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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)
Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
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 3 juni 2019, denna gång på
Grindtorps Gård i Åkersberga hos Titti och Lennart Jöngren. Dagen
inleddes med ett studiebesök på gården som omfattar ett stort antal olika
verksamheter där inackordering av hästar, nötköttsproduktion,
lammproduktion, foder- och vedförsäljning utgör några.
På eftermiddagen hölls delegationsmötet där huvudpunkterna bestod av
halvtidsuppföljning av verksamheten 2019 och utvärdering av
delegationsarbetet. Mötet inleddes i vanlig ordning med en rapport från
varje enskild organisation och aktuella frågor presenterades från var och
en av ledamöterna. Rapporten innehåller en sammanfattning av de punkter
som diskuterades vid hästdelegationsmötet.

Halvtidsuppföljning av LRF Hästs verksamhet 2019
Erica Lindberg redogjorde för utfallet hittills i LRF Hästs verksamhetsplan.
Inom samtliga områden i verksamhetsplanen hade aktiviteterna markerats med
”trafikljusmarkeringar” och delegationen diskuterade utfall och fortsatt arbete
under kommande halvår. Områdena i verksamhetsplanen är:
•

Påverkansarbete (näringspolitik och regelförenkling)
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•
•

Företagsutveckling
Opinionsbildning/kommunikation

Det konstaterades att ett aktivt arbete pågår för samtliga områden och det
generella läget, utmaningar och framgångar hittills inom varje område lyftes för
dialog.
Inför 2019 konstaterade hästdelegationen att Hästföretagarstrategin och
handlingsplanen ska genomsyra hela verksamhetsplanen för LRF Häst och det
arbetssättet har inletts väl. Hästföretagarstrategin/handlingsplanens
åtgärdspunkter som åligger LRF Häst är till övervägande delar påbörjade och
aktivitet pågår. Frågan om hästens roll i den gemensamma jordbrukspolitiken
fortsätter hanteras inom ramen för det arbete som sker i samband med LRFs
inspel kring den nationella strategiska planen för CAP. Det nya regelverket
kommer troligen att försenas. Kompensationsstödet är fortsatt en huvudfråga för
LRF vad gäller häst, men också andra delar inom det jordbrukspolitiska
regelverket är föremål för påverkansarbete, såsom möjligheterna att söka olika
former av projektstöd där vokabulären och avgränsningarna ofta utgör hinder för
hästverksamhet att söka ersättningar. CAP fortsätter vara en stående punkt på
delegationsmötena under ledning av de medarbetare på LRF som arbetar heltid
med jordbrukspolitiska frågor.
På området regelförenkling konstaterades att frågan om konsumentköplagen via
lagändring på EU-nivå under året kommer att bli en nationell påverkansfråga
istället för en EU-fråga då det kommer att bli frivilligt för medlemsstaterna att
utesluta levande djur ur konsumentlagstiftningen. Detta är en stor framgång på
EU-nivå, en framgång för både LRF Häst och HNS som aktivt samarbetat i
frågan. Å andra sidan krävs fortsatt påverkansarbete nationellt och regelverket
kommer i framtiden sannolikt att tillämpas olika i olika länder.
Bygglovsfrågan för hästföretagare fick äntligen framgång i samband med Markoch miljööverdomstolens uttalande i en vägledande dom om bygglov från den 30
april 2019. En verklig seger för LRF Häst i en fråga där två olika domar de
senaste åren, båda avgjorda i Mark- och miljööverdomstolen, har tydliggjort att
de sk jordbruksundantagen i såväl strandskyddsreglerna som i plan- och
bygglagen, ska omfatta hästverksamhet. De senaste veckornas dialog med
medlemmar som har pågående bygglovsärenden, visar dock att det kommer att
bli gränsdragningsfrågor även här. Avgränsningen vad som är tillräcklig
omfattning på jordbruk har visat sig vara en frekvent ställd fråga i de kommuner
som för tillfället hanterar ärenden kopplade till häst. Konstaterades också att
kommunikationsarbetet behöver fokuseras ytterligare för att informera ännu
mera om vad LRF Häst gör i sin löpande verksamhet.
Inom området företagsutveckling diskuterades kvalitetsmärkningen samt de
företagarerbjudanden som tagits fram, flertalet inom ramen för samarbetet
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Hästföretagarcentrum (HFC, ett samarbete mellan LRF Häst, LRF Konsult, HNS
och riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången).
SMAK Certifiering AB tog från och med mitten av mars över ansvaret för att
drifta och förvalta det system för certifiering som fått namnet Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet. Certifieringen lanserades under andra halvan av mars 2019 och
har marknadsförts på ett antal hästföretagardagar liksom vid Hästföretagarforum
i Göteborg samt i sociala medier. Marknadsföring kommer att fortsätta under
året via hästföretagardagar, hemsidor och i sociala medier. I slutet av maj månad
fanns ett 30-tal intresseanmälningar för kvalitetsmärkningen och under juni får
de första hästföretagen revisionsbesök genomförda av SMAK Certifiering AB.
Samtliga organisationer i hästdelegationen uppmanas att sprida information i
egna organisationer och nätverk:
https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/kvalitetsmarkt-hastverksamhet/ och
länka gärna till SMAKs egen hemsida:
http://www.smak.se/certifieringar/certifiering-for-kvalitetsmarkthastverksamhet-och-kvalitetsmarkt-hastgymnasium/ där alltså båda
certifieringarna marknadsförs.
HYN har på sin hemsida information om Kvalitetsmärkt Hästgymnasium, som
också lanserades under mars månad: https://www.hyn.se/kvalitetsmarkthastgymnasium/

