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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter: Kicki Ronnerberg
Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Annika Stalfelt, Svenska
Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska
Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport
(ST), Martin Moraeus, 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 sammanträdde den 9 november 2017 och nedan finns en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information, diskussion
och beslut vid hästdelegationsmötet.

Hästfrågorna på flera agendor i Bryssel
Hästdelegationen fick information om den senaste tidens aktiviteter i de båda
hästnätverken på EU-nivå, där LRF Häst har en roll. De båda nätverken är
European Horse Network där LRF Häst har en plats på mandat av HNS, samt
Copa Cogecas arbetsgrupp för hästfrågor där LRF Häst innehar en post som vice
ordförande.
Under november sammanträdde såväl presidiet i Copa Cogecas arbetsgrupp för
hästfrågor, som European Horse Network (EHN). Den årliga konferensen med
tema häst arrangerades av EHN i början av november och i vanlig ordning
anordnades den i Europaparlamentet (EP). Konferensen hade temat handel och
förflyttning av häst i Europa. På agendan fanns information om ett flertal olika
påverkansfaktorer på området, såsom Brexit, kommande jordbrukspolitiska
regelverk och frågan om konsumentköplag och tillämpning av denna när det
gäller handel med levande djur.
Flera av ämnena för konferensen omfattade flera frågor än svar vad gäller
påverkan för Europeisk hästnäring, då många delar återstår att fastställa vad
avser såväl Brexit som kommande jordbrukspolitiska regelverk (CAP). Vad
avser konsumentlagstiftningen informerade EU-parlamentariker Fredrick
Federley om den pågående process i EP, där en röstning är inplanerad i frågan
under december. Flera diskussioner och process återstår dock i såväl EU-
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Kommissionen som i Ministerrådet, men Federley menade att det på flera håll
finns ett starkt stöd för att nuvarande lagstiftning inte är tillämplig för handel
med levande djur.

Projekt Hästföretagare 2030
Projektledare Carl Dyrendahl informerade om det inledande arbetet i projektet.
Just nu pågår en dialog med branschen och Carl informerade också om
kommande möte med Hästrådet 11 januari 2018, vilket hålls på LRF i
Stockholm. En dialog med LRFs regioner inleds under november och ytterligare
förankring och dialog kommer att genomföras fram till Hästrådet i januari 2018.
Syftet med Hästrådet är att samla hästbranschen för att gemensamt diskutera
förutsättningarna för en branschgemensam hästföretagarstrategi för att ta ett
omtag i hästföretagarfrågorna med siktet inställt på 2030. Carl och Erica arbetar
vidare med planeringen av Hästrådet.

Långsiktig finansiering av LRF Häst
Anders Holmestig, vice vd på LRF informerade hästdelegationens ledamöter om
den process som pågår gällande medlemsavgifter för organisations- och
intressemedlemmar i LRF, vilket för hästorganisationernas del kommer att bli
aktuellt från och med 2019. En dialog kommer att inledas med samtliga
organisationer för att se över förutsättningarna för fortsatt finansiering av LRF
Häst. LRF kommer även fortsatt att finansiera del av verksamheten enligt
tidigare upplägg.

Verksamhetsplanering och budget fastställdes för 2018
Hästdelegationen fastställde verksamhetsplan och budget för 2018, baserat på
den process som genomfördes vid hästdelegationsmötet den 17 oktober.
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Mötesplanering våren 2018
Hästdelegationen fastställde vårens mötesplanering och sammanträden kommer
att hållas vid följande tillfällen:
22 januari, 10-16 LRF Stockholm
5 mars, telefonmöte
8 maj, 10-16 Ljusdal
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