
Transport av ha'star (detta stycke galler alia, men ytterligare regler finns
for naringsverksamhet, t.ex. A-tranare, se langre ner)

Transport nara garden

Dessa bestammelser ga'ller nar du transporterar din egen hast med ditt eget fordon och transporter) inte gar langre fran
garden an 50 kilometer.

Det har galler alia kortare transporter

• Du far bara transporter din hast nar det a'r la'mpligt att transportera den.
• En hast som a'r sjuk eller skadad far inte transporteras.
• Om det behb'vs ska du kunna skb'ta om hasten under transporter
• Utrymmet dar hasten transporteras ska vara utformat sa att hasten kan sta upp och, om det behb'vs, ligga ned i

naturlig stallning.
• Om det behbvs ska du kunna sa'tta in skiljevaggar i utrymmet som skyddar hasten.
• Utrymmet dar hasten transporteras ska ha god ventilation.
• Nar hasten lastas i eller ur fordonet ska du anvanda la'mplig utrustning som till exempel lastramper.
• Om det behbvs ska rampen ha racken och tvargaende ribbor som gb'r att hasten inte faller av rampen eller

halkar.
• Lastramperna ska ha sa liten lutning som mb'jligt.

Tank pa att du alltid ska ha med hastpasset nar du transporterar ha'star. Undantag galler vid fbrflyttning till fots da det
racker att du kan visa upp passet inom tre timmar. Det finns ocksa ett undantag for tansport akut till veterina'r. Las mer
om hastpass till hbger.

Undantag

Du far transportera ett sjukt eller skadat djur till veterina'r om transporten a'r bradskande a'ven om du inte uppfyller
kraven. Men det far inte finnas nagon risk for att djuret kan lida av transporten. Om du a'r tveksam till om det a'r lampligt
att transportera djuret a'r det bast om du kontaktar en veterina'r.

Langre transporter

Om du transporterar dina ha'star langre an 50 kilometer har du fler bestammelser att fblja. For dig som transporterar
djur i din ekonomiska verksamhet eller a'r djurtransporto'r finns a'nnu fler bestammelser, du hittar det pa sidorna om
transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullsta'ndiga bestammelserna for transporter till hbger.



Allmanna krav for langre transporter

• Du far bara transportera dina hastar na'r de ar lampliga att transportera. Hastar som ar sjuka eller skadade far
inte transporteras.

• Du ska alltid ta med hastens hastpass.
• Na'r djuren lastas i eller ur fordonet ska du anva'nda la'mplig utrustning till exempel lastramper. Om det finns

behov ska rampen ha ra'cken och tva'rgaende ribbor som gbr att djuren inte faller av rampen eller halkar.
Rampen ska luta si lite som mbjligt.

• Du ska kunna skbta om hastarna under transporten eller anfbrtro skbtseln till nagon som a'r la'mplig.
• Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
• Om transporten tar mer an atta timmar ska utrymmet da'r djuren transporteras vara utformat sa att de kan sta

upp och ligga ner i naturlig stallning. Om det behovs ska du kunna sa'tta in skiljevaggar som skyddar djuren.
• Vuxna hastar ska, om de halls bundna, bindas sa att de inte kan ligga ned eller bindas med ett Ibpande

grimskaft sa att de inte kan fastna och skada sig.
• Utrymmet ska ha tillracklig ventilation. Golvet ska vara halkfritt, sla'tt och ta'ckt med lampligt strb- eller

ba'ddmaterial.
• Okastrerade vuxna hingstar ska transporteras atskilda fran ston.
• Det ska finnas bra mbjligheter att ra'dda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Transporttid

Du far transportera dina hastar upp till atta timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du fa transportera hastarna
over atta timmar. De kraven a'r att:

• det ska finnas tillra'ckligt mycket strb pa golvet for att djuret ska ha det bra
• det ska ga att na djuren for inspektion
• ventilationen ska vara tillracklig och den ska kunna anpassas efter bade den inre och yttre temperaturen
• det ska finnas rbrliga skiljevaggar sa att det gar att skapa olika avdelningar
• skiljevaggarna ska vara tata ner till golvet vid transporter av hastar yngre an 24 manader som ska kunna ligga

ner vid transporter over atta timmar
• det ska finnas bra anordningar for att utfodra djuren om det behovs och det ska finnas lampligt foder och

mangden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
• det ska vara mbjligt att ge djuren vatten pa transporten.

