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Avels- och
Registreringsreglemente 

för Svensk Travsport

Svensk Travsport (ST) föreskriver att 
följande bestämmelser ska gälla från och med 

1 januari 2021

I Inledande bestämmelser

1 kap Om reglementet m.m.

Begreppsbestämningar
1 § I detta reglemente förstås med
avelsorganisation: en svensk eller utländsk av behörig myndig-
het erkänd organisation eller förening för uppfödare, rasför-
ening eller ett offentligt organ som bedriver motsvarande 
verksamhet för genomförande av ett avelsprogram med 
hästar som är införda i den stambok eller de stamböcker 
som den eller det för eller upprättar
avelsprogram: de systematiska förfaranden, inklusive regist-
rering, urval, avel och utbyte av avelsdjur och avelsmaterial 
från dem, som utformas och genomförs för att bevara eller 
förstärka önskade fenotypiska och/eller genetiska egenskaper 
hos den avsedda populationen
stambok: bok, förteckning eller dataregister som förs av 
en godkänd svensk eller utländsk avelsorganisation eller 
stambokförande förening, eller av ett offentligt organ som 
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bedriver motsvarande verksamhet i enlighet med de kri-
terier som gäller inom den Europeiska gemenskapen, och 
där hästar med speciella krav på härstamning är införda 
eller registrerade med uppgift om deras härstamning, och 
i tillämpliga fall förtjänster
erkänd stambok: stambok vilken ömsesidigt erkänns i enlighet 
med det europeiska travsportsamarbetet (U.E.T.),
ursprungsregistrering: den första registreringen av en häst i 
en stambok (grundregistrering)
ursprungsland: det land i vilket en häst först har stambokförts,
den svenska varmblodiga travarrasen: de hästar som anges 
i 6 kap 4 §,
den kallblodiga travarrasen: svenska och norska kallblodiga 
travare,
importerad häst: en häst som är ursprungligen stambokförd 
i en annan travarras än den svenska eller i en annan erkänd 
stambok och som har införts till Sverige och registrerats i 
bilaga i stambok hos ST,
exporterad häst: en häst som har förts ut ur huvudavsnittet 
eller bilagan i stamböckerna,
renrasiga hästar: hästar vars föräldrar samt far- och morför-
äldrar är införda eller berättigade till införande i en stambok 
för samma ras,
svensk häst: de hästar som anges i 10 kap 2 §, 
svenskfödd häst: de hästar som anges i 10 kap 2 §, 
mockinländare: de hästar som anges i 10 kap 2 §,
uppstallning i visst land: det land i vilket en häst stadigva-
rande vistas,
hästpass: dokument med de uppgifter som krävs enligt EU-
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 
om tillämpning av rådets direktiv 2009/156/EG och 90/427/ 
EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur  ska 
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utfärdas för varje grundregistrerad häst och som förutsätts 
följa hästen hela livet,
uppfödare: 
1. den som vid hästens födelse var ägare till hästens moder, 

varvid i det fall hästen är stambokförd utomlands 
grundstambokens uppgift om registrerad uppfödare 
ska godtas, samt

2. den som ägaren i registreringsansökan (ansökan till 
stambokföring) har godkänt att uppfödarskapets rät-
tigheter övergår till, 

anabola substanser: substanser som har vävnadsuppbyg-
gande verkan inklusive tillväxthormoner med undantag för 
substanser med sådan verkan som ingår i läkemedel som 
Läkemedelsverket har godkänt för häst.
92/353/EEG: EU-kommissionens beslut av den 11 juni 
1992 om fastställande av kriterier för godkännande eller 
erkännande av organisationer och sammanslutningar som 
för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur
96/78/EG: EU-kommissionens beslut av den 10 januari 1996 
om fastställande av kriterier för införande och registrering 
av hästdjur i stamböcker för avelsändamål
zootekniska förordningen: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/1012 av den 8 juni 2016 om avels-
tekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och 
införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin 
och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning 
(EU) nr 652/ 2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/
EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på 
djuravel (förordningen om djuravel),
djurhälsoförordningen: Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU)2016/429 av den 9 mars om överförbara 
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa 
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akter avseende på djurhälsa
dataskyddsförordningen: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/ 679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning)

Reglementets innehåll m.m.
2 § I detta reglemente regleras ST:s verksamhet som avels-
organisation. Reglementet innehåller bestämmelser om de 
avelsprogram ST bedriver med föreskrifter för avelsverk-
samheten och bestämmelser om stambok– och registerföring 
samt avelsvärdering av varm– och kallblodiga travhästar.

Reglementet innehåller även bestämmelser om registrering 
av personer inom travsporten, om rättigheter och skyldig-
heter för reglementets adressater, om lösningen av tvister 
mellan dem som deltar i avelsprogrammet och andra tvister, 
om påföljder för den som bryter mot reglementets bestäm-
melser samt bestämmelser om överklagande av beslut om 
stambokföring, avelsvärdering och påföljd.

3 § I den verksamhet ST bedriver enligt 2 § tillämpas vid 
sidan av detta reglemente andra bestämmelser såsom EU-
rättsliga bestämmelser och avgöranden, av staten utfärdade  
lagar, förordningar och föreskrifter, av ST i annan ordning 
utfärdade föreskrifter och anvisningar samt andra travrätts-
liga bestämmelser.

De bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900), som är 
till skydd för enskild part, ska tillämpas vid handläggning 
av ärenden i detta reglemente.
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Reglementets adressater
4 § Följande fysiska och/eller juridiska personer är skyldiga 
att sätta sig in i och följa bestämmelserna i detta reglemente

1. travsällskap och BAS-föreningar anslutna till ST och 
medlem i sådana sammanslutningar,

2. tjänsteman eller annan person, som är anställd av ST 
eller av travsällskap som är anslutet till ST,

3. a. ägare, hyrestagare (leasingtagare) eller uppfödare av
 en häst, som är intagen i en stambok eller annat
 register hos ST,

 b. den som ansöker om att få en häst intagen i stambok
 eller annat register hos ST,

 c. den som ansöker om att bli registrerad som ägare,
 hyrestagare eller uppfödare hos ST,
4. uppfödare, tränare, hingsthållare, fodervärd eller annan 

näringsidkare med anknytning till travsporten, och den 
som är anställd eller har ett uppdrag hos en sådan person,

5. den som är att anse som mottagare av uppfödarpremier 
enligt 26 kap 3§,

6. den som fullgör eller har åtagit sig att fullgöra ett upp-
drag med anknytning till travsporten åt ST eller åt en 
person, som avses i punkterna 1–4,

7. den som enligt lag har rätt att företräda en annan 
person eller är ombud för en annan person, som avses 
i punkterna 1–6.

Samma skyldighet som föreskrivs i första stycket har en 
person, som inte omfattas av bestämmelsen i första stycket, 
om han utfärdar en skriftlig handling och därvid inser eller 
bör inse att handlingen kan komma att användas inom 
verksamhet, som avses i detta reglemente.
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Utgångspunkt
5 § Bestämmelserna i detta reglemente utgår från att aveln 
i Sverige är fri. 

Hästars ålder
6 § Hästar födda under ett och samma kalenderår anses ha 
samma ålder. En häst räknas som ettåring under hela det 
kalenderår, som följer efter hästens födelseår, och därefter 
som tvååring etc.

Hästars nationalitet
7 § För en häst som enligt 5 § inte är att anse som svensk 
fastställs nationaliteten vid införseln eller importen till Sve-
rige. En häst har samma nationalitet som ursprungslandets 
och bevarar sin nationalitet under hela sin levnad.

Utländska stamböcker
8 § ST godtar en utländsk stambok, om den förs av en inom 
EU godkänd stambokförande förening (SJVFS 2015:33 
M16).

9 § För hästar inom den varmblodiga travarrasen erkänns 
stamböckerna i
1. U.E.T.-länderna Belgien, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederlän-
derna, Norge, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovenien, 
Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike,
samt

2. Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA.
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För hästar inom den kallblodiga travarrasen erkänns stam-
boken för sådana hästar i Norge.

10 § Uppgifter om en häst i en stambok, som avses i 8 eller 
9 §, läggs till grund för en eventuell registrering av hästen 
i stambok hos ST. 
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II Organisationen för ST:s registre-
rings- och avelsverksamhet m.m.

2 kap Bemyndiganden

1 § ST är enligt statligt bemyndigande och beslut av Sta-
tens Jordbruksverk avelsorganisation för svenska varm- och 
kallblodiga travhästar och genomför därmed ett av behörig 
myndighet två godkända avelsprogram.

Den verksamhet som ST bedriver enligt första stycket är 
en rättslig förpliktelse och tillgodoser ett allmänt intresse 
och innefattar myndighetsutövning i den bemärkelse som 
avses i Dataskyddsförordningen.

De stamböcker ST för är i enlighet med EU-rättsliga bestäm-
melser – ursprungligen rådsdirektivet 90/427/EEG och 
EG-kommissionens beslut 92/353 EEG och 96/78 EG – 
godkända som ursprungsstamböcker (Studbook of Origins) 
för varmblodiga och kallblodiga travare.

2 § Som avelsorganisation för varm- och kallblodiga travhästar 
utför ST genom avelsvärderingsnämnder avelsvärdering av 
sådana hästar för att ge underlag för en högkvalitativ avel 
inom landet. I fråga om den kallblodiga travarrasen görs 
detta tillsammans med Det Norske Travselskap (DNT).

För den kallblodiga travarrasen regleras hithörande frågor 
genom ett bilateralt avtal mellan DNT och ST. DNT till-
lämpar vissa begrepp som skiljer sig från dem som används 
i Sverige.
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3 kap Avelsvärderingsnämnder

Prövning av en hästs avelsvärde
1 § En hästs avelsvärde prövas av en avelsvärderingnämnd.

Avelsvärderingsnämnden för den svenska varmblo-
diga travarrasen
2 § Avelsvärderingsnämnden för den svenska varmblodiga 
travarrasen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter 
varav minst en ledamot samt en suppleant ska vara veterinär.

3 § Ledamöter och suppleanter i avelsvärderingsnämnden 
för den svenska varmblodiga travarrasen utses av ST:s 
styrelse. En av ledamöterna ska förordnas som ordförande.

Kan ordföranden inte medverka i handläggningen av ett 
ärende, ska övriga personer, som då ingår i nämnden, bland 
sig utse en ordinarie ledamot att vara ordförande.

ST:s styrelse får utse sakkunniga personer att stå till avelsvär-
deringsnämndens förfogande i ärenden om avelsvärdering.

Avelsvärderingsnämnden för den kallblodiga  
travarrasen
4 § Kallblodiga travhästar, som är registrerade i stambok 
hos avelsorganisationen DNT i Norge eller hos ST, avels-
värderas av en för Norge och Sverige gemensam avelsvär-
deringsnämnd.

5 § Avelsvärderingsnämnden för kallblodiga travhästar ska 
bestå av sex ledamöter och fyra suppleanter. Ledamöter 
och suppleanter utses till lika antal av DNT och ST. En av 
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ledamöterna och en av suppleanterna från vartdera landet 
ska vara veterinär.

6 § För vartdera landet ska en av ledamöterna förordnas till 
ordförande i den gemensamma avelsvärderingsnämnden. 
Vid ett sammanträde är den person ordförande, som utsetts 
till ordförande av det land, där avelsvärderingen eller sam-
manträdet äger rum, en representant från det andra landet 
innehar vice ordförandeposten.

Avelsvärderingsnämndernas sammanträden
Avelsvärderingsnämnden för den svenska varmblodiga travarrasen

7 § I fråga om hingstar, som är registrerade i stambok hos 
ST eller i bilagan i stamboken eller registrerad i en erkänd 
utländsk stambok, genomför avelsvärderingsnämnden 

• individprövning med däri ingående besiktningar vid ett 
ordinarie sammanträde minst en gång om året,

• avkommeprövning vid ett ordinarie sammanträde en 
gång om året efter avslutad betäckningssäsong.

Avelsvärderingsnämnden för den kallblodiga travarrasen

8 § Avelsvärderingsnämnden genomför avelsvärdering vid 
två ordinarie sammanträden under hösten varje år. Av dessa 
sammanträden ska ett hållas i Norge och ett i Sverige.

Avelsvärderingsnämndernas extra sammanträden

9 § Avelsvärderingsnämnderna får hålla extra sammanträden 
för avelsvärdering (för kallblod interimistisk avelsvärdering), 
om det finns särskilda skäl att hålla en sådan förrättning.

Avelsvärderingsnämndernas beslutsfunktioner
10 § Avelsvärderingsnämnden beslutar i fråga om hingstar, 
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som hingstägaren har anmält till avelsvärdering vid ett 
ordinarie sammanträde,
• om villkoren för avelsvärdering enligt hingstägarens 

anmälan är uppfyllda,
• om den utredning som ska verkställas i varje särskilt 

ärende,
• om hingsten ska avelsvärderas genom individprövning 

eller avkommeprövning.

I fråga om hingstar, som enligt avelsvärderingsnämndens 
beslut ska avelsvärderas vid ett extra sammanträde enligt 
9 §, beslutar nämnden dessutom om tid och plats för sam-
manträdet.

Beslutsförhet
11 § Avelsvärderingsnämnden är beslutsför med tre personer 
om minst en av de närvarande ledamöterna eller supplean-
terna är veterinär och, i fråga om avelsvärderingsnämnden 
för den kallblodiga travarrasen, om dessutom företrädare 
från Sverige och Norge ingår i nämnden.

Endast de personer i nämnden som har fått del av samtliga 
uppgifter i ärendet får delta vid omröstningen till beslut.

4 kap Besvärsnämnden 

Nämndens funktion
1 § En särskild nämnd ‒ Besvärsnämnden ‒ prövar klagomål 
över vissa beslut i ärenden om avelsvärdering, beslut om 
stambokföring och därmed sammanhängande registrering 
samt om påföljder vid överträdelser av bestämmelser enligt 
detta reglemente.
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Nämndens sammansättning
2 § Besvärsnämnden ska bestå av fem ledamöter och två 
suppleanter varav minst två av ledamöterna och en supp-
leant ska vara jurist.

