
Ejerskifte af hest 

 

Når din hest overdrages til en ny ejer, skal den senest 30 dage efter handelens 

afslutning iflg. EU-lovgivning ejerskiftes. 

Her beskrives fremgangsmåden ved ejerskifteproceduren: 

 

1) Hestepasset skal som udgangspunkt altid følge hesten. Så hestepasset skal 

medbringes under transport fra sælger til købers bopæl. 

 

2) Under ”downloads” i ”dokumenter på denne hjemmeside ligger der en blanket til 

ejerskiftemeddelelse, som printes ud og udfyldes med sælgers og købers navne, 

adresser og underskrifter samt data på hesten og dato for ejerskifte. Ejerskifte uden 

sælgers underskrift er ugyldig! Står der to ejere i et hestepas, skal begge parter 

underskrive! 

 

3) Blanketten til ejerskiftemeddelelse indsendes sammen med hestepasset til:  

DTH’s stambogskontor 

v/  Rikke Kargo Sørensen 

Andrupvej 51 

6705  Esbjerg Ø. 
(kontaktes ved spørgsmål på tlf: 25 14 00 89 (også SMS) eller e-mail: rikkekargo@sol.dk ) 

 

4) Inden det originale hestepas sendes til omregistrering, anbefales det at tage en kopi 

til eget brug derhjemme, hvis der skulle blive brug for det i ’ventetiden’. 

 

5) Indbetal kr. 250 for ejerskiftet til DTH’s konto med reg.nr. 1551 kontonr. 7442912 

 

6) DTH’s stambogskontor v/  Rikke Kargo Sørensen returnerer hestepasset til ny ejer, 

så snart betalingen er registreret hos foreningens kasserer.  

 

 

 

DTH gør opmærksom på, at så længe der ikke er foretaget officielt ejerskifte hos 

foreningen, er det sælgers juridiske ansvar, hvis hesten forvolder skade på personer 

eller materiel. Det er derfor i både sælgers og købers interesse at få en hurtig afklaring 

og afslutning på en handel. 

 

Med venlig hilsen 

 DTH’s bestyrelse 

LOVTEKST: 

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten1) 

Ejerskifte 

§ 5. Ejere af dyr af hesteslægten skal indenfor 30 dage efter, at ejerskifte har fundet sted, indsende 

meddelelse om ejerskifte ved indsendelse af ejercertifikat underskrevet af den tidligere og den nuværende 

ejer. Ejercertifikatet indsendes til det for dyret pasudstedende organ. 
Stk. 2. Ejercertifikatet kan være adskilt fra den øvrige del af identifikationsdokumentet (passet). 
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