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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 1 oktober 2018 och här ges en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information,
diskussion och beslut vid hästdelegationsmötet.

Välkommen till nya ledamöter i hästdelegationen
Ordförande för hästdelegationen Lotta Folkesson, hälsade alla varmt
välkomna till delegationsmötet och ett särskilt varmt välkomna hälsades
Johan Hwasser från föreningen Distriktshovslagarna (DH) samt
Karolina Lagerlund (HNS), som båda deltog i delegationsmötet för
första gången.
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Skattefrågan
Mats Norberg (affärsrådgivare på LRF Konsult och ansvarig för
Spetsnätverk Häst), deltog per telefon med information om pågående
arbete i ett antal aktuella frågor kopplade till häst och skattefrågor.
Bastova, EU-dom om prispengar och moms
Den tjeckiska dom som gått vidare till EU-domstolen där det fastställts
att det inte ska vara moms på prispengar, tillämpas i nuläget inte i
Sverige i väntan på hantering av det förhandsbesked som har skickats
till Skatterättsnämnden (SRN).
Förhandsbeskedet handlar om att man (ST och SG) sedan 1/1 2018 har
infört prispengar till alla (alla startande erhåller prispengar). Mot
bakgrund av detta vill man ha ett uttalande om hur Skatteverket (SKV)
ska se på prispengar och moms i Sverige, baserat på att prispengar
numera inte kan anses omfattas av en slumpfaktor vid svenska trav- och
galopptävlingar. SRN har haft frågan uppe men besked om den kommer
att prövas eller inte återstår ännu.
SKV har förlängt nuvarande tillämpningsregler gällande moms och
prispengar tills vi har ett beslut om hur domen ska tillämpas i Sverige.
Tillämpningsreglerna hanteras således som före Bastova-domen
åtminstone fram till 31/12 2018.
Körning med häst som friskvård
Då beskedet från SKV släpptes om att ridning var godkänd som
avdragsgill friskvård, uteslöts körning med häst, något som LRF Häst
och Svensk Travsport ifrågasätter logiken i. För närvarande pågår en
dialog med SKV för att undersöka möjligheter till nya riktlinjer i frågan
om just hästkörning och friskvård.
Näringspolitiskt arbete hästbeskattning
En workshop hölls den 19 juni, där LRF, LRF Konsult och LRF
Skattebyrån deltog. Workshopen hålls årligen med syftet att planera
samverkan mellan LRF och LRF Konsult/Skattebyrån vad avser
skattefrågor kopplat till häst. Vid workshopen konstaterades att vi
behöver fokusera ytterligare på informationsinsatser för att hjälpa
företagare att göra rätt, med särskild fokus på de delar som är
svårtolkade och bygger på bedömningar. Uttagsbeskattning för privat
konsumtion är ett exempel som när det gäller häst ofta är svårbedömt.
Det är ofta svårt som hästföretagare att bedöma såväl vad som bör tas
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upp samt nivåerna på förmånerna. Information behövs på området
konstaterades både under workshopen och vid hästdelegationens möte.

Arbetet med framtida CAP samt krisstödsfrågan
Lars-Erik Lundkvist från LRF informerade om kommande CAPregelverk (Common Agricultural Policy = CAP, dvs den gemensamma
jordbrukspolitiken). Tre områden diskuteras extra intensivt just inför
kommande CAP: budget/finansiering, regelförenkling och nationella
CAP-planer. Beslut om nya CAP-förslaget kan tas tidigast 2019.
Lars-Erik berättade om arbetet som görs från LRF med påverkan för att
både förenkla och förbättra nuvarande ersättningsformer för att få till
stånd en ökad omfattning av hästverksamhet som stödgrundande. En
kort genomgång gjordes.
Lars-Erik avslutade med att kommentera de motargument som lyfts
fram från både Näringsdepartementet och Jordbruksverket när LRF
framfört att hästnäringen behöver få ta del av krisstödspaketets del 2
(2019). Häst anses inte vara livsmedel och anses baserat på detta inte
vara drabbad av sommarens torka. LRF har framfört att såväl
foderproducenter som foderkonsumenter inom de gröna näringarna
drabbats mycket hårt och LRFs ståndpunkt fortsätter vara att hela
lantbruket ska få ta del av stödpengarna. Det poängterades dock att
mindre än 10 % av förlusterna kommer att kunna ersättas av
krisstödspaketet, detta är alltså mera en symbolisk gest än en reell
ersättning för förlusterna som lantbruket drabbats av. Detta är dessvärre
läget oavsett produktionsinriktning.

Verksamhetsplanering och budget 2019
Hästdelegationen diskuterade såväl verksamheten och budget inför
2019. Verksamhetsplaneringen inför 2019 genomfördes genom att i en
process gå igenom samtliga åtgärdspunkter i Nationell Strategi för
hästföretagande och prioritera vilka frågor som i första hand åligger
LRF Häst och LRF att hantera i samråd med berörda parter.
Verksamhetsplanen kommer nu att bearbetas och förankras i
delegationen inför beslut vid hästdelegationens möte i december.
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Årets Hästföretagare 2019
I samarbete med Hästföretagarcentrum (HFC) går vi inom kort ut med
en ny nomineringsprocess för att utse Årets Hästföretagare.

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen hålls den 5 december per telefon.
Utöver detta hålls ett antal möten under hösten kopplat till Nationell
strategi för hästföretagande, styrgrupp 5 november och lansering av
Handlingsplanen den 15 november.

4(4)

