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Skrivelse med anledning av banveterinärrapporter för 2018-19 
Hästvälfärdsgruppen, som är ett oberoende nätverk med syfte att stärka hästdjurskydd och hästvälfärd, 
har i likhet med tidigare år gjort en genomgång av de banveterinärrapporter som de av Jordbruksverket 
anställda banveterinärerna ska skicka in till myndigheten årligen. Denna gång omfattar vår genomgång 
åren 2018-19. Vi kan konstatera att enbart 20 respektive 10 rapporter från dessa år inkommit till 
Jordbruksverket, trots att antalet verksamma travbanor varit 33 under båda åren. Sammantaget fattas 
alltså mer än hälften av rapporterna för de två åren.  
 
Bakgrund 
Banveterinärerna fyller en mycket viktig funktion under travtävlingar, inte minst för att deras ställning 
innebär att de är den enda oberoende instansen vars uppdrag är att vara statens kontrollanter med 
uppgiften att övervaka att djurskyddsbestämmelserna efterlevs under travlopp. Hästvälfärdsgruppen har 
under många år noterat att vi inte kunnat ta del av samtliga rapporter vilket vi tolkat som att dessa helt 
enkelt saknats. Detta är i så fall alarmerande och innebär att det är svårt att bedöma hur väl 
banveterinärernas uppdrag att övervaka djurskyddet fungerar. Till detta kommer att de inlämnade 
rapporterna är relativt knapphändiga och därmed ytterligare försvårar bedömningen av hur djurskyddet 
beaktas. 
 
Saknad återkoppling och kvarstående frågor från möte kring banveterinärfrågan 2011  
Representanter från en då aktiv arbetsgrupp för hästfrågor inom organisationen Djurens Rätt deltog vid 
ett möte med Jordbruksverket 2011 för att diskutera banveterinärfrågan. Delar av denna arbetsgrupp 
ingår numera i Hästvälfärdsgruppen vilket gör att vi har insyn i vad som sades vid det aktuella mötet. 
Dåvarande djurskyddschef Björn Dahlén samt enhetschef Helena Kättström från Jordbruksverket deltog 
också vid mötet. Flera viktiga punkter och frågeställningar kring banveterinäruppdraget diskuterades och 
myndigheten gav löfte om återkoppling kring flera frågor. Återkoppling uteblev dock, vilket gör att de 
flesta frågor kvarstår.  
 
Följande är ett utdrag från de anteckningar som Djurens Rätt publicerade efter mötet (anteckningarna 
biläggs också denna skrivelse i sin helhet):  
 

  Helena säger att historiskt sett har det varit få banrapporter som kommit in till SJV. Sedan Lars-Erik 
Staberg, ansvarig för hästfrågor, började har han fokuserat mer på frågorna. Åtgärder som 
genomförts är att SJV tagit fram en mall för rapporteringen och arbetat aktivt med att få in 
rapporterna vilket gjort att de har fått in 90% av banveterinärrapporterna. 
 
SJV ser en svårighet att föra ett eget register med statistik men frågar sig i vilken mån Svensk Travsport 
kan vara öppnare. Helena och Björn anser att det vore rimligt att ha statistik tillgänglig och Helena 
tar upp frågan för diskussion i Djurskyddskommittén. Djurens Rätt kan förvänta sig återkoppling i 
frågan. 
 
 Helena säger att tidigare har banveterinärrapporterna lagts på hög. SJV har börjat jobba på att 
utvärdera dem på ett systematiskt sätt och har även börjat titta på tävlingsveterinärrapporterna. Det 
är först i år som SJV har börjat driva in rapporterna och de har inte sammanställt dem ännu men det 



är på gång. 
 
Om tio år tror Helena att egenkontrollen gått framåt och att myndigheter kontrollerar egenkontrollen. 
Dels genom stickprov och dels genom att de kontrollerar dokumenten. Överlag tror SJV på att involvera 
sporten själv och utveckla egenkontrollen. 

