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DELPUNKT 1 – BENÄMNINGEN SVENSK HÄST
Helst hade ASVT sett att det gick att ändra innebörden till att hästarna verkligen var födda i
Sverige och låta det heta svenskfödd häst. När nu det inte är möjligt anser ASVT att det är en
godtagbar idé att ändra nomenklaturen från Svenskföddhäst till Svensk häst då det första annars
är klart missvisande. Detta givetvis under förutsättning att häst som skall stambokföras är undan
ett vid fölningstillfället svenskregistrerat sto. Häst som ej är född inom landets gränser skall
komma till Sverige under födelseåret och hästar födda i tredje land (USA, Kanada, Australien
mfl) kan inte registreras som Svensk häst. ASVT anser vidare att fölet skall resa vid moderns sida
när det kommer hem för stamboksföring.

DELPUNKT 2 – INGEN UPPFÖDNING AV SVENSKA HÄSTAR UTANFÖR EU/EES/UET
ASVT delar uppfattningen att dessa hästar inte är avsedda för den svenska marknaden och
kommer därför i väldigt hög grad att inte tävla i Sverige. Detta innebär också att hästarna inte
bidrar till intjäning hos de spelbolag ST har avtal med, vilket är anledningen till att de inte heller
ska vara berättigade till uppfödarpremier från Sverige.
Det är också rimligt att införa förändringar av detta slag med framförhållning. Förutsättningarna
måste vara klara när beslutet att föda upp en häst utanför EU/ESS/UET tas.

DELPUNKT 3 – BIBEHÅLLA KRAV FÖR UTLANDSFÖDDA
Som angivits i skrivelsen som ASVT tidigare skickat in och i enlighet med de beslut som togs på
ASVTs extrastämma vill ASVTs medlemmar att ST kräver att utlandsfödda föl åtföljs av modern
vid transport till Sverige för stamboksföring. Det är av yttersta vikt att hästarna måste komma
till Sverige för stamboksföring.

DELPUNKT 4 – UTÖKAD PROVTAGNING AV FÖL
En utökad provtagning av föl är absolut önskvärd. ASVT förespråkar provtagning såväl i Sverige
samt utomlands i de fall fölen föds utanför landets gränser.

DELPUNKT 5 – INGEN ÄNDRING AV VARMBLODENS UPPFÖDARPREMIER
I remissen går att läsa ”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”. När diskussioner om detta hölls tidigare mellan
ASVT och ST var det lopp där ATG erbjöd spel och därmed tjänade pengar som var det primära.

Inte att tävlingen hölls i Sverige. ASVT anser att ST missat detta. Det innebär att det enligt ASVT
redan idag borde utgå uppfödarpremier på t ex starter på V75 i Norge.
Vidare anser ASVT att det ska utgå uppfödarpremier oavsett typ av lopp i Norden. ATG äger
spelbolag i Danmark och många av hästarna som faktiskt producerats för det svenska
tävlingssystemet säljs till Danmark, Norge och Finland. Många av dessa hästar säljs på auktion
och där kan inte säljaren påverka vem köparen blir. ST arbetar nu med ett sportdatasystem som
är tänkt att kunna användas av de övriga nordiska länderna och verkar således för en gemensam
nordisk marknad. Det vore därför också rimligt att uppfödarpremier utbetalas på starter i
Norden.
Utöver Grupp I och Grupp II loppen vill ASVT att uppfödarpremier också utbetalas för starter i
Grupp III lopp inom EU/ESS/UET.
DELPUNKT 6 – LÖPNINGSSERIE
ASVT önskar absolut utreda möjligheten för ”svenska Sire Stakes” inom hästtävlingslagens
begrepp om att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Det finns idag gott om utrymme
inom de 20 procent av prispengarna som får användas till detta. Det finns svårigheter att på
olika sätt skydda och främja uppfödningen i Sverige med anledning av EU-regler. Då är det
viktigt att använda de möjligheter som faktiskt finns, eftersom det i Sverige på olika sätt blir
dyrare och svårare att bedriva uppfödning än i andra länder. Exempelvis kan nämnas kortare
betessäsong, personalkostnader, syn på antibiotikaanvändning och djurskyddet. ASVT anser att
ST ska använda sig av hela möjligheten att stänga lopp i detta syfte. Det görs inte idag. Idag
räknas till exempel prispengarna för de klassiska loppen in i denna andel. Det behövs inte, då
det finns ett undantag för traditionella tävlingar utanför de 20 procenten som får undantas för
att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet.
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