RÅDGIVANDE REMISS ”SVENSKFÖDD”

Styrelsen har beslutat att skicka ut bifogat dokument för att efterhöra medlemsorganisationernas
synpunkter i denna viktiga fråga. Remissperioden är 15 juni till och med den 30 september.
”Svenskfödd” kommer också att tas upp som en punkt på konsortiets möte i början av september i
Malmö för fördjupning och diskussion. Svaren ska skickas till Ulf Hörnberg på mejladress
ulf.hornberg@travsport.se . Utifrån de remissvar som kommer in får styrelsen sedan ta ställning till
hur den fortsatta beslutsprocessen ska se ut. Alldeles oavsett är det i slutänden styrelsen som är
beslutsfattare i frågan.
Svenskfödd frågan har varit uppe till diskussion under några års tid och efter ASVT:S extra stämma i
november 2021 och den skrivelse som styrelsen i ASVT har skickat till ST/STAB:s styrelse är det nu
aktuellt att komma vidare i denna fråga. ASVT:s skrivelse finns bifogad och den har också legat till
grund för hur detta remissunderlag har strukturerats.
Remissunderlaget har delats upp i sex (6) delpunkter men avsikten är att det är ett helhetsförslag
man ska ta ställning till.
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Bilaga – Skrivelse från ASVT

BAKGRUND
Vilka hästar som ska vara berättigade att registreras i stamboken för den svenska
varmblodstravaren har debatterats flitigt i uppfödarleden de senaste åren. Det finns olika
åsikter i uppfödarkåren vilket illustreras i nedanstående debattartikel respektive annons från
Travronden.

Hästar som registrerats i den svenska stamboken är berättigade till uppfödarmedel samt med
starträtt i lopp som är stängda för hästar från andra länders stamböcker. Det omfattar flera
lopp och loppserier som Uppfödningslöpningen, Kriteriet, Derbyt, Stochampionatet, Svensk
Travsports Unghästserie, Diamantstoet mm.
Svensk Travsports registreringsreglemente styrs till del av EU-rätt med de fria rörligheterna,
EU-förordningar som Zooteknikförordning och Djurhälsoförordning samt EU-direktiv som
Tävlingsdirektivet.
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VIKTIGA BEGREPP
Ras
Den svenska varmblodiga travhästen är en egen ras. Liksom exempelvis den franska
travhästen Trotteur Francais är en egen ras.
Så här definieras ras i Zooteknikförordningen1
ras: en population av djur som är tillräckligt enhetlig för att kunna anses vara åtskild från
andra djur av samma art utav en eller flera grupper av uppfödare som har enats om att föra in
dessa djur i stamböcker med uppgift om deras kända härstamning i syfte att reproducera deras
ärvda egenskaper genom reproduktion, utbyte och urval inom ramen för ett avelsprogram
Avelsprogram och stambok
Svensk Travsport är en godkänd avelsorganisation och avelsprogrammet för den svenska
varmblodiga travhästen är godkänt av Jordbruksverket. Svensk Travsport har ett delegerat
myndighetsansvar. Att stambokföra är en del av att genomföra det godkända
avelsprogrammet.
I Zooteknikförordningen står att på begäran av uppfödaren ska avelsorganisationen i
stambokens huvudavsnitt föra in eller registrera alla renrasiga avelsdjur av den ras som
omfattas av avelsprogrammet.
Tävlingsdirektivet och hästtävlingslagen
Tävlingsdirektivet (90/428/EEG) är ett EU-direktiv vilket är införlivat i svensk lagstiftning
genom den svenska hästtävlingslagen 2007:629.
I grunden säger hästtävlingslagen att vid en hästtävling får tävlingsreglerna inte göra
åtskillnad mellan hästar ”som är registrerade i eller härstammar från Sverige och hästdjur
som är registrerade i eller härstammar från en annan medlemsstat i Europeiska unionen
(EU) eller en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz”. Det
gäller såväl tillträde till loppen som ”den prissumma eller vinst som kan uppkomma vid
tävlingen”.
Att Svensk Travsport ändå har möjlighet att låta ett antal lopp vara stängda för hästar från
andra länders stamböcker beror på att i hästtävlingslagens fjärde paragraf ges möjlighet till
• hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stambok och som
har till syfte att förbättra rasen
• regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur
• historiska eller traditionella evenemang
Hästtävlingslagen anger i femte paragrafen att högst 20 procent av ”prissumma eller annan
vinst” får avsättas ”i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet”. Svensk Travsport
rapporterar årsvis in den faktiska procentsatsen till Jordbruksverket. Det finns utrymme att
stänga fler lopp om vi så önskar eftersom vi ligger några procentenheter under 20% idag.

