
 
 
SVAR PÅ SKRIVELSE FRÅN HÄSTVÄLFÄRDSGRUPPEN 
 
Svensk Travsport inkommer här med svar på den skrivelse som inkommit från 
Hästvälfärdsgruppen 
 
Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. Vi leder, organiserar och 
utvecklar travsporten samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsportsintressenter. Vår 
fastslagna vision är att vara världens bästa travsport som är attraktiv för alla och alltid med travhästen i 
centrum. Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi alltid sätta hästens välbefinnande i första 
hand. Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten inom travsporten är därför våra 
viktigaste uppdrag. 
 
Hästvälfärdsgruppen har inkommit med ett antal förslag med frågeställningen på hur Svensk Travsport 
ställer sig till dessa. Nedan redovisas Svensk Travsports syn på förslagen samt vad som görs i de olika 
områdena. 
 
• Förslag 1: Att samtliga startförbud som utdelats av djurskyddsskäl ska följas upp av ett friskintyg 

av veterinär. 
 

Svar 1: 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). 

 
• Förslag 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. 
 

Svar 2: Detta är rimligt och något som redan görs av måldomare och banveterinärer. Ges två 
startförbud i tät följd är det också motiverat att ge ett längre startförbud andra gången. Svensk 
Travsport har uppmärksammat ett behov om bättre uppföljning av detta och arbetar med att 
förbättra processen och de tekniska hjälpmedlen för måldomare. 

 
• Förslag 3: En karenstid på minst sex månader bör införas för hästar som fått två startförbud inom 

60 dagar. 
 

Svar 3: Som fastställt ovan är det 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. 

 
• Förslag 4-5: Startpengen bör slopas till hästar som tilldelats startförbud av djurskyddsskäl. Och: 

Hästar som tilldelas startförbud av djurskyddsskäl bör fråntas eventuella prispengar. 
 

Svar 4-5: 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.  



 
 
Svensk Travsport arbetar ständigt med att utveckla och förbättra hästvälfärden. Vi är bra, kanske bäst i 
världen, men vi kan alltid bli bättre. Därför tackar vi för de inspel som Hästvälfärdsgruppen inkommit 
med som vi kan använda för det fortsatta arbetet med att skapa en ännu säkrare travsport med hästen i 
centrum. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Maria Croon, VD Svensk Travsport 
2021-01-30 
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