For transporter till slakt ga'ller att:

• hastar far transporteras i hbgst atta timmar inom Sverige. Om det kra'vs for att na fram till na'rmaste slakteri far
djuren i enstaka fall transporteras i hbgst elva timmar.

Draktiga ston

Du far inte transportera ett draktigt sto

• mindre an 35 dygn fore den beraknade fblningen
• tidigare an 7 dygn efter fblningen.

Tar transporten langre tid an ett dygn far inte det draktiga stoet transporteras om det a'r mindre an sex veckor kvar till
fblningen.
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Ett fbl maste vara minst 7 dagar och naveln ska vara helt la'kt innan du far transportera det.
Minsta utrymme per hast

Fullvuxna hastar 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m

Unghastar (6-24 manader) vid 1,2 m2 (0,6 x 2 m)
mindre an 48 timmars transport
Unghastar (6-24 manader) vid mer 2,4 m2 (1,2 x 2



an 48 tim
Ponnyer

F6I (0-6 mdnader
Rekommenderade matt

Spiltans totala Takhojd (m)
langd (m)

Ponny A+B
Penny
Ponny D
Stor hast
Mycket stor hast

1,8
2
2
2,1
2,2

Skyltar

Det ska finnas skyltar pa motordrivna fordon och slapvagnar som djur transporters i. Kravet galler inte personbilar.

• Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar bade bak och fram.
• Det ska vara tydligt att det a'r levande djur i fordonet.
• Skyltarna ska vara latta att la'sa pa hall.
• Texten kan vara pa svenska eller engelska.

Skyltar som ar godkanda i andra lander

Svenskregistrerade fordon ska vara skyltade enligt svenska bestammelser. Fordon som ar registrerade i lander inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) ska folja besta'mmelserna i de la'nderna. Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet a'r EU-landerna ', Norge, Lichtenstein och Island.

Skyltar som ar godkanda i andra lander inom EES a'r godtagbara om skylten tydligt visar att det a'r en transport av
levande djur.

Transporter utomlands

Nar du aker utomlands ska din hast

• vara vetehna'rbesiktigad och ha halsointyg
• ha hastpass

Vetermabesiktning far ske tidigast 48 timmar innan lastning.

Det a'r viktigt att djur som transporters mellan lander inte for med sig smitta. Det firms ocksa bestammelser som ska
motverka handel med skyddade arter. Till hoger under in- och utforsel hittar du mer information om vad som galler for
att transportera djur mellan lander.

Transporthandlingar eller fardjournal

Om du transporterar registrerade ha'star i en ekonomisk verksamhet ska du ha med dig transporthandlingar dar hastens
ursprung och a'gare, datum och tid for resstart, betammelseort och forvantad transported framgar. Du kan enkelt
anva'nda blanketten transporthandlingar, du hittar blanketten till hoger. Ar hastarna inte registerad och transporten tar
mer an atta timmar anvander du en fardjournal. En registrerad hast ar en hast som a'r inford i en stambok eller far foras
in i en stambok

Transporterar du hastar till slakt och transporten tar mer an atta timmar maste du ha en fardjournal. Ha'star som
transporters till slakt ra'knas inte som registrerade. Mer information om fardjournalen hittar du pa sidorna om
transporter inom ekonomisk verksamhet.

Undantag



Tavlingshastar som transporters mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge behover inte ha halsointyg och vara
veterinarbesiktigade infb'r transporten.

