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TÄVLINGSINTYG
för en häst vid en transport från Sverige
till Danmark, Finland och/eller Norge

Tävlingsintyg enligt 11 a och 11 b §§ Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av levande djur 
samt 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001: 
99) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i
Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt 
Norge.

A. Ansvarig för hästtransporten  1  (fylls i av den ansvarige för hästtransporten)
Namn och adress på den ansvarige för hästtransporten Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

Registreringsnummer på transportmedlet
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B. Tävlingsverksamhet (fylls i av den ansvarige för hästtransporten)
Typ av tävlingsverksamhet

Travtävling Galopptävling Dressyrtävling Hopptävling Fälttävlan

Körtävling Distansritt Ridtävling med islandshästar Tävling i westernridning
Tävlingsort Datum

Om hästen deltar vid en tävlingsverksamhet som hålls under flera dagar i följd (meeting) ange datum för hästens sista tävlingsdag

C. Hästidentitet enligt hästpass/identitetshandling (fylls i av veterinären/överdomaren)
Hästnamn Registreringsnummer

D. Intygas efter besiktning av tävlings-/banveterinär   (Intygas inte vid tävlingar då ingen veterinär medverkan 
     krävs)

Hästen är besiktigad före ovan  angiven (under punkt B) tävlingsverksamhet och bedömdes kunna deltaga vid 
tävlingsverksamheten

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Adress Telefonnummer (även riktnummer)

Ansvarig för hästtransporten är den som är registrerad transportör. Då transporten sker i icke-kommersiellt syfte är den
som framför transportmedlet ansvarig för transporten.

Postgiro

1 56 66-1

Postadress

JORDBRUKSVERKET
551 82  JÖNKÖPING

Besöksadress

Vallgatan 8 

Telefon

036-15 50 00

Fax

036-19 05 46

InternetE-post

jordbruksverket@
jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se



E. Intygas efter hästens deltagande i tävlingsverksamhet av tävlings-/banveterinär eller överdomare

Intygas nedan av överdomare endast då:

1.	 tävlingsveterinär inte finns i samband med avslutandet av tävlingsdagen, d.v.s. vid

	 a.	 hopptävling med svårighetsgrad t.o.m. lätt A för ponny och hopptävling med svårighetsgrad t.o.m. 1.20 för övriga hästar och

	 b.	 ridtävling med islandshästar

2.	 eller då tävlingsveterinär inte finns vid tävlingen, d.v.s. vid

	 a.	 dressyrtävling med häst
	 b.	 lokaltävling arrangerad som hopptävling med svårighetsgrad t.o.m. lätt för B för ponny respektive svårighetsgrad t.o.m. 1.10
	 	 för övriga hästar, och

	 c.	 tävling i westernridningens ridgrenar, klasserna Reining, Western Riding, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship och
	 	 Versatile Horse

2	 Intygas efter kontroll i resultatlista eller motsvarande kontroll

Datum Underskrift

Namnförtydligande

Adress Telefonnummer (även riktnummer)

Hästen har deltagit i ovan angiven (under punkt B) tävlingsverksamhet    2

Av 11 a § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) 
om transport av levande djur framgår att internationell transport av 
häst mellan Sverige, Danmark, Finland och/eller Norge får ske 
utan den veterinärbesiktning och det godkännande av lastning 
som avses i 11 § första stycket samma föreskrifter. 
Detta gäller  under förutsättning  att:
1. hästen är  registrerad i ett av dessa länder, 
2. att hästen transporteras   i syfte att delta i en enskild 
tävlingsverksamhet, 
3. att vid transport  till sådan tävlingsverksamhet skall hästen 
åtföljas av en  tävlingsanmälan   och identitetshandling/häst-
pass, och 
4. att vid transport  från sådan tävlingsverksamhet skall hästen 
åtföljas av ett  tävlingsintyg  som avser denna  tävlingsverk- 
samhet och  identitetshandling/hästpass. 
Med tävlingsverksamhet  avses registrerade hästars deltagande 
i tävling, d.v.s. ett arrangemang vars huvudsakliga syfte är en 
konkurrensbedömning; till tävling räknas inte sådana 
arrangemang vars huvudsakliga syfte är en kvalitetsbedömning 
såsom prov eller liknande i syfte att avels-, bruks- eller exteriört 
värdera djur; en tävling kan bestå av flera delmoment, lopp eller 
klasser och hållas under en eller flera dagar i följd, s.k. meeting. 
Dessutom omfattas endast följande tävlingsformer av definitionen 
på tävlingsverksamhet (enligt undantagsreglerna):     travtävling , 
galopptävling, dressyrtävling, hopptävling, fälttävlan, 
körtävling, distansritt, ridtävling med islandshästar och 
tävling i westernridning. Vid andra tävlingsformer än dessa 
gäller inte undantagsreglerna.

