Bestemmelser om vaksinasjon mot hesteinfluensa
Det Norske Travselskap fastsetter til enhver tid hvilke bestemmelser som gjelder for vaksinasjon mot
hesteinfluensa.
1. Fra og med 1.januar 2018 gjelder følgende bestemmelser for forskriftsmessig vaksinering:
a) Grunnimmunisering
Alle travhester/ponnier skal være grunnimmunisert.
Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A + B + C) etter følgende intervall:
Vaksine A
- kan gis hesten/ponnien fra tre måneders alder.
Vaksine B
- minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine A.
Vaksine C
- minimum 150 dager og maksimalt 215 dager etter vaksine B.
b) Revaksinering
Alle travhester/ponnier skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager), for å være
innmeldingsberettiget til travløp.
Oversittes fristen for revaksinering med mer enn én måned (31 dager), skal travhesten/ponnien igjen
gis to vaksiner etter intervallene som angitt for vaksine A og B under punkt a).
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 møte eller møter på utstilling.
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).
4. Registrering av vaksinasjonsattester
Vaksinasjonsattest skal omgående sendes til Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 Oslo,
eller e-post vaksine@travsport.no, for registrering.
Ansvarlig innmelder av travhest/ponni har ansvaret for at gyldig vaksinasjonsattest foreligger.
5. Unormal reaksjon på vaksinering
Hester som reagerer 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.