For att slippa halsointyg och veterinarbesiktning galler att:

• hastarna har hastpass
• syftet med transporten ar att delta i en av fbljande sorts tavling: trav, galopp, hoppning, dressyr, falttavlan,

kb'rning, distansritt, ridning med islandshastar eller westernridning
• hasten ar utanfbr Sveriges granser hbgst fern dygn fore fbrsta tavlingsdagen och hbgst fern dygn efter hastens

sista tavlingsdag
• du har med dig ratt dokument till och fran tavlingen

Till en tavling ska foljande dokument finnas:

• dokument som styrker hastens deltagande i tavling, till exempel en tavlingsanmalan eller startlista
• hastpass

Fr«kn en tavling ska foljande dokument finnas:

• deltagarbevis som b'verdomaren eller tavlingsveterinaren har undertecknat
• hastpass

Om hasten inte kan delta i tavlingen

Kan hasten inte delta i tavlingen eller om den inte far delta som en fbljd av tavlings- eller banveterinarens besiktning,
maste hasten besiktigas av en officiell veterinar tidigast 24 timmar innan den lastas for transport.

Den officiella veterinaren ska forsakra sig om att hasten ar lamplig att transportera den avsedda strackan. Lastningen av
hasten ska utfbras pa ett satt som har godkants av den veterinaren. Tank pa att den officiella veterinaren ocksa maste
utfarda ett halsointyg for hasten infbr granspassage.

Vad galler for transport inom ekonomisk verksamhet? Detta galler A-
tranare!

Detta ar allmanna bestammelser for dig som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet. Till vanster kan du lasa
mer om vad som ar transporter inom en ekonomisk verksamhet. Las ocksa mer pa sidorna for varje djurslag.
Fullstandiga bestammelser om transport av djur hittar du till hbger.

Transporterar du dina egna djur med ditt eget fordon och transporten aldrig gar la'ngre fran garden an 50 kilometer
behover du inte fblja de har bestammelserna. Las mer om vad som galler i ditt fall under sidorna for varje djurslag.

Exempel pa transporter inom en ekonomisk verksamhet

• transport da'r transportbren tar betalt for transporten
• transport av produktionsdjur som en del av driftsupplagget, till exempel transport av suggor i en suggring
• transport av produktionsdjur till slakt
• transport inom professionell trav- och galoppverksamhet, A-tranare
• transport inom professionell tavlingsryttar- eller tavlingskuskverksamhet
• transport i samband med yrkesmassig avelsverksamhet
• transport av djur for uppvisning, till exempel cirkusar och djurparker
• transport som utfbrs av djurhandlare eller djurbutiker
• transport av fbrsbksdjur

Exempel pa transporter som inte sker inom en ekonomisk verksamhet

• transport som utfbrs av eller for en hobbyryttare eller hobbykusk
• transport i samband med amatbrgalopps- eller amatbrkuskverksamhet, B-tranare
• transport till eller fran en fodervard
• transport i samband med en amatbruppvisning, exempelvis riddarspel
• transporter i samband med utbildningsverksamhet och i de fiesta fall ridskolor
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transport av ridskoleha'star till eller fran ta'vling

Tillstand for transportorer

For att fa transportera djur maste du registrera dig som transporter och fa ett transportbrstillstand. Transportfb'retag
med flera ansta'llda chauffb'rer behbver bara registrera sja'lva fb'retaget. Du kan sbka om tillstand for korta transporter
under atta timmar eller for langa transporter over atta timmar.

Du maste ha ett intyg som visar att det fordon du anva'nder a'r besiktigat och godka'nt av lansstyrelsen. Det stalls
ytterligare krav pa fordonet for langa transporter. Fordonsintyget ska finnas med i bilen na'r du transporterar djur.
Observera att det finns en sa'rskild blankett som du ska anvanda om du inte har eget fordon.

Undantag

Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare stra'ckor an 65 kilometer och i mindre omfattning behbver du inte
ha nagot transportbrstillstand. Som en tumregel for mindre omfattning ga'ller atta eller fa'rre ganger per ar. Undantaget
galler ocksa for dig som transporterar egna djur till veterina'r, bete eller om djuren ingar i ett bevarandeprogram.

