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Bakgrund

Utredningens uppdrag är att komma med förslag för att omreglera en spelmarknad som blivit
obsolet i och med internets intåg. Den tekniska utvecklingen har givit möjlighet för oreglerade
spelbolag att arrangera spel utan att betala skatt i Sverige eller att bidra till finansieringen av
de sporter som spel arrangeras på.
För travsporten är det sistnämnda helt avgörande. Utan intäkter från spelet på hästar via ATG
ingen hästsport i Sverige. Vinsterna från ATG betalar också stora delar av ridsporten i
Sverige.
Därför är det absolut nödvändigt att göra något åt den nuvarande situationen. De oreglerade
spelbolagen tar allt större del av spelmarknaden, utan att göra rätt för sig. Även om de ännu
inte har tagit någon större andel av spelet på hästar är det otillständigt att de arrangerar spel på
lopp som arrangeras av Svensk Travsport och Svensk Galopp utan att ge en krona i ersättning.
Deras allt större marknadsandel av det totala spelet i Sverige riskerar också att på sikt minska
spelet på hästar.
Travhästägarna (tidigare Riksförbundet för Sveriges Travhästägare, RST) har ombetts att
inkomma med ett remissvar på betänkandet ”En omreglerad spelmarknad” (SOU 2017:30).
I huvudsak välkomnar vi utredningens förslag till omreglering för att åstadkomma en
spelmarknad med lika villkor.

Travhästägarna

Travhästägarna organiserar de hästägarföreningar som finns vid landets travbanor. Totalt är
cirka 4 000 hästägare medlemmar i föreningarna. Travhästägarna är en intresseförening som
företräder alla hästägare inom Svensk Travsport.
Hästen har en viktig betydelse för Sveriges samhällsekonomi. Svensk hästnäring ger upphov
till en samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 45 - 50 miljarder kronor per år och 30 000
avlönade heltidsarbeten. I utvecklingen av den svenska landsbygden spelar hästen en viktig
roll. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och ger möjlighet för
människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästnäringen är det svenska
jordbrukets fjärde största inkomstkälla.
En stor bidragande orsak till att hästnäringen har blivit så stor som idag är travet och spelet på
hästarna. Hästnäringen är utspridd över hela landet genom de beslut som är tagna inom
Svensk Travsport och att landets 33 travbanor är spridda från Boden i norr till Malmö i söder.

Den ersättning som spelet på hästar ger till landets travbanor ger också möjlighet för att
bedriva travskolor, gymnasieutbildningar m.m. för barn och ungdomar vilket är viktigt för
framtiden med hästnäringen och den levande landsbygden i hela landet.
Hästen ingår som en naturlig del i kretsloppet och bidrar i stor utsträckning till att bevara
odlingslandskapets biologiska mångfald samt kultur- och skönhetsvärden. Det hästarna äter
motsvarar drygt 600 000 fotbollsplaner eller en yta lika stor som halva Skånes åkermark.
Markerna brukas och slås för att ge hästfoder men hästarna bidrar också genom betning till att
hålla landskapet öppet. Med ökat antal hästar ersätter hästarna det minskande antalet kor i det
svenska landskapet.

Våra synpunkter

Travets finansiering är oerhört väsentlig för hela hästnäringen och för ägarna av tävlingshästar
som redan är hårt pressade av ökade kostnader. Utredningens förslag är som sagt i huvudsak
bra och för hästsportens framtid är det viktigt att förslaget nu leder till politiska beslut.
Spelfrågan har lagts på hyllan allt för länge samtidigt som den tekniska utvecklingen sprungit
ifrån dagens reglering med monopol och främjandeförbud som visat sig omöjliga att
upprätthålla. Därför är det absolut nödvändigt att det går att skapa en politisk majoritet för en
omreglerad spelmarknad som kan träda i kraft den 1 januari 2019.
Men för att säkra hästsportens framtid i Sverige måste förslaget ändras på några punkter.
• Spelbolag som arrangerar spel på travtävlingar i Sverige ska ha avtal med Svensk Travsport.
Det är orimligt att spelbolag med licens i Sverige ska kunna arrangera spel på
kostnadskrävande tävlingar utan att betala något för det. Det är lika orimligt att de ska kunna
ta startlistor och lagrade fakta om de startade hästarna ur Svensk Travsports sportdatabas utan
att betala. Därför bör riksdagens beslut innehålla en bestämmelse om att ett spelbolag som vill
arrangera spel på travtävlingar i Sverige måste ha ett avtal med Svensk Travsport som reglerar
en ersättning för de tjänster och arrangemang som Svensk Travsport står för.
• Vinståterbetalningstak ska finnas på hästspel. På den omreglerade spelmarknaden förutsätter
vi att ATG blivit ett fristående spelbolag som dock fortfarande har hästsporten som
majoritetsägare. Det innebär att en stor del av hästsportens finansiering fortsatt kommer att
komma från ATG:s överskott. För att det ska vara möjligt kan inte vinståterbetalningen till
spelarna vara hur hög som helst. Därför måste det finnas ett vinståterbetalningstak på den
omreglerade spelmarknaden. Helst för hela spelmarknaden, om inte annat av sociala skäl, ju
högre vinståterbetalning desto större blir risken för fler spelmissbrukare. Men om inte det går
för att attrahera så många spelbolag som möjligt till det nya licenssystemet (för att få hög
kanaliseringsgrad) så krävs i vart fall ett vinståterbetalningstak för spel på hästar.
• För att spelsäkerheten och djurskyddet ska kunna upprätthållas måste också spelformer där
resultatet är lätta att manipulera förbjudas. Det kan gälla spel som vilken häst som vinner av
två i ett lopp, så kallad ”head to head”. Import av hästtävlingar från länder med undermålig
spelsäkerhet, hästvälfärd och dopningsregler till spelbolag med svensk spellicens ska inte vara
tillåten. Vi delar utredarens uppfattning att regeringen bör meddela föreskrifter om förbud mot
viss vadhållning, medan Spelmyndigheten bör meddela föreskrifter om andra relevanta
åtgärder för att bekämpa manipulation av resultat inom sport med avseende på vadhållning.
Med vänlig hälsning
Travhästägarna
Anders Jonsson