3 § Ledamöter och suppleanter i Besvärsnämnden utses 
vid ST:s fullmäktigemöte. En av ledamöterna ska därvid 
förordnas som ordförande.

Om det finns skäl för det får besvärsnämnden för ett sär-
skilt ärende adjungera den som tidigare har varit ledamot i 
nämnden att tjänstgöra som ledamot i nämnden. 

Beslutsförhet
4 § Besvärsnämnden är beslutsför med fyra personer om 
minst en av juristerna deltar i beslutet.

I ett ärende, där utgången är uppenbar, är nämnden beslutsför 
om ordföranden och ytterligare en ledamot deltar i beslutet.

Jäv
5 § I fråga om jäv för den som handlägger ett ärende i avels-
värderingnämnd eller besvärsnämnden gäller i tillämpliga 
delar 16 och 17 §§ förvaltningslagen (2017:900).

5 kap Vissa handläggningsbestämmelser 

Ombud och biträden
1 § Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller 
biträde. Den som har ombud ska dock på begäran medverka 
personligen.
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Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd 
eller är han/hon olämplig på något annat sätt, får han/hon 
avvisas som ombud eller biträde i ärendet.

Ett beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas 
särskilt, om det beslut varigenom ärendet avgörs får över-
klagas och då i samma ordning som detta.

2 § Ett ombud ska styrka sin behörighet genom fullmakt. 
En fullmakt ska innehålla ombudets namn. Får ombudet 
sätta annan i sitt ställe, ska detta anges.

En fullmakt ges muntligen eller skriftligen. Muntlig fullmakt 
ska nedtecknas. En skriftlig fullmakt ska vara egenhändigt 
undertecknad av parten.  En fullmakt som har överbringats 
genom telefax eller genom elektronisk post gäller som full-
makt. En sådan fullmakt ska dock, om det anses nödvändigt, 
företes i huvudskrift vid påföljd att den annars anses ogill 
som fullmakt. Fullmakt skall tas in i akten.

Styrker ett ombud inte sin behörighet, ska ombudet eller 
huvudmannen föreläggas att avhjälpa bristen. Är i sådant fall 
en ansökan eller annan handling undertecknad av ombud, 
ska i föreläggandet anges att talan tas upp till prövning endast 
om detta iakttas. Har annan åtgärd företagits av ombud som 
inte har styrkt sin behörighet, ska i föreläggandet anges att 
åtgärden beaktas endast om föreläggandet iakttas.

Ansökningar och andra skriftliga framställningar
3 § Den som lämnar in en skriftlig ansökan eller annan 
skriftlig framställning till ST 

1. ska använda sig av fastställt formulär i de fall, som anges 
i detta reglemente, och därvid fylla i formuläret enligt 
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där lämnade anvisningar, 
2. ska underteckna handlingen med sitt namn varigenom 

han eller hon ansvarar för att uppgifterna i handlingen 
stämmer överens med de verkliga förhållandena, 

3. ska till ST komma in med ansökningen eller framställ-
ningen inom den tidsfrist, som har angetts i formuläret 
eller på annat sätt skriftligt meddelats av ST, samt

4. ska inom föreskriven tidsfrist till ST betala den avgift 
för handläggningen av ärendet, som har angetts i for-
muläret eller på annat sätt skriftligt meddelats av ST.

Ansökningen eller framställningen bör innehålla uppgift 
om hans eller hennes
• personnummer eller organisationsnummer,
• postadress och adress till arbetsplats samt i förekom-

mande fall annan adress där han eller hon kan anträffas,
• telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt 

mobiltelefonnummer, med undantag för nummer som 
avser ett hemligt telefonabonnemang, samt 

• e-postadress.

Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift 
ofullständig eller felaktig, bör det utan dröjsmål anmälas till 
ST. Det åligger av ST intagen fysisk eller juridisk person att 
ombesörja att ST har rätt uppgifter registrerade.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även 
för den som uppger sig vara ställföreträdare eller ombud 
för en annan.

4 § I ett ärende, som angår en omyndig eller en juridisk 
person, ska en ansökan eller annan skriftlig framställning 
till ST göras av den som enligt lag företräder den omyndige 
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eller den juridiska personen och bestämmelserna i 3 § gäller 
därvid för företrädaren. Denne ska dessutom kunna styrka 
sin behörighet, om ST begär det. För en juridisk person gäl-
ler därvid att ett av Bolagsverket utfärdat registreringsbevis 
inte får vara äldre än sex månader. Om förhållandena ger 
anledning till det, kan ST fordra att den juridiska personen 
lämnar in ett ny utfärdat registreringsbevis.

4a § Äganderätten till prover för DNA-typning och blodtyp-
ning av en häst tillfaller ST. Analysresultat och delar eller 
fragment av sådana prover kan lämnas ut efter särskild 
ansökan för forsknings- och statistikändamål, om hästens 
identitet inte röjs såvida inte hästägaren har medgett detta.

Beslut enligt första stycket ska vara skriftligt. Av beslutet 
ska framgå att hästens identitet inte får röjas såvida inte 
hästägaren har medgett detta.

Brister i en ansökan
5 § Har den som har gett in en ansökan eller en annan 
skriftlig framställning till ST inte iakttagit bestämmelserna 
i 3 § första stycket p 1-3 eller tyder sakförhållandena på att 
uppgifterna i handlingen inte är riktiga, prövas inte framställ-
ningen i sak utan förklaras vilande för att bereda sökanden 
tillfälle att vidta erforderliga kompletteringar. Vidtar inte 
sökanden de åtgärder, som ST begär med anledning av de 
iakttagna bristerna, får ärendet ändå prövas i sak eller, om 
framställningen är så ofullständig att sakprövning inte är 
möjlig, avvisas. 

Har i fall som nu avses i stället bestämmelserna i 3 § första 
stycket p 4 inte iakttagits, får framställningen inte prövas i 
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sak utan ska avvisas. Framställningen får dock prövas i sak 
om sökanden bevisar att hinder i form av laga förfall eller 
annat särskilt skäl orsakat förseningen.

Delgivning
6 § Ett beslut eller annan handling, som genom posten har 
sänts till en person under dennes senast kända adress, anses 
ha kommit adressaten tillhanda fjärde vardagen därefter.

Har handlingen avsänts genom e-post eller telefax ska den 
anses ha kommit adressaten tillhanda vid den tidpunkt som 
har registrerats i e-posten eller telefaxen.
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III ST:s stamböcker
6 kap Stamböcker

Stamböckerna för de varmblodiga och kallblodiga 
travarraserna
1 § ST för två stamböcker, en stambok för de varmblo-
diga travarna och en stambok för de kallblodiga travarna. 
Stamböckerna är i enlighet med EU-rättsliga bestäm-
melser – ursprungligen rådsdirektivet 90/427/EEG och 
EG-kommissionens beslut 92/353 EEG och 96/78 EG – 
godkända som ursprungsstamböcker (Studbooks of Origin) 
för varmblodiga respektive kallblodiga travare. 

Stamboken för den varmblodiga travarrasen
2 § Stamboken för de varmblodiga travarna innehåller ett 
huvudavsnitt och en bilaga (96/78 EG art 1-3). I ett register 
utanför stamboken registreras vissa utländska hästar.

3 §  Den svenska varmblodiga travarrasen består av hästar 
registrerade i stambokens huvudavsnitt.

För de hästar som tillhör den svenska varmblodiga travar-
rasen finns en rasbeskrivning i bilagan till detta reglemente. 

I den svenska varmblodiga travarrasen tillåts avel med trav-
hästar ursprungsregistrerade i stamböcker i U.E.T. - länderna 
Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, 
Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, 
Schweiz, Serbien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike 
samt Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA. 
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Hästar som är avlade eller grundstambokförda i andra 
länder än ovanstående godkänns ej för registrering i den 
Svenska Stamboken.

4 § Huvudavsnittet i stamboken består av två klasser.

I klass I registreras avkommor till hingstar som har avelsvär-
derats från och med 2010 och inte meddelats avelsförbud 
samt avkommor till hingstar som har avelsvärderats enligt 
detta reglemente i dess lydelse före 2010 och som har upp-
fyllt då gällande krav och villkor för avelsvärdering av den 
svenska varmblodiga travarrasen.

I klass II registreras avkommor till icke avelsvärderade 
hingstar samt avkommor till hingstar som har avelsvärderats 
enligt detta reglemente i dess lydelse före 2010 och åsatts 
ett lågt avelsvärde eller kasserats.

5 § I bilagan i stamboken registreras

• mockinländare, samt
• importerade hästar.

6 § Renrasiga hästar eller avkommor till sådana hästar 
beträffande vilka förbud, formföreskrifter eller villkor för 
stambokföring har åsidosatts registreras i ett register som 
förs av registerförande förening.

Stamboken för den kallblodiga travarrasen
7 § Avelsunderlaget för kallblodiga travare (den kallblodiga 
travarrasen) utgörs av svenska och norska kallblodiga travare.
För den kallblodiga travarrasen finns en rasbeskrivning i en 
bilaga till detta reglemente.
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I syfte att uppnå avelsmålen för den svenska kallblodiga 
travarrasen enligt 20 kap 2 § godkänns avel med norska 
kallblodiga travhästar.

8 § Stamboken för de kallblodiga travarna innehåller ett 
huvudavsnitt och en bilaga. I ett register till stamboken 
registreras vissa utländska hästar.

I huvudavsnittet registreras avkommor till hingstar som vid 
avelsvärdering har åsatts ett högt avelsvärde eller godkänts 
för avel.

I bilagan i stamboken registreras importerade hästar som 
är ursprungligen stambokförd i Norge.

Renrasiga hästar eller avkommor till sådana hästar beträf-
fande vilka förbud, formföreskrifter eller villkor för stam-
bokföring har åsidosatts registreras i ett register som förs 
av registerförande förening.

7 kap Register utanför stamboken till-
läggsregistrering

1 § Utländska hästar, vilka har införts till Sverige för att 
tillfälligt vistas här, registreras i ett register utanför stambo-
ken, om de avses stanna i landet längre än 90 dagar. Sådana 
hästar ska anmälas till ST inom 30 dagar från ankomsten 
till Sverige.

2 § Uppgifter av betydelse för ändamålen med registreringen 
registreras i registret enligt 1 §.

30



Vistas hästen i Sverige för att delta i tävlingar, registreras  
de uppgifter om hästen, som anges i 19 § Tävlingsregle-
mentet för Svensk Travsport. Beror vistelsen på att hästen 
ska verka inom aveln registreras uppgifter av betydelse för 
avelsverksamheten.

8 kap Betäckningsregister

1 § För hingstar som avses verka inom aveln i Sverige för 
ST ett särskilt betäckningsregister.

9 kap Personregister

1 § ST för ett personregister där fysiska och juridiska per-
soner som anges i 1 kap 4 § registreras med namn, adress 
och funktion inom travsporten.

Dessutom förs i registret in uppgifter om andra personer med 
anknytning till hästsport. Det sker i samarbete med de till 
ST anslutna travsällskapen och med Svensk Galopp (SG).

2 § Bestämmelser om ansvaret för och driften av person-
registret regleras i annan ordning. I detta reglemente finns 
endast föreskrifter, som anger vad som gäller för registrering 
i personregistret.
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IV Registrering i stamböckerna
10 kap Villkoren för registrering

Inledande bestämmelser
1 § Alla renrasiga svenska travare samt alla renrasiga travare 
som är införda i travstamböcker i de länder som avses i 1 
kap 9 § och vars identitet och härstamning kan fastställas 
får – om övriga bestämmelser i reglementet är uppfyllda – 
registreras i stambok hos ST, om ägaren begär det.

Identiteten och härstamningen av travare fastställs med 
ledning av (EU) 2015/262.

2 § I detta reglemente förstås med 

svensk häst: 
 en svenskfödd häst och en mockinländare,
svenskfödd häst: 
1. en i Sverige född häst och hos ST stambokförd  
 häst undan ett vid fölningstillfället hos ST stam- 
 bokfört sto
2. en i utlandet född häst som stambokförts hos ST
 undan ett vid fölningstillfället hos ST stambokfört 
 sto, där fölet har kommit till Sverige för signale-
 mentsbeskrivning, provtagning för DNA- eller
 blodtypning och kontroll av märkning under föd-
 elseseåret samt stannat kvar i Sverige till dess att
 fullständigt underlag för stambokföring  har kom-
 mit ST tillhanda.
mockinländare:  
 en varmblodig häst som är född undan 
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 ett sto vid fölningstillfället registrerad i en stambok
 i en annan travarras än den svenska eller 
 i annan erkänd stambok, under förutsättning att
1. stoet senast under avkommans födelseår har registrerats 

i stamboken hos ST och 
2. de båda finns i eller har kommit till Sverige under födel-

seåret och fölet stannat kvar i Sverige fram till dess att det 
genomgått märkning, signalementsbeskrivning och prov-
tagning för DNA- eller blodtypning samt fullständigt 
underlag för stambokföring har kommit ST tillhanda.  

3 §  Vid sidan av bestämmelserna i detta reglemente tillämpas 
Statens Jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet 
med hästdjur (SJVFS 2015:1) och vad ST har beslutat i 
särskild ordning.

4 § Vid prövningen av en ansökan om stambokföring av 
en häst beslutar ST i vilken klass i stamboken hästen ska 
registreras eller huruvida hästen ska registreras i bilagan i 
stamboken eller av registerförande förening.

En ändrad registrering i stambokens huvudavsnitt eller 
bilaga får beslutas endast om den ursprungliga registreringen 
stambokföringen har blivit felaktig.

5 § För registrering i stamböckerna för de varmblodiga och 
kallblodiga travarraserna krävs att hingstägaren hos ST har 
löst betäckningsbevis i enlighet med vad som föreskrivs i 
17 kap 1 §.
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Stamboken för den varmblodiga travarrasen
Huvudavsnittet

6 § För registrering i huvudavsnittet i stamboken krävs 
förutom vad som föreskrivs i 7-12 §§ att hästens moder vid 
hästens födelse var registrerad i stambokens huvudavsnitt 
eller bilaga hos ST. Fadershingstens avelsvärderingsstatus 
vid betäckningstillfället avgör var avkomman registreras.