1

Zooteknikförordningen (EU 2016/1012) är EU-förordning som reglerar djuravel
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REGISTRERING I DEN SVENSKA STAMBOKEN
I Svensk Travsports avels och registreringsreglemente anges att den svenska varmblodiga
travarrasen består av hästar registrerade i stambokens huvudavsnitt.
I tionde kapitlet andra paragrafen återfinns definitionerna av svenskfödd häst respektive
svensk häst / mockinländare:
Svenskfödd häst:
1. en i Sverige född häst och hos ST stambokförd häst undan ett vid fölningstillfället hos ST
stambokfört sto
2. en i utlandet född häst som avses stambokföras hos ST undan ett vid fölningstillfället hos
ST stambokfört sto, där fölet har kommit till Sverige för signalementsbeskrivning,
provtagning för DNA- eller blodtypning och kontroll av märkning under födelseseåret samt
stannat kvar i Sverige till dess att fullständigt underlag för stambokföring har kommit ST
tillhanda.
Svensk häst:
en svenskfödd häst och en mockinländare
(För definition av mockinländare se sidan 31-32 i avels och registreringsreglementet)

Födelseländer godkända för registrering i den sven ska stamboken s
huvudavsnitt
Idag kan ett föl som uppfyller kraven enligt punkten 2 ovan vara född i ett EU/UET-land eller
i Australien, Kanada, Nya Zeeland, USA.
Vad säger EU -rätten
Efter omfattande juridisk granskning och två ”second opinion” samt skriftlig dialog
med Jordbruksverket har det konstaterats att det inte är EU-rättsligt möjligt att kräva
att hästar för den varmblodiga svenska stamboken föds i Sverige. Det är inte heller EUrättsligt möjligt att i avels och registreringsreglementet kräva att hästarna växer upp i
Sverige.
EU-rätten omfattar dock ej hästar födda i Australien, Kanada, Nya Zeeland eller USA.
DELPUNKT 1 – BENÄMNINGEN SVENSK HÄST
Benämningen svenskfödd häst i avels och registreringsreglementet byts till svensk häst.
(Nomenklatur för att inkludera mockinländare och importer hanteras separat)
Benämningen svenskfödd häst är förvillande då det handlar om hästar grundregistrerade i den
svenska stamboken. Benämningen svensk häst är mer korrekt.
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HISTORISK UTVECKLING AV ANTALET REGISTRERADE VARMBLODSFÖL
Totalt antal registrerade varmblodsföl

Temporära exportcertifikat för avel och svenska hästar födda utomlands
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Svenskregistrerade ston som ska betäckas utomlands ska ha ett temporärt exportcertifikat för
avel. En del av dessa ston återvänder och fölar i Sverige. 2021 var det 945 ston som löste
sådant temporärt exportcertifikat. Observera att fölen föds året efter det att stoet var utfört för
avel.
Antalet svenska travhästar födda i andra länder har ökat de senast åren. Av fölen födda 2021
var 524 födda utomlands vilket är nära 20 procent av totala antalet att jämföra med färre än 3
procent år 2000.
Födelseländer

