
Sertifisering av norskfødte hester 
 
Alle norskfødte travere må være sertifisert hos DNT for å få starte i 
totalisatorløp. For at hesten skal bli sertifisert kreves det følgende; 
 
Registrering 
Alle varmblods- og kaldblodsføll kan registreres hos DNT hvis far til føllet 
er en godkjent avlshingst eller «egen hingst». Registrering av føll skjer på 
et fastlagt skjema -” Fødselsmelding” - som hoppeeier mottar, 
fødselsmelding sendes ut i mars måned i fødselsåret. Registrering av 
føllet må skje innen ett år etter fødsel, ved senere registrering må det 
søkes særskilt om å bli tatt opp i DNTs register. For at føllet skal være 
startberettiget i Norsk Trav Kriterium og Derby må føllet registreres innen 
31. desember det året føllet er født.  
 
Fødselsmelding 
På fødselsmeldingen skal føllets fødselsdato, kjønn og farge føres opp. I 
tillegg er det plass til å føre opp inntil tre navneforslag. Har hoppa abortert, 
gått tom eller kastet føll, skal dette rapporteres på samme skjema. 
Hvis føllet skal ha et annet eierforhold enn det moren til føllet har må 
handelsoverdragelsen på skjemaet fylles ut. Oppdretter må i slike tilfeller 
undertegne som selger, og ny eier må undertegne som kjøper.   
 
Hestepass 
Hestepass sendes ut når navn og DNA analysen er godkjent. 
 
Springseddel 
Når føllet er født innrapporterer oppdretter dette til hingsteholder med den 
ene gjenparten av fødselsmeldingen. Hingsteholder vil sende oppdretter 
en faktura på levende født føll, når fakturaen er innbetalt vil oppdretter 
motta en springseddel. Original springseddel sendes DNT innen 1 år etter 
at føllet er født.  
                                                                                         
Vaksinering 
Alle føll må grunnvaksineres for å bli sertifisert. DNT sender ut 
vaksinasjonskort sammen med sertifiseringspakken til alle føll som blir 
registrert.  
Den påkrevde grunnvaksinen består av tre vaksiner, og skal gis med 
følgende intervall: 1. vaksine gis fra 3 måneders alder, andre vaksine gis 



minimum 21 og maksimum 92 dager etter første vaksine, og tredje 
vaksine gis minimum 150 og maksimum 215 dager etter andre vaksine. 
Vaksineringen må foretas av en autorisert veterinær og nedtegnes på det 
utsendte vaksinekortet, eller andre gyldige kort. Veterinæren må 
undertegne og stemple kortet før det sendes inn til DNT. 
 
Sertifiseringspakke 
Alle føll blir DNA-analysert for å sjekke at oppgitt mor og far stemmer. I 
tillegg merkes alle med en mikrochip. I sertifiseringspakken ligger det et 
helsekort, et signalementskjema, en mikrochip, en konvolutt til hår, og en 
returkonvolutt til laboratoriet som foretar DNA-analysen. 
 
En norskautorisert veterinær skal under ett og samme besøk ta hårprøver 
av føllet, tegne inn signalement på føllet og sette inn vedlagte mikrochip. 
Dette skal gjøres mens føllet er i Norge. Det utfylte signalementskjemaet 
og hårprøven skal sendes inn til Norges Veterinærhøgskole, Institutt 
BasAm-genetikk. 
 
De innsendte hårprøvene DNA-analyseres på Norges Veterinærhøgskole. 
Analysen kan ta 1-2 mnd. Er moren bedekt med flere enn en hingst i 
samme sesong, kan analysen ta lengre tid.  
 
Sertifisering 
Når DNT mottar signalementsskjemaet fra Veterinærhøgskolen, DNA-
analysen er ferdig, springseddel, vaksiner er sendt inn, og navn er 
godkjent vil føllet være klar for sertifisering. Eier vil få tilsendt 
sertifiseringsbevis, under forutsetning av at DNT ikke har utestående 
fordringer hos eier ved sertifiseringstidspunktet. 


