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Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) fick i juli 
2007 i uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) att utifrån en konferens på temat ”Förenkla jordbruks-
politiken – lättare sagt än gjort” – arrangerat av kommittén för 
jordbrukets internationalisering vid KSLA den 30 maj 2007– 
beskriva och analysera några av de insatser och hinder som 
förekommer i svenska myndigheters arbete med regel-
förenkling i jordbrukspolitiken. 
 
Rapportförfattaren vill efter slutfört uppdrag lyfta fram 
betydelsen av att en politisk prioritering av förenklingar – i det 
här fallet i form av ett mål: med regelförenklingar ska jord-
bruksnäringens administrativa kostnader minska med 25 
procent till år 2010 (Näringsdepartementet 2007) – kräver 
politiska omprövningar också av den politik som ligger bakom 
de olika regelverken. Det regelkrångel som jordbruksnäringen 
upplever (LRF 2007a, Nutek 2007, NNR 2006) ska inte i 
huvudsak reglerna i sig eller deras tillämpning lastas för. En 
märkbar förändring i företagens vardag, som varit ett annat sätt 
att uttrycka det 25-procentiga målet (Näringsdepartementet 
2007), blir verkligt kännbar, tror författaren, först efter det att 
man sänkt de krav som riktas mot lantbrukaren i miljö- och 
djurskyddslagstiftning och i ansökningar och kontroll av 
europeiskt jordbruksstöd. 
 
I vilken utsträckning som större sådana omprövningar på både 
europeisk och nationell nivå är aktuella, är förstås svårare att 
spekulera i, men frågan berörs till viss del i rapporten.  Under-
sökningen kretsar istället framförallt kring de svenska försöken 
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på statlig, regional och kommunal nivå att förenkla – men då 
givet de just nu rådande och övergripande politiska målen med 
den europeiska jordbrukspolitiken. Rapporten innehåller några 
förslag till förenklingar, att lägga till de redan långa listor som 
genererats under bland annat Jordbruksverkets förenklings-
projekt (Jordbruksverket 2007).  
 
Till skillnad från många tidigare texter om administrativa 
kostnader är inte de av regler ”drabbade”, i det här fallet lant-
brukarna, rikligt representerade. Istället ska rapporten ses som 
ett försök att skildra regelförenklingsproblematiken sedd ur 
regeringskansliets och tillsynsmyndigheternas eget perspektiv, 
på departement, ämbetsverk, länsstyrelse och kommun.  
 
 
Magnus Erlandsson 
 
Vollsjö i februari 2008 
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Sammanfattning 
 
 
Bakom en strävan att förenkla den europeiska (och svenska) 
jordbrukspolitiken ryms många möjliga fält och fenomen att 
studera, från det övergripande till det mer precisa och 
detaljerade. En undersökning utifrån en sådan rubrik kan till 
exempel relatera till eller fokusera sentida och generella försök 
att förenkla och förbättra regleringen av EU:s alla politik-
områden (ofta fångat i begreppet ”better regulation” och en del 
av EU:s så kallade Lissabonstrategi för tillväxt och syssel-
sättning). Studien kan också handla om EU-kommissionens 
specifika försök till förenkling av just regleringen av jordbruks-
politiken. En tredje möjlighet är att syna de (eventuella) 
ansträngningar till förenkling som görs när EU:s jordbruks-
politik blir nationell och – till viss del i vårt fall – översätts till 
svensk jordbrukspolitik. Man kan dessutom välja att 
koncentrera sig på de försök till simplifiering som finns i den 
nationella tillämpningen av EU:s regler eller i den nationella 
och kommunala kontrollen av efterlevnaden av dessa regler. 
Man kan (för det sjätte) undersöka den svenska regeringens, 
myndigheternas och länsstyrelsernas särskilda ansatser, i den 
mån de finns, att förenkla, liksom, till sist, brukarnas egna 
förslag på hur regleringen av jordbrukspolitiken kan göras 
enklare – utan att (och det gäller förstås också i alla övriga fall) 
kvalitet och omfattning på de varor, tjänster och kollektiva 
nyttigheter som jordbruket levererar, minskar. 
 
Listan kan göras än längre, och man kan i flera fall tänka sig 
kombinationer av studier på olika nivåer. Flera tidigare studier, 
genomförda av bland andra Näringslivets regelnämnd (NNR), 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Verket för näringslivs-
utveckling (Nutek) har redovisat intressanta – om än något 
nedslående – resultat över de svenska böndernas admini-
strativa kostnader, genererade ur böndernas ansträngningar att 
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efterleva jordbrukspolitiska krav. En samlad bedömning utifrån 
dessa studier är att de områden där regleringen upplevs som 
mest betungande (och där det därför bör finnas mest att vinna 
på försök till förenkling), gäller ”ansökan, utbetalningar och 
kontroll av EU-ersättningar”, samt ”registrering, tillstånd och 
kontroll av djurskyddsregler”1 (LRF 2007b:7). Dessa studier 
fokuserar brukarnas uppfattning av kostnader, krångel och 
byråkrati, och har i flera fall resulterat i många konkreta förslag 
till förenkling, utifrån brukarnas perspektiv. Det har dock 
saknats en motsvarande undersökning av åsikter, bedömningar 
och förslag från den tillämpande och kontrollerande byråkratin 
– ”den andra sidan” – där ansökningar om EU-stöd handläggs, 
utbetalas och kontrolleras, och där ärenden om djurhantering 
expedieras, tillståndsprövas och kontrolleras. 
 
Som ett bidrag till att belysa också denna aspekt av jordbrukets 
regelverk har rapportens empiriska fokus lagts på tillsyn och 
kontroll av EU-stöd och djurhantering – men denna gång ur 
tillsynsmyndigheternas eget perspektiv, på departement, 
ämbetsverk, länsstyrelse och kommun. Den här studien kan 
sägas agera ett slags motvikt (utan att ha karaktären av en ren 
partsinlaga) till de gröna näringarnas redan formulerade 
intressen, men i de fall det är motiverat också ge ytterligare 
stöd till de synpunkter och förslag till förenklingar som 
framförts tidigare. Det finns mycket skrivet, tänkt och tyckt från 
brukarnas perspektiv. Men det är mer sällan som den 
”reglerande” och ”kontrollerande” sidans tankar om regel-
förenkling lyfts fram. Ett antagande när det här arbetet startade 
var att de som är satta att tillståndspröva, kontrollera och 
granska bär på en annan syn än de som har att följa reglerna; att 
det är en sak att vara bonde och försöka sätta sig in i och följa 
regler, och en annan att vara den tjänsteman som ska 

                                                 
1 Registrering och tillstånd är dock i bara liten utsträckning kopplad till just 
djurskyddsregler, och rimligtvis syftar LRF:s rapport i detta fall på 
djurhantering i stort. 
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kontrollera efterlevnaden. I viss utsträckning bekräftas denna 
bild i studien. 
 
Undersökningen bygger på dokumentstudier och femton 
intervjuer med tjänstemän på jordbruksdepartementet, 
Jordbruksverket, länsstyrelse, kommun och hos en lantbrukar-
konsult. Även dessa tjänstemän, liksom brukarna själva, bär 
förstås på bilder av vad som är onödigt – och vad som är 
motiverat – krångel; bland annat utifrån den politik de ska 
omsätta i praktik, de ärenden de handlägger och de möten med 
brukare de har. Förhoppningen har varit att ge en komplet-
terande och kanske något annorlunda bild av hur en viktig del 
av ”krånglet” upplevs – denna gång inifrån byråkratin själv – 
liksom av nya (eller nygamla) förslag på vägar till en förenklad 
jordbrukspolitik.2  
 
I rapporten redovisas också några mindre utblickar till vad som 
nu görs på europeisk och nationell nivå för att förändra – och 
förenkla – jordbrukspolitikens innehåll, och därmed också dess 
tillsyn och kontroll.  
 
Det råder knappast något tvivel om den nuvarande svenska 
regeringens vilja när det gäller det nationella regelförenkling-
sarbetet. Samtliga departement och över 50 myndigheter är 
tillsammans med ett 15-tal näringslivsorganisationer på ett sätt 
eller annat involverade i den nuvarande regeringens 
                                                 
2 Jag har valt att inte markera vem av de intervjuade som säger vad i den 
löpande texten, för att få ett bättre flyt i framställningen – men genom att 
läsa listan över de intervjuade är det relativt enkelt att föra de olika citaten 
till olika personer. Intervjuerna har alltså inte genomförts utifrån krav på 
anonymitet. Ett genomarbetat utkast till färdig rapport har sänts till alla 
respondenter, vilka därigenom fått chans att förtydliga och förändra i både 
citat och den övriga texten. De fel som återstår bär författaren ensamt ansvar 
för. Jag har under den här undersökningen varit lekmannen som möter 
experter, och därför har mina frågor ibland varit av ”naiv” karaktär. Men 
naiva frågor kan ibland ge spännande svar, och möjligen syns detta också i 
den färdiga rapporten. 
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handlingsplan för regelförenklingar. Enklare regler, heter det, 
är ett av medlen för att skapa fler jobb och göra det ”roligare 
och mer lönsamt att vara företagare” (Näringsdepartementet 
2007:5). Flera rapporter och granskningar från bland annat 
Nutek, LRF och NNR har lyft fram regelkrånglet som ett hinder 
mot tillväxt och fler jobb i den gröna näringen (LRF 2007a, LRF 
2007b, Nutek 2007, NNR 2007). 
 
Det talas dock mer sällan om hindren mot förenklingar, i fokus 
för den rapporten. Med utgångspunkt i den KSLA-konferens 
som arrangerades i slutet av maj 2007, på temat regel-
förenklingar inom jordbrukspolitiken, har den här rapporten 
bland annat sökt svar på följande frågor: 
 
• Vilka insatser genomför olika myndigheter för att nå de 

övergripande målen med regelförenkling? 
• Vilka strukturella och politiska aspekter anser 

myndigheterna hindra genomförandet av regelförenkling? 
• Vad riskerar att gå förlorat under arbetet med att sänka de 

administrativa kostnaderna för den gröna näringen? 
• Vad behöver göras för att öka möjligheterna att nå de 

övergripande målen med regelförenkling? 
 
Ytterligare frågor som belysts under studien, och som varit 
uppe till dialog i mötet med myndigheterna, men som av olika 
skäl inte getts ett lika stort utrymme, är 
 
• Hur skiljer sig synen på förenklingar åt mellan brukare och 

kontrollanter?  
• Hur kan man förvissa sig om en rättssäker och rättvis 

tillämpning av regler över hela landet? 
• Vilka indikatorer bör tillämpas i strävan efter uppfyllelse av 

målen med regelförenkling? 
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Några av rapportens slutsatser… 

 
Förenkling av regler kräver förenkling av politiken bakom regler 
 

Enklare regler och det mål på 25 procent i minskade 
administrativa kostnader för företagen, fram till och med 2010, 
som den nuvarande regeringen satt upp, blir mycket svåra att 
nå utan en omfattande omprövning på europeisk och nationell 
nivå av den politik som ligger till grund för reglerna. De stora 
och ambitiösa insatser som nu görs av departement, myndig-
heter och konsulterade näringslivsorganisationer och ny 
informationsteknik kommer bara att kunna påverka en relativt 
liten del av de samlade administrativa kostnaderna, så länge 
den underliggande lagstiftningen ligger fast. Politiker – och 
tjänstemän – borde tydligare kommunicera detta till brukarna, 
annars är risken överhängande att man istället ingjuter falska 
förhoppningar. Man bör möjligen också se över de beräkningar 
som ligger till grund för uppskattningar av administrativa 
kostnader för företag inom jordbruksområdet. I det fall dessa 
beräkningar inte är korrekta, utan till exempel istället över-
driver kostnaderna, blir jämförelser och beskrivningar av 
förändringar felaktiga. 
 
 
Ond cirkel – fler kontroller leder till fler fel 
 

Enligt det sanktionssystem som råder för kontroller av utbetalt 
jordbruksstöd, ska medlemsländerna öka frekvensen av kon-
troller i det fall att man funnit en viss procentsats av felaktiga 
ansökningar. För att hinna med ett ökat antal kontroller känner 
sig Jordbruksverket tvingat att krympa ansökningstiden. Det 
riskerar dock att leda till att redan stressade jordbrukare och 
deras rådgivare får än större svårigheter att fylla i korrekta 
ansökningar. Här borde ett system med leveransplanering i 
olika etapper för ansökningar till länsstyrelserna övervägas, 
liknande det som Skatteverket på många håll tillämpar när det 
gäller företagens deklarationer. 
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Mindre hästgårdar och bostadslantbruk bör undantas från gårdsstöd 
 

En stor andel av de fel som hittas i ansökningar och under 
kontroller beror på ”ovana” ansökare. Dessa nås sällan av 
Jordbruksverkets och länsstyrelsens information och de nyttjar 
sällan professionell rådgivning. I händelse av felaktiga 
ansökningar eller reducerade stöd är den sammanlagda 
ekonomiska förlusten för dessa ”ovana” ansökare försvinnande 
liten – men hanteringen av dessa ärenden utgör en betydande 
belastning på byråkratin och drabbar hela kollektivet av lant-
brukare i form av fler kontroller, kortare ansökningstid och en 
tyngre administrativ börda. Den gräns som i dag är satt för att 
få söka arealstöd bör därför höjas. Att ge gårdsstöd – vars 
huvudsakliga motiv är att stödja lantbrukarens inkomster – till 
fritidsbönder är helt enkelt inte motiverat. Om fritidsbonden 
däremot gör en miljötjänst kan en ersättning vara berättigad.  
 
 
Statistik inte alltid värd bekymret 

 

Det finns många skäl för att på europeisk och nationell nivå ha 
en överblick över hur stor produktionen är av exempelvis olika 
grödor, som ett sätt att i förväg kunna avgöra utsikter till export 
och behovet av import. Men svenska myndigheter bör överväga 
i vilken utsträckning som korrekt statistik verkligen är värd den 
administrativa kostnad för brukarna som insamlandet av det 
statistiska underlaget för med sig. Eftersom stöden numera är 
frikopplade från de grödor som brukaren väljer att odla, bör 
stöden också frikopplas från kraven på korrekt statistik. Stöden 
har inte längre någon koppling till vad som odlas – men stöden 
kan reduceras om brukaren väljer att odla en annan gröda än 
den i ansökan utpekade. Hotet om sanktion är i detta fall enbart 
motiverat utifrån en önskan om korrekt statistik, och kan i vissa 
fall hindra brukaren att slå om sin produktion utifrån väder 
eller marknad. Statistiken bör fortfarande samlas in, men utan 
nuvarande starka koppling till sanktioner. 
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Välfärdsparameter ibland samma sak som välfärdsmillimeter 
 

Som ett led i regelförenklingsarbetet har jordbruksministern 
gett Jordbruksverket i uppdrag att utredda hur djurskyddet 
kan bli enklare och mer effektivt. Bakom uppdraget ligger en 
idé om att det svenska djurskyddet av idag är alltför fokuserat 
på detaljer och för lite på hur djuren egentligen mår. Men som 
kontrollanter och veterinärer, satta att syna lantbrukets efter-
levnad av djurskyddslagstiftningen, pekar på, aktualiseras en 
rättsäkerhetsproblematik vid en mer flexibel syn på djur-
skyddet. Kontrollen försvåras och djurens väl äventyras om 
kontrollanter inte har något explicit regelverk eller bara oklara 
riktlinjer att jämföra avvikelser emot.  
 
 
Bra djurskydd även utan strängt djurskydd bland tvärvillkoren 
 

Till ovanstående punkt om ett framtida förändrat och mer 
flexibelt djurskydd hör också det tidigare beslutet att lyfta in 
den svenska djurskyddslagstiftningen som ett så kallat tvär-
villkor. Det har gjort det ”enklare” för såväl svenska kontrol-
lanter som EU-kommissionens revisioner att hitta felaktigheter i 
ansökningar, utbetalningar och kontroller. Det bör vara mer 
rationellt att koppla stöden och tvärvillkoren till om inte de 
miniminivåer som råder i EU, så åtminstone en bit under den 
nivå som råder för det svenska djurskyddet. Nu kan en lant-
brukare drabbas av sanktioner i form av reducerat EU-stöd, 
trots att just denne lantbrukares djur relativt sätt har det bra (så 
bra att det kanske inte hade motiverat ens en mild kritik från 
den egna kommunens djurskyddsinspektör). 
 
 
Bönderna själva skyldiga till krångel 
 

Krav på förenkling av regler ska inte enbart riktas till politiker, 
än mindre till enbart förvaltningen som är satta att implemen-
tera och kontrollera – utan lika mycket till de påtryckargrupper 
som vill påverka ny reglering i en för dem ekonomiskt gynn-
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sam riktning. Den gröna näringen själv består av flera sådana 
starka påtryckargrupper. Att som politiker eller tjänstemän 
hörsamma särintressens krav är visserligen ett tecken på 
lyhördhet, men kan ibland vara svårt att kombinera med 
förenklande ambitioner. 
 
Skapa utrymme för kompetenshöjande och informerande verksamhet 
 

Snabbutbildade kontrollanter och stressade djurskydds- och 
miljöinspektörer bidrar till böndernas känsla av krångel. Att de 
personer som är satta att – mot en ersättning – kontrollera 
böndernas efterlevnad av regler kan ståta med kompetens och 
expertis bidrar till systemets legitimitet. Det bör därför skapas 
ett större utrymme för kontrollanter och inspektörer att 
utveckla sin egen kompetens, liksom åt att förmedla dessa 
kunskaper till brukaren. Varje kontroll bör innehålla en stunds 
handledning och förmedling av förebyggande information. I 
den mån prissättningen av kontrollen begränsar utrymmet för 
handledning (att lantbrukaren till exempel avstår från att ställa 
frågor med tanke på kostnaden), bör en ny avgiftskonstruktion 
övervägas. 

 

 

… och några förslag och rekommendationer 
 
 
• För att nå målet om en tydligt mätbar minskning av 

jordbrukets administrativa kostnad (och det på bara drygt 
två år), måste regeringen antingen via EU – eller i den mån 
nationell lagstiftning tillåter det – ompröva stora delar av 
jordbrukspolitiken. I annat fall bör man ompröva 25-
procentsmålet. 

 

• En kortare ansökningsperiod när det gäller gårds- och 
miljöstöd ger visserligen mer tid över för handläggning och 
kontroll. Men handläggningen av alla SAM-blanketter och 
efterföljande stickprovskontroller börjar rimligtvis inte på 
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en och samma dag. Jordbruksverket bör därför ta initiativ 
för att låta åtminstone större rådgivningsbyråer leverera 
ansökningar i etapper. 

 

• Mindre hästgårdar och bostadslantbruk bör undantas i 
hanteringen av gårdsstöd. Deras andel av det sammanlagda 
utbetalade stödet är litet, likaså de ekonomiska konse-
kvenserna per ansökare, utifall att stödet reduceras eller 
uteblir. Däremot är kostnaderna och konsekvenserna 
kännbara för nära alla andra aktörer, däribland myndig-
heter – som får många felaktiga ansökningar att hantera och 
felaktiga besiktningar att rapportera, och lantbrukare – som 
drabbas av ännu fler besök av länsstyrelsens kontrollanter. 

 

• Underlaget till den statistik över odlade grödor som Jord-
bruksverket sammanställer bör inte samlas in med hjälp av 
hot om sanktioner. Att det för stödets omfattning är av 
största vikt att rätt gröda hör till rätt skifte, trots att stödet i 
sig inte är kopplat till det som odlas, innebär en onödig 
belastning på brukaren. Detta system leder dessutom till fler 
fel och därefter fler kontroller. Statistiken bör kunna samlas 
in utan behöva motiveras med annars sänkta ersättningar. 

 

• Det är säkert välkommet ur många lantbrukares perspektiv 
om djurskyddslagstiftningen blir enklare och mer flexibel. 
Men det är av vikt att det samtidigt förs en diskussion om 
vad som ligger i den andra vågskålen. Rimligtvis är redan 
de allra flesta djurskyddsinspektörer flexibla i sin bedöm-
ning i mötet med brukare och djur ute på gården. Att djur-
skyddslagstiftningen nu upplevs som detaljfokuserad och 
snårig ska nog mer förklaras av dess starka koppling till 
tvärvillkoren. En alternativ lösning, som inte behöver inne-
bära att man tummar på det svenska djurskyddet, kan vara 
att inte låta hela djurskyddslagstiftningen ta plats bland 
tvärvillkoren – utan att precisera de delar av den som ska ha 
bäring på dessa. 
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• Stärk resurserna på länsstyrelser och kommuner med 
målsättningen att dels höja nivån på kontrollanters och 
inspektörers kompetens, dels skapa ökat utrymme för 
informationsspridning. En förstärkning här bör kunna 
betala sig i fler ”systemskickliga” bönder, med färre 
felaktiga ansökningar, färre kontroller – och färre 
sanktioner. 
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1 Bakgrund 
 
 
 
Frågan om regelförenkling är inte ny, utan har diskuterats i 
flera omgångar, och därför ges här en kort 
bakgrundsbeskrivning. 
 
   

1.1 Prioriterat av EU-kommission och regeringar 
 

Säkert har avigsidorna med ett komplext och omfattande regel-
system varit i de flesta lagstiftares medvetande, och det genom 
alla tider. I Sverige dröjer det dock till slutet av 1970-talet innan 
frågan om regelförenkling – som ett eget prioriterat politik-
område – tar plats på den politiska agendan. Oljekrisen och 
konjunkturnedgången blottade Sveriges sårbarhet och starka 
beroende av de stora företagen. Det fanns mycket få medelstora 
företag i landet – och förklaringen, menade man, var att 
nyetablering och tillväxt i de små och medelstora företagen 
hindrades av alltför krångliga regler (SOU 1998:78:17). Med 
utgångspunkt i flera utredningar lämnade regeringen en 
proposition om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati 
(prop. 1978/79:111). 
 
Drygt 20 år senare, i slutet av 1990-talet menade dock många att 
det svenska systemet för regelförenkling inte gett önskade 
resultat. Samtliga riksdagspartier och en rad organisationer 
sade sig då vara villiga att för företagen, och då framförallt för 
småföretagen, skapa en mindre krånglig och mer ändamåls-
enlig regelmiljö (SOU 1998:78:2). Målsättningen var – än en 
gång – att både bryta den svenska och stadiga tillväxten i 
regelmängd och regelvolym och att intensifiera arbetet med 
konkret regelförenkling i det redan befintliga regelverket. 
Regelförenklingsfrågorna gavs därmed en ökad politisk tyngd. 
I samband med detta inrättades särskild enhet på 
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Näringsdepartementet, kallad SimpLex, med uppgift att 
samordna regelförenklingsarbetet i staten. En särskild för-
ordning (den så kallade SimpLex-förordningen, 1998:1820) 
ålade myndigheter, departement, utredningar och kommittéer 
att producera en särskild konsekvensanalys av reglers effekter 
på små företags villkor, samtidigt som Nutek pekades ut som 
en gemensam resurs för andra myndigheter i deras arbete med 
regelförenkling.  
 
Idag, drygt tio år senare, har temperaturen stigit ytterligare. 
Den svenska regeringens främsta mål är att bryta utanför-
skapet, genom fler jobb i fler och växande företag. Och 
regelförenkling slås fast som ett viktigt medel att nå detta 
övergripande mål (Näringsdepartementet 2007:5). Den nya 
regeringen har, till skillnad från tidigare svenska regeringar, 
dessutom ställt upp ett kvantitativt mål: företagens admini-
strativa kostnader ska fram till år 2010 minskas med 25 procent. 
I den handlingsplan för regelförenkling som den svenska 
regeringen antagit (och som kommer att revideras under början 
av 2008), finns redovisat sammanlagt 167 åtgärder för enklare 
regler, framtagna tillsammans med alla departement, 53 statliga 
myndigheter och ett 15-tal näringslivsorganisationer. 
 
Allt fler har samtidigt insett regelverkens betydelse för 
konkurrenskraften. Motsvarande kraftsamling görs därför på 
EU-nivå och i många andra medlemsstater, för att stimulera 
Europas och dess länders ekonomier. Stats- och regerings-
cheferna beslutade 2007, under vårens toppmöte, att företagens 
administrativa kostnader till följd av EG:s regelverk ska minska 
med 25 procent till 2012. Nederländerna, Danmark, Stor-
britannien och Tyskland har eller har haft liknande målsätt-
ningar. 
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2 Regelförenkling på olika nivåer 
 
 
 
I detta kapitel finns en längre redogörelse, byggd på intervjuer 
med flera olika tjänstemän på departement, myndigheter och 
konsultbyråer. Resultatet är arrangerat efter skilda kategorier 
av tjänstemän och myndigheter. Några av presentationerna, 
sammanlagt sex stycken, avslutas med en sammanfattning där 
de viktigaste synpunkterna kring möjliga förenklingar lyfts 
fram. 
 
 
 

2.1 Mot enklare regler i EU 
 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik är komplex, av flera skäl. 
Den ska gälla över hela Europa trots de skiftande villkor som 
råder för gröna näringar i olika medlemsländer. Den innehåller 
dessutom ett stort mått av marknadsintervention, och när 
statliga eller överstatliga regelsystem griper in och i det här 
fallet styr produktion, priser, djurskydd, register, utsläpp och 
stöd skapas ett komplext system av regler och kontroller 
(DEFRA 2007). Den europeiska jordbrukspolitiken är dessutom 
ett resultat av politiska kompromisser, och kompromissen har 
sällan den egenskapen att vara det enklaste alternativet.  
 
EU-kommissionen gör nu ansträngningar för att förenkla, och 
för att på den vägen stärka konkurrenskraften, minska jord-
brukets tryck på EU:s gemensamma medel och höja legi-
timiteten för systemet bland Europas medborgare. Men det är 
en sak att för de gröna näringarna göra det tekniskt enklare att 
följa de regler som finns, en helt annan att förenkla den politik 
som ligger bakom reglerna. I det senare fallet tycks medlems-
länderna mer se till sitt eget eller sina näringars bästa, och 
mindre till möjliga förenklingar. 
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”Diskussioner om förenkling av den europeiska jordbrukspolitiken 
har pågått länge. Den stora jordbruksreformen 2003 var väl delvis ett 
försök att få till stånd förenklingar. Sedan kanske systemet inte blev 
så enkelt som man hade trott när man drog upp de politiska rikt-
linjerna. Och det beror förstås i hög grad på medlemsstaterna själva. 
De ville ha speciallösningar och anpassningar till egna nationella 
förhållanden.”  

 
Bland EU-kommissionens ansträngningar att förenkla märks 
den nyligen inrättade och särskilda enhet på rättsenheten på 
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling 
(DG Jordbruk), som enbart sysslar med förenklingsfrågor, en 
enhet som varit relativt aktiv, och som initierat studier av några 
utvalda länder och arrangerat seminarium på relativt hög 
politisk nivå. Den nuvarande jordbrukskommissionären 
Mariann Fischer Boel ser viktiga politiska poänger i att satsa på 
förenkling. Så även den nuvarande generaldirektören för DG 
Jordbruk, Jean-Luc Demarty. Kommissionen genomför 
dessutom nu en så kallad hälsokontroll, en översyn av 
gårdsstödsystemet.  
 

”Ofta blir krånglet tydligt först i och med tillämpningen, och 
hälsokontrollen ska uppfattas som ett slags rensning mot bakgrund 
av de erfarenheter man gjort under de senaste fyra åren.” 

 
EU-kommissionen har dock varit noga med att påpeka att 
hälsokontrollen inte handlar om att lansera någon ny reform, 
det vore nog alltför politiskt känsligt. Istället beskriver man 
hälsokontrollen som en ansträngning att förenkla reglerna 
kring utbetalningar av direktstöd. Ändå är nog den över-
gripande inställningen på europeisk nivå att gårdsstöden på 
sikt bör fasas ut, även om det kommer att ta lång tid. Miljö-
stöden däremot kommer med all säkerhet att öka. I den så 
kallade modulering som föreslås i hälsokontrollen ska pengar 
flyttas från pelare 1 (i vilken gårdsstödet ryms) till pelare 2 
(under vilken miljöstöden administreras). Miljöstöden har 
karaktären av en betalning – men för denna ställs krav på en 
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motprestation, och denna motprestation kräver någon form av 
kontroll.3  
 
Gårdsstödssystemet av idag tillämpas på olika sätt i de olika 
medlemsländerna och de nationella myndigheterna har ett stort 
eget ansvar när det gäller genomförandet av dessa regler. 
Därför skiljer det sig väldigt mycket åt från medlemsstat till 
medlemsstat i hur man förverkligar systemet; hur man 
organiserar kontroller och hur man utformar regler för 
ansökan. 
 

”Och i vissa fall har kommissionens tjänstemän häpnat – ibland 
chockerats över, framförallt när det gäller Frankrike – hur man på 
nationell nivå har lyckats krångla till och gjort det mycket värre än 
det var från början. Sverige är långt ifrån värst i klassen.” 

 
 

2.1.1 Svenska initiativ för förenklingar 
 

Sverige och andra medlemsländer tar regelbundet politiska 
initiativ på EU-nivå, bland annat i samband med ministerråds-
möten, med förenkling som tema. 
 

”Men sedan är det förstås så att medlemsstaterna kan hänvisa till 
just ’förenkling’ när de vill ha genom en förändring, men som 
kanske inte har så mycket med förenkling att göra. Förenkling har 
blivit ett bra sätt att saluföra det man vill ha igenom. Men det som är 
politiskt viktigt på hemmaplan kommer alltid att gå före 
målsättningen att göra systemet enklare.” 

 

                                                 
3 Mariann Fischer Boel, jordbrukskommissionären, brukar – liksom de flesta 
som tänker kring förenklingsarbete – att dela upp förenklingssträvanden i å 
ena sidan politiska, å andra sidan administrativa och tekniska förändringar. 
Hälsokontrollen – liksom den här rapporten – fokuserar i huvudsak de 
senare. Politiska förändringar måste dock inte innebära stora reformer, 
däremot en avvägning där olika intressen bryts mot varandra; ett exempel 
på detta är förslaget att göra om de många olika marknadsregleringarna till 
en gemensam. 
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Sverige har möjligen större chanser att lyckas på lägre nivå i 
EU:s regelmaskineri. De viktigaste momenten när det gäller 
regelförenkling är förmodligen inte dem som får mest ljus på 
sig, på hög politisk nivå. Mer betydelsefulla tycks de möjlig-
heter vara som ges i samband med möten i arbetsgrupper och 
kommittéer. Där finns utrymme att komma med konkreta, 
förenklande förslag – om man är uppmärksam. Under den 
pågående reformen i frukt- och grönsakssektorn förs nu 
diskussioner i den så kallade förvaltningskommittén och där är 
det nationella tjänstemän representerar medlemsstaterna.  
 

”I sådana sammanhang kan man som tjänsteman vara väldigt 
vaksam på vad kommissionen föreslår. Ofta har kommissionen 
bråttom och sätter ihop ett förslag under kort tid. Och om man då är 
ambitiös, så kan man läsa förslaget med förstoringsglas och hitta 
detaljer som är onödigt krångliga.”  

 
Det svenska jordbruksdepartementet sammanställer med hjälp 
av Jordbruksverket listor på förenklingar på jordbruksområdet 
som Sverige vill genomföra. Listorna på förslagen sänds till DG 
Jordbruks förenklingsenhet, i hopp om att man där ska ta de 
svenska resonemangen till sig – även om en del av förslagen är 
att betrakta som lika ”politiska” som ”tekniska”. Ett exempel är 
de uttagsrättigheter som varit knutna till den obligatoriska 
trädan (av många ansett som ett administrativt krångligt 
instrument), där vissa stödrättigheter är förbundna med plikten 
att sätta en viss procent av arealen i träda varje år. I år – på 
svenskt initiativ – så sätts den trädan till noll. Detta är inte gjort 
av förenklingshänsyn, utan för att efterfrågan och priser har 
stigit på spannmål. Men Sverige föreslår nu att man ska ta bort 
trädesinstrumentet helt och hållet och göra om dessa 
stödrättigheter till vanliga stödrättigheter.  
 

”Det skulle medföra en betydande förenkling för såväl jordbrukare 
som de nationella myndigheterna.”  
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2.2 Förenklingsarbete i Regeringskansliet 
 

Under 2007 har drygt 50 myndigheter fått i uppdrag att lämna 
förslag på regelförenklingar, och i mitten av oktober presen-
terade Jordbruksverket och Livsmedelsverket varsin delrapport 
med detaljerade redovisningar av vad som gjorts, görs och vad 
som kan göras. På Jordbruksdepartementet i Regeringskansliet 
samordnas nu de ansträngningar i regelförenklingsarbetet som 
har bäring på de gröna näringarna, och där bearbetas förslagen 
från myndigheter och branschorganisationer. Flera av förslagen 
gränsar till flera andra departements ansvarsområden, och 
därför processas förslagen i nära samarbete med andra departe-
ment, särskilt miljö- och näringsdepartementet. 
 
Man för en explicit dialog med intresseorganisationerna, på ett 
annat och mer formaliserat sätt än när det gäller lagstiftning i 
övrigt. Och med jämna mellanrum arrangerar Jordbruksverket 
möten där jordbruksdepartementet, livsmedelsverket, Sveriges 
kommuner och landsting och representanter från länsstyrel-
serna och LRF deltar. 
 

”Min uppfattning är att organisationerna utifrån är väldigt 
integrerade i arbetet, särskilt LRF men även andra branscher och 
intressen. Vissa organisationer bär kanske på lite för stora förvänt-
ningar; om att slopa tvärvillkoren till exempel, men det låter sig ju 
inte göras. Oftast så får vi dock ett gäng förslag och så diskuterar vi 
hur långt man kan komma med dem, och så tittar vi på det i detalj 
och så får de återkoppling på det.”4 

 
 

 

                                                 
4 Ett exempel på branschorganisationers möjligheter att påverka är när man 
inom EU förhandlade om de hygien- och kontrollkrav som skulle finnas vid 
slakt. Den svenska linjen, initierad av svenska näringslivsintressen, var här 
att man inte skulle behöva ha offentliga veterinärer vid all slakt. Även om 
man i slutändan inte nådde så långt som Sveriges förhandlare önskade, 
ansträngde man sig för att gå branschen till mötes. 
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2.2.1 Regler ibland både nyttiga och krångliga 
 

Regler behövs, och från den inställningen kommer knappast 
någon att retirera. Regler är till för att skydda grundläggande 
värden, däribland liv, egendom och miljö. Men varje ny regel 
och varje befintlig regel bör prövas utifrån en avvägning mellan 
nytta – och krångel. En sådan hållning bör genomsyra regel-
förenklingsarbetet, menar den nuvarande regeringen. 
 

”Onödig administration och onödigt krångel ska man förstås ta bort, 
men exempelvis livsmedelssäkerheten kräver något slags kontroll. 
Och även om kontrollen många gånger kan upplevas som besvärlig, 
så är ju kontrollerna befogade, utifrån ett livsmedelssäkerhets-
perspektiv. När det kommer en dioxinkris, som med kycklingarna i 
Belgien för några år sedan, då är man tacksam över att man har ett 
system för spårbarhet så att man faktiskt kan åtgärda det. Båda 
sidor, krångel och nytta, måste vägas mot varandra.”  
 

Men den nyttan, tydlig först i händelse av kriser, är kanske inte 
alltid levande för den brukare som förväntas leverera underlag 
till exempelvis lantbruksstatistiken.  
 

”I procent räknat så är det inte mycket av den administrativa bördan 
hos lantbrukaren som har med livsmedelssäkerhet att göra, men det 
kan upplevas som särskilt krångligt eftersom brukaren inte själv ser 
den övergripande nytta som samhället kan ha av korrekta register 
och statistiska uppgifter.” 

 
 

2.2.2 Politikernas val sänder viktiga signaler 
 

Regeringskansliets politiker och deras prioriteringar är viktiga. 
Och det råder ingen tvekan om att politikerna vill åstadkomma 
något, redan under innevarande mandatperiod. 
 

”På jordbruksdepartementet har man sett regelförenkling som 
viktigt under en lång tid. Men just nu är det ett enormt politiskt 
tryck på att det här ska genomföras – på alla departement. Det har 
blivit en viktigare fråga. Och det är viktigt för oss i organisationen 
med politiska signaler om vad man ska prioritera.”  
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Det politiska uppdraget är ovanligt tydligt. Man ska minska 
den administrativa bördan för företagen med minst 25 procent 
till 2010. Det handlar dels om att gå till botten med om alla nya 
regler som tillkommer verkligen behövs eller om de kan göras 
enklare, dels om att gå igenom alla(!) tidigare tagna beslut och 
förordningar för att se vad man kan förenkla. Det handlar 
förstås om ett mastodontarbete. Men tjänstemännen på jord-
bruksdepartementet är övertygade om att för att få utrymme att 
göra de förenklingar som krävs så behövs förenklingar också i 
den gemensamma jordbrukspolitiken.  
 
Det ofta omskrivna 25-procentsmålet handlar inte bara om 
jordbrukspolitik, utan om administrativa kostnader för alla 
företag. När statssekreteraren för jordbruksdepartementet i 
olika sammanhang håller anföranden om 25-procentsmålet 
handlar det därför mer om företag generellt än om jordbruket 
specifikt. 
 

”Men det är inte så konstigt. Allt som berör företagande berör ju 
jordbruket väldigt mycket. Det finns många och många små företag i 
lantbruket. Och förslag riktade mot företagen om miljö, skatterätt, 
arbetsrätt och så vidare, om vad som är lämpligt, rimligt och möjligt, 
har förstås betydelse för lantbruken.” 
 

På jordbruksdepartementet är uppfattningen att det inte finns 
någon uttalad motsättning mellan regelsättare och regelföljare. 
 

”De flesta lantbrukare, även om de tycker att regelverket är onödigt 
krångligt, bär på en förståelse för att det måste finnas en kontroll. 
Kontrollen är ju där också för deras skull. Vår uppfattning är inte 
heller att tjänstemän på länsstyrelsen eller på Jordbruksverket skulle 
utöva motstånd mot förenklingar, snarare tvärtom. Man lägger ned 
väldigt mycket arbete där just nu.” 

 
”De som är ute och kontrollerar är de myndighetspersoner som är 
närmast verksamheten, som är närmast bondens vardag. De ser vad 
som kan göras annorlunda, och det är viktigt att deras synpunkter 
finns med i den här processen. Det finns hos alla en gemensam vilja 
att göra det så enkelt som möjligt. Men det finns också en samsyn 
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kring att regler och kontroller behövs för att upprätthålla korrekthet 
i bedömningar och för rättssäkerheten.” 

 
 

2.2.3 Tvärvillkor en förutsättning för ”inkomststöd?” 
 

Även om tjänstemännen på Regeringskansliet är övertygade 
om att det som under regelförenklingens paraply åstadkoms på 
departementen och på myndigheterna spelar en reell roll 
företagen, är det svårt att ha en klar bild av hur lantbrukarna 
uppfattar ansträngningarna så här långt. Många tycker säkert – 
till exempel – att det är bra med ett frikopplat stöd som gör att 
de kan odla det de vill, och att det nu endast krävs en ansökan 
om stöd oavsett vad man odlar. Samtidigt uppskattas rimligtvis 
det förarbete Jordbruksverket gör, i form av enklare blanketter 
mer lättillgänglig information via verkets hemsida.  
 
Bilden är något klarare om ämnet är tvärvillkor. Tvärvillkoren 
anses vara besvärliga och väcker motstånd i leden av lant-
brukare. Men de som protesterar tar kanske inte i beaktande att 
tvärvillkoren nog ska ses som en förutsättning för att man över-
huvudtaget ska kunna ha kvar direktstödet. Och tvärvillkoren 
är här för att stanna. 
 

”Tvärvillkoren gör det ju möjligt för politikerna att försvara det 
faktum att man fortsätter utbetala något som nog ska liknas vid ett 
inkomststöd.”  

 
Svaret på varför just jordbrukaren ska ha stöd, och inte andra 
egenföretagare, är oftast att jordbrukarna anses utföra en 
samhällsnyttig gärning som inte enbart är knuten till det 
faktum att de producerar mat eller jordbruksråvaror – genom 
deras arbete behålls ett levande jordbruk, landskapen hålls 
öppna och lantbruket bidrar till en diversifierad biotop.  
 

”Den här aspekten, tror jag, kommer att förstärkas i framtiden. För 
det kommer att bli svårt att fortsätta försvara ett inkomststöd till 
jordbrukarna. Och man kommer att bli tvungen att fokusera på de 
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samhällsnyttiga tjänster som tillhandahålls via jordbruket. Då 
kommer tvärvillkoren att bli ännu viktigare. Det är nog viktigt att 
man från jordbrukarhåll inte glömmer detta. Man betalar ju inte ut 
pengar för ingenting, i en allmän gest av generositet.”  

