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INTRODUKTION TILL EXPORTHJÄLP
Horses made in Sweden är samlingsnamnet för de projekt Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) gör för att främja svensk avel och uppfödning.
Tillsammans med avelsförbunden jobbar vi för att stärka hästaveln i Sverige.
Som ett steg i det arbetet vill vi hjälpa dig som har sålt eller ska sälja häst
utomlands.
Svenska hästar har gott rykte i världen och många utländska köpare letar
gärna häst här, men det är inte helt lätt att ha koll på alla regler som gäller
vid en export. Vi har därför tagit fram denna guide som hjälp och stöd i
processen. För att du ska vara trygg med att informationen är aktuell och
uppdaterad har vi valt att länka vidare till respektive myndighet eller annan
sida.
Exporthjälpen har tagits fram av HNS tillsammans med Hästnäringens
Avelskommitté. I kommittén ingår organisationerna Swedish Warmblood,
Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet och
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Varmt lycka till med din försäljning!
Augusti 2018
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HÄSTAFFÄRER
INOM EU

MOMS
När du säljer en häst inom EU ska du som regel lägga på moms. Mer om reglerna
kring moms hittar du hos Skatteverket, där kan du även kontrollera mottagarens
VAT-nummer.

länk till Skatteverket
Om att sälja varor till andra EU-länder:

länk till Skatteverket

ATT TRANSPORTERA HÄST
Innan hästen ska transporteras är det bra att vara påläst om vilka regler som gäller.
Jordbruksverket har en sammanställning av reglerna, oavsett transport.

länk till Jordbruksverket

HÄLSOINTYG
När hästen ska transporteras ut ur landet krävs ett hälsointyg. Läs mer om vad det
innebär hos Jordbruksverket. Samma regler gäller inom EU, Norge, Andorra och
Färöarna.

länk till Jordbruksverket

UTFÖRSEL GENERELLT
Beroende på typ av häst och vad du ska göra med den så gäller lite olika regler vid
transport ur landet. Jordbruksverket sammanfattar olika aspekter på sin hemsida,
där finns även detaljerad lagstiftning.

länk till Jordbruksverket

ATT REGISTRERA TRANSPORTEN
Registrerade hästdjur är hästar som är registrerade i en stambok eller har FEI-pass,
dessa hästar kan resa utan att registreras i Traces - en EU-gemensam databas. Alla
andra hästar måste registreras där innan avresa, du
läser mer om hur det går till hos Jordbruksverket.

länk till Jordbruksverket

! KOM IHÅG
Det är bra att ta kontakt med
din avelsorganisation eller
registerförande förening för
att höra vad som gäller hos
dem angående registrering av
exporten. Dvs. att hästen blir
avregistrerad i Sverige.
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HÄSTAFFÄRER
UTANFÖR EU

MOMS OCH TULL
När du säljer en häst utanför EU ska du som regel inte lägga på moms. Skatteverket
beskriver vad som gäller vid export.

länk till Skatteverket
Du kan däremot bli tvungen att betala tull eller andra avgifter till det mottagande
landet. Kontakta tullmyndigheten i det aktuella landet för att få veta vad som gäller.

ALLMÄNNA RÅD VID EXPORT
Att exportera häst utanför EU kräver oftast lite mer förberedelser.
••
••

Kontakta landets ambassad för att få veta vilka regler som gäller.
Kontakta landets veterinärmyndighet för kunskap om krav på hälsointyg,
karantänsbestämmelser och liknande.

Jordbruksverket sammanfattar övergripande vad som är bra att tänka på vid export.

länk till Jordbruksverket

EXPORT TILL NORGE
Ska du exportera en häst till Norge gäller i stort sett samma regler som inom EU. Det
krävs dock att du anmäler hästens import/export till Mattilsynet som är den norska
motsvarigheten till Jordbruksverket.

länk till Mattilsynet
Du måste även betala en tullavgift som är beroende av försäljningspriset, Norska
tullen beskriver detta på sin hemsida.

länk till Norges tullmyndighet

EXPORT TILL USA
United States Departement of Agriculture beskriver vad som gäller angående importtillstånd, karantän och hälsokrav om du ska exportera en häst till USA.

länk till US Departement of Agriculture

! KOM IHÅG
Det är bra att ta kontakt med
din avelsorganisation eller
registerförande förening för
att höra vad som gäller hos
dem angående registrering av
exporten. Dvs. att hästen blir
avregistrerad i Sverige.

HORSES MADE
IN SWEDEN
Horses made in Sweden sätter svensk avel och uppfödning i fokus för
att sprida det svenska konceptet världen över.
I Sverige växer hästar upp i sin naturliga miljö med tillgång till utevistelse
i stora hagar vilket skapar sunda och hållbara individer. Hästarna betar
och håller landskapet öppet samt gynnar den biologiska mångfalden.
Svenskuppfödda hästar bidrar till en levande landsbygd samt en sund och
aktiv livsstil med hästen i fokus.
En svensk häst står för...
☑☑
☑☑
☑☑
☑☑

Trygghet
Hållbarhet
Tradition
Konkurrenskraft
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Njut av härliga bilder under #horsesmadeinsweden på Instagram och
andra sociala medier.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arbetar för och med den svenska hästnäringen.
Vi är en paraplyorganisation med uppdrag att genom kunskap och samverkan långsiktigt
stärka och utveckla svensk hästsektor. Detta blir verklighet genom satsningar på bland
annat utbildning, hästuppfödning och ungdomsverksamhet. HNS ansvarar också för en
hållbar och rationell verksamhet av Hästnäringens Riksanläggningar - Flyinge,
Strömsholm och Wången, samt forskning och utveckling
via Stiftelsen Hästforskning.
HNS - hästen utvecklar och förenar Sverige
www.hastnaringen.se

