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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)
Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas
Samarbetskommitté (BRUNTE)
Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO)
Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS)
Johan Hwasser, Distriktshovslagarna (DH)
Eva Husbom, Svenska Islandshästförbundet (SIF)
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
(adjungerad)

Hästdelegationen sammanträdde per telefon den 8 april 2019. Här ges en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information,
diskussion och beslut vid hästdelegationsmötet.

Nya ledamöter i hästdelegationen
Ordförande Lotta Folkesson hälsade denna gången särskilt välkommen till
våra två nya ledamöter, Anders Jonsson från ASVT och Eva Husbom från
SIF. Lotta tog också tillfället i akt att gratulera Karolina till den nya tjänsten
som vd på HNS. Hästdelegationen och LRF ser fram emot fortsatt gott
samarbete med HNS.

Kvalitetsmärkt hästverksamhet
SMAK Certifiering AB tog från och med mitten av mars över ansvaret för att
drifta och förvalta det system för certifiering som heter Kvalitetsmärkt
Hästverksamhet. Certifieringen lanserades under andra halvan av mars och
har marknadsförts på ett antal hästföretagardagar liksom vid
Hästföretagarforum i Göteborg. Marknadsföring kommer att fortsätta via
hemsidor och i sociala medier.
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Samtliga organisationer i hästdelegationen uppmanas att sprida information i
egna organisationer och nätverk:
https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/kvalitetsmarkt-hastverksamhet/
och länka gärna till SMAKs egen hemsida:
http://www.smak.se/certifieringar/certifiering-for-kvalitetsmarkthastverksamhet-och-kvalitetsmarkt-hastgymnasium/ där alltså båda
certifieringarna marknadsförs.
HYN har på sin hemsida information om Kvalitetsmärkt Hästgymnasium,
som också lanserades under mars månad: https://www.hyn.se/kvalitetsmarkthastgymnasium/

Nationell Strategi för hästföretagande
Carl Dyrendahl informerade om den senaste tidens händelser med koppling
till hästföretagarstrategin. Carl informerade om den presentation han höll på
Hästföretagarforum i Göteborg, om politiskt intresse för strategin och gav
även en muntlig lägesrapport för de olika punkterna i handlingsplanen. I mars
presenterades strategin och handlingsplanen också för LRFs
riksförbundsstyrelse där arbetet mottogs positivt.
Diskussionen som följde i samband med rapporteringen från handlingsplanen,
visade att ämnet avel ofta saknas i flera av våra utbildningar. Karolina från
HNS informerade kort om de planer som finns om en distansutbildning från
SLU. Delegationen uppmärksammades också på att den digitala utbildningen
Din väg till föl är tillgänglig via Svensk Travsport. Det är en grundläggande
avelsutbildning framtagen av Hästnäringens Avelskommitté, öppen för alla.
Hästdelegationen önskade skriftlig information om den digitala
avelsutbildningen, se bilaga 1.

Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och lägesrapport näringspolitik
Lars-Erik Lundkvist från LRF informerade om läget gällande arbetet med
framtida CAP. Lars-Erik berättade att utskottsbehandling i EU-parlamentet är
i slutskedet men att det sannolikt inte blir omröstning i plenum före EP-valet i
maj utan tidigast i höst (2019). Beslut om EUs budget kan eventuellt väntas
hösten 2019 och beslut om CAP tidigast årsskiftet 2019/2020. Detta innebär
att 2021 troligen blir ett övergångsår med ny budget men gamla regler. Nya
regler kan vara på plats 2022, är en bedömning i nuläget.
Lars-Erik kommenterade också den utveckling som skett kring torkstödet
efter förra delegationsmötet. Jordbruksverket har dragit tillbaka tidigare
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förslag att grunda torkstödet på vallareal. Utebliven ersättning för vallareal
gör att hästnäringen inte får del av torkstödet. Hästdelegationens uppmaning
var tydlig att LRF bör fortsätta arbeta för torkstöd till hästföretagare. LarsErik poängterade svårigheten med frågan då utbetalningarna påbörjas inom
kort och en ny modell för utbetalning är svår att nå. LRF tar frågan vidare.

