Rapport från
hästdelegationen
LRF Häst
2021-03-16

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)
Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner (Sleipner)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 16 mars 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.

Välkommen till Travklubben Sleipner
Hästdelegationen välkomnade varmt vår nya medlem Travklubben Sleipner som
representeras av ordförande Marita Arvidsson. Marita presenterade sig själv och
verksamheten i Travklubben Sleipner för delegationen.

Avrapportering LRF Häst verksamhetsåret 2020
Erica presenterade en sammanställning över utfallet av verksamheten under
föregående år. LRF Hästs verksamhet har genomförts inom budgetramen.
Verksamheten under 2020 har följt uppsatt plan, och inom samtliga målsatta
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områden pågår en omfattande aktivitet. Målsättningarna vad gäller hästens roll i
den gemensamma jordbrukspolitiken och anslutningsgraden till Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet, är inte uppnådda. Trafiken till LRF Hästs hemsida har ökat med
20 % under 2020 jämfört med 2019.

LRFs arbete på området djurrättsaktivism
Enligt önskemål i hästdelegationen fanns punkten på agendan, gällande arbetet
kring djurrättsaktivism. Även om det i dagsläget inte signaleras att hästföretagare
eller hästhållare har problem med intrång på enskilda gårdar, finns en oro för att
detta kan ske i en framtid. Anna Forslid, LRF, anslöt till delegationen för att
berätta om fortsatt arbete kring frågorna om djurrättsaktivism/oönskade besök på
gårdarna. Denna typ av brottslighet är en gråzon, menar Anna. Utifrån Annas
uppdrag inom LRF har en workshop hållits, för att få in synpunkter och inspel
kring vilka önskemål LRFs medlemmar har om fortsatt arbete på området. Vid
workshopen konstaterades att en handlingsplan ska tas fram. Det handlar inte bara
om att påverka politiker så att lagen hjälper oss då vi blir utsatta, utan LRF ska
också arbeta med säkerheten för företagarna i utsatta situationer. En arbetsgrupp
ska tillsättas inom LRF så att man som medlem ska veta var man ska vända sig.
LRF ska arbeta med att förstärka beredskapen för den enskilda medlemmen, men
också beredskapen ute hos tjänstemännen.
Delegationen lämnade inspel till det fortsatta arbetet och menade att detta är ett
viktigt arbete. Det är bra att LRF arbetar vidare med frågan då flera bedömer att
det tyvärr är ett växande problem.

Utegångsdjur
Erika Brendov (LRF) inledde med att berätta om det underlag och den
frågeställning som sänts ut inför mötet. Erica (Lindberg, LRF) informerade om
den bredare ansats som nu gjorts inom LRF för att lyfta en rad olika frågor som
alla påverkar möjligheten att hålla betande djur, där frågan om utegångsdjur är en
av flera.
LRF är nu erbjuden fortsatt dialog i frågan, med målet att diskutera frågan om
utegångsdjur ur ett bredare och djurslagsövergripande perspektiv. LRF har tackat
ja till erbjudandet om fortsatt dialog och behöver därför fortsatt input i frågan,
från både häst- och köttdelegationen (frågan drivs gemensamt för djurslagen häst,
nöt och får).
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Hästdelegationen förde en dialog och lämnade inspel till LRF för fortsatt arbete
för att verka för ökad flexibilitet när det gäller att ha djur ute vintertid utan
ligghall. Det krävs både gott om foder, stora marker och bra markbeskaffenhet för
att få utevistelse vintertid utan ligghall att fungera menar delegationen, men med
rätt förutsättningar ger det utrymme för en mycket sund djurhållning.
Sannolikt är det en liten andel av djurhållarna som kommer att välja att ha
utegångsdjur utan ligghall hela vintern, medan betydligt flera skulle ha nytta av en
ökad flexibilitet för att kunna både släppa ut djuren tidigt på våren och stalla in
sent på hösten. Idag styrs gränsen för när djuren ska stå på stall av att
dygnsmedeltemperaturen understiger 5 plusgrader under en veckas tid. Med de
klimatförändringar vi idag ser, kan förutsättningarna växla snabbt över tid under
både vår och höst.

