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MEDDELANDE

Dnr 5.2.17-16370/18

2018-11-09

Enligt sändlista
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Team hästvilt

Utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att
hålla djur lösgående - häst
Bakgrund
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av att införa
ett krav på att hålla djur lösgående. Regeringen har också uppdragit åt Jordbruksverket
att utreda behovet av övergångsbestämmelser och undantag från kravet.
Jordbruksverket ska analysera och bedöma vad som är en rimlig övergångstid för att
djurhållare med befintliga stallar ska kunna ställa om till lösgående system.
Jordbruksverket ska även överväga om det finns andra sätt än lagstiftning som kan
främja en snabb och effektiv omställning till lösgående system. Vid förslag på sådana
alternativa sätt ska ekonomiska och övriga konsekvenser analyseras.
Notera att för hästar utgår vi ifrån att ett eventuellt krav på att hålla djur
lösgående enbart kommer att innefatta ett förbud mot att hålla hästar
stadigvarande uppstallade i spiltor. Vad gäller frågorna i denna skrivelse utgår vi
alltså ifrån att ett eventuellt krav på lösgående djur inte kommer att innebära
förbud mot tillfällig uppbindning i ätspiltor, behandlingsspiltor, skötselspiltor etc.
Jordbruksverket ska inhämta synpunkter från företrädare för branschen, berörda
organisationer inklusive intresseorganisationer och länsstyrelserna. Jordbruksverket
ska sammanställa allt i en rapport som ska vara hos regeringskansliet senast den 1 juli
2019.
Uppdraget kommer i huvudsak att handläggas på Enheten för häst, fjäderfä och vilt
(Team Hästvilt) när det gäller hästhållning och på Enheten för idisslare och gris (Team
avel & djurskydd) när det gäller övriga berörda djurslag.
Hjälp av er med underlag till rapporten
Rapporten kommer utgöra ett beslutsunderlag för regeringen. Det är viktigt, för
regeringen och Jordbruksverket, samt för hästnäringen och andra berörda
aktörer, att samtliga aspekter som är relevanta för den aktuella frågeställningen
kommer fram och blir belysta i utredningen.
Det är därför mycket värdefullt för oss att få er input i den här utredningen. Ni är
de som har bäst inblick i hur de faktiska förutsättningarna ser ut och er
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bedömning av vilka konsekvenser ett eventuellt krav på lösgående djur skulle
innebära är en mycket viktig del i utredningen.
Därför vill vi initialt ställa frågorna i bilaga Hästfrågor till er. Vi önskar få er
återkoppling i form av ett skriftligt underlag där vi sätter stort värde på om det är
så utförligt och beskrivande som möjligt. Det är också värdefullt om ni i
förekommande fall kan hänvisa till varifrån ni fått uppgifter, statistik m.m.
Vi behöver ert svar senast 7 januari 2019.
Skicka gärna in ert svar till oss via e-postadressen hastvilt@jordbruksverket.se
eller på postadress:
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Samrådsmöte
De skriftliga underlag vi får in tror vi kommer att utgöra ett värdefullt underlag
för oss i vårt fortsatta utredningsarbete. Vi tror dock att det även kan vara
nödvändigt att bereda frågorna ytterligare genom ett eller flera samrådsmöten.
När och i vilken form samrådsmöten kommer att hållas får vi återkomma om men
troligtvis kommer de att äga rum under perioden jan – feb 2019.
Frågor om uppdraget
Om ni har frågor som rör regeringsuppdraget eller frågorna specifikt så går det bra
att höra av sig till oss via e-post till adressen: hastvilt@jordbruksverket.se

Med vänlig hälsning,
Team hästvilt

Sändlista
LRF Häst
Hästnäringens nationella stiftelse
Ridskolornas riksorganisation
Svenska Ridsportförbundet
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Bilaga Hästfrågor

Nutidsbild
1)

Hur många hästar bedömer ni står i uppbundna system (spiltor) idag?
a) Hur är det fördelat på företag och privatpersoner?
b) Vad driver företagen för typ av verksamheter (ridskolor,
turridningsverksamhet etc.)?
c) Hur stort antal företag skulle beröras av ett krav på lösgående djur?
d) Hur stora är företagen? (Antal hästar, omsättning, antal anställda m.m.)
e) Hur många har endast spiltsystem?
i) Hur många hästar omfattar detta totalt?
f) Hur många av de som har spiltsystem idag har även andra
inhysningssystem?
i) Hur många hästar står i spilta resp. lösgående system hos dessa?
g) Vet ni om det finns geografiska skillnader på var verksamheterna finns
som har spiltsystem? Glesbygd? Tätortsnära?
h) Hur många har ställt om till lösgående system de senaste 5 åren?
i) Hur många bedömer ni skulle behöva ställa om/har redan börjat planera
för att ställa om till lösgående system de närmaste 5 åren, exempelvis p.g.a.
byggnader som inte uppfyller nuvarande bestämmelser, djurskydd,
arbetsmiljö etc. (oberoende av ett eventuellt krav på lösgående system)?

Vad skulle ett krav på lösgående system innebära?
Beskriv i frågorna nedan om förutsättningarna kan skilja sig åt beroende av om det
gäller privatperson eller företag, och mellan olika typer av företag
2) Vilka system för hållande av hästar lösgående ser ni är relevanta alternativ
idag?
3) Vad måste man göra för att ställa om? Måste det exempelvis göras
förändringar i hur verksamheten drivs och fungerar i dagsläget? Finns det
flera olika alternativ? Beskriv i så fall gärna vilka förändringar som olika
alternativ medför. Ange både positiva och negativa aspekter.
4) Kan ni se några arbetsmiljöeffekter, positiva respektive negativa, med att inte
längre ha uppbundna system (spiltor för stadigvarande hästhållning)
5) Kan ni se några positiva respektive negativa effekter vad gäller djurskydd,
djurhälsa och smittskydd med att inte längre ha uppbundna system (spiltor
för stadigvarande hästhållning)
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6) Kan olika inhysningssystem lämpa sig olika bra för olika verksamhetstyper?
7) Ekonomiskt perspektiv:
b) Direkt kostnad för ombyggnation?
i) Vilka avskrivningstider är rimliga att utgå ifrån?
c) Kostnader som uppkommer med tiden, blir det exempelvis dyrare att
driva annat inhysningssystem?
d) Finns det kostnader som minskar med annat inhysningssystem?
e) Vad blir den totala ekonomiska aspekten om man väger samman alla
punkter på kort och lång sikt, exempelvis på två respektive tio års sikt?
8) Hur många bedömer ni måste lägga ner sin verksamhet p.g.a. ett eventuellt
krav på lösgående djur?
9) Kan ni se att regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena
för företag med hästhållning? (produktion av hästar, inackorderingskostnader etc.)

Övergångsbestämmelser och undantag
10) Kan ni se något behov av övergångsbestämmelser?
b) Vilka kan i så fall behöva detta?
11) Vad anser ni är en rimlig övergångstid för att av praktiska eller ekonomiska
skäl kunna ställa om till lösgående system? Motivera gärna!
12) Ser ni att någon skulle kunna vara i behov av ett undantag från kravet på
lösgående djur?
b) Vilka i så fall? Utveckla och motivera varför dessa aktörer kan behöva
undantag.
13) Behöver särskild hänsyn tas till små företag eller privatpersoner vid reglernas
utformning?

Andra alternativ än ändring av lagstiftning
14) Kan ni se att det finns andra sätt än lagändring som kan underlätta en snabb
och effektiv omställning till lösgående system?
b) Utveckla och beskriv varför dessa sätt skulle vara bättre än lagstiftning.
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