 
Aktuella frågeställningar 
Mot bakgrund av att inrapporteringen av banveterinärrapporterna fortfarande är mycket bristfällig och 
med hänvisning till Jordbruksverkets besked under ovanstående möte vill Hästvälfärdsgruppen ställa 
följande frågor till myndigheten nu när det gått nästan nio år sedan mötet 2011:   
 
- Vid mötet 2011 menade dåvarande chefer att en systematisk sammanställning av banveterinärerna 

skulle inledas. Trots detta har ett mycket litet antal banveterinärrapporter fortsatt att inkomma till 
myndigheten.  
Frågor: Har någon systematiskt sammanställning skett och i vilken form? Hur använder 
Jordbruksverket banveterinärrapporterna och hur följs de upp? Vilken är förklaringen till att 
rapporteringen fortsatt är så låg och hur kommer myndigheten att agera för att öka 
rapporteringen?  

 
- Jordbruksverket menade 2011 att man får löpande återkoppling från banveterinärerna utöver 

rapporterna. Vår upplevelse som utomstående aktörer är dock att många banveterinärer känner sig 
ensamma och att de inte blir tillräckligt hörda. Banveterinärerna uttrycker i sina rapporter att det är 
svårt att övervara loppen, fler och fler travbanor väljer att strunta i veterinärernas önskemål om att 
checkremmen inte ska vara anspänd i defileringen och på vissa banor har det skett rena drev mot 
banveterinärer som agerat mot brott mot djurskyddslagen.  
Frågor: Inhämtar myndigheten ytterligare information från banveterinärerna vid sidan av de 
årliga rapporterna och i så fall hur? Ställer Jordbruksverket som myndighet några krav på 
kapplöpningsbanorna utifrån vad banveterinärerna rapporterar, eller är det varje enskild 
banveterinär som måste driva frågorna gentemot travbanan och/eller de aktiva? Hur agerar 
Jordbruksverket i de fall då det sker drev mot banveterinärer i travsportmedia och på sociala 
medier?  
 

- Vid mötet 2011 menade Helena Kättström att travsporten om tio år framförallt skulle kontrolleras 
genom egenkontrollprogram och att myndigheten skulle vara ett kontrollorgan för 
kontrollprogrammen. Så vitt vi känner till har travsporten inte offentliggjort någon utvärdering av sitt 
eget kontrollprogram Travarhälsan. Eftersom travsporten inte offentliggör uppgifter om djurskydd 
för allmänheten så är därför Jordbruksverket som offentligt kontrollorgan oerhört viktigt för att 
allmänheten ska kunna få insyn i hur det står till med djurskyddet inom svensk kapplöpningssport.  
Frågor: Har Jordbruksverket gjort någon utvärdering av Travarhälsan? Hur kontrollerar 
Jordbruksverket travsportens egenkontrollprogram och vilka sammanställningar har gjorts?  
 

- Vid mötet 2011 menade både Björn Dahlén och Helena Kättström att det är rimligt att travsporten 
är mer öppna med sin egen djurskyddsstatistik. Frågan skulle tas vidare till Djurskyddskommittén och 
återkopplas till Djurens Rätt. Ingen återkoppling i frågan har dock skett så vitt vi känner till och 
travsporten har inte blivit mer transparent avseende sin djurskyddsstatistik.  
Frågor: Hur ser Jordbruksverket på det faktum att det idag inte finns någon möjlighet för 
allmänheten att veta hur det står till med djurskyddet inom travsporten då organisationen Svensk 
Travsport inte offentliggör någon statistik och Jordbruksverket inte heller sammanställer någon 
sådan? Hur ser Jordbruksverket på travsportens respektive myndighetens ansvar för att vara 
transparenta och att verka för allmänhetens förtroende?    
 

- Banveterinärernas uppdrag är utifrån vårt perspektiv viktigare än någonsin mot bakgrund av att 
antalet skador, dödsfall och drivningsförseelser inte se ut att minska. Trots detta får travsporten 
större eget ansvar för djurskyddet och banveterinärernas roll ifrågasätts inte sällan.  



Frågor: Hur ser Jordbruksverket på banveterinärernas roll? Har banveterinärernas 
uppdragsbeskrivning uppdaterats eller förändrats på något sätt?  

  
Myndighetens svar på ovanstående skrivelse kommer att publiceras på vår hemsida. Vi ser fram emot ett 
svar senast under december månad. Hästvälfärdsgruppen följer, som nämnt, kontinuerligt trav- och 
galoppsporten i Sverige och ser fram emot att vid tillfälle diskutera våra erfarenheter mer i detalj med 
Jordbruksverket. 
 
Hälsningar 
Hästvälfärdsgruppen  
genom  
Gigi Isacsson  

 
 
 
 