** Ytterligare länder 2020: Irland 8, Åland 3, Norge 1, Tjeckien 1
* Majoritet svenska uppfödare i dessa länder
En genomgång av företrädare till de senaste årens utlandsfödda föl visar att ungefär hälften
företräddes av svenskar eller dem med svenskanknytning.
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HÄSTBASEN OCH TÄVLINGSUNDERLAG
Tävlingsunderlaget i form av tillgängliga starthästar har minskat sedan topparna under 80talet och 90-talet. Basen i tävlingsunderlaget för loppen på de svenska travbanorna utgörs av
de svenska hästarna, varmblod och kallblod. Detta kompletteras med gästhästar och importer.
En ökad startprocent (fler av hästarna som kommer till start) samt en ökad startfrekvens (fler
starter per år per häst) kan i viss mån öka tävlingsunderlaget. Det har dock inte skett några
dramatiska förändringar i startprocent och startfrekvens de senaste åren.
Minskande födelsetal innebär att underlaget i form av hästar i startbar ålder minskar. Om detta
inte kompenseras med gästhästar och importer finns inte längre hästar till att fylla lika många
lopp. Födelsetalen i våra grannländer och övriga Europa visar att det inte torde gå att förlita
sig på gästhästar för att fylla loppen.
För en positiv utveckling av hela den svenska travsporten är det nödvändigt med en egen
travhästuppfödning som är tillräckligt stark såväl kvalitativt som kvantitativt. Eventuella
beslut som förändrar förutsättningarna för svensk travhästuppfödning måste noga beakta hur
det kan påverka såväl volymen samt kvaliteten av den svenska varmblodstravaren.

Utveckling av europeisk varmblodsavel
Statistiken från UET visar antal betäckta ston, inte antal födda föl.

Betäckta varmblodiga ston
Land

Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Holland
Italien
Norge
Spanien
Schweiz
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Österrike
Ryssland
Serbien
Ungern
Slovenien
Irland
Litauen

2000
1 196
1 505
2 350
16 730
638
5 088
1 365
728
103
6 749
48
2 671
576

2005
753
1 207
2 700
15 981
679
??
933
420
58
4 449
83
952
350

2015
544
500
1 550
15 612
133
1 991
707
297
49
4 281
51
376
145
1 632

enligt

2016
494
651
1 553
15 390
242
2 034
765
287
60
4 383
54
520
140
1 178

UET´s

2017
476
688
1 650
14 902
254
2 216
715
263
52
4 427
58
342
133
1 220

statistik

2018
434
794
1 580
14 689
280
2 347
711
267
52
4 483
51
316
120
1 980

2019
509
778
1 560
14 082
227
2 413
683
302
33
4 433
52
275
107
1 490

2020
383
819
1 611
13 247
221
2 557
652
318
31
4 642
47
400
105
1 611
271
115
65
38

2021
402
804
1 568
13 219
264
2 627
549
275
34
4 545
46
400
103
1 502
242
119
59
20
25
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Norsk-svensk kallblodsavel
Tävlingsunderlaget till loppen på svenska banor består av varmblod och kallblod. Här nedan
visas utvecklingen av betäckningssiffrorna för den norsk-svenska kallblodsaveln.
BETÄCKTA STON I NORSK-SVENSK KALLBLODSAVEL

Utvecklingen av antal startande hästar
Nedan visas utvecklingen av antal startande hästar i Sverige samt antal starter per år, totalt
samt uppdelat i svenska och utländska hästar.

Antal hästar som startat i
Sverige
14,000
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10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

Totalt
Svenska
Utländska

Antal starter i Sverige
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Totalt
Svenska
Utländska
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Hästar i svensk träning samt utlandstränade hästar
Hästbristen visar sig på flera sätt. Ett är att antalet startande per lopp sjunkit. För inledningen
av 2022 är den nere kring 10,3 hästar per lopp.

NORDISK KALLBLODSAVEL

Hästar i svensk träning 15 nov
Hästar i svensk träning som startat
Antal starter av utlandstränade hästar
Lopp i Sverige
Startande/lopp

