
     Veterinär Magazinet     3

Du är banveterinär på Färjestads 
Travbana i Karlstad. Vad krävs av en 
banveterinär?

– Man måste förstås ha stor 
kunskap både när det gäller hästar, 
utrustning och sporten i sig och kunna 
fatta snabba och svåra beslut. Man 
måste också ha ordentligt med skinn 
på näsan. De som äger och tränar 
travhästar är proffs och väldigt 
kunniga på det de håller på med. 

– När jag började för 15-20 år 
sedan, var det inte ovanligt att 
travfolket försökte sätta sig på mig, för 
jag är inte bara kvinna utan en liten 
kvinna dessutom, inte mer än 160 
centimeter lång. Eftersom storleken 
inte gav mig någon naturlig pondus, 
fick jag vara desto ettrigare i stället. 

Din uppgift är att övervaka djurskyddet. 
Hur tycker du att travhästarna mår?

– De har det bra. Oftast sköts de 
exemplariskt. De måste vara väl 
omhändertagna för att kunna prestera 
bra, vilket både tränare och ägare är 
medvetna om. 

Som banveterinär har du stor makt. Har 
det hänt någon gång att du stoppat en 
tävling?

– Ja, ett par gånger. En gång på 
grund av tjällossning och en på grund 
av hällregn. Det blev hål och djupa 
diken i banan och då kändes det inte 
säkert, varken för hästar eller kuskar. 

En travtävling omsätter mycket pengar. 
Känner du dig någonsin pressad av 
tränare och ägare att göra avkall på 
etiken? 

– Nej, aldrig. Men det har hänt att 
jag gett tränare och ägare böter för 

olämpligt uppträdande för att de 
inte accepterat ett beslut jag fattat 
och kallat mig otrevliga saker. Som 
banveterinär måste man vara trygg 
i sig själv. Vilket beslut man än 
fattar, är det alltid någon som är 
kritisk. 

Vad är tjusningen med att vara 
banveterinär?

– För mig handlar det om 
kärleken till hästar. Jag har jobbat 
mycket som stuteriveterinär och 
varit med när många travhästar 
blivit till. Att sedan se dem på 
travbanan och kunna följa dem i 
generation efter generation är 
fantastiskt. Särskilt roligt var det 
när jag såg en treåring starta för 
första gången för en tid sedan och 
visste att jag dels gett honom liv 
genom att inseminera hans 
mamma, och dels räddat honom 
som föl. Han var nästan död när han 
bars in till mig på sjukhuset i en filt. 
Tre år senare såg jag honom göra bra 
ifrån sig på travbanan. Då blir man 
lycklig. 

Och vad är det svåraste med att vara 
banveterinär?

– Det värsta är när en häst skadar 
sig så illa på banan att jag tvingas 
avliva den. Det har hänt några gånger 
och det är hemskt. Det är ett beslut jag 
får ta av djurskyddsskäl utan att 
diskutera med ägaren, men jag är 
förstås glad om ägaren finns på plats.

Nu har Svensk Travsport infört en form 
av egenkontroll, Travarhälsan. För att en 
häst ska få starta, måste tränaren 
kontrollera den innan enligt en särskild 

checklista. Är Travarhälsan en hjälp för 
dig i ditt arbete som banveterinär?

– Nej, jag ser Travarhälsan mest 
som ett spel för gallerierna. Vi banve-
terinärer har länge velat ha samma 
sorts besiktning av travhästar som 
man har inom ridsporten. Där görs en 
individuell besiktning av varje häst 
innan utrustningen kommer på. I 
stället fick vi Travarhälsan, som 
innebär att tränarna gör samma 
egenkontroll som de alltid har gjort, 
men att de nu måste dokumentera 
den. 

Vad gör du om tio år, tror du?
– Då har jag gått i pension, men 

jag håller nog fortfarande på med 
samma saker som jag gör i dag. Det är 
fantastiskt att kunna arbeta med det 
man brinner för. 

Hur har du det på jobbet?
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Hon har

hästar
på hjärnan

Det händer att banveterinären Nina Lun-
din får följa en häst från spermie till seg-
rare på travbanan. Då blir hon lycklig. 

NAMN: Nina Lundin.
YRKE: Veterinär, och en av landets 51 
banveterinärer.
ÅR I YRKET: 33.
ARBETSPLATS: Privatpraktiserande häst
veterinär i Karlstad, konsult på Värmlands 
Hästsjukhus och banveterinär på Färjestads 
travbana.
FAVORITDJUR: Hästar, hästar och hästar.
EGNA DJUR: Två katter och tre och en halv 
häst; tre dressyrhästar på elva, tio och sju år 
och en fyraårig quarterhäst för westernrid
ning, som hon delar med en kompis. 
Quarterhästen är importerad från Hawaii och 
resan hit gick via karantän i Kalifornien, flyg 
till Holland och lastbil till Karlstad.
GÖR PÅ FRITIDEN: Tränar och tävlar i dressyr 
och westernridning, har även kört cirka 50 
travlopp.

Nina Lundin 
med Al Pacino.


