
HÄSTAR

Minneslista 
om kraven i lagstiftningen

MEDICINSK BEHANDLING
Veterinären ska alltid förse djurägaren eller djurinnehavaren med skriftlig 
information om de läkemedel som veterinären gett eller överlåtit. 

Ägaren eller innehavaren ska föra bok om användningen av 
läkemedel. Givna parasitläkemedel ska också antecknas i 
bokföringen. Bokföringsskyldigheten beror på om ett slaktförbud 
antecknats i identitetshandlingen (hästpasset) och vilket hästens 
användningsändamål är.

 •  Ej slaktförbud:  
ägaren eller innehavaren av hästen ska föra bok över medicinsk behandling 
och bevara bokföringen i fem år på det sätt som det krävs för djur för 
livsmedelsproduktion.

 •  Slaktförbud och hästen används som annat produktionsdjur 
(till exempel skogsarbetshäst): utifrån djurskyddslagen ska läkemedelsbokföringen 
bevaras i tre år.

 •  Slaktförbud och det gäller en enskild hobbyhäst: 
lagstiftningen kräver ingen läkemedelsbokföring, men bokföring rekommenderas 
så att djurets behandlingshistorik kan bevaras.

Veterinären ska alltid anteckna slaktförbudet i passet innan en häst ges läkemedel 
som ger anledning till slaktförbud. När läkemedel som finns upptagna i EU:s 
förteckning över hästläkemedel används och passet inte är försett med en anteckning 
om slaktförbud, ska veterinären göra en anteckning om en sex månader lång 
obligatorisk slaktkarenstid i passet.



Slakterierna kan inte ta emot hästar vilkas pass saknar medicineringssidor 
(”uppgifter om medicinsk behandling av hästen” eller ” Tiedot lääkehoidoista, 
medication record”) eller, när sidorna saknas, en medicineringsdekal som lagts 
till i den gamla identifieringshandlingen. Slakteriet ska kontrollera att hästen inte 
är försedd med en anteckning om slaktförbud och att den sex månader långa 
karenstiden med anledning av läkemedel som finns upptagna i förteckningen 
över hästläkemedel inte längre gäller.

Mer information om medicinsk behandling: En guide om medicinsk behandling av 
hästar och en anvisning om kontroll av identitetshandling för hästdjur som ska slaktas 
(Ohje teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastamisesta, endast på 
finska) finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverket
PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Växel 029 530 0400 | www.ruokavirasto.fi

Läkemedel som orsakar slaktförbud är exempelvis cetirizin, klaritromycin, 
kloramfenikol, mefenamsyra, metronidazol, misoprostol, naproxen, 
pentosanpolysulfat, pergolid och piroxikam.

Exempel på läkemedel i EU:s förteckning över hästläkemedel med en sex månader 
lång obligatorisk karenstid: aciklovir, azitromycin, flutikason, ranitidin, sukralfat och 
rifampicin.

MÄRKNING OCH REGISTRERING
En häst ska alltid förses med en identitetshandling (ett hästpass) som 
innehåller uppdaterade och korrekta uppgifter. Hästhållaren ansvarar 
för att uppgifterna i passet lagras i databasen i det land där hästen vid 
ifrågavarande tidpunkt stadigvarande befinner sig och för att uppgifterna 

uppdateras om det behövs. I Finland underhålls uppgifterna av Finlands Hippos och 
andra sammanslutningar som för stambok över raserna. 

Aktörerna ska lämna uppgifter om hästhållning och hästhållningsplatser till 
myndighetsregistret. På internet kan anmälningar göras via e-tjänsten för 
Livsmedelsverkets djurhållarregister. Du loggar in i e-tjänsten på epr.ruokavirasto.fi. 

DJURVÄLFÄRD
Guiden Hästar – djurskyddslagstiftningen i sammandrag och en anvisning om 
djurskyddskontroll av hästar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Uppdateringen i januari 2022 ersätter 
den tidigare minneslistan från 2019.

http://epr.ruokavirasto.fi

