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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter:














Lotta Folkesson (ordförande), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lennart Gustafsson (vice ordförande), Brukshästorganisationernas
Samarbetskommitté (BRUNTE)
Maria Croon, Svensk Travsport (ST)
Kicki Ronnerberg Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)
Anders Jonsson, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
(ASVT)
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH)
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 17 augusti 2021, mötet hölls digitalt. Vid
mötet hanterades en rad informations- och diskussionspunkter. Val av
ordförande och vice ordförande för kommande år genomfördes. Rapporten
innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den
skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Val av ordförande och vice ordförande för LRF Häst
Val av ordförande och vice ordförande för LRF Häst genomfördes. Hästdelegationen
beslutade att utse Lotta Folkesson (LRF) till ordförande för LRF Häst och Lennart
Gustafsson (BRUNTE) till vice ordförande för LRF Häst under kommande
mandatperiod.
Ny medlemsansökan
En ansökan om nationellt intressemedlemskap i LRF hade inkommit från Svensk
Galopp. Innan en ansökan om nationellt intressemedlemskap hanteras i LRFs
riksförbundsstyrelse, tillfrågas berörd delegation om inspel. Delegationen ansåg att det
är mycket positivt om vi kan förstärka LRF Häst och hästdelegationen med ytterligare
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en inriktning av svensk hästnäring. Lotta fick i uppdrag att framföra delegationens
rekommendationer vid LRFs riksförbundsstyrelses kommande möte som hålls den 8
september.
Förprövning av djurstallar
Erika Brendov (LRF) inledde med att kort beskriva hur arbetet med frågor kring
förprövningen av djurstallar, sett ut på LRF under en tid. Ett antal frågor hade skickats
ut före mötet, gällande hur man från de olika delegationerna vill att LRF hanterar
frågan om förprövning framåt. Delegationen framförde till Erika att det är oroande att
man från myndighetens håll inte valt att göra en grundlig översyn av hur
förprövningen fungerar. HNS ser gärna att frågan drivs av LRF men stöttar om behov
finns. Erica L fick uppdraget att undersöka var hästfrågorna hanteras i de
djurslagsspecifika arbetsgrupper som finns hos SJV/Lst. Hästdelegationen menar att
det är idé att driva på för en statlig utredning och se över behovet av förprövning och
noga utreda för- och nackdelar med olika vägar framåt. Om förprövningens ska finnas
kvar så måste den innebära en juridisk säkerhet menade flera i delegationen. Det fanns
olika uppfattningar i delegationen om huruvida förprövningen helst bör tas bort eller
om den bör vara kvar omfattande en juridisk säkerhet.
Hat och hot
Lotta Folkesson inledde med att återkoppla till hur frågan om hat och hot lyftes vid
förra delegationsmötet. Den ton och det bemötande som vi upplever inom näringen,
både i verkliga livet och på sociala medier, upplevs som ett orosmoln för många
organisationer och deras aktiva. Lotta menade att detta är en generell hästnäringsfråga
som har ett betydligt bredare perspektiv än hästföretagande.
Karolina Lagerlund (HNS) redogjorde för hur man arbetar med denna och närliggande
frågor, bl. a. frågan om djurrättsaktivism och olika typer av granskningar av våra
gröna näringar. Frågan har under en tid diskuterats i hästnäringens
Djurvälfärdskommitté, för att titta vidare på inte bara djurrättsaktivism, utan även
hat/hot/otrevligt bemötande. Därför ska man i kommittén nu kartlägga hur utbrett det
är med hat/hot på organisationsnivå. Maria Pettersson (HNS) förbereder ett
omfattande frågebatteri som skickas till alla organisationer under hösten 2021, och
detta kommer att ge oss en samlad bild av aktivism men också hot och hat/sociala
kanaler mm, samt hur proaktivt har man valt att arbeta i olika organisationer. Viktigt
att vi får en så heltäckande bild som möjligt. Med detta som grund kommer HNS att
ställa frågan om hur vi kan/ska jobba vidare med frågorna, med en preliminär plan för
arbetsstart under 2022.
Hästdelegationen menade att det är rimligt att LRF Häst dockar i HNS påbörjade
arbete, och spelar in synpunkter den vägen. Kommenterades också att detta är en
mycket angelägen fråga som vi alla måste ha på agendan.
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Hästföretagarcentrum, hästföretagardagar och nyckeltalsprojekt
Årets Hästföretagare
Hästföretagarcentrum kommer även i år att utse Årets Hästföretagare, och
nomineringsprocessen startade i juli 2021. Priset delades ut för första gången 2018 på
initiativ av LRF Häst och HNS. Syftet är att visa goda exempel på framgångsrika
hästföretagare som också är bra förebilder och som kan inspirera andra. Alla är
välkomna med nomineringar och man är också välkommen att nominera sitt eget
företag. Alla storlekar på verksamhet och alla organisationsformer kan nomineras.
Priset delas ut av Hästföretagarcentrum, som är ett samarbete mellan LRF Häst,
Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens riksanläggningar
(Flyinge, Strömsholm, Wången). Sista datum för nominering för 2021 års pris är den
27 augusti. Priset delas ut i samband med årets Hästråd, som planeras att genomföras
under november 2021.
Utvecklingsprojekt ekonomiska nyckeltal för hästverksamhet
Projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb, i dagligt tal kallat
”hästföretagardagarna” omfattar i praktiken flera aktiviteter än informationsträffar för
hästföretagare. En av aktiviteterna inom projektet är det s.k. nyckeltalsprojektet. Ett
avtal har nu tecknats med Ludvig & Co för att beräkna nyckeltal för hästverksamheter
och även se över möjligheterna att införa hästverksamhet som en del i den årliga
uppföljningen Lantbrukets Lönsamhet. Ansvarig projektledare Maria Ivarsson
Schartau deltog vid delegationsmöte för att informera om utvecklingsprojektet med
uppdraget att skapa ekonomiska nyckeltal för hästföretag. Projektet kommer att
genomföras i samråd med en referensgrupp och hästdelegationen uppmanades att
kontakta Maria vid intresse att delta.
Informationsträffar för hästföretagare
Hästföretagarcentrums insatser har under en period koncentrerats till att återuppta
aktiviteten kring hästföretagardagarna och det finns stort intresse, ett fåtal träffar har
hållits under första halvåret och ytterligare ett tiotal är på planeringsstadiet,
intresserade arrangörer uppgår till ca 20-talet i nuläget. Träffarna med hållbarhetstema
(mera information nedan, under rubriken ”Hållbarhetsarbete”), arrangerade av LRF
Häst i samverkan med HNS, hålls inom ramen för projektet/aktiviteten
hästföretagardagar. Även juni månads skatteinformationsträffar finansierades via
projektet.
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På hemsidan för HFC finns nu också möjlighet att ta del av informationen i efterhand
Genomförda informationsträffar för hästföretagare 2021 - LRF. Löpande information
kommer att läggas upp under hösten.

