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Louise Hernander

Från: Helena Elofsson <Helena.Elofsson@jordbruksverket.se>
Skickat: den 1 juli 2020 15:47
Till: hastvalfardsgruppen@gmail.com
Kopia: Djurvalfard
Ämne: VB: Till djurskyddschefen - Anmälan Svensk Travsport

Hej! 

Tack för ert brev. 

När det gäller frågan om tillstånd att bedriva travtävlingar så finns det inget krav på tillstånd för detta utan tävlingar 
får alla arrangera som lever upp till djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen tillåter att djur används i 
tävlingar så länge de regler som finns kring detta i djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66) 
och våra djurskyddsföreskrifter (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:26) om träning och 
tävling med djur) följs. 

När det gäller frågan om att se över Svensk Travsports tillstånd att vara register- och stambokshållare för travhästar i 
Sverige, så är terminologin numera att Svensk Travsport är en erkänd avelsorganisation. Vi är den myndighet som 
har hand om att godkänna avelsorganisationer och länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att 
organisationen lever upp till de krav som finns. Vi har i dagsläget inte fått några rapporter från länsstyrelserna som 
visar på att Svensk Travsport inte sköter sitt uppdrag.   

Ni har även bett om ett yttrande om vår syn på Svensk Travsports djurskyddsarbete. Vi yttrar oss generellt inte över 
enskilda organisationers arbete men vill här vara tydliga med att det är länsstyrelsen som har ansvar att kontrollera 
att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Vi har inte fått några rapporter från dem som visar på att Svensk Travsport 
skulle missköta sitt djurskyddsarbete. Utöver länsstyrelsens kontrollansvar finns det vid  tävlingar  ban- eller 
tävlingsveterinärer anställda av Jordbruksverket. En sådan veterinär har befogenhet att exempelvis förhindra att ett 
ekipage startar och den kan också stoppa en tävling om det finns djurskyddsskäl för det. 

 

Vänliga hälsningar 

Helena Elofsson 

 

 
 
Helena Elofsson 
Djurskyddschef 
Djuravdelningen 
Jordbruksverket 
Tfn 036-15 61 11 
Helena.Elofsson@jordbruksverket.se 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@jordbruksverket.se <noreply@jordbruksverket.se>  
Skickat: den 16 juni 2020 21:52 
Till: Fråga <Fraga@jordbruksverket.se> 
Ämne: Till djurskyddschefen - Anmälan Svensk Travsport 
 
Dina kontaktuppgifter 
Louise 
Hernander 
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E-postadress 
hastvalfardsgruppen@gmail.com 
 
Ärenderubrik 
Till djurskyddschefen - Anmälan Svensk Travsport 
 
Skriv din fråga eller synpunkt 
Se bifogad anmälan mot Svensk Travsport, riktad till djurskyddschefen. 
 
Bifoga gärna en skärmbild eller fil 
anmälan mot Svensk Travsport.pdf 
 
Samtycke 
2020-06-16 21.52 
Jag godkänner att Jordbruksverket behandlar mina personuppgifter. 
 
När du kontaktar Jordbruksverket via formulär på webbplatsen och lämnar dina personuppgifter kommer vi att 
behandla dessa enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på www.jordbruksverket.se/personuppgifter 


