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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)
Anna Bergkvist, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 27 januari 2021, mötet hölls digitalt.
Vid mötet hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.
Kvalitetsmärkt hästverksamhet - lägesrapport
Under hösten 2020 färdigställdes informationsmaterial i form av två filmer som
kommer att ha sin hemvist på hemsidan Kvalitetsmärkt Hästverksamhet - LRF,
där en större uppdatering nu har påbörjats. Uppdateringen av hemsidan har
huvudsyftet att sidan bättre ska tillgodose intresserade företagares frågor innan
man kontaktar SMAK Certifiering AB.
Under 2021 kommer det att göras en rad utökade insatser för att marknadsföra
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. En workshop ska också genomföras för att LRF
Häst, HNS och samtliga berörda hästorganisationer ska få utrymme att diskutera
hur man gemensamt kan jobba med marknadsföringen och ökad kännedom om
certifieringen.
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Konsumentköplagen
Utredningen publicerade i september 2020 en slutrapport
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/09/sou-202051/
Aktiviteter har genomförts från LRF Häst även efter att remissvaret lämnades in
den 11 november.
En genomgång av delar av inlämnade remissyttranden signalerar att LRFs och
hästbranschens gemensamma yttrande får gott stöd av flera organisationer.
Yttrandet från Svenska Kennelklubbens och LRFs yttranden stärker varandra,
men starkt stöd för vår linje finns också i yttrandena från Sveriges
Veterinärförbund och Gröna arbetsgivare.
Miljötillsynskampanj, information från deltagande i referensgrupp hos
Jordbruksverket
Jordbruksverket har bjudit in till referensgrupp inför tillsynskampanjen som
handlar om miljöhänsyn för hästhållare. Tillsynskampanjen ska genomföras under
2021 med start i mars. Det är vid dessa tillsynskampanjer frivilligt för berörd
tillsynsmyndighet, i detta fallet kommunerna, att avgöra om de önskar delta i
kampanjen eller inte.
LRF Häst har tillsammans med representanter för RRO, SvRF, HNS, ST och SH
deltagit i ett antal möten med Jordbruksverket. Under januari har inspel lämnats
(gemensamma från samtliga organisationer i referensgruppen) på checklistan och
lathunden som kommer att delges inför kampanjen. Vi har också lämnat inspel på
den information som Jordbruksverket kommer att lägga ut på sin webbplats under
januari.
Referensgrupp hos Jordbruksverket för uppdrag om ökade incitament för
att beta naturbetesmarker
Under hösten 2020 bjöd Jordbruksverket in till en referensgrupp för ett projekt
som syftar till att öka incitamenten för att beta naturbetesmarker. Samtliga
betande djurslag har representanter i gruppen. Ett inledande möte hölls under
hösten men därefter har uppdraget har pausats hos Jordbruksverket. Ny
information väntas under februari månad.
Anledningen till att projektet/uppdraget hos Jordbruksverket måste göra uppehåll
och fortsätta vid senare tillfälle, är att både Jordbruksverket och Naturvårdsverket
har fått var sitt brådskande regeringsuppdrag, så tiden för projektmedarbetarna har
behövt prioriteras om. Naturvårdsverkets uppdrag har titeln ”Uppdrag att peka ut
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typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden som kan vara
lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken samt att föreslå
ett nationellt stöd för dessa marker”. Jordbruksverkets uppdrag är bredare. Det
handlar om förslag till åtgärder i strategiska planen för kommande CAP, bland
annat stöd till bete och slåtter m.m., och SJV ska i det uppdraget samråda med
NV. Ytterligare en anledning till att projektet inte fortsätter just nu är att den
kunskapssammanställning som Jordbruksverket vill uppdra åt forskare att utföra
dröjer, eftersom forskarna inte har möjlighet att lägga tid på detta förrän till våren.
Gemensamma jordbrukspolitiken, CAP
Under november/december 2020 besvarade LRF Häst ett antal olika utspel från
Näringsdepartementet och Jordbruksverket gällande nya CAP (gemensamma
jordbrukspolitiken). Bland annat besvarades en enkät från ett möte med sakrådet
om den framtida jordbrukspolitiken. Vid sakrådet presenterade Jordbruksverket
förslag på hur olika åtgärder kan utformas i kommande CAP och i den strategiska
planen. LRF Häst lämnade inspel i enlighet med vårt uppdrag om behovet av en
tydligare roll för hästen i den gemensamma jordbrukspolitiken. Såväl
Kompensationsstöd, investeringsstöd och projektstöd lyftes som exempel där
hästföretagandet med dagens utformning av regelverk, riskerar att hamna i kläm.
Under perioden har också ett förslag besvarats gällande ökade möjligheter för
användning av rådgivningsmodulen för häst inom Greppa Näringen.
Remisshantering Jordbruksverkets rapport om lösgående djur
Näringsdepartementet har skickat ut en remiss på den utredning om lösgående
djur, som genomfördes av Jordbruksverket 2018-2019. Rapporten heter Krav på
att hålla djur lösgående - konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra
incitament än lagstiftning (rapport 2019:17).
Under arbetet med utredningen om lösgående djur (2018) skickade
Jordbruksverket ut ett frågeformulär med ett antal frågeställningar för de olika
berörda djurslagen. Vi svarade på frågeformuläret i januari 2019. Vårt svar var
gemensamt från hästnäringen och sammanställdes av HNS djurvälfärdskommitté.
Rapporten publicerades senare under 2019. LRF Häst och HNS kommer att
erbjuda ett samordnat remissyttrande för de organisationer som så önskar.
Remissen ska besvaras senast den 15 mars. För den som vill läsa rapporten, finns
den här: · (regeringen.se)
Utegångsdjur
LRF Häst och LRF Kött har under december och januari åter lyft frågan internt.
Detta mot bakgrund av att Jordbruksverket ännu inte signalerat något
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ställningstagande efter de möten som hölls under våren 2020. Grunden för LRF då
frågan lyftes våren 2020, var att få Jordbruksverkets syn på hur vi kan komma till
dialog i frågan om en målstyrd lagstiftning gällande möjligheten att ha djur ute
vintertid utan ligghall. Efter att frågan ställts har Jordbruksverket pga höga
arbetsbelastning (Corona och arbetet med AHL) inte haft möjlighet att återkoppla
konkret hur de ställer sig i frågan.
En förnyad dialog behöver tas i respektive delegation, för att diskutera hur vi
kommer vidare i frågan.

