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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter: Kicki Ronnerberg
Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Annika Stalfelt, Svenska
Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska
Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk
Travsport (ST), Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF),
Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté
(BRUNTE), Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO),
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS) och
Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad).
Hästdelegationen sammanträdde den 17 oktober 2017 och nedan finns
en sammanfattning av de ämnen som var föremål för information,
diskussion och beslut vid hästdelegationsmötet.

Ny representant för Svenska Ridsportförbundet i LRF Häst
Kicki Ronnerberg Bäckman kommer från och med oktober 2017 att ersätta
Maria Sundin som ledamot i LRFs hästdelegation.
Dialog med Distriktsveterinärorganisationen
My Sahlman, smittskyddsexpert på LRF, redogjorde för vad LRF initierat
och arbetat med gällande tillgången på veterinärer inom DV-organisationen.
LRF har initierat en dialog med DV och påtalat bristen på veterinärer
generellt, tillgänglighet/kompetens för lantbrukets djur samt tillgänglighet
under jourtid. Hästdelegationen instämmer i samtliga delar och anser att
dessa är stora orosmoment för hästföretagandet, med tillägget att prisfrågan
(skillnaden häst/övriga lantbruksdjur) också bör lyftas. Delegationen
diskuterade att man bör ta en särskild dialog med DV om hästkopplade
frågor. Poängterades vikten av att näringen uppmanar de privatpraktiserande
veterinärerna att erbjuda sig att ingå i ett med DV gemensamt joursystem.
Modellen har testats i ett fåtal områden med bristande resultat p.g.a. lågt
intresse bland de privata veterinärerna att åta sig jourer.
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Dialog med Livsmedelsverket samt examensarbete slakt
My informerade också om att LRF träffar Livsmedelsverket i november och
att hon gärna tar emot inspel gällande frågan om hästslakt. Den 6 november
träffar LRF Livsmedelsverket där hästslaktfrågan är en av flera frågor. LRF
avser att träffa Livsmedelsverket två gånger per år i fortsättningen.
Stina Ernstsson, student vid SLU, (Landsbygdsutvecklingsagronom)
berättade om sitt nyligen påbörjade examensarbete om hästslakt. Stina
kommer att redogöra för regelverken kring hästslakt och även intervjua
slakterier om deras inställning till att erbjuda eller inte erbjuda hästslakt.

Jordbrukspolitik (CAP), lägesrapport och arbete framåt
Sofia Björnsson informerade hästdelegationen om arbetsgången i nuvarande
och kommande regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP,
common agriculture policy). Nuläget beskrevs av Sofia med att inga stora
förändringar är i antågande och att utbetalningarna just nu följer ett
normalår. Förändringar i nuvarande Landsbygdsprogram är på gång men
Sofia bedömer inte att dessa påverkar hästföretagare specifikt. Det blir
troligen inte heller så stora neddragningar för Lbp som LRF tidigare befarat.
Sofia visade också en tidsplan för kommande arbete inför nya CAP som
träder ikraft 2021 men med största sannolikhet senareläggs till 2022/2023.
En ny budget införs troligen 2021 tillsammans med en förlängning av
nuvarande regelverk.
LRF lämnade i våras inspel kring nya CAP och LRF Häst lämnade separat
svar på den enkät som genomfördes. Under nästa år kommer Kommissionen
att lämna ett första förslag om kommande CAP samt även en
långtidsbudget, budgeten presenteras troligen under våren 2017.

Dialog med LRFs ordförande Palle Borgström inklusive lägesrapport
från respektive organisation i LRF Häst
LRFs nye riksförbundsordförande besökte hästdelegationen och fick i
efterföljande dialog information om respektive organisation från
hästdelegationen.
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Hästföretagare 2030
Carl Dyrendahl berättade om sina två uppdrag inom ramen för det via
Landsbygdsprogrammet finansierade projektet ”Utvecklat hästföretagande
för nya jobb” samt det LRF-finansierade projektet som syftar till en
handlingsplan/strategiplan för hästföretagande. Carl berättade om de
inledande planerna på förankring och dialog med branschen och flaggade
för Hästrådet 11 januari 2018, vilket hålls på LRF i Stockholm. En dialog
med LRFs regioner inleds under november och ytterligare förankring och
dialog kommer att genomföras fram till Hästrådet. Delegationen
uppmanades av Carl att särskilt tänka till kring möjligheter och
förutsättningar för projektet vid processen kring verksamhetsplaneringen
inför 2018.

Verksamhetsplanering 2018
Erica presenterade en uppföljning av hur verksamhetens mål nåtts 2017 och
gav en kort lägesrapport i ett antal pågående ärenden såsom
kvalitetssäkringsprojektet, principmålet om strandskydd,
konsumentköplagen mm.
Därefter inleddes en process med diskussion om kommande års verksamhet.
Verksamhetsplanen uppdateras därefter och fastställs vid kommande
delegationsmöte (november).
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