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Særskilte bestemmelser om obligatorisk vaksinering mot 
hesteinfluensa 

 
Fra og med 1.januar 2021 fastsetter DNT følgende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering mot hesteinfluensa 
av alle travhester/ponnier i medhold av DNTs Registreringsreglements § 5, jf. DNTs Løpsreglements § 4-3. 
 
Kun friske dyr skal vaksineres. Alle hester som skal innmeldes til travløp i Norge, delta på auksjon, utstilling, 
unghestskue etc. skal være forskriftsmessig vaksinert. Vaksinering av avlshopper er også viktig, og hoppene kan 
vaksineres når de går drektige. Antistoffer fra mor beskytter det nyfødte føllet de første levemånedene. På grunn av 
mulig interferens mellom maternelle antistoffer og vaksine, anbefales det at første vaksine gis ved ca. 6 måneders 
alder.  
   
I spesielle situasjoner, som ved økt smitterisiko, uvaksinert mor eller ved utilstrekkelig inntak av råmelk, kan første 
injeksjon gis ved ca. fire måneders alder.  
 
UET og de nordiske sentralforbundene anbefaler revaksinering av aktive løpshester hver sjette (6) måned for å 
opprettholde immuniteten mot hesteinfluensa på høyeste nivå. DNT kan i spesielle tilfeller bestemme at 
hester/ponnier som skal delta i travløp eller andre arrangementer i regi DNT skal være vaksinert innenfor et kortere 
intervall enn den obligatoriske årlige revaksineringen. 
 
I de to første hesteinfluensa-vaksinene (A+B), 2. revaksinering og deretter med 2 års intervaller, bør 
influensavaksinen også inneholde vaksine mot tetanus (stivkrampe) 
 
Når travhesten/ponnien er ferdig grunnvaksinert mot hesteinfluensa (vaksine A+B) kan den etter minimum 5 (120 
timer) karensdager delta i travløp eller andre arrangementer i regi av DNT. 
 
 
1. FORSKRIFTSMESSIG VAKSINASJONSPROGRAM: 
 

Grunnimmunisering: 
Vaksine A: anbefales gitt ved ca. 6 måneders alder 
Vaksine B: 21- 60 dager etter vaksine A 
 
Revaksinering:  
Første re-vaksinering: 120-180 dager etter vaksine B   
Årlig revaksinering: Minimum hver 12. måned (365 dager) 
 
Årlig revaksinering må ikke overskride 12 måneder (365 dager). Oversittes fristen for årlig revaksinering, må 
travhesten/ponnien igjen grunnimmuniseres (vaksine A+B), samt revaksineres (vaksine C) innen 120-180 dager etter 
vaksine B. Hesten kan innmeldes til travløp, samt delta på utstilling, auksjon, avlsvisning, kåring etc. etter å ha blitt 
grunnimmunisert (vaksine A + B). 
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Dersom det oppgitte tidsintervallet mellom de ulike vaksinene overskrides må hesten starte 
vaksineringsprogrammet på nytt, dvs. at hesten må gis vaksine A, B og C innenfor korrekt tidsintervall. Også i dette 
tilfellet kan hesten innmeldes til travløp, delta på utstilling, auksjon etc. etter å ha fått vaksine A+B. 
 
Travhester-/ponnier som er ferdig grunnimmunisert i henhold til tidligere bestemmelser er ikke omfattet av nye krav 
til grunnimmunisering, forutsatt at hesten/ponnien er revaksinering i tråd med gjeldende bestemmelser. 
 
2. OPPSTALLING OG DELTAGELSE I TRAVLØP M.M. 
Alle hester som bringes inn, oppstalles og/eller innmeldes til løp på norske totalisator-, region- og lokalbaner, skal 
være forskriftsmessig vaksinert mot hesteinfluensa.  
Hest som ved innmeldingsfristens utløp har gyldig vaksinasjonsattest registrert i DNTs register, anses å være 
vaksinert selv om frist for revaksinering er utløpt ved startdato.  
Oversittes frister fastsatt i gjeldende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering, blir hesten automatisk sperret 
for videre innmelding til travløp. Denne sperring oppheves kun ved registrering av gyldig vaksinasjonsattest. 
Bestemmelsen omfatter også unghester og avlsdyr som skal delta på auksjon, utstilling, kåring, avlsvurdering etc. 
 
3. UTENLANDSKSERTIFISERTE HESTER 
Hester som gjester Norge for start i ett enkelt løp må, ved innmeldingsfristens utløp, være vaksinert i løpet av de 
siste tolv måneder (365 dager). 
DNT kan i spesielle tilfeller bestemme at hester som skal delta i travløp eller andre arrangementer i regi DNT må 
være vaksinert innenfor et kortere intervall. 
 
4. REGISTRERING AV VAKSINASJONSATTESTER 
Vaksinasjon av travhest-/ponni skal omgående sendes DNT for registrering. For rask og enkel registrering kan den 
webbaserte applikasjonen VetApp benyttes, se www.vetapp. 
Ved bruk av VetApp registreres vaksinasjonen direkte fra smarttelefonen, men applikasjonen krever innlogging, se 
http://www.travsport.no/Andre-elementer/Avdeling-for-hestevelferd-og-dopingkontroll/VetApp/ 
 
Dersom VetApp ikke benyttes, sendes vaksinasjonsattesten til Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 
Oslo, eller e-post vaksine@travsport.no, for manuell registrering.    
Ansvarlig innmelder av travhest/ponni har ansvaret for at gyldig vaksinasjonsattest foreligger, og minimum én ukes 
behandlingstid må påberegnes ved manuell registrering. 
 
5. UNORMAL REAKSJON PÅ VAKSINERING 
Hester som reagerer svært unormalt på vaksineringen, kan av DNT innvilges midlertidig dispensasjon fra 

vaksinasjonsbestemmelsene. I slike tilfeller skal travhesten/ponnien undersøkes av veterinær, og attest fra slik 

undersøkelse skal vedlegges søknad om dispensasjon. Rapport om bivirkninger på vaksinering skal sendes 

Veterinærinstituttet. 

Travhest/ponni som innvilges dispensasjon fra bestemmelser om tvungen vaksinering skal ikke oppstalles på 

travbane der det avvikles travløp i henhold til DNTs Løpsreglement. 

 

6. SANKSJONSBESTEMMELSER 

Overtredelse av overforstående bestemmelser straffes i henhold til DNTs Lov § 11-2.
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