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Frågan om vilka hästar som skall betraktas som ”Svensk-
födda” har varit uppe för diskussion under en lång tid.

en har diskuterats i media, vid middags-
bordet hemma hos ASVTs medlemmar, 
av ASVTs styrelse och i Svensk Travsports 
avelsråd. Dessutom togs den upp till 
diskussion på det offentliga uppfödarmö-
tet i samband med ASVTs årsstämma i 

mars 2019. Den föredragning som gjordes vid det tillfället 
syftade till att göra det tydligt för alla hur invecklad frågan 
om svenskfödd egentligen är och vad vi riskerar om vi gör 
fel här.

Vad är en svenskfödd häst?
Det kan ju tyckas väldigt enkelt, en svenskfödd häst är 
född i Sverige av en svensk uppfödare. Tyvärr är dock saker 
sällan så enkla som de borde vara. Enligt Svensk Travsports 
registreringsreglemente gäller följande idag för en svensk-
född häst:
 1. en i Sverige född häst undan ett vid fölningstillfället 
hos ST registrerat sto, eller
 2. en i utlandet född häst undan ett vid fölningstillfället 
hos ST registrerat sto, där fölet har kommit till Sverige och 
genomgått märkning eller kontroll av märkning, signale-
mentsbeskrivning och provtagning för DNA- eller blodtyp-
ning under födelseåret och stannat kvar här fram till dess 
att hästpass för fölet har erhållits.
 De hästar som registreras som svenskfödda har rätt 
till uppfödarpremier och är startberättigade i de klassiska 
löpningarna i Sverige. 

Varför diskuteras frågan?
Frågan som i vågor debatterats ordentligt gäller punkten 

2 i reglementet. Vissa anser att hästarna absolut skall ha 
fallit ner i halmen inom Sveriges gränser medan andra 
anser att vi måste underlätta användandet av utländskt 
avelsmaterial, som inte finns tillgängligt via fryst sper-
ma, genom att tillåta att hästarna föds utomlands. Sedan 
vill man inte av djurskydds- miljö- och ekonomiska skäl 
transportera fölen till Sverige enligt det nu gällande 
reglementet. 

Varför är frågan komplicerad?
Svensk Travsport uppger att antalet hästar som föds utanför 
Sveriges gränser, men som registreras som Svenskfödda 
ökar. Dels är det svenska uppfödare som har ston stående 
utomlands, men det är också utländska uppfödare som vill 
ta del av de fördelar som finns med att föda upp svensk-
födda hästar. 
 Då Sverige är med i EU, måste vi följa de direktiv och 
förordningar som beslutas där. Fri handel och förbud mot 
konkurrensnackdelar är grundläggande inom EU. Uppfö-
darpremiernas berättigande i EU-lagstiftningen ligger i att 
de skall förbättra den egna rasen. Det är ett undantag från 
ovanstående bestämmelser. Så länge vem som helst får föda 
upp en ”svenskfödd häst” utan några konkurrensnackdelar 
(som t ex att hästen måste till Sverige för identifiering) så 
kan Svensk Travsport dela ut uppfödarpremier på starter 
gjorda i Sverige. 
 En förändring till att bara dela ut uppfödarpremier på 
starter gjorda i Sverige (idag delas uppfödarpremier även 
ut till viss del på starter utomlands) skulle innebära att 
det inte skulle löna sig på samma sätt som nu, att föda upp 
svenskfödda hästar utomlands. Det är svårt att hävda att ett 
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vanligt lopp i t ex Danmark skulle vara meriterande för de 
svenska hästarna. Däremot skulle det kunna gå att dela ut 
uppfödarpremier i Gr I och Gr II-lopp utomlands genom att 
hävda att dessa är meriterande för hästarna. Även om detta 
innebär en form av elitisering jämfört med nuvarande 
regler, så anser ASVT att det skulle vara bättre att upp-
födarkollektivet får ta del av dessa pengar än att de inte får 
det. Det vi riskerar om vi väljer att kräva att svenskfödda 
hästar skall vara födda inom landet gränser är alltså våra 
uppfödarpremier. ASVTs styrelse anser att det måste vara 
ett prioriterat mål att uppfödarpremierna till Sveriges upp-
födare får finnas kvar. De är den absolut enskilt viktigaste 
delen för en fortsatt stark inhemsk uppfödning.

Kommande EU-förändringar
Det kommer inom en snar framtid att bli omöjligt att trans-
portera föl utan pass inom Europa med anledning av den 
kommande Djurhälsoförordningen som träder i kraft 2021. 
Det är svårt redan idag. 
 ASVT vill gärna att svenska uppfödare ska kunna ta 
del av värdefullt avelsmaterial som bara finns tillgängligt 
utanför Sveriges gränser. Om det inte bara ska vara möjligt 
till ston utan föl vid sidan, så måste vi låta hästarna födas i 
utlandet. 
 Det är också både en miljö- och en djurskyddsfråga att 
inte transportera hästar fram och tillbaka över Europa i 
onödan.

Svensk Travsport uppger att antalet hästar som föds utanför Sveriges gränser, men som registreras som Svenskfödda ökar. 


