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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) 
 Andrea Barth, 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) 
 Kenneth Orremark, Distriktshovslagarna (DH) 
 Kristina Johansson, Svenska Islandshästförbundet (SIF) 
 Olle Kindberg, Swedish Warmblood Association (SWB) 
 Marita Arvidsson, Travklubben Sleipner (Sleipner) 
 Helena Gärtner, Svensk Galopp (SG) 
 Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) 

(adjungerad)  

Hästdelegationen sammanträdde den 30 mars 2022, mötet hölls digitalt. 
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt 
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför 
varje delegationsmöte. 

 

Aktuellt från respektive organisation 

Samtliga närvarande representanter redogjorde i vanlig ordning för aktuella frågor 
och denna gången fokuserades extra på situationen med anledning av kriget i 
Ukraina. Läget rapporterades generellt oroligt och frustrerande för hästföretagarna. 
Skenande priser på insatsvaror med de effekter detta medför på alla plan 
rapporterades, liksom en osäkerhet om både tillgång och pris inför årets 
grovfodersäsong.  
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Uppdatering om arbetet med handlingsplaner, en del av LRFs fortsatta arbete 
med de beslutade hållbarhetsmålen 

Maja Forssell redogjorde för  LRFs arbete med hållbarhetsmålen och det fortsatta 
arbetet med handlingsplanerna. Maja berättade att fokus just nu ägnas åt två, för 
LRFs olika branscher gemensamma och generella, handlingsplaner. Dessa 
handlingsplaner kommer att hantera dels klimat och konkurrenskraft och dels 
biologisk mångfald och konkurrenskraft.  

 

Skattefrågor i hästverksamhet, lägesrapport  

Urban Rydin, Rostur AB, arbetar på uppdrag av LRF Häst, ST och SG med ett antal 
olika uppdrag om skattefrågor kopplat till hästföretagande.  

Urban gjorde vid mötet en bred genomlysning av frågorna kring skatt och häst. Vi 
har fått framgång i frågan om premieloppspengarna (moms på 
premieloppsersättning), men efter flera försök att få upp ett förhandsbesked om 
beskattningsbar person, så har frågan avvisats. Att ansöka om förhandsbesked är 
alltså inte längre en möjlig väg att bringa klarhet i frågan om vem som kan lyfta 
moms i sin verksamhet.  

Arbetsgruppen som består av Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst, 
tillsammans med Urban Rydin och Jan Kleerup som skatteexperter, fortsätter agera 
i frågan. Härnäst kommer arbetsgruppen att träffa Skatteverkets GD liksom lyfta 
frågan i ett antal olika politiska kontakter. Fortsättning följer. 

 

Aktuellt läge i utredningen om veterinärtillgång 

Anna Forslid, ansvarig för smittskyddsfrågor på LRF, rapporterade återigen från sin 
roll i expertgruppen för den pågående statliga utredningen om veterinärtillgång. 
Eftersom utredningen om veterinärtillgång är viktig ur ett hästföretagarperspektiv, 
prioriterades frågan även på mötet i mars. Delegationen fick utrymme att ställa 
frågor samt göra medskick.  

 
 
Smittskydd 
 
Smittskyddskampanj 
Under årets inledning har smittskydd varit på agendan på olika sätt. Under februari 
via den gemensamma kampanjen under #smittfrittstall under samordning av 
hästnäringens Djursvälfärdskommitté, i regi av HNS.  
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Kampanjens spridning/genomförande kommer nu följas upp och analyseras 
gemensamt i hästnäringen, samordningen utvärderas med organisationerna.  
 
Möjlighet till kompetenshöjande insatser inom djurvälfärd 
Under mars månad utlystes projektmedel för satsningar inom djurvälfärd av 
Jordbruksverket. Jordbruksverket bjuder in till att lämna anbud på en upphandling 
av informations- och demonstrationsaktiviteter för ökad djurvälfärd. Syftet med 
insatserna är att höja kompetensen inom djurvälfärd hos verksamma aktörer inom 
animaliesektorn. 

För första gången är det möjligt att söka dessa projektmedel också för djurslaget 
häst, en förändring i mycket positiv riktning för hela hästnäringen. 
Pressmeddelandet finns här 18 miljoner ska upphandlas för att stärka kompetensen 
inom djurvälfärd i den svenska animaliesektorn | Jordbruksverket 
(mynewsdesk.com) 

 
Hållbarhet/övergödning 

I enlighet med hästnäringens gemensamma remissyttrande på 
övergödningsutredningen (2020) fortsätter vi att på olika sätt agera inom området 
miljömässig hållbarhet. De informationsträffar som har anordnats på temat har varit 
uppskattade och välbesökta, och intresset för frågorna är stort. Målsättningen är, 
precis som vi från hästnäringen föreslog i remissyttrandet, att fokusera på frivilliga 
åtgärder för miljömässig hållbarhet. Parallellt med detta görs nu en 
litteraturgenomgång på området miljömässig hållbarhet och häst. Uppdraget är en 
samverkansinsats mellan LRF Häst och HNS. Uppdraget består i att sammanställa 
och kartlägga hästens och hästnäringens miljömässiga påverkan ur både positiv och 
negativ vinkel, baserat på vetenskapliga undersökningar.  
 
 
Möte med Länsstyrelsernas arbetsgrupp för förprövning häst 
Erica Lindberg och Erika Brendov från LRF deltog under januari på ett möte med 
den arbetsgrupp som särskilt hanterar förprövningsfrågor för häst. I arbetsgruppen 
finns representanter från flera av Länsstyrelserna.  LRF ser fördelar med att etablera 
en kontakt med gruppen som hanterar dessa frågor. Det finns numera en kontaktyta 
och har vi frågor specifikt kring förprövning och häst är vi välkomna att kontakta 
arbetsgruppen genom Erica på LRF Häst.  

 
Möte med Fritidsodlingens Riksförbund (FOR) om pyralider i hästgödsel via 
halm   
 
LRF Häst har tillsammans med LRF Växtodling och LRF Trädgård träffat FOR för 
att diskutera frågan om pyralider som kan skada vissa grödor. Information om 
frågan finns sedan februari utlagd på samtliga berörda branschers webbar. Här finns 



 
  

Rapport 
hästdelegation 

4(4) 

2022-03-30  

  

 
info på LRF Hästs hemsida: Viktigt att tänka på för dig som hanterar halm och 
gödsel - LRF 
  
 
Hästföretagarcentrum 
 
I nuläget är tillgängliga projektmedel för att anordna hästföretagardagar, antingen 
nyttjade eller bokade, varför vi nu stänger möjligheten för ytterligare 
intresseanmälningar att anordna hästföretagardagar. Inom ramen för samma projekt 
pågår arbetet med det sk nyckeltalsprojektet, där målet är att ta fram nyckeltal för 
ekonomisk uppföljning av och jämförelse med andra, hästföretagares resultat. 
 
De hästföretagardagar som för närvarande planeras är en serie träffar i regi av våra 
tre riksanläggningar (digitala och fysiska). Utöver detta undersöks möjligheten att 
skapa digitala informationsträffar om hur man i hästverksamheter kan hantera 
likviditeten i det läge som uppstått med anledning av kris, krig och skenande priser 
på insatsvaror. Fortsättning följer. Konsumentköplagen och skattefrågorna är 
ytterligare områden där informationsträffar planeras. 

 
Rapporten sammanfattad av  
Erica Lindberg 

 