Ovanstående graf visar hästar i svensk respektive utländsk träning, oavsett i vilket land hästen
är född.
På 20 år har antalet hästar i svensk träning minskat med 35 procent. Observera att grafen
avseende svensktränade hästar visar hur många hästar som har startat, inte hur många starter
de svensktränade hästarna gjort respektive år. För utlandstränade hästar visas däremot hur
många starter dessa hästar gjort varje år. De utlandstränade hästarnas andel av starterna ligger
omkring 5 till 6 procent de senaste åren. För totala antalet starter i Sverige se grafen över antal
starter i Sverige på föregående sida.
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UTÖKADE GEOGRAFISKA OMRÅDEN FÖR STAMBOKENS VERKSAMHET
Åtminstone sedan 1990 har det varit möjligt för svenskregistrerade ston att kunna insemineras
i andra länder. En av anledningarna till detta har varit för att kunna använda hingstar för vilka
det inte funnits transport eller fryst sperma tillgängligt. En del av dessa ston har återvänt till
Sverige och fölat här. Ävenså har föl undan svenskregistrerade ston kunnat födas i andra
godkända länder och dessa föl har kunnat bli registrerade i den svenska stamboken, under
förutsättning att de kommit till Sverige för identifiering och provtagning för DNA- eller
blodtypning. Svensk Travsport har på senare år anpassat sig till de nya krav som ställs i EUförordningar.
I Zooteknikförordningen, som trädde i kraft 2018, förtydligar man den fria rörligheten även
rörande avelsorganisationernas verksamhet genom att skriva ”Avelsorganisationer som
erkänts i en medlemsstat bör ha möjlighet att genomföra sina godkända avelsprogram i en
eller flera medlemsstater i för att säkerställa bästa möjliga användning inom unionen av
avelsdjur med högt avelsvärde”. Ett avelsprogram definieras i direktivet ”som ett systematiskt
förvarande, inklusive registrering, urval, avel och utbyte av avelsdjur och avelsmaterial från
dem – som utformas och genomförs för att bevara eller förstärka fenotypiska och/eller
genotypiska egenskaper hos den avsedda populationen”.
I artikel 12 i Zooteknikförordningen stipuleras att om en avelsorganisation avser att
genomföra ett avelsprogram som har erkänts i hemlandet även på avelsdjur som hålls i en
annan medlemsstat ska avelsorganisationen anmäla den planerade utvidgningen av det
geografiska området till den behöriga myndighet som har erkänt avelsverksamheten i
hemlandet.
Efter rekommendation från Jordbruksverket, avseende den nya Zooteknikförordningen, anmälde Svensk Travsport under hösten 2019 till Jordbruksverket om planerad
utvidgning av det geografiska området till att utöver Sverige omfatta även Norge, Danmark,
Finland, Frankrike, Italien, Tyskland, Holland och Estland. Svensk Travsports utökade
geografiska områden för samtliga sökta länder trädde i kraft i april 2020.
Jordbruksverket har erkänt Svensk Travsport som avelsorganisation samt att avelsprogrammet
har godkänts. I och med de utökade geografiska områdena har Svensk Travsport samma status
som avelsorganisation även i de andra länderna. Ett godkänt avelsprogram innefattar betydligt
mer än själva registreringsfrågan, exempelvis utbyte av avelsdjur och avelsmaterial som
hingstsperma.
Även avelsorganisationer för andra svenska raser har likt Svensk Travsport utökade
geografiska områden för sina stamböckers verksamhet. SWB, svenska ridhästar, har
exempelvis ansökt om utökat geografiskt område i ett tiotal andra länder.
Redan tidigare var många avelsorganisationer verksamma utanför sina egna landsgränser
såsom Frankrike med sina avelsavtal inom travhästavel. Frankrike har skrivit bilaterala avtal
med de flesta travländerna i världen där en del är att man godkänner den franska rasen.
Frankrike använder sedan den franska rasen som argument för att försvara att de kan stänga så
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stor andel av sina lopp om man jämför med tävlingsdirektivets regler. Sverige är ett av ett
fåtal länder som inte har skrivit på dessa avtal. Frågan om det är legalt hållbart har inte
prövats i EU.
Ett antal utländska avelsorganisationer är numera verksamma i Sverige via utökade
geografiska områden för sina avelsprogram. Avseende varmblodstravare kan nämnas att
Finland har startat processen för att ansöka om utökat geografiskt område i Sverige och sex
andra länder.
En gränsöverskridande utveckling som accelererat i syfte att stärka den egna aveln och
raserna. I enlighet med vad som stipuleras i Zooteknikförordningen har Svensk Travsport
utökade geografiska områden för sitt avelsprogram för varmbloden i ett antal länder. För att
säkerställa såväl kvantitet som kvalitet i hästunderlaget samt för en fortsatt högklassig avel
med fortsatt utbyte av avelsdjur och avelsmaterial från andra länder har Svensk Travsport
anpassat sig till EU-förordningen.

