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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 22 januari 2018 och nedan finns en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information, diskussion
och beslut vid hästdelegationsmötet.

Företagsutvecklingsaktiviteter/informationsinsatser via
Landsbygdsprogrammet
Lanseringen av den digitala utbildningen för hästföretagare – Driva hästföretag gjordes den 15 december och nu fortsätter kommunikationen i form av en
nytillsatt kommunikationsarbetsgrupp inom ramen för Hästföretagarcentrum.
Produkten marknadsförs också i samband med Hästföretagarforum i Göteborg i
februari.
Planeringen av hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar fortsätter under Carl
Dyrendahls ledning. Sju hästföretagardagar hölls under hösten och ytterligare
några är inplanerade under våren 2018. Fortfarande finns utrymme för flera (20
totalt). Ett tiotal arbetsmiljöträffar är inplanerade till och med våren 2018.

Skattefrågor, branschsamverkansmöte hos Skatteverket samt vinst i
golfdomen
Branschsamverkansmöte med Skatteverket
Den 14 december 2017 anordnade Skatteverket (SKV) det andra av två årliga
branschsamverkansmöten med hästbranschen, för dialog av pågående aktiviteter
och aktuella skattefrågor. LRF Häst presenterade den digitala
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företagarutbildningen som lanserades dagen efter mötet med SKV, samt
redogjorde kort för pågående aktiviteter inom ramen för LRF Häst.
Efter branschsamverkansmötet med SKV den 14 december 2017, har SKV
släppt ytterligare ett ställningstagande gällande prispengar och moms. Detta
ställningstagande (daterat 171220) kan läsas här:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365964.html?date=2017-12-20)
Dialogen fortsätter och hanteringen av det under december sökta
förhandsbeskedet (LRF Konsult) kommer att ge mera information om hur SKV
kommer att hantera momsfrågan gällande prispengar.
Ridning som friskvård
Svenska Ridsportförbundet har länge drivit frågan om ridsport som friskvård,
den senaste tiden också med stöd från LRF Häst och LRF Konsult. Den 12
januari 2018 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) att golf ska
räknas som avdragsgill friskvård. Skatteverket meddelade i sitt pressmeddelande
att en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av
motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela
personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget
eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat
ansetts kräva dyrare utrustning, men så länge en förmån i form av
friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en
skattefri personalförmån menar man från SKV. Vidare ger SKV som exempel att
den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag
till det.

Djurskyddsfrågan, nya föreskrifter
Under september 2017 besvarade LRF Häst tillsammans med övriga
hästnäringen den remiss om nya djurskyddsföreskrifter (remiss från
Jordbruksverket) som skickades ut i juni 2017. Hästnäringen skickade ett
remissyttrande som avspeglade en omfattande kritik mot förslaget. Under
november 2017 meddelade Jordbruksverket att man kommer att skicka
föreskrifterna på en ny remissrunda.

Principmål strandskydd
Mark- och Miljööverdomstolen meddelade i slutet av november ett för svensk
hästnäring mycket positivt besked i frågan om strandskydd och häst. Travtränare
Robert Bergh fick rätt att använda marken inom strandskyddat område till sin
hästverksamhet. En viktig seger för berörd företagare och för hela hästnäringen.

2(4)

Rapport
Hästdelegation
2018-01-22

Konsumentköplagen och Brysselarbete
Frågan är fortsatt aktuell, framför allt på Brysselnivå. För EU-parlamentets
marknadsutskott har röstningen åter skjutits framåt i tiden, nu planeras
röstningen ske i februari 2018. Enligt Europaparlamentariker Fredrick Federley
finns dock stort stöd för frågan i Marknadsutskottet (IMCO) och troligen även
när frågan bereds bredare i hela EU-parlamentet.

Examensarbete hästslakt klart
SLU-student Stina Ernstsson slutförde under januari sitt examensarbete om
hästslakt, examensarbetet hade initierats av LRF Häst. Redovisning för opponent
skedde den 9 januari på SLU och det skriftliga arbetet sammanställs för
närvarande. Stina kommer att presentera sina resultat vid ett kommande
hästdelegationsmöte. Bl a innehåller examensarbetet en omfattande
intervjustudie med slakterier som slaktar alternativt valt att inte slakta häst, samt
ett antal klargöranden gällande regelverk på området.

Återkoppling från Hästråd den 11 januari – Hästföretagarstrategi
Carl Dyrendahl, projektledare för LRF Hästs satsning på en
hästföretagarstrategi, inledde med att återkoppla från Hästrådet den 11 januari.
Det konstaterades att hästnäringen var enig i att det finns behov av en
branschgemensam hästföretagarstrategi.
Nästa steg är att LRF Häst samlar en mindre arbetsgrupp med målet att
sammanfatta resultaten från den 11 januari genom att föreslå en vision,
övergripande målsättning och ett förslag till strategi. Återträff kring
strategiarbetet sker den 19 april 2018, på LRF.

#visparkarbakut – hur agerar vi från LRF Häst?
Sara Westholm (HNS) inledde med att presentera det upprop som hästnäringen
är mottagare av, gällande trakasserier i näringen. Sara informerade också om det
sedan tidigare startade arbetet under ledning av Prevent, som hästnäringens
organisationer deltagit i under sensommar/höst 2017. En förstudie är gjord och
denna ska presenteras vid ett uppföljande möte den 6 februari. Initiativtagarna
till #visparkarbakut är inbjudna till mötet hos Prevent för att få en bild av hur
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branschen hanterar frågan. De är också inbjudna till Hästnäringens
Representationsråd i slutet av februari i samband med Gothenburg Horse Show.
Hästdelegationen diskuterade och konstaterade att det är viktigt att LRF Häst
säkrar att frågeställningen hanteras inom ramen för strategiarbetet (se tidigare
punkt). En nollmätning av förekomsten av sexuella trakasserier i hästnäringen
kommer att göras i samband med den uppföljande undersökning som görs om
hur man ser på hästnäringen som arbetsgivare. Uppföljningen av
undersökningen genomförs under 2018 av HNS.

Djurskyddslagen - lagrådsremiss
Gällande djurskyddslagstiftningen informerades om att lagrådsremissen skickats
för juridisk granskning och förmodligen resulterar i en proposition.
Bedömningen är att regeringen vill genomföra detta innan valet. Generellt är inte
lagförslaget så långtgående som utredningen föreslog.

Information om pilotprojekt rådgivning
Katharina Gielen och Göte Frid från Jordbruksverket presenterade det förslag
kring pilotprojekt som erbjudits hästnäringen. Förslaget om pilotprojekt för
hästrådgivning har uppkommit i samband med det pågående arbetet med ett
regeringsuppdrag som Jordbruksverket just nu har. Regeringsuppdraget innebär
att man ska kartlägga och analysera möjligheter med en rådgivningsmodell
liknande Greppa Näringen-konceptet, fast på animaliesidan.
Jordbruksverket presenterade kort tankar och idéer kring området smittskydd.
Pilotmodellen syftar till att pröva hur näringen resonerar gällande intresse och
betalningsvilja, möjligheter för upp till 70 % subvention finns inom ramen för
projektet.
En diskussion följde i delegationen. Konstaterades att initiativet är välkommet
men att det är en utmaning att hitta det/de områden där intresset och behovet av
rådgivning är stort, då tidigare erfarenhet saknas på området. Delegationen åtog
sig att fortsätta dialogen och återkoppla med vilka områden som kan vara
aktuella för en pilot.

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen hålls per telefon den 5 mars 2018.
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