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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)
Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 11 maj 2020, mötet omfattade en rad frågor
om aktuella aktiviteter såsom kommande Hästråd, lansering av handlingsplan 2.0
och kommande arbete kring miljömässig hållbarhet inom hästnäringen, bland
många andra frågor. Rapporten innehåller en sammanfattning av de punkter som
diskuterades vid mötet den 11 maj.
Handlingsplan 2.0 och Hästråd
Två möten har hållits med respektive arbetsgrupp för de tre strategiska målområdena i
Hästföretagarstrategin/handlingsplanen. Mötena har hållits under februari och april
2020. Handlingsplan 2.0 kommer att gå ut på remiss till samtliga organisationer.
Inbjudan till ett digitalt Hästråd den 29 maj 2020 sändes ut måndagen den 27 april. Det
digitala Hästrådet planeras i detalj just nu, och tanken är att studiosända några
huvudinslag under mötet. Istället för ett heldagsmöte så kör vi mötet mellan 09.30-12
den 29 maj. ESF-projektet i regi av HNS, Kompetens i Samverkan, kommer att
presenteras vid separat tillfälle den 19 maj. Uppdelningen är gjord för att kunna erbjuda
hela programmet men i kortare pass med anledning av formen.
Temat för Hästråd 2020 är hållbarhet inom hästnäringen. De tre huvudpunkterna för det
digitala mötet är att presentera handlingsplan 2.0, hållbarhetsarbetet framåt samt att
presentera vinnaren av Årets Hästföretagare 2020. När det gäller hållbarhetsarbetet så
kommer LRF Häst att fortsätta arbeta enligt tidigare överenskommelser i
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hästdelegationen, dvs att arbeta nära HNS och Miljökommittén i det inledande arbetet
med att fastställa vad vårt gemensamma hållbarhetsarbete bör fokuseras på.
Hållbarhetsarbete, samarbete HNS och LRF Häst
Erica och Karolina beskrev kort hur det fortsatta arbetet med hållbarhetsfrågan
fortskrider. Punkten hade lagts på delegationens agenda för dagens möte för att säkra att
hela hästdelegationen får informationen inför fortsatt arbete.
Efter uppdrag att inleda en process med gemensamt arbete kring hållbarhetsfrågan,
kommer en digital workshop att hållas den 11 maj på eftermiddagen. Hästdelegationen
och Miljökommittén kommer att få ge inspel och synpunkter på vilka frågor som bör
ställas till Hästrådet den 29 maj, där vi har ett gemensamt hållbarhetstema. Mötet på
eftermiddagen den 11 maj fick således utgöra en rådgivande och förberedande process,
inför budskap, dialog och frågeställningar vid det kommande Hästrådet 29 maj.

Veterinärfrågan, tillgänglighet
My Sahlman, LRF, berättade om arbetet som pågår kring den bristande tillgängligheten
på veterinärer för samtliga lantbrukets djur. LRFs riksförbundsstyrelse kommer att
hantera frågan vidare under juni månad. Underlag med förslag om fortsatt arbete i
frågan hade sänts ut före delegationsmötet. Hästdelegationen instämde i förslagen samt
betonade att det är viktigt att fortsätta påverka i frågan. Den uppmaning till utredning
om vad som är anledningen till bristande tillgänglighet, vore bra menar delegationen.
My påtalade att för att fastställa framtida behov, är delegationerna för de olika
djurslagen (LRF Mjölk, LRF Häst och LRF Kött) viktiga att föra fortsatt dialog med.
My återkommer till samtliga delegationer, för att fortsätta diskutera processen framåt i
frågan.

Ekologisk hästköttsproduktion
Elvira Forsström, LRF, arbetar med frågor om ekologisk produktion och ställde en fråga
till delegationen enligt utsänt underlag inför mötet. Frågan handlar om huruvida det
vore värdefullt att ta fram nationella branschriktlinjer för ekologisk hästköttsproduktion,
då EU-regelverket för ekologisk produktion omfattar även hästkött.
Delegationen var enig om att man inte tror att det är ekologisk produktion som är
lösningen på att få mera hästkött in i livsmedelskedjan, då traditionen av att äta hästkött
är begränsad i Sverige. Elvira menade också att det finns möjlighet att ta upp frågan
även vid ett senare tillfälle, om man väljer att inte ta fram branschriktlinjer just nu.
