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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter:















Lotta Folkesson (ordförande), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lennart Gustafsson (vice ordförande), Brukshästorganisationernas
Samarbetskommitté (BRUNTE)
Maria Croon, Svensk Travsport (ST)
Kicki Ronnerberg Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
Anders Jonsson, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga
Travhästen (ASVT)
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS)
Micke Berg, Distriktshovslagarna (DH)
Kristina Johansson, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB)
Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner (Sleipner)
Helena Gärtner, Svensk Galopp (SG)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 6 december, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.
Hästföretagarcentrum
Kommande prisutdelning till Årets Hästföretagare och LRF-dag i samverkan
med Ridskolan Strömsholm
Hästföretagarcentrum håller på att avsluta arbetet med urvalet av de knappt 100
nomineringarna till utmärkelsen Årets Hästföretagare. Priset delas ut av
Hästföretagarcentrum, som är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens
Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens riksanläggningar; Flyinge,
Strömsholm, Wången. Prisutdelningen till vinnaren av Årets Hästföretagare
kommer att ske i samband med den LRF-dag för hästföretagare, som anordnas i
samverkan med Ridskolan Strömsholm. Hästföretagardagen på Strömsholm
anordnas den 18 januari 2022, inbjudan och anmälan hittar du här Kunskapsdag
inom hästnäringen - LRF. Alla intresserade välkomnas varmt till
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hästföretagardagen, där vi bland mycket annat kommer att erbjuda en
lägesrapport för hästföretagarstrategin med tillhörande handlingsplan.

LRFs arbete med en strategi om marknadssamarbeten
Susanne Lundgren och Ingrid Eilertz, båda från LRF, redogjorde för det förslag
på strategi för marknadssamarbeten, som kommer att presenteras för LRFs
riksförbundsstyrelse inom kort.
Hästdelegationen menade att flera av områdena kan vara intressanta för
hästbranschen, såsom energiområdet och besöksnäringen nämndes bland flera
andra intressanta områden. Hästköttet som värdefull råvara nämndes också, som
en del i att hitta intressanta utvecklingsområden för svenska livsmedel.
Skattefrågor
Urban Rydin, Rostur AB, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs
räkning, i samverkan med LRFs skatteexpert Martin Mörman. Tillsammans med
Jan Kleerup som representerar Svensk Galopp görs ett löpande påverkans- och
informationsarbete i skattefrågor. En arbetsgrupp sammanträder just nu med täta
intervaller för att hantera arbetet i dessa frågor. I arbetsgruppen finns utöver
ovan nämnda resurser också Erica Lindberg för LRF Häst, samt Maria Croon
och Mats Norberg, båda från Svensk Travsport. Arbetet har för närvarande
främst fokus på de båda ställningstaganden om premieloppspengar och om
beskattningsbar person, som Skatteverket tidigare publicerat. Hästdelegationen
får löpande information om pågående arbete, en sammanfattning finns här
Skattefrågan är ett fortsatt orosmoment för hästföretagarna - hur jobbar
branschen vidare med frågorna? - LRF
Konsumentköplagen
Den 3 november publicerades lagrådsremissen från regeringen avseende den
Nya Konsumentköplagen, lagförslaget finns att läsa här Lagrådsremiss En ny
konsumentköplag (regeringen.se). Det blev tyvärr såsom vi befarade, att
regeringen värderar konsumentskydd högre än djurskydd.
Lagförslaget innebär alltså inte att hästen (levande djur) flyttas till Köplagen. Att
flytta köp av levande djur till Köplagen, är något som hästnäringen gemensamt
drivit under hela utredningen och också framförde i vårt gemensamma
remissyttrande, dock en linje som vi alltså inte fått gehör för. Lagförslaget pekar
dock i en riktning som till viss del är bättre än nuvarande lagstiftning.
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Sammanfattning av förslaget till ny Konsumentköplag:
- Förslaget till ny Konsumentköplag innehåller särregler för levande djur
vid köp där priset överstiger en tiondel av prisbasbeloppet.
- Näringsidkaren har, om inte det avtalas bort, fortsatt ansvar att fel inte
förelåg vid försäljningstillfället i upp till 6 mån, men
- Konsumenten har utökat undersökningsansvar
- Förslaget är att lagstiftningen räder ikraft 1 mars 2022 och avser avtal
som ingås därefter
LRF Häst har under november arbetat med att kontakta ledamöter i
civilutskottet, för att övertyga om att det framförda alternativa förslaget
(framfört i LRFs och hästnäringens gemensamma remissyttrande), är bättre än
regeringens förslag. LRFs förslag är fortsatt att handel med levande djur ska
hanteras i Köplagen istället för i Konsumentköplagen.
Bygglov
Nuläge
LRF har besvarat remissen på den nyligen genomförda utredningen om
bygglovsregler. Som signalerat vid tidigare delegationsmöten finns tyvärr inga
föreslagna förbättringar eller förenklingar avseende bygglov för
ekonomibyggnader i hästverksamhet utan istället förslag om utökad lovplikt för
vissa ekonomibyggnader. Vårt remissyttrande är starkt kritiskt och LRF kommer
att fortsätta agera i frågan.
Mötesagenda 2022
Hästdelegationen träffas vid följande tillfällen första halvåret 2022:





11 januari 2022, kl 9-12
24 februari 2022, kl 9-12
30 mars 2022, kl 10-12
19 maj 2022, kl 10-15

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg

3(3)

