
För att hästar ger allt 
sanningen om travsporten
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”Spelet har ett högt pris”

Det är en regnig kväll i oktober på Scandic hotell utanför 
Stockholm. Det är dags för den årliga auktionen av ettåriga 
travhästar. I mässhallen som ligger i anslutning till hotel-
let råder full aktivitet. Där finns en manege med sågspån, 
fullsatta läktare och fotografer som står på plats. Det finns 
även bord med vita dukar där folk sitter och äter middag. 
Belysningen är skarp och då och då hörs gnäggandet av en 
häst. Den här kvällen är det de dyraste hästarna som ska 
säljas. Budgivningen börjar på 50 000 kronor och många 
gånger hamnar slutbudet på flera hundratusen kronor. 

Den första hästen leds in och han ser ung och osäker ut. 
Han är lite drygt ett år gammal – hästar betraktas generellt 
som fullvuxna vid tre års ålder. Där står han nu i mitten av 
manegen med allas ögon på sig, ljudnivån är relativt hög, 
auktionsutroparens röst ekar i högtalarna och det blixtrar 
från kamerorna. Hästarna reagerar olika på situationen; 

några försöker undkomma och stegrar sig, medan andra ser 
mer allmänt stressade ut, klipper med öronen och spärrar 
upp ögonen.

En häst säljs för 320 000 kronor. Priset baseras till stor del 
på hästens stamtavla och till viss del även på dess utseende. 
Sedan återstår det att se om hästen lever upp till förvänt-
ningarna och blir en vinnare. Inom travets värld finns det 
människor som är beredda att betala mycket pengar för en 
häst, men i samma stund den inte presterar längre finns det 
inte längre någon som vill betala. Då är det istället dags att 
investera i en ny potentiell stjärna, och jakten på framgång 
fortsätter. Men vad händer med hästen?

Travsporten tog sin början i slutet av 1800-talet genom att 
mindre tävlingar anordnades där hästarna inom lantbru-
ket tävlade mot varandra. En anledning till att tävlandet 
växte var att det förespråkades som en väg till att förbättra 
avelsarbetet. Tävlandet sågs därmed som ett medel för att 
få fram de individer som genom sin uthållighet var mest 
lämpade för avel.2 Redan på 1800-talet fanns motståndare 
till tävlingar inom trav- och galopp sporten. Djurvänner 
menade att hästarna for illa av sporten, pressades långt 
över sina förmågor, ofta skadade sig och missköttes i kapp-
löpningsstallen.3
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Att spela på hästar blev tillåtet 1923 
men beslutet var omdebatterat. Jord-
bruksutskottet hade tidigare avslagit 
en motion om spel på hästar med 
hänvisning till att kapplöpningar var 
förenade med djurplågeri.

Trav- och galoppsporten omsatte år 2007 nära  
12 miljarder kronor.1  Den stora drivkraften inom 
travsporten är spelet på hästarna. Men spelet har 
ett högt pris och det är hästarna som får betala det. 
Det handlar bland annat om skador, förslitningar 
och att hästarna ofta skickas till slakt som unga.

Sporten tar fart
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I början av 1900-talet ville förespråkare för travtävlingarna 
att det skulle bli lagligt att spela på hästar. Jordbruksutskottet 
avslog då en motion om spel på hästar med hänvisning till 
att kapplöpningarna var förenade med djurplågeri.3 Senare 
ändrade sig dock utskottet i frågan och riksdagen beslutade 
1923 att tillåta spel på trav- och galopptävlingar.2

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) bildades 1974 efter 
att en statlig utredning föreslagit att det skulle bildas en 
ny organisation med ansvar för trav- och galoppsportens 
spelverksamhet. Staten tjänar varje år stora pengar på spelet 
på hästar: år 2007 fick staten in 1,3 miljarder kronor i skatt 
från ATG till statskassan.1 ATG har en slogan som lyder 
”För att hästar ger allt” och den kan tyckas skrämmande 
då den sätts i samband med alla de hästar som försvinner 
på vägen till vinnarcirkeln, på grund av felaktig träning, 
förslitningar, olika skador eller att de helt enkelt inte travade 
tillräckligt snabbt.

