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Louise Hernander

Från: Hästvälfärdsgruppen HVG <hastvalfardsgruppen@gmail.com>
Skickat: den 7 februari 2021 20:52
Till: Maria Croon
Ämne: Re: svar på skrivelse till Svensk Travsport

Hej Maria! 
 
Stort tack för ert svar på vår skrivelse. Det uppskattar vi mycket och vi hoppas på en god och 
fruktsam dialog mellan Svensk Travsport och Hästvälfärdsgruppen framgent.  
 
Vi har några kompletterande följdfrågor/reflektioner på ert svar. Ni skriver att: 
 
- Det är rimligt att de startförbuds som utdelas av veterinärmedicinska skäl också ska följas upp av 
ett friskintyg från en veterinär. Detta görs också idag då måldomare och banveterinär till 
startförbudet kan ställa kravet på friskintyg innan startförbudet kan tas bort. Det är dock viktigt att 
här skilja på de startförbud som ges av veterinärmedicinska orsaker och de som ges av andra 
anledningar (exempelvis en tappad sko som gör att hästen travar orent). 
 
Följdfråga: Har ni någon statistik över hur många startförbud av veterinärmedicinska orsaker som 
leder till krav på friskintyg?  
 
- Det är motiverat att trappa upp längden på avstängning vid upprepade 
startförbud av veterinärmedicinska skäl. Detta är också något som sker idag. Det är dock svårare 
att automatiskt tilldöma ett halvårs karenstid vid två startförbud då detta kan ges av en mängd 
olika orsaker som vi skriver i svar 1. Därför bör längd på det tilldömda startförbudet utgå från det 
aktuella fallet. 
 
Följdfråga: Tillämpas karenstider överhuvudtaget inom ert regelverk för startförbud, och om inte - 
finns det anledning att se över om det kan vara ett värdefullt verktyg för att minska risken för att 
man chansar och startar en tidigare ofräsch häst för tidigt?  
 
- I dagens regelverk kan Svensk Travsport hålla inne och även frånta (efter fällande dom) ett 
ekipage dess prispengar, oavsett om de är garanterade eller utifrån prestation, om det finns 
misstanke om brott mot djurskyddslagen och ärendet har lämnats över till Länsstyrelsen. Alla 
hästar kontrolleras och granskas vid flera tillfällen före start för att det ska säkerställas att de är i 
tävlingsmässigt skick. En skadad häst som har ont ska helt enkelt inte starta.  
Följdfråga: En häst som beläggs med startförbud av veterinärmedicinska skäl efter ett lopp borde 
egentligen inte ha kommit till start för den har inte varit i tävlingsmässigt skick, inte sant? Svensk 
Travsport borde därför i linje med sin egen högt hållna princip om fair play kunna införa en regel 
om att prispengar inte kan tillfalla en häst som inte borde ha varit med (då den har fått startförbud 
av veterinärmedicinska skäl). Nuvarande system som ni hänvisar till innebär en retroaktiv process 
med överlämnande av ärendet till länsstyrelsen och resurskrävande utredningar som kommer att 
vara mycket svåra att genomföra en tid efter loppets genomförande (när hästen kanske till och 
med har hunnit bli frisk), för att återta prispengar som redan delats ut. Det förefaller orimligt att 
man får in så många anmälningar till länsstyrelsen som motsvarar antalet hästar som inte varit 
fräscha under lopp, särskilt när banveterinärrapporterna från 2018-2019 visade på endast två 
anmälningar till länsstyrelsen. Vi vet dock utifrån tävlingsdatabasen att det är åtskilliga starter 
varje år som genomförs med hästar som inte varit i tävlingsmässigt skick. Här önskar vi att 
Svensk Travsport tar ett större ansvar och slutar finansiera dessa starter med prispengar. Kan 
man införa en regel om att då en häst fått startförbud av veterinärmedicinska skäl, och samtidigt 
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hamnat på en placering som ger prispengar, alltid frysa utbetalningen av prispengar tills ett 
friskhetsintyg kunnat uppvisas max 48 timmar efter genomfört lopp - eller dylikt? Detta för att i 
Svensk Travsports regelverk tydliggöra att sjuka hästar inte ska delta och därför inte ska belönas 
med prispengar? Vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på våra följdfrågor och vill passa på att 
tacka för en konstruktiv dialog - för hästarnas bästa. Med vänliga hälsningar Lollo Hernander för 
Hästvälfärdsgruppen  
 
Den lör 30 jan. 2021 kl 18:03 skrev Maria Croon <maria.croon@travsport.se>: 

Hej 

  

Tack för att ni skrev till Svensk Travsport. Här kommer svar på frågorna adresserade i skrivelsen. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Maria C 

  

Maria Croon  
VD 
----------------------------- 
Svensk Travsport 
Mobil: + 46 70 619 45 
32                                                                                                                                        E-post: 
maria.croon@travsport.se 
Besök: Hästsportens Hus, Solvalla 
Webb: www.travsport.se 

  


