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Sammanfattning
Svenska Travsportens Centralförbund (STC) arbetar för att långsiktigt förbättra förutsättningarna
för en livskraftig utveckling av nya och etablerade företag i travhästbranschen. Som ett led i detta
arbete har STC, med stöd från Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande,
sammanställt de författningar och övriga regelverk som reglerar travhästföretag. Arbetet
begränsas till de författningar som är direkt tillämpliga på grund av att verksamheten är
uppbyggd kring travhästen. Det finns 9 lagar 12 förordningar och minst 29 föreskrifter som
reglerar travhästföretag. Dessutom ska företagarna följa omfattande lagar som gäller alla
företagare. Jag tänker närmast på skattelagen, konkurrenslagen och plan- och bygglagen.
Branschorganisationen STC har egna regelverk för tävling och registrering av hästar. Dessa
harmonierar med de författningar som reglerar travhästföretag. Efterlevnaden av regelverken
kontrolleras av Jordbruksverket, Livsmedelverket, länsstyrelserna, kommunerna och den egna
branschorganisationen STC.
Kommuner kan träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter ska skötas helt eller
delvis av den andra kommunen. Befogenheten att meddela beslut kan inte flyttas till en annan
kommun. Kommunen kan, om det finns särskilda skäl, frivilligt överflytta den offentliga
kontrollen till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Om kommunen inte fullgör sina
skyldigheter kan kontrollen flyttas från kommunen till länsstyrelsen. Beslutet tas av regeringen
efter ansökan av länsstyrelsen. Därför är det inte givet att de offentliga kontrollerna sköts på
samma sätt i olika kommuner och län.
Mitt förslag till hur STC ska arbeta vidare i sin strävan att underlätta för nya och etablerade
travhästföretag är att utarbeta någon form av checklista. En användarvänlig datorbaserad
checklista där enkla frågor via svaren leder travhästföretagaren fram till vad han eller hon är
skyldig att göra och eventuella kostnader. Att påverka beslutsfattare att förenkla regelverken tror
jag är ogörligt. Ingen författning är omotiverad. Därför kan de inte plockas bort ur regelverken.
En bättre väg för att underlätta för travhästföretagen är att bryta ned regelverken och göra de
lättöverskådliga.
De lokala travsällskapen bör arbeta på att i varje kommun och med berörd länsstyrelse etablera
ett gott samarbete med de personer som utför den offentliga kontrollen inom miljö-, hälso- och
djurskyddsområdet. Samarbetet bör syfta till att i möjligaste mån samordna och effektivisera
kontrollerna av efterlevnaden av de regler som reglerar travhästföretagen.
Rapporten har sammanställts av agronom Linda Ahl.

Djurskyddsmyndigheten är sedan 1 juli 2007 nedlagd och djurskyddsfrågorna
är överflyttade till Jordbruksverket (för mer info, besök www.sjv.se).
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Svenska Travsportens Centralförbund (STC) arbetar för att långsiktigt förbättra förutsättningarna
för en livskraftig utveckling av nya och etablerade företag i travhästbranschen. Som ett led i detta
arbete har STC sammanställt de författningar och övriga regelverk som reglerar travhästföretag.
Travhästföretag är alla de företag som har byggt upp sin verksamhet kring travhästen.
Uppfödning, träning och tävling är de vanligaste formerna av travhästföretagare men även vård
av konvalescenter och uthyrning av stallutrymmen för travhästar är travhästföretagande.

1.2 Syfte och avgränsningar
Syftet med arbetet är att kartlägga vilka författningar och övriga regelverk som reglerar
travhästföretagen. Arbetet begränsas till de författningar som är direkt tillämpliga på grund av att
verksamheten är uppbyggd kring travhästen. Författningar som berör näringsverksamhet i
allmänhet berörs inte, t.ex. skattelagstiftningen, konkurrenslagstiftningen och plan- och
bygglagstiftningen. De travhästföretagare som har en kombinerad verksamhet, t.ex. uppfödning
av travhästar och jordbruk, har ytterligare regelverk att rätta sig efter för jordbruksdelen i
företaget. Särskilda regler för jordbruk tas inte upp bland de författningar som reglerar
travhästföretag.
EG- bestämmelser tas inte upp bland de regelverk som reglerar travhästföretag. Tillämpningen av
de EG-bestämmelser som kompletterar de svenska lagarna framgår i de föreskrifter som utfärdas
av den myndighet som regeringen bestämmer1. Det är alltså fullt tillräckligt för en svensk
travhästföretagare att följa de svenska författningar som finns.

1.3 Frågeställningar
1. Vilka författningar reglerar travhästen?
2. Vilka regelverk finns inom travhästföretagens egen branschorganisation, STC?
3. Var ligger ansvaret för att kontrollen av de regelverk som berör travhästarna efterlevs?

