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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 juni 2020. Mötet omfattade
utöver en rad olika informationspunkter även en uppföljning av
aktiviteterna i verksamhetsplanen hittills under året, samt den årliga
utvärderingen av hur ledamöterna uppfattar delegationsarbetet.
Rapporten innehåller en sammanfattning av informations- och
diskussionspunkterna vid mötet.
Konsumentköplagen
Inom ramen för den pågående utredningen som pågår sedan hösten 2019,
arbetar Marin Mörman, jurist på LRF, just nu intensivt via sin plats i
expertgruppen. Under de senaste veckorna har flera möten hållits med LRF
Hästs arbetsgrupp i frågan vilken fungerar som bollplank till Martin. LRF
Hästs arbetsgrupp består av: Martin Mörman, Erica Lindberg och Lotta
Folkesson, LRF, Karolina Lagerlund, HNS, CG Leissner och Göran Starkebo,
Carat Advokatbyrå, Erika Erlandsson, Juridika, Dan Nordenberg och Helen
Uddefors, SWB. Hästdelegationen utgör en referensgrupp i pågående arbete
inom LRF, och har en tung roll i att ge synpunkter och inspel. Detta då flera av
organisationerna i LRF Häst företräder medlemmar där Konsumentköplagen
idag orsakar stora bekymmer för näringsidkare som säljer häst till
privatpersoner.
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Utredaren har nu presenterat ett lagförslag, där en helt ny lagstiftning ska
ersätta nuvarande Konsumentköplag (Köplagen påverkas inte). Nedan följer en
kort sammanfattning LRFs ståndpunkter framförda till utredningen.
Ståndpunkterna baseras på både arbetsgruppens och hästdelegationens
diskussioner och inspel.
Sammanfattning av LRF:s åsikter
LRF förespråkar en lagstiftning som ger köparen rimliga konsumenträttsliga
rättigheter utan att säljarens skyldigheter och risker blir oproportionellt stora
samtidigt som lagstiftaren måste tillvarata djurets bästa. LRF har därför
framfört följande till utredningen:
Alternativ 1: Transaktioner med levande djur flyttas till Köplagen



Försäljning av levande djur bör regleras i Köplagen, eller
Konsumentköplagen är tillämplig i det fall tvistebeloppet understiger ½
prisbasbelopp. I det fall tvistebeloppet överstiger ½ prisbasbelopp är
istället Köplagen tillämplig.

Alternativ 2: Transaktioner med levande djur kvarstår i Konsumentköplagen



Konsumentköplagens 20a§ bör inte omfatta levande djur, samt
Felbegreppet i Konsumentköplagen bör inte omfatta levande djur,
alternativt att det finns ett särskilt felbegrepp avseende levande djur.

