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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)
Björn Lundh, Distriktshovslagarna (DH)
Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 8 maj 2018 och nedan finns en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information,
diskussion och beslut vid hästdelegationsmötet.

Välkommen till föreningen Distriktshovslagarna - ny intressemedlem i
LRF
Ordförande för hästdelegationen Lotta Folkesson, hälsade alla varmt
välkomna till delegationsmötet och ett särskilt varmt välkommen till Björn
Lundh från föreningen Distriktshovslagarna (DH). DH är sedan april ny
intressemedlem i LRF och innehar därmed också en plats i LRF Hästs
hästdelegation. LRF Häst består nu av totalt 11 organisationer som
samarbetar kring hästföretagarfrågor.
En nationell strategi för hästföretagare
Efter att hela hästbranschen i januari 2018 enats om att påbörja arbetet med
att skapa en Hästföretagarstrategi, fortskrider arbetet i en arbetsgrupp ledd av
LRF Häst med representanter från hästnäringens olika organisationer.
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Under våren har arbetsgruppen föreslagit en vision, övergripande målsättning
och syfte med en hästföretagarstrategi, samt föreslagit en definition av
begreppet hästföretagande. Förslagen till formuleringar av vision, syfte och
övergripande mål har under april 2018 varit föremål för en remissrunda till
samtliga som deltagit vid upptaktsträffen den 11 januari. Vid en återträff
kring strategiarbetet den 19 april på LRF, fastställdes formuleringarna och
arbetet fortsätter nu i tre olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har till uppgift
att föreslå åtgärder och handlingsplaner inom områdena: Regler & villkor,
Konsument & marknad samt Kunskap & innovation.
Läs mera om strategimötet den 19 april på LRF: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/arbetet-meden-nationell-strategi-for-hastforetagare-ar-igang/

Politikerträffar
Under våren har återigen ett antal politikerträffar genomförts gemensamt för
HNS, LRF Häst, ST och SvRF. Årets träffar genomfördes den 23 april i
Karlshamn, den 26 april i Linköping, den 7 maj i Eskilstuna samt den 14 maj
i Umeå. Utöver detta har det anordnats två frukostmöten med inbjudna
riksdagspolitiker under april månad.
Den 24 april bjöds HNS och LRF Häst in till Landsbygdsnätverkets träff med
regionala politiker från Centerpartiet. LRF (Erica Lindberg) och HNS (Stefan
Johanson) inledde mötet med att informera om hästnäringens läge och
utmaningar. Från LRF Häst gavs två medskick till politikerna att värna extra
om i sitt framtida arbete: att skilja på producent och konsument i hästnäringen
så att företagandet verkligen kan hanteras jämställt annat företagande, samt
att stötta branschens arbete med hästföretagarstrategin.

Examensarbete hästslakt
Stina Ernstsson från LRF Dalarna Gävleborg, presenterade resultatet av sitt
examensarbete. Stina är Landsbygdsagronom från SLU och har i sitt
examensarbete kartlagt läget och utmaningarna med den svenska hästslakten.
Examensarbetet finns att läsa här:
https://stud.epsilon.slu.se/13212/1/__ad.slu.se_common_bibul_slub_AVD_V
et_Kom_Publicering_epsilon_examensarbeten_examensarbeten18_ernstsson
_s_180320.pdf

