
 
 

Nya regler för hästpass och registrering av hästar 

Den 21 april trädde EU:s nya djurhälsoförordning i kraft i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat 

att den person som är ansvarig för en plats med hästar, en anläggning, ska registrera den senast den 1 oktober. 

Du ska också registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer. Alla 

hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett hästpass. 

Hästar som identifieras efter 21 april 2021 ska vara märkta med chip som visar födelselandets landskod. 

För hästar som är chipmärkta innan den 7 juli 2021 kan hästpass utfärdas som vanligt, utan att någon åtgärd 

tas. 7 juli var datumet då den nya hästpassförordningen trädde i kraft. 

Hästar som efter 7 juli har märkts med chip som saknar landskod eller chip som inte är godkänt av 

Jordbruksverket ses som omärkta. Dessa hästar måste därför märkas med godkänt chip. Båda chipen ska finnas 

med i hästpasset. 

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar. För mer info, se 

www.jordbruksverket.se 

 

Problem att registrera russ på anläggning? 

Registraturen får frågor om hur man hittar gotlandsrussens UELN-nummer när man ska registrera hästar på 

anläggning (information om detta, www.jordbruksverket.se). 

Det går att lägga in hästen antingen med UELN-nummer, eller via chipnummer. 

UELN-nummer och chipnummer kan se ganska likartade ut, innehåller båda 15 siffror och inleds ofta med 752… 

vilket är landskoden för Sverige. Men UELN och chip-nummer är inte identiska, och de är inte inbördes 

utbytbara. 

UELN, Unique Equine Life Number, motsvarar hästens personnummer och infördes från och med 2009. Alla 

hästpass utfärdade i Sverige 2009 och senare har ett långt UELN-nummer som inleds med 752… 

För hästar som fått pass utfärdade 2008 eller tidigare är det ett kortare åttasiffrigt passnummer som används. 

Det UELN-numret är hästens registreringsnummer skrivet utan bindestreck. 

Sök upp ditt russ i Blå Basen (www.blabasen.se) och titta under fliken Pass & Nummer. Där står under rubriken 

Hästens identitetsnummer vilket UELN-nummer hästen har. Använd det numret, skrivet exakt så, för att 

registrera hästen på din anläggning. 

Fungerar det inte, prova att i stället lägga in hästen med chipnumret enligt hästpasset. Alla gotlandsruss som 

fått hästpass 2004 och senare är chipmärkta, och många äldre ponnyer också. 

Det är tyvärr inte ovanligt när russ chipmärkts som äldre att det missats att meddela om märkningen till SvRAF. 

De chipen finns noterade i hästpasset men chipnumret är inte registrerat i Blå Basen, och då går det inte att 

söka på chipnummer. Chipnummer visas inte publikt i Blå Basen, men du kan kontrollera om ett chipnummer 

finns inlagt via funktionen Sök häst, och fliken Sök via nr, klicka på Typ av nummer och välj chipnr. 

Om du försökt lägga in ett gotlandsruss enligt ovan utan framgång är du välkommen att kontakta SvRAFs 

registratur så hjälper vi till. Uppge vilken eller vilka hästar det gäller. Skicka mail till: 

registrator@gotlandsruss.se 


