
 
Svensk Travsport  
168 64 Bromma     2020-11-10 
 

Skrivelse angående reglerna kring startförbud utfärdade till hästar som travat 
orent eller presterat dåligt under lopp   
 
Sammanfattning  
Varje år deltar ett stort antal travhästar som är halta eller på annat sätt sjuka ändå i lopp. Enligt Svensk 
Travsports reglemente får man behålla prispengarna även om hästen visat sig vara halt eller under-
presterat. Flera miljoner kronor springs varje år in av hästar som inte borde ha varit med i loppen. 
Detta rimmar illa med travsportens mål om “fair play” och ett gott djurskydd. Hästvälfärdsgruppen 
har granskat statistiken för utdelade startförbud i svenska travlopp under hela tävlingsåret 2018 (och 
tidigare för 2015). Vi har bearbetat en mycket stor mängd data som grund för denna skrivelse. 
Siffrorna är hämtade från Svensk Travsports egen statistik.  
 
Hästvälfärdsgruppen undrar hur Svensk Travsport ser på följande förslag?  

1. Att samtliga startförbud som utdelats av djurskyddsskäl ska följas upp av ett friskintyg av 
veterinär.  

2. Om en häst får startförbud på nytt efter att nyligen (inom 60 dagar) ha tilldelats ett förbud 
bör det andra startförbudet som utgångspunkt vara längre än tio dagar. 

3. En karenstid på minst sex månader bör införas för hästar som fått två startförbud inom 60 
dagar.  

4. Startpengen bör slopas till hästar som tilldelats startförbud av djurskyddsskäl 
5. Hästar som tilldelas startförbud av djurskyddsskäl bör fråntas eventuella prispengar  

 
Hästvälfärdsgruppen ser fram emot ett svar på aktuell skrivelse senast 2021-01-31.  

 
Bakgrund  
Varje år startas ett stort antal travhästar på tävling fast de inte är friska. Under 2018 kördes 8434 
travlopp i Sverige. Under samma år var det 2756 starter där hästarna belades med startförbud av på 
grund av oren trav eller dålig prestation. I en tredjedel av loppen deltog i genomsnitt minst en häst 
som inte var i tävlingsmässigt skick. Av de starter som gjordes där hästarna på grund av ohälsa fick 
startförbud efter loppet uppvisade hästarna oren trav i 60% av fallen respektive underprestation i 
40% av fallen. Det finns idag inget hanterbart sätt att testa hästar innan start för att upptäcka dolda 
infektioner eller underliggande smärta, vilket gör att det alltid finns en risk att hästar som inte borde 
ha startat ändå deltar i lopp. Det enda verktyget som finns är därför att utfärda startförbud i 
efterhand, efter att hästen gjort sin prestation och genom sitt beteende visat att den inte mår bra. 
Detta är givetvis inte tillräckligt för att garantera djurskyddet. Under år 2015 utfärdades drygt 2400 
startförbud jämfört med drygt 2700 år 2018. Det har alltså inte skett något trendbrott i antalet icke 
tävlingsmässiga hästar som deltar på tävling, snarare har de ökat i antal. 
 
 
 



Återkommande startförbud 
Vanligen utfärdas startförbud för tio dagar i taget. Det innebär att man kan starta med samma häst på 
nytt efter tio dagars uppehåll. Ibland utfärdas startförbud med villkor om friskhetsintyg, vilket innebär 
att hästen inte får starta på nytt förrän en veterinär har intygat att hästen är frisk. Detta är dock ganska 
sällsynt, oftast anges bara en tidsperiod under vilken hästen inte får tävla. Under 2018 fick hela 366 
olika hästar startförbud två gånger eller mer. De deltog alltså mer än en gång i lopp fast de inte var i 
tävlingsmässigt skick. 
 
Det händer också att de hästar som får återkommande startförbud, får det inom samma månad. De 
får alltså en kort vila innan man testar att starta hästen på nytt. Hästen har inte hunnit blivit frisk, och 
får då startförbud igen nästa gång den startas. Under 2018 var det hela 47 hästar som fick mer än ett 
startförbud inom samma månad. Exempelvis startade hästen Betting Rebel i sex lopp under 2018 trots 
att han var halt. Han fick startförbud två gånger i maj, två gånger i oktober och två gånger i 
december. Hästen Puyol fick hela tre startförbud under juni månad, de första två för att han 
presterade påtagligt dåligt och det tredje och sista för att han var halt. Puyol har inte startat på tävling 
sedan juni 2018 och har inte längre någon registrerad tränare vilket antyder att hans skada var av 
allvarlig karaktär. Förutom dessa två nämnda hästar finns det många fler fall där samma hästar 
återkommer i statistiken över utdelade startförbud. Hingsten Mitt Hjärtas Tango toppar listan med 
sina sju startförbud under 2018. 
 
