
Endnu et år er ved at rinde ud og et nyt kan snart begynde. 

PSA takker for år 2015 og ønsker alle en rigtig glædelig og et lykkebrin-
gende nytår vi glæder os til at se jer igen i 2016. 

 

Vi starter det nye år med en generalforsamling, de sidste år har vi været i 
Langeskov Hallen, Børmosevej 3, 5550 Langeskov på FYN, det er et dej-
ligt centralt sted, da medlemmerne kommer fra hele landet. 

 

SÆT KRYDS I KALENDEREN 
 

PSA har lige som alle andre forbund været ramt af krisen, medlemstallet 
er raslet ned over de sidste år. Desværre melder folk sig ikke ind med 
mindre de har en hest der skal stilles til kåring eller fremvises. Det bety-
der at det er svært for PSA at få økonomien til at hænge sammen. Det er 
kontingenterne der skal holde liv i PSA. 

 

Husk at betal din kontingent inden d. 31.1.2016 

 

Vi må håbe at 2016 bliver et år med medlemstilgang, da det ellers bliver 
svært at holde hjulene kørende. 

Hjælp os med at hverve nye medlemmer….. 

 

 

Nu nærmer jule sin igen…... 

N. Jakobsen 
Adresselinje Adresselindresselinje 4 

Dato: December 2015 

Nyhedsbrev 
PSA 

Aktivitetskalender 
2016 

 Generalforsamling 
13. marts 2016    
kl. 11.00 - FYN 

 Hingstekåring 3. 
april 2016 - FYN 

 Roskilde dyrskue - 
Juni  

 Landsskuet i   Her-
ning - Juli 

 Hoppekåring    
august 2016 



Årets generalforsamling holdes i Langeskovhallen på Fyn d. 13. marts kl. 

11.00, bestyrelsen opfordre alle til at deltage og til at være med til fællesspisning 
efterfølgende.  

Maden må man desværre selv betale, da det som sagt er småt med pengene. Men vi 
håber alligevel at nogle bliver, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen omkring 
vores fælles interesse  - nemlig de skønne gyldne heste. 

 

Der vil være rig mulighed for spørgsmål om farver og avl og meget andet.  

 

Vi skal også denne eftermiddag kåre ranglistevinderen for 2015.  

 

Vi er meget glade for at der efterhånden er en del gyldne heste på konkurrence 
banerne. 

 

 



Nyt fra fødevarestyrelsen 

Side 3 

Den 1. januar 2016 træder EU forordning 2015/262 i kraft. Forordningen benævnes også Hestepasfor-
ordningen og regulerer områderne for identifikation og pasudstedelse til heste.  

I forhold til den lovgivning, vi har i dag, kommer vil til at se nogle væsentlige ændringer:  

Det bliver obligatorisk for alle EU lande at have en national hestedatabase.  

 Danmarks database varetages af SEGES på vegne af Fødevarestyrelsen. Den nye forordning ændrer 
dog på præmisserne for, hvilke heste, der skal registreres i databasen. Fremover vil alle heste, der 
befinder sig i Danmark i mere end 90 dage, skulle registreres i databasen. Det betyder, at ejerne af 
importerede heste selv skal sørge for at få hesten registreret i Danmark, ved at indsende oplysnin-
ger om hesten til den danske database - SEGES. Har man en dansk født hest, der har fået pas ud-
stedt i udlandet fx i Tyskland eller England, er det fremover det udenlandske avlsforbund, der skal 
sørge for at hesten registreres i den danske database hos SEGES. 

Der ændres på tidsfristerne for at få udstedt pas til dit føl.  

 Nu skal føllet/plagen have sit pas, inden den er 12 måneder gammel. Man skal senest have ansøgt 
om passet, når føllet er 10 måneder gammel. Passet skal dog være udstedt, inden føllet forlader sit 
fødested uden sin mor. Er passet ikke udstedt rettidigt, udstedes i stedet et duplikatpas. 

Udelukkelse fra konsum (hesten må således ikke slagtes) 

 Indtil nu har det været muligt for hesteejeren selv, at udelukke hesten fra konsum ved at skrive i 
hestens pas, vil der fremover være krav om, at passet sendes til pasudstedende myndighed SEGES 
for attestation af udelukkelsen, der også fremover skal registrere dette i databasen. 

Transport af heste 

 Det bliver nu muligt at få udstedt et ”midlertidigt dokument,” der kan bruges i transportøjemed i 
de situationer, hvor passet ligger til opdatering hos pasudstedende myndighed - SEGES. 

Ens hestepas i EU 

 Kravene til hestepassenes udformning ændres med henblik på standardisering af pas i hele EU. 

 

Vi kan i øvrigt oplyse, at FVST nu har opdateret hjemmesiden ifht den nye forordning  

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hestepas-med-medicinsider.aspx  



Side 4 


