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SMITTSKYDDS-
REGLEMENTE FÖR 

SVENSK TRAVSPORT

Gäller från 1 januari 2022 
 

Nedanstående är kompletterande bestämmelser till 28§ i 
Tävlingsreglemente för Svensk Travsport
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Tävlingsreglementet är beslutat av styrelsen för Svensk Travsport
och ges ut av Svensk Travsport AB.
Kontakt: Svensk Travsport, Box 201 51, 161 02 Bromma
Telefon: 08-475 27 00 (kundtjänst)
E-post: kundtjanst@travsport.se

Nedanstående är tillämpningsanvisningar avseende 28§ i Tävlingsreglemente för 
Svensk Travsport.
Dessa anvisningar gäller fr.o.m. 2009-10-01 med senaste uppdatering 2022-01-01 
och ersätter delar av tidigare anvisningar i ”Om Smittan Kommer”.
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SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Regleras av Djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Se 2§ i Tävlingsreglemente 
för Svensk Travsport. Smittskyddsreglementet tillämpas på samtliga smittsamma 
sjukdomar hos häst, inte enbart de sjukdomar som är upptagna som exempel i detta 
reglemente.

Vid misstänkt/konstaterad smittsam sjukdom ska tränare (eller annan ansvarig) 
omedelbart isolera hela stallet och kontakta det travsällskap som hen tillhör vilket 
övertar ansvaret för vidare åtgärder. Travsällskapet underrättar Svensk Travsports 
Hästvälfärdsavdelning om smittan.

Kontakta lokal smittskyddsveterinär via Travsällskapet eller Svensk Travsports Häst-
välfärdsavdelning för besked om hur övriga smittsamma sjukdomar än de sjukdomar 
som är upptagna som exempel i detta reglemente hanteras när de konstateras. Väg-
ledande information för hantering av övriga smittsamma sjukdomar kan hittas på 
hemsidan för Statens Veterinärmedicinska Anstalt, sva.se.

Lokal smittskyddsveterinär och/eller Svensk Travsport äger rätt att utfärda ytterli-
gare restriktioner och anvisa åtgärder för dessa stall/anläggningar där smitta miss-
tänks eller konstaterats.

Exempel på sådana ytterligare restriktioner:
- Förlängning av isoleringstiden
- Besluta, då det är motiverat, om ytterligare provtagningar utöver primärfallet
- Begränsa tillträde för personer
- Besluta om i vilka utrymmen eller områden sjuka eller isolerade hästar ska vistas, 
t.ex. stallar, boxar, hagar, träningsanläggningar
- Besluta, då det är motiverat, om tvättning och desinfektion av stallar, boxar, 
utrustning under eller efter ett sjukdomsutbrott.

Sjuk, misstänkt smittförande eller isolerad häst får inte startanmälas.

INFLUENSA
Alla travhästar/-ponnyer ska vara vaccinerade för att få anmälas till lopp. En täv-
lande häst kan anmälas till start eller medföljande häst komma till en tävlingsplats 
på en svensk bana när den fått A- och B- vaccinationen.  
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Vaccinationsintervall
1) Grundvaccinering
Med grundvaccinering menas tre vaccinationer (A + B + C) med följande intervall:
A-vaccination, kan ges från fem månaders ålder
B- vaccination, 21 – 60 dagar efter A- vaccination
C-vaccination, 120 – 180 dagar efter B- vaccination

3) Revaccinering (R- vaccination)
Alla travhästar/-ponnyer ska revaccineras minimum var tolfte månad (365 dagar) 
för att vara fortsatt anmälningsberättigade till lopp.

Över- eller underskriden senaste vaccinationsdag
I det fall kortare tid än 21 dagar eller längre tid än 60 dagar förflutit mellan vaccina-
tion A och B så blir vaccinationen registrerad som en A-vaccination.

I det fall kortare tid än 120 dagar eller längre tid än 180 dagar förflutit mellan vaccina-
tion B och C så blir vaccinationen registrerad som A- vaccination

I det fall mer än 365 dagar förflutit från R-vaccination inträder anmälningsförbud. 
Hästen behöver då åter grundvaccineras men är anmälningsberättigad efter att ha 
fått en A- och B- vaccination.

Registrering
Det är tränaren som är ansvarig för att vaccinationer mot hästinfluensa registreras 
hos Svensk Travsport. Vaccinationsregistreringen görs enklast via tränarens an-
vändarkonto på travsport.se. Den som av någon anledning inte har möjlighet att 
registrera vaccination via webben kan vända sig till sin hemmabana eller Svensk 
Travsports kundtjänst för att få hjälp.

