Rapport från
hästdelegationen
LRF Häst
2019-09-17

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)
Anders Jonsson, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga
Travhästen (ASVT)
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté
(BRUNTE)
Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS)
Johan Hwasser, Distriktshovslagarna (DH)
Eva Husbom, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 17 september 2019, mötet hölls per
telefon och omfattade en inledande process för verksamhetsplaneringen inför
2020. Verksamhetsplan och budget för LRF Häst 2020 fastställs vid
kommande delegationsmöte som hålls den 21 oktober 2019. Rapporten
innehåller en sammanfattning av de punkter som diskuterades vid mötet den
17 september.
Hästföretagarcentrum (HFC)
Projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb (SJV/Landsbygdsprogrammet) är
förlängt till årsskiftet, och arbetet fortsätter enligt plan.
Det är stort intresse för att anordna hästföretagardagar och 11 träffar är
inplanerade fram till årsskiftet. Hästföretagarcentrums aktiviteter listas här:
https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/
och höstens fullständiga planering finns här: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/utvecklathastforetagande-for-nya-jobb--hastforetagardagar-och-arbetsmiljotraffar20172018/
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Inom ramen för projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb arbetas också
med ett blivande pedagogiskt digitalt informationsmaterial om förmåner, främst
för nyblivna företagare. Målet är att tydliggöra nödvändiga avvägningar mellan
när man är producent och när man är konsument av det man producerar och hur
detta hanteras, exempelvis nyttjande av stallplats för egen hobbyhäst i en
uthyrningsverksamhet.
Konsumentköplagen
LRF har fått erbjudande att delta i en expertgrupp i en utredning om nya
konsumentköpregler. Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiven
Nya konsumentköpregler, Dir. 2019:45 (https://www.regeringen.se/rattsligadokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.-201945/). I regeringsuppdraget ingår att
ta ställning till hur två nya EU-direktiv på konsumenträttens område (om dels
tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster dels försäljning av
varor) ska genomföras i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september
2020. Särskild utredare är Malin Bonthron, justitieråd i Högsta domstolen.
Att delta i utredarens expertgrupp är ett viktigt uppdrag för LRF inom arbetet med
att påverka för en rimlig tillämpning av handel med levande djur i framtida
konsumentlagstiftning. LRF har under september nominerat Martin Mörman för
uppdraget, Martin arbetar sedan augusti på LRF med företagarvillkor och skatter.
Inledande process verksamhetsplanering LRF Häst
Delegationen ombads spela in synpunkter och inspel att beakta för
verksamhetsplaneringen inför 2020. Hästdelegationen förde dialogen baserat på
att förverkligandet av hästföretagarstrategin är det centrala i LRF Hästs
verksamhet. De delar som särskilt diskuterades och belystes i diskussionen vad
behovet av hållbarhetsarbete på såväl ekonomisk, social som miljömässig nivå.
Behovet av god myndighetsutövning och hur man förbereder sig som företagare
inför olika typer av kontrollsituationer kommenterades också som väsentliga i
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen kommer att färdigställas vid mötet den 21
oktober 2019.

Kommande delegationsmöten


21 oktober kl 09.30-16, LRF Stockholm
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