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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 per telefon för årets sista
hästdelegationsmöte, den 5 december 2018.Här ges en sammanfattning
av de ämnen som var föremål för information, diskussion och beslut vid
hästdelegationsmötet.

Verksamhetsplanering, budget, arbetsordning samt mötesplan 2019
Hästdelegationen beslutade om verksamhetsplan och budget för 2019,
baserat på dialog och process vid hästdelegationsmötet 1 oktober 2018. En
reviderad arbetsordning fastställdes även liksom första halvårets mötesplan
för 2019. Hästdelegationen kommer att sammanträda den 13 februari, 8 april
samt den 3 juni 2019.
Aktuella djurskyddsfrågor
Erika Brendov från LRF informerade om ett antal aktuella djurskyddsfrågor.
Diskussion följde.
•

En ny djurskyddslag träder i kraft den 1 april 2019. Då
kommer även djurskyddsförordningen att träda i kraft,
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•

•

•

vilken endast kommer att anpassas till nya lagen, och
inte kommer att innehålla nya regler, detta p.g.a. att vi
för tillfället har en övergångsregering. Erika påtalade
att det är svårt att se konsekvenserna av förslagen fullt
ut förrän de omsätts i mer praktiska termer i förordning
och föreskrifter. Det kommer dock inte att vara tal om
mer omfattande skifte vad gäller lagstiftningens
struktur. Inte heller någon anpassning av kontrollerna
till målstyrda regler. Något som är nödvändigt och som
LRF driver sedan länge. Bra förslag generellt vad gäller
djurförbud. Straffbestämmelserna är under utredning.
L101, föreskrifter för hästhållning. Enligt uppgift från
Jordbruksverket så är föreskrifterna skickade på teknisk
runda och beräknas träda i kraft under 2019.
Regeringsuppdrag om förprövning pågår hos
Jordbruksverket. LRF och HNS har deltagit i samråd
med SJV i frågan. Ett antal frågor har ställts från
Jordbruksverket. För att få svar på dessa genomför LRF
ett antal intervjuer med samtliga berörda djurslag.
Nytt regeringsuppdrag om lösgående djur, genomförs
av Jordbruksverket. Konstaterades i delegationen att
uppgifter om antalet hästar i spilta är svårt att svara på
och LRF Häst kommer inte att besvara den typen av
frågor. Samverkan med HNS och samtliga
organisationer i LRF Häst samt Hästnäringens
kommittéer (avel, djurvälfärd) kommer att ske vid
besvarande av remissen.

Årets Hästföretagare 2019
I samarbete med Hästföretagarcentrum (HFC) har det under hösten pågått en
nomineringsprocess för att utse Årets Hästföretagare, nomineringen har
varit öppen för alla och funnits tillgänglig via hemsidor och spridits via
sociala medier från samtliga organisationer i HFC. Just nu samanställs
inkomna nomineringar. Efter årsskiftet kommer juryn att arbeta vidare och
utse en vinnare som kommer att presenteras i samband med
Hästföretagarforum i Göteborg i april 2019.
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Hästföretagarstrategin med tillhörande handlingsplan
Arbetet för året avslutades med lansering av Hästföretagarstrategins
Handlingsplan version 1.0. Lanseringen gjordes den 15 november i LRFhuset. Ca 70 personer deltog och under förmiddagen lanserades också den
nya modellen för statistik (se nedan). Information och dokument tillhörande
arbetet med strategi och handlingsplan hittar du här: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrfhast/hastforetagarstrategin-kompletterad-med-handlingsplan/

