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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)
Johan Hwasser, Distriktshovslagarna (DH)
Anna Bergkvist, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde den 18 augusti 2020, via Teams. Mötet
omfattade denna gången val av ordförande och vice ordförande för
kommande verksamhetsår i LRF Häst. Utöver detta hanterades en rad olika
informations- och diskussionspunkter. Rapporten innehåller en
sammanfattning av punkterna på mötet samt punkter ur den skriftliga
verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.
Val av ordförande och vice ordförande
Hästdelegationen beslutade att välja Lotta Folkesson (LRF) till ordförande och
Maria Lejon (ST) till vice ordförande. Detta innebär att både Lotta och Maria
fortsatt förtroende att leda hästdelegationen ytterligare ett år.
SIF har ny representant i delegationen
Anna Bergkvist representerar nu SIF och deltog vid sitt första möte i
delegationen. Anna hälsades varmt välkommen till hästdelegationen.
Konsumentköplagen
Arbetet inom LRF Häst har under våren och sommaren 2020 haft stort fokus på
den pågående utredningen om Konsumentköplagen. Utredningen pågår sedan

Rapport
hästdelegation
2020-08-18

hösten 2019 och ska slutrapporteras i september 2020. Ett flertal möten har hållits
med LRF Hästs arbetsgrupp i frågan, en arbetsgrupp som utgör bollplank till
Martin Mörman som representerar LRF i utredningens expertgrupp. LRF Hästs
arbetsgrupp består av: Martin Mörman, Erica Lindberg och Lotta Folkesson, LRF,
Karolina Lagerlund, HNS, CG Leissner och Göran Starkebo, Carat Advokatbyrå,
Erika Erlandsson, Juridika, Dan Nordenberg och Helen Uddefors, SWB.
I slutet av juni initierade LRF ett separat möte med utredaren. Lotta Folkesson,
Erica Lindberg, Martin Mörman från LRF samt Dan Nordenberg, jurist och
representerar SWB i arbetsgruppen, deltog vid mötet där utredare Malin Bonthron
och sekreteraren i utredningen Pia Nilsson Taari lyssnade till våra argument i ca
30 minuter. Mötet var bra, många frågor ställdes till oss och det återstår nu att se
vilken effekt vi får av vårt arbete. Den 26 juni hade utredningen sitt sista möte,
och där lyftes frågan återigen om levande djur. Slutrapporten från utredningen
lämnas i september 2020. Därefter följer sannolikt en remissrunda där vi åter har
utrymme att agera.
Då inget nytt skriftligt underlag från utredningen kommit till vår kännedom inför
delegationsmötet 18 augusti, kommer delegationen att hantera just denna frågan
fortsatt mailvägen, alternativt via extrainsatta delegationsmöten. Mera information
kommer att skickas ut till delegationen och till arbetsgruppen efter att LRF fått
kännedom om slutrapporten samt fortsatt process.
Arbete inför nya Djurhälsolagstiftningen (AHL)
Arbetet fortsätter. För att informera bredare om arbetet som hästnäringen
gemensamt gör inför AHL, gjordes under sommaren en intervju med Anna, den
finns att läsa här: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/anna-lundbergleder-hastnaringens-gemensamma-arbete-infor-den-nya-djurhalsoforordningen/
Historik
Från och med den 1 mars arbetar Anna Lundberg som projektledare för
utrednings- och bevakningsarbetet kopplat till AHL. Arbetet görs på uppdrag av
HNS med en referensgrupp bestående av företrädare för de organisationer som
ingår i både LRF Häst och i HRR. En styrgrupp till projektet är sammansatt och i
denna ingår Christina Olsson Svensk Travsport, Erica Lindberg, LRF Häst och
Maria Pettersson, HNS (sammankallande i styrgruppen). Anna håller löpande
kontakt med de personer som ingår i referensgruppen till projektet. I
referensgruppen finns samtliga organisationer i LRF Häst och HRR
representerade.
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Aktuella skattefrågor
Urban Rydin, ansvarig för skattefrågor på Ludvig & Co presenterade nuvarande
arbete inom skatteområdet med koppling till hästföretagande.








Körning som avdragsgill friskvård, beskedet lämnades av HFD (Högsta
Förvaltningsdomstolen) i juni 2020. Positivt utfall blev resultatet av en
ansökan om förhandsbesked som Urban ansvarat för.
Frågan om beskattning av förmåner fortsätter. En av delarna är fallet
gällande nyttjande av fyrhjuling som pågår under Urbans ledning. Urban
menar att den modell för beskattning av föremål som baseras på
möjligheten att använda detsamma (dvs inte baserat på faktiskt nyttjande)
måste upphöra, då det annars får fullständigt orimliga konsekvenser för
företagen. Fortsättning följer.
En mikroföretagsutredning pågår där Urban representerar LRF. Denna
utredning tyder på positiva delar för enskilda företagare inom de gröna
näringarna. Två kommande utredningar på skatteområdet är i antågande,
där är det viktigt att LRF är med och bevakar påpekar Urban.
Frågan om värdering av djurlager fortsätter också, inget besked i frågan
har lämnats. SKV avser att upphöra med det allmänna råd som idag finns,
medan branschen anser att ett sådant allmänt råd bör tillhandahållas av
SKV. Fortsättning följer.