I Sverige finns det 33 travbanor där spel bedrivs. År 2007 
fanns det ca 65 000 travhästar i Sverige, varav de flesta var 
varmblodiga och ca tio procent var kallblodiga.4 Samma år 
var det ca 21 600 hästar som var i träning varav ca 14 000 
av dessa startade i ett lopp.4 Det var med andra ord över 
7 000 hästar i träning som aldrig kom till start. År 2007 
var antalet licensierade travtränare 6 905, varav 387 var 
professionella.5  På senare år har tävlandet intensifierats och 
det har lett till att många tränare inte enbart tävlar på sin 

hemmabana, utan även åker runt i landet och tävlar flera 
dagar i veckan.2 Trots att travsporten omsätter så mycket 
pengar genom spelet har många travtränare svårt att få det 
att gå ihop ekonomiskt.3

Under 2008 genomförde Djurens Rätt en enkätundersök-
ning riktad till Sveriges professionella travtränare. Syftet 
med undersökningen var att få en bild av hur verksamheten 
ser ut från travtränarnas perspektiv och identifiera eventu-
ella problemområden. I arbetet med att ta fram frågefor-
muläret gjordes en pilotundersökning med tio travtränare 
och tio galopptränare. Därefter togs beslutet att koncentrera 
resurserna på travsporten då den är så pass mycket större 
än galoppsporten i Sverige. Som en del i kartläggningen 
intervjuades fyra professionella travtränare och ett studie-
besök på Solvalla gjordes. 

Undersökningen genomfördes via e-post till de 246 
travtränare som angett en e-postadress i personregistret 
för professionella travtränare.6 Av dessa var det 208 som 
nådde mottagaren och 64 som svarade. Svarsfrekvens var 
31 procent, men då några svar returnerades tomma var 
den slutgiltiga svarsfrekvensen 28 procent. Frågorna i en-
kätundersökningen rörde hästhållning, träning och tävling 
samt vad som händer med hästarna efter karriären. Djurens 

”För att hästar ger allt”
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Budgivningen kan börja. Framtiden  
för den här hästen är ännu oviss. 

Kartläggning
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Rätt vill tacka de travtränare som deltagit i undersökningen 
och som bidragit till att ge oss en uppfattning om hur 
verksamheten ser ut.

Genom fyraåriga stoet ”Work To Capacity” ges en bild av 
hur livet för en travhäst kan se ut. Hon är till salu i juli 2008 
för 5 000 kronor och det går att läsa hennes träningsdag-
bok på tränarens hemsida.7 Den första träningsrapporten 
är från 2006 och allting verkar börja bra, men redan efter 
åtta månaders träning blir hennes framknän ”dåliga” och 
hon får behandling. 

I slutet av april 2007 drabbas hon av hög feber och är 
snorig, men börjar tränas igen redan efter en knapp vecka. 
I mitten av juni ”låter hennes hals dåligt” och hon sätts på 
behandling i fem dagar. Hon drabbas av en hovböld i juli 
som senare spricker upp av sig själv. Under augusti konstat-
eras att behandlingen för halsen inte har hjälpt, men senare 
samma månad är hon frisk igen. Under året startar hon i 
flera olika provlopp men galopperar vid ett flertal tillfällen. 
Man provar att även starta henne utan framskor i ett lopp, 
vilket inte fungerar bra. Hon drabbas av muskelkramp vid 
ett tillfälle då banan var tung (blött underlag).

I början av 2008 behandlas hon återigen i båda fram-
knäna och får efter att ha presterat dåligt i ett provlopp 
en viloperiod på tre månader. Därefter påbörjas träningen 
på nytt vilket går bra till en början, men i juni står det i 
dagboken: ”Var med i provlopp i torsdags, men tröttnade 
åter och lät mycket illa i halsen. Travade perfekt annars, 

men nu ger vi upp med henne, då en operation kan vara 
enda lösningen”. Beslut tas då om att sälja henne. 

Work To Capacity’s karriär inom travet är därmed över 
innan den knappt ens hann börja. Nu är hon fyra år gam-
mal, ett år äldre än vad de flesta ridhästar är när deras 
inridning påbörjas, och hon har skadade framknän och 
problem med luftvägarna. Vad ska hända med henne nu? 
Hon har troligtvis omkring 20 år av sitt liv kvar att leva 
men inom travet har hon ingen framtid. Det är möjligt att 
hon kan bli ridhäst, men även som ridhäst behöver hon 
friska knän och luftvägar. Om ingen vill köpa henne är 
risken stor att hon skickas till slakt. 

Work To Capacity är ett exempel på hur det kan gå för 
en travhäst. Träningen av travhästar är associerad med en 
ökad risk för både hälso- och träningsrelaterade problem.8 
Enligt Torbjörn Jansson som är professionell travtränare 
är problem med framknäna den vanligaste skadan som 
drabbar travhästar.9 Men det är även vanligt med sen- och 
gaffelbandsskador och inflammationer i olika leder.10 

Magsår är vanligt förekommande hos travhästar och har 
satts i samband med både försämrad hälsa och prestation.11, 12 
En studie som undersökte hur vanligt det är med magsår hos 
travhästar i Sverige visade att det förekom hos 70 procent 
av hästarna.13 En av frågorna i Djurens Rätts enkätunder-
sökning var hur vanligt tränaren trodde att det var med 
magsår. Det var 53 procent som svarade att de trodde att 
det var mycket ovanligt eller ovanligt med magsår. Det 

”I slutet av april drabbas hon av hög feber”

Hästarna drabbas av skador i fram-
knäna, av sen- och gaffelbandsska-
dor och inflammationer i olika leder.

Livet för en travhäst

Sportens konsekvenser
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verkar finnas ett behov av att informera proffstränarna 
om förekomsten av magsår hos travhästarna och vilka 
konsekvenser det har.

Lungblödning eller EIPH (Exercise Induced Pulmonary 
Hemorrhage) är ett stort hälsoproblem hos travhästar som 
tränas hårt och tävlas.14, 15 Orsaken har ännu inte kunnat 
fastställas men då hästen anstränger sig och pressas hårt 
uppkommer små blödningar i lungans yttersta delar.16 Detta 
kan i längden ge upphov till nedsatt prestationsförmåga 
och i mer sällsynta fall så kan hästen börja blöda från 
näsborrarna.14

I jakten på framgång är det vanligt att tränarna provar 
olika skor för att se vilka hästarna springer snabbast med. 
Hästarna drabbas ofta av hovbölder eftersom de skos om 
gång på gång.17 De senaste åren har det även blivit något 
av en trend att tävla hästarna barfota, utan skor. Samtliga 
proffstränare som svarade på enkäten hade någon gång 
tävlat en häst barfota. Riskerna då hästens skor tas av precis 
innan loppet är att hovarna blir skadade eller att hästen i 
efterhand drabbas av hovböld eftersom den inte är van vid 
att gå barfota.

Inom trav- och galoppsporten börjar träningen då hästar-
na är omkring ett år och de börjar ofta tävlas när de endast 
är två år gamla. Ridhästar rids in mycket senare, när de är 
omkring tre år gamla, medan islandshästar vanligen rids in 
ännu senare. Att tävla med tvååringar är omdebatterat och 
det finns helt klart stora risker sammankopplade med att 
börja tävla så pass unga hästar. Hästarna är inte färdiga i 
sin utveckling utan växer fortfarande, vilket innebär att det 
finns stor risk för skador vid överbelastning.18 Om hästen 

ska köras eller ridas krävs det emellertid viss träning och 
belastning för att stärka hästen och minska risken för skador 
i framtiden, men vid tävling pressas hästarna maximalt och 
risken för överansträngning är stor. 

Det finns stora variationer mellan olika individer när det 
gäller hur färdiga de är i sin utveckling. I Djurens Rätts en-
kätundersökning uttryckte ett flertal tränare att det endast 
är vissa individer som klarar av att starta som 2-åringar.  
Svenska Travsportens Centralförbund (STC) har dock valt 
att satsa på 2-årsloppen och har som mål att öka ande-
len prispengar fram till 2010.19 Några av tränarna som 
medverkade i enkätundersökningen skriver följande om 
2-årslopp:

”Skulle vilja slippa det, men tyvärr går utvecklingen mot 
ett allt större tävlande med unghästar. Det är ju som be-
kant väldigt dyrt att ha häst i träning och ägarna vill ofta 
ha betalt så fort det går vilket leder till att vi tvingas starta 
hästar tidigt.”

”Finns mindre seriösa tränare som startar väldigt oförberedda 
hästar bara för att det är väldigt enkelt att tjäna några tusen 
per lopp och detta borde man följa upp lite extra.”

”Tycker inte det är en vettig sak eftersom hästen inte är 
färdigutvecklad, utan i nästan alla fall drar på sig skador 
för tidigt.”

”Tycker inte det passar in i vår travsport, ställs för höga 
krav på unghästarna och pengar styr för mycket.”

”Pengar styr för mycket”

Vid tävling pressas hästen 
maximalt och risken för 
överansträngning är stor.
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”Ett fåtal tvååringar kan kanske klara av att tävla, men 
många är inte mogna för det.”

Det är få utomstående som är medvetna om att det inom 
trav- och galoppsporten är relativt vanligt att könet sys 
ihop på ston. Ingreppet kallas caslickoperation och in-
nebär att vulvaläpparna sys ihop, dock lämnas en liten 
öppning för urinen att passera. Detta görs eftersom det 
finns hästar som suger in luft i vaginan (luftsugning) då 
de springer, vilket gör att de blir ovilliga att springa.20 En 
banveterinär som vill vara anonym förklarar att då hästen 
är i tävlingskondition är den ofta smal, vilket förvärrar 
problemet med luftsugning, dessutom riskerar ston som är 
caslickopererade att spricka mer okontrollerat vid fölning.  
Banveterinären uppskattar att det är omkring vart tionde 
sto inom travsporten som har en hopsydd slidmynning, 
inom galoppsporten är det betydligt vanligare.

Travhästen efter karriären
Karriären för en travhäst kan se olika ut, men oavsett om 
hästen har en lång eller kort karriär så kommer det en tid 
då hästen lämnar travvärlden. I Sverige får varmblodiga 
travston tävla fram till och med 10 år medan hingstar och 
valacker får tävla till och med 12 år. Kallblodstravare får 
däremot tävla till och med 15 år, oavsett kön.21 Hästar 
kan bli uppemot 30 år gamla, vilket innebär att hästarna 
har en tredjedel till halva livet kvar att leva då de inte får 
tävla mer. 

Siffror från Svenska Travsportens Centralförbund (STC) 
visar dock att den vanligaste åldern för hästar som startar 
är fyra år (figur 1). År 2007 var det 2397 fyraåriga hästar 
som startade medan det endast var 75 som var tolv år. Det 
är med andra ord mycket få hästar som har en lång karriär 
inom travet. Det finns inga uppgifter om medellivslängd för 
travhästar enligt STC. 

 Om hästen har varit framgångsrik inom travet kan den gå 
vidare till avel. En del hästar säljs även vidare till travbanor 
utomlands, t ex till Malta. Hästhållningen på Malta kan 
dock ifrågasättas, visserligen har hästarna hög status och 
ryktas ofta omsorgsfullt, men de saknar vanligen hagar och 
står ofta ensamma.3 Rid-, promenad- eller sällskapshäst är 
andra alternativ för travhästen efter avslutad karriär. 

Framgångsrika travhästar kan vara värda flera miljoner 
inom travet, men om de säljs som ridhästar är de ofta 
bara värda några tusenlappar. De låga priserna indikerar 
att travhästen generellt sett har låg status som ridhäst. Det 
finns en utbredd uppfattning bland många hästmänniskor 
att travare inte direkt är lämpade som ridhästar. Travare 
har ofta svårt att galoppera eftersom de avlats och tränats 
för att enbart trava. De måste omskolas för att kunna 
fungera som ridhästar.

STC har gett ut en rapport som handlar om travhästen 
efter karriären. I den konstaterar författaren att många 
travhästägare kategoriskt skickar sina hästar till slakt efter 
avslutad karriär eftersom de är rädda för att de kommer fara 
illa hos en eventuell ny ägare.22 Peter Forssberg, chefsvet-
erinär på STC säger att hans personliga åsikt är att hästen 
inte är en förbrukningsvara som ska slaktas efter avslutad 
karriär, utan att hästen ”ska fortsätta sin nästa karriär” 
om den är frisk och mår bra. I enkätundersökningen som 
Djurens Rätt genomförde framkom det dock att Peter Forss-
bergs uppfattning inte delas av många av sportens utövare, 
då det framkom att hela 52 procent av tränarna tycker att 
travhästar som lämnar travet ska slaktas.

I en artikel i Aftonbladet om långväga slakttransporter 
utomlands säger Mats Fransson, informationschef på STC: 
– Vi måste få stopp på de fruktansvärda slakttransporterna 
och se till att svenska travhästar får sluta sina dagar på ett 
bra sätt.23 Vad han menar med ett bra sätt framgår inte av 
artikeln. Det finns stora problem sammanknippade med 
långväga slakttransporter. Många hästar som transporteras 

”Hästarna skickas kategoriskt till slakt”

Figur 1. Åldersfördelning för varmblodiga travhästar som startade på svenska banor år 2007. 
Det är tydligt att det är oerhört få hästar som har en lång karriär inom travsporten.
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är skadade och ofta saknas tillgång till mat och vatten.24 
EU har ett direktiv som ska reglera hästslakttransporterna, 
men i praktiken finns det i princip ingen kontroll av att 
direktivet följs.25 

STC har en policy för god hästhållning och under rub-
riken ”Hästen efter avslutad tävlingskarriär” står följande 
två meningar att läsa: ”Hästägare bör på alla sätt se till att 
deras hästar behandlas med sympati och humanitet den dag 
de lämnar tävlingskarriären. Tävlingshästar bör identifieras 
och registreras permanent så att deras välbefinnande kan 
övervakas även efter ”pension”.”26 Det låter kanske bra, 
men vad det innebär i praktiken framgår inte. Det framgår 
inte heller vad STC anser om det faktum att många hästar 
slaktas efter avslutad karriär. Som det ser ut idag finns 
det ingen permanent registrering av hästarna, och det går 
därmed inte att övervaka ”deras välbefinnande” efter täv-
lingskarriären.

Det finns en mängd olika slags utrustning för travhästar, 
och för den som inte är insatt kan det vara svårt att veta 
vad t ex checkrem, tungband, huvudstång och pullburk är 
för något. Gemensamt för all utrustning är dock att den på 
olika sätt ska kontrollera hästen. Hästar är flyktdjur som 
undkommer rovdjur genom att fly. Det finns all anledning 
att ifrågasätta om det är försvarbart att få dem att springa 

så fort de bara kan i en gångart som naturligt inte är deras 
snabbaste, med utrustning som starkt begränsar deras rö-
relsefrihet, syn och hörsel. 