Med  tävlingsanmälan  avses ett dokument som styrker en 
registrerad hästs deltagande i tävlingsverksamhet såsom en 
tävlingsanmälan eller en startlista.

Med  tävlingsintyg  avses ett intyg utfärdat av tävlings-/ban-
veterinär eller överdomare, som styrker hästens deltagande i 
tävlingsverksamhet. Då tävlingsverksamheten äger rum i Sverige 
skall intygandet göras på av Jordbruksverket fastställd 
blankett.

Av 11 b § samma föreskrifter framgår vidare. 
1. Vid  tävlingsverksamhet  som kräver   veterinär medverkan 
skall tävlings-/banveterinären besiktiga hästen och på ett 
tävlingsintyg datera och signera att besiktningen är utförd och att 
hästen bedömdes kunna delta i tävlingsverksamheten samt 
intyga hästens deltagande i nämnda verksamhet genom att 
datera och signera tävlingsintyget. 

2. Om  tävlingsverksamheten  omfattas av 3 § Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1997:43) om undantag från 
kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur, d.v.s. 
tävlingsverksamhet vid vilken   tävlingsveterinärens medverkan 
inskränker sig till att varje tävlingsdag    besiktiga tävlingsområdet 
och de deltagande hästarna    före tävlingen samt till att föran- 
stalta om de åtgärder som föranleds av besiktningarna och tillse 
att åtgärderna vidtas, skall tävlingsveterinären besiktiga hästen 
och på ett tävlingsintyg datera och signera att besiktningen är 
utförd och att hästen bedömdes kunna delta i 
tävlingsverksamheten samt överdomaren intyga hästens 
deltagande i  tävlingsverksam- heten genom att datera och 
signera tävlingsintyget. 

3. Vid sådan  tävlingsverksamhet  som omfattas av 4 § samma 
föreskrifter, d.v.s. tävlingsverksamhet som får genomföras      utan  
medverkan av veterinär, skall överdomaren intyga hästens 
deltagande i tävlingsverksamheten genom att datera och signera 
ett tävlingsintyg. 

Av 11 c § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) 
om transport av levande djur framgår att undantaget från kravet på 
besiktning och godkännande av lastning gäller från     fem dygn 
före hästens första tävlingsdag till fem dygn efter hästens 
sista tävlingsdag vid en enskild tävlingsverksamhet.

Motsvarande undantagsregler gäller för in- och utförsel av hästar 
som deltar i tävlingsverksamhet i Sverige, Danmark, Finland och 
Norge. (Se Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) 
om införsel av hästdjur och Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i 
Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna samt Norge).

I de fall då hästen vid tävlings-/banveterinärens besiktning 
bedöms ej kunna deltaga i tävlingen, eller då hästen av andra skäl 
inte kan delta i tävlingen, gäller bestämmelserna i 11 § Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:133) om transport av 
levande djur, d.v.s. hästen måste besiktigas av en officiell veterinär 
tidigast 24 timmar innan den lastas för internationell transport. 
Den officielle veterinären skall försäkra sig om att hästen är 
lämplig att transportera den avsedda sträckan. Vidare skall 
lastningen utföras på ett sätt som har godkänts av den officielle 
veterinären. Dessutom måste ett hälsointyg utfärdas av officiell 
veterinär inför gränspassage enligt 4 § Statens jordbruksverks 
föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder 
som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna 
samt Norge.

Upplysningar om särskilda undantagsregler för transport och gränspassage av hästar som deltar i 
tävlingsverksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge
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