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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF)
Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport (ST)
Kicki Ronnerberg Bäckman, Svenska Ridsportförbundet
(SvRF)
Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga
Travhästen (ASVT)
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas
Samarbetskommitté (BRUNTE)
Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden
(WRAS)
Johan Hwasser, Distriktshovslagarna (DH)
Jan Ljungholm, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse
(HNS) (adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 23 augusti 2018. En gång per
år gör hästdelegationen ett studiebesök hos en hästföretagare och
denna gången var det dags för besök hos Ingemar Alin på Hamre
Gård i Ljusdal. Här ges en sammanfattning av de ämnen som var
föremål för information, diskussion och beslut vid
hästdelegationsmötet.

Intressant studiebesök på Hamre Gård
Ordförande Lotta Folkesson hälsade alla välkomna till
Hästdelegationens möte som inleddes med ett studiebesök hemma hos
Ingemar Alin på Hamre Gård. Ingemar är ASVTs representant i
hästdelegationen och Ingemar föder sedan många år upp framgångsrika
travhästar på gården utanför Ljusdal. Hästdelegationsmötet hölls
därefter på hotell Järvsöbaden i Järvsö. Lotta inledde mötet med att
tacka Ingemar för en mycket intressant förmiddag med intressanta
berättelser om hur verksamheten utvecklats till dagens
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uppfödarverksamhet. Lotta poängterade vikten av att delegationen
fortsätter förlägga ett möte årligen, hos en hästföretagare.

Aktuellt om torkläget
Samtliga organisationer berättade om sin pågående verksamhet och i
synnerhet fokuserades på inspel som man får/fått kring sommarens
extrema vädret med foder- och ströbrist som resultat.
Delegationens medskick till LRF inför fortsatt påverkansarbete för
krisstödspaketets fördelning var att det är ett allvarligt krisläge för
hästnäringen precis som för andra djurslag. Variationer förekommer
naturligtvis men även om man lyckats lösa situationen rent praktiskt på
många håll, kvarstår att det ekonomiska läget för många är hårt
ansträngt.
Lotta poängterade att LRF kommer att vara tydliga i sitt
påverkansarbete till regeringen att hela lantbruket måste få del av
krisstödspaketet.

Styrgrupp Nationell Strategi för hästföretagande
Styrgruppen för strategiarbetet består av hästdelegationen samt
Jordbruksverket.
Carl Dyrendahl inledde med att presentera nuläget för strategiarbetet
och den föreslagna lanseringen den 27 augusti. Carl presenterade också
ett utdrag av de inspel som inkommit under remisstiden, där det finns
ett starkt stöd för strategin och dess innehåll.
Styrgruppen var eniga om att dokumentet är klart för lansering och Carl
fick beröm för väl utfört arbete.