HANTERING AV SVENSKA HÄSTAR FÖDDA I ANDRA LÄNDER
Länder utanför EU /EES
Svensk Travsport kan välja att inte stambokföra svenska hästar födda i länder utanför
EU/EES. Det är främst hästar födda i USA. 2021 stambokfördes 22 hästar födda i USA och
en häst född i Kanada.
Länder där Svensk Travsport har utökade geografiska områden
Svensk Travsport kan stambokföra svenska varmblodiga travhästar i länder där man har
utökade geografiska områden, utan att fölen behöver resa till Sverige. Detta kan ses som
positivt avseende hästvälfärd då de unga hästarna inte behöver transporteras längre sträckor.
Minskade transporter är även positivt ur miljö och klimathänsyn.
Argument mot detta har framförts som vikten av att värna svensk landsbygd och uppfödare på
svenska gårdar. Det har även framförts att det inte blir lika villkor med olika
klimatförutsättningar, annan syn på medicinering som antibiotikaanvändning etc. Ävenså att
alla svenska hästar ska omfattas av det svenska antidopningsreglementet.
Vid en intervju med FEI:s chefsveterinär, Göran Åkerström, diskuterades skillnaden mellan
länderna avseende djurskyddslagstiftning och synen på medicinering och
antibiotikaanvändning. Göran kommenterade att det sker mycket inom
djurskyddslagstiftningen i Europa för tillfället, regelverken skärps i många länder. Det finns
länder som har en strängare lagstiftning än Sverige men det finns också länder som ligger en
bit efter. När det gäller antibiotika regleras det via en gemensam EU-lagstiftning och ska
därför vara samma regler i samtliga länder. När det gäller användande av anabola preparat och
tillväxthormoner är det förbjudet i hela EU. Nämnas kan också att när det gäller provtagning
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av unga hästar finns det ett program i Frankrike där hästarna systematiskt provtas från 4
månaders ålder och uppåt.
ASVT har lagt förslag om att det ska krävas att fölet transporteras tillsammans med
moderstoet innan 31/12 dess födelseår och att fölet ska tillbringa minst 6 månader i Sverige
innan det passerat en ålder av 18 månader. ASVT säger också att uppfödning av svenska
travhästar utanför UET ej ska få förekomma. 2

Krav på hästar som uppstallas i andra länder än registerlandet
EU’s djurhälsoförordning AHL – Animal Health Law, trädde i kraft i april 2021. AHL
stipulerar att om en häst befinner sig i ett annat land mer än 90 dagar måste hästen
tilläggsregistreras i det landet. Ansökan om tilläggsregistrering måste göras inom 30 dagar
och enligt Jordbruksverket på så sätt att hästpasset skickas in till en godkänd
avelsorganisation eller registerförande förening i det land hästen befinner sig.
Svensk travsport har för avsikt att införa krav på att även unghästar som uppstallas i andra
länder löser temporära exportcertifikat.

SAMMANVÄGDA ASPEKTER LEDER TILL DELPUNKT 2-4
En sammanvägning av vad som beskrivits ovan avseende såväl EU-lagstiftningen som att
värna volym och kvalitet av travhästuppfödningen samt med hänsyn till lika villkor i
antidopningsarbetet, därtill med en avvägning av aspekterna avseende hästvälfärd och miljö
leder fram till delpunkt 2-4 nedan.

DELPUNKT 2 – INGEN UPPFÖDNING AV SVENSKA HÄSTAR UTANFÖR
EU/EES/UET
Uppfödning av svenska varmblodstravare utanför EU/EES/UET får ej förekomma.
Det omfattar till största delen hästar som föds upp i USA. De hästar som föds upp i USA är i
grunden inte avsedda för den svenska marknaden, de är avsedda för att tävla i USA, sedan när
tävlingskarriären är över där kan de få en andra chans i olika insatslopp i Sverige. Förslaget är
att besluta om att de inte kan bli svenska men det behöver göras med något/några års
framförhållning.