Skattefrågor
Urban Rydin, Ludvig & Co, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs
räkning, tillsammans med LRFs skatteexpert Martin Mörman.
Fokus i arbetet med skattefrågorna ligger fortsatt på det påverkansarbete som är
kopplat till SKVs nya ställningstagande om moms och beskattningsbar person.
Hästdelegationen fick följande rapport om utvecklingen sedan förra delegationsmötet:





LRF Häst arbetar tillsammans med Svensk Travsport och Svensk Galopp med
två olika förhandsbesked; ett om moms på premieloppspengarna och ett om
beskattningsbar person. 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.
o I början av juli fick vi besked om att SRN (Skatterättsnämnden) gått på
branschens linje vad gäller premieloppspengarna. Dvs SRN menar att
det är moms på dessa pengar, då de inte är jämförbara med prispengar
för en tävlingsinsats. Under juli har SKV överklagat SRNs besked och
branschen har kort därefter skickat ett kompletterande svar till SRN.
Det kan konstateras att SKV var snabba med att överklaga. I
överklagandet poängterar SKV vikten av att få ett förhandsbesked då
detta eventuellt kan bidra till att HFD väljer att inte avslå frågan, vilket
annars är relativt vanligt. Noteras bör också att frågan om
beskattningsbar person naturligtvis kvarstår och inte direkt påverkas av
detta förhandsbesked. Men att ha fått gehör i första steget hos SRN, för
att det är moms på premieloppspengarna, är ändå ett viktigt steg i hela
processen. Förhoppningen är nu att frågan går vidare till HFD och får
samma resultat där som hos SRN. Processen kommer sannolikt att pågå
året ut.
o Det förhandsbesked som handlar om beskattningsbar person och är
direkt kopplat till det ställningstagande som SKV publicerade våren
2021, skickades in under juli månad. Urban Rydin har ansökt på
branschens uppmaning och agerar själv som ”fall” i ansökan. Här
inväntas för närvarande svar från SRN.
Urban Rydin och Jan Kleerup har under juli månad haft en informationsträff
för rådgivare. Deltagare vid informationsträffen var landets skatterådgivare och
momsexperter från olika rådgivningsföretag och branschorganisationer.
Under juli månad publicerades följande information, för att informera
medlemmarna om pågående arbete, läs vidare i en intervju med Urban Rydin
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och Jan Kleerup om pågående arbete och den första segern i förhandsbeskedet
om premieloppspengarna: Ställningstagande om moms skapar fortsatt oro i
hästbranschen, hur jobbar branschen med frågan? - LRF
Branschen gemensamt har också publicerat information om hur man kan agera
om man som företagare får förfrågningar från SKV, samt erbjuder en mall för
yttrande till SKV: Frågor om beskattningsbar person – har du fått frågor från
Skatteverket och behöver tips om hur du kan bemöta? - LRF

Kvalitetsmärkt hästverksamhet - lägesrapport
Malin Andersson fortsätter arbeta med ett antal olika kommunikationsinsatser för att
marknadsföra Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Under sommaren har två ambassadörer
blivit kvalitetsmärkta, arbetet fortsätter och marknadsföringen av systemet med hjälp
av ambassadörerna kan nu påbörjas.
Konsumentköplagen
LRF Häst fortsätter bevaka processen efter utredningen om ny konsumentlagstiftning.
Ännu finns ingen ny information på området efter att utredare Malin Bonthron
presenterade sin slutrapport i september 2020. Vid delegationsmötet fanns ännu ingen
lagrådsremiss publicerad på regeringens hemsida.
Utredningen publicerade i september 2020 slutrapporten som finns att läsa här
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/09/sou-202051/
Hållbarhetsarbetet – miljömässig hållbarhet
Den 22 juni hölls den första av fem informationsträffar om miljömässig hållbarhet.
Träffarna genomförs i regi av LRF Häst i samverkan med HNS och finansieras via
projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb. Fortsatta träffar kommer att
genomföras under slutet av augusti och under september månad. Information läggs
löpande på HFCs hemsida under rubriken ”Utvecklat hästföretagande för nya jobb”.
Avslutning
Lotta avslutade mötet och tackade för god diskussion. Om smittskyddsläget tillåter kan
Hästdelegationen förhoppningsvis ses fysiskt i oktober då verksamhetsplaneringen för
nästa år påbörjas.
Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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