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Välkomst- 
erbjudande!
Bli medlem nu och få 

en kostnadsfri  
prenumeration på  
valfritt magasin!

 VÄRDE
  ca 300:–



LRF bevakar och driver hästnäringens  
intressen på alla nivåer. Det gäller att få  
politiker och myndigheter att förstå näringens 
förutsättningar oavsett om det är i din  
kommun, i Sveriges riksdag eller inom EU. 
Och det ska inte vara någon nackdel att bo 
och driva företag på landsbygden.  
 
Här är några exempel på frågor vi driver:Bästa hästföretagare! 

 

Du som har hästverksamhet spelar en viktig roll. Genom 

ditt hästföretag får du landet att växa. Och det är en 

huvuduppgift för LRF att se till att just du har bästa möjliga 

förutsättningar att förverkliga det du vill med ditt företag. 

Genom LRFs egna företagarcoacher och företagsutvecklare 

kan du som medlem få hjälp och stöd att utveckla ditt företag. 

Du får också tillgång till verktyg som till exempel avtalsmallar 

och kalkyler.  

LRF är tack vare många medlemmar en stark organisation, 

med stort inflytande, som kan göra skillnad. Som hästföre-

tagare är du tillsammans med andra gröna företagare alltså 

med och skapar bättre förutsättningar för de gröna näring-

arna och för landsbygden.

Varmt välkommen in i LRF!

  

Helena Jonsson, 
Förbundsordförande  
i LRF

 

TiTTi Jöngren,  
hästföretagare samt  

styrelseledamot i LRFs  

förbundsstyrelse och i HNS  

(Hästnäringens Nationella Stiftelse)

Tillsammans gör   vi skillnad!

•	Bättre och enklare skatteregler för hästföretagare. 

• Bättre villkor för småföretagare. 

• Bättre service och infrastruktur på landsbygden till exempel vägar,
 telefoni och bredband. 

•	Att skapa förutsättningar för samförstånd mellan markägare och hästföretagare   
 så att intressekonflikter kan undvikas. 

• Att synliggöra de gröna företagarnas viktiga roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

Frågor vi driver 
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Organisationer vi  
samarbetar med
 
lrF finns representerat i ett flertal olika nätverk för att 

stärka konkurrenskraften för hästföretagare. Här är några 

exempel:
 

•lrF är tillsammans med aTg grundare av Häst- 

 näringens nationella stiftelse (Hns). Via Hns driver vi  

 frågor kring exempelvis avel, djurskydd och klimat.
 

•i skatteverkets referensgrupp arbetar vi för att förenkla  

 snåriga regler för hästföretagare. 
 
 

 
 

 

•i eUs samarbetsorgan CoPa Horse arbetar vi med  

 internationella frågor om alltifrån djurtransporter till  

 skattelagstiftning. 
 

•lrF stödjer riksanläggningarna Flyinge, strömsholm  

 och Wången som på olika sätt ska fungera som  

 utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. 
 

•lrF sponsrar också ett flertal organisationer och  

 evenemang årligen runt om i sverige som till exempel  

 Beridna högvakten och Kallboldskriteriet.

Välkomsterbjudande! Bli medlem nu och få en kostnadsfri prenumeration på valfritt magasin, värde ca 300 kr!



Rusta dig med  
aktuell information 

För mer information kontakta LRFs Medlemsservice på telefon 020-44 44 33 eller e-post medlemsservice@lrf.se. Välkomsterbjudande! Bli medlem nu och få en kostnadsfri prenumeration på valfritt magasin, värde ca 300 kr!

Inom LRF-koncernen finns det experter 
inom många olika områden (LRF Kon-
sult har till exempel ett sextiotal rådgivare 
med inriktning på hästföretagande).   