Postfrågan
I början av 2018 meddelade PostNord att man under 2018 i enlighet med nya
postlagstiftningen inte längre kommer att garantera att postförsändelser når
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mottagaren inom 24 timmar. Transporttiden mellan vissa orter förlängs till 48
timmar. Häst- och grisnäringen har reagerat kraftfullt på detta då
semindoserna blir förstörda om de transporteras längre än ett dygn.
LRF agerade tidigt i samband med remissen om lagändring (2016), genom att
kritisera förslaget om längre transporttider för postförsändelser. Lagändringen
trädde i kraft 1 januari 2018. Enligt företrädare för Näringsdepartementet var
inte tanken med lagändringen att Expressförsändelserna skulle påverkas av
längre transporttider, men så har alltså skett.
LRF har därför, på uppdrag av Hästdelegationen och Köttdelegationen,
fortsatt agera i postfrågan genom att gemensamt från LRF Häst och LRF Kött
skicka en skrivelse till såväl PostNord som till företrädare för
Näringsdepartementet. Samtidigt har kontakter tagits med Svenska
Hingsthållareföreningen för avstämning kring nuläget kring den privata
lösning som avtalats för att lösa årets transporter av semindoser för häst.
Företrädare för den privata transportlösningen är eniga med LRF i att ett
påverkansarbete behöver göras, då lösningen är en akut åtgärd för att lösa
årets avelsverksamhet. Den nya transportlösningen startade i mitten av april
2018. Någon motsvarande lösning för att transportera grisdoserna finns ännu
inte.
Skrivelsen har resulterat i att PostNord erbjuder två möten med företrädare
från LRF, dessa sker under maj månad. Frågan lyfts också i samband med
LRFs regelbundna möten med företrädare för Näringsdepartementet.
Företrädare för LRF regionalt har även träffat PostNords Sverigechef för att
påtala problemen i samband den Sverigeturné som PostNord just nu
genomför i landet. Syftet med turnén är att lyssna in kritik från kunderna.
Fortsättning följer.
Vid delegationsmötet hade ett av två möten med PostNord ägt rum. PostNord
signalerar att de ska undersöka vilka möjligheter som finns att erbjuda nya
transportlösningar. Ytterligare ett möte mellan LRF och PostNord hålls i
slutet av maj. Fortsättning följer i frågan.

Skattefrågor
Mats Norberg från LRF Konsult deltog per telefon och beskrev läget i
Bastova-frågan som handlar om moms på prispengar. Mats informerade om
att SKV meddelat att man förlänger nuvarande tillämpningsinformation till
den 30 september 2018, vilket innebär att man inte ändrar hanteringen vid
företagsregistrering av hästföretag i nuläget. Detta för att skapa utrymme för
Skatterättsnämnden att hantera förhandsbeskedet om moms och prispengar
vid tävling med häst.
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Frågan ställdes om skillnaderna mellan ridsport och trav/galopp när det gäller
moms på prispengar. Förklaringen är att det till stor del handlar om ifall
arrangören av tävlingen är momspliktig eller inte, och i en stor del av fallen
inom ridsporten är arrangören ideell, varvid momsplikt inte föreligger från
arrangörens sida.
Historik Bastovadomen/moms på prispengar
Under sommaren 2017 publicerade Skatteverket sitt ställningstagande baserat
på den sk Bastovadomen (prispengar och moms) och ställningstagandet finns
kommenterat från skattejurist Fredrik Rosén på LRF Hästs hemsida:
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuelltfran-lrf-hast/nytt-stallningstagande-fran-skatteverket-som-paverkarmomsplikten-for-prispengar-vid-tavling-med-bl-a-hastar/

Djurskydd, nya föreskrifter för häst, andra remissomgången
Den 23 februari mottog LRF och övriga remissinstanser en ny remiss
gällande föreskrifter för hästhållning, med Jordbruksverket som avsändare.
HNS har samordnat svaret från hästorganisationerna även i denna andra
remissrunda och ett svar skickades in den 27 mars 2018.
Hästnäringens remissyttrande innehöll även denna gång en omfattande kritik
mot förslaget. Kritiken baserades återigen i huvudsak på bristande
konsekvensanalys och avsaknad av övergångsregler för föreslagna
förändringar.

