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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 21 juni 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.
Aktuellt läge skattefrågan
Urban Rydin, Ludvig & Co, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs
räkning, tillsammans med LRFs skatteexpert Martin Mörman. Då det rör på sig
extremt mycket just nu i dessa frågor, så fanns en extrainsatt punkt på dagordningen
där Urban redogjorde för den senaste tidens aktuella händelser på området.
Urban redogjorde för det förhandsbesked om moms på premieloppspengar som
skickades tidigare under året samt det förhandsbesked som inom kort ska skickas in
gällande beskattningsbar person. I båda fallen kommer Urban själv att ansöka om
förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). Att ansöka om förhandsbesked hos
SRN är en snabbare och mera kostnadseffektiv väg jämfört med att driva ett stort antal
rättsfall för hästägares räkning, vilket annars sannolikt hade behövts.
Urban informerade även om de informationsträffar som han tillsammans med
momsexperten Jan Kleerup hållit den 9 och 14 juni med ca 170 deltagare totalt.
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Därutöver pågår ett arbete med att skriva schablontexter att erbjuda de företagare som
önskar bemöta eventuella förfrågningar från SKV. Inom kort hålls också en
informationsträff för landets skatterådgivare och momsexperter i ett antal olika
rådgivningsföretag och branschorganisationer.

Budgetuppföljning och aktivitetsuppföljning för LRF Häst
Erica kommenterade de utsända underlagen för budgetuppföljning per 31 maj 2021
samt aktivitetsuppföljningen. Resultatet visar att arbetet under årets början fortskrider
enligt plan och vi följer budget.

Tillgången till veterinärer – pågående påverkansarbete
Anna Forslid från LRF berättade om det pågående arbetet i den sk ”veterinärfrågan”
där det just nu händer mycket.
Anna inledde med att betona att LRF är tydlig med att vi inkluderar hästen i
lantbrukets djur och när vi pratar om lantbruksveterinärer så är det för samtliga inom
lantbruket förekommande djurslag och häst är därmed inkluderat. Viktigt att vi
verkligen visar tydligt att vi tänker häst här menar Anna.
Anna informerade om ett möte som nyligen hållits med Landsbygdsministern gällande
veterinärfrågan. Vi har en på många håll i landet akut situation och särskilt inför
sommaren då många kliniker väljer att stänga ned p.g.a. veterinärbrist. Generellt har vi
bristande tillgång till veterinärer som vill jobba kliniskt och gå jour.
Distriktsveterinärerna (DV) är en av numera få aktörer som erbjuder jour, men många
sorterar bort DV trots att vi alla har stort behov av dem. Många kliniker stänger ned
över sommaren pga veterinärbrist och då ringer ännu flera till DV, vilket skapar en
ohållbar situation. Allt flera privata veterinärer slutar med jourverksamhet, även detta
ökar trycket på DV.
Vid mötet med Landsbygdsministern meddelades att man beslutat om ett
utredningsdirektiv för att titta närmare på veterinärfrågan, en mycket positiv nyhet för
LRF och för hästdelegationen som upprepat lyft behovet av att arbeta med frågan.
Uppdraget från staten ska göra att man klarar smittskydd och djurskydd. Direktivet
säger tydligt att LRF ska höras. Utredningen startar 1 juli och ska slutrapporteras 1
oktober 2022. Anna ser fram emot utredningen och menar att vi är väl laddade med
många argument som visar att situationen i nuläget inte är rimlig.
Anna sammanfattade utkomsten av mötet med ministern med att det var tydligt att vi
gemensamt måste lösa detta snabbt, veterinärerna har tufft i nuläget och situationen för
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djurägarna är på många håll allvarlig. Utredningen måste lösa frågan och skapa
förutsättningar för en hållbar situation framåt.
En diskussion följde i delegationen. Delar som diskuterades under mötet som viktiga
att utredningen hanterar, är antalet/antagningsmängden för både veterinärer och
djursjukvårdare, arbetsmiljön för veterinärerna, och hur vi gemensamt agerar gentemot
våra veterinärer för att skapa bra förutsättningar för en bra djursjukvård. Vikten av
medvetenhet om behovet av jourtjänstgöring för de som söker en utbildning, lyftes
också som viktigt. Ansvarsfrågan behöver bli tydligare för alla inblandade parter,
vilket ansvar har staten och vad kan man förvänta sig som djurägare? Kommenterades
också om risken med praktiserande veterinärers inställning till djurhållning i de fall
den ligger nära eller direkt speglar åsikter som kan kopplas till djurrättsaktivism.
Kostnaden för behandling i relation till djurets värde diskuterades också.
Anna tar nu kontakt med både utredare och sekreterare. Anna uppmanade delegationen
att skriva i chatten om man är intresserad av att lämna ytterligare inspel vid separat
möte. Erica återkopplar till Anna med namn på intressenter, snarast efter mötet.