1

Se inledande bestämmelser i de svenska författningarna.
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1.4 Ordlista2
Lag
Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den
bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan
också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar. I regeringsformen, som är en av
våra grundlagar, står det vad som måste bestämmas genom en lag och vad som kan
bestämmas genom en förordning. Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk
författningssamling (SFS). En del av lagstiftningen som rör Sverige beslutas gemensamt
inom Europeiska unionen (EU).
Författning
Författning är en samlande beteckning för lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
Förordning
Enligt svenska förhållanden är förordningar regler som regeringen beslutar utan riksdagens
medverkan. Förordningar kan till exempel reglera de statliga myndigheternas arbete. I
allmänhet innehåller inte förordningar regler som direkt berör dig som medborgare. Sådana
regler kräver i stället att riksdagen beslutar om en lag Alla förordningar publiceras i svensk
författningssamling (SFS).
I EU-sammanhang är en förordning ett rättsligt dokument inom EG-rätten En EGförordning gäller alla EU:s medlemsländer, de företag och myndigheter som är verksamma
i länderna samt ländernas medborgare. EG-förordningar har samma verkan som lagar och
gäller i medlemsländerna precis som de är skrivna. Det betyder att de inte får omarbetas
eller justeras med hänsyn till medlemsländernas egna förhållanden
Myndighet
En myndighet är ett statligt organ som ansvarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.
Regeringen bestämmer mål och riktlinjer och fördelar pengar till myndigheternas
verksamhet genom årliga regleringsbrev. Regeringen får dock inte lägga sig i hur
myndigheterna ska tillämpa en viss lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Myndighetsföreskrift
Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter
inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsföreskrifterna publiceras i den
författningssamling som hör till myndigheten.
Allmänna råd
En myndighet ger ibland ut allmänna råd tillsammans med en föreskrift. De allmänna råden
hjälper dig att använda myndighetsföreskriften genom att förtydliga begrepp eller genom
att visa hur du kan handla i en viss situation.
Övergångsbestämmelse
En övergångsbestämmelse är en bestämmelse som gäller under en viss angiven
övergångsperiod. Det kan till exempel vara en regel som undantar eller på annat sätt

2

http://www.lagrummet.se/lar-dig-mer/ordlista/ 2007-07-31, kl. 4.30
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särbehandlar vissa redan existerande fall eller en regel som underlättar införandet av nya
bestämmelser när en ny lag ska börja gälla.

2 Författningar som reglerar travhästföretag
För att söka upp en lag eller förordning ska man gå in i SFS, svensk författningssamling. En
allmän sökning på SFS ger flera aktuella länkar. Man kan också gå via www.riksdagen.se.

2.1 Lagar
2.1.1 SFS 2003:177 Djurskyddslag
Lagen avser vård och behandling av husdjur, försöksdjur och andra djur som hålls i fångenskap.
Djurskyddslagen innehåller 36 paragrafer, av vilka 17 paragrafer är tillämpliga på hållandet av
travhäst. Travhästarna regleras av 2§ - 18§.
Kontrollen av efterlevnaden av djurskyddslagen regleras i 24 § - 28 § i djurskyddslagen. Den
offentliga kontrollen ska skötas av djurskyddsutbildad personal i kommunen. Länsstyrelsen kan
överta kontrollen om särskilda skäl föreligger. Jordbruksverket utfärdar föreskrifter angående
djurskyddslagen.

2.1.2. SFS 1998:808 Miljöbalk
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Travhästföretag
kräver stora ytor för anläggning av stallar, träningsbanor, hagar m.m. Verksamheten kan ha
betydande påverkan på miljön. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot
skada eller olägenhet.

Enligt 9 kap. i miljöbalken är miljöfarlig verksamhet utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller
gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten och
användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för
människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp eller genom förorening av mark, luft,
vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett
sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller
icke-joniserande strålning eller annat liknande.
Offentlig kontroll av miljöbalken utövas av flera myndigheter i enlighet med vad regeringen
bestämmer.
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2.1.3. SFS 1999:657 Epizootilag
Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur
eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar). Med allmänfarliga sjukdomar avses sådana
sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora
ekonomiska förluster för samhället.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i
enlighet med vad regeringen bestämmer.

2.1.4. SFS 1999:658 Zoonoslag
Lagen gäller sjukdomar och smittämnen hos djur som kan spridas naturligt från djur till människa
(zoonoser) och som inte är sådana epizootiska sjukdomar som omfattas av epizootilagen
(1999:657). Lagen gäller endast sådana zoonoser som det finns tillräckliga kunskaper om för
effektiv kontroll och bekämpning.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag utövas av Jordbruksverket och länsstyrelsen i
enlighet med vad regeringen bestämmer.

