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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)
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 16 januari 2020, mötet omfattade ett
antal lägesrapporteringar för frågor som kommer att vara i fokus under
2020. Det ekonomiska resultatet för LRF Häst verksamhetsåret 2019
redovisades, och mötesagendan för våren 2020 fastställdes. Rapporten
innehåller en sammanfattning av de punkter som diskuterades vid mötet.
Presentation LRFs arbete med god myndighetsutövning
Åsa Hill, jurist på LRF, beskrev arbetet med god myndighetsutövning som
startades 2019 och kommer att pågå under hela 2020. En enkätundersökning har
gjorts i projektet, om hur man som företagare upplever kontakten med
myndigheter. Undersökningen visar att den upplevda nöjdheten med kontakten
varierar mycket mellan olika myndigheter. Den visar också att nästan hälften av
LRFs tillfrågade medlemmar oroar sig för att det ska bli fel i kontakterna med
myndigheter. Motsvarande siffra för andra branscher (ej gröna näringarna) är
endast 25 %. Ett resultat som är oroväckande menar Åsa, men som också visar att
arbetet i projektet behövs. LRF arbetar nu med att sprida informationen från
undersökningen och har en dialog med berörda myndigheter om fortsatt arbete
framåt.
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Aktuella skattefrågor, Bastova mm
Mats Norberg, affärsrådgivare på LRF Konsult beskrev per telefon, nuläget kring
hanteringen av Bastovadomen. Nyligen meddelades ett svar på det
förhandsbesked som sökts från LRF Konsult på kunds uppdrag. Det står nu fast att
endast startpengen, dvs de 500 kronorna som varje start garanterar, är
momsbelagd. Däremot är det inte moms på prispengar enligt beskedet. Många
frågor återstår dock om hur detta ska hanteras i praktiken. LRF, ST och SG avser
att träffa SKV i frågan för att försöka få ett förtydligande i denna och ett antal
frågeställningar som uppstår kring informationen om moms på prispengar.
Fortsättning följer.

Hästföretagarstrategi och HP 2.0 – planering för 2020
Erica berättade om de senaste händelserna i arbetet med handlingsplan 2.0 och en
sammanfattning gavs kring de inspel som lämnades vid workshopen under
Hästrådet i november 2019 (Friends). Nytt Hästråd planeras till sen vår 2020.
Mera information kommer, planering pågår. Hästrådet ska ha hållbarhet som tema
och Årets Hästföretagare ska utses bland annat.

Aktuellt läge CAP
Sofia Björnsson, LRF, redogjorde för senaste händelserna kopplade till
kommande CAP (Common Agricultural Policy = Gemensamma
Jordbrukspolitiken). Den tidigare uppfattningen om att CAP blir försenad
kvarstår. LRF fokuserar framåt på påverkansarbetet kring den nationella
strategiska CAP-planen samt på att påverka för så hög nationell medfinansiering
som möjligt. Sofia kommenterade att frågan om häst som stödgrundande i
Kompensationsstödet, fortsatt är svår och komplex att lyfta, det framförs många
motargument från våra beslutsfattare. LRF fortsätter påverka i frågan.

Konsumentköplagen och levande djur
Martin Mörman presenterade resultatet av det förslag till ställningstagande som
gjorts i arbetsgruppen. Huvudförslaget är att levande djur ska hanteras i Köplagen
för att undvika den omvända bevisbördan som definierats som det största
problemet med nuvarande tillämpning, men även felbegreppet, som är ytterligare
en del som har en orimlig formulering i Konsumentköplagen. Flera olika
alternativ kommer att läggas fram till utredaren, bland annat olika förslag på
varianter för hur man skulle kunna tillämpa Köplagen för levande djur.
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Martin kommer att delge utredningen LRFs förslag och återkommer till
delegationen med återkoppling snarast möjligt.

Fråga om utegångsdjur
I sociala kanaler har en dialog startats om intresset av att hålla djur ute utanför
betessäsong utan ligghall, vilket idag inte är tillåtet enligt
djurskyddsföreskrifterna. Delegationen ansåg att frågan är av intresse för
hästnäringen och Erica tar med sig frågan till berörda på LRF och till LRF Kött,
som också lyft förfrågan till LRF Häst.

LRFs Jämställdhetsakademi
Stina Bergström, ansvarig för arbetet inom LRFs Jämställdhetsakademi berättade
om verksamheten. Konstaterades att hästbranschen inte finns med i akademin och
LRF ser gärna att någon av organisationerna deltar. Alla fick med sig frågan
tillbaka till respektive organisation och ärendet lyfts på nästa hästdelegationsmöte.

Mötesagenda våren 2020
Mötesagendan fram till och med juni ser ut som följer:




2 mars telefonmöte
11 maj telefonmöte
11-12 juni delegationsmöte samt studiebesök, Falun

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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