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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 11 januari 2022, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.
Hästnäringen i Siffror har fått nya funktioner
Under december lanserade hästnäringen gemensamt (HNS, SvRF, ST, ATG
med flera samarbetspartners), en ansiktslyftning av vår statistikmodell
Hästnäringen i Siffror. Under 2021 har Högskolan Dalarna och
hästorganisationerna arbetat med förfining av utseende och innehåll i
statistikmodellen Hästnäringen i Siffror. Dessutom har nya undersökningar
som mäter hästhållares kostnader och konsumtion genomförts och inkluderats i
modellen. Basåret för de nya mätningarna är 2019, ”pandemiåren” omfattas
alltså inte i underlaget. De nya undersökningarna om hästhållares kostnader
uppvisar inga statistiskt säkerställda förändringar sedan sist (2016). Mera
information finns här Hästnäringen i Siffror har fått nya funktioner - LRF
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Aktuellt läge i utredningen om veterinärtillgång
Anna Forslid rapporterade från sin roll i den pågående statliga utredningen om
veterinärtillgång. Delegationen fick utrymme att ställa frågor samt göra
medskick. Behörighetsfrågor diskuterades, Anna tar med sig inspelen till
utredningen.

Aktuellt läge i framtida gemensamma jordbrukspolitiken (CAP)
Sofia Björnsson från LRF redogjorde för nuläget och den av regeringen
nyligen presenterade strategiska CAP-planen.
Sammanfattningsvis finns i nuläget inte förutsättningar för en starkare ställning
för häst och hästföretagande i den framtida jordbrukspolitiken, inför
kommande CAP-period. En situation med totalt sett minskade stödnivåer är ett
faktum för många olika typgårdar (exempelberäkningar presenterades vid
mötet), det är dessvärre en situation som delas med de flesta andra
produktionsgrenar.
Förtydliganden kring frågan om registrering av
foderanläggning/foderföretagare
Information sammanfattad enligt uppdrag vid delegationsmöte 211206
Vid delegationsmötet i december uppstod frågor om registrering av
foderanläggning som en foderföretagare behöver göra, och vad som gäller och
för vem. I Jordbruksverkets information jo19_7.pdf (jordbruksverket.se)
framgår bland annat följande:






Foderhygienförordningen omfattar all verksamhet som bedrivs av
foderföretagare i alla led från och med primärproduktion av foder till
och med utsläppande av foder på marknaden.
Foderföretagare är alla som i sin verksamhet med eller utan vinstsyfte
bedriver produktion, framställning, bearbetning, lagring, transport eller
distribution av foder och producenter som producerar eller lagrar foder
för utfodring av livsmedelsproducerande djur på sin egen
jordbruksanläggning.
Hästar betraktas i normalfallet som livsmedelsproducerande djur, men
om det i hästpasset står att djuret inte ska användas i livsmedelskedjan
betraktas dessa djur som icke-livsmedelsproducerande djur.
En foderanläggning är de utrymmen i verksamheten där foder hanteras.
Kravet är att alla foderanläggningar, som används inom någon del av
foderhanteringen, ska anmälas till Jordbruksverket.
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När det gäller primärproducenter inom foder betraktar Jordbruksverket
varje jordbruksfastighet som en foderanläggning, om foder hanteras
som ett led i primärproduktionen av foder eller livsmedel.
Tidigare skulle registreringen av foderanläggning göras hos
Jordbruksverket, men sedan 2021 ska anmälan/registrering ske till
respektive Länsstyrelse. Det var från och med årsskiftet 2020/2021 som
länsstyrelsen tog över ansvaret för registret över foderanläggningar i
primärproduktionen från Jordbruksverket. Det innebär att producenter
som ska anmäla en ny foderanläggning numera gör det direkt till sin
Länsstyrelse.
Foderanläggningar/producenter som blandar in läkemedel eller tillsatser
i fodret ska dock fortsatt vara registrerade även hos Jordbruksverket.
Undantag finns (utöver hästar som är kryssade i passet), läs mera i
broschyren eller här Producera och hantera foder på lantbruk och annan
primärproduktion - Jordbruksverket.se

Nationell Strategi för hästföretagande - handlingsplan 3.0
Carl Dyrendahl, projektledare för Nationell strategi för hästföretagande,
redogjorde för nuläget med uppdatering av handlingsplanen. Carl gjorde en
kort genomgång av tänkta förändringar och nyheter i kommande
handlingsplan. Den nya handlingsplanen kommer inom kort att skickas ut på
remiss till samtliga initiativtagare.

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 påverkansoch informationsarbete i skattefrågor. En arbetsgrupp sammanträder löpande
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. Via vår
hemsida erbjuds löpande information om pågående arbete, en sammanfattning
finns här Skattefrågan är ett fortsatt orosmoment för hästföretagarna - hur
jobbar branschen vidare med frågorna? - LRF
Den 10 januari 2022 kom det positiva beskedet att HFD hade fastställt
Skatterättsnämndens beslut om att det är moms på premieloppsersättningen.
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Erica poängterade att detta dock inte löser frågan om beskattningsbar person. Å
andra sidan är detta klargörande om moms på premieloppspengarna, ett viktigt
steg i rätt riktning då utfallet är till fördel för fortsatt arbete med
påverkansarbetet i frågan om beskattningsbar person.
Den 24 och 28 januari hålls nya informationsträffar kring skattefrågorna
kopplat till häst. Träffarna är digitala, kostnadsfria och anordnas av LRF Häst,
ST och SG gemensamt. Information från de digitala träffarna kan i efterhand
nås via LRF Hästs hemsida Ta del av informationsmaterialet från
webbinarierna om Skatteverkets ställningstagande - LRF
Internremiss på utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU
2021:67)
Martin Mörman, LRF redogjorde kort för de olika delarna i utredningens
förslag, och kommenterade kort bakgrund och argument som lyfts inför LRFs
utkast till yttrande. Martin betonade att den återbäring på dieselskatten som
finns idag kommer att fasas ut, så inriktningen har varit att hitta möjliga vägar
att kompensera för detta.
Delegationen menade att förändringen är i en riktning som är rimlig med tanke
på den situation vi befinner oss i. Därför delar delegationen LRFs uppfattning
som beskrivs i utkastet till remissyttrande. Det av utredningen föreslagna
inkomstskatteavdraget föreslås kunna utnyttjas av hästföretagare, men vissa
begränsningar finns beskrev Martin. Gränsdragningsproblematik för
hästföretagare diskuterades som ett orosmoment, men påtalades också att den
problematiken är omöjlig att undkomma helt. Erica fick i uppdrag att
sammanställa delegationens inspel och skicka mailvägen för godkännande i
delegationen. Erica fick också uppdrag att stämma a v med LRF Kött om tänkt
inriktning på deras svar på internremissen. Deadline för internremissen är den
17 januari.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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