Uppdragsbeskrivning för

DEFINITION AV SVENSKFÖDDBEGREPPET I FRAMTIDEN
En översyn av svensk travsports definition och betydelse av begreppet svenskfödd travhäst
nu och i framtiden.

Uppdrag
Att med det förslag som presenterades i tidningen Travhästen som grund, utreda hur till vida det går
att skapa ett regelverk där begreppet svenskfödd innebär att hästarna faktiskt föds i Sverige, utan att
det strider mot EU-regelverk om fri handel, diskriminering mm.

Målsättning
Att för ST:s styrelse i samband med mötet vid Derbyt presentera:
•
•
•
•
•
•

ett eller flera förslag till hur begreppet svenskfödd kan formuleras i framtiden.
förslag till olika modeller för uppfödarmedel utifrån olika definitioner av svenskfödd
begreppet.
för och nackdelar med olika definitioner av begreppet svenskfödd utifrån avelsrådets
ansvarsområde (betydelse för svensk travavel).
juridiska aspekter ur EU- och svenskt lagstiftningsperspektiv på olika förslag till definition av
svenskfödd.
olika tänkbara övergripande arbetssätt för ST:s kansli mm med olika definitioner och vilka
effekter de kan tänkas ha för de enskilda uppfödarna.
olika definitioner av svenskfödd begreppet utifrån deras effekter ur miljö- och
djurvälfärdssynpunkt.

Beställare
Svensk Travsports styrelse utifrån krav som ställs via EU- och svenska staten för att ST ska få ha ett
delegerat bemyndigande.

Avgränsningar
Uppdraget omfattar endast verksamhet som ingår i avelsrådets uppdrag. Tänkbara effekter för
svensk travsports tävlings- och spelverksamhet som t ex sportrelaterade frågor om tävlingsdagarnas
volym, fördelning, bredd eller elit innefattas inte. Uppdraget innefattar inte heller några förslag till
beslutsprocess eller jordbrukspolitiska konsekvenser.

Organisation
Uppdraget leds av Avelsrådet och ägs av Vice VD på ST. Till ett eller eventuellt flera större möten
kallas förutom avelsrådet ytterligare ett antal personer utsedda av ASVT (”Oves grupp”) och ST. Tre
personer från vardera organisation. Till avelsrådets fördjupning i frågan ska ytterligare en juridisk
kompetens användas för en ”second opinion granskning”.

Tidplan
•
•
•
•

•
•

Uppstart under april månad i avelsrådets regi
Det större mötet genomförs i slutet av maj alternativt juni beroende på Coronaläget
En rapport enligt ovan presenteras för ST:s styrelse i samband med Derbyt
Slutligt förslag presenteras för ST:s styrelse i oktober/november för beslut som kan gälla
med olika lång framförhållning (anpassningar i reglemente och hantering med Jordbruksverk
mm).
Uppdraget avslutas senast i samband med att Djurhälsoförordningen ska träda i kraft 21
april 2021.
Tidplanen kan bli förlängd utifrån vad som händer i samhället med Corona, EU-direktiv mm.
Djurhälsoförordningens ikraftträdande datum är dock fastslaget och kommer ej att ändras
enligt den information vi fått.