Diskussion om behov av specifik policy gällande avel och genetiska defekter
hos häst
Vid delegationsmötet i februari 2019 diskuterades ett antal
policys/positioner/ställningstaganden inom LRF. I samband med policydiskussionerna ställdes frågan om det finns behov av en särskild policy för
hästavel med fokus på hur man förhåller sig till genetiska defekter.
Hästdelegationen konstaterade efter dialog att de fyra punkter som berör avel
med djur i LRFs position ”Riktlinjer för en hållbar produktion” är tillräckliga.
Detta då riktlinjerna tydligare omfattar häst, då positionen nyligen genom
namnbyte beslutades att ändras till att omfatta alla djurslag (rubriken var tidigare
”Riktlinjer för hållbar livsmedelsproduktion”). Hästdelegationen menar att den
detaljnivå som finns där är tillräcklig och att ytterligare detaljer kan hanteras i
avelsorganisationernas egna rekommendationer.
De punkter som omfattar avel i ovan nämnda riktlinjer är följande:

3(5)

Rapport
hästdelegation
2019-06-03

•

•
•
•

Avel ska inriktas på förbättring av produktionsegenskaper samt
egenskaper som innebär ökad motståndskraft mot sjukdomar, sund
konstitution, lätta förlossningar och god hållbarhet.
Avel som begränsar djurens möjlighet att bete sig naturligt ska inte
bedrivas.
Avel med gener som medför hälsoproblem, förlossningsproblem,
beteendestörningar eller hög stresskänslighet ska inte tillämpas.
Den genetiska variationen hos husdjuren ska bevaras.

Gällande kunskap om genetiska defekter och det kunskaps/forskningsbehov som
finns, bestämdes att Lotta Folkesson och Karolina Lagerlund som båda har roller
i Stiftelsen Hästforskning tillser att frågan hanteras den vägen. Lotta och
Karolina informerade också om att frågan redan hade lyfts vid de strategidagar
som SHF genomförde under maj månad.

Förfrågan från Jordbruksverket om branschens intresse av export av
genetiskt material till Kina
Frågan diskuterades baserat på underlag utsänt före mötet där en fråga i ämnet
ställts från Jordbruksverket. Samtliga organisationer i delegationen tycker att det
är positivt med initiativet från Jordbruksverket och att LRF Häst tillsammans
med HNS och Hästnäringens Avelskommitté, ska bidra till arbetet i den
utsträckning det finns möjlighet och kompetens. Dock poängterades att
omfattningen av export av genetiskt material till Kina sannolikt kommer att vara
begränsad under den närmaste tiden. Erica fick i uppdrag att framföra signalen
till Jordbruksverket och också att ställa frågan om eventuella kostnader för
branschen i ett läge där export blir aktuellt.

Utvärdering av arbetet i hästdelegationen
Enligt arbetsordningen görs en årlig utvärdering av arbetet i delegationen. Lotta
inledde processen med att ställa ett antal frågor om det praktiska upplägget av
hästdelegationens arbete såsom antalet möten, platser, utsänt material etc.
Därefter följde en öppen diskussion om hur arbetet i delegationen fungerar.
Hästdelegationen är övergripande nöjd med arbetet och ordförande
sammanfattade diskussionen med att det är god kontroll, bra tydlighet och vi
jobbar med viktiga frågor. Vi får mycket gjort, vi har en bra samverkan och ett
bra diskussionsklimat.
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Flera poängterade också vikten av att vi håller varandra uppdaterade på ett bra
sätt och att det upplevs väsentligt att finnas med i sammanhanget där öppenheten
och att driva frågorna gemensamt är centrala delar.

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

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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