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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) 
 Cathrine Nennestam, 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) 
 Harald Dörum, Svensk Galopp (SG) 
 Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) 

(adjungerad)  

Hästdelegationen sammanträdde den 22 augusti 2022, mötet hölls 
digitalt. 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  

I enlighet med den gemensamma arbetsordningen för LRFs branscher, sker 
valet av ordförande och vice ordförande i delegationen efter samråd med 
LRFs riksförbundsstyrelse. Katarina Cumselius, LRFs riksförbundsstyrelses 
sekreterare medverkade vid valet. 

Hästdelegationen beslutade att välja Lotta Folkesson till ordförande för LRF 
Häst under kommande verksamhetsår. Hästdelegationen beslutade därefter 
att välja Lennart Gustafsson till vice ordförande för LRF Häst under 
kommande verksamhetsår. Lennart representerar fortsatt organisationen 
BRUNTE i delegationen. 
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Aktuella frågor från respektive organisation 

Samtliga närvarande representanter redogjorde för aktuella frågor i 
respektive organisation. Läget rapporterades fortsatt generellt oroligt och 
frustrerande för hästföretagarna, det finns en oro inför vad framtiden 
kommer att innebära med det höga kostnadsläge som råder och sannolikt 
också består en tid framöver. Vissa signaler finns om minskad efterfrågan på 
såväl häst som hästkopplade tjänster, dock inte i alla inriktningar. Tendenser 
till minskade betäckningssiffor finns i vissa raser, men resultatet kan 
bedömas först när slutliga betäckningssiffror är sammanställda. Priserna på 
auktioner som hållits hittills har visat på stor efterfrågan och höga priser. 
Kommande auktioner ffa inom travet kommer att ge en bredare bild av hur 
efterfrågan ser ut framåt. De sportsliga framgångarna som skett den senaste 
tiden och som är hedrande för både SWB/SvRF och SIF kommenterades 
och berömdes av delegationen. 

 

Pyralider, hästgödsel en möjlig källa  

Erica inledde kort med bakgrund till varför frågan tas upp i 
hästdelegationen. Frågan har varit aktuell under hela 2022. Detta på grund 
av att hästgödseln under den senaste tiden starkt ifrågasatts då den, liksom 
gödsel från andra djurslag, kan vara en källa till rester av växtskyddsmedel 
som kan orsaka skador på vissa trädgårdsväxter. 

Johanna Een och Agneta Sundgren, båda LRF, deltog vid mötet och 
informerade om dels vilka ämnen och vilka växtskyddsmedel vi pratar om 
som kan innebära risker, samt berättade om hur LRF har arbetat. 

Konstaterades att omfattningen av problemet sannolikt är relativt liten totalt 
sett, även om det har varit hög aktivitet i sociala medier framför allt under 
2022. Den intensiva debatten i sociala medier beror främst på att en hel 
koloniförening fick problem i samband med användning av hästgödsel som 
växtnäring. LRF har vid flera tillfällen varit i kontakt med FOR 
(Fritidsodlingens Riksförbund) för att föra en dialog och utbyta information 
i denna fråga. 

Agneta och Johanna uppmanade till fortsatt information, medvetenhet och 
även försiktighet när man lämnar gödsel till trädgårdsanvändning eftersom 
det är svårt att säkra hela kedjan från start till slutanvändning. Regler och 
rekommendationer ska alltid följas, men med många led i kedjan kan 
information vara svår att få fram hela vägen från produktionen av foder/strö 
till slutanvändare av gödseln. Det svenska lantbruket är beroende av att 
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kunna använda dessa växtskyddsmedel vid behov, varför ett förbud skulle 
innebära svårigheter för vissa odlare menade Johanna. Därför är information 
viktig i alla led för att hjälpas åt att undvika skador på grödorna. 

Informationsinsatserna är viktiga, då det handlar om att inte riskera att 
hästgödseln blir förknippad med dåligt rykte. Negativ publicitet om 
hästgödsel har den senaste tiden varit vanligt förekommande ur flera 
aspekter, inte minst övergödningsfrågan. Viktigt att tänka på för dig som 
hanterar behandlade växter och gödsel - LRF 
 

 
Skattefrågor, fortsatt fokus på moms och beskattningsbar person 

Urban Rydin, Rostur AB, har i uppdrag att driva skattefrågor för LRF Hästs 
räkning, i samverkan med LRFs skatteexpert Martin Mörman. Tillsammans 
med Jan Kleerup som representerar Svensk Galopp och med Svensk 
Travsport, görs ett löpande påverkans- och informationsarbete i skattefrågor. 
En arbetsgrupp sammanträder löpande med täta intervaller för att hantera 
arbetet i dessa frågor, i arbetsgruppen finns utöver ovan nämnda resurser 
också Erica Lindberg för LRF Häst samt Maria Croon och Mats 
Norberg/ST.  

Under april-maj-juni 2022 har arbetsgruppen tagit en rad politiska kontakter 
med flera olika partier. Syftet med kontakterna har varit att söka möjligheter 
till nya grepp i påverkansarbetet kring SKVs hantering av beskattning av 
hästverksamhet. Flera partier har signalerat ett stort intresse i frågan och vill 
hjälpa till på olika sätt. Dialog pågår inför eventuella nya angreppssätt i 
frågan. LRF Häst fortsätter hålla medlemmarna informerade via nyhetsbrev, 
web och fb-gruppen Vi är LRF Hästföretagare. 

 
 
 
Rapporten sammanfattad av  
Erica Lindberg 

 


