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Förklaring av de nya reglerna för träning/tävling med djur  
(SJVFS2010:045, saknr. L 17) 
 
Fr o m den 1/7 2010 gäller nya regler för träning och tävling med djur. Dessa beslutades av Jordbruksverket 
(SJV) den 14/6 2010. De nya reglerna innebär ett annorlunda grundtänk kring tävlingar, och gör det i de 
flesta fallen enklare för de organisationer som anordnar tävlingar med djur. 
 
En stor förändring är att man ser till ’tävlingsklass’, där man tidigare sett till hela tävlingen. Detta innebär att 
man t ex kan lägga in en Ropingklass, utan att detta påverkar övriga tävlingen veterinärt.  
 
Tävlande med djur har av SJV delats in i 3 riskgrupper: hög, medelhög och låg djurskyddsrisk. 
 
Vid hög djurskyddsrisk krävs veterinär besiktning av tävlingsområdet, alla inblandade djur och veterinär 
närvaro under själva klassen. 
 
Vid medelhög djurskyddsrisk krävs veterinär besiktning av tävlingsområdet och alla inblandade djur. Dock 
krävs ingen veterinär närvaro under klassen, utan veterinären kan åka hem när besiktningen gjorts. 
 
Vid låg djurskyddsrisk krävs ingen veterinär alls. 
  
Tävlingsklasser/tävlingar som alltid har hög djurskyddsrisk är: 
 

• mästerskap avseende häst och hund på nationell eller internationell nivå,  
T ex SM, EM, NM, VM/World Show, Nationals för rasföreningarna. 
• serietävlingar avseende häst på internationell nivå exempelvis världscuper,  
• uttagstävling till mästerskap eller tävlingar på internationell nivå avseende häst,  
T ex FEI-reining (som kräver FEI-veterinär), Kval till SM/NM/EM et c…….  
• högsta prissumma eller jämförbart ekonomiskt värde överstigande 20 % av ett inkomstbasbelopp.  
  2010 är ett inkomstbasbelopp = 51100. Detta innebär att om en tävlande kan vinna pengar/priser till ett 
värde av totalt 10220:- kr, så ses klassen som en klass med hög djurskyddsrisk) 
* Alla grenar som involverar boskap 
 

Tävlingsklasser/tävlingar som alltid har medelhög djurskyddsrisk är: 
 

• alla sk. Timed events, alltså alla grenar där prestation och tid ger resultatet. T ex Ropinggrenar, Barrel 
Race, Pole Bending och varianter av dessa (Stake race, Rope race et c). 
• Reining på nationell eller internationell nivå. Alltså på WRAS A- och B-tävling. 
Vidare ses alla klasser som går under de amerikanska moderföreningarna (t ex AQHA, APHA, SRCHA et 
c) som internationell tävling. De klasser som går under svensk förening (t ex SRHA-klass eller SRCHA-
klass) ses som nationell tävling, förutsatt att inga utländska ryttare tillåts starta. Alla klasser där utländska 
ryttare tillåts starta ses som internationella. 
 

Tävlingsklasser/tävlingar som alltid har låg djurskyddsrisk är: 
 

• alla Haltergrenar och alla sk Performancegrenar. 
 
 

En komplett lista över grenar som är, eller förväntas bli aktuella hittar ni sist i detta dokument. 
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Veterinär bokas som tidigare via Länsstyrelsen i ert län. 
Det är fr o m nu tillåtet att anlita vilken veterinär man vill, bara dom har en legitimation, och inte har något 
emot att under själva arbetet vara anställda av SJV. 
Det är också tillåtet att använda en veterinärelev som gör sitt sista praktikår, då dom har ansvar delegerat av 
sin praktikvärd. 
 
Ifall man kör en tävling där klasser med medelhög risk förekommer, kan man alltså skicka hem veterinären 
direkt efter att besiktningen är klar. Det blir alltså mycket enklare och framförallt billigare att arrangera Timed 
events. 
 
Om ni inte kan få tag i en veterinär, eller en veterinär avbokar precis innan tävlingen, så kontakta 
WRAS styrelse, så tar vi dialogen med SJV. Detta enligt överenskommelse med SJV. 
 
För övriga frågor, kontakta WRAS styrelse på:  styrelse@wras.se 
  
Riskklassificering av westerngrenarna är som följer:  
 
Grenar med Hög djurskyddsrisk: 
 
Samtliga grenar som involverar levande boskap på något sätt. 
 
Grenar med Medelhög Djurskyddsrisk: 
 
Reining på Nationell/internationell nivå (WRAS B+A) 
Barrel race  Pole Bending 
Samtliga Roping-grenar. Ranch team express  
Camas prarie stump race Stake race   
Figure 8 Stake race Keyhole Race   
Nez Pierze stake race Rope race   
 
Grenar med Låg Djurskyddsrisk: 
 
’Performance-grenar’:  
Pleasure Trail Western Horsemanship Western Riding 
Versatile Horse Reining på local/regional nivå (WRAS E+D+C) 
Pleasure driving Hunter hack  Hunter under saddle  
Hunt seat equitation Saddle seat equitation Saddle seat pleasure  
Heritage  Working hunter Ranch Riding   
Ranch trail  Ranch team trail  
 
’Halter-grenar’:: 
Halter  Performance Halter  
Ranch conformation Hunter in hand  
Most colourful at halter Longe line   
Showmanship at halter Showmanship at Halter 
Trail at hand/halter 
 
 
 