S3 har soker du om tillstand

• Fyll i blanketten Ansbkan - registrering som transporter av levande djur som du hittar till hbger.
• Bifoga ett intyg om att de transportmedel som du tanker anvanda uppfyller de bestammelser som galler for

transporter. Intyget ska utfardas av lansstyrelsen i det Ian du bor efter att de har besiktat din transport. Du ska
ocksa bifoga besiktningsunderlaget fran lansstyrelsen.

Utbildning for kompetensbevis

For att du ska fa kbra nbtkreatur, far, getter, grisar, fjaderfan eller ha'star maste du ha ett kompetensbevis. I de fall
chauffbren inte ansvarar for skbtseln av djuren ska den person som skbter djuren ocksa ha ett kompetensbevis.
Kompetensbeviset far du genom att fullfblja en utbildning for de djurslag du ska transportera och bli godka'nd pa den.
Tank pa att det kan ta tid att ga utbildningen och fa kompetensbeviset.

Undantag

Om du transporterar egna djur i eget fordon kortare strackor an 65 kilometer och i mindre omfattning behbver du inte
ha nagot kompetensbevis. Som en tumregel for mindre omfattning galler atta eller fa'rre ginger per ar. Undantaget
galler ocksa for dig som transporterar egna djur till veterinar, bete eller om djuren ingar i ett bevarandeprogram.

Godkanda utbildningar till djurtransportor

Detta a'r de utbildningar som a'r godkanda idag. Det kan hela tiden komma till nya godka'nda utbildningar och de gamla
kan a'ndras.

• Transportfackens yrkes- och arbetsmiljbna'mnd, TYA. Utbildningar finns for transport av lantbrukets djur,
fja'derfa och ha'star. Mer information finns pa TYA:s webbplats.r.'1 Du anma'ler dig till utbildningen pa
telefonnummer 08-7345246 eller ringer var vaxel pa 08-7345200.

• Meny, expertkompetens livsmedel. Utbildningen ga'ller bara for transporter av ha'star. Mer information finns pa
meny:s webbplatsrQ.

• C-R Johanssons akeri AB i samarbete med Sveriges ridgymnasium AB. Utbildningen ga'ller bara for transporter
av ha'star. Mer information finns pa deras webbplats om kompetensbevis.iQ"

• Dalagardens veterina'rpraktik, Gunilla och Moa Lundgren, Bastad. Utbildningen ga'ller bara for transporter av
ha'star. Mer information finns pa webbplatsen for Dalagardens veterinarpraktikiQ'. Telefon 0431-70345,
mobilnummer: 070-510 0560.

• Studiefra'mjandet i Uppsala Ian. Utbildningar finns for transporter av ha'star, far eller getter. Utbildningen sker pa
distans. Vi gruppanmalan, om minst 8 deltagare, kan kursen genomfbras som en traditionell kurs. Mer
information finns pa webbplatsen for Studiefra'mjandet i Uppsala la'n.co ulla.laurin@studieframjandet.se eller pa
telefonnummer 018-194608.
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• Narkes Slakteri AB. Utbildningen ga'ller lantbrukets djur inklusive ha'star och ga'ller i fbrsta hand slakteriets egen
personal. Se a'ven www.narkesslakteri.seD" . For mer information ring 019- 23 90 75.

Transporthandlingar

Nar du transporterar djur ska du ha med dig handlingar om:

• djurets ursprung och a'gare
• avsa'ndningsort
• datum och tid for avsandningen
• avsedd besta'mmelseort och fbrvantad transported

Till hb'ger hittar du en blankett for dessa uppgifter. Du kan skriva ut blanketten i flera exemplar och ha'fta ihop dem till
en loggbok som du fb'rvarar i fordonet. Du kan ocksl skriva uppgifterna pa ett vanligt papper, tank bara pa att skriva
klart och tydligt. Anva'nder du en fa'rdjournal behbver du inte blanketten, eftersom fa'rdjournalen innehaller samma
uppgifter.

