ANSØGNING OM UDSTEDELSE AF HESTEPAS
Dette ansøgningsskema kan IKKE bruges til føl, hvor afstamning ønskes registreret.
Hestens navn:

Fødselsår/-dato:

BLOKBOGSTAVER:

Hingst

□

Hoppe

□

Vallak

□

Hest

□

Er hesten udelukket fra slagtning til konsum:

□
□

Pony

JA

Muldyr

NEJ

□
□

Æsel

□

Mulæsel

□

Heste hvor passet ikke er udstedt inden 12 måneder fra fødselsdatoen udelukkes altid.
Ejers navn:
Adresse:
Postnr. og by:

Tlf.:

Fødselsdato og år/CVR nr.:

E-mail:

Ved flere ejere skal oplysninger afgives for alle ejere, evt. på særskilt papir
OBS: Ved mangelfuld udfyldelse af ansøgning
opkræves et gebyr på kr. 160,- (incl. moms) for den yderligere ekspedition.
På tro og love bekræftes rigtigheden af de afgivne oplysninger samt at hesten
IKKE i forvejen har hestepas eller på anden vis er registreret:
-----------------------------------------------------------------------------------------Hesteejerens underskrift
Hvis ejer ikke er myndig, udfyldes nedenstående:
Værges navn:
Værges adresse:
Værges fødselsdato/-år:
-----------------------------------------------------------------------------------------Værges underskrift

PRISER (2021):
Prisen for udstedelse af pas uden foto er kr. 426,-.
Prisen for udstedelse af pas med foto er kr. 526,Fra 01/01/2016 er det muligt at erstatte det grafiske signalement i passet med fire fotos af hesten. Se
bagsiden for information om krav
Der forudbetales på netbutikken.seges.dk for udstedelse af hestepas til uregistreret hest. Kvittering/værdibevis vedlægges
denne ansøgning ved indsendelse.

Passet udstedes på vegne af Fødevarestyrelsen jf. EU forordning nr. 2015/262 samt BEK nr. 1398 af 02/12/2015

Denne side udfyldes af dyrlæge eller autoriseret besigtiger.
Hestens navn: ____________________________________________________________
Aftegn, hvirvler, evt. særlige kendetegn samt ar m.m. anføres nedenfor. Hesten/ponyen skal kontrolleres for tegn eller
mærker, der giver en formodning om, at den tidligere er identificeret. Alle sådanne mærker SKAL anføres.
Det grafiske signalement kan om ønsket erstattes af 4 fotos af hesten: Et fra hver side, forfra og bagfra. Fotos skal være
på fotopapir i størrelsen 10x13 cm og være vellignende og af god kvalitet. Fotos skal på bagsiden forsynes med
chipnummer samt stempel fra dyrlæge/besigtiger. Den tekstuelle beskrivelse skal altid udfyldes.
Farve
Hoved

Venstre forben
Højre forben
Venstre bagben
Højre bagben
Krop
Andet
Chipnummer
(label påklæbes)

□ Chip isat
□ Chip aflæst

Andre kendetegn:
□ Ål
□ Lys man
□ Lys hale

Hvirvlers placering skal altid angives med sort (som
minimum hoved, nakke, halskam, strube samt andre
karakteristiske hvirvler).
Kan der undtagelsesvist ikke findes hvirvler, afkrydses her:

(på brogede heste skraveres de hvide partier)

□ Ingen synlige hvirvler

Besigtiger underskrift:

Stempel (obligatorisk):

Dato:

