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Svar på skriftligt spörsmål om att stödja bevarandet av hästrasen
finskt kallblod
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 723/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Leena Meri /saf:
Vilka konkreta åtgärder ämnar regeringen vidta för att bevara den unika hästrasen, det
finska kallblodet och finns det planer på att återinföra fölpengen för att stödja uppfödarnas arbete?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Hästens roll i vårt samhälle har ändrats betydligt under decenniernas lopp. Nuförtiden används en
betydande del av våra hästar i travsport. Den aktiva tävlingsverksamheten har bidragit till att möjliggöra den positiva utvecklingen i vår hästhushållning.
Såväl hos oss som på andra håll i Europa uppföds en stor del av hästarna inom små enheter. För
att förbättra det ekonomiska resultatet brukar man ofta vid sidan av uppfödningen idka något annat som hänför sig till hästhushållning, till exempel träningsverksamhet eller ha sköthästar.
Den direkta och indirekta inverkan på sysselsättningen är betydande och kan då förutsättningarna för företagande, i synnerhet för uppfödningsverksamheten, förbättras öka ytterligare. Eftersom hästuppfödningen skapar grunden för utvecklingen av hela hästbranschen är det ytterst
viktigt att verksamhetsförutsättningarna kan tryggas på bästa möjliga sätt. I detta spelar den avkastning från penningspelsverksamhet som riktas till hästbranschen en central roll. Europeiska
kommissionen godkände den 3 januari 2017 statsunderstöd för uppfödning av hästar och främjande av hästsport (SA.46556, 2016/N).
I regeringsprogrammet ingår åtgärder med hjälp av vilka mångfalden som gäller jordbruk stärks.
En av åtgärderna är upprätthållandet av de ursprungliga husdjursrasernas mångfald. De detaljerade åtgärder som krävs för att trygga den genetiska mångfalden bland djur ingår i Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning. Enligt regeringsprogrammet är avsikten att anvisa finansiering bland annat för forskning som analyserar särdrag
och stärker mångfalden hos inhemska djurraser, till exempel hos det finska kallblodet.
I en utredning om hästbranschen som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra (utredningen om
hästhushållning 2018) sammanställs förslag till åtgärder för främjande av hästhushållning samt
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för att trygga de allmänna verksamhetsförutsättningarna inom hästhushållningen, konkurrenskraften för företagen i branschen och hästarnas välfärd. Utredningen lyfter fram de huvudsakliga utvecklingsområdena inom branschen. Utredningen fäster uppmärksamhet även vid det
finska kallblodets särställning och dess stärkande.
Till följd av utredningsarbetet har bland annat priserna som tilldelas till finska kallblod höjts.
Detta kan i synnerhet ses i nivån på priserna som delas ut i Kungstravet som är det mest betydande årliga evenemanget för finska kallblod. Arrangemanget av Kungstravet för finska kallblod stöds med ett betydande verksamhetsunderstöd varje år och den nuvarande nivån på stödet
motsvarar nivån för internationella stora tävlingar. Dessutom spelar de uppfödningsstöd som utbetalas från avkastningen av penningspelen en stor roll för en fortsatt uppfödningsverksamhet.
Uppgifter från den senaste betäckningsstatistiken visar att betäckningen av finska kallblod trots
undantagsförhållanden ser ut att förbli på samma nivå som i fjol. Avsikten är att rikta uppfödningsstödet så jämlikt som möjligt mellan olika raser. För Kungstravet betalas dock ett extra
uppfödningspris. Dessutom tilldelas finska kallblod priser för upprätthållande av mångfald genom tävlingar för arbetshästar som en del av uppfödningsstödet. Som en del av jordbrukets miljöstöd har även stöd som är avsett för lantraser även beviljats för finska kallblod. Avsikten är att
stödsystemet ska fortsätta under övergångsperioden och också under följande programperiod.
Enligt utredningen som nämns ovan har man eftersträvat att förtydliga systemet för uppfödningsstöd. Betäckningsstatistiken för 2020 antyder att responsen på det nyligen förnyade systemet varit positiv bland uppfödarna av finskt kallblod. Det finns inga planer på helt nya typer av
stödformer. I planeringen ska även EU:s regler för statsunderstöd beaktas.
Helsingfors 26.10.2020
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

