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

Hästdelegationen sammanträdde den 18 maj 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.
CAP lägesrapport
Sofia Björnsson från LRF sammanfattade nuläget i CAP-processen med
utgångspunkt i delar som berör hästnäringen. En lång diskussion följde om den till
stor del negativa bild som föreslagna ändringar i kommande CAP innebär.
Delegationen diskuterade ett antal förslag (förslag från Jordbruksverket) som
påverkar flera produktionsgrenar på ett negativt sätt, däribland hästverksamhet. Delar
som diskuterades var föreslagen neddragning av gårdsstödet, borttag av vallstöd och
utrymmet för att söka ett-åriga miljöersättningar. För hästföretagandets del påverkas
helhetsbilden också av den ovilja som finns hos våra myndigheter, att införa
djurslaget häst som stödgrundande djurenhet i Kompensationsstödet.
Investeringsstödets kommande förändringar är troligen också förslag som är till
nackdel för hästföretagandets del.
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Öppningen i regelverket för bredare tillgång för hästverksamheter att få nyttja
rådgivningen inom Greppa Näringen och dess nya hästmodul, är dock en redan
genomförd förändring som är positiv. En föreslagen kommande ökning av
arealersättningen för betesmarker är också i rätt riktning ut ett
hästföretagarperspektiv. Tyvärr överväger ändå i nuläget de negativa signalerna för
hur hästen kommer att hanteras i nya CAP.
Delegationen betonade att vi måste förtydliga vikten av hästnäringen, både dess
koppling till livsmedelsstrategin och hästnäringens betydelse för samhället.
Framförallt måste vi trycka på vikten av att kunna driva ett diversifierat företagande
och dess betydelse för en rad målsättningar där ökad biologisk mångfald, ökat antal
betande djur, sysselsättning och uppfyllande av livsmedelsstrategin är delar där
hästnäringen kan bidra till samtliga. Hästnäringens bidrag är tyvärr till stor del okänt,
alternativt inte tillräckligt uppmärksammat. Det är en utmaning att kommunicera i
frågan då vår omgivning inte självmant gör kopplingar mellan hästnäringen och de
nämnda påverkansområdena.

Skattefrågan – information och arbete framåt
Skattefrågorna kopplat till hästverksamhet, har präglat stor del av arbetet under både
hösten 2020 och våren 2021. Efter att branschen samlat lyckats få ett möte med SKV
i februari 2021, har ställningstagandet om moms och beskattningsbar person,
publicerats i slutet av april. LRF Häst har tillsammans med ST och SG fortsatt arbeta
i frågorna och nyligen lades information ut på våra respektive hemsidor:
Kommentarer till omarbetat ställningstagande om moms - LRF
Urban Rydin från Ludvig & Co redogjorde under delegationsmötet för det arbete
som görs på uppdrag av LRF Häst. Urban beskrev den process som pågått sedan
ställningstagandet publicerades i april. Ett samarbete sker löpande mellan LRF Häst,
ST och SG i frågan och vi är till största delen gemensamma avsändare i våra inspel
till SKV. Gemensamt planeras bl. a. nedanstående aktiviteter, fortsättning följer.




Möte med SKV enlig plan, branschsamverkansmöte hålls digitalt den 1 juni.
Digitala informationsträffar den 9 och 14 juni, Urban Rydin och Jan Kleerup
föreläser.
Undersöka lämpliga fall för ansökan om förhandsbesked.

