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Svar på Hästvälfärdsgruppens skrivelse med anledning av 
banveterinärrapporter för 2018-19  

Tack för er skrivelse. Vi delar er syn att djurskyddet vid tävling med häst är viktigt och 

att banveterinärerna har en viktig roll. Vi förstår att ni är intresserade av hur vi tänker 

kring dessa frågor och nedan beskriver vi en del av de insatser som är planerade på 

banveterinärområdet för 2021. 

Vårt djurskyddsarbete har utvecklats sedan 2011 och under 2020 beslutade 

Jordbruksverket en djurskyddsstrategi som styr vårt djurskyddsarbete. Strategins syfte 

är att underlätta för oss att arbeta strategiskt, långsiktigt och på ett behovsstyrt sätt med 

frågor inom hela djurskyddsområdet. Ett fokusområde i strategin är just efterlevnad av 

lagstiftningen och vi kommer fortsätta att utveckla och analysera vilka insatser som 

behöver göras på detta område när det gäller djurskyddet i stort. Era synpunkter i detta 

arbete är naturligtvis varmt välkomna. 

Hur regleras och kontrolleras tävlingsverksamhet? 

Tävlingsverksamhet med bland annat häst regleras i djurskyddslagen (2018:1192), 

djurskyddsförordningen (2019:66) och i Jordbruksverkets föreskrifter om träning och 

tävling med djur, SJVFS 2019:26. I föreskrifterna ställs krav på tävlingsarrangören. 

Länsstyrelsen är ansvarig kontrollmyndighet för djurskyddet generellt och i det ingår 

bland annat att kontrollera tävlingsarrangören. Det finns ett utarbetat system för 

banveterinärernas kontakt med länsstyrelsen för de fall det inträffar händelser som 

länsstyrelsen kan behöva arbeta vidare med. 

När det gäller Svensk travsports program Travarhälsan är detta inte ett kontrollprogram 

som godkänts av oss och därför inte heller revideras eller följs upp av oss. Inom 

djurskyddsområdet finns det några få kontrollprogram och principen för dessa är att en 

aktör förbinder sig att uppfylla mer långtgående krav än djurskyddslagstiftningen på 

vissa områden och även underställa sig extra kontroll. I gengäld kan avsteg från något 

annat specifikt reglerat område göras. Detta är inte fallet med Travarhälsan, 

programmet ger inga undantag från djurskyddslagstiftningen. Travarhälsan är 

sportorganisationens eget egenkontrollprogram, vilket omfattar arbete med djuromsorg 

och hästvälfärdsfrågor i samband med träning och tävling med travhästar. Vi är 

positiva till att olika branscher har egenkontrollprogram där de själva följer upp 

djurvälfärden hos sina aktörer. 

Någon skyldighet att rapportera resultaten från ett sådant här egenkontrollprogram 

finns inte och vi har därför inga synpunkter på hur Svensk Travsport väljer att 

offentliggör detta eller inte. Frågor om Travarhälsan och hanteringen av uppgifter som 

samlas in genom programmet får alltså ställas direkt till Svensk Travsport. 
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Banveterinärernas roll och rapportering 

Banveterinärerna har en fortsatt viktig roll, framförallt för djurskyddsarbetet vid 

tävlingar på landets trav- och galoppbanor. Banveterinärernas arbete regleras bland 

annat i djurskyddsförordningen och Jordbruksverket är, genom sina banveterinärer, 

därför på plats vid trav- och galopptävlingar. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning 

av våra banveterinärer och har också en pågående dialog med de stora 

sportorganisationerna som berörs av banveterinärernas arbete. 

Ni uttrycker i er skrivelse att rapporteringen från banveterinären är bristfällig och vi 

vill därför förtydliga att det inte finns något lagstadgat krav på rapportering. Vi får, 

bland annat i egenskap av arbetsgivare, information från banveterinärerna på flera sätt, 

exempelvis genom de möten och utbildningar vi håller med banveterinärerna. Efter en 

bedömning tar vi relevanta frågor vidare till sportorganisationerna vid de regelbundna 

möten vi har med dessa. Vilka insatser som görs och hur vi agerar vidare beror på de 

uppgifter vi får in och den bedömning vi gör av dessa. Detta gäller även frågor om 

massmedial uppmärksamhet.  Vi ser just nu över systemet med banveterinärrapporter 

från förste banveterinärer gällande trav- och galoppbanor. Arbetet med att utarbeta 

rutiner och arbetsformer för denna typ av rapportering pågår och beräknas bli klart 

under första halvåret av 2021. 
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