Antal hästar med särskilt många startförbud under 2018: 
21 hästar fick startförbud fyra gånger 
Åtta hästar fick startförbud fem gånger 
Två hästar fick startförbud sex gånger 
En häst fick startförbud hela sju gånger 
 
Otillräcklig kontroll 
Svensk Travsport införde djuromsorgsprogrammet Travarhälsan från och med år 2014. Mot bakgrund 
av det stora antal hästar som ändå kommer till start utan att vara i tävlingsdugligt skick drar vi 
slutsatsen att Travarhälsan inte tillräckligt fyller den funktion att säkra djurskyddet som Svensk 
Travsport och Jordbruksverket avsåg när programmet lanserades 2014. 
 
Ett stort antal hästar passerar besiktningen före lopp utan anmärkning och får istället 
startförbud efter målgång då de under loppet visat symptom på att inte vara i tävlingsmässigt skick. 
Detta visar att besiktningen som görs innan loppet inte heller fungerar för att fånga upp de hästar som 
inte är friska. Detta fastslogs i en statlig utredning av tävlingsdjurskyddet redan 2007. Citat ur 
betänkandet: ”Enligt vår bedömning är det förfarande som sker inom trav- och galoppsporten inte en 
besiktning i lagens mening. Det är endast en syn av hästarna.” Trots detta går besiktningen av hästarna 
till på samma sätt, dock nu med egenkontroller inom Travarhälsan som komplement. 
 
Prispengar till sjuka hästar 
Samtidigt som travsporten hävdar att djurvälfärden står högt på agendan har man under 2018 infört 
en regel om att alla deltagande hästar får minst 500 kronor i prispengar, den så kallade ”startpengen”. 
Detta gäller även om de blir diskade eller utgår. Detta gör att man inte längre förlorar pengar på att 
chansa att starta en häst som inte är fräsch, eftersom man alltid får tillbaka startavgiften. 



Ett annat problem för djurskyddet är att hästar som sprungit in pengar i loppen trots att de varit sjuka 
eller halta ändå får behålla prispengarna fast de beläggs med startförbud efter loppet. Under 2018 
sprangs sammanlagt drygt 2,5 miljoner kronor in av hästar som fått startförbud efter loppet, och som 
därmed inte borde ha startat. Även om sjuka hästar av naturliga skäl oftast inte placerar sig så högt i 
loppen och därmed inte får särskilt stora prispengar så finns det undantag. Hästen Nelli Madame vann 
ett lopp på Jägersro i april och sprang in 60 000 kr, stoet Ajabaja vann ett lopp på Åby i augusti och 
fick 125 000 kr i prispengar och Myllkärrs Sune kom in som tvåa i sitt lopp och sprang därmed in 100 
000 kronor på Hagmyren i september. Samtliga tre hästar presterade alltså på topp, men belades efter 
målgång med startförbud i tio dagar efter att ha travat orent i loppet. 
 
Förslag till åtgärder  

• Det vore högst rimligt att samtliga startförbud ska följas upp av ett friskintyg av veterinär. Även för 
att komma till rätta med att hästar startas för tidigt inpå det tidigare startförbudet, utan att ha 
hunnit bli friska, bör Svensk Travsport se över reglerna för startförbuden. Om en häst får startförbud 
på nytt efter att nyligen ha tilldelats ett förbud bör det andra startförbudet vara betydligt längre än 
tio dagar. En karenstid på minst sex månader bör dessutom införas för hästar som fått två 
startförbud inom 60 dagar. Detta för att minska benägenheten att starta hästen på tävling för tidigt 
efter att den varit halt eller sjuk.  
 

• Varken ”besiktningen” som banveterinären genomför före lopp eller travsportens eget 
egenkontrollprogram fungerar tillfredsställande när det gäller att utestänga sjuka hästar från 
deltagande i travlopp. För att komma till rätta med detta bör rutinen för besiktning innan lopp 
förändras. Hästarna bör genomgå en grundlig besiktning utan utrustning, där exempelvis 
slemhinnor, puls, näsflöde, hovar och munhåla kan kontrolleras. 
 

• Den nyligen införda så kallade ”startpengen” som innebär att  även de som utgått, diskvalificerats 
eller tilldelats startförbud av djurskyddsskäl tilldelas 500 kronor i prispengar, måste anses vara ett 
steg i helt fel riktning för djurskyddet. Det skickar märkliga signaler till sportens utövare att man får 
pengar fast hästen inte varit i tävlingsmässigt skick. Svensk Travsport bör omgående fatta ett 
principbeslut om att hästar som tilldelats startförbud på grund av indikationer på nedsatt hälsa inte 
ska tilldelas startpengen. 
 

• Att man får behålla prispengarna även om hästen av djurskyddsskäl får startförbud efter loppet får 
ännu större konsekvenser när det handlar om riktiga prissummor. Den enda rimliga regeln som 
samhället bör acceptera är att en häst som inte borde ha deltagit inte kan få prispengar. Det kan inte 
anses vara ”fair play” att en sjuk häst kan vinna prispengar, och Svensk Travsport bör åtgärda denna 
oetiska regel omgående. 
 

 
Hästvälfärdsgruppen 
genom Louise Hernander 
hastvalfardsgruppen@gmail.com  
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