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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF)
Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport (ST)
Kicki Ronnerberg Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
Anders Jonsson, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga
Travhästen (ASVT)
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas
Samarbetskommitté (BRUNTE)
Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS)
Johan Hwasser, Distriktshovslagarna (DH)
Eva Husbom, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 19 augusti 2019, på LRF i
Stockholm. Mötet bestod av formaliapunkter såsom val av presidium
och hantering av arbetsordning medan den senare delen av dagen
utgjordes av ett styrgruppsmöte för Nationell Strategi för
hästföretagande.
Rapporten innehåller en sammanfattning av de punkter som
diskuterades vid hästdelegationsmötet.

Val av ordförande och vice ordförande i LRF Häst
Både Lotta Folkesson (LRF) och Maria Lejon (ST) hade meddelat att de
ställde upp för omval till sina respektive uppdrag som ordförande och vice
ordförande i hästdelegationen. LRFs hästdelegation beslutade vid mötet den
19 augusti att välja Lotta Folkesson till ordförande och Maria Lejon till vice
ordförande i hästdelegationen under kommande mandatperiod på 12
månader. Arbetsordningen för LRF Häst fastställdes även vid mötet.
Nationell strategi för hästföretagande
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Carl Dyrendahl, projektledare för hästföretagarstrategin, redogjorde
övergripande för aktuellt läge i de 19 olika aktiviteter som finns listade i
handlingsplan version 1.0. Det konstaterades att den absoluta majoriteten av
aktiviteterna i samtliga strategiska målområden är påbörjade, endast ett fåtal
återstår att starta. Några aktiviteter konstaterades också klara i den mån det
går att få en regelförändring eller tillämpning av regler ändrade och klara.
Konsumentköplagen är ändrad på EU-nivå så att enskilda länder numera kan
välja hur de vill hantera levande djur. Varje medlemsstat har två år på sig att
implementera den nya lagstiftningen. Bygglovsfrågan anses klar även om
tillämpningen efter MÖDs uttalande i dom från 30 april 2019, fortfarande
skapar frågeställningar hos kommunerna. Hästföretagarcentrum och ett antal
därigenom skapade företagarerbjudanden är också fullföljda men också
pågående aktiviteter. En utredning av konkurrenskraftssituationen återstår
att påbörja. Några av de större pågående projekten hade tilldelats separata
punkter i agendan, se nedan.
Carl avslutade med att ställa ett antal frågor för styrgruppsmedlemmarna, att
ta med hem, tänka igenom och spela in synpunkter till nästa möte med
delegationen då verksamhetsplaneringen inför 2020 ska påbörjas.

CAP - lägesrapport
Sofia Björnsson från LRF informerade om läget kring CAP-processen
(Common Agricultural Policy). Det nya regelverket kommer sannolikt att
senareläggas, 2022 eller senare ändå är oklart i nuläget. Den strategiska
CAP-plan som varje medlemsstat ska ta fram och presentera för EU
kommissionen inför kommande genomförande av CAP är ett nytt och enligt
Sofia sannolikt positivt grepp. Det manar medlemsstaterna att se till
helheten mellan pelarna och skapar sannolikt även en ökad möjlighet för
dialog med berörda branscher. LRF Häst kommer tillsammans med Sofia
och övriga experter på ämnet fortsätta påverka i frågor som rör hästen inför
kommande jordbrukspolitiska regelverk.

Affärsutveckling och internationalisering i tillväxtorienterade
hästrelaterade företag
Cilla Krantz och Åsa Öberg från Agro Sörmland respektive Mälardalens
Högskola presenterade ett innovationsprojekt för hästföretagare. Tolv
företagare med olika affärsidéer får genom projektet stöd i sin
affärsutveckling och att komma ut på den internationella marknaden med
sina produkter och tjänster. Rådgivare och möjliga
samarbetspartners/finansiärer får genom projektet kännedom och kunskap
om såväl hästbranschen som specifika företag för eventuella samarbeten.
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Kompetens i samverkan och attraktivitetsprojektet, HNS informerar
Karolina från HNS informerade om två pågående projekt som HNS driver.
Projektet Kompetens i samverkan finansieras av Europeiska Socialfonden
och pågår tom våren 2020. Projektet ska skapa en modell som hjälper
hästföretagare i att kontinuerligt arbeta med kompetensförsörjning.
Ledarskapsutbildningar för hästföretagare har varit en uppskattad del i
projektet.
Attraktivitetsprojektet syftar till att göra häst och hästnäringen känd för en
bredare målgrupp och hitta nya inkörsportar till flera människor som kan ha
glädje av hästen eller de varor och tjänster som produceras med hjälp av
hästen. Målet i projektet är att producera ett bra innehåll med människan i
centrum, som ska presenteras på gillahast.se. Samverkan sker med övriga
hästorganisationer inom HRR.
Återkoppling från Jordbruksverket gällande export av genetiskt
material
Erica informerade om återkopplingen från Jordbruksverket angående export
av genetiskt material till Kina. Med anledning av de båda medskick som
LRFs hästdelegation (efter delegationsmötet 190603) samt Hästnäringens
Avelskommitté gjort, har Jordbruksverket beslutat att inte gå vidare med
ärendet förrän en tydligare beställning finns i exportfrågan.

Höstens delegationsmöten
17 september kl 13-14.30, telefonmöte
21 oktober kl 09.30-16, LRF Stockholm

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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