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KLAGANDE 
Jessica Lindgren- innehar B-licens. 
 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Måldomarnämndens vid Västerbottens Travsällskap beslut 2021-01-15.  
 
 
-  -  -  -  -  -  -  - 
 
 
Måldomarnämnden vid Västerbottens Travsällskap har i beslut 2021-01-15 dömt Jessica 
Lindgren till böter 3000 kronor och körförbud under tiden 21-01-29 – 21-02-25 för olämplig 
behandling av häst (kod 228). 
 
Lindgren har överklagat beslutet.  
 
Överdomstolen har handlagt överklagandet genom att dels ta del av Lindgrens skriftliga 
överklagande och dels höra henne per telefon.  Hon har ingett av henne tagna fotografier på 
hästen. I övrigt har överdomstolen hört måldomaren Ulf Albertsson och veterinären Anders 
Carlsson. Överdomstolen har tagit del av filmer från den aktuella händelsen och även tagit del av 
måldomarens skriftliga redogörelse. 
 
Svensk Travsport (ST) har företrätts av förbundsjuristen Göran Wahlman.  
 
Albertsson har i huvudsak uppgett att ledamöter i måldomarnämnden observerade att Lindgren 
(ekipage nummer 10) i samband med omstart i lopp 5, slog med körspö eller med tömmar ett 
flertal gånger mot hästen. Hon ” saxade” även mot hästen. Det syntes tydligt att hon rörde höger 
arm upp och ned flera gånger. Huruvida hon slog med spö eller tömmar gick inte att se. 
Banveterinären Anders Carlsson inspekterade hästen. Han rapporterade att hästen hade flera 
märken på länden och att Lindgren varit närvarande vid inspektionen. 
Albertsson ringde till Lindgren och berättade för henne att måldomarnämnden övervägde att 
bestraffa henne för olämplig behandling av hästen. Lindgren uppgav då att hon använt tömmarna 
för att korrigera hästen för att undvika en olycka. Måldomarnämnden gjorde den bedömningen att 
det inte förelegat någon större risk för olycka och att Lindgren inte kunde undgå bestraffning för 
olämplig behandling av häst. Måldomarnämnden var enig i denna bedömning. Påföljden 
bestämdes med ledning av rekommendationerna om påföljder för felaktiga drivningar i ST:s Mall 
för Påföljder (påföljdsmallen). 
 
Carlsson har uppgett att han kort tid efter loppet inspekterade hästen. Lindgren var närvarande 
vid inspektionen. Hästen hade tre långa ränder/svullnader på höger länd. Lindgren såg 
svullnaderna och hon fick även känna på dem. Han fotograferade inte svullnaderna. Det är 
möjligt att svullnaderna kan försvinna efter några timmar. Hästen var nyklippt, en nyklippt häst  
kan vara känslig.  
 
Lindgren har uppgett att hon yrkar att hon frikännes helt och hon har angående händelsen i 
huvudsak uppgett att hästen är ivrig och att den har lätt för att stegra sig. I samband en första 
omstart blev hästen uppjagad och körde ned huvudet mellan frambenen. Hästen ”konstrade” Hon 
försökte hålla hästen lugn. Vid nästa startförsök galopperade hästen och den visade tendens att 
”tvärstanna” och ”slänga sig åt sidan”. För att få hästen att gå framåt använde hon tömmarna för 
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att korrigera hästen. Hon ”klappade” till med tömmarna ordentligt en gång och sedan ytterligare 
några lättare gånger. Hon anser att detta inte ska bedömas som olämplig behandling av häst. Det 
var nödvändigt att göra som hon gjorde för att undvika en olycka. 
När hon samtalade med måldomaren påstod denne att hon piskat hästen med körspöet. Hon 
talade då om för måldomaren att hon inte hade något körspö. Hon anser att måldomarens uppgift 
att det var fråga om spö eller tömmar är en efterhandskonstruktion.  
Hon var närvarande när veterinären inspekterade hästen. Inspektionen tog barra några sekunder. 
Hon fick inte se eller känna på några svullnader. 
Hon har fotograferat hästen. Det syns inga ränder eller svullnader på fotona.  
 
Wahlman har redovisat ST:s inställning enligt följande: ”ST:s uppfattning är att det enligt 
filmerna inte förefaller ha varit sådan olycksrisk att så hårda slag som föranlett märken behövts. 
Således bör Jessica Lindgren ådömas en påföljd, men vilken påföljd som bör ådömas överlåter 
ST till ÖD att besluta om.”   
 
 
 
Överdomstolen gör följande bedömning: 
 
I 2 § Tävlingsreglemente för Svensk Travsport (tävlingsreglementet) stadgas att häst i enlighet 
med svensk djurskyddslag ska behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom samt att 
person underställd detta reglemente är skyldig att känna till innebörden av djurskyddslagen, 
djurskyddsförordningen samt Jordbruksverkets författningar och tillämpningsanvisningar om 
djur- och smittskydd.  
 
Av dessa bestämmelser framgår sammanfattningsvis att hästar eller andra djur inte får utsättas för 
onödigt lidande. 
 
Enligt tävlingsreglementets 38 § ska olämplig behandling av häst ska bestraffas. I 
tillämpningsanvisning anges att Djurskyddslagens regler är grundläggande för behandling av häst 
och det hänvisas till tävlingsreglementets 2 §.  
 
För att kunna bestraffa någon för olämplig behandling av häst enligt 38 § krävs enligt 
överdomstolens mening att vederbörande uppsåtligen eller av oaktsamhet utsatt hästen för ett 
onödigt lidande.  
 
Utredningen i överdomstolen består dels av Lindgrens uppgifter om hästens beteende i samband 
med galoppen, hennes bedömning av risken för en olycka och hennes agerande för att undvika en 
sådan, dels av film från den aktuella situationen och dels av måldomarens iakttagelser. 
 
I likhet med ST och måldomaren anser överdomstolen att det enligt filmen inte förefaller ha 
förelegat en så stor olycksrisk att så hårda slag som föranlett märken behövts.  
 
Lindgren har uppfattat situationen annorlunda. 
 
Det är enligt överdomstolens uppfattning inte möjligt att med tillräcklig grad av säkerhet säga att 
olycksrisken var så låg att hon insett eller bort inse att hennes behandling av hästen var onödig.    
 
Överdomstolen ändrar således måldomarnämndens beslut och frikänner Jessica Lindgren för 
olämplig behandling av häst.  
 
Enligt 76 § 7:e stycket tävlingsreglementet stadgas att den klagande ska erlägga en avgift som 
framgår av påföljdsmallen. Vid helt eller delvis bifall till överklagandet återbetalas avgiften. 
Jessica Lindgren har fått bifall till sitt överklagande och överdomstolen erinrar om att hon 
därmed är berättigad att återfå vad hon må ha erlagt. 
 
Enligt tävlingsreglementet kan talan inte föras mot överdomstolens beslut. 
. 
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I handläggningen har deltagit Olle Sohlberg (ordförande), Göran Sandh, Seymour Wegebrand, 
Torsten Forssell och Björn Andersson (enhälligt). 
 
På överdomstolens vägnar 
 
Olle Sohlberg  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