Aktuellt läge djurskyddsfrågor
Erika Brendov från LRF informerade om aktuellt läge på djurskyddsområdet
gällande såväl lag som förordning (1 april) samt de nya föreskrifter som
trädde ikraft 1 mars 2019. De pågående utredningarna (förprövning,
lösgående djur och straffbestämmelser) kommenterades också.
Föreskrifterna L101 upptog den mesta tiden av diskussionen. Erika
konstaterar att det inte kan sägas vara några omfattande förändringar i
grunden gjorda i L101 även om det finns ett antal skärpningar, men också att
texten till stor del är omskriven genom att man använt nya begrepp och i vissa
fall också slagit samman flera tidigare paragrafer.
Erika gick igenom ett antal punkter med skillnader mellan gamla och nya
föreskriften. SJVs mål har varit att skapa funktionsbaserade regler vilket till
viss del uppfyllts. Några paragrafer har istället fått ökad detaljeringsgrad.
Några delar som upplevs oroande från delegationens ledamöter
kommenterades och diskuterades, och Erica fick uppdraget att ställa ett antal
frågor till Jordbruksverket gällande kompetenskravet (lagen), nya
funktionsregler för bredd på stallgångar, avsaknad av övergångsregler för
stora boxar mm.

Hästföretagarcentrum (HFC)
Samarbetet fortsätter och LRF har nu fått skriftligt besked om att projektet
Utvecklat hästföretagande för nya jobb (SJV/Landsbygdsprogrammet)
beviljas förlängning. Under slutet av mars sändes information till samtliga
LRF-regioner och HNS koordinatorer om att det finns möjlighet att anordna
hästföretagardagar och arbetsmiljöträffar även under 2019. Tanken är också
att underlätta för lokala arrangörer genom att erbjuda ett standardupplägg
med några tydliga informationsblock såsom Nationell strategi för
hästföretagande och Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.
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Rådgivningsprojekt
Den 28 mars utlystes 500 000 kronor för rådgivningsinsatser till företag inom
hästnäringen.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogram
met/utlysningarochupphandlingar/samarbetsprojektforattutvecklaradgivnings
koncepttillforetaginomhastnaringen.4.14c93023169b064e1e0eb115.html

Skattefrågor
LRF Häst har tillsammans med LRF Konsult Skattebyrån träffat
representanter för Skatteverket gällande värdering av lager av hästar och det
allmänna råd som SKV signalerat att man vill upphäva. LRF Häst diskuterade
frågan vid delegationsmötet 2019-02-13. Hästdelegationen signalerade vid
mötet att branschen inte bör vara avsändare av schablonvärden för värdering
av lager av hästar. Denna synpunkt framfördes till SKV som tar frågan åter
och återkommer om hur man avser att göra med det allmänna rådet i
fortsättningen. SKV menade också att de behöver branschkompetens i arbetet
med en eventuell uppdatering av det allmänna rådet. LRF Konsult kommer
om det blir aktuellt, att agera i frågan på uppdrag av LRF Häst. Fortsättning
följer.

Centerpartiet efterfrågar inspel till partiets landsbygdsprogram
LRF Häst deltog den 29 mars i ett möte på LRF där representanter från C
hade önskat träffa samtliga branscher för inspel till partiets
landsbygdsprogram. Erica deltog och presenterade Hästföretagarstrategin
med betoning på vikten av att skilja på producent och konsument i
hästnäringen, för att möjliggöra en korrekt hantering av häst och
hästföretagande vad gäller förutsättningar för att driva verksamhet.

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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BILAGA 1. Information om digitala utbildningen Din väg till föl

Din väg till föl
Svensk Travsport har flera webbaserade kurser i samarbete med Hästsportens
Folkhögskola som är öppna för alla att gå helt kostnadsfritt. Din väg till föl är
den senast publicerade kursen och den vänder sig till dig som redan avlar eller
står i begrepp att ta ditt första föl, oavsett ras. Du kommer att få inblick i olika
situationer och möjliga problem inom hästavel. Du kommer också att få
lyssna på andras erfarenheter och lära dig förstå viktiga samband.
Din väg till föl är en grundläggande avelsutbildning framtagen av
Hästnäringens Avelskommitté. Kommittén är ett nätverk för avels- och
uppfödarfrågor och består av representanter från Svensk Travsport, Swedish
Warmblood, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska
Islandshästförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS).
Här kan du se vilka experter som står bakom kursen:

Åsa Viklund,
agronomie doktor, SLU
Maria Edshammar,
leg.
veterinär, Djursjukskötarprogrammet,
SLU
Maria Andersson,
disp. etolog, SLU
Anna Lundberg,
disp. etolog, SLU
Carina Palmgren Karlsson,
agronomie doktor, SLU

Sofia Mikko,
agronomie doktor, SLU
Margareta Rundgren,
agronom, SLU
Dan-Axel Danielsson,
agronom, Svenska Hästavelsförbundet
Vanja Linde Sandgren,
leg. djursjukskötare och redaktör, SLU
Therese Östrand,
datapedagog SLU

Anmäl dig till kursen i länken
https://hastsport.wufoo.com/forms/qq7jc0x1tgpku3/
Kursen avslutas med ett test och när du klarat det kan du enkelt själv skriva ut
ditt kursintyg.
Frågor om kursen besvaras av anna.frick@travsport.se
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