
 
 

Hantering av hästs uppstallningsplats via Jordbruksverket 
 
 
Hästen måste vara registrerad i Jordbruksverkets CDB-databas 
Alla hästar ska ha hästpass och de ska också vara registrerade i en avelsorganisation eller en 
passutfärdande organisation.  
Avelsorganisationerna (Svensk Galopp) och de passutfärdande organisationerna överför löpande 
information om vilka hästar som finns registrerade till Jordbruksverkets Centrala Hästdatabas (CDB-
databas).  
CDB-databasen är kopplad till anläggningsregistret och om en häst inte finns registrerad i CDB-
databasen kan den inte registreras på en anläggning. Det går att söka i databasen via denna länk Sök 
hästregistret (sjv.se) 
 
Anläggningsansvarig ska registrera anläggning.  
Görs via Jordbruksverkets hemsida inloggning via BankID. 
Sedan den 1 oktober 2021 ska alla som driver en anläggning med hästar ha registrerat sin anläggning 
och vilka hästar som hålls på anläggningen. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om reglerna 
och hur man ska gå till väga. Där finns även en manual, instruktionsfilmer och information om när du 
behöver fullmakt. Inloggning sker med hjälp av BankID.  
Jordbruksverket rekommenderar att man använder någon av webbläsarna Google Chrome eller 
Firefox för bästa funktion. Om man använder Internet Explorer kan tjänsten fungera mindre bra.  
 
De som gör något av följande ska registrera sin anläggning: 
 

• Galoppbanor (Hos Jägersro ansvarar Jägersro Trav även för galopphästarna) ansvarar den 
anläggningsansvarige för att registrera de delar av anläggningen som de själva bedriver 
verksamhet i (t ex, gäststallar och övriga stall utan permanent verksamhet).  

• Galopptränare som hyr stall på banan ansvarar för registrering av just den anläggningen. 
Alla hästar som står på anläggningen ska registreras. OBS! Om man hyr ut boxar till en annan 
tränare ansvarar tränaren som hyr stallet för att dessa hästar registreras. 

• Driver anläggning/-ar där hästar hålls, oavsett antal hästar (t ex ett stall, en fastighet eller ett 
bete). 

 
Är det flera som delar på en anläggning ska en person utses till "aktör" och ansvara för att registrera 
anläggningen och samtliga hästar där. Om en häst lämnar anläggningen mer än 30 dagar ska den 
föras ut från anläggningen. 
 
I formuläret Registrera anläggning (Jordbruksverkets hemsida) registreras anläggningens hästar som 
hämtas in från Jordbruksverkets databas CDB. 
 
Observera! Om man inte registrerar sin anläggning och håller uppgifterna aktuella bryter man mot 
EU-förordningen och riskerar påföljder. Då får man bland annat inte förflytta sina hästar. Ingen får 
heller ta emot djur från din anläggning. From mitten av oktober 2021 kommer hälsointyget som 
krävs vid gränspassage utfärdas digitalt med underlag från Jordbruksverkets Centrala Databas. 
Hästen måste då vara registrerad på en anläggning för att hälsointyg ska kunna utfärdas och hästen 
ska kunna läggas in i Traces.  
 
 

https://etjanst.sjv.se/asken/faces/hastreg/searchHastreg.jsp
https://etjanst.sjv.se/asken/faces/hastreg/searchHastreg.jsp
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-och-avelsmaterial


 
 
 
Transport utomlands 
Distriktsveterinären loggar in i det webbaserade systemet Traces och registrerar in hästar 
som ska transporteras utomlands. 
När en häst åker utomlands för att tävla inom Norden krävs inget hälsointyg, då tillämpas en 
förenklad gränspassage genom att en egenförsäkran fylls i. I egenförsäkran finns uppgifter om 
hästarna samt reseinformation samt en försäkran om att hästen/hästarna inte kommer från en 
anläggning med restriktioner eller onormal dödlighet utan fastställd orsak och att djuren inte haft 
kontakt med djur som omfattas av förflyttningsrestriktioner. 
Regler för transporter utomlands vid tävling finns på Svensk Galopps hemsida under Starta häst 
utomlands - Svensk Galopp 
Om en häst tävlar utanför Skandinavien krävs ett hälsointyg samt registrering i Traces. Det är även 
viktigt att kontrollera om destinationslandet har fler krav vid inresa.  
 
Transport utomlands av annan orsak 
Om hästen reser utomlands av en annan orsak än tävling måste hästen ha med sig ett hälsointyg 
utfärdat av en distriktsveterinär. Hälsointyget får inte vara äldre än 48 timmar vid gränspassagen. 
Distriktsveterinären registrerar även hästen i det webbaserade systemet Traces. Om ett sto som 
reser utomlands har ett föl vid sidan så ska detta föl ha med sig en tillfällig identitetshandling som 
innehåller fölets registreringsnummer, chipnummer och signalementbeskrivning.  
 
Registrera transportör och ansöka om transportörstillstånd 
Den som transporterar hästar (både inom Sverige och till/från andra länder) behöver se över om 
denne måste registrera sig som transportör och/eller ansöka om transportörstillstånd. 
Jordbruksverkets hemsida Läs mer och registrera här. 
 
Hästar som säljs på auktion  
Om en häst reser utomlands för att vara med på en auktion så är det anläggningen där auktionen 
hålls som är destinationen. Så om auktionen hålls på York är det Yorks anläggningsID som ska anges 
eller om det är en dansk åring ska säljas på den svenska auktionen på Åby så är det anläggningsid för 
Åby som ska anges.   
 
Om en häst säljs till utlandet på en auktion i Sverige kommer distriktsveterinären som gör 
hälsointyget och registrerar hästen i Traces att lägga avreseanläggningens anläggningsid som 
avreseplats. Det är alltså inte anläggningsid för var hästen normalt befinner sig som ska används 
utan anläggningsid för platsen där den befinner sig när den ska resa.  
 
 
Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL 
(Animal Health Law Djurhälsoförordningen trädde i kraft 210421) ). Allt är inte klart men 
Jordbruksverkets webbplats uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara. 
Vill du veta mer? 
Jordbruksverkets webbutbildning.  
 
Jordbruksverkets samlade information om AHL när det kommer till hästar. 
 
 

https://www.svenskgalopp.se/trana-och-tavla/starta-hast-utomlands/
https://www.svenskgalopp.se/trana-och-tavla/starta-hast-utomlands/
https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/transportor---flytta-djur-mellan-lander
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/vart-uppdrag/en-ny-djurhalsoforordning-ahl/webbutbildning-om-ahl
https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/vart-uppdrag/en-ny-djurhalsoforordning-ahl/hastar-och-hastdjur---det-har-innebar-de-nya-reglerna
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