7 § För registrering i klass I i huvudavsnittet i stamboken 
krävs:

1. att hästen, oavsett betäckningsland inom U.E.T., har 
avlats genom att modern har betäckts eller insemine-
rats med en hingst som vid betäckningstillfället har 
avelsvärderats från och med 2010 och inte meddelats 
avelsförbud eller avelsvärderats enligt detta reglemente i 
dess lydelse före 2010 och uppfyllt då gällande riktlinjer 
för högt skattat avelsvärde eller godkänts

2. i fråga om häst vars fader inte har avelsvärderats enligt 
den svenska rasens riktlinjer och som har avlats i Aus-
tralien, Kanada, Nya Zeeland eller USA krävs, att 
det av registreringshandlingarna framgår att fadern i 
betäckningslandet var klassificerad så att hans avkom-
mor hade varit berättigade till registrering i det landets 
motsvarighet till klass I i huvudavsnitten i den svenska 
travarrasens stambok.

En häst som inte uppfyller villkoren i första stycket får 
registreras i klass I om synnerliga skäl föreligger för detta.

En häst, som är ursprungstambokförd i en annan travarras 
än den svenska eller en annan erkänd stambok eller är en 
mockinländare, får inte registreras i stambokens huvudav-
snitt (cross breeding).
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8 § För att en avkomma efter en varmblodig travarhingst ska 
registreras i huvudavsnittet i stambok hos ST måste modern 
ingå bland de enligt den svenska betäckningsredovisningen 
150 först betäckta/uppförda stona. 

9 § Avkomman till ett vid betäckningstillfället svenskt sto, 
som har avlats med fryst sperma, får registreras i huvud-
avsnittet i stamboken, om hingsten har varit i livet under 
betäckningsåret eller efter anmälan att fryst sperma, som 
har tagits från en sedermera död hingst, ska användas under 
året efter det att nämnda betäckningsår har löpt ut.

10 § En häst, som avlats med fryst sperma, får registreras 
i huvudavsnittet i stamboken, endast om hingsten inte var 
kastrerad vid insemineringen såvida inte ST:s styrelse efter 
ansökan har gett tillstånd att fryst sperma, som har tagits 
från en sedermera kastrerad hingst, får användas även under 
året efter kastrationsåret.

11 § En varmblodig häst som har avlats genom embryotrans-
fer eller äggtransplantation registreras i huvudavsnittet i 
stamboken under förutsättning att aveln har skett enligt 
de särskilda bestämmelser för dispens som har fastställts 
av ST i särskild ordning.

12 § En varmblodig häst som har avlats via embryotransfer 
och ursprungsregistrerats efter 1 januari 2007 i en annan 
travarras med erkänd stambok får registreras i bilagan i 
stamboken om övriga villkor för registrering enligt detta 
reglemente och vad som föreskrivs i U.E.T:s bestämmelser är 
uppfyllda. Varmblodiga hästar framavlade via embro-transfer 
som är ursprungligen stambokförd före 1 januari 2007 i 
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annan travarras med erkänd stambok registreras i bilagan i 
stamboken eller av registerförande förening.

Bilagan

13 § För att en häst som är ursprungligen stambokförd i 
en annan travarras än den svenska eller i en annan erkänd 
stambok och som har införts till Sverige ska registreras i 
bilagan i stambok hos ST måste

1. ett certifikat, som har utfärdats av en av ST erkänd orga-
nisation i utförsel-/exportlandet ha deponerats hos ST,

2. hästen ha DNA- eller blodtypats i Sverige, 
3. avgift ha betalats i enlighet med vad ST har fastställt 

i annan ordning.
4. hästpass inkommit till eller utfärdats av ST

Om hästen inte är född i utförsel- eller exportlandet får ST 
infordra ett certifikat även från hästens födelseland, innan 
hästen registreras.

Ett certifikat som avses i första stycket punkten 1 behövs 
inte för en mockinländare. 

14 § För att en häst som är ursprungligen stambokförd i 
en annan travarras än den svenska eller i en annan erkänd 
stambok och som har införts till Sverige ska registreras i 
bilagan, krävs att hästen i sitt ursprungsland är klassificerad 
motsvarande kraven för registrering i klass I i huvudavsnit-
ten i den svenska stamboken.

Kravet att hästen före registrering i bilagan i stamboken 
ska finnas i Sverige för identifiering gäller inte för häst som 
tidigare varit registrerad i stambok hos ST.
En häst, som skulle kunna betraktas som mockinländare, 
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men som redan registrerats i stambok hos annat europeiskt 
land, kan inte registreras som mockinländare.

Särskilda villkor för registrering i bilagan i stamboken 
för varmblod (importbestämmelser)
15 § En häst som är ursprungsregistrerad i en erkänd stam-
bok för varmblodiga travhästar i U.E.T.-länderna Belgien, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, 
Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Ryssland, Schweiz, 
Serbien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och 
Österrike eller Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA,
får registreras i bilagan i stamboken om övriga villkor enligt 
detta reglemente för en sådan registrering är uppfyllda.

En häst som har ursprungsregistrerats i flera stamböcker 
eller på annat vis felaktigt ursprungsregistrerats registreras 
inte i stambok hos ST.

Hästar från övriga länder

16 § En häst som är registrerad i en stambok i ett annat 
land än de länder som anges i 1 kap 9 § men ingår i EU får 
registreras i bilagan i stamboken eller i register som förs 
av registerförande förening, om det i det landet finns en 
organisation för avel och stambokföring som har godkänts 
i det landet enligt de kriterier som gäller inom EU.

17 § Hästar från länder som inte ingår i EU och inte heller 
tillhör övriga i 1 kap 9 § nämnda länder registreras inte i 
stambok hos ST.
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Stamboken för den kallblodiga travarrasen
Huvudavsnittet

18 § I huvudavsnittet i stamboken för den kallblodiga travar-
rasen registreras en häst vars moder vid hästens födelse var 
registrerad i huvudavsnitt eller bilaga i stamboken hos ST. För 
registrering i stambokens huvudavsnitt krävs dessutom att häs-
ten har avlats genom att modern har betäckts eller insemine-
rats i Norge eller Sverige av vid avelsvärdering godkänd hingst.

En häst som inte uppfyller villkoren i första stycket får 
registreras i stambokens huvudavsnitt om synnerliga skäl 
föreligger för detta.

19 § Den totala betäckningskvoten per säsong för en kall-
blodig hingst i båda länderna är 95 ston ‒ oavsett betäck-
ningsmetod ‒ varav maximalt 70 ston registrerade i hingstens 
uppstallningsland.

Vid eventuell överbetäckning ska hingstens totala betäck-
ningskvot reduceras motsvarande nästkommande betäck-
ningsår samt en straffavgift tas ut för varje överbetäckt sto 
i enlighet med 30 kap 1 §.

20 § Avkomman till ett vid betäckningstillfället svenskt sto 
som har avlats med fryst sperma från en under betäcknings-
året levande hingst och från en död hingst under åretefter det 
att nämnda betäckningsår har gått till ända, får registreras 
i huvudavsnittet i stamboken.

21 § En kallblodig häst, som avlats med fryst sperma, får 
registreras i huvudavsnittet i stamboken, om hingsten inte 
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var kastrerad vid insemineringen såvida inte ST:s styrelse 
efter ansökan har gett tillstånd att fryst sperma, som har 
tagits från en sedermera kastrerad hingst, får användas även 
under året efter kastrationsåret.

22 § En till Sverige införd eller importerad kallblodig häst, 
som är fallen efter en inte godkänd eller i Norge inte kårad 
hingst, registreras inte i stambokens huvudavsnitt, om hästen 
inte har avlats genom egen hingst på eget sto i enlighet med 
bestämmelserna i 23 §.

23 § En kallblodig avkomma efter en icke kommersiellt ver-
kande avelshingst på eget sto får registreras i huvudavsnittet 
i stamboken, om avkommans moder vid betäckningen eller 
insemineringen var registrerad i huvudavsnittet i stamboken 
eller bilagan samt att stoet och hingsten ägdes av en och 
samma fysiska eller juridiska person senast den 31 decem-
ber året före betäckningsåret fram till och med dagen för 
sista betäckning.

Vid delägarskap måste personerna ha ägt såväl hingsten 
som stoet i samma ägarkonstellation under hela den i för-
sta stycket angivna tidsperioden för att hästen ska kunna 
registreras i någon av stambokens huvudavsnitt.

24 § Kallblodstravare tillkomna genom halv- eller helsyskon 
parning samt parningar mellan far-dotter eller mor-son  
registreras ej i stamboken. 

Bilagan

25 § Kravet att hästen inför registreringen i stambokens 
bilaga ska identifieras och DNA-typas i Sverige gäller inte 
för häst, som tidigare har varit registrerad i stambok hos ST.
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Register utanför stamboken

26 § En kallblodstravare grundregistrerad i stambok i annat 
land än Sverige eller Norge får registreras i ett register till 
stamboken eller i register som förs av registerförande för-
ening, om det landet ingår i EU och där finns en organisa-
tion för avel och stambokföring som har godkänts enligt de 
kriterier som gäller inom EU.

11 kap Förfarandet 

Svenska hästar
1 § Den som vill registrera en häst i en stambok hos ST ska 
skriftligen ansöka om det på en av ST fastställd blankett för 
registreringsansökan.

2 § En ansökan enligt 1 § om registrering av en svensk häst 
i huvudavsnittet i stamboken samt av en mockinländare i 
den bilagan ska ha kommit in till ST före den 31 december 
det år hästen föds eller inom sex månader från dagen för 
hästens födelse om hästen är född 1 juli eller senare.

Har en ansökan om registrering av en svensk häst kommit 
in efter de frister som anges i första stycket men inom ett 
år från dagen för hästens födelse, får hästen ändå regist-
reras i stamboken, om sökanden visar godtagbara skäl för 
förseningen.

Har fristerna i första och andra stycket försuttits får regist-
rering i stamboken ske endast om sökanden bevisar att 
hinder i form av laga förfall eller av annat särskilt skäl har 
orsakat förseningen.
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3 § Kommer en blankett för registreringsansökan in senare än 
tre månader från dagen för hästens födelse måste sökanden 
betala en avgift i enlighet med vad ST har fastställt i annan 
ordning, om hästen ska registreras i stamboken.

4 § Det åligger en hästägare att ombesörja bl. a. att en häst 
som ska registreras i stamboken har genomgått märkning 
och signalementsbeskrivning. I signalementsbeskrivningen 
ingår ett konturdiagram, vilket för att bli giltigt ska ha utförts 
av en av ST godkänd person, och provtagits för en av ST 
godkänd härstamningskontroll genom DNA- eller blod-
typning samt att underlaget för registrering ges in till ST.

5 § Till en ansökan om att få registrera en svensk häst i en 
stambok hos ST måste bifogas en språngsedel, som godtas 
av ST. En mockinländare från USA och Kanada får dock 
registreras i stamboken för den svenska varmblodiga travar-
rasen utan att en språngsedel har bifogats om ett certifikat 
enligt 8 § har kommit in till ST.

6 § Hästar som registreras i register som förs av register-
förande förening registreras enligt den föreningens regler.

Hästar som avses importeras och mockinländare
7 § För en häst som avses importeras till Sverige för regist-
rering i bilagan i stamboken behöver inte en skriftlig regist-
reringsansökan lämnas in till ST utan det certifikat (export-
certifikat), som anges i 8 §, betraktas som en ansökan om 
registrering av hästen i bilagan i stamboken när certifikatet 
har kommit in till ST, om inte ägaren till hästen eller ombud 
för denne dessförinnan har lämnat ST ett annat besked.

8 § Ett certifikat och en identitetshandling, som har utfär-
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dats i ett annat EU-land eller i tredje land, ska innehålla 
uppgifter enligt följande,
1. identitetsnummer
2. namn
3. kön
4. färg
5. ras
6. signalement enligt anvisningar i kommissionens förord-

ning (EU)215/262
7. härstamning
8. födelsedatum
9. födelseort
10. uppfödare
11. ägare
12. rekord
13. prissumma
14. namn på behörig stamboks- eller registerförande för-

ening/myndighet
15. utfärdarens adress, telefon/telefax, samt
16. namnteckning med namnförtydligande.
17. huruvida hästen är tillkommen med hjälp av embry-

otransfer.

9 § För registrering i bilagan i en stambok hos ST av en 
häst som avses importeras måste

1. ett certifikat, som har utfärdats av en av ST erkänd 
organisation i utförsel-/exportlandet ha deponerats hos 
ST, oavsett hästens grundregisterland,

2. hästen ha DNA- eller blodtypats i Sverige, 
3. avgift ha betalats i enlighet med vad ST har fastställt 

i annan ordning,
4. samt hästpass kontrollerats eller utfärdats.
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Om hästen inte är född i utförsel- eller exportlandet får ST 
infordra ett certifikat även från hästens födelseland, innan 
hästen registreras.

Ett certifikat som avses i första stycket punkten 1 behövs 
inte för en mockinländare.

Hästar som avses registreras i bilagan i stamboken
9 a § För registrering i bilagan i stamboken av en utländsk 
häst som har införts till Sverige krävs – förutom att avgift 
har erlagts i enlighet med vad ST har fastställt i annan ord-
ning, varvid endast en avgift tas ut i fråga om hästar som 
omfattas av både p 1 och 2 nedan – i fråga om

 1. en häst som avses delta i tävlingar
 att vad som föreskrivs i 19 § Tävlingsreglementet för
 Svensk Travsport har uppfyllts,
 2. en häst som avses verka inom aveln
 ett certifikat eller av ST godtagen handling har 
 inkommit till ST
 3. en häst som inte avses delta i tävlingar eller verka inom aveln
 att en skriftlig ansökan på en av ST fastställd blankett
 samt hästens pass har inkommit till ST.

Hästar som avses exporteras
9 b § För att en häst ska föras ut ur huvudavsnitten eller 
bilagan i stamböckerna krävs en skriftlig ansökan på en 
av ST fastställd blankett samt erlagd avgift i enlighet med 
vad ST har fastställt i annan ordning. Ett exportcertifikat 
utfärdas av ST och sänds till förbundet i mottagarlandet.
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Felaktig uppgift om härstamning
10 § Fastställs det vid härstamningskontroll genom DNA-
eller blodtypning att den härstamning som har angetts i 
anmälan för registrering av en varmblodig eller kallblodig 
häst är felaktig, får hästen inte införas i stamboken om inte 
särskilda skäl föreligger.