Checkremmen är en rem som fixerar hästens huvud i ett 
upprest läge. Den syns tydligt på översta bilden på sidan 
åtta. Hästen kan med andra ord inte sänka huvudet efter-
som remmen går från checkbettet, upp över nacken, ned 
över mankammen och fäster i selen. Checkremmen gör det 
svårare för hästen att kunna galoppera. Enligt Jenny Lundell 
som är professionell travtränare används checkremmen för 
att hindra hästen från att falla framåt om den snubblar, 
vilket den lättare gör om den är trött.20

Innan loppet ska hästarna visas upp för banveterinären 
utan anspänd checkrem eftersom det är svårare att se om en 
häst är halt då remmen är spänd. Vid Sundbyholms travbana 
har detta dock ändrats efter påtryckningar från STC och 
tävlingsarrangören, med hänvisning till att spara personal 
och att spara tid i tävlingsprogrammet.27 Banveterinären 
är därmed tvungen att kontrollera hästarna trots att de 
springer utan att kunna röra huvudet fritt. Hästarna kan 
ha skador i munnen, men detta är inget som banveterinären 
kontrollerar, varken innan eller efter loppet.

Hästens mun är känslig och många hästar försöker und-
komma trycket av bettet genom att lägga tungan över 
det. Då hästen lägger tungan över bettet finns en risk att 
den blir svårkontrollerad och får svårt att andas eftersom 
andningsvägarna trängs ihop av tungan. För att hindra 

”Hästen är inte en förbrukningsvara”

Hästar är flyktdjur som kan bli 
skrämda av omgivningen. För 
att prestera maximalt begränsas 
hästens syn och hörsel.

Tungan binds fast i under-
käken med ett tungband. 
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hästarna från detta binds deras tungor fast i underkäken 
med ett tungband, som syns på högra bilden på sidan sju. 
Om tungbandet binds för hårt kan blodcirkulationen till 
tungan strypas. Ungefär hälften av alla hästar som startar 
inom travet har tungband.28 Det finns dessvärre inga studier 
gjorda på hur tungbandet påverkar hästen, men det är högst 
troligt att det upplevs som obehagligt för hästen.

Då hästen inte kan lägga tungan över bettet kan den 
istället försöka dra tillbaka huvudet för att försöka und-
komma trycket. Då hästen drar tillbaka huvudet trängs 
luftvägarna ihop och hästen får därmed svårt att andas. 
För att förhindra detta används en pullburk (kallas även 
halsbygel) som syftar till att hålla hästens huvud i en vinkel 
som underlättar andningen.20

Huvudstången är en stång som sitter längs sidan på hästen, 
se bilden ovan. Stången sitter fast mellan huvudlaget och selen 
och ska hindra hästen från att svänga och springa snett. I USA 
är det tillåtet att tävla med två huvudstänger, men i Sverige är 
det endast tillåtet att tävla med en. Att hästar springer snett 
kan ha olika anledningar, men det kan vara så att hästen har 
ont någonstans och försöker avlasta det onda. Problemet blir 
med andra ord inte löst genom att sätta på en huvudstång, 
utan kan kanske t o m bidra till att förvärra problemet. 

Inför ett tävlingslopp är många hästar stressade och 
nervösa. För att hästarna ska bli lugnare använder sig 
många av skygglappar och öronproppar. Under tävling 

”Inför ett lopp är många hästar stressade och nervösa”
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Huvudstången hindrar hästen 
från att röra huvudet i sidled och 
checkremmen hindrar hästen 
från att sänka huvudet.

Jordbländaren som sitter över nosryggen gör så 
att hästen inte ser underlaget framför sig, efter-
som vissa hästar reagerar på skuggor på marken.
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”Enligt lagen får djur inte överansträngas”

pressas hästarna maximalt att springa så fort de bara kan. 
När upploppet närmar sig är hästarna trötta och för att 
få dem att springa ännu fortare är det vanligt att kusken 
rycker ut öronpropparna och viker bort skygglapparna. 
Att helt plötsligt höra ett starkare ljud och se en massa 
nya saker innebär att hästen blir skrämd, och eftersom 
hästar är flyktdjur som flyr när de blir skrämda, springer 
de ännu fortare.

