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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)
Kicki Ronnerberg Bäckman, 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)
Micke Berg, 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 12 oktober och den 1 november,
mötena hölls både fysiskt och digitalt. Vid dessa två möten ägnades tiden
åt utvärderingsarbete av föregående års verksamhet, uppföljning av
budget och planering inför kommande års verksamhet. Vid mötet 1
november fastställdes verksamhetsplan och budget för 2022. En
utvärdering av chefen för LRF Häst genomfördes också, något som görs
varje år för att bereda delegationen återkommande möjlighet att ha
synpunkter på hur den operativa delen av LRF Hästs arbete fungerar.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt
information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag
inför varje delegationsmöte.
Framtidsspaning
Verksamhetsplaneringen i LRF Häst, inleddes med ett inspirationspass där ett
antal olika experter tillsammans med Erica och Carl (verksamhetsansvarig LRF
Häst respektive projektledare för hästföretagarstrategin och handlingsplanen)
delgav delegationen korta inspel om både pågående verksamhet och
framtidsspaningar. Områden som berördes var bland annat hållbarhetsfrågor,
företagarvillkor, skatteregler, viltfrågor, djurrättsaktivism och jordbrukspolitik.
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LRFs prioriterade mål inför 2022
Ingrid Eilertz informerade om LRFs nybildade enhet där LRF Häst ingår; LRF
Branscher och Företagande. Ingrid beskrev uppdrag och arbetssätt samt den
pågående verksamhetsplaneringsprocessen på LRF. Ingrid beskrev också
processen bakom det prioriterade mål som kommer att fokuseras på under 2022
för hela LRF, och där branschernas arbete utgör viktiga insatser för att uppnå
målet ”fler ser det gröna näringslivet som en del av lösningen för ett hållbart
samhälle”.
LRF Hästs verksamhet 2022
Hästdelegationens ledamöter lämnade inspel kring vilka områden som
verksamheten ska prioriteras inför 2022. LRF Häst arbetar inom områdena
påverkansarbete, företagsutveckling och opinionsbildning, med hästföretagare
som målgrupp. En sammanfattning av prioriteringarna för verksamheten i LRF
Häst finns nedan.
LRF Häst ska under 2022 i samverkan med hela LRF, delegationens
organisationer och andra berörda parter:
-

-

-

-

bevaka och bemöta utfallet av den nationella strategiska CAP-planen
samordna, driva och framföra branschens motreaktion på Skatteverkets
hantering av hästförtagare
driva påverkansarbete och arbeta med kompensationshöjande
erbjudanden, med fokus på miljömässig hållbarhet
synliggöra behovet av och påverka för ökad rättssäkerhet vad gäller
tillämpningen av lagstiftningen inom djurskydd
synliggöra behovet av och påverka för ökad rättsäkerhet gällande
lagstiftningen kring djurrättsaktivism
tydliggöra behoven för hästföretagare till departement och politiker
med avseende på Bygglovsutredningen.
i samarbete med Hästföretagarcentrum (HFC) erbjuda
företagarutbildningar/information/hästföretagardagar med särskild
fokus på socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar hästverksamhet
i samverkan med Ludvig & Co driva utvecklingsprojekt för
framtagande av nyckeltal för ekonomisk uppföljning av
hästverksamheter
det nya kvalitetssäkringssystemet marknadsförs under 2022 från LRF
Häst i samverkan med HNS med målet att öka antalet anslutna
hästverksamheter
delta i den styrgrupp som i samverkan med HNS och övriga finansiärer
hanterar fortsatt drift och utveckling av statistikmodellen
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- fortsätta att tillsammans med berörda parter löpande arbeta med
-

Nationell strategi för hästföretagande som huvudmålsättning i
verksamheten
informera hästföretagare om LRF Häst arbete genom att via nyhetsbrev
och Facebook öka trafiken till LRF Hästs hemsida

Rapporten sammanfattad av
Erica Lindberg
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