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Kan hesten slagtes?
Kan du svare JA til samtlige punkter, kan du melde hesten til slagtning. Det videre forløb
afhænger af den veterinære kontrol. Listen omfatter de mest almindelige hestepas.

JA / NEJ Spørgsmål
Er hesten sund og
rask, dvs.
slagteegnet?

Hesteejerens ansvar

Når du ikke kan svare ja

Hesten skal være egnet til fødevare
ligesom andre landbrugsdyr.

Alternativet til slagtning er aflivning og
destruktion.

Hesten må gerne være gammel eller
have en ophelet skade.
Hesten skal være sund, rask og
medicinfri.

Er hesten
transportegnet?

Hesten bevæger sig normalt og kan
klare transporten.
Hvis heste fx lettere halt, skal du lade
en dyrlæge vurdere slagte- og
transportegnetheden.

Er hesten chipmærket og har den
et gyldigt hestepas?

En stamtavle kan
IKKE udgøre det for
et hestepas.

Det er hesteejerens ansvar, at hesten
er mærket med chip (eller for ældre
heste med brændemærke /
signalement), som er registreret i et
opdateret og originalt hestepas.
Hestepasset skal med til slagteriet,
hvor chippen bliver aflæst.

Er hestepasset
originalt?

Hesten skal have det originale
hestepas med under transport og
slagtning.

Har hestepasset
medicinsider?

Afsnit IX i passet skal indeholde
medicinsider. Medicinsider kan være
sat ind i pas fra 1999 – 2009, hvor
medicinsider ikke var lovpligtige. Det
samme gælder mange udenlandske
pas. I pas udstedt fra 2016, findes
medicinsiderne i afsnit II.

Er du sikker på, at
hesten ikke er

Hvis en hesteejer ikke ønsker, at
hesten skal kunne slagtes til konsum,
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Nødslagtning, hvor hesten aflives
hjemme, fordi den ikke kan
transporteres, er en mulighed, når en
ellers sund og rask hest er kommet
akut til skade.
Slagteegnethed vurderes og af en
dyrlæge, som skriver en attest.
Hestepas skal udstedes inden hesten
er fyldt 1 år. Det kan bestilles via
www.hestepas.dk eller egen dyrlæge.
Heste uden hestepas modtages kun til
destruktion (daka).
Slagterier må ikke modtage heste med
henblik på aflivning og destruktion.
SEGES kan i visse tilfælde genudstede
bortkommet hestepas mod et gebyr.

Tekniske spørgsmål vedr. isætning af
medicinsider og andre opdateringer
besvares af SEGES
www.hestepas.dk

Vær opmærksom på, at der er mange
lægemidler, der ikke må bruges til
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skrevet ud af
fødekæden på
forreste side eller
medicinsiderne?
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kan den ”skrives ud af fødekæden” på
side 1 eller medicinsiderne.

slagtedyr. Lån derfor ikke medicin af
andre.

Denne beslutning kan ikke ændres.

Rideskoleheste er typisk udelukket fra
konsum, da blandt andet
fodringsforholdene ikke kan styres
som i andre husdyrhold.

Dyrlægen udelukker hesten fra
konsum, hvis den får medicin, der ikke
må bruges til dyr til fødevarebrug.
Er hesten uden for
tilbageholdelsestid?

Hvis hesten er i behandling med et
lægemiddel, der gerne må bruges til
slagtedyr, vil dyrlægen have oplyst en
tilbageholdelsestid, hvor hesten ikke
må slagtes.

Efter tilbageholdelsestiden er
lægemidlet udskilt og hesten må
slagtes.

Har du udfyldt en
erklæring med
fødevarekædeoplysninger?

Erklæringen om bl.a. ejerforhold, egen
dyrlæge og overholdelse af
medicinreglerne skal følge hesten til
slagtning.

Blanketten kan findes og udfyldes
under selvbetjening på
Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Find et slagtehus i nærheden hér, hvis du kunne svare JA til spørgsmålene.

Kontrollen på slagteriet
Slagteriet og Fødevarestyrelsens dyrlæge kontrollerer fødevarekædeoplysningerne, hestepasset og aflæser chip’en.

Det er lovpligtigt, at slagteriet oplyser
SEGES om, at hesten er slagtet og
returnerer hestepasset.
Hesteejeren kan efterfølgende få
udleveret det ugyldige hestepas.

Hesten må ikke slagtes med mindre disse ting er i orden.

Dyrlægen kontrollerer både før og efter slagtning, at hesten er sund og
egnet som fødevare.

Slagtekroppen stemples med et ovalt
sundhedsmærke, der viser, at den er
dyrlægekontrolleret og fundet i orden.

Links til mere om hestepas:
SEGES på www.hestepas.dk
Fødevarestyrelsen om hestepas m.v. generelt og mere målrettet hesteejere:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-hestepas.aspx
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