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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)
Micke Berg, Distriktshovslagarna (DH)
Eva Husbom, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde per telefon den 2 mars 2020. Mötet
omfattade planering inför Hästråd 2020 tillsammans med skattefrågor och
arbetssätt med kommande djurhälsoförordning. Rapporten innehåller en
sammanfattning av de punkter som diskuterades vid telefonmötet.
Handlingsplan 2.0 och Hästråd
Kommentar från LRF Häst: några dagar efter mötet bestämdes med anledning av
rådande situation orsakad av Corona-viruset, att omarbeta planerna för
Hästrådet och undersöka möjligheter att genomföra eventet digitalt. Texten nedan
anger vad som sades under mötet. Samtliga fysiska arrangemang som
diskuterades vid mötet, har senare påverkats av vad Folkhälsomyndigheten
rekommenderar avseende smittskydd.
Den 29 maj är nu spikat för årets Hästråd. En första inbjudan till Hästrådet 29 maj
har gått ut mailvägen till ca 120 personer, detta utskick gjordes i mitten av
februari. Hästrådet kommer i år att hållas i samband med Elitauktionen inför
Elitloppet och vi kommer att vara på Scandic Infra City i Upplands Väsby. För att
få omväxling till de tidigare i hög grad ridsportfokuserade eventen där vi
medverkat (Friends, HFF/Göteborg Horse Show) har vi år valt att arrangera i
samband med ett större travevent. Valet kommer att utvärderas efter genomfört
evenemang.
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Arbetet med att samla ihop och prioritera bland inspelen till handlingsplan 2.0
pågår. Alla arbetsgrupperna har sammanträtt under februari månad, och Erica och
Carl arbetar nu med uppdateringen av handlingsplanen.
Handlingsplanen är ett av ämnena på programmet på Hästrådet, som kommer att
ha hållbarhetstema. Hållbart företagande ur både ekonomiska, miljömässiga och
sociala aspekter står på programmet tillsammans med resultaten av ESF-projektet
(Kompetens i samverkan) och utmärkelsen Årets Hästföretagare. Fortsättning
följer.
Projekt för samordnad paketdistribution på landsbygden
LRF har fått erbjudande att bevaka och följa ett projekt som drivs av Sveriges
Paketombud. Projektet syftar till att stimulera samdistribution av paketleveranser
på landsbygden. Projektet är inte kopplat till LRF, det är Tillväxtverket m.fl. som
finansierar projektet. Målet med projektet är att skapa en effektiv transportkedja
med lägre priser. LRFs ansvariga för infrastrukturfrågor, Cecilia Reje håller i
LRFs koppling till projektet. Hästdelegationen meddelade att det är bra att bevaka
utvecklingen av projektet, även om nuvarande situation och hantering av
semindoser för häst fungerar bra i de flesta delarna av landet.

Möte med Näringsdepartementet om Hästföretagarstrategin
LRF Häst har träffat representanter för Näringsdepartementet för att informera
Hästföretagarstrategin med tillhörande handlingsplan. Erica och Lars-Erik
Lundkvist från LRF deltog i det mötet och från N-dep deltog Lena Eckerdal
Rimsten och Ida Stjernberg. LRF fokuserade på att lyfta fortsatt viktiga frågor för
hästföretagandet där en insats från N-dep skulle underlätta för vårt arbete. Bland
annat efterfrågade vi en signal till Jordbruksverket att få mandat att undersöka
olika praktiskt lösbara alternativ till att införa hästen i kompensationsstödet.
Information lämnades om fortsatt arbete med handlingsplan 2.0 och en inbjudan
till Årets Hästråd gjordes på plats. Erica presenterade också kort Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet och en lägesrapport för arbetet med att få flera företagare att
ansluta sig och certifiera sin verksamhet.
Exportförfrågan från Mexiko via Jordbruksverket
En fråga har ställts till Jordbruksverket, om våra möjligheter att exportera
genetiskt material till Mexiko, och Jordbruksverket har vidarebefordrat frågan till
LRF Häst och HNS. Ett omfattande arbete måste göras för att en exportaffär ska
möjliggöras och Jordbruksverket har ställt frågan om LRF Häst, HNS och
branschen kan erbjuda stöd och kompetens i detta arbete. LRF Häst och HNS, har
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på delegationens och Avelskommitténs uppdrag, gemensamt meddelat
Jordbruksverket att både LRFs hästdelegation och HNS med stöd från
Hästnäringens Avelskommitté, ser positivt på den ställda förfrågan från Mexiko,
men att vi vill få besked om huruvida det finns utrymme att bidra med statliga
medel vid ett eventuellt inspektionsbesök från Mexiko. Kontakten just nu hanteras
mellan och av svenska respektive mexikanska myndigheter. Fortsättning följer.

