Oppklaring rundt internasjonale og nasjonale
vaksinasjonsregler
Etter at FEIF endret definisjonen på hva som regnes som et internasjonalt WR-stevne, og som
dermed må følge internasjonale FEI-bestemmelser, har det blitt en del spekulasjoner rundt hva
slags vaksinasjonsregler som gjelder for de forskjellige stevnene. Vi vil derfor her prøve å forklare
på en så enkel måte som mulig hva dette innebærer og hvem det er aktuelt for, blant annet med
konkrete eksempler.
”Et internasjonalt WR stevne er et WR-stevne som også er åpent for ekvipasjer fra utlandet som ikke
er norske statsborgere.”
Per 2016 så er det foreløpig kun Pinsa og NM som vil være lukkede, nasjonale WR-stevner, dvs kun
åpent for norske statsborgere (også de som er bosatt i utlandet), og utenlandske statsborgere som
har hatt permanent bostedsadresse i Norge i minimum 2 år regnet fra stevnets første dag.
Det er opp til den enkelte arrangør om de vil ha et åpent eller lukket WR-stevne, men det skal
komme tydelig fram i invitasjonen til det enkelte stevnet om det følger nasjonale eller internasjonale
vaksinasjonsregler! Et åpent stevne vil si at på disse stevnene vil internasjonale vaksinasjonsregler
gjelde for samtlige startende på stevnet (også startende i eventuelle fritidsklasser og barneklasser).
Så hvordan fungerer dette i praksis for den enkelte rytter og sin hest?
Nasjonale arrangementer (klubbmesterskap, vintercuper, Pinsa, NM, o.l)
- Første grunnvaksine dag 0.
- Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
- Deretter skal hesten være revaksinert årlig, og at den første årlige revaksineringen er gitt senest 12
måneder etter den siste vaksinen i grunnimmuniseringen.
Det må være gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før hesten ankommer det aktuelle
arrangementet. Alle vaksinasjoner skal være ført inn i hestepasset og datert, signert og stemplet av
veterinær som ikke selv er eier av hesten. Passet skal vises frem til arrangøren før hesten settes inn
på stallen eller får adgang til oppvarmings- eller konkurransebane.
Internasjonale arrangementer (alle WR-stevner som også er åpne for ryttere fra utlandet som ikke
er norske statsborgere)
- Første grunnvaksine dag 0.
- Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
- Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine. Unntak fra dette punktet: Hester
som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige, årlige revaksineringer.
- Deretter årlig revaksinering med maksimum 12 måneders mellomrom.
- Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet. Siste vaksine må være gitt minst 7
dager før ankomst stevnet.
Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen
7 måneder. Dvs at får hesten andre grunnvaksine i april kan den starte internasjonale WR-stevner
fram til november samme år. For øvrig gjelder samme regler om at vaksineringene skal være ført inn
i hestepasset og være datert, signert og stemplet av veterinær.

Eksempler
Her er eksempel på en hest som har fulgt nasjonale vaksinasjonsregler. Som man ser så har hesten
fått sine to grunnvaksiner med en måned og fire dagers mellomrom, for så å få neste vaksinen innen
12 måneder. Denne hesten vil kunne starte de aller fleste stevner i Norge, men ikke WR-stevner som
er definert som internasjonale/åpne.

Her er et eksempel på en som har fulgt internasjonale regler. Den har fått første revaksinering innen
7 måneder etter andre grunnvaksine, deretter årlig revaksinering. I den blå firkanten ser man 2
grunnvaksiner + første revaksinering. I den svarte firkanten kommer det frem årlig revaksiner etter
første revaksine (på denne er det tatt en halvårsvaksine midt i, denne var ikke nødvendig og kan
derfor sees bort i fra). Siden denne fikk siste vaksine 4. januar kan den starte internasjonalt frem til
25 juli 2016.