Lämnas det efter det att den felaktiga härstamningen har 
avslöjats genom DNA- eller blodtypning andra uppgifter 
om härstamningen, som medför att det rätta förhållandet 
kan utredas, får registrering av hästen ändå ske. Har vid 
den förnyade kontrollen ett faderskap utretts

1. genom blodtypning anges ”okänd fader”,
2. genom DNA-typning anges fadern med sitt namn.

12 kap Uppgifter som registreras i stam-
böckerna m.m.

Uppgifterna
1 § För varje häst som registreras i stambok hos ST ska det 
föras in uppgift om
1. ras
2. namn och registreringsnummer, livsnummer/UELN (i 

förekommande fall)
3. födelseort, födelseår och födelsedag
4. kön, färg och signalement
5. frysmärkningsnummer (i förekommande fall)
6. tatueringsnummer (i förekommande fall)
7. mikrochipsnummer (i förekommande fall)
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8. härstamning
9. DNA-typning eller vid särskilda skäl blodtypning
10. ägare
11. uppfödare
12. i vilken klass av stamboken och, i förekommande fall, 

vilken sektion hästen är stambokförd
13. huruvida hästen är mockinländare, importerad eller 

tillkommen med hjälp av embryotransfer
14. datum för utfärdande av hästpass eller i förekommande 

fall dubblettpass.

Om hästens namn
2 § Ett hästnamn får innehålla högst 18 tecken ‒ mellanslag 
inräknade. Siffror får inte användas. Ett namn som kan 
uppfattas som olämpligt eller är tillkrånglat eller som kan 
förväxlas med ett redan registrerat namn godtas inte. Inte 
heller godtas namnet på en numera avliden häst, om nam-
net inom travsporten alltjämt förknippas med den hästen. 
I annat fall får ett namn åter användas sedan 20 kalenderår 
har förflutit efter den föregående namnregistreringen.

En häst med annat ursprungsland än Sverige som har införts 
eller importerats från ett annat EU-land eller från Norge, 
Ryssland eller från Schweiz, ska registreras i stambok hos 
ST under sitt ursprungliga namn. Kan det namnet förväxlas 
med ett redan registrerat namn ska födelselandet för hästen 
anges med internationellt erkända nationalitetsbokstäver.

För kallblodiga svenska hästar är huvudprincipen att endast 
svenska eller norska namn kan användas.

En häst som är ursprungligen stambokförd i en annan 
stambok än den svenska kan endast byta namn i dialog med 
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ansvarig organisation i ursprungslandet.

3 § Lämnas inte något godtagbart namnförslag har ST rätt 
att namnge hästen.

4 § ST får besluta om ändring av ett registrerat hästnamn. 
Före beslutet ska hästägaren ges tillfälle att yttra sig i namn-
frågan.

Hästägaren får hos ST begära att ett registrerat hästnamn 
byts ut mot ett annat namn under förutsättning att denna 
begäran sker skriftligt på fastställd blankett och är genomförd 
av ST innan hästen första gången anmäls till premielopp 
eller kvalificeringslopp eller ‒ när det gäller ostartad häst ‒ 
före den första betäckningsdagen. ST prövar med ledning 
av bestämmelserna i 2 § om namnbyte ska ske.

5 § ST förbehåller sig rätt att för ändamål, som kan antas 
främja svensk travsport, använda sig av ett registrerat häst-
namn i sin egen verksamhet eller tilllåta en av ST godkänd 
organisation eller annat företag, som har intresse-gemenskap 
med ST, göra det i sin verksamhet. 

13 kap Tidpunkt för registrering i stambok

1 § En häst anses registrerad i en stambok hos ST först vid 
den tidpunkt, då samtliga uppgifter som anges i 12 kap 1 § 
har förts in i stamboken.

Föreligger särskilda skäl får registrering i stambok hos ST 
ske, trots att villkor enligt 10 kap 5 § eller första stycket i 
denna paragraf inte har uppfyllts.
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14 kap Verkan av registrering i stambok

1 § En häst som har registrerats i en stambok hos ST eller 
i en stambok i annat land vars stambok är erkänd enligt 1 
kap 8-9 §§ har starträtt i offentliga travtävlingar i Sverige 
enligt de villkor som följer av tävlingsreglemente och täv-
lingspropositioner.

15 kap Hästpass

1 §En häst som ska registreras i en stambok hos ST måste 
ha ett hästpass.

För en importerad häst, som vid registreringen i stambo-
ken inte redan har ett hästpass, ska hästpass utfärdas på 
ägarens begäran.

Ägaruppgifter för samtliga hästar införda i de Svenska 
Stamböckerna ska bifogas hästpasset.
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V Avelsverksamhet 

16 kap Betäckning 

Grundläggande bestämmelser
1 § En häst som har meddelats avelsförbud får inte användas 
i avel under den tid förbudet avser.

En häst får avlas genom naturlig betäckning eller genom 
artificiell inseminering med färsk eller fryst sperma.

Endast varmblodiga hästar får avlas genom embryotransfer 
under de förutsättningar som anges i 7 §.

Kloning, genmanipulation och liknande åtgärder samt 
könssorterad sperma är inte tillåtna att använda för svenska 
varmblodiga och kallblodiga travare.

ST får besluta om uppstallningsförhållandena för semin-
verksamheten.

Betäckningskvoter
2 § Betäckningskvoterna enligt 3 § syftar till att säkerställa 
kvalitet i förärvningshänseende och mångfald i avelsbasen för 
undvikande av inavel och sjukdomar som förärvs på grund 
av alltför smala blodslinjer. De grundar sig på inom U.E.T. 
och inom det samarbetet antagna riktlinjer på grundval av 
den genetiska vetenskapens nuvarande ståndpunkter.

3 § För en varmblodig travarhingst är betäckningskvoten – 
oavsett betäckningsmetod – 150 ston per säsong.
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För en kallblodig hingst är ‒ oavsett betäckningsmetod ‒ 
den totala betäckningskvoten per säsong i båda länderna 
sammanlagt 95 ston, varav maximalt 70 ston registrerade i 
stambok i hingstens uppstallningsland.

Vid överbetäckning inom den varmblodiga travarrasen till-
lämpas 10 kap 8 §.

Vid överbetäckning inom den kallblodiga travarrasen ska 
hingstens totala betäckningskvot nästkommande betäck-
ningsår minskas med samma antal som det antal ston som 
har överbetäckts samt böter tas ut för varje överbetäckt sto 
i enlighet med 30 kap 1 § 5 p.

Särskilt om artificiell inseminering
4 § Fryst sperma, som tagits från sedermera död hingst, får 
användas under det år hästen avlidit och efter anmälan året 
efter hingstens död.

5 § Används i Sverige sperma från en hingst, som vid sam-
lingen var uppstallad utomlands, ska

1. hingsten i Sverige dessförinnan ha erhållit betäcknings-
bevis enligt 17 kap 1 §, och

2. stoet insemineras på en godkänd seminstation i Sverige.

6 § Fryst sperma från en varmblodig eller kallblodig hingst 
får användas om hingsten inte var kastrerad vid insemine-
ringen. Om synnerliga skäl föreligger får ST:s styrelse efter 
ansökan ge tillstånd att fryst sperma, som har tagits från en 
sedermera kastrerad hingst, får användas även under året 
efter kastrationsåret.
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Särskilt om embryotransfer och äggtransplantation
7 § En varmblodig häst får avlas genom embryotransfer eller 
äggtransplantation endast enligt de särskilda bestämmelser 
för dispens som har fastställts av ST i särskild ordning.

17 kap Betäckningsbevis

1 § För alla hingstar som avses verka inom aveln i Sverige 
och vars avkommor avses registreras i stamboken, ska 
hingstägaren hos ST lösa ett betäckningsbevis före första 
betäckning, dock senast den 1 april. Betäckningsbeviset gäller 
under ett kalenderår (betäckningsåret). En hingstägare till en 
kallblodig hingst behöver inte lösa något betäckningsbevis, 
om motsvarande bevis har utfärdats i Norge.

2 § En hingstägare som vill ha ett betäckningsbevis för sin 
hingst ska själv eller genom ett i Sverige bosatt ombud anmäla 
detta till ST för registrering före den första betäckningen, 
dock senast den 1 april betäckningsåret. Ansökan ska lämnas 
på av ST fastställd blankett.

3 § För att ett betäckningsbevis ska utfärdas för en kallblodig 
hingst, som ägaren avser att använda på eget sto, krävs att 
sto och hingst ägs av samma person senast från och med 
den 31 december året före det år då betäckning avses ske. 
Dessutom krävs

1. att hingsten är minst tre år,
2. att hingsten vid en veterinärundersökning har visat sig 

vara fri från defekter som anges i 20 kap 3 §, och att det 
förhållandet därefter har fastställts av en veterinär, som 
ingår i Avelsvärderingsnämnden för kallblod.
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Har ett betäckningsbevis utfärdats för egen hingst på eget 
sto, får hingsten inte samtidigt användas i kommersiell avel. 
Betäckningsbevis för kallblod gäller endast för betäckning 
av två ston under bevisets giltighetstid.

4 § ST kan vägra att utfärda ett betäckningsbevis eller 
återkalla ett redan utfärdat bevis,

1. om det finns skäl att misstänka att hingsten är smittad 
av en sjukdom, som kan överföras genom sperma eller 
betäckning, eller om hingsten har meddelats avelsförbud,

2. om förhållandena hos den som har hand eller ska ha hand 
om hingsten inte överensstämmer med vad som allmänt 
uppfattas som god hästhållning inom travsporten,

3. om det är oklart vem som är rätt ägare till hingsten eller 
vem som har rätt att som ombud företräda hingstägaren,

4. om den avgift för betäckningsbevis, som har fastställts 
av ST, inte har betalats in inom den tid, som anges på 
ansökningsblanketten.

18 kap Betäckningsredovisning

1 § För en hingst som har använts i avel, ska hingstägaren eller 
dennes ombud låta anteckna samtliga under betäckningsåret 
här i landet gjorda betäckningar i en betäckningsredovisning 
(språngrulla). I denna betäckningsredovisning ska även 
betäckningar gjorda utomlands av en i Sverige uppstallad 
hingst på ett svenskt sto finnas upptagna. Därvid ska det 
formulär för språngrulla, som har fastställts av ST användas 
eller rapporteringen göras med ledning av formuläret.
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Sker inte rapporteringen på det sätt, som anges i formuläret, 
anvisningar eller utfärdad särskild information, ska hingstä-
garen snarast fullgöra rapporteringen på det sätt som ST 
anger i en skriftlig anmodan till denne. Följs inte en sådan 
anmodan inom där förelagd tid anses betäckningsredovis-
ningen (språngrullan) inte ha kommit till ST och därmed 
kan den redovisningsansvarige bli skyldig att erlägga avgift 
till ST med stöd av bestämmelserna i 3 §.

Bevisar hingstägaren att laga förfall har orsakat försum-
melsen eller föreligger annat särskilt skäl får avgift efterges.

2 § Betäckningsredovisningen (språngrullan) för varje betäck-
ningsår ska av hingstägaren eller dennes ombud redovi-
sas till ST minst en gång årligen senast den 1 september 
betäckningsåret.

3 § Kommer betäckningsredovisningen (språngrullan) 
inte in till ST senast den 1 september betäckningsåret, ska 
hingstägaren eller den person som befullmäktigats att sköta  
betäckningsredovisningen (språngrullan), betala den avgift 
som ST har fastställt. ST sänder då ut en faktura med den 
fastställda avgiften inom den i uppmaningen angivna tiden. 

Kommer betäckningsredovisningen (språngrullan) ändå 
inte in till ST inom den angivna betalningsfristen, måste 
den redovisningsansvarige betala en förhöjd avgift som ST 
har fastställt.

Bevisar den redovisningsansvarige att laga förfall har orsakat 
försummelsen eller föreligger annat särskilt skäl får påförd 
avgift efterges.
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19 kap Betäckningsresultat (fölredovisning)

1 § Stoägaren ska senast en månad efter fölets födelse eller 
beräknad tid för fölning meddela resultatet av betäckningen 
till 

1. den hingstägare, som har erhållit betäckningsbevis för 
hingsten, eller

2. den som hingstägaren har befullmäktigat att upprätta 
språngrullor/språngsedlar för hingsten, eller

3. den som har trätt i hingstägarens eller ombudets ställe.

2 § Hingstägaren eller dennes ombud ska senast den 30 
september årligen redovisa resultatet av de betäckningar, som 
gjorts av hingstarna under det föregående betäckningsåret.

3 § Kommer redovisningen av resultatet av gjorda betäck-
ningar till ST efter den 30 september, ska hingstägaren eller 
den person, som genom en skriftlig fullmakt åtagit sig att 
sköta redovisningen betala den avgift som ST har fastställt. 
I övrigt ska bestämmelserna om avgifter i 18 kap 3 § ha 
motsvarande tillämpning. 
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VI Avelsvärdering

20 kap Allmänna bestämmelser om  
avelsvärdering

Avelsmålen
1 § För den svenska varmblodiga travarrasen är det övergri-
pande avelsmålet att Svensk Travsport ska ha en avel och 
uppfödning, som skapar förutsättningar för en högkvalitativ 
sport med tävlingsindivider, som är anpassade till den svenska 
travsportens uppläggning och inriktning.

Avelsmålet ska dessutom vara att producera sunda, lätthan-
terliga, distansstarka och rentravande tävlingshästar, som ska 
vara konkurrenskraftiga såväl nationellt som internationellt 
både som unghästar och som äldre travare samt ha ett gott 
tävlingspsyke med utpräglad vinnarinstinkt. Ändamålsenlig 
exteriör eftersträvas och hästarna ska efter avslutad täv-
lingskarriär kunna fungera som sunda avelsdjur med god 
reproduktionsförmåga.