Workshop Kvalitetsmärkt Hästverksamhet
Erica inledde tillsammans med Elin LeeApple från HNS, som jobbar löpande med
kvalitetsmärkningen. Erica beskrev kort bakgrunden och Elin nuläget för LRF Hästs
och HNS gemensamt ägda kvalitetssäkringssystem Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.
I enlighet med den dialog som fördes i samband med verksamhetsplaneringen hösten
2020, behöver märkningen få flera anslutna företag för att vara möjlig att driva på
längre sikt. Ett uppbyggnadsskede tar dock tid, vilket både LRF Häst och HNS har
tagit med i beräkningen. Trots ett ökat intresse under senvåren/sommaren 2021 så är
helhetsbilden att anslutningen går alltför sakta. Delegationen menade därför vid
verksamhetsplaneringen inför 2021, att vi behöver lyfta frågan om hur vi alla kan
bidra för att få ökad kännedom och anslutning till systemet. Detta var anledningen till
dagens dialog.
En gruppdiskussion följde kring frågan ”Hur agerar vi framåt?” Resultatet av
gruppdiskussionerna var följande inspel:





Vi behöver visa tydligt på ännu flera goda exempel så att det blir tydligare vad
som är fördelarna för ett enskilt företag att vara kvalitetsmärkt
Förslag att fokusera på de yngre målgrupperna
I grund och botten vet man varför kvalitetsmärkning är bra, men
utbildning/information/support för att komma över tröskeln och genomföra
märkningen är viktigt
Olika uppfattningar om premier är vägen att gå, några menar att premier (lägre
premier på försäkringar tex) är fördelaktigt och några menar att man ska
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genomföra en certifiering baserat på de fördelar man får i företaget, inte för
lägre kostnader i annat sammanhang
Budskapsformulering behöver erbjudas samtliga organisationer för att man ska
kunna bidra med marknadsföring, uppdrag till LRF Häst och HNS
Viktigt att skolorna finns med och visar vägen, fokusera på
ungdomar/studenter i marknadsföringen av systemet
Studiecirklar/utbildningar/erfagrupper/sociala medier – alla vägar är bra för att
sprida kännedom men också stöd och hjälp för att komma igång med processen
inför certifiering

Erica och Elin kommer att hantera inspelen i fortsatt planering av
marknadsföringsaktiviteter för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Utvärdering av delegationsarbetet
I enlighet med arbetsordningen utvärderas delegationsarbetet en gång årligen.
Ordförande Lotta Folkesson bad var och en av delegationsledamöterna att återkoppla
på hur man tycker att det fungerar.
Sammanfattningsvis framfördes att organisationerna är nöjda med hur arbetet i
delegationen fungerar och drivs. Gemensamt arbete stärker oss, särskilt viktigt i
myndighetskontakterna och gör att vi har lättare att nå fram, AHL nämndes som
exempel. Det är bra med alla våra olika infallsvinklar från olika inriktningar och
organisationer, det stärker oss gemensamt, vi har dock utmaningar att ta i eftersom vi
sitter i en situation när många saker går i fel riktning för hästföretagandet, skattefrågor,
bygglov etc, håll i och håll ut är avgörande menar delegationen.
Ordförande tackade för inspelen och avslutade med att betona att LRFs åsikt är att
branschsamarbetet är oerhört viktigt, vi blir starkare av att jobba tillsammans.

Mötesagenda hösten 2021
Höstens mötestidpunkter fastställdes till följande datum:





17 augusti kl. 10-16 via Teams
12 oktober kl. 10-16 preliminärt fysiskt möte inkl. studiebesök
1 november kl. 9-12 via Teams
6 december kl. 9-12 via Teams
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Avslutning
Lotta avslutade mötet och tackade för god diskussion. Lotta önskade samtliga en god
sommar och på återhörande i augusti.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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