Info om kommande gemensamma jordbrukspolitik
Sofia Björnsson, LRF, informerade om pågående process inför nya CAP
(Common Agricultural Policy). Regelverket har länge befarats bli försenat vilket
nu bekräftats och en övergångsperiod är att vänta 2021-2022 och sannolikt
kommer nya CAP att träda ikraft först 2023. Näringsdepartementet fokuserar just
nu mycket på den nationella strategiska CAP-planen och flera delar i arbetet pekar
tyvärr på negativ utveckling ur ett hästföretagarperspektiv. Utöver den generella
frågan om neddragningar i budgeten som naturligtvis är negativt för alla
produktionsgrenar, föreslås ett antal förändringar som är oroande ur ett
hästföretagarperspektiv. Sofia redogjorde bl. a för eventuella förändringar i
gårdsstödet, förslag om borttaget vallstöd samt att SJV tydligt deklarerar (i en
utredningsrapport om Komp/Nationella stödet, våren 2020) att SJV inte anser att
häst bör vara stödgrundande i Kompensationsstödet. Den remiss som nu är ute
kring nya CAP är av stor vikt för att framföra våra synpunkter kring ovanstående.
Utegångsdjur
Läget är oförändrat sedan hästdelegationens möte i maj och även i juni,
återkoppling från Jordbruksverket inväntas.
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Historik: LRF hade under februari ett möte med Jordbruksverket för att framföra
behoven av flexiblare regler för att hålla djur ute utan ligghall. De tre djurslag som
lyftes i dialogen var nöt, får och häst. Tidigare har frågan drivit från LRF Kött
med fokus på nöt och lamm. Häst togs med i frågeställningen efter
överenskommelse och uppdrag vid hästdelegationens möte den 16 januari 2020,
då delegationen konstaterade att det skulle finnas fördelar med flexibla regler för
utevistelse också för häst.
Jordbruksverkets utlovade återkoppling till LRF är försenad och arbete pågår.
Fortsättning följer.
Övergödningsutredningen
Övergödningsutredningen har varit ett högaktuellt ämne under sommaren 2020,
samtliga medier har intresserat sig för utredningen. Utredningens förslag var
under tidig vår felaktigt beskrivna i media vilket gjort det svårt att bemöta
journalisternas frågor, då missuppfattningarna till viss del består. Både LRF Häst
och HNS har gjort flera insatser i kontakter med journalister från olika medier, för
att tydliggöra att exemplen i bilaga 4 inte är lagförslag. Utredningen föreslår
istället att en vidare utredning görs för att ta fram underlag för en lagstiftning för
hästnäringens miljöpåverkan. Denna utredning anser dock LRF Häst och HNS,
bör ha ett annorlunda utformat uppdrag.
De senaste månaderna har ett intensivt arbete pågått med att sammanställa ett för
HNS, LRF Häst och de hästorganisationer som så önskar, gemensamt yttrande på
övergödningsutredningen. Yttrandet diskuterades i delegationen och ytterligare
skrivarbete återstår inför deadline den 31 augusti.
En arbetsgrupp har sammanställt yttrandet, arbetsgruppen består av Erica
Lindberg, Markus Hoffman, Cassandra Telldahl Bjelkelöv och Helena Andreason
(samtliga LRF) tillsammans med Karolina Lagerlund och Louise Lindberg (HNS).
Yttrandet har diskuterats och förankrats med samtliga organisationer i LRF Häst
och HRR (Hästnäringens Representationsråd). Vid mötet med Hästdelegationen
den 18 augusti, finns punkten med på agendan, för att erbjuda ytterligare
information och möjligheter till inspel.
Historik: Under februari 2020 presenterades slutrapporten från
Övergödningsutredningen som blivit till vissa delar felaktigt rapporterad i media
under mars och april 2020. LRF har analyserat hela utredningen och kommenterar
de hästkopplade delarna i följande information på LRF Hästs hemsida.
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrfhast/overgodningsutredningen-vad-innebar-den-for-hastforetagare/
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LRF har varit representerad i övergödningsutredningens expertgrupp
genom Markus Hoffman och genom Mikaela Johnsson, Riksförbundsstyrelsen.
Frågan om hästar och övergödning har varit upp flera gånger under utredningens
gång. LRF har under utredningens gång fått möjlighet att kommentera textutkast
om hästar och övergödning. Flera experter har fått läsa och vi har avstyrkt
utredningens förslag. Vi har också redan under utredningen framfört den kritiken
muntligt på mötena och förklarat att det inte behövs nya miljöregler utan att den
befintliga lagstiftningen redan ger kommunerna tillräckliga möjligheter till tillsyn.
Vi har istället föreslagit att det nya hästrådgivningspaketet i Greppa Näringen som
nu utvecklas och testas på gårdar är en bättre väg att gå och att den
miljörådgivningen kommer få stor efterfrågan i hästbranschen.
Remissen för utredningen sändes ut i slutet av april och deadline är 31 augusti
2020. LRF kommer att besvara remissen med särskilt fokus på delar som berör
häst. Markus Hoffman kommer att samordna remissen för LRFs del.
Slutrapporten från övergödningsutredningen finns här:
https://www.regeringen.se/4920ba/contentassets/ec1c04e7ee35474d9afa7ba71af2
8748/starkt-lokalt-atgardsarbete--att-na-malet-ingen-overgodning-sou-202010
Hästföretagarcentrum (HFC)
Projektansökan till Landsbygdsprogrammet/Jordbruksverket
Under november 2019 ansökte LRF Häst om förlängning av projektet ”Utvecklat
hästföretagande för nya jobb”. Vi sökte nya projektmedel för åren 2020-2022, för
att kunna fortsätta genomföra bland annat hästföretagardagar och digitala
utbildningar.
I juli 2020 fick vi beslut om att projektansökan har beviljats, vilket alltså
möjliggör återupptagna aktiviteter gällande informationsinsatser till
hästföretagare.
LRF Häst är huvudsökande men med hela HFC som genomförare av aktiviteterna,
dvs ett samarbete mellan LRF Häst, HNS, Ludvig & Co samt våra tre
riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Ända sedan 2017 då
projektet inledningsvis beviljades, har vi haft ett gott samarbete för genomförande
av aktiviteter med både LRFs regioner och med de regionala samordnarna inom
HNS.
Aktuella djurskyddsfrågor
Erika Brendov informerade om en rad aktuella frågor på djurskyddsområdet:


Enligt Jordbruksverkets Djurskyddspolicy ska man i höst analysera de
återkommande brister som noteras i djurskyddskontrollen. Dessa finns
varje år presenterade djurslagsvis i en Djurskyddskontrollrapport som
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finns på Jordbruksverkets hemsida. Erika uppmanade att gå igenom
rapporten och ta upp denna till diskussion i delegationen.
LRF har nyligen lämnat ett yttrande i en utvärdering av EUs
Djurvälfärdsstrategi 2012-2015. För närvarande finns ingen pågående
strategi, men diskussioner förs baserat på utvärderingen av den förra. LRF
ser positivt på en ny 4-årig strategi om en sådan införs, då dessa strategier
ger oss viktiga signaler om EUs prioriteringar på djurskyddsområdet.
Ett EU-referenscenter för djurskydd fungerar som länk mellan forskning
och näring. Sådana finns för vissa djurslag (bl. a gris och fjäderfä) och nu
diskuteras nya referenscenter för bl. a häst och nöt.
Djurtransportfrågan är högaktuell inom EU just nu. Europaparlamentet har
röstat för att en ny kommitté ska bildas för att granska brott mot regler om
djurtransporter inom EU men även exporter från EU. Kommittén kommer
att studera hur Kommissionen och medlemsstaterna har arbetat för att
implementera och efterleva lagstiftningen på området.
En utvärdering av EUs djurskyddslagstiftning pågår för närvarande. Den
har inletts med en så kallad ”fitness check” där man ber om inspel från
olika håll. LRF har skickat in synpunkter till Copa Cogeca och till
Kommissionen i denna fitness check. Inom ramen för utvärderingen finns
funderingar på en utökad EU-lagstiftning på djurskyddsområdet. Flera
djurslag än idag kan i så fall komma att omfattas. Häst kan vara ett av
dessa menar Erika. LRF Häst behöver ta fram en ståndpunkt kring hur
man ställer sig till en eventuell gemensam EU-lagstiftning som är specifik
för häst, finns fördelar eller ska vi lobba emot en sådan lagstiftning? Erika
uppmanade delegationen att fortsätta diskutera frågan och återkomma.
Erika påpekade att en eventuell utökad lagstiftning beräknas finnas på
plats redan 2023.
Djurvälfärdsmärkning på EU-nivå. Även här måste frågan diskuteras av
hästdelegationen, för att ge en signal om hur delegationen vill att LRF
arbetar i frågan framåt. Vilka ståndpunkter ska föras fram? LRF har ingen
policy i frågan sedan tidigare. Målet är att ha en märkning framme redan
2024. Frågan är högaktuell i Bryssel.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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