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Økonomi

Transport og
håndtering af heste

Transport og håndtering af heste

Hvornår er der krav om uddannelse?
Krav om uddannelse gælder alene, når
der er tale om transport i forbindelse
med økonomisk virksomhed, såfremt kørselsafstanden overstiger 65 km. Her kan
du læse, om du er omfattet af reglen:
• Traditionelle transportvirksomheder.
• Transport af dyr til deltagelse i udstillinger, kåringer, stævner o. lign.,
såfremt dyrenes handelsværdi forventes at blive øget væsentligt ved deltagelse i det konkrete arrangement, og
hvor der eventuelt forventes udbetalt
store pengepræmier. Dette indebærer f.eks., at transport af heste til et
internationalt FEI-stævne og hingste til
hingstekåring (Herning), som hovedregel er om fattet. I forbindelse med
hingstekåringsarrangementet i Herning
vil transport af heste, der skal deltage

i konkurrenceklasser, championatklasser og lignende, der kan sidestilles
med nationale ridestævner eller show,
som hovedregel ikke være omfattet.
•		Transport af heste til slagtning.
•		Transport af heste m.h.p. salg.
•		Transport af heste til væddeløb med
totalisatorspil. Dog må privatpersoners transport af privattrænede heste
til væddeløb med totalisatorspil som
hovedregel anses for hobby-betonet
transport, og er således ikke omfattet
af begrebet ”transport i forbindelse
med økonomisk virksomhed”.
•		Transport af heste i forbindelse med
stutterivirksomhed. Da ordet ”stutterivirksomhed” må signalere hold af
mere end én eller ganske få hopper,
må stutterivirksomhed som hovedregel
anses for at være hold af fire eller flere
følhopper.
• Transport af heste i forbindelse med
drift af en hingstestation.
• Transport af heste i forbindelse med
professionel træner-/beridervirksomhed.
• Transport af heste i forbindelse med
erhvervsmæssig handel eller opdræt.
Uanset ovenstående må privatpersoners
transport af en enkelt hest til slagtning,
til salg eller til væddeløb med totalisatorspil som hovedregel anses for en hobbybetonet transport, der således ikke er
omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”.

Hvornår er der IKKE krav om
uddannelse?
• Når der er tale om ikke-økonomisk
virksomhed, gælder der ikke krav om
uddannelse. Følgende eksempel anses
ikke som omfattet af begrebet ”transport i forbindelse med økonomisk virksomhed”.
• Mere hobbybetonet transport af heste,
såsom privatpersoners transport af
heste til dyrskuer, kåringer, udstillinger og avlsarrangementer, transport af
heste til nationale ridestævner (herunder spring, dressur, ringridning, westernridning, ponytrav, handicap ridning og
lign.) og til skovturs- og fritidsbrug.

Registrerede heste
Registrerede heste (heste, der har et registreringsdokument fra en avlsorganisation
eller en anden kompetent myndighed, der
foretager registrering af heste) er undtaget for følgende bestemmelser:
• Kravet af logbog.
• Ingen krav om navigationssystem ved
lange transporter.
• Kravene om vandings- og fodringshyppigheder, transporttider og hvileperioder.
Der skal altid medfølge følgende
dokumenter
• Transportoplysninger (dyrenes oprindelse og ejer, afgangssted og tidspunkt,
transportens varighed og bestemmelsessted).
• Kompetencebevis (udleveres ved uddannelsens afslutning).
• Godkendelsescertifikat for køretøj.
Certifikatet udleveres fra synshallen, når
køretøjet er godkendt.

Beviser efter gennemført uddannelse
I december 2007 godkendte Fødevarestyrelsen at uddannelsen ”håndtering af
heste” delvist kan foregå som fjernundervisning. Derfor er det nu muligt at
erhverve beviser for både håndteringog transport af heste på kun 2 dage.

Efter bestået uddannelse får du med
andre ord udleveret bevis for både
håndtering af dyr og et kompetencebevis, som giver ret til at transportere en
dyreart – heste.