2 § För den kallblodiga travarrasen är det övergripande 
avelsmålet att bevara och vidareutveckla en konkurrenskraf-
tig, sund och frisk travhäst genom att förbättra hästarnas 
tävlingsprestationer, hållbarhet, exteriör och hanterbarhet/ 
lynne. När det gäller exteriören ska särskild vikt läggas vid 
rastyp. Hästarna ska kunna fungera som sunda avelsdjur med 
bra fruktsamhet. En alltför hög inavelsgrad ska motverkas.

Innebörden av avelsvärdering
3 § Avelsvärdering syftar till att värdera en hingst som för-
ärvare av de egenskaper, som för den svenska varmblodiga 
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travarrasen anges i 1 § och för den kallblodiga travarrasen i 2 §.

Avelsvärderingen innebär dessutom en kontroll av att hings-
ten inte nedärver letalanlag, defekter eller andra egenska-
per, som bör medföra att hingsten inte får användas för 
reproduktion.

Om det vid avelsvärderingen visar sig att hingsten med 
stor sannolikhet nedärver defekter eller egenskaper som 
enligt statliga bestämmelser, i fråga om hingstar inom den 
kallblodiga travarrasen, i Sverige eller Norge, diskvalificerar 
hästen som avelsdjur, ska avelsvärderingsnämnden meddela 
avelsförbud för hingsten.

I fråga om hingstar inom den kallblodiga travarrasen ska 
hingsten diskvalificeras som avelsdjur om den har någon 
av nedanstående defekter som nu finns i svensk och norsk 
djurskyddslagsstiftning:

• osteochondros/lösa benbitar,
• hovbroskförbening med friliggande kärna,
• hovbroskförbening utan friliggande kärna av grad fyra 

och fem,
• pungbråck om hingsten är yngre än tio år,
• klapphingst (kryptorkid) eller kraftig skillnad i storlek/ 

konsistens hos testiklarna,
• endast en testikel vid första visning,
• allvarliga bettfel,
• ringkota på båda frambenen,
• struppipning,
• helalbinism
• cerebellär hypoplasi,
• man- och svansskorv med kroniskt förlopp,
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• ärftliga missbildningar och anlag för missbildningar, eller
• de ytterligare inskränkningar som Jordbruksverket kan 

föreskriva.

Prövningen av avelsvärdet
4 § Vid en avelsvärdering värderas antingen hingstens egen-
skaper (individprövning) eller egenskaperna hos avkommor 
till hingsten (avkommeprövning). Finns det ett avelsindex 
enligt BLUP-metoden (Best Linear Unbiased Prediction, 
i fråga om den kallblodiga travarrasen, ett för Norge och 
Sverige gemensamt avelsindex enligt BLUP-metoden för 
den hingst som avelsvärderas, ska detta ingå i underlaget 
för värderingen.

Villkor för avelsvärdering
5 § En hingst inom den varmblodiga travarrasen får avelsvär-
deras om den är grundregistrerad i stambok eller i bilagan i 
stamboken hos ST eller i en utländsk erkänd stambok, samt 
övriga villkor för avelsvärdering enligt detta reglemente är 
uppfyllda.

En hingst inom den kallblodiga travarrasen får avelsvärderas 
antingen i Norge eller i Sverige om den är registrerad i stam-
bok hos DNT eller ST samt övriga villkor för avelsvärdering 
enligt detta reglemente är uppfyllda.

För båda travarraserna gäller att en hingst får avelsvärderas 
endast en gång under samma kalenderår. En varmblodig 
travhingst får avelsvärderas första gången under våren det 
år hästen fyller tre år medan en kallblodig travhingst får 
avelsvärderas första gången på hösten som treåring. 
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Förbud mot avelsvärdering
6 § Hingstar som i strid mot Svensk Travsports Antidop-
ningsreglemente har tillförts sådana substanser eller som 
har utsatts för sådana särskilda behandlingar eller åtgärder 
som medför livtidsstartförbud får ej avelsvärderas.

För anabola substanser gäller 31 kap 2 §.

Förbudet mot avelsvärdering gäller inte om särskilda skäl 
föreligger.

21 kap Individprövning

Grundförutsättningar
1 § Avelsvärdering verkställs genom individprövning om 
hingsten saknar avkommor eller har alltför få avkommor 
för att en avkommeprövning ska kunna ske.

En kallblodig hingsts avelsvärde får fastställas genom indi-
vidprövning endast om hingsten har tävlat i sådan omfatt-
ning att hingstens tävlingsprestationer kan bedömas med 
tillräcklig grad av säkerhet.

Har hingsten inte besiktigats tidigare, skall besiktning ske i 
anslutning till det sammanträde vid vilket avelsvärderings-
nämnden avser att pröva hingsten, om inte besiktning kan 
underlåtas med stöd av bestämmelserna i 4 §.

2 § Inför en avelsvärdering ska en varmblodig travhingst 
röntgas enligt av ST särskilt utfärdade anvisningar. ST 
ska tillställas en kopia av röntgenbilderna och får härefter 
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behålla dessa. Röntgas inte hingsten på det sätt som har 
föreskrivits eller inom förelagd tid skall begäran om avels-
värdering avvisas.

Bedömningsmoment
3 § En individprövning ska grundas på följande egenskaper 
hos hingsten, i fråga om:
Den svenska varmblodiga travarrasen
1. travprestationer,
2. härstamning,
3. hållbarhet jämte veterinär beskrivning av hälsotillstånd 

och defekter,
4. exteriör.

Den kallblodiga travarrasen
1. travprestationer,
2. härstamning,
3. hållbarhet jämte veterinär beskrivning av hälsotillstånd 

och defekter,
4. hanterbarhet/lynne,
5. exteriör vari ingår bedömning av rastyp och travprov
6. körprov (frivilligt).

Till ledning för prövningen av härstamning och prestatio-
ner ska i förekommande fall användas även senast kända 
avelsindex för hingsten enligt 20 kap 4 §.

Till ledning för bedömningen av hingstars prestationer har 
ST i särskild ordning utfärdat riktlinjer, som redovisas i 
bilagan till detta reglemente.

Utomlands registrerade och uppstallade hingstar, m.m.
4 § En varmblodig hingst, som är avelsvärderad och godkänd 
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i Danmark, Finland, Norge, Frankrike och som under den 
löpande eller påföljande betäckningssäsongen avses stå 
uppstallad utomlands får avelsvärderas utan att hingsten 
besiktigas i Sverige, under förutsättning att hingstägaren 
eller dennes ombud ger in ett tillräckligt underlag för att 
bedöma hingstens exteriör och veterinära status. Hingsten 
bedöms efter de krav och villkor som enligt detta reglemente 
gäller för avelsvärdering av hingstar inom den svenska 
varmblodiga travarrasen.

Varmblodiga hingstar som under den löpande eller påföl-
jande betäckningssäsongen avses stå uppstallade i Australien, 
Kanada, Nya Zeeland och USA får avelsvärderas utan att 
hingsten besiktigas i Sverige.

Avelsvärderingsnämndens avgörande – en sam-
manvägning av de olika bedömningsmomenten
5 § Vid en avelsvärdering av en hingst genom individpröv-
ning ska bedömningarna av de olika momenten i 3 § vägas 
samman. I fråga om hingstar inom den svenska varmblodiga 
travarrasen ska vid sammanvägningen störst vikt läggas vid 
hingstens egna prestationer och därefter i fallande skala 
hingstens härstamning och hållbarhet. En bristande egenskap 
hos en hingst kan därvid vägas upp av andra egenskaper 
hos hingsten.

I fråga om hingstar inom den kallblodiga travarrasen ska de 
tre momenten travprestationer, härstamning och hållbar-
het ges särskild tyngd. Otraditionell härstamning och låg 
inavelsgrad skall värderas positivt.

Visar det sig att hingsten med stor sannolikhet nedärver 
letalanlag, defekter eller andra egenskaper, som bör medföra 
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att hingsten inte får användas för reproduktion, ska hingsten 
dock alltid meddelas avelsförbud (kassation).

Särskilda omdömen
6 § De särskilda omdömena för den svenska varmblodiga 
travarrasen är:
• hingstens skattade avelsvärde är mycket högt,
• hingstens skattade avelsvärde är högt,
• hingstens skattade avelsvärde är medelmåttigt,
• hingstens skattade avelsvärde är lågt,

Utfallet av bedömningen av hingstens egna prestationer, 
härstamning och hälsotillstånd anges/redovisas också i en 
sammanlagd poäng.

I fråga om hingstar uppstallade utomlands får beräkningen 
av den sammanlagda poängen underlåtas vid bristfälligt 
underlag eller beräknas på tillgängligt underlag.

7 § I fråga om den kallblodiga travarrasen tilldelas hingstarna 
vid avelsvärderingen omdömena godkänd eller icke godkänd.

22 kap Avkommeprövning 

Grundförutsättningar
1 § En hingst får avelsvärderas genom en avkommeprövning, 
om hingsten har ett så stort antal avkommor att prövningen 
kan göras med tillräcklig grad av säkerhet.

Har hingsten inte besiktigats tidigare, ska besiktning ske i 
anslutning till det sammanträde vid vilket avelsvärderings-
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nämnden avser att pröva hingsten, om inte besiktning kan 
underlåtas med stöd av bestämmelserna i 21 kap 4 §.

Bedömningsmoment
2 § En avkommeprövning ska grundas på en bedömning 
av hingsten som förärvare mot bakgrund av senast kända 
avelsindex och med beaktande av andra faktorer, som 
enligt allmän erfarenhet och vetenskapliga rön anses vara 
av betydelse.

Avelsvärderingsnämndens avgörande - en samman-
vägning av de olika bedömningsmomenten
3 § Vid en avelsvärdering av en hingst genom avkommepröv-
ning ska bedömningarna av momenten i 2 § vägas samman.

Ett beslut vid avkommeprövning ska förenas med ett sär-
skilt omdöme enligt 4 § om hingsten har lämnat ett så stort 
antal startade avkommor i Sverige eller, i fråga om hingstar 
inom den kallblodiga travarrasen i Sverige och Norge, att 
prövningen av hingstens förärvningsförmåga kan göras med 
tillräcklig grad av säkerhet.

Uppnår inte hingstens förärvning rasens genomsnitt ska 
hingsten tilldelas det särskilda omdömet C. Avkommorna 
kommer dock även fortsättningsvis att registreras i klass I 
i stamboken.

Särskilda omdömen
4 § De särskilda omdömena är:

Elithingst - om hingstens förärvning är utomordentligt god,
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A - om hingstens förärvning är mycket god,
AB - om hingstens förärvning är god,
B - om hingstens förärvning är godtagbar,
C - om hingstens förärvning inte uppnår rasens
   genomsnitt.

23 kap Förfarandet i avelsvärderingsnämnden

Hingstägarens rättigheter
1 § En hingstägare har rätt att få sin hingst avelsvärderad 
vid ett ordinarie sammanträde med avelsvärderingsnämnden 
om han begär det, i fråga om hingstar inom den kallblodiga 
travarrasen hos DNT i Norge och ST i Sverige, och övriga 
villkor för avelsvärdering av hingsten enligt detta reglemente 
är uppfyllda.

Hingstar inom den svenska varmblodiga travarrasen får 
efter ordinarie avelsvärdering senast den 30 april anmälas 
till avelsvärdering vid ett extra sammanträde med avelsvär-
deringsnämnden.

Hingstar inom den kallblodiga travarrasen får på begäran 
senast den 1 mars av hingstägaren avelsvärderas vid ett extra 
sammanträde med avelsvärderingsnämnden (interimistisk 
avelsvärdering).

Begäran om avelsvärdering
2 § För att en begäran om avelsvärdering vid ett ordinarie eller 
ett extra sammanträde ska prövas i sak, måste hingstägaren 
eller ett i Sverige bosatt ombud inom föreskriven tid till ST 
eller, i fråga om hingstar inom den kallblodiga travarrasen, 
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till behörig organisation i det land där han vill få sin hingst 
avelsvärderad ha sänt in en anmälan på fastställd blankett, ha 
bifogat där angivna dokument och ha betalat in föreskriven 
anmälningsavgift.

Vid en begäran om interimistisk avelsvärdering behöver 
hingstägaren betala in anmälningsavgiften först om hans 
begäran bifalls och då inom den i beslutet fastställda betal-
ningsfristen.

Iakttar hingstägaren inte skyldighet som anges i första stycket, 
ska anmälan inte prövas i sak utan avvisas. Försummelsen 
ska dock inte medföra avvisning, om den får anses vara av 
ringa betydelse för avelsvärderingsnämndens handläggning 
av ärendet.

Besiktning
3 § En hingst som ska stå uppstallad i Sverige ska besiktigas 
i nära anslutning till det sammanträde, där avelsvärderings-
nämnden bedömer hingstens avelsvärde. Besiktningen ska 
omfatta en veterinär undersökning, vari ska ingå röntgen 
samt en exteriör beskrivning.

En hingst inom den kallblodiga travarrasen i startberät-
tigad ålder ska utföra travprov och dessutom körprov, 
om hingstägaren medger det. Travprov får underlåtas om 
avelsvärderingsnämnden anser att det finns särskilda skäl 
som hindrar genomförandet av provet.

4 § Den som har anmält sin hingst till avelsvärdering och 
därefter kallats till en besiktning ska se till att hingsten 
finns på platsen för besiktningen vid den tidpunkt som har 
angetts i kallelsen. I annat fall avelsvärderas inte hingsten.
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5 § Avelsvärderingsnämnden får besluta att en hingst inte 
ska besiktigas om det genom det underlag som föreligger 
för bedömningen av hingsten finns övervägande skäl som 
talar för att en besiktning skulle sakna betydelse för ärendets 
avgörande.

En hingst i dåligt hälsotillstånd får avvisas från besiktning 
innan avelsvärderingen är genomförd.

Dopningsprov m.m.
6 § Avelsvärderingsnämnden får inför eller under pågående 
besiktning av en hingst besluta om dopningsprov eller på 
annat sätt kontrollera att hingsten inte har tillförts medel 
i strid mot 31 kap 2§ eller behandlats i strid mot vad som 
enligt Antidopningsreglemente för Svensk Travsport. Skulle 
så vara fallet, ska avelsvärderingen genast avbrytas och 
ärendet avföras från vidare handläggning. Avelsvärderingen 
får dock fortsättas om det finns särskilda skäl för en fortsatt 
avelsvärdering av hingsten.