2.1.5. SFS 2000:1025 Lag om innebörden av begreppen jordbruks-,
trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)
Lagen slår fast att levande hästar betraktas som en jordbruksprodukt i konkurrenslagstiftningen.

2.1.6. SFS 2006:805 Lag om foder och animaliska biprodukter
Lagen gäller i alla led från och med primärproduktionen av foder till och med utsläppande av
foder på marknaden eller utfodring av djur. Jordbruksverket samordnar övriga
kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet, om inte
regeringen föreskriver något annat. Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter
enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen.
Hästar räknas till livsmedelsproducerande djur. Hästhållare är foderföretagare, eftersom de
hanterar foder till livsmedelsproducerande djur. Foderföretagare ska anmäla sig till
jordbruksverket. Undantagna är hästhållare där samtliga hästar på anläggningen har inskrivet i sitt
pass att de har behandlats med preparat med livslång karens. De hästarna är inte
livsmedelsproducerande djur.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag utövas av Jordbruksverket eller andra statliga
myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer. Jordbruksverket samordnar övriga
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kontrollmyndigheters (kommuner och länsstyrelse) verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna
verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

2.1.7 SFS 2006:806 Lag om provtagning på djur m. m.
Lagen tillämpas på kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, kontroll av
restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter, märkning och registrering av djur, samt
åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. Vad som sägs i
denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av smittämnen hos djur.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag utövas av Jordbruksverket eller andra statliga
myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

2.1.8 SFS 2006:807 Lag om kontroll av husdjur m.m.
Lagen syftar till att främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i
näringsverksamhet, förebygga sjukdomar hos djur, samt främja en långsiktig förvaltning av
husdjursgenetiska resurser.
Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i
enlighet med vad regeringen bestämmer.

2.1.9 SFS 2007:629 Lag om tävling med hästdjur
Lagen innehåller bestämmelser om villkor för deltagande i tävlingar med hästdjur och om medel
som avsätts från prissummor eller annan vinst vid hästtävlingar. Tillsyn över efterlevnaden av
denna lag utövas av jordbruksverket.

2.2 Förordningar
Förordningar är bestämmelser som regeringen utfärdar utan riksdagens medverkan.

2.2.1 SFS 1988:539 Djurskyddsförordning
Stall och andra förvaringsutrymmen för hästar får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan
att stallen eller förvaringsutrymmena på förhand har godkänts från djurskydds- och
djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall eller ett förvaringsutrymme ändras på ett sätt
som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när ett stall eller ett
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förvaringsutrymme som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds för
hästhållning eller hästuppfödning. Frågor om förprövning av stall och andra förvaringsutrymmen
för hästar prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall besiktiga stall och andra
förvaringsutrymmen innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt därefter.
Kommunen utövar offentlig kontroll av Djurskyddsförordningen (1988:539). Kontrollen kan
frivilligt eller p.g.a. försumlighet från kommunens sida flyttas till länsstyrelsen. Om kommunen
inte fullgör sina skyldigheter kan kontrollen flyttas från kommunen till länsstyrelsen. Beslutet tas
av regeringen efter ansökan av länsstyrelsen. Kommuner kan träffa avtal med en annan kommun
om att kontrolluppgifter ska skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Befogenheten att
meddela beslut kan inte flyttas till en annan kommun.

2.2.2. SFS 1994:1830 Förordning om införsel av levande djur m.m.
Förordningen har till syfte att förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i
landet och får ytterligare spridning här, förhindra en inplantering av utländska djurarter som är
skadlig för landets fauna, tillgodose djurskyddsintresset. Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om hur kontrollen skall genomföras vid införsel av hästar.

2.2.3 SFS 1998:899 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordningen gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken.
Enligt 39 § i förordningen, om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer, får kommunen föreskriva att häst inte får hållas inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Enligt 45 § ska
kommunen utöver vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för förvaring av djur.
Anläggning med 100 – 200 hästar är anmälningspliktig till kommunen. Anläggning med mer än
200 hästar kräver tillstånd från länsstyrelsen. OBS! Från och med 1 januari 2008 krävs tillstånd
från länsstyrelsen för anläggning med mer än 400 hästar. Anläggningar med mer än 100 hästar
har från och med 1 januari 2008 anmälningsplikt till kommunen.

2.2.4 SFS 1998:900 Förordning om tillsyn enligt miljöbalken
Förordningen innehåller bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter enligt
miljöbalken samt om tillsynsmyndigheternas skyldigheter.
Jordbruksverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen vad gäller miljöbalkens
tillämpning inom djurhållning.
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2.2.5 SFS 1998:905 Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar
Anläggning med mer än 200 hästar är en verksamhet som ska tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken eftersom den antas ha en betydande miljöpåverkan vilket medför en skyldighet att
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning över verksamheten.

