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Anmälan om brott mot 2 §, 31 § tredje stycket, 43 § fjärde stycket, 44 § 

andra och fjärde stycket samt 45 § fjärde stycket Tävlingsreglemente för 

Svensk Travsport (2015, 2016, 2017 och 2018). För 2019 och 2020 gäller 2 

§, 31 § tredje stycket Tävlingsreglemente för Svensk Travsport samt 

Svensk Travsports Antidopningsreglemente 3 § e) respektive 3 § d), 5 § a) 

respektive 6 § a) samt 9 § a) respektive 10 § a). 

 

Yrkande: 

I första hand att Daniel Redén döms för att av oaktsamhet brutit mot reglerna 

enligt ovan genom att starta Propulsion i 45 lopp i Sverige under åren 2015–

2020, trots att Propulsion på grund av nervsnittning inte varit startberättigad. I 

andra hand att Daniel Redén döms enligt det ”strikta” tränaransvaret.  

Dessutom yrkas att Propulsion för alltid ska förbjudas att delta i tävling, vilket 

bör utsträckas till att gälla även i det fall äganderätten övergår till annan. 



Redogörelse för omständigheterna i ärendet, med hänvisning till 

utredningen och de sidor i utredningen som särskilt åberopas 

 

Propulsion är en amerikansk travhäst född 2011.  

Propulsion såldes på auktion i USA som 2-åring för 250 000 USD och tävlade 

som 3- och 4-åring i USA (sista starten i USA som 4-åring den 24 juli 2015) 

utan att tillhöra kulltoppen. Emellertid uppvisade Propulsion en markant 

förbättring i starterna mellan den 19 juni och 24 juli 2015 (sid 31–34). Starten 

den 19 juni 2015 var den första (förutom ett kvalificeringslopp den 13 juni 

2015), efter nervsnittningen den 27 april 2015, som redogörs för nedan. 

Den 27 april 2015 utförde veterinär Patricia Hogan neurektomi på hästens båda 

framben (sid 62–63). Ingreppet har vidimerats av både hästens tidigare ägare 

(sid 81) och tidigare tränare (sid 84). Dessutom har ST:s veterinär Antti 

Rautalinko undersökt hästen och konstaterat ärrbildningar i enlighet med 

ingreppet (sid 75–80), vilket Patricia Hogan efter förfrågan bekräftat att de 

stämmer överens med hennes ingrepp (sid 75).  

Den 2 augusti 2015 såldes Propulsion på Tattersalls auktion i Meadowlands för 

210 000 USD. I auktionskatalogen framgick ingenting om att hästen var 

nervsnittad (sid 116). Om denna information fanns tillgänglig eller inte i 

samband med auktionen har olika uppgifter framkommit, dels tidigare ägarens 

(sid 120) och tidigare tränarens (sid 117–119) uppgifter om att informationen 

fanns tillgänglig i Racing Office, dels Marcus Melanders (sid 130), Mario 

Zuanettis (sid 169) och Björn Noréns (sid 194) uppgifter om att de inte 

uppmärksammat någon sådan information. 

Det är emellertid klarlagt att USTA inte registrerat någon uppgift om 

nervsnittningen vid tiden för auktionen. TC Lane, COO USTA, har meddelat att 

registreringen av nervsnittning gjordes omkring den 18 augusti 2015 (sid 104), 

efter att USTA erhållit en kopia av veterinär Patricia Hogans hemgångsråd efter 

ingreppet. Inför förtullningen av hästen den 19 augusti 2015 (ombesörjdes av 

Calle Malmgren, Ingstad & Co AB, som ansvarade för transporten från USA till 

Sverige) skrev Calle Malmgren den 17 augusti 2015 ut ett dokument från USTA 

Pathway (sid 202), där det framgår att USTA åtminstone den 17 augusti 2015 

registrerat nervsnittningen. I samband med transporten från USA till Daniel 

Redéns stall i Örsundsbro (hästen flögs från USA den 12 augusti 2015 och 

anlände till stallet den 16 augusti 2015) fanns således uppgiften inte tillgänglig 

bland transportörens dokumentation. 



Den 10 september 2015 inkom till USTA en exportanmälan för Propulsion (sid 

15) från Christian Rakshys, Global Horse Transport Inc. Den 14 september 

2015 utfärdade USTA ett exportcertifikat för Propulsion (sid 16). Den 15 

september 2015 inkom exportcertifikatet digitalt från USTA till ST och den 17 

september 2015 registrerades det i sportsystemet som ett ärende för permanent 

import. Den 21 september inkom och ankomststämplades originalhandlingen av 

exportcertifikatet (sid 16). Till exportcertifikatet var bifogat kopior av Patricia 

Hogans hemgångsråd samt USTA:s ”Certificate of Registration” (sid 17-19). 

Uppgiften om att Propulsion var nervsnittad framgick av inkomna handlingar 

men föranledde ingen åtgärd av den handläggare som registrerade importen av 

Propulsion. 

Enligt TC Lane sändes ”Certificate of Registration” till Brixton Medical AB 

samtidigt som exporthandlingarna sändes till ST (sid 102) och i det certifikatet 

framgår också tydligt att hästen nervsnittats. 

