svenskt)

Personuppgifter 

Avgift

Jag har betalat i förskott och bifogar kvittot

Enheten för foder och hälsa

ANSÖKAN 
- godkännande för hovslagare med 
svenskt behörighetsbevis

Utdelningsadress 1)

Postnummer

E-postadress

Postort Land Telefonr arbete (inkl. riktnummer)

Kön

Man Kvinna

Datum Namnteckning

Underskrift

Mobiltelefonnummer

Personuppgifter som lämnas på denna 
ansökningsblankett registreras av 
Jordbruksverket i ett register över
djurhälsopersonal.

1) 	 Djurhälsopersonal ska via brev, e-post eller fax lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och arbetsplats till 
	 	 Jordbruksverket när någon av dessa uppgifter ändras (2 kap § 1 SJVFS 2009:85)

Utbildning/yrkeserfarenhet

Officiellt vidimerad kopia  kursintyg grundutbildning	

Officiellt vidimerad kopia  kursintyg tilläggsutbildning	

Intyg i original av genomförd praktik

Arbetsgivarintyg/intyg om näringsverksamhet i original

Personbevis i original

Jag ansöker enligt alternativ 1

Officiellt vidimerad kopia  kursintyg genomgått delarna 
smittskydd, djurskydd och allmän hästkunskap

Jag ansöker enligt alternativ 2

Officiellt vidimerad kopia  kursintyg tilläggsutbildning	

Officiellt vidimerad kopia  av gesällbrev	

Personbevis i original

Officiellt vidimerad kopia  kursintyg tilläggsutbildning	

Arbetsgivarintyg/intyg om näringsverksamhet i original

Personbevis i original

Jag ansöker enligt alternativ 3

Dokument som ska bifogas ansökan, se nästa sida!

Publicering av personuppgifter

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras i en lista över godkända hovslagare på Jordbruksverkets hemsida

OBS!
Officiellt vidimerad kopia,
se information andra sidan.

Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) ska sökanden ha betalat en avgift innan ansökan handläggs. Avgiften för godkännande 
som hovslagare är f.n. 1350 kronor (för aktuell avgift se Jordbruksverkets hemsida). Avgiften betalas in till Jordbruksverkets bankgiro 
5693-2486. 
Observera vid inbetalningen att det är viktigt att personnummer och yrkesutbildning anges.



Information för dig som är hovslagare 

Ansökan om godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård
En hovslagare som av Jordbruksverket bedömts ha tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens får, efter ansökan hos 
Jordbruksverket, godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. För att få bli godkänd ska du ha uppfyllt 
kraven enligt ett av följande tre alternativ:

Alternativ 1

Du har med godkända resultat genomgått den grundutbildning och den tilläggsutbildning till hovslagare som har fastställts i 
särskilt beslut av Jordbruksverket. 

Utöver grundutbildningen har du inhämtat 40 veckors handledd praktik.

Du har minst ett års yrkeserfarenhet som hovslagare, motsvarande 50 % av heltid. 

Alternativ 2

Du har med godkända resultat genomgått delarna smittskydd, djurskydd och allmän hästkunskap motsvarande den 
grundutbildning för hovslagare som fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket. 

Du har med godkända resultat genomgått den tilläggsutbildning för hovslagare som har fastställts i särskilt beslut av 
Jordbruksverket.

Du har med godkänt resultat genomgått ett gesällprov som är godkänt av Hantverksrådet.

Alternativ 3

Du har med godkänt resultat genomgått den tilläggsutbildning för hovslagare som är fastställt i särskilt beslut av 
Jordbruksverket.

 Du har minst tio års yrkeserfarenhet som hovslagare, motsvarande minst 50 % av heltid.

En veterinär som har specialistkompetens i hästens sjukdomar skriver ett intyg som visar att du enligt deras bedömning
har utfört och behärskar de moment som gäller för grundutbildningen som har fastställts i särskilt beslut av
Jordbruksverket. 

En hovslagare som redan har fått godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård skriver ett intyg som visar att 
du, enligt bedömning, har utfört och behärskar de moment som gäller för grundutbildningen som har fastställts i särskilt 
beslut av Jordbruksverket

Officiellt vidimerad kopia
Med officiell vidimering av dokument menas att kopians överensstämmelse med originalet är intygat av:

• den instans som utfärdar originalet, eller

• en myndighet i det land originalet är utfärdat, eller 

• en myndighet i Sverige (t.ex. polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skatteverket, biblioteket, notarius publicus 
etc.) 

För att en vidimering skall vara giltig krävs förutom namnunderskrift av den som intygar, att en stämpel finns som 
innehåller uppgifter om myndighetens namn, adress och telefonnummer. 
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