2.2.6 SFS 1999:659 Epizootiförordningen
Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till epizootilagen (1999:657).
Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas
kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning
(2006:819).

2.2.7 SFS 1999:660 Zoonosförordningen
Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till zoonoslagen (1999:658).
Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas
kontrollverksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet. Förordning
(2006:820).

2.2.8 SFS 2006:814 Förordning om foder och animaliska biprodukter
Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.
Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna och Statens
veterinärmedicinska anstalt. För det fall Jordbruksverket överlämnar sådana uppgifter till
länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt är dessa myndigheter behöriga att utöva
offentlig kontroll. Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över
foderföretag i primärproduktionen av foder.

2.2.9 SFS 2006:815 Förordning om provtagning på djur, m.m.
Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.
Jordbruksverket utövar offentlig kontroll. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelserna att utöva
offentlig kontroll över efterlevnaden av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i
denna verksamhet.
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2.2.10 SFS 2006:816 Förordning om kontroll av husdjur, m.m.
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m. Jordbruksverket utövar offentlig kontroll.
Länsstyrelserna utövar offentlig kontroll i fråga om. organiserad kontroll avseende avelsfrågor
anordnade av organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar samt
seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur, och ägg för avelsändamål.
Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i
denna verksamhet. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll skall
bedrivas och skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den
offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

2.2.11 SFS 2006:1165 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder
och animaliska biprodukter
Förordningen gäller avgifter som skall betalas för statliga myndigheters och kommunernas
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter. Den som ansöker om godkännande, eller anmäler registrering, av en
anläggning eller ett hanteringsställe för att driva verksamhet med foder eller animaliska
biprodukter skall betala en avgift för Jordbruksverkets prövning av frågan om godkännande eller
registrering. Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket.

2.2.12 SFS 2007:630 Förordning om tävling med hästdjur
En organisation som vill anordna tävling med hästdjur ska söka tillstånd hos Jordbruksverket.
Ansökan ska innehålla uppgifter om organisationens namn, adress, telefonnummer,
organisationsnummer och namn på kontaktperson. Organisationens tävlingsregler ska bifogas.

2.3 Myndighetsföreskrifter och allmänna råd
Efter nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten sköts myndighetsutövningen gällande djurskydd
av Jordbruksverket, från och med 2007-07-01. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter gäller till
Jordbruksverket fattar beslut om att föreskriften ska upphöra att gälla. Föreskrifterna är angivna
efter det nummer det senaste omtrycket har.
För att söka upp en föreskrift från Jordbruksverket ska man gå in på Jordbruksverkets hemsida
www.sjv.se och välja föreskrifter i vänsterspalten. Om det inte går att hitta en föreskrift kan det
bero på att den efter ändringar har getts ut i ett omtryck med ett nytt löpnummer. Föreskrifterna
arbetas om när det kommer nya lagar, förordningar och EG- bestämmelser.
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2.3.1 DFS 2004:5 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på
tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande av häst, katt
och övriga sällskapsdjur
I 16 § djurskyddslagen (1988:534) finns bestämmelser om krav på
tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp,
upplåter, säljer eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring, eller använder hästar i
ridskoleverksamhet. Ett travhästföretag betraktas vara av större omfattning vid:
1. hållande av 10 eller fler hästar äldre än 24 månader,
2. uppfödning av 4 eller fler hästar per år,
3. upplåtande av 4 eller fler hästar per år,
4. försäljning av 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning,
5. försäljning av 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, samt
6. förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar

2.3.2 DFS 2004:12 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning
Föreskrifterna fastslår att hästar får bedövas med bultpistol eller kulvapen. Om bultpistol eller
kulvapen används för att bedöva häst ska hästen skjutas så att hjärnan träffas och skadas på ett
sådant sätt att djuret omedelbart förlorar medvetandet. Hästar skall avblodas direkt efter
bedövning.

2.3.3 DFS 2004:22 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avelsarbete
Hästar som visat sig nedärva letalanlag, defekter eller andra egenskaper som medför lidande för
avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet
nedärver sådana anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. Hästar får
inte heller användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver
disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet
hos avkomma i samband med födsel.

2.3.4.DFS 2004:26 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hovslagare
Föreskrifterna slår fast att för godkännande krävs genomgången hovslagarutbildning som
Djurskyddsmyndigheten (nu jordbruksverket) har godkänt, eller utbildning och examination som
av myndigheten bedömts ge motsvarande kunskaper. Examination ska ha genomförts med
godkänt resultat. Dessutom krävs minst ett års tjänstgöring som hovslagare till minst 50 procent
av heltid.
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2.3.5 DFS 2005:1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om dopning m.m. av
djur vid träning eller tävling
Föreskrifterna slår fast otillbörliga åtgärder och otillåtna preparat samt anger karenstider för
tillåtna läkemedel.

