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får föl 2015, kommer att få 20 pro-
cent i uppfödarpremier när fölet är 
2, 3 och 4 år.

Hur kommer det att bli 
med premieloppen?
Det finns inget beslut om att ta bort 
premieloppen och även där kommer 
det att vara 20 procent i uppfödar-
premier från 2017.

Hur blir det med kvalbonusen?
Det är en bonus som det har beslu-
tats om från år till år. Den kommer 

Förändringen som träder i kraft 
från 2017 innebär att det då 
blir 20 procent i uppfödar-
premier för det som 2- till 

4-åriga hästar tjänar. Därefter blir 
det oförändrat 10 procent i uppfödar-
premier för 5- till 7-åringar. Däre-
mot försvinner uppfödarpremier för 
de 8- till 12-åriga hästarna, förutom 
inom V75. De får 10 procent, precis 
som idag.

Bakgrunden till satsningen är de 
vikande betäckningssiffrorna. Det 
har orsakat minskad hästbas och färre 
uppfödare. Även internationellt ser vi 
en nedåtgående trend inom häst aveln 
och travsporten. Uppfödarna blir 
äldre och har fått sämre ekonomi. 

Hur berörs årskullarna?
I tabellen kan man se hur det nya 
s ystemet berör respektive kull. 
E xempelvis; 
• En häst som är född 2004 berörs 

inte alls. 
• En häst som är född 2009–2012 

berörs inte förrän den blir 8 år 
och får då bara uppfödarpremier i 
V75-loppen.

• De hästar som föddes 2013 och är 
ett år i år kommer att dra nytta av 
det nya systemet med 20 procent i 
uppfödarpremier som 4-åringar.

• Fölen som föds 2014 får 20 procent 
i uppfödarpremier som både 3- och 
4-åringar.

• Du som betäcker ditt sto i år och

att försvinna från och med 2017 när 
nya uppfödarsatsningen träder i kraft.

Hur kommer det att bli i insats
loppen som har 20 procent idag?
Svensk Travsport kommer att 
betala ut 20 procent i uppfödarpre-
mier i dessa lopp från 2017. Tidi-
gare har det varit de arrangerande 
banorna som (via sponsorer) höjt 
upp upp födar premierna med 10 
procent till 20 procent. Den möj-
ligheten komme r att finnas även 
i fortsättningen och vissa insats-

Nya uppfödar-
satsningen 
– så här fungerar den

TExT: 

Håkan Persson

Den 20 november beslutade Svensk Travsports styrelse att göra en uppfödarsatsning som ska 
sjösättas 2017. Vi försöker reda ut vad som gäller och ger lite bakgrund till satsningen. Det är 
viktigt att påpeka i sammanhanget att detta bara gäller svenskfödda varmblod.

Ålder 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år

Födda 20% i alla lopp 10% i alla lopp 10% i V75-lopp, 0% i övriga lopp
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2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10% i alla lopp

            Tema: Avel

För hästar födda 2006 kan man se att den nya satsningen berör dem vid 11 års ålder. För hästar 
födda 2013 ser man att de som 4-åringar får 20 procent i uppfödarpremier i alla lopp.
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lopp kan komma att ha 30 procent i 
u ppfödarpremier.

varför ska satsningen träd a 
i kraft först 2017?
Tre orsaker. Om kravet hade varit att 
den skulle genomföras 2014, hade den 
inte blivit genomförd alls. Omställningen 
ska heller inte, i alltför stor utsträckning, 
förändra villkoren för befintligt hästma-
terial. En nybliven 8-åring hade i så fall 
redan vid årsskiftet fått försämrade vill-
kor för uppfödarpremier. Slutligen är det 
en signal för att stimulera uppfödarna 
att betäcka sina ston i år. Betäck i år 
och din avkomma får 20 procent i upp-
födarpremier som 2-, 3- och 4-åring.

Hur mycket ”nya pengar” kommer 
det att generera för uppfödarna?
Det är omöjligt att svara exakt, efter-
som ingen vet vilka prispengar det 
k ommer att tävlas om 2017. Om man 
räknar utifrån de prispengar som 
d elades ut 2012, innebär omfördel-
ningen att uppfödarmedlen ökar med 
cirka 17-18 miljoner kronor. Oavsett 
vad p rispengarna kommer att vara 2017, 
är 20 procent alltid dubbelt så mycket 
som 10 procent.

varför läggs inte pengarna 
på prispengar istället? 
Den ökning på prispengar som skett 
under det senaste året har inte ökat 
e fterfrågan på hästar i den utsträckning 
som krävts. Förhoppningen är att sats-
ningen ska säkra produktionen av trav-
hästar och att efterfrågan ska öka när det 
kan förväntas bli en hästbrist om några år.

