HEVONEN
Muistilista
lainsäädännön
vaatimuksista

LÄÄKITSEMINEN
Eläinlääkärin on aina annettava eläimen
omistajalle tai haltijalle tiedot kaikista antamistaan tai luovuttamistaan lääkkeistä
kirjallisesti.
Omistajan on pidettävä lääkekäytöstä
kirjanpitoa. Myös omistajan antamat loislääkitykset merkitään kirjanpitoon. Kirjanpitovelvollisuus riippuu siitä, onko passissa
teuraskieltomerkintä ja mikä on hevosen
käyttötarkoitus.
Ei teuraskieltomerkintää:
hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä lääkityksistä kirjaa ja kirjanpitoa
on säilytettävä 5 vuoden ajan elintarviketuotantoeläimiltä edelletyllä tavalla.
Teuraskieltomerkintä ja hevosta
käytetään muuna tuotantoeläimenä
(esim. metsätyöhevonen):
lääkekirjanpitoa on säilytettävä eläinsuojelulain perusteella 3 vuotta.

Teurastuskieltomerkintä ja kyseessä
yksittäinen harrastehevonen:
lainsäädäntö ei edellytä lääkekirjanpidon pitämistä, mutta eläimen hoitohistorian säilyttämiseksi kirjanpidon pitäminen on suositeltavaa.
Eläinlääkärin on merkittävä hevospassiin
EU:n hevoslääkeluettelon lääkkeen käyttö
ja pakollinen 6 kuukauden varoaika, jonka
aikana hevosta ei saa teurastaa.
Hevosen vanhaan tunnistusasiakirjaan,
josta lääkityssivut puuttuvat, eläinlääkäri
saa yhä lisätä ns. lääkitystarran. Eläinlääkäri saa tarroja Suomen Hippokselta.
Eläinlääkärin on lisättävä vanhaan tunnistusasiakirjaan tarra aina ennen kuin hevoselle annetaan
teurastuskiellon aiheuttavaa lääkettä ja
merkittävä tarraan teurastuskielto
hevoslääkeluetteloon lääkkeitä ja merkittävä tarraan 6 kuukauden pakollinen
teurastusvaroaika.

Teurastamot eivät voi ottaa vastaan hevosia, joilla ei ole passissa lääkityssivuja, tai
näiden sivujen puuttuessa vanhaan tunnistusasiakirjaan lisättyä lääkitystarraa.
Teurastamo varmistaa myös, että hevosella
ei ole merkintää teurastuskiellosta eikä hevoslääkeluettelon lääkkeiden 6 kuukauden
varoaika ole enää voimassa.

Teurastuskiellon vaativia
lääkeaineita:
Diklofenaakki
Klaritsomysiini
Kloramfenikoli
Mefenaamihappo
Metronidatsoli
Naprokseeni
Pentosaanipolysulfaatti
Pergolidi
Piroksikaami
Setiritsiini

Lääkkeitä, joilla on 6 kk:n pakollinen
varoaika:
Asikloviiri
Atsitromysiini
Flutikasoni
Ranitidiini
Sukralfaatti
Rifampisiini

MERKITSEMINEN JA
REKISTERÖINTI
Hevosen mukana on aina oltava tunnistusasiakirja (hevospassi), jonka tiedot ovat
ajan tasalla ja oikein. Hevosen pitäjä vastaa
siitä, että passin tiedot tallennetaan hevosen kulloisenkin vakituisen sijaintimaan
tietokantaan ja päivitetään tarvittaessa.
Suomessa tietoja ylläpitävät Suomen Hippos ja muut rotujen kantakirjaa pitävät
yhteisöt.
Toimijoiden tulee ilmoittaa viranomaisrekisteriin tiedot hevosten pitopaikoista ja
pitäjistä (siirtymäaika 31.12.2020 asti). Ruokaviraston eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin kautta ilmoitukset voi tehdä
internetissä. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan osoitteessa: epr.ruokavirasto.fi.

HYVINVOINTI
Hevonen – eläinsuojelulainsäädäntöä
koottuna -opas sekä hevosten eläinsuojeluvalvontaohje löytyvät Ruokaviraston
sivuilta.

Lisätietoja lääkitsemisestä:
Hevosten lääkitysopas löytyy
Ruokaviraston sivuilta
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