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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter: Maria Sundin,
Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Åse Ericson, Svenska
Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska
Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk
Travsport (ST), Annika Bergman, 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 har haft möte den 25 april då hela delegationen
samlades på Mälarhöjdens Ridskola hos Eva Netterberg med personal.
Under en rundvandring berättade Eva om verksamheten och
hästdelegationen fick en bild av de utmaningar som finns med att driva en
animaliebaserad verksamhet tätortsnära. Nedan finns en sammanfattning
av de områden som togs upp och diskuterades vid hästdelegationsmötet.

Utredning framtida intresse/organisationsmedlemskap i LRF
Bo Rasmussen (LRF) informerade om det arbete som just nu pågår inom LRF
för att skapa en ny struktur för intresse/organisationsmedlemmar i LRF.
Styrelsen kommer inom kort att fatta ett inriktningsbeslut inför stämman om
modellen för kommande serviceavgifter. Stadgeändringar kommer att göras vid
stämman medan avgifternas storlek kommer att beslutas under hösten 2017 av
LRFs riksförbundsstyrelse.

Enkät om kommande program för den gemensamma jordbrukspolitiken
(CAP)
Sofia Björnsson informerade om pågående arbete inom LRF vad avser framtida
CAP. Kommande CAP-period kommer med stor sannolikhet att senareläggas,
bl a med anledning av Brexit och den kommande diskussionen om Junckers
vitbok om hur EU ska se ut framöver. Förslag till EUs långtidsbudget för
2021-2027 (inklusive budgeten för nästa CAP) var planerad till hösten men
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kommer troligen att presenteras våren 2018 istället menar Sofia, och strax
därefter kommer EU-kommissionens förslag till nästa CAP-regelverk.
Sofia kommenterade också det utkast till enkätsvar som skickats ut för LRF
Hästs räkning, och som bygger på LRFs enkätsvar med vissa modifieringar för
hästverksamhet. Hästdelegationen gav Erica i uppdrag, att i samråd med Sofia,
i LRF Hästs svar ytterligare betona följande delar:
•

vikten av att stötta företagandet generellt, ”farming” kan
ofta vara ett för snävt begrepp

•

tydligare påtala vikten av arbetet med landskapsvård
oavsett vilken mule som används
vi ska vidare påtala bredden av begreppet produktion,
vilket också kan vara, landskapsvård, produktion av
levande djur, erbjudanden och upplevelser osv.

•

Nya djurskyddsföreskrifter
Erica rapporterade från senaste mötet med Jordbruksverkets arbetsgrupp för
nya hästföreskrifter på djurskyddsområdet. En remiss beräknas skickas ut från
Jordbruksverket före sommaren.

Hästsverige
Titti Jöngren (SH) informerade om de diskussioner som för närvarande pågår
gällande www.hastsverige.com vilken LRF var med och delfinansierade vid
starten för fem år sedan. Detta var innan LRF Häst bildades och Titti ansvarade
för frågan för LRFs räkning då sajten skapades. Nu ska sajten utvecklas och
förnyas. Kan/bör LRF Häst ha en roll i den fortsatta utvecklingen?
Hästdelegationen förde en diskussion. Konstaterades att sajten upplevs som
mycket bra och informativ, professionellt skött och väl uppdaterad.
Konstaterades även att LRF Hästs budget tyvärr inte medger utrymme för
medfinansiering av sajten i framtiden och att även de personella resurserna hos
LRF Häst är ytterst begränsade.
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Hästråd 2017
Erica och Lotta föreslog att Hästrådet förläggs till hösten 2017 istället för som
planerat i maj månad. Detta mot bakgrund av de många aktiviteter/förändringar
som ligger i startgroparna hos LRF Häst just nu. Se även separat punkt om
beviljat projekt via Landsbygdsprogrammet.

Aktuellt läge skattefrågan
Mats Norberg (LRF Konsult) beskrev en åtgärdsplan som LRF Häst och LRF
Konsult Skattebyrån gemensamt tagit fram vid en workshop den 2 februari
2017. Bättre förutsättningar för hästföretagande och att likvärdiga bedömningar
sker oavsett vilket företag man driver, är målsättningen med arbetet.