Samtliga BAS-organisationer med 
hästägarnas organisation RST i spetsen 
ställde sig med 100 procent bakom den 
nya satsningen på u ppfödarna.

kommer det att bli samma satsnin g 
för varm och kallblod?
Nej, kallbloden har andra behov och en 
annan tävlingsstruktur. Därför k ommer 
deras satsning att skräddarsys efter 
deras behov.

Förutom förändringarna med upp-
födarpremierna, kommer det redan 
under 2014 att delas ut hederspriser till 
uppfödarna som har avkommor som 
vinner lopp i Diamantstoet och Svensk 
Travsports Treåringsserie.

        Tema: Avel

–Det känns 
jättekul! Det 
blev helt klart 

en nytändning och det är 
det för alla jag pratat med.

Jag har 19 fölston på 
gården varav 10 egna, 
resten är inackorde-
ringar. Tack vare den här 
satsningen kommer jag 
att öka andelen egna ston 
med tiden. Nu känns det 
som att man törs satsa, 
det hade jag inte vågat 
annars. 

–Jag tycker att det är bra att 
man omfördelar så det blir snab-
bare omsättning. Vi får ändå 10 
procent efter femårs ålder så det 
är ju samma som vanligt vilket är 
bra. Jag tror det här är avgörande 
för travsportens framtid. Det var 

en riktigt bra signal till uppfö-
darna. Det är häst ägarna och vi 
uppfödare som ser till att det blir 
lopp. Betäckningarna har minskat 
och det hade de nog fortsatt att 
göra om inte det här hade kom-
mit. Det här var en bra signal och 
en riktig kick!

Anders Karlsson, 
Ekeby Gård

John Backlund, 
Vikarbyn

–Det är väldigt bra. Det var nästan så att det kändes 
a vgörande för mig att fortsätta ett år till. Det var lite på 
gränsen tidigare när man ser till på vad man får betalt när 

man säljer. Jag har tre dräktiga fölston nu och ska betäcka om minst 
två i år.

–Jag har haft funderingar på att sluta men nu kör jag vidare ett 
tag till. Det här var viktigt för oss uppfödare.

–Det är bra att man omför delat så att unghästarna får mer. 
Rent p ersonligt tycker jag att det är roligt att kunna vara med i 
u nghästloppen. 

Så här tycker vi  om den nya satsningen:
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–Är man för två-
årsstarter är det ju 
gynnsamt, men det 

är inte jag. Mina hästar är ganska 
sena och startar ofta högre upp i 
åldern. Har man en stor häst tar 
det tid, en del är inte klara för-
rän de är tre år. Det är få indivi-
der som klarar att starta vid två 
års ålder, så jag känner mig lite 
t veksam till satsningen.

–Sjävklart är det positivt för 
dem som har hästar som kan 
starta som tvååringar, de får 
in pengar tidigt och det är bra. 
Men sådana hästar har inte jag. 

Personligen tycker jag att man 
kunde haft kvar uppfödarpre-
mier som tidigare men jag förstår 
att det blivit för dyrt att höja 
dem då. Men det finns ju många 
hästar som tävlar livet ut.

–De större uppfödarna 
p roducerar så många hästar och 
faller det bort några finns det 
andra. För oss som bara har ett 
fåtal fölston blir det känsligare. 
Är man amatörtränare med 
litet material så vill man kunna 
tävla flera år med dem, det är 
inte så lätt att få tag på en ny bra 
häst.

Maria Holmberg, 
Utnäs Stuteri

Anders Karlsson, 
Ekeby Gård

–Det finns olika driv-
krafter inom uppföd-
ningen och det är inget 

man blir rik på men kan man höja 
uppfödarpremierna så måste det 
vara positivt för alla. Hur mycket 
det kommer att generera är svårt 
att sia om. För min del hade jag 
nog fortsatt även om de inte höjt 
uppfödarpremierna, men själv-
klart känns det som en kick även 
om det ligger en bit bort i tiden.

–Jag tycker att det är bra och 
rätt väg att gå. Som uppfödare 
vill man ha stor avkastning så 
fort som möjligt så jag tror det 
är rätt att omfördela. Jag tror att 

hästarna i framtiden kommer att 
sluta tävla tidigare. 

–Jag är en liten uppfödare, vi 
får två föl i år. Vi funderar på 
att utöka med något sto till och 
ligga mellan två och fyra föl per 
år. Omfördelningen är bra och 
höjningen känns som en rejäl kick. 
Eftersom vi f örsöker satsa på att 
köpa nya ston nu så kommer fölen 
vi får sen att omfattas av det här. 

–Men man vet ju inte vilka 
prispengar som kommer att 
finna s i framtiden. Teoretiskt sett 
slår det också mot uppfödarna - 
de 20 procenten kan år 2017 vara 
samma pengar som vi får idag.

Mikael Blomgren, 
Stall Nyx

Så här tycker vi  om den nya satsningen:
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