Det kan vara tryggt att veta om något  
händer eller du vill få råd i en fråga.  
Du kan bland annat få råd om: 

Ta del av 
vår samlade  
expertkompetens
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Miljöhusesyn   
Miljöhusesyn är ett verktyg som ger en samlad och övergripande 
information om gällande lagstiftning inom områdena miljö, djur- 
skydd samt foder- och livsmedelssäkerhet. Dessutom behandlas  
den arbetsmiljölagstiftning som reglerar de mest olycksdrabbade 
områdena.  
 
läs mer på www.lrf.se/medlem  
eller miljöhusesyn.nu

Som medlem i LRF håller du dig enkelt 
uppdaterad om vad som händer inom  
de gröna näringarna. I medlemskapet 
ingår tidningarna Land, Lantbruk och  
Skogsland.  

På lrf.se/hast hittar du en hel kunskaps-
bank med relevant information inklusive 
många exempel på avtals- och kalkyl- 
mallar. Där ser du också vilka frågor vi just 
nu driver för dig som har hästverksamhet 
(se även sidan 3 i den här broschyren).

• Affärsutveckling

• Ekonomi  
 (t ex redovisning, moms och skattefrågor)

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Försäkringar

• Juridiska frågor

• Intrång och äganderätt

• Arrendefrågor

• Förnybar energi

Startpaket under 36   
Är du under 36 år och funderar på att starta 
eget, ta över dina föräldrars verksamhet eller 
utveckla ditt företag? Boka ett kostnadsfritt 
möte med en erfaren rådgivare eller jurist från 
lrF Konsult (värde 1 350 kronor + moms). 

ring 020-44 44 33 för mer information.



Ola Sundqvist har haft grisgård och får  
men numera är det islandshästar som  
gäller för honom och hans sambo Elin  
Eriksson. De driver ridföretaget Rid i  
Jorm och gården Korpens öga i Jorm- 
vattnet i nordvästra Jämtland.
 
Vilken är din hjärtefråga?
– För mig är landsbygdsfrågorna viktigast. 
Jag är mycket engagerad i hur bygden 
utvecklas och klarar omställningen från 
traditionellt jordbruk till turism och  
småskalig produktion, säger Ola.
 
På gården har han och hans sambo byggt 
ett timrat gästhus med tio dubbelrum, 
samlings- och frukostrum, bastu och karbad 
samt en festlokal och ett kapell. Sommar-
tid har de två anställda och en person har 
hjälpt till med byggena, men annars drivs 

anläggningen på egen hand sedan tolv år.  
 
Inspirationskällan framför andra är Island 
där de hämtat de 30 islandshästarna.
– Jag har tidigare arbetat på Island och är 
intresserad av stenåldern och vikingatiden. 
Det intresset har vi tagit med oss till gården 
där vi arbetar med sägner och historia i 
samband med ridturerna. Vi är i dag ett ren-
odlat turistföretag där boendet och aktivite-
ter är basen.
 
Varför är du medlem i LRF?
– Jag tycker det är viktigt att det finns en 
gemensam organisation som diskuterar 
landsbygdsutveckling. LRF har på senare år 
breddats och engagerat sig i landsbygdsfrå-
gorna på ett sätt som jag tycker är bra.
– Utbildningar och försäkringar är andra 
skäl att vara med i organisationen.

VA R F Ö R  Ä R  D u  M E D L E M  I  L R F ?
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Förebygg olyckor och få rabatt  
på försäkringar 
i samarbete med länsförsäkring och agria erbjuds lrFs medlemmar att 
delta i Säker Hästverksamhet. Det innebär bland annat att du deltar i en 
endagskurs, går igenom en checklista för din hästverksamhet och åtgärdar 
eventuella brister. om du godkänns får du en skylt som visar att du har en 
Säker hästverksamhet. Du får också rabatt på flera av länsförsäkringars 
och agrias försäkringar.

Öka dina kunskaper och 
utveckla ditt företagande

För mer information kontakta LRFs Medlemsservice på telefon 020-44 44 33 eller e-post medlemsservice@lrf.se. Välkomsterbjudande! Bli medlem nu och få en kostnadsfri prenumeration på valfritt magasin, värde ca 300 kr!

LRF har företagarcoacher och företagsut-
vecklare över hela landet. De hjälper och 
stöttar medlemmar som vill utveckla  
sitt företagande. 
 
