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Hästdelegationen – LRF Häst

Hästdelegationen består av följande representanter: Kicki Ronnerberg
Bäckman, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Annika Stalfelt, Svenska
Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska
Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska
Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport
(ST), Martin Moraeus, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lotta Folkesson
(ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lennart Gustafsson,
Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE), Eva
Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO), Björn Nilsson, Western
Riders Association of Sweden (WRAS) och Stefan Johanson, Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad).
Hästdelegationen sammanträdde den 5 mars 2018 och nedan finns en
sammanfattning av de ämnen som var föremål för information, diskussion
och beslut vid hästdelegationsmötet.

Hästföretagarstrategin
Efter att hela hästbranschen i januari enats om att påbörja arbetet med att skapa
en Hästföretagarstrategi, fortskrider arbetet i en arbetsgrupp ledd av LRF Häst
med representanter från hästnäringens olika organisationer.
Nästa steg är att LRF Häst samlar en arbetsgrupp med målet att sammanfatta
resultaten från upptaktsmötet i januari genom att föreslå en vision, övergripande
målsättning och ett förslag till strategi. En återträff kring strategiarbetet hålls den
19 april på LRF. En remiss kommer att skickas ut till hela hästnäringen inför
uppföljningsmötet den 19 april, för att ta in synpunkter och förslag kring
strategins innehåll.
Synpunkter från hela näringen kan spelas in löpande under arbetets gång, via ett
webformulär som enkelt fylls i via LRF Hästs hemsida: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/lrf-hast-vill-hadina-inspel-till-hastforetagarstrategin/

Kvalitetssäkrad hästverksamhet
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Under 2017 har kvalitetssäkringsprojektet för hästverksamhet färdigställts,
arbetet har gjorts av företaget RISE Certifiering, på uppdrag av LRF Häst och
HNS. En referensgrupp med hästföretagare har varit kopplad till projektet. I
januari 2018 överlämnade RISE en modell för kvalitetssäkring av
hästverksamhet som resultat av utvecklingsprojektet. För närvarande pågår
avtalsdiskussioner med företag som kan utgöra framtida samarbetspartner för
drift och förvaltning av systemet. Hästdelegationen förespråkar att LRF Häst och
HNS behåller ägandet av systemet ytterligare en tid för att säkra en god
implementering. Planen är att genomföra en pilot med 15-20 hästföretag under
2018, för att testa kvalitetssäkringssystemets funktion innan det sätts i skarp drift
2019.

Skattefrågor
Bastova – EU-dom gällande moms på prispengar
Bastovadomen, moms på prispengar
Under sommaren 2017 publicerade Skatteverket sitt ställningstagande baserat på
den sk Bastovadomen (en dom från EU-domstolen gällande prispengar och
moms) och ställningstagandet finns kommenterat från skattejurist Fredrik Rosén
på LRF Hästs hemsida: https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/nyttstallningstagande-fran-skatteverket-som-paverkar-momsplikten-for-prispengarvid-tavling-med-bl-a-hastar/
Under hösten 2017 hade hästbranschen företrädd av ST, SG, LRF Konsult och
LRF flera möten med SKV i denna fråga. Syftet var att förtydliga effekterna för
näringen i det fall prispengar inte kommer att ses som momsgrundande intäkter
(trots att prispengar tilldelas samtliga startande i ett lopp). I december skickades
en ansökan om förhandsbesked gällande moms på prispengar till
Skatterättsnämnden (SRN). Ansökan är sammanställd av skattejurist Fredrik
Rosén på LRF Konsult.
Efter ett branschsamverkansmöte med SKV den 14 december 2017 (ett av två
årliga möten initierade av SKV), har SKV släppt ytterligare ett ställningstagande
gällande prispengar och moms. Detta ställningstagande (daterat 171220, kan
läsas här:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/365964.html?date=2017-12-20)
Dialogen fortsätter och hanteringen av det under december sökta
förhandsbeskedet kommer att vara nästa möjlighet att få information om hur
SKV kommer att hantera STs och SGs lösning på momsfrågan gällande
prispengar.
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Ridning och körning som friskvård
Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i januari meddelade domen som innebär
att man tagit bort diskrimineringen av de fyra sporter som tidigare inte tilläts
som avdragsgill friskvård, så hanteras alltså dessa nu precis som andra
motionsformer, däribland ridning.
Kravet är det ska vara tillräckligt mkt fysisk aktivitet och det ska vara möjligt för
hela personalen att utöva aktiviteten, dvs aktiviteten får inte kräva utrustning
som är dyr.
Frågan kring huruvida körning kan räknas som avdragsgill friskvård, har tagits
upp i olika sammanhang och Skatteverket anger i en lista på sin hemsida att
hästkörning inte uppfyller kriterierna. Denna avgränsning tillsammans med flera
frågor har diskuterats med Skattebyrån (LRF Konsult) och här menar LRF att
även körning/travskola bör motsvara kriterierna för avdragsgill friskvård. Hur
frågan ska hanteras fortsatt diskuteras för närvarande.