Bonus malus
Frågan lyftes då förslaget om bonus malus kommer att påverka företagare inom
de gröna näringarna och inte minst hästföretagare som behöver tunga fordon i
sin verksamhet. Lotta har blivit intervjuad av tidningen Ridsport om förslaget
om bonus malus, dvs en straffskatt för större/äldre fordon. Lotta har svarat i
linje med vad LRF driver i frågan:
• LRF verkar för att undanta företag som behöver tyngre
fordon i näringsverksamheten från Malus-systemet i
kontakter med regeringskansliet.
• Det är viktigt att styrmedel för en fossilfri fordonsflotta
inte missgynnar biodrivmedel och biogas. Bonus-Malus
tar inte hänsyn till att klimatpåverkan från fordon kan vara
näst intill noll om fordonet kör på biodrivmedel.
• LRF välkomnar en reduktionsplikt för ökad inblandning
av biodrivmedel i bensin och diesel.
Delegationen poängterade att det handlar om fordon som behövs på
landsbygden oavsett de används inom näringsverksamhet eller ej. Lotta
informerade om att en debattartikel i ämnet kommer att skrivas från LRF inom
kort.

Ansökan om företagsutvecklingsaktiviteter/informationsinsatser via
Landsbygdsprogrammet
Projektmedel för informationsinsatser för hästföretagare söktes hos
Jordbruksverket den 1 mars 2016. LRF Häst är huvudsökande. I slutet av mars
2017 nåddes LRF Häst av beslutet att sökta medel beviljas till 100 %. Detta
innebär till exempel att årets Hästföretagardagar kommer att kunna genomföras
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i större omfattning än tidigare planerat; 20 träffar kan genomföras istället för
10 och till högre kostnad per träff. Ett antal arbetsmiljöträffar ingår också i
projektplanen liksom informationsträffar i hästföretagarfrågor och
hästbeskattning, de senare i digital form.

Kvalitetssäkring av hästföretag
Ett första projektmöte har hållits med projektledaren Anne Zetterqvist på RISE
för genomförandet av utvecklingsprojektet för ett kvalitetssäkringssystem för
hästföretagare. Referensgruppen fylls på från organisationerna och ett första
referensgruppsmöte är inplanerat den 9 maj på LRF i Stockholm. Samtliga
organisationer i LRF Häst, Hästnäringens Representationsråd och
organisationen Hästföretagarna har fått inbjudan att delta med en representant i
referensgruppen. Inför referensgruppsmötet kommer det att finnas ett första
utkast på hur ett kvalitetssäkringssystem skulle kunna utformas för
hästföretagare. Fortsättning följer.

Konsumentköplagen
Härdelegationen fick en uppdatering av läget i frågan om konsumentköplagen.
Frågan är just nu aktuell på såväl svensk nivå som på Bryssel-nivå. LRF Häst
har anlitat LRF Konsults expert på området för att bidra med arbetet kring ett
kompromissförslag till EU-parlamentet, ett arbete som planeras slutföras inom
kort, mera information följer vid mötet. Nyligen meddelade Fredrik Federley
via en artikel på http://www.atl.nu/lantbruk/eu-enighet-pa-skuggmote-omandrad-koplag/ att tongångarna inom EUs marknadsutskott är positiva till
förändring av köplagen för levande djur, ett mycket positivt besked. På svensk
nivå har frågan lossnat rejält i samband med ett reservationsyttrande vid ett
möte i riksdagens civilutskott i slutet av mars, där en majoritet ansåg att
regeringen skulle få i uppdrag att se över konsumentlagstiftningen och arbeta
på såväl svensk som europeisk nivå. Riksdagens tillkännagivande tillsammans
med Federleys förslag i EU-parlamentet (om att undanta levande djur från
konsumentlagstiftningen), är de två hittills tydligaste framgångarna i frågan om
Konsumentköplagen.
Enligt uppgift är fortsatt påverkansarbete från näringen avgörande, processen
kommer att ta tid och frågan är fortsatt svår mot bakgrund av risken för att
förändringar i konsumentköplagen uppfattas som sänkning av
konsumentskyddet.
Mötesagenda för LRFs Hästdelegation våren 2017
19 juni kl 10-11.30
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