Skattefrågor
Urban Rydin är ansvarig för skattefrågor på Ludvig & Co och arbetar på uppdrag
av LRF Häst med en rad skattefrågor som är avgörande för hästföretagare.
Utkastet till nytt ställningstagande om moms kom till branschens kännedom under
senhösten 2020 och branschen har därefter arbetat för att få en dialog med SKV
om innehållet i utkastet. Efter att LRFs, STs och SGs vd:ar gemensamt
undertecknat en skriftlig förfrågan om möte med SKV, kunde under februari
månad ett digitalt möte äga rum. Vid mötet deltog bl a SKVs nytillträdda chef för
Rättsavdelningen och representanter från hästnäringen. Från hästnäringens sida
deltog: Martin Mörman och Urban Rydin för LRF Häst, Maria Croon och Mats
Norberg från ST, Jan Kleerup för SG. Inför mötet hade ett omfattande
förberedande arbete gjorts och Urban Rydin presenterade näringens synpunkter på
utkastet till ställningstagande. Maria Croon beskrev hästnäringens oro och de
effekter som utkastet till ställningstagande skulle riskera att orsaka om det
publiceras i nuvarande form. SKV har lovat att återkoppla avseende hur de avser
att agera framåt i frågan. Fortsättning följer.
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 påbörjades under vintern 2020/2021.
Hemsidan Kvalitetsmärkt Hästverksamhet innehåller därför mer information,
instruktioner och anvisningar. Den uppdaterade sidan är nu publik och ytterligare
uppdateringar kommer att göras löpande under våren. Det nya upplägget av
hemsidan ska syfta till att bättre tillgodose intresserade företagares frågor för att
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sänka tröskeln till ansökan och kontakt med SMAK Certifiering AB. Ytterligare
filmer ska spelas in under året.
Under februari månad tecknades ett konsultavtal mellan LRF Häst och Malin
Andersson/Häst och Lantliv AB. Malin kommer att arbeta med kommunikationen
och marknadsföringen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Målet är att också
kontakta och skriva samarbetsavtal med 4-5 ambassadörer för att bättre än idag nå
ut till hästföretagare. En rad kontakter med potentiella ambassadörer är tagna.
Arbetet fortsätter.

Miljötillsynskampanj, information från referensgrupp hos Jordbruksverket
Under februari höll Jordbruksverket en digital informationsträff för landets
miljöinspektörer, ett möte där ca 200 personer deltog. Från hästnäringens sida
deltog Louise Lindberg, projektledare för Skitsmart och Margareta Bendroth,
rådgivare på Hushållningssällskapet. Louise berättade om pågående arbete inom
hästnäringen samt gav en överblick av det informationsmaterial som finns
framtaget. Möjligheten att certifiera sin verksamhet via Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet togs också upp vid mötet. Kort därefter har Jordbruksverket lagt
ut informationsmaterial om kampanjen på sin hemsida, Tillsynsprojekt om
hästgödsel 2021 - Jordbruksverket Här finns numera tillgång till den nya
checklistan och lathunden inför tillsynsbesöken. Det är inte känt hur många
kommuner som kommer att delta i tillsynskampanjen för miljöhänsyn på
hästgårdar.
I ett samarbete mellan några av hästorganisationerna togs en gemensam
information fram, för att erbjuda medlemmar och aktiva information om
tillsynskampanjen på sina respektive hemsidor. Detta gjordes i början av februari,
LRF Hästs information finns här Information om Jordbruksverkets och
kommunernas tillsynskampanj för gödselhantering på hästgårdar under 2021 LRF
Historik om vårt påverkansarbete inför tillsynskampanjen
Jordbruksverket har under vintern 20/21 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 SJV. Under januari har inspel lämnats
(gemensamma från samtliga i referensgruppen) på checklistan och lathunden som
kommer att delges inför kampanjen. HNS projektledare för Skitsmart, Louise
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Lindberg, kommer att medverka vid det informationsmöte som Jordbruksverket
kommer att hålla för kommunernas miljöinspektörer under februari.
Nya djurhälsolagstiftningen (AHL)
HNS och LRF Hästs gemensamma AHL-projekt lider mot sitt slut och i början av
mars lämnades de sista remissyttrandena in. Samtliga remisser har besvarats
gemensamt efter inspel från vår gemensamma referensgrupp under ledning av
Anna Sundin. Den 21 april kommer lagstiftningen att börja gälla. I slutet av mars,
dvs efter delegationsmötet, har Jordbruksverket meddelat att man förlänger
möjligheten att registrera anläggningar med häst och hästars hemadress, till den
1 oktober 2021. Registreringsverktyget för hästanläggningar och hästars
hemadress är öppet sedan i början av februari.
Vid tre tillfällen i mars månad, erbjöds via Hästföretagarcentrum (HFC) digitala
informationsträffar för hästföretagare, om hästnäringens gemensamma arbete
kring AHL. Ca 400 personer deltog vid de digitala informationsträffarna. Med
anledning av det stora intresset för information om AHL, så erbjuds ett av
informationstillfällena i inspelad version, filmen nås via denna länken:
Information om nya djurhälsoförordningen – se föreläsningen i efterhand! - LRF
Värt att notera är att informationen om förlängt utrymme att registrera
anläggningar (oktober istället för april 2021), inte framgår i filmen, då detta inte
var känt vid informationstillfället den 11 mars.
Gemensamma jordbrukspolitiken, CAP
Texten till hästdelegationen om CAP är sammanfattad av Sofia Björnsson och
omfattar aktuellt om CAP, dels 2021-2022, dels CAP från 2023.
Förlängningsåren 2021-2022