En häst i rörelse balanserar sig själv naturligt, men ju mer 
utrustning som hindrar hästen från att röra sig fritt desto 
svårare blir det för hästen att balansera sig vilket i teorin 
skulle kunna öka risken för skador. Utrustningen kan bli 
en ond cirkel där hästen hela tiden försöker undkomma 
den med följden att mer sätts på. 

I Sveriges djurskyddslag står följande: Djur får inte överan-
strängas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap 
som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.29 Trots att 
detta står i lagen är det tillåtet att driva på hästarna med ett 
körspö och det är även tillåtet att driva på med tömmarna. I 
Norge är det förbjudet att använda körspö.30 Många travträn-
are skrev i enkätundersökningen att drivningen i Norge trots 
detta är värre jämfört med Sverige, eftersom de där driver 
mycket med tömmarna som kan skada hästarnas munnar. 

Ett stort problem med travsporten är att det är en sluten 
värld som det kan vara svårt för utomstående att få inblick 
i. Det finns ingen offentlig statistik över skadefrekvens eller 
hur många hästar som går till slakt varje år. Det gör det 
näst intill omöjligt för allmänheten att få en uppfattning 
om hur det verkliga livet för en travhäst ser ut.

STC skriver i rapporten ”Trav 2010 – Visioner och policy 
för svensk travsport” följande:

”Samhället och allmänheten kommer att ställa allt högre 
krav på att djuren hanteras omsorgsfullt och att de inte på 
något sätt utsätts för otillbörligt lidande. Det kan därför 
förväntas att vi under de närmaste åren kommer att få 
skärpta regler såväl när det gäller djurskydd, djurhållning 
som säkerhet.”19 Det finns med andra ord en medvetenhet 
om att sporten har problem med dessa frågor och att de 
nuvarande reglerna är otillräckliga.

Enligt djurskyddslagen får djur inte tränas för eller an-
vändas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande.29  
Travsporten innebär dessvärre oerhört mycket lidande för 
hästarna i samband med både träning och tävling. Om 
djurskyddslagen ska följas så kan dagens travsport med 
andra ord inte fortsätta.

I Sveriges djurskyddslag står föl-
jande: Djur får inte överansträngas. 
Inte heller får de agas eller drivas 
på med redskap som lätt kan såra 
eller på annat sätt skada djuret.
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”Hästar är inte underhållning”
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Hästar är individer med naturliga beteendebehov som måste 
tillgodoses. Det ligger inte i hästarnas intresse att pressas 
maximalt under tävling för att vi människor ska kunna spela 
om pengar. Hästar är inte underhållning. Djurens Rätt vill 
att allt nyttjande av hästar som strider mot deras intressen 
upphör, och att all spelverksamhet på trav- och galopphästar 
förbjuds. I ett första steg kräver vi att:

Jordbruksverket tar fram särskilda bestämmelser för •	
hästkapplöpningar.
Veterinärbesiktningen av hästen blir mer omfattande •	
och tillförlitlig. Den bör:
– Ske både med och utan utrustning, både före och efter 
loppet.
– Även innefatta besiktning av mun och hovar.
– Vid misstanke om magsår eller/och lungblödning ska 
detta undersökas.
2•	 -årslopp förbjuds.

Drivning med spö och tömmar blir förbjudet. Utrustnings-•	
bestämmelserna skärps. Utrustning som hindrar hästen 
från att röra sig fritt, som t ex huvudstång och checkrem 
bör förbjudas. Även tungband bör förbjudas.
Allmänheten får tillgång till fullständig statistik över •	
skador, olyckor och dödsorsaker.
Travsporten tar ansvar, t ex genom permanent regist-•	
rering, för att förhindra att hästarna blir en förbruk-
ningsvara som endast håller några år och sedan skickas 
till slakt. 
Registret över travhästar blir tillförlitligt, med en fung-•	
erande avregistrering av hästar när de dör.
Det från sportens sida tas krafttag mot långväga slakt-•	
transporter av travhästar som strider mot EU:s trans-
portdirektiv.31

Djurens Rätts krav
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”Spela inte på hästar!”
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