Postfinansieringsutredningen
LRF har blivit kontaktade av Postfinansieringsutredningen, som regeringen
tillsatte den 1 oktober 2020. Utredningen ska undersöka vilka posttjänster som ska
ingå i den samhällsomfattande posttjänsten i framtiden och föreslå finansiering för
detta. Utredningen ska bland annat bedöma om det är möjligt att för vissa delar av
landet upphandla eller ge statligt stöd till en nivå på postservice som är högre än
den generella servicenivån inom den samhällsomfattande posttjänsten.
I samband med detta undersöker de ifall det finns användargrupper (såsom vissa
branscher) som har särskilda behov av posttjänster och vill informera om dessa
inför att utredningen tar fram ett förslag om hur posttjänsten ska se ut i framtiden.
LRF kommer att träffa utredningen och behövde därför underlag om hur
hästnäringen ser på frågan.
Cecilia Reje (LRF) deltog vid delegationsmötet och kommer att sammanställa de
olika branschernas inspel kring behovet av posttjänster. En diskussion fördes om
semindoserna som idag transporteras via en privat lösning, men också om ett antal
andra produkter som hästnäringen är beroende av att kunna transportera snabbt.
Risken och sårbarheten är en viktig och avgörande faktor och förutsättningarna för
att utveckla företagandet i norra Sverige är för dåliga utan fungerande struktur i
hela landet.

Skattefrågan, lägesrapport
Urban Rydin som arbetar med skattefrågor kopplat till hästverksamhet, på
uppdrag av LRF Häst, informerade om ett antal aktuella ärenden kopplat till
skattefrågor och häst.
Förmånsvärden, förhandsbesked och Mikroföretagsutredningen var tre områden
som Urban beskrev, där samtliga områden arbetas på just nu. En dom i
kammarrätten har nyligen fastställt att förmånsvärdet på en terränghjuling som
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kostat 90 000 i inköp sattes till 0 kr, det finns andra domar som talar om
förmånsvärden på 5-10 000 kronor, men som helhet är detta en seger för hela
lantbruksnäringen. En ansökan om förhandsbeskedet om ersättningen vid
premielopp är gjord, processen fortgår, fortsättning följer.
Gällande utkastet till ställningstagande om moms, som SKV delgav
branschsamverkansgruppen strax före årsskiftet, har informationen skapat stor oro
i näringen. LRF Häst arbetar intensivt med frågan tillsammans med Svensk
Travsport och Svensk Galopp. Vi arbetar gemensamt på att få till stånd ett möte
med SKV för att diskutera frågan. Fortsättning följer.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg

5(5)