2

Se skrivelse från ASVT i bilaga
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DELPUNKT 3 – BIBEHÅLLA KRAV FÖR UTLANDSFÖDDA
Svensk Travsport har inte för avsikt att ändra kraven för stambokföring för föl födda i
godkända länder utomlands.
Föl födda i godkända länder kommer även fortsättningsvis behöva resa till Sverige för
stambokföring.
Andemeningen i följande skrivning i avels och registreringsreglementet ändras alltså ej
(observera dock begränsningen avseende länder utanför EU/EES/UET):
en i utlandet född häst som avses stambokföras hos ST undan ett vid fölningstillfället hos ST
stambokfört sto, där fölet har kommit till Sverige för signalementsbeskrivning, provtagning
för DNA- eller blodtypning och kontroll av märkning under födelseseåret samt stannat kvar i
Sverige till dess att fullständigt underlag för stambokföring har kommit ST tillhanda.
Stickprovskontroller kommer göras och den som bryter mot kravet att stanna föreskriven tid
kommer bli skyldig att erlägga en i särskild ordning reglerad straffavgift till Svensk
Travsport.
Om hästen, efter att ha stambokförts och stannat föreskriven tid i Sverige, återvänder till
födelselandet så måste hästen tilläggsregistreras i födelselandet inom 30 dagar. Temporärt
exportcertifikat ska lösas hos Svensk Travsport.
Frågan om att kräva att hästarna stannar 6 månader i Sverige har utretts av jurister vilket visar
att ett sådant krav inte är möjligt att införa i avels och registreringsreglementet.
Att ställa krav på att fölet transporteras tillsammans med moderstoet innan 31/12 dess
födelseår, i enlighet med ASVT:s önskemål, kan inte motiveras om hänsyn tas till såväl
hästvälfärd som miljö och klimat. Då många uppfödare är stationerade utomlands blir det
ännu fler transporter av hästar då stoet återvänder hem, det blir att åka runt med ston. Det
motiv som finns till att kräva att stoet åker med är för att göra det mindre attraktivt att låta föl
födas i andra länder.
DELPUNKT 4 – UTÖKAD PROVTAGNING AV FÖL
Svensk Travsport provtar redan idag föl och avser utöka detta.
Detta omfattar såväl föl födda i Sverige som föl födda i andra länder. Föl födda i andra länder
kan provtas när de kommer till Sverige för stambokföring. Svensk Travsport kommer även
utreda möjligheten att i kraft av de utökade geografiska områdena provta hästar i andra länder.
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DAGENS MODELL FÖR UPPFÖDARPREMIER
Inför 2021 beslutades om en ny modell för uppfödarpremier. Den nya modellen innebär att
uppfödarpremierna knyts på ett mycket tydligare sätt till att svenska hästar ska bidra till det
svenska tävlingssystemet och den svenska travsporten.
En uppfödare kunde tidigare erhålla upp till 100 000 kronor för starter utomlands utan att
hästen varit i Sverige någon mer gång än i samband med själva fölregistreringen. Regelverket
berättigade även svenskregistrerade hästar som tävlar i USA, Kanada, Nya Zealand och
Australien till uppfödarpremier.
Bakgrunden till förändringen är den tydligt ökande utveckling hos utländska uppfödare att
registrera sin häst som svensk - trots att hästen varken är född eller uppväxt i Sverige - med
syftet att kunna få ut framtida uppfödarpremier från Svensk Travsport.
Under 2021 beslutades även att lägga till grupp II-lopp inom EU/EES länder.
Uppfödarpremierna för varmblodstravare från och med 2021:
•
•
•
•
•

2–4-åriga hästar, 20 procent för lopp i Sverige samt STL och grupp-I och grupp-II
inom EU/EES länder
5–7-åriga hästar, 10 procent för lopp i Sverige samt STL och grupp-I och grupp-II
inom EU/EES länder
8-åriga och äldre, 10 procent men endast STL lopp och grupp-I och grupp II lopp
inom EU/EES länder
Premielopp för tvååringar, 20 procent
För premiechansade hästar utgår 30 procent på grundbeloppet och 20 procent på
premiechansningsbeloppet

DELPUNKT 5 – INGEN ÄNDRING AV VARMBLODENS UPPFÖDARPREMIER
Svensk Travsport avser inte att ändra uppfödarpremierna för varmblodstravare.
Svensk Travsport står fast vid att uppfödarpremier primärt ska utgå där svenska hästar bidrar
till det svenska tävlingssystemet och den svenska travsporten samt för de avelsbefrämjande
Grupp I och Grupp II loppen.
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SKAPA EN LÖPNINGSSERIE – TYP SIRE STAKE
ASVT har framfört förslag om att införa ”svenska Sire Stakes” för att gynna dem som betäckt
sina ston i Sverige. För att den kommande avkomman ska vara startberättigad i en sådan
löpningsserie ska hingsten ska stå i Sverige vid betäckningstillfället och stoet ska insemineras
i Sverige.

