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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 hade telefonmöte den 19 juni och nedan finns en
sammanfattning av de ämnen som togs upp och diskuterades vid
hästdelegationsmötet.

Hästpass, zooteknik och djurhälsoförordning
Erica informerade kort från ett informationsmöte som Jordbruksverket
anordnade den 5 maj 2017. Vid mötet konstaterades att många delar i framför
allt djurhälsoförordningen fortfarande återstår att fastställa och att det är viktigt
för hästnäringen att hålla både en tät dialog med Jordbruksverket och om
möjligt agera via nätverken i Bryssel, för att bevaka vilka förändringar som
verkligen är nödvändiga vad gäller anläggningsregistrering och journalföring
för häst. Konstaterades att det är i första hand djurhälsolagen (inte
lagstiftningen om zooteknik) som kommer att påverka djurhållarna. För
avelsorganisationerna har zootekniken större betydelse. Det är ännu oklart om i
vilken utsträckning djurhälsolagen kommer att påverka utseende av pass tex.
Erica informerade om att LRF Häst bett om ett särskilt möte med
Jordbruksverket för att diskutera och bevaka hur lagstiftningen bör införas på
svensk nivå. Fortsättning följer.
LRF Häst och HNS hade efter mötet med hästdelegationen den 25 april, fått
återkoppling från SHs medlemsmöte 1 maj 2017 gällande dialog med
Jordbruksverket. Inom ramen för samma frågeställning har LRF Häst fått en
skrivelse från en uppfödare om vikten av att kunna bedriva avelsarbete med
rimliga förutsättningar. Erica fick i uppdrag att omgående bjuda in till en
telefonavstämning kring eventuella vidare kontakter med Jordbruksverket i
frågan.
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Företagsutvecklingsaktiviteter/informationsinsatser via projektmedel från
Landsbygdsprogrammet
Projektmedel för informationsinsatser för hästföretagare söktes hos
Jordbruksverket den 1 mars 2016. LRF Häst är huvudsökande. Det digitala
utbildningspaketet som delvis finansieras av medel från
landsbygdsprogrammet, är nu startat. Ansvarig kontaktperson från HFC
(Hästföretagarcentrum=HRA, HNS, LRF Häst och LRF Konsult) är Carl
Dyrendahl på LRF Konsult. Det digitala utbildningspaketet utvecklas av
företaget Lexicon och kommer att utgöra ett material som delvis motsvarar
utbildningar inom ramen för LRFs Företagarakademi
https://www.lrf.se/foretagande/lrf-foretagarakademi/ De moduler som nu tas
fram skiljer sig från tidigare genom att vara specifikt riktade till hästföretagare.
Utöver medel från Landsbygdsprogrammet är LRF Konsult, HNS, HRA och
LRF/LRF Häst finansiärer i projektet. Projektet pågår till hösten 2017 och de
första delarna beräknas vara filmade och klara i september/oktober 2017.
Både projektansökan till Landsbygdsprogrammet och det gemensamt
finansierade projektet om digitala utbildningar, är direkta effekter av
samarbetet inom Hästföretagarcentrum (HFC) där samarbete sker mellan LRF
Häst, LRF Konsult, HNS och HRA (Riksanläggningarna).

Kvalitetssäkring av hästverksamhet
Projektledaren Anne Zetterqvist på RISE jobbar vidare med
utvecklingsprojektet för ett kvalitetssäkringssystem för hästföretagare.
Referensgruppen träffades den 9 maj på LRF i Stockholm och var välbesökt,
de flesta av organisationerna inom LRF Häst och HRR (Hästnäringens
Representationsråd) var representerade, liksom Hästföretagarna och föreningen
Hästen i Skåne.

Nya föreskrifter djurskydd häst
Jordbruksverket meddelade vid referensgruppsmötet för häst, den 22 maj, att
en remiss för nya hästföreskrifter planeras till slutet av juni månad.
Remisstiden kommer troligen att pågå till i september. Hästdelegationen bör
därför boka in ett möte under augusti för att få utrymme att diskutera remissen
om nya djurskyddsföreskrifter för häst.

Principmål strandskydd
Under december 2016 beslutade LRF att erbjuda travtränaren Robert Bergh att
bidra i frågan om strandskyddsregler och hästverksamhet. I januari 2017
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meddelades att ärendet fått prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och
miljööverdomstolen (MMÖD) ansåg att det fanns anledning att öppna ärendet.
LRF agerar genom att finansiera del av kostnaden för principmålet, då detta är
en mycket viktig fråga för många medlemmar. Ett antal yttranden från berörda
organisationer och myndigheter har lämnats in till MMÖD under våren och
målet föredrogs i sak den 4 maj, då togs också ställning till att man kommer att
göra syn på fastigheten, vilket företagaren har önskat.
Syn på fastigheten gjordes den 13 juni 2017. Markus Hoffman, LRFs expert på
vatten och växtnäring samt ansvarig jurist Lisa Kylenfelt från LRF Konsult var
på plats på gården tillsammans med Robert Bergh, liksom företrädare för LRF
Västra Götaland. Fastställande av domen kommer att ske i höst.

Nästa möte
Den 3 juli 2017 hålls ett konstituerande möte med information om vem från de
olika organisationerna som kommer att representera i hästdelegationen från och
med den 1/7 2017.
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