
Jordbruksverket
Jordbruksverket fastslår de föreskrifte r 
landets avelsorganisationer har att 
följa, samt ser till att de efterlevs. 

Jordbruksverket hanterar frågor 
kring EU-regler, djurskydd, smitt-
skydd, transporter och uppstallning. 
Vidare ansvarar jordbruksverket för 
seminförfattningar och föreskrifter om 
avelsarbete.

Svensk Travsport (ST)
Svensk Travsport är en avelsorganisa-
tion som har det statliga uppdraget att 
föra stambok och register över trav-
hästar, såväl varm- som kallblod. De 
ansvarar även för avelsvärderingen. 

Svensk Travsports styrelse är det 
högsta beslutande organet för avels-
frågor i Sverige. 

ST - avelsavdelningen
Administrerar bland annat frys-
märk ningar, identifikationer, f  öl-
registreringar, nämndärenden, 
språngrullor, hingstkataloger, 
b etäckningsbevis och hästpass. 

ST:s avelavdelning ansvarar för 
exporten, men delar uppgifterna som 
berör import med ST:s sportavdelning.

avelsrådet
Avelsrådet, med ST:s generalsekre-
terare som ordförande och med 
r epresentanter från ST samt ASVT 
(tre platser vardera) har en rådgivande 
funktion i avelsfrågor till ST:s styrelse. 

avelsvärderingsnämnen
År 2010 infördes den ”nya” avels-
värderingen där alla hingstar blir god-
kända men skattas utifrån fem olika 
förväntade avelsvärden. I värderingen 
får hingstarna poäng (max 100 p) efter 
deras prestationer (max 50 p), här-
stamning (max 40 p) och veterinär-
status (max 10 p). Dessutom beskrivs 
deras exteriör och temperament.

ST:s styrelse utser sakkunniga 
l edamöter till avelsvärderingsnämnde n 
som består av fem ledamöter (ink-
lusiv e ordförande) och två suppleanter. 
Minst två ledamöter och en suppleant 
ska vara veterinärer.

Årligen hålls två avelsvärderingar för 
varmblod – en på våren på Axevalla 
och en på hösten på Sundbyholm. 
En gång per år gör avelsvärderings-
nämnden en avkommeprövning där 
hingstarna får värdeomdömen utifrån 
hur bra deras avkommor har presterat.

besvärsnämnden
Om man inte är nöjd med ett 
beslut från avelsvärderingen eller 
avkomme prövningen har man 
möjlighe t att överklaga beslutet till 
besvärsnämnde n. De har till uppgift 
att se om bedömningsprocessen har 
gått till på rätt sätt och att nämnden 
baserat sina beslut på rätt fakta. 

Besvärsnämnden kan vid behov 
hämta in kunskaper som rör avels-, 
veterinära- eller andra sakkunskaper.

aSVT (”avelsföreningen”)
Är medlem i Svensk Travsport. Det 
är en medlemsorganisation som 
representerar uppfödarna och andra 
a velsintresserade. De ingår i BAS 
(t ravets aktiva) tillsammans med RST 
(hästägarna), TR (travtränarna), BTR 
(B-tränarna), Sleipner (kallblodens 
förening), STaR (amatörkuskarna), 
SPTF (ponnytravet) med flera. ASVT 
har en kommitté som årligen utser 
Elitston och Diplomston.

Avelsföreningens verksamhetsidé: 
"ASVT ska främja aveln med, och 
intresset för, den svenska varmblo-
diga travhästen, samt verka för att alla 
uppfödare får goda förutsättningar 

Avelssverige
– Så är det uppbyggt

Text: 

Håkan Persson

hakan@asvt.se

Att veta vem som gör vad inom 
svensk travhästavel, liksom vem som 
bär ansvaret i specifika frågor, är 
inte alltid så lätt. Travhästen reder ut 
begreppen.
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för sin verksamhet. Detta sker genom 
lättillgänglig information, utbildnings- 
och rekryteringsaktiviteter, medlems-
främjande service och travpolitiskt 
arbete."

aSVT:s Trottex
Ett dotterbolag till ASVT med egen 
styrelse. Trottex bedriver auktioner och 
därmed förenlig verksamhet utifrån 
av ASVT angivna ägardirektiv. Trottex 
utför också värderingar av travhästa r; 
det vill säga om man behöver en 
o beroende värdering av sin travhäst.

