
Minnesanteckningar förda vid Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga 
Hästens ordinarie medlemsmöte i Jönköping den 12 april 2014 

 

 

Inledning 

VD Karl-Henrik Heimdahl konstaterade i sitt anförande att efter två tuffa år står SWB äntligen på fast 

mark. Intäkterna har förvisso minskat, men genom minskade lönekostnader, hårt arbete och en 

ordentlig genomgång av de totala utgifterna har SWB nu en stabil ekonomi. Karl-Henrik är också nöjd 

med utfallet efter att vi 2013 öppnade upp vår stambok på ett sätt som ligger i tiden och känns 

modernt. Antalet betäckningar fortsatte att sjunka under 2013, men man kan ändå konstatera att 

nedgången minskat jämfört med tidigare år. Tyvärr visades också färre hästar vid 3-årstesterna, i 

procent räknat. Detta är något som SWB kommer att arbeta för, att få fler hästar till visning, vilket 

också kommer att gynna avelsvärderingen- avkommeprövningen- av ston. 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet har minskat med ca 20 % sedan 2012. Nu pågår en kampanj för att värva fler och 

nya medlemmar. I samband med Eurohorsemässan i Göteborg i februari fanns SWB på plats för att 

dela ut foldrar och klistermärken till intresserade hästmänniskor. Svenska hästar skördar stora 

framgångar på de internationella tävlingsbanorna och detta tillsammans med vår tradition av 

hästuppfödning och ypperliga uppfödningsförutsättningar ger stor utvecklingspotential för SWB. Ett 

paket med olika medlemsförmåner har skapats och en folder har tagits fram som presenterar dessa 

samt SWBs verksamhet. Foldern delades ut under Göteborg Horse Show och skickas just nu ut 

tillsammans med hästpassen. Foldern kommer även att skickas ut till de regionala föreningarna för 

att användas vid medlemsvärvning, tillsammans med infomaterial om Ung SWB samt klisterdekalen 

”Jag rider SWB”, som blev mycket populär under Eurohorse. 

 

It-projekt 

ASVH har i början av året ingått ett samarbete med Equipe. Det primära målet är att få en ny, 

funktionell hästdatabas och i förlängningen är målet att kunna integrera denna med blup.se och 

sprangrulla.se.  

 

Ungdomsfrågor 

Under 2013 har Unga Uppfödare blivit Ung SWB med en egen styrelse. Ungdomarna har också fått 

adjungerad plats i SWBs styrelse samt platser i utskotten.  

 

VD-uppdraget 

Till hösten kommer Karl-Henrik Heimdahl att vara VD på 40 % och därutöver arbeta med veterinära 

frågor för Agria. Han kommer att behålla det övergripande ansvaret för SWB. Istället frigörs resurser 

att användas till marknadsföringen, mer information om detta kommer under året. 

 

ASVH-SWB 

Under ordförandekonferensen i februari togs frågan upp angående ett namnbyte, från ASVH till SWB, 

och deltagarna var då positiva. För folk utanför organisationen är ASVH ett krångligt och 

svårkommunicerat namn och samma sak gäller internationellt. SWB ska användas som Svenskt 



Varmblod eller Swedish Warmblood. Frågan lämnades vidare till eftermiddagens fullmäktigemöte att 

besluta om. 

 

Ekonomi 

SWBs ekonomiansvarige Göran Smedberg presenterade i korthet årets ekonomiska resultat. För 

ASVH Service AB innebar 2013 ett plusresultat, för mer information, se årsredovisningen på 

www.asvh.se. Göran meddelade också att kundfordringarna minskat, delvis ett resultat av 

förbättrade rutiner gällande fakturering och indrivning av skulder. Glädjande nog meddelade också 

Göran att fram t o m dags datum har medlemsantalet ökat med 10 % jämfört med 2013. 

Karl-Henrik Heimdahl framförde också revisorernas rekommendation att ge styrelse och VD 

ansvarsfrihet. 

 

Prioriteringar inför 2014:  

 Förbättrad marknadsföring av SWB-hästen samt vår roll i avelsarbetet 

 Fler Europaresor för AVNs medlemmar 

 Fortsätta att värva medlemmar och behålla attraktiva medlemsförmåner 

 

Vad har hänt- och vad händer? 

SWBs avelsledare Emma Thorén Hellsten kunde glädjande konstatera att SWB nu har så många 

framgångsrika tävlingshästar att de inte får plats i en powerpointpresentation! Många SWB-hästar 

ligger högt på rankinglistorna och eftersom många av dessa rids av utländska ryttare sprids det goda 

ryktet som ringar på vatten.  

