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Spørsmål som krever dokumentasjon vises med symbolet

75.1 HESTEHOLD

75.1.1

Er stallen eller anlegget utformet og innredet slik at hestene ikke kommer i fare for å
påføres skade?

Stallen
Du må sørge for at stallen eller anlegget ditt er utformet og innredet slik at hestene ikke
kommer i fare for å skades eller for å skade seg selv. Stallen skal være bygd av solide
materialer.

Andre lokaler og anlegg der hestene ferdes
Luftegårder, beiter, gjerder og porter, skrittemaskiner, ridebaner, ridehaller, treningsbaner
og liknende skal være egnet til formålet, og du må etterse og vedlikeholde dem på en slik
måte at hestene ikke kan påføres skader og lidelser.

Gjerder
Gjerder må du kontrollere daglig. Det gjelder spesielle krav for hvordan du skal kontrollere
strømgjerder vinterstid.

Disse bestemmelsene bygger på forskrift om hestevelferd §§ 7 og 16.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.1.2 Er fôret oppbevart på en hygienisk og sikker måte?
Du må ha et sted der du kan oppbevare fôr på en hygienisk og forsvarlig måte. Fôret må
være beskyttet mot skadedyr og fugler, og kraftfôr må være sikret slik at hester ikke kan
komme til det. Disse bestemmelsene står i forskrift om hestevelferd § 7.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.1.3 Er hestenes velferd ivaretatt hvis du har driftsformer med utegang og
leskur?
Hvis du har driftsformer med utegang og leskur, gjelder det spesielle regler for hvordan du skal
sikre god velferd for dyra. Disse reglene er nedfelt i forskrift om hestevelferd § 25.

§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.1.4

Er klimaet i stallen tilpasset hestens behov?

Du må sørge for at temperatur, luftfuktighet og luftstrømmer i stallen din er tilpasset etter hva
som er gunstig for hestenes trivsel. Dette kravet er nedfelt i forskrift om hestevelferd § 9.

§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.1.5 Har stallen førstehjelpsutstyr for hest lett tilgjengelig?
Du må ha førstehjelpsutstyr for hest lett tilgjengelig i stallen. Reseptbelagte medisiner må du
oppbevare i et avlåst skap. Disse kravene er nedfelt i forskrift om hestevelferd § 13.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav
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75.1.6

Blir hestene regelmessig mosjonert/trent?

Har du en stor stall med flere ansatte, bør daglig mosjon/trening skrives opp for hver hest,
pluss eventuelle anmerkninger. Dette kan gjøres på en tavle i stallen eller i en egen bok.

75.1.7 Er utstyret som brukes til hestene, kvalitetssikret og godt tilpasset hesten?
Utstyr som grime, hodelag, sal, sele, dekken og liknende skal være tilpasset til den enkelte
hesten, holdes rent og i god stand, og oppbevares på egnet sted. Dette kravet er nedfelt i
forskrift om hestevelferd § 15.

Du må sørge for at utstyr som ikke er i bruk, ikke oppbevares sammen med bruksutstyret.
Utstyr som er defekt, skal merkes eller oppbevares adskilt fra annet utstyr. Slitedeler må
sjekkes regelmessig.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.2 FLERE ENN TI HESTER

75.2.1 Har du meldt fra til Mattilsynet eller søkt om tillatelse til å holde hester?
Registreringsskjema for registreringspliktig hestehold og søknad om tillatelse finner du på
mattilsynet.no. Hva slags hestehold man må registrere, er fastsatt i § 26 i forskrift om
hestevelferd, mens hva slags hestehold som krever tillatelse, er fastsatt i § 28 i samme
forskrift. De to paragrafene lyder slik:

§ 26. Melding om hestehold og bygninger til oppstalling av hest
Enhver som vil holde flere enn 10 hester, skal på forhånd gi Mattilsynet melding om dette.
Meldeplikten gjelder ikke etablering av hestehold som må ha tillatelse etter § 28.

§ 28. Tillatelse
Den som skal drive hestesenter, omsetning av flere enn 6 hester i året, treningsstall eller
hestepensjonat, skal søke Mattilsynet om tillatelse. Tillatelsen skal henges opp på et lett
synlig sted i stallen.

Mer info finner du på mattilsynet.no. Her finner du også en god veiledning for utfylling av
skjemaet.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.2.2 Lages det individuelle fôrplaner til hestene?
Stallen din må ha gode rutiner for å sikre at hestene får individuelt tilpasset fôring.

