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Stort tack för ert svar på vår skrivelse om banveterinärfrågan. Ni skriver att systemet med
banveterinärernas årsrapporter håller på att ses över, vilket vi tycker är glädjande. Vi vill då också
passa på att påpeka värdet av allmänhetens insyn i djurskyddet vid kapplöpningsbanorna, vilket
banveterinärrapporterna ger en unik möjlighet till. Övrig inofficiell kommunikation mellan
Jordbruksverket och banveterinärerna i andra former är mycket svårare för allmänheten att ha insyn i,
och vi vädjar därför till myndigheten att fortsätta att ställa krav på banveterinärerna att inkomma med
en årsrapport som beskriver djurskyddssituationen vid kapplöpningsbanorna. Det är ett oerhört
värdefullt dokument. Vi har granskat och sammanställt banveterinärrapporterna i många år och ni får
hemskt gärna ta del av våra artiklar här: https://hastvalfardsgruppen.wordpress.com/rapporter-fran-
travsportens-banveterinarer-aren-2018-och-2019/. Där står också lite mer om vår syn på värdet av
rapporterna och - som vi ser det - bristerna med dem. (Äldre sammanställningar finns länkade längst
ner på sidan) 

Ni skriver också att fokus för ert arbete framöver är efterlevnaden av lagstiftningen och att våra
synpunkter på detta är välkomna. Här har vi många tankar, men om vi ska fokusera på
kapplöpningshästarnas situation så är den alarmerande. Följande tre områden tycker vi är allra mest
akuta att se över:  

- Halta och sjuka hästar som startar i travlopp. Varje år startas ett stort antal travhästar på
tävling fast de inte är friska. Exempelvis kördes drygt 8000 travlopp 2018 i Sverige. Under samma år
var det drygt 2700 starter där hästarna kom i mål med synliga symptom på sjukdom i form av hälta
eller påtagligt dålig prestation (vilket exempelvis kan bero på infektioner). I en tredjedel av loppen
deltog i genomsnitt minst en häst som inte var i tävlingsmässigt skick. Hästvälfärdsgruppen har gjort
en sammanställning av antalet startförbud inom travsporten för 2015 och 2018. Det är alarmerande
siffror och Svensk Travsport har inte tillräckligt bra system för att fånga upp hästar som inte är friska,
och man delar dessutom ut prispengar till hästar som kommit i mål med exempelvis hältor. Vi vädjar till
Jordbruksverket att ta del av vår sammanställning för 2018: https://hastvalfardsgruppen.wordpress.
com/sjuka-travhastar-springer-in-prispengar/. Som det ser ut idag är rutinerna för att fånga upp hästar som
inte är i tävlingsmässigt skick inte förenliga med djurskyddslagen, som säger att hästar inte får
utsättas för lidande i samband med tävling och träning och inte heller får starta om de inte är friska.
Här behöver man ställa mycket större krav på sporten!    

- Veterinärbesiktningen innan start. Idag visas hästarna inom travsporten i grupp, förspända framför vagnen och
med full utrustning, inte sällan med checkremmen spänd. Det är knappast en besiktning i ordets bemärkelse, vilket
Jordbruksverket själva också slagit fast i tävlingsdjurskyddsutredningen. Travtävlingar klassas dessutom som en gren
med hög djurskyddsrisk av en god anledning. Ett pressat tidsschema gör dock att banveterinären inte har en chans att
se varje häst ordentligt före start. Det kan inte vara förenligt med lagen, som säger att bara hästar som är i
tävlingsmässigt skick ska starta på tävling.  

- Användning av våld mot hästarna. Kapplöpningssportens reglemente tillåter att man driver hästar
med hjälp av våld (spö). De regler och sanktioner som sporten själv har satt upp för att "reglera"
användningen av spöet räcker inte för att skydda hästarna från lidande, och man ständigt läsa i media
om hur hästar blivit rejält slagna av adrenalinstinna kuskar/jockeys. Året 2020 var särskilt smutsigt
med flera fall av riktigt fula drivningar och veterinärer som vittnade om märken på hästarna efter
loppet. Det har varit många års följetong av skärpta regler kring spöanvändning, journalister i
teverutan som upprörs över kuskar som slår hästarna och banveterinärer och måldomare som måste
anmäla kusk efter kusk på grund av drivningsförseelser. Trots detta fortsätter brotten mot reglementet.
Det ligger i sakens natur att om man har ett tillhygge i handen i stridens hetta så finns det alltid en risk
att man använder tillhygget på ett otillbörligt sätt. Det enda rätta är att förbjuda drivning med spö,
vilket bör vara helt i enlighet med lagen, eftersom lagen säger att man inte får använda tillhyggen för
att tillfoga djur smärta.  
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Vi ser fram emot att ta del av ert arbete med banveterinärernas rapportering när de nya rutinerna är
färdiga i höst, och hoppas framöver på en fortsatt god dialog med er kring ert arbete utifrån den nya
djurskyddsstrategin. Vi svarar givetvis gärna på frågor om och tar gärna emot synpunkter gällande
våra artiklar och sammanställningar som vi länkar till i detta mail. 

Vänliga hälsningar 
Gigi Isacsson 
Hästvälfärdsgruppen  
[Citerad text är dold]