Med företagarcoachen kan du diskutera 
idéer och mål för ditt företagande samt  
bli lotsad till duktiga rådgivare. Du kan 

också få tips på bra kurser och seminarier.
 
Företagsutvecklaren tipsar om intressanta 
projekt och företagssatsningar inom regio-
nen. De arrangerar också olika aktiviteter 
som till exempel träffar för erfarenhetsut-
byte och affärsnätverkande.

”Landsbygdens utveckling 
viktigast”

Ola Sundqvist  
och  
Elin Eriksson  
Driver företaget rid i Jorm 
och gården Korpens öga i 
Jämtland



Erik Johansson på gården Nyhem  
Molleröd i skånska Sjöbo har fött upp mer 
än hundra hästar under årens lopp. Ändå 
kan han bli tårögd när han ser ett nytt föl 
komma till världen.
 
– Det är så mäktigt att se, nästan lite 
rörande, säger han och berättar om de tre 
ston som hans hästar härstammar ifrån.
Den första egna hästen, stoet Polly, fick 
han 1963 av sina föräldrar. Då var han 15 
år. Flera av hans hästar har blivit fram-
gångsrika på olika sätt.
 
– Hingsten Primör reds av den unge Rolf 
Göran Bengtsson som redan då var en 
otroligt duktig ryttare. Ett annat av fölen 
var stoet Primadonna som blev svensk  
mästare i enbetskörning 2011. 
 
Erik Johansson arbetar som ekonom för 
LRF Konsult och deltid på sin gård.  
 

Varför är du medlem i LRF? 
– Jag har sett hur starka vi är när vi upp-
träder tillsammans som organisation, till 
exempel när vi förhandlat med myndig-
heter. Man lyssnar till LRF, det är vi som 
företräder landsbygdens företagare.
 
Vilken är din hjärtefråga?  
– Den fråga som engagerar mig mest är 
hållbar hästuppfödning, hur man kan 
hitta optimala förutsättningar att föda  
upp livskraftiga hästar. Den frågan vill  
jag att LRF ska engagera sig i. 

Att hästarna blir fler glädjer honom.  
– Tack vare hästarna finns det liv i många 
byar idag, säger han och hoppas att LRF på 
olika sätt, till exempel genom forskning, ska 
bidra med kunskap om hur landsbygden  
ska hållas levande i framtiden.

VA R F Ö R  Ä R  D u  M E D L E M  I  L R F ?
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LRF har drygt 1 000 lokalavdelningar över 
hela landet där medlemmar träffas för att 
utbyta idéer, påverka utvecklingen i bygden 
eller kanske bara fika tillsammans. Lokal-
avdelningen är hjärtat i LRF och är en  
viktig träffpunkt för både sociala aktivite-
ter och diskussioner om vad som händer i 
din bygd. Som förtroendevald har du ännu
större möjligheter att påverka både LRFs
arbete och det som händer där du bor.

LRF ungdomen  
För medlemmar under 36 finns ett särskilt 
nätverk, lrF Ungdomen. De arrangerar egna 
träffar, utbildningar och studiebesök. 
att underlätta ägarskifte och göra det enklare 
för unga att köpa och starta företag är exem-
pel på frågor de driver. Vill du veta mer om 
vad lrF Ungdomen gör i din region? Du hittar 
kontaktuppgifter på www.lrf.se/region.   

Lokal gemenskap stärker 
bygden

För mer information kontakta LRFs Medlemsservice på telefon 020-44 44 33 eller e-post medlemsservice@lrf.se. Välkomsterbjudande! Bli medlem nu och få en kostnadsfri prenumeration på valfritt magasin, värde ca 300 kr!