I enlighet med importinstruktionen för handläggarna på Avelsavdelningen på 

ST (sid 45) framgår tydligt varje steg en handläggare ska utföra vid importer, 

bland annat vilka handlingar som ska sändas, och alltid görs, till ägaren av 

hästen. 

ST har från USTA tagit del av vid vilka tillfällen Daniel Redén loggat in på 

Pathway under aktuella år (sid 105–107). Första tillfället är den 22 augusti 2015 

och det andra tillfället är den 3 september 2015. Vid båda dessa tillfällen fanns 

uppgiften att Propulsion är nervsnittad under ”General Information” på sidan 

”Horse Performance Report” vilken är den sida Daniel Redén loggat in på. 

Enligt loggen var Daniel Redén inne på den sidan i 31 sek den 22 augusti 2015 

och i 39 sek den 3 september 2015, innan han gick vidare till ”Expanded 

Annual Horse Chart”. Eftersom skärmdumparna är utskrivna under 2020 har TC 

Lane tillfrågats om det var identiska uppgifter 2015, vilket han bekräftat (sid 

108). ST:s utredare har även kontrollerat den IP-adress som ligger bakom 

inloggningarna på Pathway (sid 109–110).  

Rykten om att Propulsion är nervsnittad ska ha förekommit både 2016 (sid 207–

209), 2019 och före Elitloppet 2020 (sid 210–212 och 215–217). Efter de rykten 

som förekom 2019 föranstaltade ST:s dåvarande säkerhetschef Steen Morten 

Johansen om en känselundersökning av Propulsion. Någon dag efter 

midsommar 2019 utfördes undersökningen av Daniel Redéns veterinär Sune 

Hansen (sid 213–214) och han kom fram till att hästen reagerade som andra 

hästar vid beröring och smärta. Även två andra importerade hästar från USA 

undersöktes och de reagerade på samma sätt. Några ytterligare kontroller med 



anledning av de rykten som förekommit vidtogs inte, som t.ex. kontroll med 

USTA, tidigare ägare eller tränare. 

 

Bevisning förutom ovan angivet 

Veterinär Mette Uldahls rapport om neurektomi (sid 46–59).  

Muntligt sakkunnigförhör med veterinär Flemming Winberg avseende 

neurektomi, effekten därav samt möjligheten att bedöma om hästen återfått full 

känslighet efter neurektomi, m.m. 

 

ST förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare bevisning efter att 

motparten inkommit med sin bevisning. 

 

Slutsatser 

Daniel Redén kan inte lastas för att Propulsion utsatts för neurektomi den 27 

april 2015. Däremot har han haft en skyldighet att försäkra sig om att 

Propulsion varit startberättigad i tävlingar i Sverige från och med första starten i 

Sverige den 7 oktober 2015 till och med den sista starten i Sverige den 31 maj 

2020. Enligt 3 kap. 2 § djurskyddslagen får ett djur som tränas för eller deltar i 

en tävling eller ett prov inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder 

som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament. Motsvarande 

reglering finns i ST:s regelverk. Detta innebär givetvis att en häst som utsatts 

för otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga, även om 

det skett innan tränaren fick hästen under sitt ansvar, inte är startberättigad om 

tidigare vidtagna åtgärder kan påverka hästens prestationsförmåga. Eftersom det 

inte är möjligt att bedöma om en nervsnittning någonsin slutar att påverka en 

hästs prestationsförmåga har samtliga starter varit i strid mot både 

djurskyddslagen och ST:s regelverk. Daniel Redén har haft ett antal tillfällen 

där han borde blivit medveten om att hästen nervsnittats, men har trots det 

startat Propulsion i 45 starter i Sverige. ST har inget belägg för att Daniel Redén 

uppsåtligen brutit mot gällande regler, men han har åtminstone av oaktsamhet 

underlåtit att ta till sig befintlig information om vad Propulsion utsatts för. 

Dessutom förefaller det märkligt att Daniel Redén, när ryktesspridningen 

florerade, inte kontrollerat uppgifterna med den tidigare amerikanske ägaren. I 

vart fall har Daniel Redén ett ”strikt” tränaransvar för Propulsions rätt att delta i 

tävlingar i Sverige.  



I och med att första starten i Sverige gjordes 2015 bör utgångspunkten för 

STAD:s bedömning av ärendet vara 2015 års Tävlingsreglemente för Svensk 

Travsport. 

ST åberopar i första hand 73 § 2 mom. och i andra hand 73 § 4 mom. 

beträffande påföljd för Daniel Redén. Dessutom åberopas 73 § 5 mom. 

avseende att Propulsion för alltid ska förbjudas att delta i tävling, vilket bör 

utsträckas till att gälla även i det fall äganderätten övergår till annan. 

 

Bifogat till denna anmälan är de olika regelverk som varit gällande 2015–2020. 

 

 

 

För Svensk Travsport 

Stockholm den 1 mars 2021 

 

 

 

Göran Wahlman 

förbundsjurist 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


