INFORMASJON TIL HESTEEIERE I
FORBINDELSE MED KRAV SOM STILLES TIL
HESTER VED SLAKTING

1. Krav til identifisering/hestepass
Hester identifiseres ved et hestepass, som utstedes av instans godkjent av
Mattilsynet for føring av dyreregister/stambok for hest. Hestepasset knyttes til hesten
ved signalement og evt. mikrochipnummer. Har hesten mikrochip må det verifiseres
at passet og mikrochipnummeret stemmer overens.
Det følger av velferdsforskriften § 6 at alle hester skal ha hestepass.
For registrerte hester født før 1998 :
Tilstrekkelig dokumentasjon må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
Minimumskravet er at dokumentasjonen inneholder et signalement på hesten slik at
dyret kan identifiseres. I praksis har man akseptert registreringskort og ID-kort fra
Norsk Rytterforbund (NRYF) som ble benyttet for registrerte hester født før 1998.
Konklusjon:
- Hest som slaktes skal ha hestepass.
- Annen dokumentasjon som identifiserer dyret kan godtas (kun hester som ble
født før 1998)

2. Krav om helsekort
I henhold til regelverket skal det foreligger dokumentasjon for behandling med
veterinærpreparater eller andre behandlinger som dyrene har fått i løpet av et
relevant tidsrom og som har en tilbakeholdelsestid på mer enn null dager, samt
behandlingsdato og tilbakeholdelsestid.
For å kunne dokumentere at hesten ikke er tilført medisiner som medfører at kjøttet
ikke kan brukes til konsum, krever Mattilsynet at det skal legges frem et helsekort.
Helsekort er vanligvis et vedlegg til hestepass. Ellers kan det være et eget ark (se
vedlegget ”Helsekort for hest”
Helsekortet skal være merket med hestens navn og registreringsnummer og
inneholde en ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av
behandlende veterinær og hesteholder. (Se nedenfor)
I følge velferdsforskriften § 6 skal alle hester ha helsekort. Kravet gjaldt med virkning
fra 1.1.2006. Mattilsynet mener derfor at helsekortopplysningene som et minstekrav,
må være fullstendige fra dette tidspunkt. Opplysninger om medisinbruk vil også

kunne fremgå av hestepasset (kapittel IX, del III), men disse vil sjelden være
fullstendige.
Når Mattilsynet finner det riktig å kreve fremlagt helsekort, er det med bakgrunn i at
eier/hesteholder som oftest ikke er bevisst på at hesten anses som et
matproduserende dyr såfremt det motsatte ikke er erklært. Slik erklæring skal
fremgå av passet (kapittel IX del II). Eier/hesteholder er derfor heller ikke bevisst på
hvilken behandling som er tillatt brukt på matproduserende dyr, og hesten kan
dermed ha blitt tilført medisiner som gjør at kjøttet ikke kan brukes til folkemat.

Konsekvenser av at hesten ikke kan identifiseres eller at helsekort
ikke legges frem/opplysingene ikke er fullstendige.
Dersom hesten ikke kan identifiseres eller helsekort ikke legges frem eller når
opplysningene ikke er fullstendige skal hesten nektes adgang til slakteriet.
Når en slik hest er på slakteriets område skal det fattes vedtak om at dyret skal
avlives og destrueres.

Det er viktig å ta hensyn til følgende:
1. Selv om hester brukes hovedsakelig til riding og konkurranser er det likevel
viktig å huske at hester er produksjonsdyr. De aller fleste hestene blir til slutt
slaktet dersom de egner seg til konsum.
2. Som følge av pkt. 1 er det meget viktig å ta hensyn til medisinering av hester.
Her er det viktig å nevne at ikke alle veterinærmedisinske preparater egner
seg til behandling av hester som er tiltenkt å bli slaktet med hensyn på
konsum. Det finnes en rekke preparater som er forbudt å bruke til hester.
Dersom en likevel velger å behandle hester med slike preparater må det
noteres i hestepasset. En slik registrering må noteres på side 16 ”Medisinsk
behandling” for hestepass utstedt av Det Norske Travselskap”, eller side 21
i hestepass utstedt av ”Norsk Hestesenter”. Her skal det erklæres at hesten
skal/ikke skal brukes til konsum som konsekvens for behandlingen. Dersom
hesten har fått en type medisin som er forbudt til produksjonsdyr er det da
ikke aktuelt å melde hesten til slakting.
3. Hesteeiere må skaffe både hestepass og helsekort med en gang de har
skaffet seg hesten. Det er for sent å skaffe hestepass og helsekort rett før
slakting.
4. Ormekur er også medisin. Det skal også registreres i helsekortet.
Behandlingen skal registreres av behandlende veterinær eller av eier i
samarbeid med veterinæren.
5. Det er viktig å skille mellom helsekort og vaksinasjonskort. De fleste vaksiner
har liten eller ingen betydning for konsum av hestekjøtt.
6. Det er hesteeierens ansvar å legge fram informasjon om medisinering av
hester. Samtidig er det viktig å nevne at behandlende veterinær ikke kan nekte
å registrere behandlingen i helsekortet dersom hesteeieren ber veterinæren
om det.

HELSEKORT FOR HEST
NAVN :

FØDSELSÅR :

KJØNN :

FARGE OG AVTEGN :

DATO

MICROCHIP NR :

DIAGNOSE OG BEHANDLING (legemiddel)

Tidligste slaktedato

REG.NR :

Tidligste startdato

RASE :

NB! Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort og pass er tilgjengelig for veterinære ved
medisinsk behandling. All medisinering og annen behandling av hesten skal føres

Veterinær /
hesteholder
som anvender
og / eller
skriver ut
medisiner
(navn og
stempel)