Årets Hästföretagare 2018
Efter att vinnaren av utmärkelsen Årets Hästföretagare 2018 presenterades i
samband med Hästföretagarforum 2018, har pristagaren fått välja bland ett
antal rådgivnings/kompetensutvecklingserbjudanden. För närvarande görs en
omfattande genomlysning av företaget tillsammans med LRF Konsult.
Tillsammans kommer man sedan att, på initiativ av det vinnande företaget,
diskutera utvecklingsområden samt analysera befintlig verksamhet och dess
målsättning med hjälp av ett antal nyckeltal på lång och kort sikt. LRF
Konsult erbjuder för att nå detta, en upptaktsträff med två affärsrådgivare från
Spetsnätverk Häst inom LRF Konsult, samt två-fyra uppföljande träffar som
sannolikt hålls digitalt. Ett avslutande möte knyter ihop säcken och fungerar
som uppföljning av rådgivningen. Via HNS erbjuds IPU profilanalyser till
företaget.

Zooteknik- och Djurhälsolagstiftning
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Frågorna har berörts vid flera tillfällen i hästdelegationen och LRF Häst har
deltagit i samtliga av Jordbruksverket initierade informationsmöten.
Zooteknik – lagstiftningen träder i kraft november 2018 och påverkar i första
hand avelsorganisationerna. AO har önskat tydligare vägledning inför
kommande Plan-och riktlinjer men får inte gehör för detta hos
Jordbruksverket. Vid samtal mellan ett antal avelsorganisationer har det
nyligen framkommit att informationen om vilka riktlinjer som finns för att bli
godkända/erkända (som avelsorganisation) enligt nya förordningen, skiljer
mellan olika djurslag. Frågan handlar om huruvida det behövs nya
ansökningar eller inte, och det är denna information som skiljer sig mellan
olika djurslag. LRF Häst och HNS har kontaktat Jordbruksverket för att
bringa klarhet i frågan. Fortsättning följer.
Djurhälsolagstiftningen (DHL) - lagstiftningen ska träda i kraft 2021 och
fortfarande diskuteras detaljerna på EU-nivå. LRF Häst och HNS har haft
flera separata avstämningar med Jordbruksverket för att diskutera hur vi kan
nå en samsyn kring frågan om journalföring i samband med införandet av nya
regler. Jordbruksverket meddelade vid ett telefonmöte 1 mars 2018, att de har
en samsyn med näringen om att man gemensamt bör verka för att kunna
använda undantag från hela eller delar av journalföringsreglerna i DHL, i de
fall detta är befogat.
Hästdelegationen önskade vid mötet 5 mars 2018, ett underlag för att föra en
dialog med avelsorganisationer i andra länder. LRF Häst har i samverkan med
HNS tagit fram ett sådant material. Materialet har skickat till samtliga
organisationer i LRF Häst samt i Hästnäringens Representationsråd.

Bakgrund Djurhälsolagstiftningen (DHL):
Djurhälsolagstiftningen kan komma att innehålla tre nya delar för
hästhållaren: registrering av alla hästanläggningar, registrering av hästar på
anläggningar (koppling till hästdatabasen undersöks) samt journalföring på
hästanläggning.
Bakgrunden till att LRF initierat en utökad dialog med Jordbruksverket, var
att undersöka omfattningen på detaljer vid registrering/journalföring. Då det
uppdagades att det förmodligen kommer att införas någon form av
förflyttningsrapportering i realtid (dock inte registrering i databas men i form
av journalföring på gården) förändrades förutsättningarna för hästhållarna på
ett sätt som inte tidigare meddelats. Därför har LRF har ställt frågan om vilka
möjligheter till undantag som finns.
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Anledningen till att frågan om undantag lyfts, är tidigare dialog i
hästdelegationen tillsammans med uppgiften om att de sjukdomar som
kommer att listas i lagstiftningen och som utgör grund för
smittskyddsåtgärderna, inte finns i eller i närheten av Sverige. För att få
möjlighet att tillämpa undantag måste frågan lyftas med EU-kommissionen.

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen hålls den 23 augusti 2018. Därefter
sammanträder hästdelegationen den 1 oktober samt den 5 december.
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