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Hej våra hästägare! 

Det kommer ny lagstiftning från EU under april 2021, den kallas AHL (Animal Health Law). Den 
innebär bland annat att alla anläggningar där det hålls hästar ska registreras hos Jordbruksverket och 
de hästar som finns där ska knytas till anläggningen med sitt UELN-nummer. Det är viktigt att sedan 
uppdatera detta när det kommer till eller flyttar en häst till/från anläggningen, listan ska hållas 
aktuell. 

Vem är det då som har ansvaret för att registrera en anläggning där det hålls hästar? Svaret är att det 
är djurhållaren. Vem är då djurhållaren, svaret finns återigen på www.ashr.se : 

 

Det låter lite lagom luddigt, i det här fallet innebär det att den som äger eller hyr hela stallbyggnaden 
som ska registrera anläggningen på Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se). Det innebär att även 
du som har ett litet stall med två hästar ska registrera din anläggning, det har inte någon koppling till 
om det bedrivs F-skattad verksamhet på anläggningen. Andra av lantbrukets djur är redan 
registrerade på detta sätt, det är nu som även hästarna blir lantbrukets djur. Du som redan har en 
anläggning för att du håller andra djur, så är det bara att lägga till hästarna på redan befintlig 
anläggning, observera om det behöver läggas till en byggnad. 

 

Vad är då ett UELN-nummer, så här står det på www.ashr.se i våra regelverk: 

 
UELN är det nummer som hästen får när den registreras och får hästpass och som hästen behåller 
genom hela livet oavsett om den flyttar mellan länder. En häst som importeras till Sverige behåller 
sitt UELN-nummer som den fick när den fick sitt pass i sitt födelseland.  

 

 

http://www.ashr.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.ashr.se/
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Du finner hästens UELN-nummer i hästpasset. Det här innebär alltså att hästen måste ha ett pass för 
att knytas till en anläggning. Om det skulle vara som så att din häst saknar pass, gå in på www.ashr.se 
och leta upp den registrator som utfärdar pass för din hästras. Om du har en importerad häst är det 
viktigt att den är tilläggsregistrerad i Sverige, för annars blir det svårt att knyta hästen till en 
anläggning. Behöver du tilläggsregistrera din häst, kontakta din registrator för hjälp.  

Varför ska vi göra detta? Det är för att vi ska veta var hästarna finns i Sverige, för smittspårning men 
även för att kunna förvarna djurhållarna om det rasar en skogsbrand i området.  

Hur går detta till rent praktiskt? Du går in på www.jordbruksverket.se (eller www.sjv.se) och möts av 
den här bilden 

 

Valet du gör är markerat med gult. Under det här valet går det att registrera och det finns både 
skriftliga instruktioner och film att kika på. Den som har registrerat tyckte att det gick både fort och 
var relativt enkelt. 
 
 
Med hästiga hälsningar  

ASHR:s styrelse och registratorer 

 

http://www.ashr.se/
http://www.jordbruksverket.se/
http://www.sjv.se/

