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Svar på reglementesfråga för Svensk Travsport som 
avelsorganisation med anledning av EU-rätten 

 

I en skrivelse som kom in till Jordbruksverket den 11 augusti 2020 framför 

Svensk travsport att förslaget är att moderstoet, för att vara ”svenskfödd häst” 

ska befinna sig i Sverige vid fölningstillfället och att fölet ska vara uppstallat i 

Sverige en viss period. Vidare framförs att definitionsförslaget inte inskränker 

kretsen av uppfödare. Uppfödarna kan ha vilken nationalitet som helst och välja i 

vilken stambok han eller hon vill föda upp hästar.  

Jordbruksverket vill börja med att påpeka att begreppet ”svenskfödd” eller 

motsvarande inte finns med i någon EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning. 

Det finns därmed inte något definierat begrepp att utgå från. Begreppet används 

av er, Svensk Travsport, som grund för stambokföring och i förlängningen 

påverkar detta också möjligheten att delta i vissa tävlingar. Jordbruksverket är 

tveksam till om Svensk Travsports förslag till ändring av avels- och 

registreringsreglementet angående definitionen av ”svenskfödd häst” helt 

uppfyller kraven i EU lagstiftningen, rådets direktiv (90/428/EEG) 1. 

Definitionen av ”svenskfödd” påverkar både möjligheterna att föra in hästen i en 

stambok och möjligheterna att delta i vissa av de tävlingar som hästarna har 

möjlighet att delta i.  

Rådets direktiv (90/428/EEG) är införlivat i svensk rätt genom lagen (2007:629) 

om tävling med hästdjur. Av  3 § framgår följande: 

1. Tävlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad mellan hästdjur som är registrerade 

i den medlemsstat där tävlingen hålls och hästdjur som är registrerade i andra 

medlemsstater. 

2. Tävlingsreglerna får inte göra någon åtskillnad mellan hästdjur som härstammar 

från den medlemsstat där tävlingen hålls och hästdjur som kommer från andra 

medlemsstater. 

 

Vidare framgår av 4 § att undantag endast finns för tävlingar där hästdjur är 

registrerade i en särskild stambok i syfte att förbättra rasen, regionala hästtävlingar 

som anordnas för att välja ut hästdjur, eller 

                                                 
1 Rådets direktiv av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i 

tävlingar (90/428/EEG) 
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   - historiska eller traditionella evenemang. Av dessa möjligheter är det att begränsa 

deltagandet till hästdjur som är registrerade i en viss stambok som ni utnyttjar. 

 

Om det finns begränsningar i vem som får delta i vissa tävlingar ska det finnas en 

koppling mellan stambok och vilka hästar som tillåts tävla i en viss specifik tävling. 

Möjligheterna att neka registrering av en häst i stamboken baserat på var den är född är 

begränsade. Den möjlighet som finns är att begränsa det geografiska område där ni 

bedriver er verksamhet, och detta hindrar inte hästar från att flyttas in i det geografiska 

området för att sedan registreras.  

 

Svensk travsport beskriver även i sitt förslag att hästen ska stanna en viss period i 

Sverige för att räknas som svenskfödd. Det kan vara ett problem eftersom inga krav 

avseende var hästen befinner sig kan ställas efter det att hästen blivit registrerad i en 

viss stambok.  

 

 

 

 

I detta ärende har enhetschefen Maria Ekengard beslutat. Caroline Johansson har 

varit föredragande.  

 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

 

Godkänd 2021-01-11 av Maria Ekengard


	Svar på reglementesfråga för Svensk Travsport som avelsorganisation med anledning av EU-rätten