Fardjournal

Om du transporterar nbtkreatur, far, getter, grisar eller hastar till lander utanfbr Sverige och transporten tar la'ngre tid
an atta timmar, maste du ha en fardjournal. Kravet pa fardjournal ga'ller dock inte hast om den a'r registrerad. En
registrerad hast a'r en hast som har hastpass och a'r infbrd i en stambok eller far fbras in i en stambok. Hastar som
transporters till slakt ra'knas inte som registrerade hastar. Fa'rdjournalen hittar du till hb'ger.

S3 har gor du med fa'rdjournalen

• Senast tva arbetsdagar fore avresan maste du faxa in avsnitt 1 ur fa'rdjournalen till Jordbruksverket. Faxnumret
ar036-126340.

• Om fardjournalen blir godkand faxar Jordbruksverket tillbaka ett godka'nnande till dig som ska transportera.
• Du genomfbr transporten. Avsnitt 2, 3 och 5 i fa'rdjournalen fyller du i vid behov.
• Nar transporten a'r fa'rdig skickar du in avsnitt 4 Transportbrens rapport till la'nsstyrelsen i det Ian du reste ifran.

Om du har fyllt i avsnitt 5 Avvikelserapport skickar du i den till Jordbruksverket.

Tank pd!

• Att veterinarbesiktning far ske tidigast 24 timmar fore lastning. Hastar far besiktigas tidigast 48 timmar innan
lastning.

• Att du ska ha fardjournalen med under transporten.
• Att du som transporter eller organisatbr av transporten a'r ansvarig for planeringen av transporten och att

fardjournalen blir ifylld och skickas in till ra'tt myndigheter.

Navigeringssystem

Transporterar du tama notkreatur, far, getter, grisar eller tama ha'stdjur (registrerade hastar a'r undantagna) over Itta
timmar ska ditt fordon vara utrustat med ett navigeringssystem. Systemet ska kunna registrera fbrflyttningar och stopp.
Systemet ska ocksa innehalla sensorer for temperatur och luckbppning och mbjligheten att fora over data till en fast
mottagare. Uppgifterna ska bevaras i minst tre ar och kunna visas upp pa bega'ran av kontrollmyndigheten. Du kan lasa
mer om navigeringssystem pa EU kommissionens qemensamma forskningscentrums (JRC) webbplats. '

Skyltar

Det ska finnas skyltar pa motordrivna fordon och sla'pvagnar som djur transporteras i. Kravet galler inte personbilar.

• Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar bade bak och fram.
• Det ska vara tydligt att det a'r levande djur i fordonet.
• Skyltarna ska vara la'tta att lasa pa hall.
• Texten kan vara pa svenska eller engelska.



Skyltar som ar godkanda i andra lander

Svenskregistrerade fordon ska vara skyltade enligt svenska besta'mmelser. Fordon som ar registrerade i lander inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) ska folja besta'mmelserna i de la'nderna. Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet ar EU-landernarr, Norge, Lichtenstein och Island.

Skyltar som ar godkanda i andra lander inom EES ar godtagbara om skylten tydligt visar att det ar en transport av
levande djur.

Transporter utomlands

For att fa transporter djur utomlands finns det manga bestammelser som du maste folja. Du kan lasa en del pa sidorna
for varje djurslag. Lander har olika besta'mmelser for transport av djur och det ar darfb'r viktigt att du kontrollerar vilka
bestammelser som galler i det land du ska resa till. Har hittar du lankar till de fiesta myndiqheter som ar ansvariqa for
transporter i de europeiska landerna.

Det ar viktigt att djur som transporters mellan lander inte for med sig smitta. Det finns ocksa bestammelser som ska
motverka handel med skyddade arter. Till hoger under in- och utforsel hittar du mer information om vad som galler for
att transporter djur mellan lander.

Andra transportsatt

Om du transporterar djur pa jarnvag, med fartyg eller med flyg finns det sa'rskilda bestammelser. Du far sja'lv lasa vad
som galler for dessa transporter i EU:s fbrordning och Jordbruksverkets fbreskrifter. Du hittar de fullstandiga
bestammelserna for transporter till hoger.