Utländska hästar
Hästar som gästar Sverige för enskilt lopp skall senast 365 dagar före anmälnings-
tidens utgång vara vaccinerade.

Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och isoleringsrutiner
- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports Hästvälfärds-
avdelning eller den lokala smittskyddsveterinären. Svensk Travsport står för kost-
naderna av primärfallen i ett stall/anläggning.
- Alla hästars kroppstemperatur skall varje dag mätas och antecknas. Anteckning-
arna skall kunna uppvisas om lokal smittskyddsveterinär eller Svensk Travsport 
eller begär det.
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- Isoleringen skall gälla 5 dygn (120 timmar) efter senast registrerad temperaturtopp 
(alla hästar i stallet skall vara minst grundvaccinerade). För stall med hästar som 
enligt Svensk Travsports regler är ofullständigt vaccinerade gäller en isoleringstid 
om 10 dygn (240 timmar). Den lokala smittskyddsveterinären skall godkänna att 
isoleringen hävs.

KVARKA
Under denna rubrik behandlas även sjukdomar som orsakar “kvarkaliknande” symp-
tom utan att vara orsakad av “kvarkabakterien” Streptococcus Equi (dvs. isolerings-
tider etc. är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner
- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från lokala smittskyddsveterinären 
eller Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning. Svensk Travsport står för kostnad-
erna av primärfallen i ett stall/anläggning.
- Alla hästars kroppstemperatur skall varje dag mätas och antecknas. Anteckning-
arna skall kunna uppvisas om lokal smittskyddsveterinär eller Svensk Travsport 
begär det.
- Stallet skall hållas isolerat intill dess att 20 dygn har förflutit från det att ingen häst 
längre visar symptom som näsflytning eller feber.
- Om sjuka hästar har förflyttats till isoleringsstall skall det stall varifrån hästarna 
flyttades hållas isolerat i 10 dygn under förutsättning att inga kvarvarande hästar 
insjuknar, samma gäller stall dit eventuellt friska hästar flyttas.

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)

Häst/ar som har en MRSA-infektion
Häst med symptom i form av allmäninfektion eller lokal infektion i exempelvis 
sår, hudskada, led eller andra organ skall hållas kontaktisolerad (egen utrustning, 
skötsel, handsprit till skötare etc.) intill dess att 20 dygn har förflutit från det att 
hästen inte visar smittoförande symptom eller skador i huden. Sår som kan vara 
tveksamma, t.ex. karledsproblem och liknande, skall vara provtagna och befunna
negativa innan hästen får startanmälas.

Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst
Dessa kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen har blivit kontakt-
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isolerad från övriga hästar enligt ovan, annars gäller samma restriktion om 20 dygn 
som för den infekterade hästen.

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA
Om hästen inte har några kliniska symptom på infektion, har intakt hud och inte be-
handlas med antibiotika så omfattas den normalt inte av ovanstående restriktioner, 
då smittrisken anses som försumbar i tävlingssammanhang.

Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA
Omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.

RINGORM
Under denna rubrik behandlas även andra smittsamma hudsjukdomar (dvs. behand-
lingar och isoleringstider är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)
- Provtagning skall utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports Hästvälfärds-
avdelning eller lokala smittskyddsveterinären.

Behandling av hästar med symptom
Häst skall lokalbehandlas med adekvat läkemedel (eller annat antimykotikum) an-
givet/utskrivet av veterinär. Behandling minst 2 ggr/vecka i 2 veckor (dvs. minst 
fyra behandlingar). Om behandlingen varit verksam och ingen akutisering inträffat 
hävs isoleringen efter 20 dygn räknat från första behandlingsdag.

Behandling av symptomfria hästar från smittat stall
Dessa skall behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat antimykoti-
kum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan start/ankomst till tävlings-
plats. Observera eventuell karenstid om hästen behandlats med läkemedel.

PÅFÖLJDER
Överträdelse av dessa bestämmelser kan medföra påföljd enligt 68 § i Tävlings-
reglementet för Svensk Travsport.
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Världens bästa travsport som är attraktiv för 
alla – alltid med travhästen i centrum.
 
Svensk Travsport är huvudorganisation för den 
svenska travsporten. Vi leder, organiserar och 
utvecklar travsporten samt fungerar som ett 
serviceorgan för landets travsportsintressenter. 
 
Hästen är det viktigaste vi har och därför ska vi 
alltid sätta hästens välbefinnande i första hand. 
Att säkerställa och ständigt utveckla djurskyd-
det och säkerheten inom travsporten är därför, 
tillsammans med våra medlemmar, två av våra 
viktigaste uppdrag.