Statistikmodellen lanserad
Samtidigt med handlingsplanen lanserades också hästnäringens nya
statistikmodell. Statistikmodellen är en sk Business intelligence-modell och
bygger på att man via konsumtionen skattar omsättningen i en bransch.
Modellen och statistiken för hästnäringen är resultatet av ett
samverkansprojekt initierat av HNS, LRF Häst, Svensk Travsport, ATG,
Högskolan Dalarna och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Ytterligare
samarbetspartners i utvecklingsprojektet är Svenska Ridsportförbundet,
Region Västra Götaland, Länsstyrelsen Stockholm samt Jordbruksverket.
Ett 15-tal finansiärer har bidragit till att göra utvecklingen av modellen
möjlig.
Bakom statistikutredningen står Högskolan Dalarna med Tobias Heldt,
filosofie doktor. Statistikmodellen och verktyget finns på en websida i form
av ett verktyg som ger siffror inte bara på nationell nivå utan även på
regional nivå och för olika typer av hästar. Den är byggd för att
kontinuerligt kunna göra uppdateringar och förbättringar och på så sätt
kunna följa utvecklingen i hästnäringen. Modellen kommer att bli ett viktigt
verktyg för positionera branschen och bedriva påverkansarbete.
Statistiken hittar du här: https://hastnaringen-i-siffror.se/

Kvalitetssäkrad hästverksamhet
Arbete med testrevisioner i hästföretag och på hästgymnasier pågår i
samarbete mellan LRF, HNS och SMAK Certifiering AB. Elin Leeapple på
HNS bidrar med värdefull kompetens för LRFs och HNS räkning, i det
avslutande arbetet med att säkerställa checklistor och stödmaterial för
företagarna. Kvalitetssäkringen kommer att lanseras under första delen av
2019, enligt tidigare plan.
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Hästföretagarcentrum (HFC) och Hästföretagarforum (HFF)
Arbetet inom HFCs arbetsgrupp fortskrider och under oktober och
november marknadsfördes den digitala utbildningen ”Driva hästföretag” i
podden Hästjobbet, en podd om entreprenörskap och innovation inom
ridsporten.
Med hjälp av LRF regionalt och HNS koordinatorer genomfördes också
årets avslutande hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar. Dessutom hölls
två webbinarier inom hästföretagande, med tema arbetsmiljö i häststallar
samt moms vid tävlingsverksamhet med häst (Bastova). Samtliga aktiviteter
har genomförts inom projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb
(finansiering via Landsbygdsprogrammet, sökta via Jordbruksverket).
Genomförda webbinarier kan ses i efterhand här: https://www.lrf.se/mittlrf/engagera-dig-och-paverka/lrfs-webbinarier-2017-2018/lrfs-genomfordawebbinarier/

LRF Häst har haft en dialog med arrangören av Hästföretagarforum och
LRF kommer tillsammans med HFC att vara samarbetspartner för
evenemanget som innebär10-årsjubileum i april 2019.

Möten med Copa Cogecas hästgrupp (CC Horse) och European Horse
Network (EHN)
European Horse Network (EHN) höll årsmöte den 16 oktober. HNS behåller
sin plats i styrelsen även 2019, där LRF i dagsläget innehar HNS mandat i
gruppen. LRF och HNS tog tillfället i akt att informera de andra länderna
om utvecklingen av dialogen om konsumentköplagen och levande djur
pågående i Ministerrådet. En utveckling som inte går rätt väg just nu då det
har kommit till vår kännedom att endast ett fåtal länder stöttar den
ståndpunkt som både svenska regeringen och Europaparlamentet har tagit
under våren 2018. Dessa ståndpunkter är till fördel för hästföretagare och vi
behöver alltså ett utökat stöd för dessa även i Ministerrådet för att en
förändring av lagstiftning/tillämpning ska bli möjlig. Påverkansarbetet
fortsätter, någon tidsplan för när beslut fattas i Ministerrådet är ännu inte
känd.
Den årliga konferensen med hästtema hölls efter årsmötet, i
Europaparlamentet, denna gång med tema djurvälfärd. Konferensen
besöktes av ca 70 personer. En sammanfattning av konferensen med tema
djurvälfärd finns på EHNs hemsida
http://www.europeanhorsenetwork.eu/information/
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På agendan för EHNs räkning är just nu att ta fram ett samlat EHN-budskap
för påverkan inför Europaparlamentsvalet 2019. Vid senaste mötena med
såväl Copas Hästgrupp som EHN diskuterades inspel kring de riktlinjer för
hästhållning som arbetas fram inom ramen för EU:s djurvälfärdsplattform,
detta görs i en undergrupp för hästvälfärdsfrågor som skapats i anslutning
till djurvälfärdsplattformen. Andra aktuella frågor är utvecklingen av den
nya Djurhälsolagstiftningen samt det pågående arbetet för den s k
sexmånaderslistan (läkemedel där karenstider saknas för djurslaget häst).
Båda nätverken har naturligtvis också starkt fokus på bevakningen av det
nya regelverket för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Postfrågan
Flera kontakter har tagits med PostNord under hösten 2018, för att få
alternativ med kostnadsförslag som ersättning till de orter som inte kan
erhålla 24-timmarsleveranser. PostNord har under hösten presenterat en
lösning med bud för att lösa transporter från dörr till dörr inom 24 timmar.
LRF kommer att titta på förslaget tillsammans med ett antal uppfödare som
är beroende av att hantera semindoser. Fortsättning följer.