Nuvarande CAP-regler förlängs i två år eftersom reformen av CAP träder i kraft
först år 2023. Vissa ändringar sker dock redan nu. Det görs en höjning av
ersättningen för naturbetesmarker med 300 kr/ha för allmänna värden och 400
kr/ha för särskilda värden. Det kommer också nya pengar till
kompetensutveckling (t.ex. Greppa näringen) och investeringsstöd. Greppa
näringen öppnar en hästmodul. Femåriga åtaganden (t.ex. för naturbetesmarker)
förlängs med ett år i taget.
CAP från 2023

Reglerna på EU-nivå är inte beslutade men förhoppningsvis sker det i maj/juni.
Svenska regeringen ska skicka en strategisk CAP-plan till EU-kommissionen vid
årsskiftet 2021-2022. Jordbruksverket har levererat tekniska underlag/förslag till
Näringsdepartementet (vissa delar återstår att leverera) och beredning pågår. I

5(7)

Rapport
hästdelegation
2021-03-16

budgetpropositionen för 2022 kommer regeringen lägga fast hur mycket nationell
medfinansiering det blir för pelare 2 för perioden 2023-2027. Det gör att vi ännu
inte vet budgetförutsättningarna för nästa CAP.










Ettåriga miljöersättningar ska införas och det kommer påverka nivån på
gårdsstödet. I dagsläget är gårdsstöd + förgröningsstöd cirka 2 000 kr/ha.
Förgröningsstödet kommer tas bort och gårdsstödet kommer landa på i
storleksordningen 1 500 kr/ha. Det är ännu oklart vilka ettåriga
miljöersättningar som kommer att införas i Sverige men det lutar åt att det
blir en arealbaserad ersättning för all jordbruksmark med krav på
växtodlingsplan och markkartering med mera. Mer information kommer
komma från Jordbruksverket senare i mars. Det finns också förslag om
blommande trädor, fånggrödor/mellangrödor liksom vissa åtgärder för
djurvälfärd.
Det är troligt att vallstödet (500 kr/ha vall i framför allt slättbygd) tas bort
från och med år 2023.
Stödrätterna kommer att tas bort från och med år 2023.
I betesmarksersättningen verkar det som att åtagandeplanerna tas bort för
majoriteten av markerna, eller alla marker. Istället verkar det bli utökad
rådgivning.
Investeringar som rör uppfödning och avel av hästar ska räknas som
”annan verksamhet än jordbruk” och ligger därmed inte längre inom
åtgärden för ökad konkurrenskraft utan inom åtgärden för ”jobb och
tillväxt”. Det verkar krävas att man uppfyller villkoren för mikroföretag för
att vara stödberättigande. Högsta stödbelopp ser ut att bli 800 000 kronor.
EU-kommissionen har lagt ett förslag som innebär att en definition av
”genuine farmer” ska uppfyllas för att få del av CAP-ersättningarna. Det är
oklart om förslaget går igenom eller om det blir frivilligt för
medlemsstaten att införa en sådan definition. Om det blir obligatoriskt
finns viss risk för problem för kombinationsverksamhet.

Hållbarhetsarbetet
Pågående arbete
Under februari månad har ett arbete inletts för att knyta en extern resurs till den
gemensamma fortsättningen på det internt kunskapshöjande arbetet inom
miljömässighållbarhet. Planen är ett arbete i nära samråd med Miljökommittén,
projektet Skitsmart och projektledare Louise Lindberg.
Arbetet kommer att inledas med en serie informationsträffar för hästföretagare,
inom ramen för EU-projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb.
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Remiss 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). Ett gemensamt yttrande har
sammanställts i samverkan mellan LRFs olika berörda branscher. Vårt
gemensamma yttrande bygger på att vi ser. Yttrandet har förankrats i
hästdelegationen. Remissen besvarades den 15 mars. För den som vill läsa
rapporten, finns den här: · (regeringen.se)

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg

7(7)

