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Replik på HVRs svar på EquiEthics öppna brev 
Vi tackar för ert svar och vill samtidigt uppmärksamma er på att några av våra frågor fortfarande är 
obesvarade. Frågor som vi gärna skulle se konkreta svar på eftersom intresset för hästvälfärd inte 
enbart omfattar oss i EquiEthics, utan alla som sysslar med häst i Sverige. Hästsportens etiska frågor 
diskuteras allt mer och det är därför viktigt (för t.ex en organisation som SvRF) att vara väldigt 
transparenta och tydliga med vilka ställningstaganden man gör, varför man gör dessa 
ställningstaganden samt hur man ser till att de regler som finns efterlevs. 

Vi ser att regelverket inte efterlevs i tillräckligt hög grad. Dagligen ser vi bilder och scener liknande 
de vi delade i vårt tidigare brev och det skulle inte förekomma i den utsträckning det gör idag om 
regelverket respekterades ute i riket. Hästar far illa varje dag. 
 
Vår fråga står kvar, vilka konkreta strategier har SvRF för att effektivare stävja dessa regelbrott?  

Att ett regelverk finns är en sak, hur det efterlevs är något helt annat och det är här vi anser att det 
brister.  

Vi frågar oss i vilken omfattning och på vilket sätt diskuteras dessa frågor vid domar-, ridlärare-, 
tränarutbildningar etc? Diskuteras den sociala licensen och vad det innebär om den går förlorad? 
Finns inlärningsprinciper, träningsmetodik i relation till hästars välfärd med på agendan? Görs det en 
direkt och tydlig koppling mellan den teoretiska kunskapen och den praktiska tillämpningen av 
exempelvis inlärningsprinciper i de utbildningar som sker inom SvRFs regi? Hur uppdaterade är SvRFs 
utbildare när det gäller dessa frågor?  

EquiEthics består av personer med både bred och djup kompetens, bland oss finns domare, 
utbildade ridlärare och etologer och vi ser det som vårt ansvar gentemot hästen att påtala de brister 
vi ser. Vi förutsätter ett aktivt arbete för bättre hästvälfärd och är öppna för en dialog i den här, för 
hästen, viktiga frågan. Vår avsikt är att belysa och diskutera den med organisationer och 
privatpersoner så länge vi tycker det behövs. 
 
För er kännedom så kommer vi efter det svar vi fått från HVR att offentligt publicera vårt öppna brev 
via våra sociala kanaler (tillsammans med ert svar) – vi har även skrivit ett förtydligande av vårt brev 
(bifogas). 
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