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Karolina poängterade vikten av att prata med ansvariga för projektet Hästliv, vilket även
gjorts övergripande innan delegationsmötet. Delegationen instämde med Karolina och
menade att frågan överlåts till projektansvariga för Hästliv. Maria Pettersson (HNS) och
Stina Ernstsson (LRF) arbetar med projektet Hästliv, där bland annat kommunikation
kring hästslakt och hästkött som livsmedel hanteras. Bestämde att Maria och Stina
kontaktas av Erica och Elvira med önskemål om att tycka till i frågan.
Arbete inför nya Djurhälsolagstiftningen (AHL)
Från och med den 1 mars arbetar Anna Lundberg som projektledare för utrednings- och
bevakningsarbetet kopplat till AHL. Arbetet görs på uppdrag av HNS med en
referensgrupp bestående av företrädare för de organisationer som ingår i både LRF Häst
och i HRR. I princip samtliga organisationer har tackat ja till att ingå i referensgruppen
för hästnäringens eget AHL-projekt. Anna Lundberg kommer tillsammans med Maria
Pettersson (HNS) att representera HNS och vårt gemensamma AHL-projekt i de
referens/arbetsgrupper kopplat till häst som framöver kommer att arrangeras i regi av
Jordbruksverket.
Nyligen har referensgruppen till vårt interna AHL-projekt fått sin första information och
de första frågeställningarna att ta hänsyn till inför kommande påverkansarbete kring
AHL. Anna kommer att samla ihop synpunkterna och ta med dessa till kommande
kontakter med Jordbruksverket. Ett möte hos Jordbruksverket om AHL och häst
kommer att hållas den 14 maj.
En styrgrupp till projektet är sammansatt och i denna ingår Christina Olsson Svensk
Travsport, Erica Lindberg, LRF Häst och Maria Pettersson, HNS (sammankallande i
styrgruppen). Fortsättning följer.
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. Häst togs alltså med i frågan efter överenskommelse och uppdrag
vid hästdelegationens möte den 16 januari 2020.
Jordbruksverkets utlovade återkoppling till LRF är försenad och arbete pågår.
Fortsättning följer.
LRFs Jämställdhetsakademi
Enligt önskemål vid tidigare delegationsmöte har nu Stina Bergström, ansvarig för
LRFs Jämställdhetsakademi fått information om två intressenter från hästnäringens
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organisationer; Eva Netterberg från RRO och Karolina Lagerlund från HNS. Stina
kommer att kontakta berörda för framtida samverkan.
Övergödningsutredningen
Under februari månad presenterades slutrapporten från Övergödningsutredningen som
blivit till vissa delar felaktigt rapporterad i media under mars och april 2020. LRF har
analyserat hela utredningen och kommenterar de hästkopplade delarna i följande
information på LRF Hästs hemsida.
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrfhast/overgodningsutredningen-vad-innebar-den-for-hastforetagare/
LRF har varit representerad i övergödningsutredningens expertgrupp genom Markus
Hoffmann och genom Mikaela Johnsson, Riksförbundsstyrelsen. Frågan om hästar och
övergödning har varit upp flera gånger under utredningens gång för att regeringen
genom direktiven till utredningen uttryckligen bett om en fördjupning i den frågan. LRF
har under utredningens gång fått möjlighet att kommentera textutkast om hästar och
övergödning . Flera experter har fått läsa och vi har avstyrkt utredningens förslag. Vi
har också framfört den kritiken muntligt på mötena förklarat att det inte behövs nya
miljöregler utan att den befintliga lagstiftningen redan ger kommunerna tillräckliga
möjligheter till tillsyn. Vi har istället föreslagit att det nya hästrådgivningspaketet i
Greppa Näringen som nu utvecklas och testas på gårdar är en bättre väg att gå och att
den miljörådgivningen kommer få stor efterfrågan i hästbranschen.
Remissen för utredningen sändes ut i slutet av april och deadline är 31 augusti 2020.
LRF kommer att besvara remissen med särskilt fokus på delar som berör häst. Markus
Hoffman kommer att samordna remissen för LRFs del. Markus deltar vid
delegationsmötet den 11 maj för att berätta mera om utredningen och om kommande
process. Hela utredningen finns här:
https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af28748/s
tarkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010
Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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