Framkommer det först efter avelsvärderingen att hästen har 
varit dopad vid besiktningen ska beslutet om avelsvärdering 
omedelbart förklaras ogiltigt och undanröjas.

Avelsvärderingsnämnden får meddela avelsförbud om hings-
ten har tillförts medel i strid mot 31 kap 2§ eller behandlats 
i strid mot vad som gäller enligt Antidopningsreglemente 
för Svensk Travsport.

Medicinering
7 § Avelsvärderingsnämnden får inför eller under en pågå-
ende besiktning av en hingst besluta att hästen ska tillföras 
lugnande medel eller lokalbedövning, om det behövs för att 
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besiktningen ska kunna genomföras och det inte står i strid 
med djurskyddslagstiftningen i Sverige eller, i fråga om en 
häst inom den kallblodiga travarrasen, djurskyddslagstift-
ningen i Sverige eller Norge.

Utredningsskyldigheten
8 § Avelsvärderingsnämnden ska före det sammanträde, där 
en hingst avelsvärderas, utreda ärendet genom att inhämta 
behövliga uppgifter om hingsten hos ST och, i fråga om 
hingstar inom den kallblodiga travarrasen, även hos DNT 
samt vid behov även från personer och organisationer i Sve-
rige och i utlandet som kan lämna upplysningar i ärendet.

För utredningen av ett ärende får avelsvärderingsnämnden 
även anlita tjänstemän hos ST och, i fråga om hingstar inom 
den kallblodiga travarrasen, även hos DNT eller annan 
person som anses ha särskilt goda kunskaper om hästavel.

Nämnden får dessutom konsultera veterinärmedicinsk och 
genetisk expertis i Sverige och i utlandet.

Skyldighet att redovisa inhämtad utredning
9 § Vid det sammanträde där en hingst avelsvärderas ska 
de uppgifter som under utredningen har inhämtats om 
hingsten redovisas genom föredragning i ett sammanhang 
inför nämnden av en ledamot av nämnden eller av person, 
som nämnden har utsett att helt eller delvis verkställa 
utredningen i ärendet.
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Hingstägarens och andra personers rätt att närvara 
vid sammanträde med avelsvärderingsnämnden
10 § Hingstägaren och dennes ombud får närvara vid 
avelsvärderingsnämndens sammanträde, när utredningen 
i hans ärende redovisas inför nämnden, och då även lämna 
upplysningar i ärendet. Detsamma gäller annan person om 
hingstägaren begär det och nämnden anser det lämpligt.

Enskild överläggning - rätt att närvara
11 § Avelsvärderingsnämnden ska vid en enskild överläggning 
genom ett beslut avgöra ett ärende om avelsvärdering. Vid 
den enskilda överläggningen får endast de ledamöter och 
suppleanter, som ingår i nämnden, samt ansvarig tjänsteman 
hos ST, vara närvarande.

Tjänsteman hos ST eller, i fråga om hingstar inom den 
kallblodiga travarrasen, DNT och annan person som har 
anlitats för utredningen i ärendet, får närvara i det ärende som 
han har haft befattning med men får inte yttra sig i ärendet 
utan endast besvara frågor i sak om nämnden begär det.

Omröstning
12 § Om avelsvärderingsnämnden vid den enskilda överlägg-
ningen kommer fram till skilda meningar, ska omröstning 
ske. Därvid ska varje sak- och rättsfråga, där enighet inte 
föreligger, behandlas var för sig.

13 § Vid omröstning gäller den mening som omfattas av 
mer än hälften av de deltagande ledamöterna i nämnden. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden eller, 
vid förfall för denne, dennes ersättare har biträtt. Finns 
det fler än två meningar i en fråga och omfattas ingen av 
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dessa meningar av det antal personer, som nu har angetts, 
gäller den mening som omfattas av flest personer eller vid 
lika röstetal mellan skilda meningar den som har biträtts 
av ordföranden eller dennes ersättare.

14 § Är deltagarna i omröstningen oense om hur omröst-
ningen ska genomföras, ska särskild omröstning hållas i 
denna fråga. Därvid gäller bestämmelserna i 13 §.

Beslutet
15 § Avelsvärderingsnämnden ska upprätta ett skriftligt 
beslut i varje ärende med erforderlig redovisning av skälen 
för beslutet och, i fråga om:

• individprövning av varmblodiga travare, särskilda omdö-
men och sammanlagd poäng utom i fråga om hingstar 
uppstallade utomlands när beräkning av poäng får 
underlåtas, samt

• avkommeprövning inom båda travarraserna, särskilda 
omdömen.

I beslutet ska anges vilka som har deltagit i avgörandet.

Förekommer skiljaktig mening (reservation), ska den fogas 
till beslutet. Även en reservation ska vara motiverad.

Meddelande av beslut
16 § Beslut i ärenden, som har avgjorts vid ett sammanträde 
med däri ingående besiktning av hingsten, offentliggörs 
vid en avslutande redovisning av samtliga då genomförda 
avelsvärderingar. Detsamma gäller reservationer mot be-
slutet. Dessutom ska en redogörelse lämnas för hur ett 
beslut får överklagas. Beslutet och en redogörelse för hur 
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man överklagar beslutet ska inom 14 dagar från dagen för 
den offentliga redovisningen upprättas i skriftlig form och 
genast därefter tillställas hingstägaren under dennes senast 
kända postadress. Har hingstägaren företrätts av ett ombud, 
ska beslutet i stället sändas till denne under uppgiven adress.

17 § Ett beslut, som inte har offentliggjorts vid en slutlig 
redovisning, ska inom 14 dagar från dagen för det sam-
manträde, där beslutet fattades, upprättas i skriftlig form 
samt tillsammans med en redogörelse för hur man överkla-
gar beslutet tillställas hingstägaren eller ombud för denne.

Rättelse av skrivfel m.m.
18 § Ett beslut i ett ärende om avelsvärdering, som innehåller 
en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller 
liknande förbiseende, får rättas av avelsvärderingsnämnden. 
Innan rättelse sker ska nämnden ge den enskilde parten 
tillfälle att yttra sig, om det behövs.

Omprövning av tidigare meddelade beslut
19 § Finner avelsvärderingsnämnden att nämnden har fattat 
ett uppenbart oriktigt beslut i ett ärende om avelsvärdering 
på grund av omständigheter som förelåg vid beslutstillfäl-
let ska nämnden ändra beslutet, om det är till fördel för 
hästägaren. Avelsvärderingsnämnden ska ompröva beslut 
som nämnden har meddelat, om beslutet har överklagats 
till Besvärsnämnden. Om avelsvärderingsnämnden vid 
en sådan omprövning ändrar det tidigare beslutet så som 
klaganden begär, förfaller överklagandet. I annat fall anses 
överklagandet avse det nya beslutet och ska omedelbart 
lämnas över till Besvärsnämnden.
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24 kap Verkan av avelsvärdering

1 § Deltagande i en avelsvärdering av svenska varmblodiga 
travare berättigar hingstens avkommor att registreras i klass I 
i huvudavsnittet i stamboken, såvida inte hingsten är belagd 
med avelsförbud.

2 § En avelsvärdering av en hingst inom den kallblodiga 
travarrasen där hingsten i Sverige eller Norge har godkänts 
för avel berättigar hingstens avkommor att registreras i 
huvudavsnittet i stamboken om hingsten inte är belagd 
med avelsförbud.

25 kap Giltighetstid för ett beslut om  
avelsvärdering
1 § Ett omdöme om en varmblodig eller kallblodig hingst vid 
en avelsvärdering genom individprövning, som har getts vid 
ett ordinarie sammanträde, gäller intill dess att hingsten har 
ett så stort antal svenska avkommor att avkommeprövning 
kan göras med tillräcklig grad av säkerhet. Avelsvärderings-
nämnden får dock bestämma att ett beslut ska gälla för ett 
visst antal betäckningssäsonger, om det finns särskilda skäl 
för en sådan begränsning. Avelsvärderingsnämnden beslutar 
om och när en förnyad avelsvärdering ska äga rum.

2 § Avelsvärderingsnämnden får, om hingstägaren begär det, 
genomföra en ny avelsvärdering av en hingst, dock högst en 
gång per kalenderår. Därvid beslutar nämnden om och hur 
en förnyad avelsvärdering ska genomföras.

3 § En ägare som vill förlänga ett beslut om avelsvärdering 
efter det att en tidigare fastställd giltighetstid för beslutet löper 
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ut, ska senast den 1 september sista året av giltighetstiden 
lämna in en ansökan om förlängning på av ST fastställd 
blankett. Avelsvärderingsnämnden beslutar därefter om en 
förnyad avelsvärdering ska äga rum.

4 § Ett beslut om avelsvärdering, som har fattats vid ett 
extra sammanträde (interimistisk avelsvärdering), gäller 
endast för betäckningssäsongen det år då beslutet fattades.
 
5 § En hingst, som vid en avkommeprövning har getts ett 
särskilt omdöme, får vid en förnyad avelsvärdering behålla 
eller höja sitt särskilda omdöme, om det inte föreligger 
omständigheter som visar att hingsten ska meddelas avels-
förbud därför att den med stor sannolikhet lider av eller 
nedärver defekter eller andra egenskaper enligt 3 § i DFS 
2004:22, L115 om avelsarbete.

6 § Framkommer det omständigheter, som talar för att en 
tidigare avelsvärderad eller med särskilt omdöme klassificerad 
hingst, nedärver defekter enligt 20 kap 3 § får avelsvärde-
ringsnämnden på eget initiativ på nytt avelsvärdera hingsten 
och därefter fatta beslut om hingstens framtid som avelsdjur. 
Detsamma gäller om hingsten inte har godtagbar fertilitet, 
tillförts otillåtna substanser eller andra synnerliga skäl talar 
för en förnyad avelsvärdering.

Prövning enligt första stycket behöver inte ske om förhål-
landena i det enskilda fallet talar för att tillsvidare avvakta 
med förnyad avelsvärdering av hingsten.
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VII Personregister
26 kap Personer som registreras i person-
registret
1 § Fysiska och juridiska personer, som avses i 1 kap 4 § 
första stycket, registreras i personregistret, om

1. personen ansöker om det, eller
2. ST anser det erforderligt.

Ägare, uppfödare och hyrestagare av en häst, som är införd 
i en stambok hos ST, är skyldiga att vara registrerade i 
personregistret för att kunna ta till vara sina rättigheter i 
fråga om hästen.

Uppgifter om ägare till en häst, som är införd i stambok hos 
ST, ska förvaras tillsammans med hästpasset.

2 § I personregistret registreras högst 20 personer som ägare, 
uppfödare eller hyrestagare av samma häst.

3 § Om flera fysiska och/eller juridiska personer, som avses 
i 2 §, ska registreras i personregistret för samma häst, ska en 
av dessa på det sätt som anges befullmäktigas att i samtliga 
angelägenheter avseende hästen företräda övriga inför ST 
och till ST anslutna travsällskap.

Den person, som befullmäktigas att företräda andra personer 
i enlighet med bestämmelserna i första stycket, registreras 
som travrättslig företrädare i personregistret. En företrädare 
kan avregistreras om han själv eller någon av fullmaktsgi-
varna begär det.
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Om underårig ska registreras som företrädare/delägare för 
ägarskap eller företrädare/deluppfödare för uppfödarskap ska 
båda förmyndarna underteckna ansökan. Är en förmyndare 
ensam vårdnadshavare, måste det styrkas med personbevis 
från Skatteverket.

4 § Om en tränare med A-licens

1. äger en häst ensam eller tillsammans med en annan 
fysisk person, eller

2. är firmatecknare i en juridisk person, i det ägarregister 
som förs av ST, ska tränarens eller körsvennens namn 
alltid antecknas i registret och tävlingsprogrammet. Det 
ankommer på tränaren eller körsvennen att meddela 
ägarintresse till ägarregistret. 

5 § En person får i personregistret registreras som hyres-
tagare av en häst om ägaren och hyrestagaren gemensamt 
begär det i en ansökan under de ytterligare förutsättningarna

1. att en anmälan om leasing/leasingavtal har företetts inom 
en månad efter det att hyresavtalet har upprättats och 
att avtalet inte har börjat löpa dessförinnan,

2. att ändamålet med avtalet är att hyrestagaren för egen 
del ska använda hästen för tävlingsändamål,

3. att ägaren i hyresavtalet avsagt sig allt inflytande på 
den verksamhet, som hyrestagaren enligt avtalet ska 
bedriva med hästen.

6 § Ett hyresavtal, som har registrerats hos ST, innebär

1. att hyrestagaren gentemot ST inträder i ägarens ställe,
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2. att ägaren solidariskt med hyrestagaren ansvarar för 
förpliktelser enligt detta reglemente.

7 § Ägare eller hyrestagare av en häst ska i ägarregistret 
registreras under eget namn eller efter särskild ansökan under 
pseudonym enligt bestämmelserna i 8 §. Bestämmelserna 
om rätt för ST att använda sig av registrerat hästnamn gäl-
ler även ifråga om hela eller delar av programbenämning 
för tävlingsändamål.

8 § En ägare eller hyrestagare har rätt att ansöka om att 
få använda en speciell programbenämning (pseudonym) i 
sin tävlingsverksamhet i stället för sitt eget namn. Ansökan 
ska lämnas på fastställd blankett. Sökanden ska på begäran 
betala en årlig avgift för denna programbenämning.

En speciell programbenämning för tävlingsändamål får inne-
hålla högst 38 tecken (mellanslag inräknade). En benämning 
som kan uppfattas som olämplig eller som kan förväxlas med 
en redan registrerad benämning godtas inte för registrering.

27 kap Uppfödare och mottagare av upp-
födarpremier

1 § Uppfödarskapet och de rättigheter, som är knutna till 
uppfödarskapet, får inte efter hästens registrering överföras 
på en annan person. Rätten till uppfödarpremier får dock 
i vissa fall överföras på en annan person om denne kan 
registreras som mottagare av uppfödarpremier med stöd 
av bestämmelserna i 3 §.

