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

(adjungerad)  

Hästdelegationen sammanträdde den 3 november 2020, mötet hölls digitalt. 
Vid mötet hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter, 
verksamhetsplan och budget inför 2021 fastställdes också vid mötet. 
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt 
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag 
inför varje delegationsmöte. 

 
CAP – gemensamma jordbrukspolitiken 

LRF besvarade under september månad en remiss om CAP. Till yttrandet 
bifogades en särskild sammanställning av områden inom CAP som negativt 
särbehandlar hästföretagandet. LRF fortsätter att följa utvecklingen och framföra 
hästföretagandets behov inom CAP.   
 
Den 21 oktober hölls avgörande omröstningar om CAP bland EUs 
jordbruksministrar och senare samma vecka i Europaparlamentet (EP). Det som 
också skett är att dessa två EU-institutioner har skaffat sig förhandlingsmandat så 
att slutförhandlingarna om regelverket kan inledas. I dessa förhandlingar deltar 
också EU-kommissionen. När förhandlingarna är klara kan det formella beslutet 
om regelverket fattas.  Det är troligt att ett formellt beslut om regelverket för CAP 
kan stå klart ungefär vid årsskiftet.   
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En information som kommit till vår kännedom är att EP vill se en obligatorisk 
definition av ”aktiv lantbrukare” för att undanta att flygfält, banvallar, 
permanenta idrottsanläggningar, fritidsanläggningar och liknande är 
stödberättigande. Den ska gälla för de som får över 5 000 euro i direktstöd.   
Vi hade en sådan definition tidigare och den skapade bekymmer t.ex. för företag 
som hade hästverksamhet, då tex ridbanor bedömdes vara permanenta 
idrottsanläggningar. Sverige är ett av få länder i EU som redan då regeln infördes, 
lyckades få till stånd en nationell regel, den sk 36-ha-regeln. Den innebär att alla 
gårdar över 36 ha i Sverige betecknas som aktiva oavsett produktionsinriktning. 
Detta var 2015. Nu är alltså frågan åter uppe på EU-nivå och frågan har åter lyfts 
gällande vilka företag som är stödberättigade för gårdsstöd. I nuläget görs dock 
inga förändringar utan gällande regelverk tillämpas fortsatt. LRF Häst fortsätter 
att bevaka frågan och agera för att säkra gårdsstödet för hästföretagare även 
framåt.  
 
 
 
Omarbetat ställningstagande från Skatteverket 
 
LRF Häst deltar tillsammans med flera andra organisationer i den 
branschsamverkansgrupp som Skatteverket varje år bjuder in till. Därutöver förs 
en löpande dialog kring olika frågeställningar. Nyligen har 
branschsamverkansgruppen fått kännedom om att ett ställningstagande gällande 
momsregler omarbetas. Ställningstagandet rör moms, beskattningsbar person och 
gränsdragningen mellan privat och ekonomisk verksamhet. Delegationen 
diskuterade innehållet i utkastet till ställningstagandet, vilket innehåller delar som 
är av negativ karaktär för hästföretagandet. LRF Häst fick i uppdrag att återuppta 
den dialog med Skatteverket, som inleddes förra gången ställningstagandet var 
uppe till diskussion, detta var 2017. Därefter har slutliga besked om tillämpningen 
av Bastova-domen inväntats, därav har ställningstagandet inte varit aktuellt förrän 
nu. LRF Häst fick i uppdrag att framföra branschens oro över innehållet och 
signalerna i de delar som rör hästföretagandet i ställningstagandet. Arbetet 
påbörjas omedelbart i samråd med Svensk Travsport tillsammans med flera 
berörda parter. 
 
 
Konsumentköplagen 

Utredningen har under september publicerat en slutrapport 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/09/sou-202051/  

Under oktober månad har arbetsgruppen haft flera avstämningar kring 
slutrapporten och arbetat med det gemensamma yttrandet. Vid dessa möten har 
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också SKK deltagit och det är tydligt att vi kan förstärka varandras yttranden från 
LRF Häst respektive SKK. 

LRF har också tagit kontakter med ett antal andra remissinstanser för att 
undersöka möjligheter för samsyn i frågan. Vid mötet diskuterades utkastet till 
remissyttrande som kommer att skickas in till Justitiedepartementet den 11 
november. Remissyttrandet kommer att publiceras på LRF Hästs hemsida. 

LRFs arbete i utredningen om Konsumentköplagen finns beskrivet här: 
Konsumentköplagen - LRF 
 
 
 
Rådgivningsprojekt i regi av Coompanion 
 
Under året pågår ett rådgivningsprojekt för hästnäringen, Naana Rench från 
Coompanion i Göteborg projektleder arbetet som är ett samarbete med bl a 
Ludvig & Co, LRF Västra Sverige och Hushållningssällskapet. Naana 
presenterade pågående arbete för delegationen och beskrev också inledande planer 
på den plattform som ska sammanställas för att hästföretagare ska få större 
möjligheter att hitta rätt vad gäller tex myndighetskontakter, tillståndsförfarande 
och rådgivning kopplat till hästföretagande. Projektet finansieras via 
Landsbygdsprogrammet. 
 
 
Hästföretagarcentrum (HFC)  
 
Arbetsgruppen i Hästföretagarcentrum kommer genomförde under oktober en 
gemensam verksamhetsplanering inför fortsättningen av projektet ”Utvecklat 
hästföretagande för nya jobb”. 
 
Inom ramen för fortsättningen av projektet finns utrymme för hästföretagardagar i 
både fysisk och digital form. Ett helt nytt område som vi också sökt finansiering 
för är framtagning av nyckeltal/företagsjämförelse på gårdsnivå. En första 
planering pågår just nu för vilka produktionsinriktningar och vilket underlag som 
kan användas för att skapa ett för hästföretagandet helt nytt jämförelsematerial. 
Arbetsgruppen i HFC tar fram en projektplan och medarbetare hos Ludvig & Co 
kommer att göra det praktiska arbetet med nyckeltalsframställning.  
 

 
           
Rapporten sammanfattad av  

Erica Lindberg 