Deras viktigaste grundfundament är 
att de ska verka för medlemsnyttan. 

avelsgrupp
ASVT:s styrelse har ett utskott i form 
av en avelsgrupp på fyra personer som 
tar hand om avelsfrågorna. De för-
bereder övriga styrelsen inför styrelse-
möten och kan mellan styrelsemöten 
ta hand om aktuella avelsfrågor.

Semingrupp
Arbetar på ungefär samma sätt som 
avelsgruppen, men med seminfrå-
gor istället. Här ingår även medlem-
mar som inte är med i ASVT:s styrelse. 
Semingruppen samarbetar också med 
Hingsthållarföreningen då en hel del 
frågor är gemensamma. 

personregister 
t.om 2012

k Jordbruksverket, chef över enheten för 
häst: Märta Nordh

k Svensk Travsport, generalsekreterare: Ulf 
Hörnberg. Styrelse: Hans Ljungkvist (ordf.), Maria 
Lejon (v. ordf), Marjaana Alaviuhkola, Arendt 
Cederqvist, dag Ekner, Mats Norberg och Lars 
Olofsson

k ST – avelschef: Christina Olsson

k  Avelsrådet: Ulf Hörnberg (ordf.). Från 
Svensk Travsport: Christina Olsson, Staffan Phi-
lipsson och Lennart Peterson-Brodda. Från ASVT: 
Carina dahling-Satrell, Sven Rejnö och Håkan 
Persson

k Avelsvärderingsnämnden: Hans Näslund 
(ordf.), Torsten Forssell, Bengt Larsson, Lars 
Johansson och Håkan Persson. Suppleanter: 
Matts-Olov Nord och Ulrika Lundberg

k ASVT, generalsekreterare: Anders Lindh.  
Styrelse: Ingemar Alin (ordf.), Ylva Lindh (v. ordf.), 
Håkan Karlsson, Peter Martinson, Johan Hellander, 
Ronny Olofsson, Gunilla Wilhelmsson, Christer 
Häggström och Håkan Persson 

k Avelsgruppen: Ylva Lindh, Johan Hellander, 
Håkan Persson och Sara Blomhage

k Semingruppen: Johan Hellander, Carina 
dahling-Satrell, Peter Björnsson, Margareta 
Peterson-Brodda, Sara Blomhage, samt en ad-
jungerad plats för en representant från Hingst-
hållarföreningen

k ASVT:s Trottex, verksamhetsansvarig: Sara 
Blomhage: Styrelse: Håkan Karlsson (ordf.), Jan R 
Larsson (v. ordf), Jeanette Olofsson, Åke Wall och 
Ronny Olofsson. Suppleant: Lennart Peterson-
Brodda

Vem gör vad?
k För stambok: Svensk Travsport

k Registrerar föl: ST:s avelsavdelning

k Frysmärker: ST:s avelsavdelning

k Handhar hästpass: ST:s avelsavdelning

k Ordnar Elit-, Kriterie- och 
i nternetauktioner: ASVT:s Trottex

k Sköter avelsvärderingen: ST:s avels-
värderingsnämnd

k Utser elitston: ASVT

k Utformar branschrekommendationer: 
ASVT och Hingsthållarföreningen

k Ger branschrelaterad juridisk 
r ådgivning: ASVT via samarbetspartner 
(medlemsförmån)

k Värderar travhästar: ASVT:s Trottex

k Ger avelsrådgivning: ASVT

avelssverige just nu  - Avser varmblod:
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