75.2.3 Har du gode rutiner for individuell oppfølging av hestene?
Lovverket stiller krav til tilsyn med og stell av hester
Hva slag tilsyn og stell hester har krav på etter lovverket, er nedfelt i forskrift om
hestevelferd § 17. Slik lyder paragrafen i sin helhet:

«Alle hester skal ha nødvendig tilsyn. Alle oppstallede hester, hester på utegang og på
innmarksbeite skal ha tilsyn minst én gang daglig. Hester på utmarksbeite i sommerhalvåret
skal ha tilsyn etter behov og minst én gang per uke. Hester som er nyfødte, sjuke, skadde
eller opptrer unormalt, skal ha tilsyn flere ganger daglig. Kravet om hyppigere tilsyn gjelder
også for høyt drektige hopper, og særskilt i tiden omkring fødsel. Hestene skal gis
nødvendig stell og holdes rene. Hestene skal ha hovpleie etter behov.»

Hestene skal ha pass og helsekort
Du må ha pass og helsekort til alle hestene dine. Passet og helsekortet skal oppbevares på
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et egnet sted. På helsekortet skal du føre all legemiddelbruk. Har du mistanke om at det har
brutt ut en smittsom sykdom blant dyra, skal du melde fra til veterinær eller Mattilsynet. Skal
du bruke legemidler, må det skje etter råd fra veterinæren. Dersom en hest for eksempel
skal konkurrere eller slaktes, skal du gi beskjed til veterinæren som behandler dyra.

§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.3 HEST I INN PÅ TUNET-TILBUD

75.3.1 Oppfyller hesteholderen kravet til kompetanse som er satt i forskrift og
hestevelferd, og bransjens egne krav?
I lovverket er hesteholderen definert som den som til enhver tid er ansvarlig for hestens
fôring og stell (jf. forskrift om hestevelferd § 3).

Hva slags kompetanse hesteholderen er lovpålagt å ha, er fastsatt i forskrift om
helsevelferd § 5. Paragrafen lyder slik:

«Hesteholder skal ha nødvendig kunnskap om hest. Hesteholder har ansvar for at personell
som håndterer og steller hestene, har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette på en
god måte.»
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.3.2 Er hestene godt egnet til bruksområdet?
Forskrift om hestevelferd § 29 stiller en rekke krav til hestene. Paragrafen lyder slik:

Har du hestesenter, har du ansvar for at hestene som brukes i senteret, er i normalt godt
hold, skikket til den bruken de er bestemt for, og minst fire år gamle. Hva hesten brukes til,
skal tilpasses hestens kondisjon, alder og opplæring. Høydrektige hopper og hopper med
unge føll skal ikke brukes. Dersom en hest leies eller lånes ut til en person som har liten
eller ingen erfaring i å bruke hesten på den aktuelle måten, skal hesten ledsages av eller
være under tilsyn av en hestevant og erfaren person tilknyttet hestesenteret. Disse kravene
er nedfelt i forskrift om hestevelferd § 29.

Hester som brukes i oppdragskjøring, skal være minimum fire år gamle.
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.3.3 Er det godt underlag i luftegårder og på steder hvor hestene trenes og
mosjoneres?
Et godt underlag er viktig for at hestene skal ha det bra. Stedene der hestene oppholder
seg, skal ikke kunne gå ut over hestenes helse eller trivsel. Dette går fram av forskrift om
hestevelferd § 16, som blant annet har denne bestemmelsen:

«Luftegårder, beiter, gjerder og porter, skrittemaskiner, ridebaner, ridehaller, treningsbaner
og lignende skal være egnet til formålet og skal etterses og vedlikeholdes på en slik måte
at hestene ikke kan påføres skader og lidelser.»
§ Krav

Forskrift om hestevelferd Lovkrav

75.3.4 Er transportmidlene virksomheten eier eller bruker, godkjent for
dyretransport?
Hengere og dyretransporter skal godkjennes hvert tredje år av Biltilsynet (dette kommer i
tillegg til den årlige kontrollen av lastebiler, og kontrollen av personbiler annethvert år).
Transportmiddel som brukes til lange reiser, skal være godkjent av Mattilsynet.
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75.3.5 Har sjåfører som transporterer hest i næring for virksomheten,
kompetansebevis for transport av hest?
Hvis virksomheten din transporterer hest som en del av næringsvirksomheten, så skal
sjåførene ha kurs og kompetansebevis for transport av hest. Virksomheten skal også være
godkjent av Mattilsynet som dyretransportør. Dette er imidlertid ikke et krav dersom du
transporterer egne hester til travløp eller stevner.

75.3.6 Brukes sikkerhetsutstyr i samsvar med bransjens anbefalinger?
De som deltar i ridning, travkjøring eller kjøreopplæring, skal alltid bruke godkjent hjelm. Når
man rir, skal man normalt bruke ridestøvler. Ved spesielle tilfeller kan man bruke egnede
sko med hæl, men aldri joggesko eller liknende. Sikkerhetsstigbøyler og utløser for
stigbøylerem må kontrolleres før bruk.
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