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Beslut om undantag från tävlingsföreskrifterna 
 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket bifaller ansökan om dispens från kravet på tävlingsveterinär vid tävlingar i 

beridet bågskytte i Tower track, Raid och Hunt track/Jaktbana. 

Dispensen gäller till och med 31 december 2023. 

 

Beskrivning av ärendet 

Du ansöker om en förlängd flerårig dispens på 3 till 5 år, gällande tävlingsveterinär 

på plats under era sanktionerade tävlingar i Beridet Bågskytte. Denna dispens är något du 

önskar få för att kunna utveckla er sport tills dess att ni blivit riskklassificerad hos 

jordbruksverket. 

Du anför bland annat följande: Beridet bågskytte är en relativt ung sport som kom till Sverige 

2009 och sedan anslöts till Svenska Bågskytte Förbundet hösten 2015. Tävlingar håller i dag 

en låg deltagarnivå med mellan 10-30 deltagande per tävling (dock inte kunskapsmässigt där 

Sverige är en av dom ledande inom utvecklingen av sporten). Idag tävlar deltagarna på en 

ideell nivå och inte för att det finns någon ekonomisk vinning varken i form av sponsorer eller 

prispengar.  

 

Ni jobbar och har jobbat för tydliga regelverk både nationellt och internationell angående 

hästar och deras säkerhet. Ni har även tydliga regler gällande banornas utförande och 

utseende för både hästar, ryttare, funktionärer och åskådares säkerhet. 

Ex. banan bör vara avspärrad med band eller liknande med brottgränser för ökad säkerhet. 

Det finns dessutom en minsta radie på kurvor och tydliga säkerhetsavstånd/säkerhetszoner 

för åskådare funktionärer och andra tävlande som rör sig i nom och på tävlingsområdet. 

Hästens belastning och ansträngning ser ni som väldigt liten, eftersom banorna i regel är raka 

och mellan varje löp får hästen en god chans till återhämtning, då man måste vänta på att hela 

startgruppen ska gå klart innan man får starta nästa runda. Som det är i dag så kan man 

jämföra våra största tävlingar med små klubbtävlingar inom övrig ridsport, där det för tillfället 

inte krävs veterinär. 

 

De grenar ni tävlar i är: 

Tower track (Tidigare Ungersk gren) är en uthållighets gren, som går ut på att skjuta så 
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många pilar som möjligt mot tre mål vilka är placerade på ett torn, som är placerad på mitten 

av banan. Grenen finns i tre olika utförande med banlängder på 60 m, 90 m eller 110 meter 

som man kan använda beroende på tävlingens storlek eller beroende på tävlingsområdets 

förutsättningar. Grenen har dessutom en tidsfrist på 16, 18 eller 22 sekunder beroende på 

vilken av dom tre utföranden som tävlingen använder.  

Raid (Tidigare Koreansk gren) är en precisions gren med 2 till 5 mål och en banlängd på 

90-150 m beroende på vilket av delmomenten som man tävlar i. Man får dessutom endast 

skjuta en pil mot varje mål och varje pil måste dras från koger eller bälte för att höja 

svårighetsgraden för ryttaren, till skillnad mot tower track som tillåter att man håller pilarna i 

handen för ett snabbare skytte. 

 

Hunt track/Jaktbana (Tidigare polsk gren) är en dynamisk gren som skall minst innehålla 8 

mål av olika karaktär och banans längd kan variera mellan 400-700 meter beroende på 

terrängens och tävlingsområdets karaktär. I de delar av banan där det finns hinder i form 

av diken, brant backe osv, så läggs antingen en skritt sträcka in eller en alternativ ridväg in i 

banan. I denna gren finns heller ingen tidsgräns utan man sätter en idealtid baserat på 350 

m/minut +-X sekunder, - skritt sträckor. 

Motivering 

Enligt 5 kap. 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:26) om 

träning och tävling med djur, betraktas tävlingsformer som inte ingår i någon riskklass enligt 

bilagan som tävlingsformer med hög djurskyddsrisk tills klassificering av dessa 

tävlingsformer har skett. 

Enligt 5 kap. 2 § ovan nämnda författning, ska vid tävlingsformer med hög djurskyddsrisk 

ban- eller tävlingsveterinär i den omfattning som Jordbruksverket beslutar  

1. besiktiga tävlingsområdet och de deltagande djuren före tävlingsklassen eller    

tävlingsmomentet 

    2. säkerställa att de åtgärder som föranleds av besiktningarna vidtas, samt  

3. närvara under hela tävlingsklassen eller i förekommande fall hela 

tävlingsmomentet för att hålla uppsikt över deltagande djur och tävlingsområdet. 

 

Enligt 7 kap. 1 § i ovan nämnda författning kan Jordbruksverket medge undantag från 

bestämmelserna i 2-5 kap. samt 6 kap. 2-4 §§ dessa föreskrifter om det föreligger särskilda 

skäl.  

Vid en sammantagen bedömning av de uppgifter som har kommit oss till del av 

tävlingsformerna Tower track, Raid och Hunt track/Jaktbana av Beridet bågskytte, anser 

Jordbruksverket att en tillfällig dispens kan medges. Dispensen gäller till och med 31 

december 2023. 

 

Hur du överklagar 

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara 

skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

 vilket beslut du överklagar 

 hur du vill att beslutet ska ändras 
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 varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska adressera ditt överklagande till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skicka eller lämna 

det till: 

Jordbruksverket 

551 82 Jönköping 

Du kan också skicka överklagandet till jordbruksverket@jordbruksverket.se. 

 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag som 

du tagit del av beslutet. 

 

 

I detta ärende har enhetschefen Maria Ekengard beslutat. Christina Lindgren har varit 

föredragande. 

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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