2.3.6 DFS 2005:2 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter träning och tävling
av djur
Föreskrifterna slår fast att en häst som tränas för eller används vid tävling ska vara fri från skada
och sjukdom som kan antas förorsaka lidande. Den som tränar eller tävlar med en häst är ansvarig
för att de prestationskrav som ställs vid träning och tävling är anpassade till den enskilda hästens
fysiska och psykiska förmåga. Utrustning, hjälpmedel eller annat som kan medföra skada eller
annat lidande för hästen får inte användas vid träning eller tävling. Påverkan på hästen i
tillrättavisande syfte får bara ske i direkt samband med ett oönskat beteende hos hästen och bara
om påverkan på hästen inte är mer än kortvarig.

2.3.7 DFS 2005:3 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om
hormonbehandling av djur
Föreskrifterna slår fast att utöver de fall som anges i 28 § djurskyddsförordningen får hormoner
tillföras djur i syfte att förhindra befruktning, framkalla abort, stimulera ägglossning, verka
sammandragande på livmoder eller synkronisera brunst.

2.3.8 DFS 2005:12 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om avgifter i vissa
ärenden
Föreskrifterna gäller avgifter i ärenden om förprövning eller godkännande i efterhand av åtgärder
i fråga om stall eller annat förvaringsutrymme för djur enligt 5 och 6 §§ djurskyddsförordningen
och 3 a § djurskyddslagen (1988:534), tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen inklusive
godkännande av föreståndare enligt 20 § djurskyddslagen, godkännande enligt 37 §
djurskyddsförordningen, godkännande av ny teknik enligt 7 och 8 §§ djurskyddsförordningen,
6. registrering av djurtransportörer enligt 1 kap. 6 § Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.

2.3.9 DFS 2005:14 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om operativa
ingrepp på eller injektioner till djur
Föreskrifterna fastställer vilka operativa ingrepp eller injektioner som får utföras av annan än
veterinär.
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2.3.10 DFS 2006:1 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 16 §
djurskyddslagen (1988:534) för hållande av häst, hund katt och övriga
sällskapsdjur
”Den som har tillstånd för upplåtande av häst, utfärdat före den 1 januari 2005,undantas från
kravet på tillstånd för hållande av djur som omfattas av tillståndet. Undantag enligt första till
tredje stycket gäller till dess det utfärdade tillståndet upphör att gälla.”

2.3.11 DFS 2006:5 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:12) om hanteringen av vissa
djurarter vid slakt eller annan avlivning
Föreskriften innehåller allmänna råd angående högsta tillåtna bullernivå i slakterier.

2.3.12 DFS 2006:9 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur
Föreskrifterna fastställer de minsta transportutrymmena som är tillåtet vid transport av hästar. En
500 kg häst ska vid transport på väg eller järnväg ha minst 1,75 kvadratmeter, på fartyg 1,80
kvadratmeter och på flyg 1,34 kvadratmeter.

2.3.13 DFS 2007:1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om godkännande
av ny teknik
Bestämmelser om godkännande från djurhälso- och djurskyddssynpunkt av nya tekniska system
och ny teknisk utrustning för djurhållning finns i 7, 8 och 67 §§ djurskyddsförordningen.
Godkännande av ny teknik krävs vid hållande av hästar.

2.3.14 DFS 2007:2 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om offentlig djurskyddskontroll
Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur offentlig kontroll av efterlevnaden
av djurskyddslagstiftningen och beslut fattade med stöd av lagstiftningen ska bedrivas, om
förfarandet vid omhändertaganden enligt 31 eller 32 § djurskyddslagen (1988:534).
En person som utför offentlig kontroll av djurskydd ska vara
utbildad i följande ämnesområden:
1. Djurskyddslagstiftningen.
2. Olika kontrollmetoder.
3. Olika djurslag och former av djurhållning.
4. Risker för djurens välfärd inom olika former av djurhållning.
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5. Bedömning av bristande efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.
6. Rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av offentlig kontroll, d.v.s.
relevanta delar av förvaltningsrätten, straffrätten och processrätten. (DFS 2007:2)

2.3.15 DFS 2007:4 Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-, video-, eller
televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som
anordnas för allmänheten
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hållande och användning av djur vid film-, video- och
televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.
Föreskrifterna gäller inte vid dokumentär inspelning eller förevisning (travtävling).