Djurskydd, nya föreskrifter
Nuläge nya föreskrifter hästhållning
Den 23 februari mottog LRF och övriga remissinstanser en ny remiss gällande
föreskrifter för hästhållning, med Jordbruksverket som avsändare. HNS avser att
även i denna andra remissrunda samordna svar från hästnäringen där LRH Häst
kommer att delta tillsammans med övriga organisationer i Hästnäringens
Representationsråd samt i Djurvälfärds- och Avelskommittéerna.

Principmål strandskydd och koppling till bygglovsfrågan
Efter segern i strandskyddsmålet har frågan uppkommit huruvida MMÖDs dom
kan förväntas ha effekter på PBL (Plan- och bygglagen), jordbrukspolitiska
regelverk etc.
När det gäller bygglovsfrågan har LRF via LRF Konsult agerat baserat på
strandskyddsdomen. LRF Konsult, som drivit strandskyddsmålet åt travtränaren
Robert Bergh, har nu uppmanat Boverket att i sina vägledningar ta hänsyn till
domen i strandskyddsmålet eftersom undantagen i strandskyddslagstiftningen
respektive bygglovslagstiftningen är snarlikt utformade. Boverket har hittills inte
samtyckt med hänvisning till att Berghs mål endast gällde strandskydd men det
är fortsatt LRFs uppfattning att domen i strandskyddsmålet ska ha betydelse
även för tillämpningen av undantaget i PBL (Plan- och bygglagen) då
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strandskyddsundantaget är utformat med direkt tillämpning av förarbetena till
PBL-undantaget. Det finns inga rättsfall som visar att undantaget för de areella
näringarna i PBL-mål och undantaget för dem i strandskyddslagstiftningen ska
tillämpas på olika sätt i fråga om vad som definieras som jordbruk.

Konsumentköplagen
Frågan gällande konsumentlagstiftning och levande djur har nu hanterats i EUparlamentets marknadsutskott den 22 februari 2018 med positivt resultat för
hästnäringen. Marknadsutskottet röstade för att utesluta levande djur ur
Konsumentlagstiftningen liksom att det ska vara samma lagstiftning som gäller
oavsett hur köpet sker (online eller fysiskt). För närvarande tar LRF Häst och
HNS kontakter för att få en bild över nästa steg i frågan samt förbereda
påverkansarbete inför kommande ministerrådsmöte där frågan också ska
hanteras. En fråga som återstår även fortsatt är tidsaspekten i det fall lagförslaget
går igenom i samtliga instanser. Oklart är vilket arbete som krävs för att handel
med levande djur ska ”landa” i annan lagstiftning, ett arbete som kan se väldigt
olika ut i olika länder vilket kan påverka ett eventuellt ikraftträdande av det nya
förslaget.

