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Till EquiEthics styrelse  
 
 
Gällande; Öppet brev till Hästvälfärdsrådet inom SvRF 
 
Svenska Ridsportförbundets styrelse har tagit del av Ert öppna brev och replik daterade 2020-06-
18 och 2020-10-23 samt av Hästvälfärdsrådets (HVF) svar till Er daterat 2020-10-13 och 2020-11-
18. 
 
Baserat på det har Svenska ridsportförbundets styrelse delegerat till förbundsstyrelsens 
arbetsutskott (AU) att besvara eventuellt återstående frågor i det öppna brevet. 
 
I Era bägge brev finns ett flertal detaljerade frågor som också till största delen har besvarats i HVR 
bägge svar. AU har i identifierat två övergripande frågeställningar; 
 

➢ Hur planerar SvRF och HVR att i fortsättningen arbeta för att även lyfta de frågor som är mest 
diskuterade både såväl inom som utanför organisationen?  
 

➢ Vilka konkreta strategier har SvRF för att effektivare stävja regelbrott? 

 
Det är Förbundsstyrelsens övertygelse att hästens välfärd alltid ska sättas i fokus. Svenska 
Ridsportförbundet arbetar alltid för att föra ut kunskap, påverka myndigheter och påverka 
internationellt för hästvälfärden. Av den anledningen vi har valt att inrätta ett Hästvälfärdsråd för 
att få ytterligare fokus på frågan. 
 
Vi ser att vi Hästvälfärdsrådet har samlat ledamöter med hög kompetens och gedigen erfarenhet, 
och det kommer att stärka arbetet med hästvälfärdsfrågor. Vi ser även att de referensgrupper som 
finns, och som har funnits ett antal år, varit till högt värde för utveckling av kunskapsbanker för en 
ökad hästvälfärd. 
 
Våra utbildningar, våra utbildare i alla kategorier, våra utövare –har alla ett ansvar att se till att 
Svenska Ridsportförbundets uppförandekod, värdegrund och regler följs. Det ska gälla såväl inom 
landet som i den internationella ridsportvärlden. Om någon upplever att detta inte efterföljs, kan 
man anmäla det till vår medlemsombudsmannafunktion eller till Disciplinnämnden.  
 
Corona pandemin har inneburit att förutsättningarna för att kunna genomföra konferenser, 
kunskapsutbyten och utbildningar där hästvälfärdsfrågan är en central del, har kraftigt minimerats.  
 
Vi hoppas naturligtvis att vi kommande år kan intensifiera arbetet, bland annat på de sätt som 
beskrivs av Hästvälfärdsrådet.  
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Vi uppskattar alla medskick i frågan för att göra vårt arbete ännu bättre, tack för era synpunkter. 
 
 
Strömsholm den 27 november 2020 
För Svenska Ridsportförbundets styrelse 
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