Utredningsdirektiv om bygglov
I slutet av januari presenterade Finansdepartementet ett utredningsdirektiv kring
bygglovsfrågan. I ett pressmeddelande från F-dep kan man läsa att:
”Reglerna för bygglov har blivit som ett lapptäcke och det upplevs som krångligt.
Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat
byggande. Därför ska regelverket ses över, säger bostadsminister Per Bolund.”
I pressmeddelandet nämns också följande: ”Enligt januariavtalet, en sakpolitisk
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna,
Centerpartiet, Liberalerna, ska ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga
ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård utredas, liksom enklare
regler för byggnation utanför detaljplanelagt område. Den utredning som nu läggs
omhändertar detta samtidigt som ett välbehövligt helhetsgrepp tas för hela
bygglovkapitlet i plan- och bygglagen.”
För hästnäringens del är det positivt att ridhusen omnämns särskilt och
utredningsdirektivet är tyvärr en nödvändig utveckling i en fråga som i många fall
inte har blivit tydligare trots uttalandet från Mark- och miljööverdomstolen
(MÖD) under 2019 (samt strandskyddet i fallet Bergh från 2017).
Pressmeddelandet i sin helhet samt utredningsdirektivet finns här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/ett-enklare-och-mereffektivt-regelverk-for-bygglov/
Arbete inför nya Djurhälsolagstiftningen (AHL)
Vi har fått kännedom om att våren 2020 kommer att vara en intensiv period vad
avser aktivitet inför kommande djurhälsolagstiftning. Därför har LRF Häst, HNS
och ST fört en dialog kring hur vi gemensamt skulle kunna agera. HNS har
generöst erbjudit sig att finansiera en projektledartjänst på deltid, för att vi inom
hästnäringen ska ha möjlighet att bevaka och påverka i slutskedet inför
ikraftträdandet av den nya lagstiftningen.
Som tidigare informerats i delegationen, kommer lagstiftningen sannolikt att
innebära stora förändringar för hästhållare och hästföretagare. Ett
plats/anläggningsregister för hästhållande gårdar är att vänta, liksom någon form
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av dokumentation av förflyttningar där vi ännu inte vet vilken omfattning denna
kommer att få. Vi vet heller inte vem som kommer att vara ansvarig för
rapportering och/eller journalföring. Många frågor behöver ställas och utredas.
Dialog med möjlig projektledare för den inköpta tjänsten pågår för närvarande.
Erica har meddelat att LRF Häst kommer att undersöka möjligheter för
omprioritering av budgeten för 2020 för att om möjligt bidra med en mindre
delfinansiering av projektledartjänsten.
Hästdelegationen berömde det goda samarbetet med HNS och tackade för ett
generöst erbjudande som kommer hela hästnäringen till del. Detta visar på vikten
av det goda samarbetet mellan LRF Häst och HNS och hästnäringens olika
organisationer.
Utegångsdjur
LRF hade under februari ett möte med Jordbruksverket för att framföra behoven
av flexiblare regler för att hålla djur ute utan ligghall. De tre djurslag som lyftes i
dialogen var nöt, får och häst. Detta efter överenskommelse och uppdrag vid
hästdelegationens möte den 16 januari 2020. Jordbruksverket kommer att
återkomma med ett bemötande i frågan under mars månad.
Hästföretagarcentrum (HFC)
Arbetet inom HFC är för närvarande vilande med anledning av att vi inväntar
besked om nya projektmedel, Jordbruksverket har nyligen meddelat att man har
påbörjat handläggningen av vår ansökan.
Informationsmaterialet/filmerna om förmåner och beskattning färdigställdes innan
årsskiftet (inom ramen för förra årets projektmedel) och lansering planeras till
mitten av mars, då LRF Konsults nya logotyp är möjlig att använda. Detta p.g.a.
att materialet kommer att hänvisa till rådgivning inom LRF Konsults spetsnätverk
häst.
Politikerträffar under planering i regi av HNS
LRF Häst, SvRF, ST och HNS kommer tillsammans att genomföra fem
politikerträffar under 2020, de första träffarna är planerade till i slutet av april
2020. Fortsättning följer.
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Skrivelse från LRF Jämtland om behov av informationsinsats/ökad kunskap
om bemötande av fordon från de gröna näringarna
LRF Häst och LRF Entreprenad är båda mottagare av en skrivelse från LRFs
region Jämtland. Skrivelsen poängterar behovet av informationsinsatser för
trafikanter gällande hänsyn till de gröna näringarnas fordon i trafiken.
Hästdelegationen samtyckte till förslaget till svar på skrivelsen som föreslår att vi
ska se över möjligheter till informationsspridning i samverkan med LRF
Jämtland. Kicki från SvRF informerade att de har ett nyligen uppdaterat material
på sin hemsida som kan användas för att sprida kunskap om hästen i trafiken.