Skattefrågor
Moms och tävlingsverksamhet/Baštová
EU-domstolen har i målet C-432/15 Baštová uttalat att det inte är moms på
prispengar om inte samtliga tävlande får ersättning. Detta eftersom det i så
fall inte finns en omsättning.
Den 9 oktober kom Skatterättsnämnden (SRN) med förhandsbesked med
anledning av att en hästägare frågat hur momsen ska hanteras i den nya
ersättningsmodell för prispengar som Svensk Travsport (ST) och Svensk
Galopp (SG) infört den 1 januari 2018, vilken innebär att samtliga startande
och tävlande i travlopp erhåller prispengar om lägst 500 kr.
Hästägaren ställde två frågor. Nedan anges frågorna och sedan SRNs svar.
•

Fråga 1: Är det en omsättning av tjänst i den mening som avses i 2
kap. 1 § 3 st mervärdesskattelagen (1994:200) när Bolaget startar en
häst i travtävling i Sverige och erhåller ersättning benämnd prispeng
med minst 500 kr?
o SRN:s svar: ”Ett tillhandahållande som innebär att en
hästägare låter sin häst komma till start i en travtävling mot
en ersättning om 500 kr från tävlingsarrangören, som utges
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oavsett om hästen går i mål eller placerar sig, utgör en
omsättning…”
•

Fråga 2: Till vilket värde ska beskattningsunderlaget på vunna
prispengar beräknas, d.v.s. ingår hela det belopp som bolaget
erhåller i prispeng i beskattningsunderlaget vid vinst av prispengar
över 500 kr eller endast prispengen om 500 kr som bolaget är
garanterat på grund av start i en tävling?
o SRN:s svar: ”För det fall utgående mervärdesskatt ska
redovisas på ersättningen om 500 kr, utgörs
beskattningsunderlaget för omsättningen av motsvarande
belopp, även om hästen till följd av eventuell målgång och
placering skulle erhålla prispengar utifrån placering i
loppet.”

Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen både av
hästägaren (genom LRF Konsult) och av Skatteverket.
Skatteverket har i nuläget skjutit upp tillämpningen av sitt nya synsätt till
den 31 december 2018, dvs det är fram till dess alltjämt moms på
prispengar. Vi utgår från att överklaganden från båda parter innebär att
Skatteverket skjuter fram sin tillämpning ytterligare.
Webbinariet som hölls i oktober i regi av Hästföretagarcentrum (HFC) med
expertis från LRF Konsults hästnätverk, berörde frågan som den ser ut i
nuläget, fortsatt information i ämnet ska prioriteras eftersom beslut om
tillämpning av Bastovadomen inte kommer att göras förrän frågan är utredd
om hur SKV avser att hantera prispengar generellt.
Travskola som skattefri personalvårdsförmån
En dialog har förts med SKV eftersom travskolan inte klassas som skattefri
friskvård såsom ridskola gör trots att dessa aktiviteter är likartade och
genomförs med samma förutsättningar för utövaren (möjlighet att låna all
utrustning etc). Dialogen har förts av LRF Konsults skatteexperter
(Skattebyrån) tillsammans med Svensk Travsport. I november meddelade
SKV att man endast ser Monté som avdragsgill friskvård men däremot inte
körning med häst. LRF Konsult kommer att på uppdrag av LRF Häst och
Svensk Travsport gå vidare i frågan genom att söka ett förhandsbesked hos
SRN.

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen hålls den 13 februari 2019.
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