
REGISTRERING AV IMPORTERAD HÄST 

Leasing mellan svensk och utlaändsk part jaämstaä lls med import/export 
ÄÄ ven transit jaämstaä lls med import/export, med undantag av att registreringsbevis ej 
utfaä rdas och pass ej staämplas.

Foä r registrering av en importerad haäst gaä ller foä ljande:

Registreringsbevis och exportcertifikat, inklusive tidigare resultat av DNÄ-analys eller 
blodtypning, skickas fraån exportlandets registratur till ÄRÄB. Passet foä ljer med haästen.

Naä r handlingarna kommer fraån exportlandets registratur, eller tidigare om du sjaä lv 
begaä r det, fakturerar ÄRÄB dig och meddelar instruktioner foä r ID-kontroll.

• Om haä sten aä r chipmaärkt (framgaå r normalt av passet) skall godkaänd ID-kontrollant 
laä sa av chipet och kontrollera att detta oä verensstaämmer med informationen i passet, 
samt kontrollera att signalementsbeskrivningen aä r oä verensstaämmande mellan pass 
och haäst och ta ett haå rprov fraån haä sten. ID-kontrollantens rapport tillsammans med 
haå rprovet (maärkt med datum och chipnummer) skall insaändas till ÄRÄB i samband 
med att du skickar handlingar enligt nedan. OBS! Tillse att ID-kontrollanten har 
chiplaä sare som kan laä sa den typ av chip haästen har enligt passet.

• Om haä sten saknar chip eller detta aä r olaä sligt/ej kan aå terfinnas ser ÄRÄB till att du faå r 
material saå  du kan ombesoä rja provtagning foä r ID-kontroll av haä sten. Normalt sker 
detta genom DNÄ-prov men om exportlandet endast har resultat fraån blodtypning 
skall istaä llet blodprov tas paå  haä sten. DNÄ-prov skickas till SLU. Vid blodtypning faå r du
saä rskilt besked om vart det skall skickas. Provsvar skall skickas till dig. Skicka sedan 
provsvaret till ÄRÄB i samband med att du skickar handlingar enligt nedan.

Du skall aä ven chipmaä rka haästen om saå  inte redan aä r gjort. Chipmaä rkning aä r obligatoriskt
vid registrering av en fullblodsarab, eller arabkorsning. Chipmaärkningsrapport, kuvert 
med tagel och en extra streckkod att saä ttas in i passet skickas till ÄRÄB. 

I samband med registreringen skall även göras ett SCID/CA-test (gäller ej valack). 
Detta görs samtidigt med ID-kontrollen genom att hårprov tas och insänds till SLU. 
Om SCID/CA-test redan gjorts på hästen, och har utförts av annan än SLU, skall 
detta styrkas genom testintyg och ägaren (den ägare, nuvarande eller tidigare, som 
låtit ta provet) till hästen skall intyga att provet är taget från den aktuella hästen.

Om det gaä ller en importerad hingst maåste du, om hingsten skall anvaändas i avel, laå ta 
goä ra ett CEM-test paå  hingsten. Resultat av CEM-test skall skickas in till ÄRÄB. 

 Naä r du betalt fakturan och ÄRÄB faå tt positivt resultat av ID-kontrollen via dig, fraån ID-
kontrollanten eller SLU, skall passet skickas in till ÄRÄB foä r att staämplas och registreras 
daä r. Du faå r sedan tillbaka passet samt ett svenskt registreringsbevis. 

OBS! Haäst som importeras fraån EU-laänder och vissa andra laänder maå ste ha ett pass 
utfaä rdat i exportlandet eller foä delselandet. Pass fraån vissa laänder utanfoä r EU kan behoä va 
kompletteras. Om saå  inte kan ske utfaä rdas vanligen ett nytt, svenskt, pass och det gamla 
passet makuleras och stannar hos ÄRÄB. I dessa fall tillkommer avgift foä r Hästpass.



Avgifter

Import från EU-land samt Norge såväl anmält som betalt inom 6 månader från 
införseldagen: 2 300 kr.
Import från land utanför EU såväl anmält som betalt inom 6 månader från 
införseldagen:2 300 kr. Här kan tillkomma avgift för hästpass.
Import som flyttgods, med samma ägare i båda länderna, såväl anmält som betalt 
inom 60 dagar från införseldagen: 1 500 kr. Vid senare än 60 dagar räknas det som 
vanlig import.

Kostnad för ID-kontroll genom chipkontroll, DNA-test eller blodtypning ingår ej i 
priserna ovan. Du skall själv betala detta direkt till ID-kontrollanten, SLU eller labbet 
(vid blodtypning).

OBS! Vid särskilt komplicerade ärenden, typ saknade handlingar, utredningsbehov 
etc tillkommer avgifter för extraordinärt sekretariatsarbete enligt prislistan.

Förseningsavgift (om anmält och/eller betalt senare än 6 månader efter 
införseldagen): 2 000 kr.

OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 1 gång, därefter avslutas ärendet. 
Motsvarande gäller påminnelse om obetald faktura. Om ärendet avslutas sker ingen 
återbetalning av inbetalade avgifter och ny ansökan måste göras innan importen åter
kan registreras.

Om påminnelse gjorts och ärende sedan fullföljs (handlingar kompletta och fakturan 
betalts) kommer för varje påminnelse debiteras 100 kr, fakturapåminnelse 60 kr, 
samt kommer registreringsbevis och pass att skickas mot postförskott till en extra 
kostnad om påminnelseavgifterna + 100 kr.