DELPUNKT 6 – LÖPNINGSSERIE
Svensk Travsport tar fram förslag på upplägg och kriterier för en löpningsserie i
samråd med ASVT och andra intressenter.
Svensk Travsport har för avsikt att utreda huruvida ”svenska Sire Stakes” kan innefattas i
hästtävlingslagens begrepp om att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet.
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Bilaga
2021-12-13

Till styrelsen i Svensk Travsport

Begreppet Svenskfödd
Vilka hästar som betraktas som svenskfödda är av avgörande betydelse för uppfödare i Sverige.
Dessa hästar är i dagsläget berättigade till uppfödarpremier och har starträtt i en rad lopp stängda
för andra hästar, till exempel de klassiska loppen svensk Uppfödningslöpning, svenskt TravKriterium, svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, svenskt Travderby, Derbystoet.
Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, miljökrav och arbetsvillkor. ASVT
anser att hästar för att få ta del av ovanstående privilegier skall vara uppfödda under dessa villkor.
Därför uppmanar ASVT Svensk Travsport att införa nedanstående begränsningar i definitionen av
begreppet svenskfödd i registreringsreglementet och i andra hand hitta andra sätt att adressera
kraven.
1) För att utlandsfödd häst ska klassas som svenskfödd, med fullständiga starträttigheter och
rätt till uppfödarpremier, ska fölet födas i länder inom UET och transporteras tillsammans
med stoet innan 31/12 dess födelseår. Transporteras det före 6 månaders ålder behöver
fölet ej vara chippet i födelselandet, men är det äldre än 6 månader krävs det att det är
chippat och att ett tillfälligt hästpass medföljer fölet. Detta förutsätter att Svensk Travsport
omedelbart återkallar sina ”utökade geografiska områden”. Uppfödning av svenska
travhästar utanför UET får ej förekomma.
Fölen ska sedan tillbringa minst 6 månader i Sverige innan dess att de passerat en ålder om
18 månader. Eftersom alla hästar som passerar en gräns inom EU ska vara registrerad på
Traces är det dessutom möjligt att kontrollera relativt enkelt. Om en häst inte uppfyller
detta krav ska hästen jämställas med en häst med ”begränsad starträttighet” på samma vis
som att den vore fallen efter en fadershingst som vid betäckningstillfället ej var
avelsvärderad. Det innebär att hästen ej får starta i svensk Uppfödningslöpning, svenskt
Trav-Kriterium, svenskt Trav-Oaks, Stochampionatet, svenskt Travderby, Derbystoet och
Svensk Travsports Unghästserie.
2) Regelbundna stickprover avseende doping och otillåten medicinering enligt svensk lag ska
årligen genomföras, förslagsvis på åtminstone 5 procent av den totala kullen under perioden
1/11-31/4.
3) Uppfödarpremier på starter gjorda utomlands, upp till 1 000 000 kronor intjänat, ska
återinföras på lopp inom Grupp 1-3 samt alla starter gjorda i Norden. Eftersom dessa starter

måste anses meriterande för det svenska avelsarbetet så är Grupp 1-3 självskrivna, men
även de starter som sker i de nordiska länderna hävdar vi är meriterande då de loppen sker
på ett liknande sätt, med liknande reglemente, djurskyddsregler och klimat som de svenska.
4) Öronmärka ett visst antal lopp för hästar som är producerade (med svenskregistrerad
moder) i Sverige samt att införa svenska Sire Stakes då det gynnar dem som har betäckt sina
ston i Sverige.
5) Oavsett var de svenskregistrerade stona betäcks så ska de begränsas till 150
svenskregistrerade föl per fadershingst.

För ASVT

Sara Lennartsson
Generalsekreterare