2.3.16 DFS 2007:6 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om hästhållning
DFS 2007:6 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning reglerar
hästhållning och är i sin helhet tillämplig på travhästföretag.
1 kap. Allmänna bestämmelser, 1 § - 4 §
2 kap. Skötsel och hantering, 1 § - 12 §
3 kap. Byggnader och förvaring, 1 § - 26 §
4 kap. Foder och vatten, 1 § - 4 §
5 kap. Rastning och utevistelse, 1 § - 10 §
6 kap Tillsyn, 1 § - 2 §
7 kap Övriga bestämmelser, 1 § - 2 §

2.3.17 DFS 2007:7 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om avgifter för offentlig djurskyddskontroll
Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd om avgifter för den offentliga kontroll som
en länsstyrelse utför med stöd av 24 d eller 24 f § djurskyddslagen (1988:534). Den offentliga
kontrollen syftar till att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

2.3.18 SJVFS 1999:104 Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning på
grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)
Föreskrifterna beskriver vad en ansökan om ersättning enligt zoonosförordningen (1999:660) ska
innehålla.
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2.3.19 SJVFS 1999:113 Statens jordbruksverks föreskrifter om
seminverksamhet med häst
För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd av Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta ett
eller flera delmoment. Delmomenten är samling och behandling, lagring, distribution samt
seminering.

2.3.20 SJVFS 2002:66 Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet
med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, svin, får och get
Föreskrifterna omfattar tillvaratagande av ägg och embryon, embryoöverföring, hantering och
distribution av ägg och embryon, samt superovulation.

2.3.21 SJVFS 2002:98 Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande
och bekämpning av epizootiska sjukdomar
Föreskrifterna gäller förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar. Den som har
anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat häst i hans vård ska, för att förhindra
eller begränsa smittspridning till dess att besked av en veterinär föranleder något annat, se till att
det inte sker några transporter av häst, produkter eller material som kan medföra smittspridning
till eller från den anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom misstänks förekomma,
inga hästar inom den anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom misstänks
förekomma flyttas från den plats där de befinner sig, samt att ingen person besöker den
anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom misstänks förekomma.

2.3.22 SJVFS 2003:67 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur
Föreskrifterna avser införsel av hästdjur från länder inom Europeiska unionen (EU), Andorra,
Färöarna och Norge samt från tredje land. (SJVFS 2001:100).

2.3.23 SJVFS 2003:68 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2001:99) om utförsel av hästdjur till länder som ingår i
Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge
Föreskrifterna beskriver villkor för utförsel av hästar. När hästar som förts in från tredje land till
ett land inom EU, Andorra, Färöarna eller Norge och som vistas i ett eller flera av dessa länder
under en sammanhängande tidsperiod om högst nittio dagar är det en tillfällig införsel.
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2.3.24 SJVFS 2003:71 Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande
åtgärder avseende zoonoser
Föreskrifterna har till syfte att förebygga att zoonotiska smittämnen och sjukdomar sprids mellan
djur och människor. Föreskrifterna gäller alla typer av djurhållningar med undantag av icke
yrkesmässig djurhållning i enskilda hem. Enligt 8 § första stycket zoonoslagen (1999:658) utövas
tillsynen inom länet över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen utövar även tillsyn inom länet över att de föreskrifter som är
meddelade med stöd av lagen om provtagning på djur, m.m. (1992:1683) efterlevs.

2.3.24 SJVFS 2005:71 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och
identifiering av hästdjur
Föreskrifterna reglerar avelsorganisationer och stamboksförande eller registerförande föreningar
och hästpass.

2.3.25 SJVFS 2006:16 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av
epizootiska sjukdomar
Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat hästar i hans vård ska,
för att förhindra eller begränsa smittspridning till dess att besked av en veterinär föranleder något
annat, se till att det inte sker några transporter av hästar, produkter eller material som kan
medföra smittspridning till eller från den anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom
misstänks förekomma, inga hästar inom den anläggning eller det område där en epizootisk
sjukdom misstänks förekomma flyttas från den plats där de befinner sig, samt att ingen person
besöker den anläggning eller det område där en epizootisk sjukdom misstänks förekomma.

2.3.26 SJVFS 2006:81 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om foder
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på
marknaden och användning av foder eller annan befattning med foder. Hästar räknas till
livsmedelsproducerande djur. Hästhållare är foderföretagare, eftersom de hanterar foder till
livsmedelsproducerande djur. Foderföretagare ska anmäla sig till jordbruksverket. Undantagna är
hästhållare där samtliga hästar på anläggningen har inskrivet i sitt pass att de har behandlats med
preparat med livslång karens. De hästarna är inte livsmedelsproducerande djur.
Det är hästanläggningen som ska registreras av den som driver den. Om flera hästägare delar en
anläggning och gemensamt köper in foder, behöver inte alla hästägare registrera sig som
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foderföretagare. Det räcker att den som är ansvarig för anläggningen anmäler att han eller hon är
foderföretagare på den anläggningen.