Årets Hästföretagare 2018 utsedd
I samband med Hästföretagarforum, som hölls den 21 februari i Göteborg, har
LRF Häst och HNS instiftat ett nytt pris. Utmärkelsen har fått namnet Årets
Hästföretagare och priset delas ut med syftet att lyfta fram, inspirera och visa
goda exempel kring hästföretagande.
Vinnare av Årets Hästföretagare 2018 är Järva Trädvårdscenter AB, Annelie
Sjödin. Företaget bedriver hästentreprenad sedan 2012 och har utökat från att ha
genomfört enstaka uppdrag med häst till att ha full sysselsättning inom
hästentreprenad under 2017. Utvecklingen har medfört ett gott ekonomiskt
resultat i företaget. Företaget erbjuder bl. a. slåtter, röjning, gallring,
grönyteskötsel med hjälp av nordsvenska brukshästar. Kunderna utgörs till stor
del av kommuner i eller nära tätorter.
Motiveringen från juryn lyder:
Gedigen hästkunskap, helhjärtat engagemang och nytänkande entreprenörskap
kännetecknar Årets Hästföretagare som på kort tid utvecklat nya tjänster i
samverkan med kunder och med gott resultat. Företaget är ett utmärkt exempel
på när traditionell hållbarhet på ett innovativt sätt appliceras i en otraditionell
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miljö. Verksamheten förverkligar en affärsidé som innebär att erbjuda
landsbygdsnära entreprenörstjänster med naturvård i fokus i tätortsmiljöer.
Priset från LRF Häst och HNS består i ett rådgivnings/utbildningsstipendium
bestående av valbara insatser från bl a LRF Konsult, Prevent, HNS med flera
aktörer. Dessutom delades ett bonuspris ut från Videquus i form av ett
abonnemang på en produkt som nu lanseras och som består av en intelligent
övervakningskamera.

Pilotprojekt rådgivning – erbjudande från Jordbruksverket
Frågan har nu hanterats både i hästdelegationen (180122) samt i Hästnäringens
Djurvälfärdskommitté samt Avelskommittén (HNS). Den samlade bilden av de
dialoger som förts är att den stora utmaningen är att hitta ett område där
incitamentet, intresset och betalningsviljan är tillräckligt hög hos
hästföretagarna. Att enbart fokusera på smittskydd anses inte av grupperna vara
en gångbar väg, men däremot att undersöka möjligheterna att skapa någon form
av paket/moduler bestående av exempelvis smittskydd/utfodring/hästhållning
har nämnts som möjliga vägar. Att koppla rådgivningen till den planerade pilot
kring kvalitetssäkrad hästverksamhet har lyfts från flera håll. Genomgående har
nämnts att man tror det är en stor utmaning att skapa ett erbjudande som får en
tillräckligt bred och stor efterfrågan.
LRF Häst och HNS kommer gemensamt att återkoppla till Jordbruksverket
snarast och därefter ställa frågan om nästa steg i processen.

Djurhälsolagstiftning på EU-nivå
Frågan har berörts vid flera tillfällen i hästdelegationen och under början av
februari bjöd Jordbruksverket in till ett informationsmöte.
Lagstiftningen som i dagligt tal kallas DHL (djurhälsolagstiftningen) ska träda i
kraft 2021 och fortfarande diskuteras en rad detaljer på EU-nivå.
Djurhälsolagstiftningen kan komma att innehålla tre nya delar för hästhållaren:
registrering av alla hästanläggningar, registrering av hästar på anläggningar
(koppling till hästdatabasen undersöks) samt journalföring på hästanläggning.
Det har i kontakter med Jordbruksverket, uppdagats att det förmodligen kommer
att införas krav på någon form av förflyttningsdokumentation i realtid, dock inte
genom registrering i en databas men i form av journalföring på gården. Detta har
inte tidigare varit tydligt, varför LRF har ställt frågan om vilka möjligheter till
undantag som finns.
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Anledningen till att frågan om undantag lyfts, är tidigare dialog i
hästdelegationen tillsammans med uppgiften om att de sjukdomar som kommer
att listas i lagstiftningen och utgör grund för smittskyddsåtgärderna, inte finns i
eller i närheten av Sverige. Därför torde delar av det nya regelverket
(journalföringen) anses som onödig administration där smittrisken inte
föreligger. Möjligheterna till undantag från hela eller delar av journalföringen
förefaller dock begränsade men LRF Häst och HNS har gemensamt ställt frågan.
Jordbruksverket meddelade vid ett avstämningsmöte strax före hästdelegationens
möte, att Jordbruksverket delar näringens syn på att ett undantag för
journalföring av förflyttningar borde vara möjligt vid låg risk för smitta av de
sjukdomar som listas i lagstiftningen. Denna samsyn är viktig för att kunna driva
ett påverkansarbete i frågan framåt. Fortsättning följer.

Nästa möte
Nästa möte med hästdelegationen hålls den 8 maj 2018.
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