Informasjon fødselsmelding 2022
Fødte føll skal i henhold til registreringsreglementet registreres i Det Norske Travselskap. Føllets eier er ansvarlig for
innrapportering av resultat av bedekning, samt å gi beskjed til hingsteholder om resultat av bedekningen. Ved
innrapportering etter fødselsåret bortfaller retten til oppdretterpremier og deltakelse i klasseløpene, retten til avl/løp
beholdes. Dersom springseddel ikke er innsendt innen fødselsåret ilegges det ett gebyr ved sertifisering. Når føllet er
registrert vil det automatisk være ansvarsforsikret gjennom en kollektiv ansvarsforsikring som Det Norske
Travselskap har tegnet hos Gjensidige. Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel
er registrert i DNTs register som eier av moren. Ved eventuell endring av oppdretter skal søknad fremlegges samtidig
med registrering av føllet. Søknad skal foreligge på DNTs standardiserte skjema. Skjema finnes på
www.travsport.no/skjemaer. Ved salg av føllet må eget eierskifteskjema/digital løsning benyttes. Et eierskifte vil aldri
bli tilbakedatert. Føllet kan innrapporteres som udøpt dersom navneforslag ikke foreligger ved registrering.
Min Side
Du kan på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2022 i DNTs kundeportal «Min Side». Har du ikke
tilgang til Min Side, eller har du spørsmål? Informasjon om kundeportalen, hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål
vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no eller tlf 22 95 60 00.
Fødselsregistrering inneholder opplysninger om:
1) Fødselsdato eller resultat av bedekning
2) Forslag til navn (udøpt), registreringsnummer og foreldre
3) Hoppeeiers navn og adresse
4) Kjønn og farge
5) Hvor føllet er oppstallet
Sertifiseringspakken
Når føllet er registrert vil utsendelse av sertifiseringspakken igangsettes. Dette med bakgrunn i forskrift fra Mattilsynet
om identifikasjon av dyr i hestefamilien (forordning EU 2015/262 17. februar 2015) Sertifiseringspakken inneholder
signalementsskjema, mikrochip, helsekort og vaksineinformasjon. Dersom mor og føll skal eksporteres i føllets
fødselsår skal sertifiseringspakken ikke benyttes, er dette utført vil ikke hesten kunne fjernes fra vårt register.
Hestepass
I «Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien» gjennomføres forordning (EU) nr. 504/2008 som gir
bestemmelser om at alle hester i medlemsland, herunder EØS-land, skal være identifisert og ha et hestepass.
Hesten skal ha hestepass innen fylte 6 måneder eller innen utgangen av det året den er født avhengig av hvilken
dato som inntreffer sist. Det betyr at for hester født mellom 1. januar og 30. juni så inntreffer 31. desember samme år
sist. For hester født mellom 1. juli og 31. desember så inntreffer dato for 6 måneders alder sist. Hestepass vil bli
sendt til registrert eier når hesten har fått navn og avtegn/signalement er registrert.
Generelt om vaksinering
Det er viktig å vaksinere alle hester, også unge hester, avlshopper osv. Antistoffer fra mor beskytter det nyfødte føllet
de første levemånedene, og det anbefales derfor at føll vaksineres først fra ca. seks (6) måneders alder. Kun
er friske hester skal vaksineres.
Vaksineringsprogram (2022):
Alle hester må grunnimmuniseres med to vaksiner, vaksine A og B, som skal gis med et intervall på minimum
21 og maksimalt 60 dager imellom. Sertifisering kan gjennomføres etter A + B vaksine.
Alle hester skal gis en tredje vaksine, vaksine C, som skal settes i tidsrommet fra og med 120 til maksimalt 180
dager etter vaksine B. Deretter skal hestene revaksineres årlig, dvs. minimum hver 365.dag. De oppgitte
tidsintervallene er absolutte. Det betyr at dersom et tidsintervall er overskredet må hesten grunnimmuniseres på nytt
med vaksine A, B og C. Hesten kan starte i løp og delta på utstilling, kåring/avlsvurdering osv. etter å ha fått vaksine
A og B.

