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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 2 oktober 2020, denna gången både
fysiskt och via Teams. Vid mötet hanterades en rad olika informations- och
diskussionspunkter och verksamhetsplaneringen inför 2021 påbörjades.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.

Diskussion om förslag framtida gemensam EU-lagstiftning för häst
Två frågor på djurskyddsområdet som berör häst är för närvarande aktuella på
EU-nivå. Hästdelegationen hade en inledande diskussion om hur vi bör förhålla
oss till de båda frågorna. Just nu diskuteras både djurvälfärdsmärkning och en ny
EU-lagstiftning på djurskyddsområdet för häst. Djurvälfärdsmärkningen kommer
sannolikt att handla om att märka livsmedel, varför frågan berör hästhållare i
mindre omfattning än andra djurhållare. Det finns uppgifter som tyder på att
Tyskland agerar för en obligatorisk märkning. Vid delegationen hanterades också
frågan om EU-gemensam djurskyddslagstiftning för häst. Eftersom inga konkreta
förslag finns framtagna att förhålla sig till, varken när det gäller märkning eller
framtida eventuell lagstiftning, resonerade delegationen övergripande kring föroch nackdelar. Delegationen menade sammanfattningsvis att det är i grunden är
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positivt med insatser som syftar till bättre djurvälfärd men samtidigt upplevs
nackdelarna vara många vid denna inledande diskussion. Nackdelar i form av
svårigheter att påverka utformningen av en gemensam lagstiftning, svårigheter
med efterlevnad i många av de andra länderna baserat på erfarenheter från
nuvarande regelverk inom andra djurslag, var delar som nämndes.
Erika Brendov informerade avslutningsvis att den nu pågående utvärderingen av
nuvarande lagstiftning ska vara klar vid årsskiftet, och därefter kan vi återuppta
frågan.
Presentation av ny smittskyddsexpert på LRF
Anna Forslid som ska efterträda My Sahlman som smittskyddsexpert på LRF,
presenterade sig för delegationen. Frågan om tillgänglighet av veterinärer lyftes
från ST i samband med diskussionen med vår nya veterinär, då
basorganisationerna inom ST önskat att man lyfter frågan i hästdelegationen.
Frågan om veterinärtillgänglighet finns i LRF Hästs verksamhetsplan genom att
LRF arbetar med frågan om tillgänglighet av veterinärer för samtliga lantbrukets
djurslag. Frågan var även uppe på LRFs riksförbundsstämma i år. ST menar att
man är mycket bekymrad över tillgängligheten på veterinärer, ffa i glesbygd,
kostnaden för tjänsterna är också ett orosmoment. En fortsatt dialog tas med
Paulina Lingers som arbetar specifikt med frågan åt LRF.

Arbetet med AHL – en lägesrapport
Anna Sundin som genomför arbetet med AHL (djurhälsolagstiftningen) på
uppdrag av HNS, berättade om läget just nu. Smittspårning och smittskydd är
syftet med den nya lagstiftningen som träder ikraft april 2021. Just nu arbetar
Anna i samråd med referensgruppen på en remiss inom AHL. En mera omfattande
remiss som handlar om journalföring och registrering kommer att hanteras efter
årsskiftet. Referensgruppen fortsätter hantera de olika frågeställningarna inför
kommande remiss.

Skrivelse om häst i trafiken
LRF Häst har fått en skrivelse om häst i trafiken, från LRF Skåne. Erica fick i
uppdrag att ta fram ett svar på skrivelsen.
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Uppdatering av GMO-policy
LRF har sedan ett antal år en GMO-policy som nu ska uppdateras. Erica
informerade om att LRF Växtodling som har uppdraget att uppdatera policyn, har
kontaktat samtliga branscher. Man vill ha in synpunkter inför uppdateringsarbetet.
Erica skickar ut policyn i nuvarande form och ber om synpunkter mailvägen från
hästdelegationen.

Hållbarhetsarbetet framåt
Erica (LRF ) och Karolina (HNS) redogjorde för en kort historik i frågan och hur
LRF Häst och HRR/Miljökommittén agerat/diskuterat den senaste tiden.
Konstaterades att de miljömässiga hållbarhetsfrågorna har diskuterats vid flera
forum under både 2019 och 2020. Vid Hästrådet (29 maj 2020) som arrangerades
i samverkan mellan HNS och LRF Häst och med hållbarhetstema, tydliggjordes
att det finns stort gehör för att jobba vidare med särskilt de miljömässiga delarna.
Vi får signaler om att det är positivt med en ökad medvetenhet om
hållbarhetsfrågorna, med betoning på att förtydliga den nytta hästarna gör. Ett
förslag på möjligt arbetssätt framåt presenterades för delegationen. Fortsättning
följer i samband med fastställande av verksamhetsplanen inför kommande år.
Konsumentköplagen
Utredningen har under september publicerat en slutrapport
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/09/sou-202051/
Remisstiden är nu inledd, och LRF Häst kommer att återsamla arbetsgruppen för
att påbörja arbetet med ett remissyttrande. Deadline för remissen är den 11
november. En löpande dialog hålls också med SKK i frågan.
Utredaren har presenterat sitt förstahandsalternativ som inte går LRFs och
hästnäringens förslag till mötes, åtminstone inte i den utsträckning vi har önskat.
Nästa steg är att LRF Häst ska träffa företrädare för bland annat M och S, och
sannolikt träffar vi inom kort ytterligare partier i frågan för att diskutera utfallet av
utredningen.
Inför kommande möte med hästdelegationen kommer ett utkast till remissyttrande
att skickas ut för dialog innan remissvaret skickas in.
Historik om arbetet med Konsumentköplagen
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Arbetet inom LRF Häst har under våren och sommaren 2020 haft stort fokus på
den pågående utredningen om Konsumentköplagen. Utredningen pågår sedan
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 representerat 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.
Hästföretagarcentrum (HFC)
Arbetsgruppen i Hästföretagarcentrum kommer att genomföra en gemensam
verksamhetsplanering inför genomförandet av projektet Utvecklat hästföretagande
för nya jobb.
Under sommaren 2020 fick vi beslut om att projektansökan har beviljats, vilket
alltså möjliggör återupptagna aktiviteter gällande informationsinsatser till
hästföretagare. Projektet löper 2020-2022.
Webbinarium om Hästnäringen i Siffror
Den 27 augusti hölls ett webbinarium med information om både befintliga data
och framtida nyheter i verktyget Hästnäringen i siffror https://hastnaringen-isiffror.se/
Det var god uppslutning vid mötet med drygt 50 deltagare, däribland flera
politiker. HNS som huvudarrangör fick stort beröm för både arrangemanget och
innehållet i verktyget. Flera önskade uppföljande webbinarier på området.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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