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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)
Andrea Barth, 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)
Kenneth Orremark, Distriktshovslagarna (DH)
Kristina Johansson, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB)
Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner (Sleipner)
Harald Dörum, Svensk Galopp (SG)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse
(HNS) (adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 19 maj 2022, mötet hölls
fysiskt och digitalt. Rapporten innehåller en sammanfattning av
punkterna på mötet samt information från den skriftliga
verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje
delegationsmöte.

Aktuellt från respektive organisation
Samtliga närvarande representanter redogjorde i vanlig ordning för
aktuella frågor och även denna gången fokuserades en stor del av
rapporterna på situationen med anledning av kriget i Ukraina och de
ökande priserna på insatsvaror. Läget rapporterades generellt fortsatt
mycket oroligt och frustrerande för hästföretagarna. Önskemål
framfördes om behovet av tydliga och mera konkreta exempel på hur
hästnäringen påverkas av kostnadsläget. Erica fick i uppdrag att ta med

Rapport
hästdelegation
2022-05-19

frågan för vidare hantering i både LRFs SKG (Strategiska Krisgrupp)
och i arbetsgruppen för HFC (Hästföretagarcentrum).

Skattefrågor i hästverksamhet, lägesrapport
Urban Rydin, Rostur AB, arbetar på uppdrag av LRF Häst, ST och SG
med ett antal olika uppdrag om skattefrågor kopplat till hästföretagande.
Urban gjorde en genomlysning av frågorna kring skatt och häst.
Kompletteringar gjordes från Maria Croon (ST) och Erica Lindberg
(LRF), som också deltar aktivt i arbetsgruppen vilken fortfarande
sammanträder tätt. Mötet mellan branschföreträdare och Skatteverkets
GD som hölls i början av april återgavs som positivt även om vi ännu
inte sett resultaten av mötet. SKV erbjöd vid mötet att se över
ställningstagandet om beskattningsbar person, dock angavs inte i vilka
delar eller på vilken detaljnivå. Utöver detta har flera politiska
kontakter tagits och branschens bedömning är att intresset för frågan är
stort hos flera av de politiska partierna. Frågan om beskattningsbar
person och dess hantering hos SKV är fortsatt en av hästnäringens
största utmaningar.

Lägesrapport litteratursammanställning häst och miljömässig
hållbarhet
Kristina Jacobsson från Häst i Väst redogjorde för det pågående arbetet
med att göra en litteratursammanställning på området hästens
miljömässiga påverkan. Arbetet finansieras av LRF Häst och HNS och
pågår fram till halvårsskiftet. Uppdraget syftar till att hitta och
sammanställa bred och väl grundad information om både positiv och
negativ påverkan på den miljömässiga hållbarheten.
Hästdelegationen uppmanas att spela in synpunkter på ett antal frågor
som Kristina ställde under mötet.

Aktuellt läge i utredningen om veterinärtillgång
En skriftlig rapport hade lämnats inför mötet med uppmaning till
hästdelegationen att spela in synpunkter på ett antal frågeställningar
kring hästnäringens önskemål och behov vad gäller veterinär
jourverksamhet. Det är viktigt att hästföretagarnas inspel kommer
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utredningen till del. Anna Forslid, som sitter i utredningens expertgrupp
för LRFs räkning, ansvarar för att ta med hästdelegationens samlade
inspel till utredningen.

Hästen i CAP, djurvälfärdsersättningar och gräspaket
Sofia Björnsson från LRF informerade om ett förslag som LRF avser att
gå fram med till landsbygdsministern inom kort. Sofia presenterade
nuläget i dialogen kring ett ”gräspaket” och ville ha delegationens syn
på utkastet på brevet till landsbygdsministern.
Brevet innehåller en uppmaning om behovet av något som LRF valt att
kalla ”gräspaket”, med syftet att väga upp delar av de negativa
konsekvenserna av förändringarna i nya CAP, med fokus på de
gräsätande djurslagen. LRF ställer sig till exempel inte bakom
regeringens beslut att inte ha med en miljöersättning för vallodling likt
den ersättning som finns i nuvarande CAP. LRF ser också behov av
ytterligare djurvälfärdsersättningar för betande djur liksom ytterligare
justeringar av ersättningsnivåerna och innehållet i kompensationsstödet.
Sammantaget kräver detta gräspaket ytterligare nationell
medfinansiering, skriver LRF i brevet. Sofia fick inspel från
delegationen. Med en tydlig signal om att eventuella detaljer behöver
diskuteras vidare, gjorde delegationen medskicket att föreslaget
övergripande innehåll i ett eventuellt framtida gräspaket var väl avvägt i
nuläget. Sammantaget ansåg hästdelegationen att det är ett bra initiativ
med gräspaket för att lindra de negativa effekterna av kommande CAP
för företagare med häst, nöt, får.
Hållbarhet/övergödning
Effekter av Övergödningsutredningen
Det har under maj signalerats att Miljödepartementet inte avser att lägga
fram någon proposition baserad på Övergödningsutredningen under
detta året. Det arbetet har prioriterats ned ytterligare. Anledningen är
sannolikt både de händelser som just nu sker i vår omvärld och att man
valt att sambereda Övergödningsutredningen med andra utredningar,
vilket gör att tidsplanen ändrats.
Resultat av tillsynskampanjen 2021, växtnäring på hästgårdar
Under april månad presenterades resultat från Jordbruksverkets
tillsynskampanj kring växtnäring på hästgårdar. Kampanjen
genomfördes tillsammans med 80 kommuner under mars-september
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2021 och handlade om hästgödselhantering och växtnäringsläckage på
hästgårdar. Kampanjen var frivillig för kommunerna att delta i.
Resultatet av tillsynen på de 737 hästgårdarna som fick tillsynsbesök,
visar att det är hög lagefterlevnad generellt, även om kunskapsluckor
finns på vissa områden, där dokumentation nämns som ett av områdena.
Resultaten av tillsynen visar hög lagefterlevnad både när det gäller
lagringskapacitet och spridningsareal samt att mockning i hagar som
används året runt sker i hög utsträckning. Rapporten finns att läsa på
Jordbruksverkets hemsida Växtnäringstillsyn på hästgårdar 2021
(jordbruksverket.se)

Möte med Fritidsodlingens Riksförbund (FOR) om pyralider i
hästgödsel via halm
LRF Häst har tillsammans med LRF Växtodling och LRF Trädgård
träffat FOR för att diskutera frågan om pyralider som kan skada vissa
grödor. Information om frågan finns utlagd på samtliga berörda
branschers webbar på LRFs hemsida. Här finns info hos LRF Häst:
Viktigt att tänka på för dig som hanterar halm och gödsel - LRF

Hästföretagarcentrum
I nuläget är tillgängliga projektmedel för att anordna
hästföretagardagar, antingen nyttjade eller bokade, varför vi nu stängt
möjligheten för ytterligare intresseanmälningar att anordna
hästföretagardagar.
De hästföretagardagar som för närvarande planeras/genomförs är en
serie träffar i regi av våra tre riksanläggningar (digitala och fysiska).
Utöver detta genomförs just nu digitala informationsträffar om hur man
i hästverksamheter kan hantera likviditeten i det läge som uppstått med
anledning av kris, krig och skenande priser på insatsvaror.
Konsumentköplagen och skattefrågorna är ytterligare områden där
informationsträffar finns inplanerade.

Rapporten sammanfattad av

Erica Lindberg
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