Biologisk mångfald, pågående arbete med position
Maja Forssell från LRF berättade om det pågående arbetet med att ta fram en
position om biologisk mångfald. Ett förslag till position ska presenteras hösten 2021.
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En diskussion följde som återkopplade en del till förmiddagens diskussion om CAP.
Det är avgörande att vi betonar från LRFs sida att vi inkluderar hästen i
djurhållningen, och att den samlade djurhållningen med olika djurslag utgör en viktig
förutsättning för den biologiska mångfalden. Delegationen var mycket enig och
betonade vikten av att positionen blir övertydlig på just detta område. Hästarna är
även en förutsättning för en hållbar livsmedelsproduktion, och inte en motsättning
som ofta framhålls i olika forum. Hästdelegationen lämnade medskick till fortsatt
arbete med positionen, som kan sammanfattas med att LRF har ett viktigt uppdrag att
betona helheten och undvika motsättningar mellan djurslag och produktionsgrenar.
Att lyfta fram fördelarna med diversifiering och olika typer av samarbete över
djurslagsgränser torde vara både viktigt, värdefullt och givet i en position för
biologisk mångfald. Frågan är mycket viktig för hästdelegationen och positionen kan
framåt vara ett verktyg för att betona vikten av diversifiering.

LRF anordnade workshop på området FoI

Delegationen fick kompletterande information om den workshop som hölls strax
efter delegationsmötet. Den 26 maj anordnades en branschöverskridande workshop
för att kartlägga de gröna näringarnas forskningsbehov. LRF Häst deltog med tre
representanter i workshopen. Återkoppling kommer att ske vid kommande
delegationsmöte.
Hästföretagarcentrum, hästföretagardagar och nyckeltalsprojekt
Projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb, i dagligt tal kallat
”hästföretagardagarna” omfattar i praktiken flera aktiviteter än informationsträffar
för hästföretagare. En av aktiviteterna är ett delprojekt för att utveckla ekonomiska
nyckeltal för hästverksamhet. Målet är också att tillsammans med Ludvig & Co se
över möjligheterna att införa hästverksamhet som en del i den årliga uppföljningen
Lantbrukets Lönsamhet. Ansvarig projektledare kommer att bjudas in till ett
delegationsmöte för att informera om utvecklingsprojektet med uppdraget att skapa
ekonomiska nyckeltal för hästföretag.
Hästföretagarcentrums insatser har under en period koncentrerats till att återuppta
aktiviteten kring hästföretagardagarna och det finns nu ett stort intresse, ett fåtal
träffar har hållits och ett tiotal är på planeringsstadiet, intresserade arrangörer uppgår
till ca 20-talet i nuläget. Det finns alltså stora möjligheter för att skapa ett omfattande
informationsutbud under året, med för hästföretagare aktuella frågor. I takt med att
mera information blir tillgänglig om arrangemangen kommer info att läggas ut på
HFCs hemsida bl. a. Information om träffarna finns här: Utvecklat hästföretagande
för nya jobb - LRF
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Kvalitetsmärkt hästverksamhet - lägesrapport
Malin Andersson har börjat arbeta med ett antal olika kommunikationsinsatser för att
marknadsföra Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Kontakter med potentiella
ambassadörer pågår och det finns signaler om ett försiktigt ökat intresse för
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet, även om mycket arbete återstår för att få in flera
anslutna företag. Vid nästa delegationsmöte (21 juni) kommer delegationen att få
fördjupad information om pågående arbete, samt utrymme för dialog om hur vi
skulle kunna arbeta gemensamt med marknadsföringen av Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet.
Hållbarhetsarbete
Pågående arbete
Ett konsultavtal har nu tecknats med Maria Hjelm Nilsson, som fått uppdrag att
ansvara för det kunskapshöjande arbetet inom miljömässig hållbarhet. Maria har
under ett antal år, drivit projektet Häst i Sydost, på uppdrag av LRF Sydost. Maria
kommer att ansvara för att planera och genomföra ett antal informationsträffar på
temat miljömässig hållbarhet och arbetet görs i nära samverkan med
HNS/Hästnäringens miljökommitté, projektet Skitsmart och projektledare Louise
Lindberg. De inplanerade digitala träffarna kommer att vara ca 5 till antalet med start
i juni 2021. Första träffens tema kommer att vara bete och biologisk mångfald och
efterföljas av träffar med tema gödsel som resurs, vatten, transporter och
konsumtion. Informationsträffarna finansieras genom vårt EU-projekt Utvecklat
hästföretagande för nya jobb.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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