LRFs hållbarhetsmål och fortsatt arbete branschvis
Erica och Karolina beskrev de båda uppdrag som LRF Häst och HNS nu fått att
arbeta vidare med hållbarhetsfrågorna. LRF Hästs uppdrag bygger på LRFs arbete
med att bryta ned de gemensamma hållbarhetsmålen branschvis (målen som
beslutades av LRFs riksförbundsstyrelse i januari 2020). HNS uppdrag bygger på
en dialog i Hästnäringens Representationsråd (HRR) i februari där hållbarhet var
temat för dagen. Samtliga organisationer var eniga om att det vore bra med
samverkan i en både komplex och för många ännu tämligen ovan fråga.
Påpekades att mycket finns gjort, särskilt via Miljökommitténs mångåriga arbete.
Konstaterades också att SvRF sannolikt är den organisation som kommit längst
med frågorna. Delegationen var enig om att vi måste jobba gemensamt i hela
näringen för att komma framåt i frågan. Erica och Karolina fortsätter jobba på ett
gemensamt agerande, preliminärt förslag att bjuda in till en hållbarhetsworkshop
innan Hästrådet den 29 maj. Detta för att ha ett första förslag till hur vi kan agera
gemensamt, som sedan branschen får tycka till om.

Aktuella skattefrågor, Bastova mm
Urban Rydin från LRF Konsult beskrev läget kring ett antal aktuella skattefrågor
kopplade helt eller delvis till hästverksamhet. Följande ämnen togs upp:





En utredning om mikroföretag och enskilda näringsidkarens beskattning.
Urban representerar LRF i utredningen, som kan komma att innebära
positiva delar för de gröna näringarna.
Körning/travskola som avdragsgill friskvårdsförmån, ärendet ligger nu hos
HFD för bedömning, Urban bevakar.
Lagervärde för djur, det allmänna rådet för värdering av hästar föreslogs
av SKV att plockas bort. LRF Häst har med Urbans hjälp gjort en skrivelse
till SKV i ärendet, med önskemål om att det allmänna rådet kvarstår.
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Bastova: ST har bokat ett möte med SKV för att får en dialog om hur de
avser att agera baserat på HFDs uttalande. Urban kan inte delta för LRFs
räkning det aktuella datumet, men ST och SG kommer att medverka i
mötet med SKV. Mötet hålls under mars månad.
Ett ärende om förmånsvärde för fyrhjulingar pågår för närvarande, och
LRF Konsult inväntar besked från HFD i ärendet. Urban driver frågan om
rimliga förmånsvärden hårt, något som också har stor betydelse för
hästbranschen, då hästarna ofta anses utgöra en förmån för företagaren.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg

6(6)

