Vill du
att det ska vara
enklare att driva
hästföretag?

Ju fler vi är desto mer har vi att säga till om. Du behövs.

Lutfi Kolgjini, tränare
och avel, Vomb

Det ska vara enklare
att driva hästföretag
LRF har samlat hela hästbranschen. Alla områ-

Vi är många som
vill driva lönsamma
hästföretag.
Johannes Larsson, ridskola,
Marstrand

den finns representerade från avel till trav,
ridskolor och hovslagare. Vi jobbar tillsammans
för fler professionella hästföretag med ökad
lönsamhet och konkurrenskraft.
Läs mer på lrf.se/lrfhast.

Framgångar så här långt
Hästens betydelse för samhällsekonomin,
0,5 procent av BNP, har synliggjorts genom
en ny statistikmodell som hästnäringen tagit
fram.
Det är nu möjligt att göra friskvårdsavdrag för
både ridning och körning.
Hästbranschen har enats om en strategi för
hästföretagande med tillhörande handlingsplan.

Men det finns
stora utmaningar som
behöver hanteras.

Ett kvalitetssäkringssystem för hästföretagare
för egenkontroll och struktur i företagandet.
Det blir svart på vitt att verksamheten är
professionell och en tillgång när det gäller
upphandlingar, som till exempel för grön
rehabilitering.
Ökad avdragsrätt för ekonomibyggnader som
delvis används privat.

Titti Jöngren, inackordering,
Åkersberga

Men det finns fortfarande utmaningar
Det handlar bland annat om…
Frågan om konsumentköplagen för levande
djur som ännu inte är i hamn på nationell
nivå. Hästar jämställs fortfarande med vilken
vara som helst.
Hästföretag ska ha samma möjligheter
som andra djurhållande företagare att söka
EU-stöd.

Hästföretagande dras ofta med en hobbystämpel och ifrågasätts fortfarande som
näringsverksamhet.

Hästverksamhet med koppling till bete och
foderproduktion kan nu räknas till jordbruksverksamhet när det gäller strandskydd och
bygglov. Det behöver dock bli ännu tydligare
och enklare vad som gäller för hästverksamheter.

Ny medlemsförmån – juridisk vägledning
Har du en juridisk fråga som du behöver hjälp
med? Vi ger medlemmar vägledning inom
juridiska frågeställningar.
Läs mer på lrf.se/juridiskvagledning

Ta ställning du med
Vill du eller någon du känner ta ställning för
rättvisa villkor och respekt för hästföretagande?
Gör det genom att gå med i
LRF. Varje medlem ger tyngd
vid förhandlingsborden.

LRF är det gröna
näringslivets
företagar
organisation
LRF är representerat
på alla nivåer i samhället och finns med
när det fattas beslut
i kommuner, regioner,
riksdag och EU.
Allt LRF gör handlar
om att skapa ökad
lönsamhet i det gröna
näringslivet.
Viktiga frågor är:
• Skatter
• Plan- och bygglagen
• Jordbrukspolitik
och arealstöd
• Myndighetsutövning

Välj mellan att:
SMS:a häst till 711 40, så ringer vi upp
Ringa LRFs medlemsservice
010 – 184 40 00
www.lrf.se/medlemsansokan

Politik och opinion
LRF arbetar med att förändra både politik
och opinion. Vi träffar politiker och arbetar
löpande med till exempel Skatteverket kring
förståelsen för hästföretagandets villkor.
Viktiga frågor är:
Kunskap och attityder till hästföretagare
Regler och tillämpning
Konsumentköplagen
Strandskyddsregler och bygglov
Jordbrukspolitik
Kunskap
Det finns ett stort utbud av omvärldsbevakning, expertkunskap och konkreta verktyg för
den som vill utveckla sitt hästföretagande.
Till exempel:
Avtalsmallar med tydliga användarinstruktioner, för exempelvis inackordering,
betesavtal, foderavtal, fodervärdsavtal
Checklistor och rekommendationer för
att sälja och köpa häst
Ett nyhetsbrev bara för hästföretagare
Hästföretagarpraktikan – handfast
manual om företagande med häst
Företagarakademin – webbutbildningar
om företagande Hästföretagarcentrum
– utbildningar och rådgivning.
hastforetagarcentrum.se

Gemenskap
Inom LRF finns ett stort antal mötesplatser
på både lokal och nationell nivå.
Tillträde till medlemsexklusiva Facebookgruppen Vi är LRF Hästföretagare
Tillgång till lokala mötesplatser inom
LRF för nätverk, erfarenhetsutbyte
och affärer.
LRFs omsorgsgrupper
Rabatter och förmåner
Som medlem i LRF har du många exklusiva
erbjudanden och rabatter, till exempel:
Foder och mineraler och mycket annat
hos Granngården
Rabatt på byggmaterial
Bilar och drivmedel
Tidningarna Land, Land Lantbruk och
Land Skogsbruk ingår i medlemskapet
Juridisk vägledning i frågor som rör din
verksamhet inom de gröna näringarna

Medlemsavgift 2022
Ca 144– 609 kr/mån beroende på
hur mycket mark du äger/brukar och
den omsättning du har.
Ca 24 kr/mån om någon annan på
din adress är medlem.
Ca 44 kr/mån om du är under 28
eller studerar.
För dig som har företag är hela avgiften, förutom 290 kronor, avdragsgill.
Räkna ut avgiften och ansök här:
lrf.se/medlemsansokan
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Det här och mer ingår i LRF-medlemskapet