§2-3 Hestens navn
Navneendring kan ikke foretas etter at hesten har vært starterklært til løp, vært på utstilling eller blitt bedekt første
gang. Navneendring på importert hest gjøres ikke med mindre det finnes hest med samme navn. I så tilfelle legges
hestens oppdrettslands landskode til navnet. Hestens navn skal godkjennes av DNT. Oppstår det tvist om navnet kan
saken ankes inn for DNTs administrasjon.
a) Navnet skal ikke inneholde mer enn 20 karakterer. Siffer og grammatikalske tegn tillates ikke med unntak av
punktum og apostrof. Alle navn skal skrives med norske bokstaver.
b) Navnet må ikke tidligere ha vært benyttet for registrert travhest. Dispensasjon kan gis 20 år etter hestens død, eller
30 år etter fødselsåret dersom hesten ikke er registrert død i DNT. Dispensasjon kan ikke gis for navn som har tilhørt
kårede hingster, navn som har krav på særlig beskyttelse, navn som er historiske og registrerte oppdretternavn.
c) Navn som kan forveksles, er uheldige eller villedende, godkjennes ikke. Uheldige navn ansees for å være navn
som kan krenke, såre eller støte moralsk/religiøst eller personlig, og navn som er nedsettende for hesten som
levende individ.
d) Kaldblodshester skal, som nasjonal hesterase, ha norsk eller svenskklingende navn. Sammensatte eller
konstruerte navn skal ha norsk, klang og uttale.
e) Navn som inneholder reklame i form av firma- og produktnavn, herunder artistnavn, godkjennes under forutsetning
av at de tilfredsstiller øvrige krav i reglementet.
Ved bruk av registrerte firma- og produktnavn må eier av hesten fremlegge dokumentert tillatelse til bruk av navnet
fra den som har opphavsretten.
f) Ved søknad om navn er eier av hesten ansvarlig for å kontrollere eller dokumentere at bruk av navnet ikke er i strid
med bestemmelser om opphavsrett, patent, varemerkeregistrering eller lignende.
Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest
Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest er ett dokument DNT har utviklet for sine oppdrettere som et hjelpemiddel
for å høyne kvaliteten på sitt oppdrett. Heftet bør tas i bruk allerede så fort føllet er født. Heftet kan lastes ned gratis
på www.travsport.no, eller bestilles via e-post post@travsport.no, ved bestilling til DNT påløper en avgift på kr 200,-.

PRISLISTE 2022
Føllregistrering (inkl. DNA, utstedelse av hestepass og
sertifisering):
Innrapportert innen 1 mnd. etter fødselsdato
Innrapportert 1-3 mnd. etter fødselsdato
Innrapportert senere enn 3 mnd. etter fødselsdato

DIGITALT

Medlem
1 500,2 000,2 500,-

Ikke
medlem
2 000,2 500,3 000,-

MANUELT

Medlem
1 800,2 300,2 800,-

Ikke
medlem
2 300,2 800,3 300,-

Avlsfond
DNT ønsker å stimulere til økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge. Som et stimuleringstiltak ble det i 2018
vedtatt å opprette et avlsfond der hver ansvarlig hesteeier har mulighet til å hente ut midler fra fondet.
Midlene i avlsfondet kan løses ut av hesteeier etter gitte retningslinjer. Disse retningslinjene bygger på formålet om at
midlene skal stimulere til økt oppdrett og omsetning av norskfødt unghest. Uttak av midler fra avlsfondet kan skje ved
registrering av føll eller ved kjøp av norskfødt unghest. Kjøp gjelder kun ved førstegangsomsetning, og innen hesten
fyller to år. Det kan løses ut inntil 15 000 kroner per registrering/kjøp, eller et mindre valgt beløp under dette. Det kan
imidlertid ikke løses ut mer midler enn man har opparbeidet seg rettigheter til. Hesteeier har i alt fem år på seg til å
benytte midlene man har opparbeidet rettigheter til.. Penger som ikke er benyttet innen påbegynte 5. kalenderår,
tilfaller fondets felleskonto. En hest vil komme opp som såkalt «kandidat» først etter at fødselsmelding er registrert
eller eierskifte er foretatt. Vær oppmerksom på at oppdretter som skal løse ut midler ved registrering av føll må gjøre
dette før hesten eventuelt selges. Det vil kun være mulig å løse ut midler fra avlsfondet ved å gjøre dette elektronisk
på «Min side». Utbetaling av midler fra avlsfondet vil komme på første ordinære månedsoppgjør fra DNT etter at
uttaket er registrert på «Min side». Informasjon, hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs
Servicetorg på post@travsport.no eller tlf 22 95 60 00.

