
Stickprovskontrollerna av vaccinationsstatus hos tävlande hästar utförs av 
stallbackskontrollanterna och påbörjades i samband med starten av Travarhälsan den 6 januari 
2014. Nedan finns svar på de vanligaste frågorna kring vaccinationsstatusen. 
 
Observera att uppgifterna i passet ska överensstämma med dem som är inrapporterade i 
Svensk Travsports sportsystem för att vaccinationen ska vara giltig. 
 
Var ska vaccinationerna vara ifyllda? 
Direkt i passet på avsedd plats.  
 
Är ett krav i lagstiftningen och dessutom mest praktiskt då passet alltid ska följa hästen! 
 
Vilka uppgifter ska alltid vara ifyllda i passet? 
1. Vaccinationsdatum 
2. Vaccinfabrikat 
3. Batchnummer (klisterlapp eller skrivet) 
4. Veterinärens underskrift och namnförtydligande (stämpel eller skrivet) 
 
Vad händer om jag inte kan uppvisa pass och giltig vaccination? 
• Hästen får starta på aktuell tävling 
• Böter enligt påföljdsmallen (1000 kronor) 
• Startförbud efter målgång. Giltig vaccination infört i pass kan uppvisas hos travbana eller Svensk 
Travsport. Startförbudet upphävs av Svensk Travsport. 
 
Vad gör jag om hästens vaccinationer inte är ifyllda i passet? 
Kontakta din veterinär så att det blir åtgärdat. Veterinären är skyldig att föra journal över 
utförda behandlingar och ska ha underlag för just din häst. 
 
Jag har tappat bort hästpasset --- vad gör jag? 
Kontakta Svensk Travsport för dubblettpass. Hästvälfärdsavdelningen kan föra in 
vaccinationer i dubblettpasset om de är registrerade av bana eller av Svensk Travsport. Om du 
registrerat vaccinationerna själv via travsport.se kontaktar du veterinären som utfört 
vaccinationerna så att de blir införda i passet. 
 
Min veterinär går inte att få tag på, vad gör jag då? 
Om veterinären exempelvis flyttat utomlands kan Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning 
utfärda ett intyg. Du måste då kunna uppvisa dokument som styrker att hästen är korrekt 
vaccinerad, exempelvis kvitton på utförd vaccination av aktuell häst. 
 
För säkerhets skull… 
Pass och intyg kan försvinna. För att underlätta om du skulle behöva ta ut ett dubblettpass 
rekommenderar vi att du alltid sparar kvitto/journal från din veterinär i samband med 
vaccinationer (och andra behandlingar). Ett tips är också att du tar foto av pass/intyg/lista. 
 
Har du ytterligare frågor kring stickprovskontrollerna av vaccinationsstatus kan du kontakta 
Antti Rautalinko (antti.rautalinko@travsport.se) på vår hästvälfärdsavdelning. 


