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Svensk hästnäring
Initiativ
Jag har i några år hjälpt småföretagare inom landsbygd/hästbranschen att utveckla sina företag
och har stött på i mitt tycke förnedrande inställningar från myndigheter och skattemyndigheten
inte minst. Har bra kontakt med redovisningsbyråer som bekräftar händelser. Jag är också aktiv i
"Hästföretagarna" en nystartad branschorg.
* Har man affärsidé med häst så får man automatiskt frågan om att "detta är väl ett intresse så
några hästar får du räkna som privata, för du red väl som barn"?!.
.... Har det någonsin ställts den frågan till åkeriägare och entreprenadmaskin ägare? En lastbil
får du ta som privat hobby för du lekte väl i sandlådan som barn? Genusperspektiv.
Allt företagande börjar väl med ett intresse får man väl hoppas annars är det ju dödsdömt.
* Avel har man bestämt från skattemyndigheten att det är hobby för man kan inte få igen
pengarna på kort sikt.
I mitt tycke kan detta jämföras med Forskning och utveckling. Det måste få ta tid! För få utvprojekt ger igen sina pengar inom något år och vissa gör det inte alls. Men det räknas ju som
företagande ändå. Utan djur har vi ingen verksamhet. Ska en grisbonde med suggproduktion
räknas som hobby. Eller Astra Zenikas forskningsavdelning som hobby.
* Hästföretag "dissikeras" - avel är hobby, några hästar måste du ha som privata, ridhuset hyr du
delvis ut då är det lokal, ... Listan kan göras lång. Ser inte till helheten. Har du ridskola måste du
ha ett ridhus och har du med häst att göra hela dagen så är det troligt att du vill ha en annan
hobby än dit yrke.
I ekonomiundervisning lär vi ut att "det man inte kan ta ut på gungorna tas igen på
karusellerna". Båda behövs för helheten men delarna kanske inte är lönsamma var för sig.
Klassiskt inom företagande. Lastbilen med släp är lönsam men inte lastmaskinen som enskilda
kalkyler men båda krävs för helheten.

Jag säger inte att alla hästföretag är rätt, klassade, några är hobby. Vad jag vänder mig mot är att
företagaren behandlas olika beroende på inriktning (och ev kön) från inte minst
skattemyndigheten beroende på fördomar och att man inte kan branschen. Skattemyndigheten
agerar dessutom olika från kontor till kontor. Detta är förödande för denna bransch som präglas
i många fall av kvinnligt och /eller landsbygdsföretagande.