Arbetet med framtida CAP, lägesrapport
Lars-Erik Lundkvist från LRF deltog per telefon och informerade om
kommande CAP-regelverk. Nuvarande program kommer att gälla tom
2020 och Lars-Eriks bedömning är att man inte hinner får nya CAPregler på plats till 2021. Eventuellt kan en ny budget gälla från 2021.
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Med största sannolikhet kommer dock ett nytt regelverk att dröja till
2022 eller eventuellt ännu senare.
Nya CAP-diskussionen fokuserar i nuläget kring den budget som pga
BREXIT föreslås minskas jämfört med innevarande period. Möjligheter
till flytt av pengar mellan pelarna (pelare 1=direktstöd och pelare
2=landsbygdsprogrammet) skapar frihetsgrader för medlemsstaterna
men också olikheter ur ett konkurrensperspektiv. Utöver detta överlåter
EU-kommissionen (KOM) på medlemsländerna att förenkla genom
nationella regler för genomförandet av CAPen. Det finns möjligheter att
förenkla genom att visa hur man uppnår målen i CAP från varje enskild
medlemsstat, utan att KOM behöver detaljreglera. Större inriktning på
konkurrenskraft, resultat och måluppfyllelse än på kontrollfokus är bra
för företagarna. Lars-Erik menar dock att detta också leder till
svårigheter med uppföljning och förmodligen också till krav på mera
egenkontroll för företagarna.
Lars-Erik kommer att vara LRFs representant både i den samrådsgrupp
som finns hos Näringsdepartementet och i de löpande veckovisa
avstämningarna som görs med Jordbruksverket gällande den nationella
CAP-planen.
Kvalitetssäkrad hästverksamhet
Ett avtal mellan LRF, HNS och SMAK Certifiering AB är undertecknat
under juli månad. Tillsammans med SMAK påbörjas nu de tester som
sedan tidigare planerats, för att kunna ta systemet i praktisk drift i
början av 2019. Elin Leeapple är anställd på HNS sedan våren 2018 och
kommer att arbeta med ett antal testrevisioner tillsammans med SMAK.
Testrevisionerna ska användas för slutlig anpassning och utformning av
systemet inför driftsfas. Elin kommer att arbeta med både
företagardelen och gymnasiedelen i kvalitetssäkringssystemet.
Gymnasiedelen kommer fortsatt att förvaltas av HNS/HYN medan hela
driften och förvaltningen av företagardelen (som RISE utvecklat på
uppdrag av LRF och HNS) från och med 2019 övergår i SMAKs
ansvar. LRF och HNS behåller tills vidare ägandet av systemet.
Hästföretagarcentrum (HFC)
Arbetet fortskrider och inom projektet Utvecklat hästföretagande för
nya jobb (finansiering via Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket)
fortsätter aktiviteterna med hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar
även under hösten. En förlängning av projektet har beviljats från
Jordbruksverket, vilket gör att vi kan genomföra aktiviteter till och med
oktober 2018.
För mera information se www.hastforetagarcentrum.se
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Arbete pågår just nu för att påbörja nomineringen av Årets
hästföretagare 2019. De båda priserna Årets hästarbetsplats och Årets
hästföretagare slås framöver samman till ett pris, efter ett förslag från
arbetsgruppen i HFC. Läs mera och nominera här:
https://www.lrf.se/aretshastforetagare
Möten med Copa Cogecas hästgrupp (CC Horse) och European
Horse Network (EHN)
Hästdelegationen fick information om senaste månadernas aktiviteter
med hästkoppling, som sker inom de två nätverk som LRF och HNS är
engagerade i på EU-nivå.
I samband med mötena i CC avsätter presidiet tid för ett antal möten
(utöver de större arbetsgruppsmötena) för att föra CC hästgruppens
arbete i olika frågor framåt. Presidiet (Irland, Sverige, Frankrike)
träffade vid senaste mötet ett antal representanter för EU-kommissionen
i olika frågeställningar, bl. a. kommande CAP och arbetet med den s.k.
sexmånaderslistan (läkemedel som saknar karenstid för djurslaget häst).
CCs hästgrupp höll i juni månad arbetsmöte där ett tiotal länder deltog.
Ordförande James Murphy (Irland) fokuserade på kommande CAP i
dialogen, konsumentköplagen, momsfrågan, kommande
djurhälsolagstiftning samt samarbetet mellan EHN och CCs hästgrupp.
EHN samlade under juni månad såväl styrelse som ”laggruppen” (en
grupp jurister som diskuterar fokusområde för ett antal områden som är
föremål för förändring alternativt påverkansarbete). Dessutom
anordnade EHN en lunch i Europaparlamentet med hästen i CAP som
tema. Kommissionen intygar att häst som djurslag finns med i dialogen
kring kommande CAP, men betonar också att inga åtgärder riktas
specifikt av KOM till enskilda djurslag. Man understryker också att det
är ländernas egna handlingsplaner som ska rikta insatserna i kommande
program. Noteras kan också att när man på Brysselnivå pratar om häst
som djurslag och kopplingen till jordbruk, så är det uteslutande hästavel
som avses. Både CC Horse och EHN arbetar för att skapa en bredare
syn på djurslaget häst som del av det Europeiska jordbruket.

Förprövning av byggnader – förfrågan från Jordbruksverket om
samråd
Jordbruksverket har i sitt regleringsbrev fått ett regeringsuppdrag om
förprövning. Uppdraget innebär att Jordbruksverket ska fortsätta arbetet
med att förenkla och förbättra förprövningen. I arbetet ska ingå att
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överväga vilken kompetens som bör finnas hos länsstyrelserna och hur
djurhälsoaspekter kan beaktas i större utsträckning i förprövningen.
Uppdraget ska utföras efter samråd med länsstyrelserna och redovisas
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2019.
Jordbruksverket önskar nu ta del av näringens erfarenheter och
synpunkter på förprövningen rörande de delar som ingår i uppdraget
och bjuder därför LRF Häst och HNS (motsvarande organisationer
bjuds in för andra djurslag) till ett samrådsmöte. Erica Lindberg och
Karolina Lagerlund kommer att delta från LRF respektive HNS.
Hästdelegationen ombads svara på ett antal frågor som Jordbruksverket
ställt gällande förprövningen.

