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Lönsamt hästföretagande 2006
Bakgrund
Lönsamt Hästföretagande har varit LRF:s övergripande projekt vid hanteringen
av de fem projekt som har bedrivits inom programmet ”Livskraftigt
hästföretagande”. Det finns en rad frågor idag som är lämpliga att hantera på
en nationell nivå b.la. regelverk och att ta fram verktyg för hästföretagare.
LRF har tidigare drivit nationella projekt som har haft till uppgift att ta fram
verktyg för hästföretagare. De olika verktygen finns idag på www.lrf.se
Samtidigt har LRF drivit projekt på regional nivå med inriktning mot
företagsutveckling. Den här uppdelningen har uppskattats av företagarna som
kan använda verktygen i sina företag men får kompetensutveckling och
nätverken på en regional nivå.
Projektet Lönsamt hästföretagande har samordnat en stor del av den
verksamhet som har bedrivits inom LRF:s fem projekten. De fem projekten har
haft en gemensam referensgrupp samt en styrgrupp. Inom projektet har
uppdateringar och övergripande verktyg tagits fram, resultat finns på
www.lrf.se.
LRF:s fem projekt har varit lyckosamma och sammanlagt har ca 200 personer
varav ca 150 hästföretagare direkt deltagit i något av LRF:s fem projekt.
Utvärderingarna visar att de deltagande företagarna har varit nöjda med
satsningarna.
Lönsamt hästföretagande har tagit upp många olika delar i projektet som inte
direkt är företagsnära utan mer på ett övergripande plan men ska vara till nytta
för hästföretagare på olika sätt.

Sammanfattning
Skatteregler
Skattereglerna inom hästverksamheten är idag inte i harmoni med företagarnas
idéer och målsättningar. För att bringa klarhet i vad som är hobby och vad som
är näring lämnades ett förhandsbesked in till Skatterättsnämnden. Tyvärr ansåg
inte skatterättsnämnden att detta förhandsbesked skulle tas upp till prövning
utan avslog ansökan. Detta innebär att hästnäringen får fortsätta arbeta med att
hitta lösningar på detta problem.
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Marknadsföring
Många företagare ser marknadsföring som en svårighet i sina företag. LRF har
tagit fram kortfattad information som finnas på www.lrf.se. Där finns exempel
på marknadskanaler och vad man bör tänka på vid all marknadsföring.
Jämförelsetal
Företag med inriktning inackorderingsstall kan behöva ekonomiska
jämförelsetal, dels för att kunna jämföra sig mellan åren men också för
jämförelse mellan företagen. I Skåne/Halland har jämförelsetal tagits fram efter
diskussioner med företagare. Arbetet med detta bör fortsätta för att få ett större
underlag och mer tillförlitliga siffror.
Projketledarträff
En sammankomst genomfördes i Stockholm med företrädare från de då
pågående regionala hästprojekten samt andra intresserade från olika regioner.
Syftet med träffen var att sprida vetskap om LRF:s projekt men också för att
samla upp idéer om hur regionerna ville arbeta runt om i landet. Regionalt har
sedan olika aktiviteter genomförts efter de olika regionala förutsättningarna.
Aktiviteterna har genomförts i framförallt tre av LRF:s projekt.
Allemansrätten
Allemansrätten och användande av annans mark är ett viktigt område att
informera både häst-och markägare om. Inom projektets ram har hästnäringens
gemensamma informationsbroschyr reviderats och tryckts upp. Broschyren
finns att beställa genom att kontakta camilla.linder@lrf.se
Projektorganisation
Administration
LRF:s fem projekt har använt Internetverktyget Kompass vid anmälningar,
markandsföring och till viss del fakturering. Ekonomihanteringen har skötts av
LRF:s regionkontor i Mälardalen.
Styrgrupp
Ann Henriksson, LRF, ordförande
Anders Holmestig (tom juni),LRF
Camilla Linder, LRF, projektledare
Referensgrupp,
Titti Jöngren, LRF, ordförande
Johan Abenius, STC
Katarina Adolfsson, LRF, Värmland
Marianne Andersson, LRF Skåne
Johan Ekselius, LRF Turism
Marita Lindberg, STC
Camilla Linder, LRF, projektledare
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