2.3.27 SJVFS 2007:21 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om offentlig kontroll av tillverkning, utsläppande på
marknaden och användning av foder och animaliska biprodukter eller annan befattning med foder
och animaliska biprodukter.

2.3.28 SJVFS 2007:2 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter,
utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och
människor
Föreskrifterna innehåller bestämmelser, i syfte att förhindra spridning av smittämnen, om
befattning med animaliska biprodukter och andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur och människor. Föreskrifterna fastslår bland annat att hästkadaver
inte får grävas ner.

2.3.29 SJVFS 2007:59 Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med
hästdjur
Ansökan om godkännande av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket lagen
(2007:629) om tävling med hästdjur ska göras hos Jordbruksverket. Ansökan om godkännande
gäller från 1 januari 2008.
5 § En organisation som anordnar en hästtävling får tillämpa tävlingsregler som innebär att för varje
tävling eller tävlingstyp högst 20 procent av prissumman eller annan vinst som avses i 3 § andra
stycket avsätts i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet.
Avsättningar enligt första stycket får göras endast av en organisation som godkänts av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. En organisation skall godkännas om den har antagit
tävlingsregler som uppfyller de villkor som avses i första stycket. Godkännande får tidsbegränsas.
(SFS 2007:629)

3 Branschens egna regler
Travhästföretagare är skyldiga att följa STC:s samt till STC anslutna organisationers regelverk.
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3.1 Tävlingsregemente för Svensk Travsport
Reglementet gäller för svensk travsport och ska tillämpas i anslutning tillverksamhet med
anknytning till travsporten samt vid alla travtävlingar för varmblodiga samt svenska, norska
och finska kallblodiga hästar, som anordnas av sällskap anslutet till Svenska Travsportens
Centralförbund (STC). (Tävlingsreglemente för Svensk Travsport 2007, s. 15, 1 §)
Underställda detta reglemente samt övriga av STC eller anslutet sällskap utfärdade bestämmelser är:
a) hästägare, tränare, körsven, ryttare, hästskötare, hästtransportör och den som anlitas av sådana
personer samt annan person som är verksam vid eller tävlar på svensk travbana där offentlig
travtävling arrangeras,
b) personal vid s k träningscamp,
c) ägare av eller den som hyr eller lånar häst intagen i STC:s register,
d) ägare av eller den som hyr eller lånar travföl som ännu ej registreras,
e) uppfödare eller annan person som anmäler häst för intagande i STC:s register,
f) annan person som utfärdar handling (språngsedel, intyg eller liknade) som tillställs STC eller
anslutet sällskap.
Dessa personer är skyldiga att känna till innehållet i reglementet (inkl ändringar och tillägg) och
övriga av STC eller anslutet sällskap utfärdade bestämmelser, allt i de delar de är berörda härav.
(Tävlingsreglemente för Svensk Travsport 2007, s. 15, 1 §)

Person underställd reglementet är skyldig att känna till:
 Djurskyddslagen
 Statens jordbruksverks föreskrifter
 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (2 §)
Enligt Tävlingsreglemente för Svensk Travsport 2007 är underställda reglementet skyldiga att
låta representant för STC, sällskap eller tillsynsmyndighet inspektera hästar, stallar och
transportfordon. De är även skyldiga att ställa häst till förfogande för provtagning, frysmärkning
eller annan åtgärd.
Hur man ska behandla sin häst regleras i Djurskyddslagen 2 §. Olämpligt behandling av häst
leder till bestraffning. Olämpligt uppträdande ska bestraffas.
Underställd reglementet är skyldig att ställa sin häst till förfogande för dopningskontroll när som
helst. (Tävlingsreglemente för Svensk Travsport 2007, s. 44, 46 §)
Straffen för överträdelse av reglementet varierar från varning över böter, licensförlust och
avstängning till tillträdesförbud. (Tävlingsreglemente för Svensk Travsport 2007, s.66, 71-72 §).
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3.2 Registreringsreglemente
Registreringsreglementet för Svensk Travsport 2007 reglerar STC:s verksamhet som stamboksoch registerförande förening för varm- och kallblodiga travhästar och som avelsorganisation för
varm- och kallblodiga travhästar. (Registreringsreglementet för Svensk Travsport 2007, s. 11, 1
§)
7 § Följande fysiska och/eller juridiska personer är skyldiga att sätta sig in i och följa
bestämmelserna i detta reglemente, nämligen
1. travsällskap och BAS-föreningar anslutna till STC och medlem i sådana
sammanslutningar,
2. tjänsteman eller annan person, som är anställd av STC eller av travsällskap anslutet till
STC,
3. a. ägare, hyrestagare (leasingtagare) eller uppfödare av en häst, som är intagen i en
stambok eller annat register hos STC,
b. den som ansöker om att få en häst intagen i en stambok eller annat register hos STC,
c. den som ansöker om att bli registrerad som ägare, hyrestagare eller uppfödare hos
STC,
4. uppfödare, tränare, hingsthållare, fodervärd eller annan näringsidkare med anknytning till
travsporten, och den som är anställd eller har ett uppdrag hos sådan person,
5. den som är att anse som mottagare av uppfödarpremier enligt 26 kap 3 §,
6. den som fullgör eller har åtagit sig att fullgöra ett uppdrag med anknytning till
travsporten åt STC eller åt en person. Som avses i punkterna 1 -4,
7. den som enligt lag har rätt att företräda en annan person eller är ombud för en annan
person, som avses i punkterna 1 -6. (Registreringsreglementet för Svensk Travsport 2007, s.
14)