”Hästarna 
håller  
byarna  
vid liv”

Erik Johansson
Föder upp hästar och driver 
gården nyhem Molleröd i 
sjöbo



Medlemskort

Kostnad för medlemskap  Räkna hem medlemsavgiften 
(exempel inkl kostnad för landsbygdsmedlemskap)
 
Tidningarna land, lantbruk och skogsland,  per år    värde 1 599 kr 

lrFs basolycksfalls- och baslivförsäkring*
,  per år värde 500 kr 

en halvtimmes kostnadsfri rådgivning  
i arrendefrågor, per år värde 500 kr

Välkomsterbjudande, valfri prenumeration  
5-7 nr (gäller första medlemsåret) värde ca 300 kr 
 
Två timmars kostnadsfri rådgivning i juridik,  
ekonomi eller företagsutveckling 
(gäller för dig under 36 år, ett tillfälle) värde 1 350 kr

 

Medlemsavgift (per år)  1 375 kr

Medlemsförmåner  4 249 kr

Du sparar 2 874 kr
läs mer om medlemskapet och alla medlemsförmåner på 
www.lrf.se/medlem
 
* Baslivförsäkringen startar när du varit medlem i fem år om du var under 70 år när du blev medlem.  

* Moms ingår, hela avgiften förutom den  
   ideella avgiften på 250 kronor är avdragsgill. 

Personmedlem, 960 kronor  
om du varken äger eller brukar mark eller skog.

Landsbygdsmedlem, 1 375 kronor*  
om du brukar eller äger upp till 5 ha åker eller  
25 ha skog. 

Lantbruksmedlem, från 1 800 kronor*  
om du brukar eller äger mer än 5 ha åker eller 25 
ha skog beräknas avgiften utifrån antalet ha.

under 28 år eller studerande, 350 kronor

Familjemedlem, 250 kronor  
om någon annan i din familj redan är medlem. 

Så här blir du medlem
 SMS-a ”lrF medlem” till 72 120 
 Kontakta lrFs Medlemsservice på telefon 020-44 44 33  
 eller via e-post medlemsservice@lrf.se, uppge kampanjkod ”hästbroschyr”

 gå in på www.lrf.se och fyll i ansökan, uppge kampanjkod ”hästbroschyr”

 skicka in talongen/svarskortet till höger

Bli medlem före den 31 december 2012  
och få kostnadsfritt 5-7 nummer av någon av följande tidningar:  
Hästmagazinet, gods & gårdar, lantliv, Driva eget. Värde ca 300 kronor.

Välkomst- 
erbjudande!
Bli medlem nu och få 

en kostnadsfri  
prenumeration på  
valfritt magasin!

Cecilia Hansson i Valbo utanför Gävle är 
tävlingsryttare i hoppning, med flera fina 
utmärkelser i bagaget. Hon brinner för sin 
sport och för hästnäringen.  
 
Hur passar hästnäringen in i LRF?
– Hästgårdarna är ett visst sätt att driva 
jordbruk. Jag tror att många inte inser 
vilken stor kund som hästnäringen är till 
det traditionella jordbruket, till exempel 
när det gäller inköp av spannmål och strö. 
Vi kompletterar varandra för en levande 
landsbygd. 
 
Cecilia har studerat på Strömsholm och 
tillbringat tre år i Tyskland där hon  
arbetat för den tyske världsmästaren i  
hästhoppning Marcus Ehning. Hon  
undervisar närmare 100 elever i veckan 
och arbetar på flera anläggningar i  
trakten, men ambitionen är att engagera 
sig mer i familjeföretaget. Tillsammans 

med mamma, pappa och bror driver hon 
Kybacka Gård med hästar, hundkennel, 
älgpark, skogs- och jordbruk, övernattning 
samt kafé och restaurang. 
 
Varför är du medlem i LRF?
Nätverkandet inom LRF är viktigt för mig 
liksom möjlighet att gå kurser, till exempel 
Säker gård. Jag har också haft användning 
av LRFs mallar då jag arbetat med kon-
trakt för uthyrning av hästboxar. 
 
– Jag tror att hästnäringen kommer att bli 
en allt viktigare verksamhet inom LRF och 
uppskattar att organisationen driver våra 
frågor, säger hon.
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Hästmagazinet
Tidningen som  
gör dig till en 
bättre ryttare!

Sveriges vackraste
hem i herrgårdar  
och slott.

Tidningen som slåss
för landets alla små-
företagare!