Expertgruppen kommer att träffas minst en gång till under juni, fortsättning
följer. LRF har bokat ett särskilt möte med utredaren för att understryka vikten
av frågan för LRF. SWB kommer också att delta vid mötet med utredaren, i
egenskap av en av de organisationer vars medlemmar berörs av den idag
orimliga lagstiftningen för köp och försäljning av levande djur.
Aktuella djurskyddsfrågor
Erika Brendov informerade om en rad aktuella frågor på djurskyddsområdet;
utökad EU-lagstiftning på djurskyddsområdet signaleras från EU, flera djurslag
kan sannolikt omfattas än idag. Häst kan vara ett av dessa menar Erika. LRF
arbetar fortsatt för rättssäker hantering av djurskyddskontroller. Gällande
frågan om utegångsdjur utan ligghall, så ligger frågan stilla i väntan på
återkoppling från SJV. En remiss om straffbestämmelser ska besvaras denna
veckan, LRF riktar skarp kritik mot förslagen om sanktionsavgifter och skärpta
straffskalor.
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Arbete i Copa Cogeca Horse och European Horse Network
Under maj månad har aktiviteter och kontakter med våra båda Brysselnätverk;
Copa Cogecas hästgrupp (presidiet) samt European Horse Network (styrelsen)
hållits digitalt. Ordförande i EHN, Mark Wentein kommer nu att tillsammans
med Hilde Vautmans, belgisk parlamentsledamot och ansvarig för EPs
hästgrupp, planera inför det seminarium i EP som förhoppningsvis kan
arrangeras i oktober. Effekterna av Corona/Covid -19 är naturligtvis förslag på
agendan för seminariet i EP.
I hästgruppen i Copa Cogeca har presidiet sammanträtt och initierat ett separat
digitalt möte om pågående process i Bryssel kopplat till
Djurhälsoförordningen, AHL.
Gällande kommande CAP och den återuppstådda frågan om aktivt brukande är
det såvitt vi har uppgifter just nu, endast Frankrike och Sverige som anser att
det är idé att verka för ett gårdsstöd till häst oavsett inriktning på
verksamheten. Av övriga länder är det flera som förefaller ha gett upp hoppet
om stöd ur pelare 1 (gårdsstödet) till gårdar med hästverksamhet. Frågan
kommer sannolikt att få drivas på nationell nivå snarare än på Brysselnivå, och
det arbetet pågår från LRFs sida.
I båda nätverkens möten har agendan fokuserats på effekterna av Covid -19 för
hästnäringen i de olika länderna. Det kan konstateras att den svenska
hästnäringen utsatts för lägre påverkan i jämförelse med de flesta övriga länder,
naturligtvis beroende på att det i flertalet andra länder varit totalt
utegångsförbud under ett antal månader. Avelsverksamheten har i flera länder
kunnat upprätthållas då man fått tillfällig tillåtelse att flytta ston för
betäckning/seminering.
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. 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).
Delegationen delgavs följande skriftliga rapport från Anna inför
delegationsmötet:
EU-lagstiftningen AHL träder ikraft 21 april 2021 och sedan mars 2020 arbetar
hästnäringen i ett projekt för att föra dialog mellan Jordbruksverket och
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hästnäringen kring hur reglerna ska hanteras i Sverige. Beroende på vilken typ
av aktör man är i hästnäringen så kommer man påverkas på olika sätt. Hästar
kommer att behöva ”folkbokföras” (registreras) på en anläggning, detta innebär
att samtliga anläggningar som det finns hästar på ska registreras hos
Jordbruksverket. Den som driver anläggningen där hästar hålls är ansvarig för
registreringen av anläggningen och hästhållaren är ansvarig för att registrera
hästen på en registrerad anläggning. Huvudregeln säger att om en häst är
”hemifrån” i mer än 30 dygn behöver den registreras på nya anläggningen den
befinner sig på. Det finns undantag för avelsdjur.
Nytt är även att alla som transporterar hästar över landsgränser ska finnas i
Jordbruksverkets register, detta är oberoende om transportören är företagare
eller privatperson och är alltså inte samma transportörsregister som finns idag.
Kring detta finns det många frågor som diskuteras kring gränsdragningar och
undantag, bland annat om det kan skapas överenskommelser mellan
medlemsstater och vilka gränsnära transporter som får ske utan att behöva
registreras. Grundtanken är att förflyttningar mellan medlemsstater har högre
krav på smittskydd och normalt kommer hälsointyg att krävas. Övriga punkter
som är aktuellt inom AHL är om och hur hästpassen ska hanteras framöver.
Det problematiska är att hästpassförordningen kommer uppdateras först efter
att AHL träder ikraft och därför vet Jordbruksverket inte hur det kommer bli
framöver och det har inte kommit någon ny information om detta under våren.
I projektet arbetar vi för att hanteringen av hästpassen ska kvarstå ungefär som
idag.
Utöver detta är det förflyttningar som är en stor fråga kring om förflyttningar
ska journalföras eller inte. Om förflyttningar ska journalföras ska
Jordbruksverket definiera vad en förflyttning är. Det finns möjlighet att aktörer
och anläggningar med låg risk att undantas från journalföringskravet. AHL
reglerar bara sjukdomar som vi antingen inte har i Sverige, eller som är
ovanliga i Sverige. Vi diskuterar med Jordbruksverket om undantaget kan bli
aktuellt i Sverige, så länge Sverige inte har sjukdomarna som AHL reglerar.

Övergödningsutredningen
Markus Hoffman (LRF) kommer att hålla i samordningen av remissyttrandet
på övergödningsutredningen, och ett möte kommer att hållas den 18 juni. Vid
det inledande mötet deltar Erica Lindberg, Markus Hoffman, Cassandra
Telldahl Bjelkelöv och Helena Andreason (samtliga LRF) tillsammans med
Karolina Lagerlund och Louise Lindberg (HNS). Därefter kommer det att tas
kontakter med Hästdelegationen och Miljökommittén. I dessa forum kommer
vi att stämma av förslag till yttrande samt besluta om ett gemensamt yttrande
eller enskilda är den bästa vägen att gå.
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Historik: 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-franlrf-hast/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.
Slutrapporten från övergödningsutredningen finns här:
https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71a
f28748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou202010
Hästföretagarcentrum (HFC)
Projektansökan till Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket
Ännu har inget beslut lämnats angående den projektansökan vi skickade till
Jordbruksverket senhösten 2020. Handläggning pågår hos Jordbruksverket och
denna har behövt skjutas upp flera gånger pga den under våren uppstådda
situationen med pandemin. Ansökan handlar om en förlängning av projektet
”Utvecklat hästföretagande för nya jobb”. LRF Häst är huvudsökande med hela
Hästföretagarcentrum som genomförare av aktiviteterna, dvs ett samarbete
mellan LRF Häst, HNS, Ludvig & Co samt våra tre riksanläggningar Flyinge,
Strömsholm och Wången.
Årets Hästföretagare 2020
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Arbetet inom Hästföretagarcentrum har under våren kretsat kring utnämningen
av Årets Hästföretagare. En arbetsgrupp har förberett processen inför juryns
arbete med att utse Årets Hästföretagare, som i år utsågs vid det digitala
Hästrådet med ca 70 deltagare den 29 maj 2020. Årets vinnare är Stall Caroline
Holm AB, Hudiksvall, mera information finns här: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/hastforetagarcentrum/aktuellt-franhastforetagarcentrum/stall-caroline-holm-ab-utsedd-till-arets-hastforetagare2020/
Vinnaren erhåller ett rådgivnings- och utbildningsstipendium till ett värde av
50 000 kronor.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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