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Hästnäringen i framtida CAP
LRF Häst är en branschorganisation inom LRF och samlar 11 organisationer inom
hästnäringen i Sverige. Målet för LRF Häst att vi ska få fler professionella
hästföretag i Sverige med ökad lönsamhet och ökad konkurrenskraft. För LRF
Häst är således företagsamheten i hästverksamheten i primär fokus, inte
hobbyutövande.
LRF Häst tog under 2018 initiativ till en nationell strategi för hästföretagande och
i arbetet med strategin var ett 30-tal organisationer och myndigheter involverade,
till exempel Jordbruksverket. Strategin fokuserar på samma strategiska
målområden som den nationella livsmedelsstrategin, det vill säga regler och
villkor, kunskap och innovation samt konsument och marknad. Ett arbetsområde
som identifierats är att häst och hästföretagande ska ha en given och en med andra
näringsgrenar likvärdig roll i jordbrukspolitiken. Hästhållning bör ses som en
naturlig del av svenskt jordbruk och möta samma stödsystem, regler och villkor
som annan jordbruksverksamhet och andra lantbruksdjur där inte undantag är
särskilt befogade.
Hästverksamhet i CAP
Företag med hästverksamhet och mark kan liksom andra lantbruksföretag ta del av
ett antal ersättningar inom CAP, till exempel gårdsstödet, förgröningsstödet,
miljöersättningen för vallodling och miljöersättningen för betesmarker. Som LRF
tidigare påtalat räknas dock inte hästverksamhet med i underlaget för
kompensationsstödet. Hästverksamhet är en del av det svenska jordbruket och
bidrar till ett öppet odlingslandskap, jobb och tillväxt, företagande på landsbygden
och biologisk mångfald. LRF ser inte logiken i att hästföretag som också brukar
jordbruksmark är undantagna från kompensationsstödet.
LRF efterfrågar även en ökad tydlighet kring hur hästverksamhet ska hanteras i
övriga delar av jordbrukspolitiken där det idag råder viss otydlighet i pelare 2. Det
har förekommit utlysningar och upphandlingar från Jordbruksverket där det inte
tydligt framgår om hästverksamhet ingår eller inte. Detta skapar osäkerhet för
inblandade.
I regelverket för landsbygdsprogrammet används en terminologi som generellt
försvårar möjligheterna för företag med hästverksamhet att söka projektstöd för
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t ex kompetensutvecklingsinsatser. Det är otydligt för den sökande vilka företag
som kan söka olika typer av stöd inom tex konkurrenskraftshöjande åtgärder eller
inom området djurvälfärd, där hästföretagare i de flesta fall utesluts från
möjligheten att söka stöd. Att det i vissa fall går att söka stöd som hästuppfödare
men inte om man bedriver annan hästverksamhet, skapar ytterligare otydlighet.
Länsstyrelsernas hantering av investeringsstöd, är också ett exempel där stora
skillnader mellan län förekommer vilket skapar svårigheter för företagarna. LRF
bedömer att denna komplexitet är en följd av att hästföretagare är ett begrepp som
inte hanteras lika inom olika åtgärder.
I de kontakter LRF Häst haft med Jordbruksverket för att söka projektstöd för
kompetensutvecklingsinsatser, har Jordbruksverket varit mycket tillmötesgående
för att lösa situationen på bästa möjliga sätt och för att hitta möjliga vägar att
utlysa projektstöd för insatser inriktade till hästverksamhet. Detta uppskattas
mycket men LRF anser ändå att det finns anledning att genom detta brev påtala
den komplexa och svårhanterade situationen. LRF bedömer att situationen uppstår
till följd av otydlighet och en icke befogad särbehandling av jordbruksföretag med
hästverksamhet, vilket inte skulle behöva vara fallet.
Kommande CAP
Jordbrukspolitiken står inför en reform och LRF anser att det är ett gyllene tillfälle
att förtydliga regelverket för hästverksamhet i jordbrukspolitiken. Förslag:
-

Låt jordbruksföretag med hästar och jordbruksmark ingå i
kompensationsstödet

-

Vidga begreppen primärproduktion och jordbruksföretag med avseende på
häst i myndigheternas hantering

-

Tydliggör hästföretagandets bidrag till uppfyllandet av nationella
livsmedelsstrategin

-

Inkludera hästföretagande på ett tydligare sätt i SWOT om CAP

-

Tydliggör i kommande utlysningar och upphandlingar i vilken
utsträckning hästverksamhet ingår (denna punkt kan genomföras direkt)
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