Rapport från
hästdelegationen
LRF Häst
2019-10-21

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 21 oktober 2019, mötet omfattade
beslut angående verksamhetsplan och budget inför 2020. LRFs vd AnnaKarin Hatt besökte delegationen för dialog. Rapporten innehåller en
sammanfattning av de punkter som diskuterades vid mötet den 21 oktober.
Presentation av Anna-Karin Hatt
LRFs nya vd besöker under hösten samtliga delegationer och vid detta möte
närvarade Anna-Karin vid hästdelegationen. Anna-Karin presenterade sig och sina
tankar och diskuterade med delegationen hur vi ska jobba framåt med
branschsamarbetet.
Verksamhetsplan LRF Häst 2020
Baserat på dialogen vid förra delegationsmötet diskuterades målområdena
Företagsutveckling, Påverkansarbete och opinionsbildning vidare i delegationen.
Större fokus på hållbarhet, ett utökat Hästråd med detta som tema och stor vikt vid
strategiarbetet och kommande handlingsplan 2.0 beslutades vara
huvudmålsättningar för LRF Häst under kommande år. Flera punkter lyftes under
diskussionen, som beslutades att ta med till både arbetsgrupperna i
strategi/handlingsplansarbetet och till Hästrådet i Friends arena den 29 november.
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Exempel på sådana punkter var hur vi ska marknadsföra den svenska hästen,
behöver vi ett volymmål, hur fungerar marknaden mellan uppfödare och
konsumenter och har vi en funktionell struktur i dagens uppfödning av svensk
häst?
Konsumentköplagen
Martin Mörman arbetar sedan augusti på LRF med frågor om företagarvillkor och
skatter. Martin besökte delegationen, presenterade sig och diskuterade kort med
delegationen vilka inspel vi ska göra i den statliga utredning som just nu pågår i
frågan om 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/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2019/07/dir.201945/).
Delegationen bjöds in till den workshop som Martin och Erica anordnar på LRF
den 11 november. Syftet med workshopen är att bereda LRFs inspel i utredningen.

Aktuellt läge på djurskyddsområdet
Erika Brendov från LRF informerade om ett antal frågor på djurskyddsområdet.
Erika berättade kort om läget i de tre utredningar som är ett resultat av den nya
djurskyddslagen.


Lösgående djur. Det finns idag inget förslag om att införa ett förbud mot
att hålla djur i uppbundna system. Det är däremot förbjudet med
nybyggnation för uppbundna djur. Jordbruksverket presenterade i somras
en rapport i vilken man konstaterar att det skulle kosta ca 15 miljarder att
ställa om till lösdrift för både häst, nöt och get. Vad som kommer att hända
efter rapporten vet vi inte ännu, frågan ligger hos regeringen. LRF är
positivt till att djur ska hållas lösgående men anser att det måste vara
företagaren själv som tar beslut om när det är lämpligt och möjligt att göra
en sådan investering. Utvecklingen går också stadigt i riktning mot
lösgående system.



Förprövningen. Jordbruksverket presenterade i våras en rapport om
förprövningen. Det finns en missuppfattning att LRF har förespråkat att ta
bort förprövningen, men LRFs budskap har hela tiden varit att man vill att
det tillsätts en statlig utredning där man ser på olika alternativ varav ett
borde vara konsekvenser av att ta bort tillståndsplikten helt. Erika
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kommenterade också tillkännagivandet (från riksdag till regering) om att
avveckla förprövningen som kom under våren, och menade att det är
osannolikt att det kommer att ske då regeringen inte är juridiskt bunden att
agera på ett tillkännagivande. De förändringar som Jordbruksverket
konstaterade behövs såsom ökad digitalisering och ökad samverkan mellan
Länsstyrelserna, arbetar SJV redan med.


Straffbestämmelser. Uppdraget består i att titta på både djurskyddslagen
och brottsbalken. Utredningen pågår och ska vara klar 31 januari 2020.
Delar som hanteras är bl. a. om straffskalan för djurplågeri bör skärpas, om
man kan avkriminalisera överträdelser av vissa djurskyddsbestämmelser
och istället sanktionera dessa genom vitesförelägganden eller
sanktionsavgifter på djurskyddsområdet.

Erika avslutade med att kort belysa den situation vi har gällande en ökande
aktivitet inom djurrättsaktivism. LRF arbetar löpande med frågan för att både
bekämpa aktivismen och skapa möjligheter för djurhållare inom samtliga
branscher att vara rustade för eventuella intrång på gårdarna. Karolina bekräftade
läget och infogade att HNS styrelse beslutat att inför nästa år prioritera
kunskapsbyggande i frågan inom ramen för HNS verksamhet.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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