 

Ett nytt projekt inför 2014 är ”Svenska ryttare på svenskfödda hästar”. Detta innebär i korthet att 

skapa varumärkesbärare genom att lyfta fram svenska ryttare på SWB-hästar. Projektet har i år fått 

stöd från HNS och kommer förhoppningsvis även i fortsättningen att kunna bäras fram av våra 

samarbetspartners. I samband med Sweden International Horse Show i november kommer dessa 

ryttare och hästar att uppmärksamma under pompa och ståt!  

 

Här togs också upp möjligheten för SWB att föra diskussioner med SvRf för att påverka antalet 

tävlingar i Sverige där ekipagen har möjlighet att få internationella rankingpoäng.  

 

Avelsåret 2013 

Emma Thorén Hellsten presenterade den gångna avelssäsongen i korthet. 2852 betäckningar 

registrerades via sprangrulla.se, varav drygt 2600 unika ston. Detta är en nedgång med 45 % sedan 

2007, vilket också motsvarar den nedgång som skett i övriga Europa. 239 olika hingstar användes i 

avel, vilket är fler än tidigare år. En stor anledning till detta är införandet av ett-sto-licens. Sedan 

2010 har antalet hingstar med mer än 15 ston minskat kraftigt och i längden kommer detta att 

innebära större svårigheter att följa upp hingstarnas förärvning.  

 

Emma kunde också berätta att förra årets nyhet på 3-årstestet där linjär beskrivning infördes har 

fallit väl ut, efter en enkätundersökning bland deltagarna har SWB fått positiv respons. Inför 2014 

införs linjär beskrivning vid samtliga bedömningar, från föl till bruksprov. 

 

 

http://www.asvh.se/


Ung SWB 

Gabriella Lynghed representerade Ung SWB (tidigare Unga Uppfödare) och berättade om året som 

gått. Höjdpunkten var givetvis VM-arrangemanget på Bollerup i somras, men även det faktum att 

Ung SWB numera fungerar som en egen styrelse är av stor vikt. Styrelsemedlemmarna har dessutom 

fått platser i SWBs olika utskott och har möjlighet att påverka verksamheten. Ett 

ungdomsmedlemskap i SWB innebär också automatiskt medlemskap i Ung SWB.  

 

Under 2014 hoppas Ung SWB på ett tätare samarbete med SWB. De ser också fram emot 

arrangerandet av NBG Cup, där landets naturbruksskolor tävlar mot varandra i grenar motsvarande 

de i VM för Unga Uppfödare. Detta ska förhoppningsvis led väcka intresse och kunskap för avel och 

SWB samt även ett större samarbete skolorna emellan.  

 

Ny organisationsplan 

Under medlemsmötet 2013 framfördes förslag om ändrad organisationsstruktur och en arbetsgrupp 

fick i uppdrag att ta fram förslag. Detta förslag presenterades av Charlotte Liliemark under 

medlemsmötet för att sedan ligga som beslutsunderlag inför fullmäktigemötet.  

 

SWB vill hitta en möjlighet att knyta till sig kompetens och intresserade medlemmar och ett bra sätt 

att göra detta är att välja in medlemmar i de olika utskotten. Förslaget är att en medlem och/eller 

regional förening under en bestämd tidsperiod ska kunna nominera sig själv eller annan medlem till 

något av de olika utskotten. SWBs styrelse ska sedan fatta beslut om vilka kompetensområden som 

behövs och välja in nya medlemmar därefter.  

 

Konsumentköplagen och tillämpningen av inkomstskattelagen 
(sammanfattat av Lars Pelin) 
SWB:s ordförande Lars Pelin informerade om att SWB inlett en lobbyverksamhet för att få till stånd 
förändringar av konsumentköplagen och försöker samtidigt påverka tillämpningen av 
inkomstskattelagen. Det har nu gått så långt att uppfödare inte längre säljer hästar till privatpersoner 
respektive måste lägga ner sin uppfödningsverksamhet p g a paradoxala krav från Skatteverkets sida. 
Nu måste något göras av uppenbara skäl! 

Konsumentköplagen är anledningen till att många uppfödare inte längre säljer hästar till 
privatpersoner eftersom en tillämpning av den lagen kan få de mest bisarra effekter när det gäller 
försäljning av hästar och andra levande djur. En häst förändras kontinuerligt och kan därför inte 
jämföras med konsumentvaror i egentlig mening vad gäller bestämmelserna om ”fel i varan” och 
långa garantitider. Det är orimligt att köpare av häst inte har någon egentlig undersökningsplikt 
liksom att säljare av häst har bevisbördan för ett ”felet” på hästen inte fanns vid ”avlämnandet”, etc. 
Sanningen är att hästens välbefinnande efter ”avlämnandet” i högsta grad beror på köparens 
kunskap och behandling av hästen vad gäller foder, sadel, ridning och hantering i övrigt. 