Succémagasinet för
alla som drömmer om en 
lustfylld, lantlig livsstil.

Gods & Gårdar Driva Eget Lantliv

Cecilia Hansson
Tävlingsryttare och
delägare i familjeföretaget
Kybacka gård, gävle

”Hästnäringens  
betydelse  
ökar”

VA R F Ö R  Ä R  D u  M E D L E M  I  L R F ?

 VÄRDE
  ca 300:–



SVARSKORT  
Medlemskap i LRF

 

Ja, jag vill bli medlem! Jag önskar betala via autogiro. 

Jag är redan medlem och vill ansöka om medlemskap för flera personer på samma adress.

Jag tycker det verkar intressant men vill ha mer information, kontakta mig angående:

De uppgifter du lämnar kommer att sparas och användas internt inom LRF. (PUL 1998:204)
Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar efter att broschyren tryckts.

Kampanjkod: Hästbroschyr

 

Är någon annan på din adress redan medlem – ange personens namn och medlemsnr.

Nedanstående personer ansöker också om medlemskap i LRF

 

 

 

 

 

 

 

Namn

Namn Personnr

Namn Personnr

Adress

Postnr

MobiltelefonHemtelefon

E-postadress

Produktiv areal skogsmark ha. Brukad areal åker ha.

Studerande t o m (år och månad)

Postadress

Lantliv Hästmagazinet Gods & Gårdar Driva Eget

Mitt välkomsterbjudande! Jag väljer följande tidningsprenumeration (värde ca 300 kr) kostnadsfritt:

Personnr

Bli LRF- medlem nu! 
Skicka in  svarskortet redan i dag.



Lantbrukarnas 
Riksförbund

Medlemsservice
Svarspost 200 000 78
658 00 Karlstad

Frankeras ej

LRF betalar 

portot

Bilar
Rabatt och bonus på bilar, t ex Subaru Legacy 2.00 Station,  
motsvarande ca 13 procent.

Drivmedel
Med Agrolkortet får du en av marknadens bästa rabatter på diesel,  
bensin och etanol hos leverantörerna OKQ8, Preem och Statoil. 

Inredning
Hos AJ produkter AB kan du köpa kontors- lager- och verkstads- 
inredning med 16 % rabatt

Telefoni 
Hos The Phone House får du 10-35 procent rabatt på stora delar  
av sortimentet och på ordinarie butikspriser.

Säkerhetsprodukter 
Köp säkerhetsprodukter som t ex hänglås, kätting, brandsläckare  
och larmsystem med 10 - 50 % rabatt från Trygga Hem. 

Mobilt Internet
Teckna avtal med mobiloperatören Net 1 som täcker 90 % av  
Sveriges yta och få rabatt på modemkostnaden.

Som medlem får du även tillgång till  
många rabatterbjudanden*

Tejpa här

Vik längs linjen

*De flesta rabatterbjudanden är tillgängliga för alla medlemmar. Några av rabatterna måste du vara Landsbygds- eller  
Lantbruksmedlem för att kunna nyttja.

Bli LRF- 
medlem nu! 

Skicka in  
svarskortet 
redan i dag.

Tejpa här



Välkommen till en stark intresse- och företagarorganisation 
lrF är en växande folkrörelse med nästan 172 000 medlemmar, varav ungefär 90 000 driver 
företag med jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö som bas. Tillsammans verkar  
 vi för fler och mer lönsamma gröna företag och en livskraftig landsbygd.  
 
ungefär 6 500 av LRFs medlemmar driver hästverksamhet. Det kan vara alltifrån foder- 
produktion och stallplatsuthyrning till avel, uppfödning och trav. Hästföretagarna tillhör en  
av de större och starkast växande näringsgrenarna inom lrF.

lantbrukarnas riksförbund, 105 33 stockholm, telefon 020-44 44 33, www.lrf.seFo
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Välkomst- 
erbjudande!
Bli medlem nu och få 

en kostnadsfri  
prenumeration på  
valfritt magasin!

 VÄRDE
  ca 300:–