STC vill säkerställa att djurskyddslagen (1988:534), Tävlingsreglementet för Svensk Travsport
samt de rekommendationer om god hästhållning som avelsorganisationerna inom travsporten har
enats om, följs av de som är underkastade bestämmelserna i detta reglemente. Därför har
företrädare för STC eller till STC anslutet travsällskap rätt att:
 besiktiga hästar underställda registreringsreglementet
 besiktiga stallar och andra utrymmen avsedda för hästar
 verkställa provtagning
 verkställa frysmärkning
 utföra annan nödvändig åtgärd för att kontrollera hästar och god hästhållning
(Registreringsreglementet för Svensk Travsport 2007, s. 72 f, 3 §)
Påföljder:
Den lindrigaste påföljden är varning. Därefter följer förseningsavgift, vite, böter samt vägran att
medge en rättighet och återkallelse av en rättighet. (Registreringsreglementet för Svensk
Travsport 2007, s.75, 3 §)
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3.3 Licensbestämmelser
Licenser av typ B, D och E beviljas av det lokala travsällskapet. A-licenser beviljas av STC.
Samtliga licenser utfärdas för ett år i taget. Licenserna ska förnyas varje årsskifte. STC och de
lokala travsällskapen kan med omedelbar verkan dra in de licenser de har utfärdat om det
föreligger synnerliga skäl.

4 Slutsatser
4.1 Vilka författningar reglerar travhästen?
Det finns 9 lagar, 12 förordningar och minst 29 föreskrifter som reglerar travhästföretag.
Dessutom ska företagarna följa omfattande lagar som gäller alla företagare. Jag tänker närmast på
skattelagen, konkurrenslagen och plan- och bygglagen.

4.2 Vilka regelverk finns inom travhästföretagens egen
branschorganisation, STC?
Branschorganisationen STC har egna regelverk för tävling och registrering av hästar. Dessa
harmonierar med de författningar som reglerar travhästföretag.

4.3 Var ligger ansvaret för att kontrollen av de regelverk som berör
travhästarna efterlevs?
Efterlevnaden av regelverken kontrolleras av Jordbruksverket, Livsmedelverket, länsstyrelserna,
kommunerna och den egna branschorganisationen STC. Miljöbalken är en omfattande
lagstiftning. När det gäller tillämpning och kontroll av efterlevnaden av den kan fler statliga verk
bli aktuella kontrollmyndigheter.
Kommuner kan träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter ska skötas helt eller
delvis av den andra kommunen. Befogenheten att meddela beslut kan inte flyttas till en annan
kommun. Kommunen kan, om det finns särskilda skäl, frivilligt överflytta den offentliga
kontrollen till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Om kommunen inte fullgör sina
skyldigheter kan kontrollen flyttas från kommunen till länsstyrelsen. Beslutet tas av regeringen
efter ansökan av länsstyrelsen. Därför är det inte givet att de offentliga kontrollerna sköts på
samma sätt i olika kommuner och län.
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4.4 Reflektioner
Mitt förslag till hur STC ska arbeta vidare i sin strävan att underlätta för nya och etablerade
travhästföretag är att utarbeta någon form av checklista. En användarvänlig datorbaserad
checklista där enkla frågor via svaren leder travhästföretagaren fram till vad han eller hon är
skyldig att göra och eventuella kostnader.
Att påverka beslutsfattare att förenkla regelverken tror jag är ogörligt. Ingen författning är
omotiverad. Därför kan de inte plockas bort ur regelverken. En bättre väg för att underlätta för
travhästföretagen är att bryta ned regelverken och göra de lättöverskådliga.
De lokala travsällskapen bör arbeta på att i varje kommun och med berörd länsstyrelse etablera
ett gott samarbete med de personer som utför den offentliga kontrollen inom miljö- , hälso- och
djurskyddsområdet. Samarbetet bör syfta till att i möjligaste mån samordna och effektivisera
kontrollerna av efterlevnaden av de regler som reglerar travhästföretagen.
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