Våra politiker (lagstiftaren) måste förstå nödvändigheten av att försäljning av hästar och andra 
levande djur måste undantas från konsumentköplagens tillämpningsområde; såsom redan gäller 
beträffande konsumenttjänstlagen, och att köplagen blir tillämplig istället. Alternativet är att 
försäljning av hästar och andra levande djur regleras i en särskild lag. Det finns examensarbeten, flera 
rapporter, m.m. som klargör lagstiftningens brister när det gäller försäljning av hästar. 

SWB har under våren på olika sätt och i olika former kontaktat/uppvaktat lagstiftaren (politiker) och 
ansvariga tjänstemän på bl.a. justitie- och landsbruksdepartementen med budskapet att en ändring 



på goda grunder måste komma till stånd. Alla förefaller inse problemen och tycka att något måste 
göras. SWB kommer att fortsätta att agera i frågan ända tills det blir en rimlig lagreglering av 
hästöverlåtelser. 

När det gäller skatterätten är det inte lagstiftningen det är fel på, utan hur den tillämpas av 
handläggare på Skatteverket. Skatteverket har som utgångspunkt att bara 20 % av landets 
hästhållare är näringsidkare med stöd av en rapport utgiven av Jordbruksverket 2012. Det torde vara 
tillräckligt att konstatera att termen ”hästhållare” i denna rapport definieras som en person som har 
en eller flera hästar på sin fastighet samt har det praktiska ansvaret för hästen. SWB har nyligen i en 
medlemsenkät frågat sina medlemmar om de driver sin avel- och uppfödningsverksamhet som 
näring eller som hobby och svaren gav vid handen att drygt 50 % driver sin verksamhet som 
näringsverksamhet. 

Det är hög tid för nya direktiv, attitydförändring och ett kunskapslyft hos enskilda handläggare. Det 
handlar om att öka rättssäkerheten och förutsebarbeten för de som driver professionell avel- och 
uppfödningsverksamhet i Sverige. Idag kan t.ex. avsaknad av en skriftlig affärsplan bidra till 
förödande konsekvenser för en uppfödare. 

Handläggare på Skatteverket måste förstå att det kan ta många år att ta fram produkten (hästen) och 
att det är fråga om ett ekonomiskt och fysiskt risktagande. De måste i betydligt större omfattning 
förlita sig på belagd kompetens och omdöme hos uppfödarna och förstå att hästar i avel- och 
uppfödningsverksamheter är produktionsdjur och inte sällskapsdjur. De måste förstå att kvalificerade 
närståendes deltagande i verksamheten normalt är en tillgång som underlättar vinstutvecklingen i 
företaget inte minst för den kostnadsbesparing det innebär att inte behöva anlita kvalificerad 
hästutbildare mot en kostnad runt 10 -12.000 kr/månad. De måste förstå att ett personligt intresse i 
avel- och uppfödning av hästar är en förutsättning för att driva en sådan kapital- och tidskrävande 
verksamhet som affärsidé. Det är besynnerligt att en avel- och uppfödningsverksamhet ifrågasätts på 
den grunden att uppfödaren har ett personligt intresse i verksamheten; vem annars skulle ens 
komma på tanken att satsa mycket tid, arbete och kapital på att föda upp hästar? Det finns ingen 
rimlig anledning att behandla professionella uppfödare av svenska hästar på ett annat sätt än andra 
företagare som har ett personligt intresse i den produkt de tillverkar, såsom dataspel, golfbollar, 
läkemedel, fot- eller handbollar, etc. 

Det kan slutligen konstateras att våra uppfödare ger staten också indirekt ansenliga intäkter 
eftersom deras verksamhet helt eller delvis är en förutsättning för många andra, t.ex. framställning 
och/eller försäljning av foder, tillverkning och/eller försäljning av hästboxar, stallar, ridhus, 
hästtransporter, sadlar, träns och andra hästtillbehör samt för ett otal tjänster, såsom de som utförs 
av hovslagare, stallpersonal, ridlärare, hästutbildare, snickare, murare, arkitekter, tranportörer och 
hästveterinärer.  En aspekt av annat slag är att finns en uppenbar risk för att branschen blir 
”kvittolös” om seriösa uppfödare inte tillåts bedriva näringsverksamhet på rimliga villkor; det handlar 
således också om att stävja förekomsten av ”svarta pengar”.  

 

Vid pennan, 

Anette Sånesson 