2 § Rätten till uppfödarpremier upphör från och med den 
dag då uppfödaren eller mottagaren inte längre existerar 
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som ett självständigt rättssubjekt, nämligen för en fysisk 
person den dag, då denne har avlidit, och för en juridisk 
person den dag, då denne har försatts i konkurs eller trätt 
i likvidation. Rätten till uppfödarpremier upphör även för 
avregistrerade bolag.

3 § ST betalar ut uppfödarpremier endast till den person, 
som har registrerats som uppfödare eller mottagare hos 
ST, och endast för tidrymd, då denne har existerat som 
ett självständigt rättssubjekt. Som mottagare av uppfödar-
premier kan registreras endast dödsboet efter en registre-
rad uppfödare eller den som på ett civilrättsligt giltigt sätt 
tillskiftats denna rättighet genom bodelning eller arvskifte 
efter en avliden uppfödare eller det aktiebolag, som har 
övertagit ett dotterbolags tillgångar genom absorption. För 
att registrering ska kunna ske, måste sökanden ha gjort en 
ansökan om detta på den blankett, som har fastställts av ST.

28 kap Förfarandet vid registrering i per-
sonregistret

Ansökan om registrering
1 § Den som enligt 26 kap 1 § ska registreras i ST:s per-
sonregister ska lämna in en skriftlig ansökan på av ST 
fastställt sätt.

För en ägare och en hyrestagare till en häst gäller dessutom 
att ansökan om registrering ska lämnas in hos ST på eget 
initiativ och senast inom en månad efter det hans skyldighet 
att låta registrera sig har inträtt.
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Felaktig registrering
2 § Uppkommer misstanke om
1. att en person i en ansökan om registrering felaktigt 

angetts som ägare till en häst eller på grund av en 
uppgift i en ansökan felaktigt blivit registrerad som 
ägare till en häst,

2. att en person i en ansökan om registrering felaktigt har 
angetts som uppfödare av en häst eller på grund av en 
uppgift i en ansökan felaktigt har blivit registrerad som 
uppfödare av en häst,

3. att en person i en ansökan om registrering felaktigt har 
angetts som mottagare av uppfödarpremier för en häst 
eller på grund av en uppgift i en ansökan felaktigt har 
blivit registrerad som mottagare av uppfödarpremier,

4. att en person i en ansökan om registrering felaktigt 
har angetts som travrättslig företrädare i den mening, 
som avses i 26 kap 3 §, eller på grund av en uppgift i 
en ansökan felaktigt har blivit registrerad som sådan 
företrädare, 

och det efter utredning finns sannolika skäl för misstanken, 
registreras hästen på ”okänd ägare”, ”okänd uppfödare” 
respektive ”okänd mottagare”.

3 § Bestämmelserna i 2 § tillämpas på motsvarande sätt om 
det i en ansökan saknas uppgift om vem som är uppfödare 
av häst och även om det har uppstått oenighet mellan full-
maktsgivare om vem som ska företräda dem som travrättslig 
företrädare hos ST.

4 § Ett beslut om registrering på ”okänd ägare”, ”okänd 
uppfödare” eller ”okänd mottagare” ska undanröjas och 
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omregistrering ske så snart det har bevisats vem som är rätt 
ägare, uppfödare, mottagare eller travrättslig företrädare.

5 § Personuppgifter behandlas i ST:s IT-system och tjänster. 
Vid behandling av personuppgifter tillämpas bestämmelserna 
i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regu-
lation/2016/679). Det innebär till exempel att ST endast 
behandlar personuppgifter för uttryckligt angivna och berät-
tigade ändamål och att ST har vidtagit lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder i  samband med behandlingen för 
att säkerställa säkerhet för personuppgifterna. Mer informa-
tion om ST:s hantering av personuppgifter finns beskrivet i 
ST:s Intergritetspolicy på www.travsport.se/integritetspolicy.
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VIII Gemensamma bestämmelser

29 kap ST:s utredningsåtgärder m.m. 

Begäran att lämna upplysningar
1 § ST får av en person, som avses i 1 kap 4 §, begära att 
denne lämnar en skriftlig upplysning om förhållanden, som 
kan vara av betydelse för avgörandet av ett ärende.

Om en begäran att lämna en skriftlig uppgift ställs till den 
person, som ärendet angår, ska det i begäran anges att ett 
uteblivet eller ofullständigt svar, kan medföra att ärendet 
ändå prövas i sak eller, om det inte är möjligt, avförs från 
vidare handläggning.

Rätt att besiktiga dokument
2 § ST eller företrädare för ST har rätt att av en person, 
som avses i 1 kap 4 §,

1. begära att denne till ST:s kansli överlämnar en hand-
ling av betydelse för ST:s verksamhet enligt detta 
reglemente eller ställer handlingen till förfogande på 
annan lämplig plats,

2. få tillträde till en lokal, där denne förvarar en handling 
av betydelse för ST:s verksamhet, och där få ta del av 
innehållet i handlingen.

Rätt att besiktiga hästar, stallar m.m.
3 § ST eller företrädare för ST eller för ett travsällskap, som 
är anslutet till ST, har rätt att besiktiga
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1. hästar, som är underkastade bestämmelserna i detta 
reglemente, och därvid även verkställa provtagning, 
märkning eller andra för hästkontroll eller god hästhåll-
ning erforderliga åtgärder,

2. stallar och andra utrymmen, som används eller är 
avsedda att användas för hästar, som anges i punkt 1, 
om det behövs för hästkontrollen eller för att bedöma 
förutsättningarna för god hästhållning.

Vid bedömningen av om god hästhållning föreligger ska 
särskild vikt läggas vid att den person som bedriver verk-
samhet inom travsporten noga följer bestämmelserna i 
djurskyddslagen (1988:534) och i Tävlingsreglementet för 
Svensk Travsport samt i övrigt iakttar de rekommendatio-
ner om god hästhållning som avelsorganisationerna inom 
travsporten har enats om.

En person, som anges i 1 kap 4 §, är skyldig att ställa hästen 
till förfogande för besiktning på den plats, som rimligen kan 
begäras av honom, samt att lämna tillträde till stallar och 
andra utrymmen, som avses i första stycket, samt att i övrigt 
lämna de upplysningar och ge det biträde, som behövs för 
att förrättningsmannen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

4 § Uppgifter om de iakttagelser, som gjorts vid en besikt-
ning enligt 3 §, får lämnas ut endast till ägaren av den häst, 
som besiktningen avsett, och till den, vars rätt i övrigt berörs 
av besiktningen, om inte uppgifterna tagits in i det beslut, 
som ST har meddelat i ett ärende om hästkontroll eller 
god hästhållning.
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ST:s ansvar för av andra lämnade uppgifter
5 § ST ansvarar inte för att uppgifter i skriftliga handlingar, 
som har lämnats in till ST av enskilda fysiska eller juridiska 
personer i Sverige eller utomlands eller av utländska organi-
sationer för avel och stambokföring är riktiga och fullstän-
diga, och därmed inte heller för att sådana uppgifter i den 
mån de tagits in i ett beslut eller register hos ST, stämmer 
överens med de verkliga förhållandena. 
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IX Påföljder vid överträdelse av 
detta reglemente

30 kap Påföljder 

1 § Påföljder vid överträdelse av detta reglemente är

1. skriftlig varning,
2. förseningsavgift med högst 7 000 kronor,
3. föreläggande av vite med högst det belopp, som motsva-

rar gällande basbelopp vid ingången av det kalenderår 
då överträdelsen begicks,

4. utdömande av förelagt vite,
5. böter med högst ett basbelopp i enlighet med vad som 

sägs i punkten 3,
6. vägran att medge en rättighet, som följer av detta reg-

lemente, eller återkallelse av en sådan rättighet för viss 
tid eller tillsvidare (förlust av rättighet). 

2 § Varning är den lindrigaste påföljden och därefter följer 
förseningsavgift, vite, böter samt vägran att medge en rät-
tighet och återkallelse av en rättighet i nu nämnd ordning. 

31 kap Överträdelser som kan medföra 
påföljd

1 § Den som genom sitt handlande eller uppträdande i övrigt 
har skadat travsportens anseende eller den verksamhet, som 
bedrivs inom svensk travsport, får åläggas att betala böter 
och/eller åläggas annan strängare påföljd.
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2 § Den som inte iakttar god hästhållning får åläggas att 
betala böter och/eller åläggas annan strängare påföljd. Om 
överträdelsen kan bedömas som ringa, meddelas skriftlig 
varning eller utfärdas vitesföreläggande. 

En häst som har tillförts anabola substanser får meddelas 
avelsförbud att gälla till dess att hästen har uppvisat ett 
negativt prov, dock minst i minst 2 år.

3 § Den som medvetet lämnar en osann uppgift eller förtiger 
sanningen i en skriftlig handling till ST får åläggas att betala 
böter och/eller åläggas annan strängare påföljd. Har den 
som lämnat den osanna uppgiften eller förtigit sanningen 
gjort det av oaktsamhet meddelas varning eller åläggs böter.

Den som bedriver en verksamhet, som kräver särskilt tillstånd 
av ST, men medvetet eller av oaktsamhet har underlåtit att 
ansöka om sådant tillstånd får åläggas påföljd i enlighet med 
vad som föreskrivs i första stycket. Den som medvetet eller 
av oaktsamhet använder sig av en handling med en osann 
uppgift i ett ärende hos ST får åläggas att betala böter och/
eller åläggas annan strängare påföljd.

Ansvar enligt denna paragraf åläggs även den som har 
främjat gärningen med råd eller dåd. Varje medverkande 
bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 
honom/henne till last.

4 § Den som inte ger ST tillstånd att besiktiga stallar eller 
andra utrymmen eller dokument av betydelse för regist-
reringsverksamheten får åläggas att betala böter och/eller 
åläggas annan strängare påföljd.
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Om det anses lämpligare får personen i stället föreläggas att 
vid vite fullgöra vad som krävs av honom inom en tidsfrist 
av minst två dagar från det han anses ha fått del av föreläg-
gandet. Följer han inte föreläggandet får han åläggas att 
betala det förelagda vitet.

5 § Den som inte lämnar in en skriftlig handling som är 
av betydelse för ett ärende enligt detta reglemente, inom 
föreskriven tid, får meddelas varning eller åläggas att betala 
förseningsavgift. Vid upprepade förseelser får annan strängare 
påföljd beslutas.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tids-
försummelse, som föranleder avvisning med stöd av bestäm-
melserna i 5 kap 5 § andra stycket.

Påföljd enligt första stycket får inte beslutas om det av 
omständigheterna framgår att laga förfall eller annat särskilt 
skäl har orsakat förseningen.

6 § Den som inte betalar in en avgift enligt detta reglemente 
inom föreskriven tid får meddelas varning, åläggas att betala 
förseningsavgift eller åläggas annan strängare påföljd. Till 
samma påföljder åläggs den som inte inom föreskriven tid 
betalar en sådan skuld, som anges i 85 § Tävlingsreglementet 
för Svensk Travsport.

Påföljd enligt första stycket får inte beslutas om det av 
omständigheterna framgår att laga förfall eller annat särskilt 
skäl har orsakat betalningsförsummelsen.

7 § Den som inte betalar en förseningsavgift eller annan 
ekonomisk påföljd, som har beslutats enligt detta reglemente, 
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får vägras en rättighet eller meddelas förlust av rättighet.

8 § Den som i övrigt bryter mot bestämmelserna i detta 
reglemente får åläggas att betala böter och/eller åläggas 
annan strängare påföljd. 

32 kap Beslut om påföljd

1 § Besvärsnämnden beslutar om påföljd för överträdelse, 
som avses i 31 kap 1 §, efter skriftlig anmälan av VD eller av 
den tjänsteman hos ST, som denne förordnat att göra sådana 
anmälningar. I den mån den överträdelse, som har anmälts 
till Besvärsnämnden, innefattar misstanke om dopning ska 
dock saken omedelbart överlämnas till Ansvarsnämnden.

Ansvarsnämnden beslutar om påföljd för överträdelse, 
som i sig omfattas av bestämmelserna i 31 kap 1 § men 
har anknytning till verksamhet enligt Tävlingsreglementet 
för Svensk Travsport, och även för överträdelse, som av-
ses i 31 kap 2 §, i den mån det är fråga om misstanke om 
dopning. Föreligger vid samma tillfälle även misstanke om 
annan överträdelse avseende god hästhållning, beslutar 
Ansvarsnämnden också i det avseendet.

I övrigt fattas beslut om påföljd för överträdelser, som avses 
i detta reglemente, av VD eller av den tjänsteman hos ST, 
som denne särskilt har förordnat att fatta ett sådant beslut.

2 § Innan ett beslut om påföljd fattas, ska den som miss-
tänks ha begått överträdelsen, om det behövs, ges tillfälle 
vid påföljd att ärendet kan komma att avgöras även om 
han inte låter höra av sig att komma in med ett skriftligt 

83



yttrande i saken inom en tidsfrist av minst tio dagar från 
den dag då han anses ha mottagit en skriftlig underrättelse 
om sin rätt att yttra sig.

3 § Ett beslut om påföljd ska utfärdas skriftligt. Av beslutet 
ska framgå de skäl som har bestämt utgången. Beslut som 
kan överklagas skall dessutom innehålla upplysning om 
vad den ska iaktta som vill överklaga beslutet. Beslutet ska 
snarast tillställas den som saken angår.

4 § Ett beslut om påföljd får verkställas genast om det inte 
får överklagas och i annat fall först när det har vunnit laga 
kraft genom att det inte har överklagats inom föreskriven 
tid eller har avgjorts av Besvärsnämnden.
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X Överklagande av beslut m.m.

33 kap Beslut som får överklagas

1 § En hingstägare får hos Besvärsnämnden överklaga en 
avelsvärderingsnämnds beslut i fråga om hans hingst om 
det innebär
1. att hingsten har meddelats avelsförbud (kassation),
2. att en kallblodig hingst har åsatts ett avelsvärde som inte 

berättigar avkomman till registrering i huvudavsnitten 
i stamboken,

3. att hingsten har klassificerats utan särskilt omdöme 
eller enligt klaganden klassificerats med för lågt särskilt 
omdöme enligt 21 kap 6 § eller 22 kap 4 §, eller

4. att en begäran om avelsvärdering av hingsten avisats 
eller tidigare beslut om avelsvärdering undanröjts 

2 § ST:s styrelse får begära att Besvärsnämnden snarast 
omprövar ett beslut, som har meddelats av avelsvärde-
ringsnämnd.

