
Hvor er din hest født?

Hvor er hestens  
pas udstedt?

Der er ikke krav om, 
 at du registrerer  

hesten i Danmark

Hvornår er hestens  
pas udstedt?

Hvornår er hesten  
importeret?

Din hest skal  
registreres i Danmark

Udenfor EUAndet EU-landDanmark

Udenfor 
Danmark

Efter 1. januar 
2016

Før 1. januar 
2016

Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse

SEGES  
eller godkendt dansk  

avlsforbund

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

Din hest er allerede  
registreret jf. den nye 

forordning. Du skal ikke 
foretage dig yderligere.

Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Aarhus N · 8740 5000 · fax 8740 5010
hestekontoret@vfl.dk  · www.hestekontoret.dk



Har hesten dansk pas?

Hvornår er ændringen 
sket?

Ændringer i ejerskifte  
skal indberettes til  

pasudstedende organ  
jf. tidligere lovgivning

Det er valgfrit, om du  
vil registrere ændringen  
i Danmark eller hos den  
oprindelige pasudsteder  

i andet EU-land

Ændringer skal ind- 
berettes til SEGES uanset, 

hvor hestens pas er 
 udstedt

Hobbyhest  
(uden godkendt afstamning  

— ofte lysegrønne pas)

Nej

Hest registreret i
EU-godkendt forbund

Ja

Hest fra ikke  
EU-land

Efter 1. januar 
2016

Før 1. januar 
2016

Ansvaret for registreringen ligger hos hestens ejer og fristen er 30 dage

En ændring kan være:
• Ejerskifte
• Ændring i signalement  

f.eks. nyt chipnummer
• Ændring af konsumstatus
• Skift af status fra hobbyhest 

til registreret hest

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
REGISTRERING AF ÆNDRINGER

Ændringer skal  
indberettes til relevant  

pasudsteder i  
Danmark

Hvilken type hest  
er der tale om?
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Hvornår er udelukkelsen  
i hestens pas dateret?

Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 14 dage for udelukkelse pga medicinsk behandling.  
Fristen er 30 dage for udelukkelse ved ejer selv. 

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
UDELUKKELSE FRA KONSUM

Udelukkelsen er gyldig, 
uanset om det er dyrlæge, 

ejer eller udstedende  
organ, der har skrevet  

under i passet

For at være udelukket fra konsum skal passet:
1. Være underskrevet af ejeren  

og attesteret af udstedende organ  
eller

2. Være underskrevet af ejeren og den ansvar- 
lige dyrlæge ifm. medicinering OG attesteret 
af udstedende organ i hestens opholdsland 
eller

3. Være påtegnet af det udstedende organ  
i forbindelse med udstedelse af duplikat- 
eller erstatningspas 
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Efter 1. januar 
2016

Før 1. januar 
2016



Det er brugeren af hesten der er ansvarlig for, at hestepasset kan fremskaffes umiddelbart

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
PASSETS TILVEJEBRINGELSE OG MEDICINSK BEHANDLING

Fødevarestyrelsen har præciseret, at dyrlægen ikke har lov at behandle en hest 
med lægemidler, der udelukker hestenfra konsum, hvis hesten ikke har et pas  
og passet er til stede. 

Det betyder at passet skal kunne fremskaffes umiddelbart. Fødevarestyrelsens 
tidligere udmeldte regel om fremskaffelse af passet inden for tre timer er  
altså afskaffet.

Ansvaret lå tidligere hos ejer, men er nu flyttet til bruger. Definitionen på bruger  
er bred og kan i nogle tilfælde også betyde, at hestens opstaldningssted kan  
have et ansvar.
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Ved eksport  
af heste med danske pas 

udstedt før 1. januar 2016

Ved import  
af heste med udenlandsk 
pas efter 1. januar 2016
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Ansvaret for at passet opdateres ligger hos brugeren af hesten.

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
OPDATERING AF HESTEPAS

1. Det anbefales at passet indsendes til opdat-
ering med afsnit 1, del C i sit oprindelsesland 
før den importeres til Danmark

2. Er dette ikke sket, anbefales det at passet 
sendes til opdatering hos oprindelig pas- 
udstedende organisation i udlandet

3. Opdateringen kan dog også foretages af rele-
vant pasudstedende organisation i Danmark

Efter 1. januar 2016 indeholder 
 nyudstedte pas et afsnit 1, del C. 

Eksisterende pas vil ikke skulle opdateres, 
med mindre hesten tager permanent ophold  

i et andet land efter 1. januar 2016

Det anbefales at passet 
indsendes til opdatering 

med afsnit 1, del C  
før hesten forlader  

landet

Afsnit 1, del C anvendes til 
registrering af 
1. anmeldt permanent ophold 

i Danmark
2. Anmeldt pas udstedt i en 

anden medlemsstat
3. Ændringer i identifikations- 

oplsyninger



Ansvaret for at ansøge om udstedelse af hestepas er hesteejerens.

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
ÆNDREDE PROCEDURER VED UDSTEDELSE AF HESTEPAS
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Deadline for udstedelse af hestepasset er 12 måneder fra hestens fødselsdato. Der skal dog 
være ansøgt om pas senest 10 måneder efter hestens fødselsdato.

Hvis passet ikke er udstedt rettidigt, vil det blive mærket, som duplikat- eller erstatningspas 
og hesten vil blive udelukket fra slagtning til konsum.

Det er ikke længere muligt blot, at sætte en chiplabel i passet, hvis hesten chipmærkes.  
Enten skal siden med labelen lamineres af pasudstedende organisation eller chipnummeret 
skal være printet i passet.

Der er mulighed for, at bestille et midlertidigt dokument, når hestens pas er inde til opdat-
ering, så man kan transportere hesten og rejse med den til andre EU-lande (dog skal hesten 
have et sundhedscertifikat, hvis den skal ud af landet).



Ansvaret for at melde hesten død er slagteriets, når det handler om slagteheste.
Ansvaret for at melde hesten død er brugers, når hesten er afgået på anden måde end slagtning. 
Tidsfristen for indsendelse af hestepasset er 30 dage.

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262
NÅR HESTEN DØR

Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Aarhus N · 8740 5000 · fax 8740 5010
hestekontoret@vfl.dk  · www.hestekontoret.dk

Hvis en hest slagtes i Danmark, sender slagteriet passet til SEGES. 
Ejercertifikatet skal indsendes til det udstedende organ.

Hvis hesten forsvinder eller aflives skal pas og ejercertifikat sendes til det oprinde-
ligt udstedende organ eller det udstedende organ der har opdateret passet.

Det er muligt at få passet retur mod betaling af et gebyr. 
Ejercertifikatet kan ikke sendes retur.