Rådgivningsprojekt
Vid hästdelegationens möte i januari 2018, presenterades
Jordbruksverkets erbjudande om pilotprojekt för rådgivning inom
hästnäringen. Efter detta har frågan diskuterats i såväl hästdelegationen
som i HNS avels- och djurvälfärdskommittéer.
Efter hästdelegationens möte i maj 2018 har HNS och LRF träffat
Jordbruksverket vid två tillfällen, varav ett möte hölls tillsammans med
ett antal hästrådgivare (LRF Konsult, HS och Oberoende Foderråd
deltog vid mötet förutom Jordbruksverket, HNS och LRF).
Jordbruksverket har tidigare meddelat att det nu bör finnas utrymme för
att omfatta även andra områden än sådana som direkt rör lagstiftning.
Detta mot bakgrund av de delresultat man fått i projektet
(regeringsuppdraget) som består i att ta analysera och ta fram förslag på
hur en rådgivningsmodell liknande Greppa Näringen skulle kunna
erbjudas inom svensk animalieproduktion. Där har framkommit att det
finns behov av rådgivning inom andra områden än där det finns direkt
koppling till lagstiftning. Denna information ökar utrymmet för fortsatt
arbete och förslag på lämpliga områden för rådgivning inom
hästverksamhet.
Vid mötet med rådgivningsorganisationerna och SJV (mötet hölls den
29 juni 2018, på Jordbruksverket i Jönköping) konstaterades att flera av
organisationerna är intresserade av att söka projektmedel för att testa ett
eller flera koncept för rådgivning till hästföretagare. Hästdelegationens
förslag att koppla rådgivningskonceptet/koncepten till de olika
områdens i kommande kvalitetssäkringssystem, har mottagits positivt
av såväl Jordbruksverket som av de olika
rådgivningsorganisationerna/aktörerna.
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LRF Häst kommer att sätta samman en projektansökan under hösten
2018. Om denna ansökan beviljas kan ett eller flera koncept tas fram
under våren 2019. Därefter kan det finnas möjlighet att Jordbruksverket
kan utlysa projektmedel för genomförande av rådgivning till
hästföretagare.
LRF Häst kommer att ha en samordnande roll i arbetet med att söka
pengar för framtagandet av konceptet. LRF Häst kommer däremot inte
att ha en framträdande roll i varken konceptframtagandet, utlysningen
av medel för rådgivning eller i ett senare skede i själva aktiviteten med
rådgivning.

Postfrågan
Nästa steg
En ny avstämning om nuläge och möjliga framtida lösningar sker
mellan LRF och PostNord den 24 augusti 2018. Erica deltar från LRF
och träffar bl. a. kundansvarig för LRF med dotterbolag för PostNords
räkning samt ansvarig för PostNord Bud.
Historik
I början av 2018 meddelade PostNord att man under 2018 i enlighet
med nya postlagstiftningen inte längre kommer att garantera att
postförsändelser når 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 Häst och LRF Kött skickade under våren 2018 en skrivelse till
såväl PostNord som till företrädare för Näringsdepartementet. Samtidigt
togs kontakter med Hingsthållarföreningen för avstämning kring den
privata lösning som avtalats för att lösa 2018 års transporter av
semindoser för häst. Företrädare för den privata transportlösningen är
eniga med LRF i att ett påverkansarbete ändå behöver göras, då
nuvarande lösning var en akut åtgärd för att lösa årets avelsverksamhet.
Den nya transportlösningen startade den 12 april 2018.
Skrivelsen har resulterat i att PostNord erbjudit två möten med
företrädare från LRF, båda dessa hölls under maj månad. Frågan har
också lyfts 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
under våren genomförde i landet. Syftet med turnén var att lyssna in
kritik från kunderna.
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Projekt Djuromsorg 2.0
Information lämnades om slutligt resultat av projektet Djuromsorg 2.0.
LRFs strategiska inriktning på miljö- och djuromsorgsområdet har
under det senaste året varit föremål för omprövning och uppdatering:
projekt Djuromsorg 2.0 samt ett separat projekt på miljöområdet där
avgränsningen resulterade i att hästföretagande inte omfattades i
miljöprojektet. Projekt Djuromsorg 2.0 har diskuterats i
hästdelegationen vid ett flertal tillfällen under 2017 och 2018.
Arbetet inom LRF resulterade i två nya policyer som beslutades om av
LRFs riksförbundsstyrelse den 12 juni, och dessa ska utgöra en ram för
LRFs syn på frågorna och vara en grund för påverkansarbete och
kommunikation. De ska även vara vägledande för LRFs övriga
positioner och ställningstaganden rörande enskilda sakfrågor inom
miljö- och djuromsorgsområdena.
Policyn på djuromsorgsområdet omfattar djuromsorg (djurskydd,
djurhälsa, smittskydd, läkemedel) och livsmedelssäkerhet inom
livsmedelsproduktion av nötkött, lamm, gris, mjölk, ägg, fågel och
kanin samt häst- och pälsdjursföretagande. Mera information hittar du
här: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/djuromsorg-och-djurhalsa/

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen fokuserar på verksamhetsplanering
inför 2019 den 1 oktober på LRF i Stockholm.
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