3 § Hästägare får hos Besvärsnämnden överklaga beslut 
om stambokföring och därmed sammanhängande regist-
rering samt beslut om att inte bevilja honom dispens för 
embryotransfer.

Den som har ålagts en påföljd genom ett beslut, som har 
meddelats av VD eller en annan tjänsteman hos ST, får 
överklaga beslutet hos Besvärsnämnden om det avser en 
överträdelse enligt 31 kap 2-8 §§.

Innefattar ett överklagat beslut om påföljd en överträdelse, 
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som kan antas ha skadat travsportens anseende eller den 
verksamhet som bedrivs inom svensk travsport, får Besvärs-
nämnden inte pröva överklagandet i sak utan ska genast 
överlämna det till ST:s styrelse.

4 § Övriga beslut, som har meddelats med stöd av bestäm-
melserna i detta reglemente, får inte överklagas hos Besvärs-
nämnden.

34 kap Former och frister för ett överkla-
gande

1 § Ett överklagande ska vara skriftligt och upprättat i 
enlighet med 5 kap 3 § samt ange vad som yrkas och de 
omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. 

Ett överklagande ska vara ST:s kansli tillhanda inom en 
månad från den dag, då klaganden fick del av det överkla-
gade beslutet i skriftlig form.

Har ett beslut i ett ärende om avelsvärdering lästs upp 
vid en offentlig redovisning räknas dock tidsfristen för ett 
överklagande från dagen för den offentliga redovisningen.

2 § Görs ett överklagande genom telefax eller elektronisk 
post anses det inkommet till ST:s kansli vid den tidpunkt, 
som har registrerats i telefax- eller epostmeddelandet.

3 § Besvärsnämnden prövar om ett överklagande har kom-
mit in i rätt tid.
Har överklagandet kommit in för sent ska det avvisas. Det-
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samma gäller om klaganden inte har styrkt sin behörighet 
eller om överklagandet är otydligt i sak.

Ett överklagande ska dock inte avvisas om förseningen av 
överklagandet eller otydligheten i överklagandet har berott 
på att ST har lämnat en felaktig underrättelse om hur man 
överklagar.

35 kap ST:s omprövning av beslut

1 § VD hos ST eller den tjänsteman hos ST, som denne 
särskilt förordnat, ska snarast ompröva ett beslut, som 
har överklagats med stöd av bestämmelserna i 33 kap 3 §. 
Anses det att överklagandet kommit in för sent, ska ärendet 
lämnas över till Besvärsnämnden och därvid ska även skälet 
för denna bedömning anges.

2 § Om ett beslut om omprövning enligt 1 § innebär att det 
överklagade beslutet inte ändras eller ändras på annat sätt 
än klaganden begärt, ska omprövningsbeslutet och övriga 
handlingar i ärendet genast lämnas över till Besvärsnämnden. 
Ändras däremot beslutet helt i enlighet med vad klaganden 
har begärt anses överklagandet förfallet. 

36 kap Förfarandet i Besvärsnämnden

Remissyttranden
1 § Besvärsnämnden ska i varje ärende, som avses prövas i 
sak, hämta in skriftligt yttrande från den som har meddelat 
det överklagade beslutet och ‒ om beslutet avser en fråga 
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om avelsvärdering ‒ från den avelsvärderingsnämnd som 
har meddelat det överklagade beslutet. Om det behövs, får 
yttrande dessutom hämtas in från styrelsen för avelsförening 
och från annan berörd intresseorganisation. Upplysningar 
får även hämtas in från annan som kan bidra till sakens 
belysning.

Klagandens rätt att närvara, yttra sig och erbjuda 
bevisning
2 § Klaganden ska beredas tillfälle att närvara vid det sam-
manträde med Besvärsnämnden, där det överklagade ärendet 
kommer att behandlas. Detsamma gäller klagandens ombud.

Klaganden och ombudet har rätt att under sammanträdet 
lämna upplysningar och lägga fram skriftlig eller muntlig 
bevisning, som kan antas vara av betydelse för avgörandet.
Är det uppenbart att klaganden inte kan tillföra något av 
betydelse för ärendets avgörande genom att närvara vid 
sammanträdet, får Besvärsnämnden avgöra ärendet utan 
att klaganden tillåts närvara vid nämndens sammanträde. 
Besvärsnämnden får även avgöra ett ärende utan att ta 
del av klaganden erbjuden bevisning om denna bevisning 
bedöms vara utan värde.

Skyldighet och rätt för företrädare för avelsvärde-
ringsnämnd att närvara vid sammanträden
3 § Besvärsnämnden får i ett ärende om avelsvärdering 
begära att företrädare för den avelsvärderingsnämnd som 
har meddelat det överklagade beslutet inställer sig till det 
sammanträde, där överklagandet ska behandlas, för att 
lämna upplysningar i sak.
Företrädare för avelsvärderingsnämnden får närvara vid 
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ett sammanträde, där ett överklagande ska behandlas, om 
avelsvärderingsnämnden begär det och Besvärsnämnden 
anser det lämpligt.

Företrädare för avelsvärderingsnämnd får endast närvara 
under den öppna delen av Besvärsnämndens sammanträde.

Besvärsnämndens handläggning av överklagade 
kallblodsärenden
4 § Vid ett sammanträde, där Besvärsnämnden behandlar 
överklagandet av ett beslut om avelsvärdering av en kallblodig 
hingst, har en person, som har utsetts av en därtill behörig 
organisation i Norge, rätt att närvara och det även under 
den inte öppna delen av sammanträdet. Den utsedde har 
rätt att yttra sig i ärendet men får inte delta i omröstningen 
till beslut.

Resning och återställande av försutten tid
5 § Besvärsnämnden får i ärenden om stambokföring, 
avelsvärdering och därmed sammanhängande ärenden om 
registrering samt påföljd

1. bevilja resning – vilket innebär att ett tidigare beslut 
omprövas – om det på grund av något särskilt förhål-
lande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt, samt

2. återställa försutten tid i fråga om ett överklagande till 
Besvärsnämnden, om tiden för överklagandet har försut-
tits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt.

37 kap Överklagande av Besvärsnämndens 
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beslut

1 § Besvärsnämndens beslut får inte överklagas inom ST.

2 § Har Besvärsnämndens beslut i ett ärende om stambokfö-
ring eller därmed sammanhängande ärenden om registrering 
eller beslut om avelsvärdering gått klaganden emot, ska 
nämnden, när beslutet delges klaganden, lämna skriftliga 
upplysningar om vad som ska iakttas vid ett överklagande 
av beslutet till Statens Jordbruksverk och i vilka avseenden 
verket kommer att pröva Besvärsnämndens beslut.

3 § Beslut om utfärdande av hästpass överklagas hos den 
förvaltningsrätt inom vars domkrets den beslutande avelsor-
ganisationen ligger. Klaganden har därvid att iaktta vad som 
föreskrivs enligt 2 § lagen (2017:902) om överklagande av 
beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Bilaga
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Rasbeskrivning för den svenska varmblodiga 
travarrasen
Varmblodstravaren har oftast en mankhöjd mellan 155 och 
165 cm och är brun med inga eller få vita tecken. Skimlar, 
fuxar och svarta hästar förekommer liksom hästar med stora 
vita tecken. Alla färger och tecken är tillåtna.

Exteriören är för travsporten ändamålsenlig. Kroppsformen 
är ofta lågrektangulär, med djupa liggande bogar, markerad 
lång manke, djup bål och långt välmusklat något sluttande 
kors. Extremiteterna är korrekta och väldimensionerade 
med stark vävnadskvalitet, starka inskeningar under knän 
och hasar, långa spänstiga kotor och välformade hovar. En 
något  fransysk frambensställning och något vinklade hasar 
är inte ovanligt. 

Varmblodstravaren är tidigt utvecklad, rentravande och 
både speedig och distansstark. Travaktionen är ren, rytmisk 
och vägvinnande. Både linje- och bredgångare förekommer. 
Temperamentet är mycket lätthanterligt och kännetecknas 
av stor samarbetsvilja. Rasen är sund både som tävlingsdjur 
och avelsdjur med god reproduktionsförmåga.

Riktlinjer vid prestationsbedömning av hingstar 
inom den svenska varmblodiga travarrasen
En yngre hingst, två-, tre- eller fyraåring i Europa eller två- 
eller treåring i Nordamerika och en äldre hingst, fem år och 
äldre i Europa och fyra år och äldre i Nordamerika, som 
avses verka inom aveln i Sverige, bör för att uppnå ett högt 
skattat avelsvärde ha följande tävlingsmeriter:
Yngre hingstar
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1. En hingst, som är tre eller fyra år vid bedömningstillfället, 
bör som två, tre- eller fyraåring i Europa eller som två-  
eller treåring i Nordamerika, under något av dessa år ha 
placerat sig 1-3 i grupp 1-lopp och dessutom, tillhöra 
i Europa de fem och i Nordamerika de tio vinstrikaste 
hingstarna/valackerna i sin årskull.

Äldre hingstar

2. En hingst, som är fem år eller äldre vid bedömningstill-
fället, bör ha placerat sig 1-3 i grupp 1-lopp som äldre 
och dessutom ha deltagit i grupp 1-lopp som yngre. Har 
hingsten inte deltagit i grupp 1-lopp som yngre, bör han 
ha segrat i sådant lopp som äldre.

För en hingst som är fem år vid vårens bedömningstillfälle 
gäller riktlinjerna för yngre hingstar enligt punkten 1. 

Riktlinjerna för äldre meriter gäller endast om hästen startat 
som äldre.

Klassificeringen av de fem och tio bästa hästarna enligt 
punkten 1 ska ske med ledning av hästens prissumma. 
Därvid bedöms varje årgång för sig och därefter görs en 
sammantagen bedömning. Hänsyn till de olika årskullarnas 
variationer ska tas.

Till grupp 1-lopp hänförs
• de nationella och internationella grupp 1-lopp som 

anordnas i Sverige och som ST årligen redovisar på 
travsport.se,

• de grupp 1-lopp som U.E.T. årligen bestämmer och 
som redovisas på en särskild lista,
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• de nordamerikanska lopp som ST årligen redovisar på 
en särskild lista.

Rasbeskrivning för den kallblodiga travarrasen
Avelshingstarna inom den kallblodiga travarrasen har en 
genomsnittlig mankhöjd på ca 153 cm. En övervägande 
andel av alla kallblodstravare har en mankhöjd mellan 
146 cm och 159 cm. Den vanligaste färgen är brun i alla 
nyanser men även fux och svart är vanligt. Alla andra färger 
som finns på häst förekommer. Allt från inga tecken till alla 
typer av tecken finns.

Rasen kännetecknas av en liggande bog, lång manke, relativt 
kort rygg och ett långt kors. Kroppen har massa och djup 
som gör att hästen inte uppfattas som ädel, men inte heller 
så massiv att den verkar tung. Huvudet är kort, brett och 
uttrycksfullt och halsen är brett ansatt. Bröstet är inte brett. 
Benen är korrekta och dimensionerade i förhållande till krop-
pen med markerade torra leder, korta skenor fram, något 
rak has och ej för korta kotben. Hovarna är symmetriska 
och inte platta. Rikligt med tagel i man, svans och hovskägg 
är rastypiskt. Könskaraktären är framträdande. 

Rörelserna i skritt och trav är energiska och vägvinnande. 
Kallblodstravaren kännetecknas av samarbetsvilja. Framåt-
anda är uttryck för rasens livliga temperament.

Riktlinjer vid prestationsbedömning av hingstar 
inom den kallblodiga travarrasen
En yngre hingst, tre-, fyra- eller femåring, som avses verkar 
inom aveln i Sverige eller Norge, anses ha uppfyllt kravet 
på prestationer för att avkommorna ska kunna registreras i 
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huvudavsnitten i stamboken, om hingsten uppfyller samtliga 
nedan angivna förutsättningar

• hingsten bör tillhöra toppen i årskullen, det vill säga vara 
bland de 10% bästa i aktuellt registreringsland av alla 
startande handjur i årskullen med hänsyn till rekord, 
insprungna prissummor och placering i storlopp

• hingsten dessutom har startat, i fråga om treåringar 
minst fem gånger och övriga hästar minst tio gånger.

En äldre hingst, som avses verka inom aveln i Sverige eller 
Norge, anses ha uppfyllt kravet på prestationer för att avkom-
morna ska kunna registreras i huvudavsnitten i stamboken, 
om hingsten uppfyller samtliga nedan angivna förutsättningar 

• avelsindexet bör vara motsvarande eller högre än genom-
snittet för alla godkända hingstar, som är äldre än fem år,

• insprungna prissummor överstiger 500 000 kronor, samt

• segerprocenten och placeringsprocenten bör överstiga 
än genomsnittet för alla levande startande handjur som 
är äldre än fem år som startat i respektive land.

• Fr o m betäckningar gjorda 2020 ska hingstar med 
tätare korsningar än 3+3 – t ex 3+2 – inte godkännas 
som avelshingstar.

• Hingstar med otraditionell härstamning och låg inavels-
grad eller härstamning som har låg släktskap med popu-
lationen ska värderas mycket positivt för alla egenskaper 
oavsett ålder (BLUP-tal, prestationer och mankhöjd) 
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– undantaget för de i 20 kap 3 § angivna defekterna som 
diskvalificerar hingsten som avelsdjur.

• I samband med att en hingst anmäls till avelsvärdering 
ska ägaren eller företrädaren uppge om hingsten opererats 
för ostechondros/lösa benbitar eller för halsproblem.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för alla  

– alltid med travhästen i centrum.

Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska 

travsporten. Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten 

samt fungerar som ett serviceorgan för landets travsports-

intressenter. 

 

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 trav-

sporten är därför, tillsammans med våra medlemmar, två av 

våra viktigaste uppdrag.

Box 20151

161 02 Bromma 

Telefon: 08-475 27 00

Webbplats: www.travsport.se

E-post: kundtjanst@travsport.se
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