 
Sedan är det förstås en annan fråga om stöden ska vara 
utformade som idag eller om de ska stöpas om i grunden. 
Frågan kommer att tas upp inom ramen för hälsokontrollen, 
men svaret lär inte presenteras redan då.  
 

”Det är ohyggligt komplicerat och diskussionen kommer att pågå 
och spilla över i nästa finansiella perspektiv som gäller från år 2013. 
Men jag tror att alla som tänker kring formen på tvärvillkoren – på 
kommissionen, på jordbruksdepartementet och på jordbruksverket – 
inte tycker att det är tillfredsställande som det är idag.” 

 
En del svenska jordägare, framförallt i Skåne och Västra 
Götaland, har gynnats av dagens system. Dels genom att det 
stöd som betalas ut är kopplat till bördigheten, vilket betyder 
att det för högavkastande jordar i Skåne kan betalas ut över 
5 000 kr per hektar, medan samma areal i Norrland kanske bara 
stöds med drygt 1 000 kronor. Dels genom att markpriserna, 
bland annat som en konsekvens av gårdsstödet, har stigit 
mycket kraftigt i pris. Under förra året fick 33 svenska lant-
brukare över två miljoner kronor var i gårdsstöd från EU, och i 
Sverige liksom i många av EU:s medlemsländer, ”är det företag 
och de stora godsägarna som drar till sig de stora pengarna” 
(SvD 2007-11-20).  
 
Att EU-kommissionen i vissa delar ifrågasätter dagens system 
blev tydligt i det förslag till ny jordbrukspolitik som kommis-
sionen presenterade den 21 november i år. EU-kommissionen 
vill nu sätta ett tak för hur mycket bidrag den enskilda lant-
brukaren ska kunna få. Samtidigt vill man förvissa sig om att 
stöden är lika stora oavsett var åkermarken är belägen. I 
förslaget till hälsokontroll skriver dessutom kommissionen att 
man bör fortsätta att minska produktions- och exportstödet. 
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Den svenske jordbruksministern ger sitt stöd till alla dessa 
förslag, men vill att mer pengar ska öronmärkas för miljö-
insatser (SvD 2007-11-20). Det återstår dock många år av 
förhandling innan dessa förslag eventuellt kan bli verklighet, 
även om jordbruksminister Eskil Erlandsson menar att dagens 
höga världsmarknadspriser innebär att EU nu har en ”historisk 
chans att förändra sin jordbrukspolitik i grunden” (ibid). 
 
 

2.2.4 Gold plating – eller genvägar? 
 

En ofta använd term när det handlar om skillnader i medlems-
ländernas översättning av den europeiska jordbrukspolitiken är 
”gold plating”; ett sätt att uttrycka böjelsen hos många 
medlemsländer att ta EU:s krav ett steg längre. 
 

”Guldplätering kan ju ha olika orsaker. Det kan ju dels vara att man 
som i Sverige vill ha ett starkare djurskydd, och då kan det vara värt 
ytterligare administration för att trygga detta. Dels kan det också 
vara så att man inte vill åka på sanktioner från EU och därför tar ut 
marginalerna lite.”  

 
Vissa länder faller oftare än andra dit i EU-kommissionens 
kontroller och dessa länder tvingas betala tillbaka betydande 
summor av de jordbruksstöd man tagit emot. Sverige har inte 
undgått kritik. Så sent som i oktober i år meddelade DG 
Jordbruk att fem procent av de EU-medel Sverige fått för 
djurbidrag för åren 2002-2004 ska betalas tillbaka – 
motsvarande 227 miljoner kronor! Fler gårdar borde ha 
kontrollerats och fler rapporter borde ha lämnats in till det så 
kallade nötkreatursregistret, heter det i beslutet. Sverige borde 
också ha ökat kontrollerna när man upptäckte många fel. Man 
ökade visserligen kontrollfrekvensen, men för långsamt, anser 
DG Jordbruk. Sverige får också kritik för att igenvuxna 
betesmarker tagits upp som foderareal.  
 

”Trots denna faktura är Sverige bland de bättre av medlems-
länderna, vill jag mena. Men det är klart att sanktionerna utgör ett 
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ständigt hot från kommissionens sida. Kommissionen ställer faktiskt 
till ett litet helsike för de nationella myndigheter som handlägger 
ärenden om direkta stöd. De går igenom skåp och dokument, 
därefter sker ett utbyte av handlingar, där medlemsstaten försvarar 
sig och kommissionen kritiserar. De är oerhört nitiska på 
kommissionens kontrollenhet. Och de har i sin tur EU:s revisionsrätt 
som jagar dem. Så de utsätts för en liknande granskning, utifall att 
de inte sköter sitt jobb ordentligt.” 

 
Det kan också vara så att exempelvis Sverige faktiskt admini-
strerat stöden på ett korrekt sätt – men om man inte lyckas 
bevisa att det har gått korrekt till så får man kritik. Detta är ett 
skäl till varför medlemsstaterna ibland försöker gardera sig så 
långt de kan för att skydda sig. Detta extra skydd betyder ofta 
fler och mer krångliga regler för brukaren. 
 
Det finns en utbredd uppfattning om att den svenska tillämp-
ningen av europeisk jordbrukspolitik är mer sträng än på andra 
håll. 
  

”Bönderna förstår förstås att det är EU som styr, men den allmänna 
uppfattningen är att Sverige tar det väldigt rigoröst och följer 
regelverket ganska fyrkantigt och lägger på ytterligare krav och 
krångel. Min uppfattning är att det är både och; det finns exempel på 
där man tagit en genväg, och det finns exempel på där man har 
försökt förstärka, till exempel när det gäller djurskyddet och 
livsmedelssäkerheten.”  

 
Bakom eventuella förstärkningar eller höjningar av de minimi-
krav som EU formulerar ligger svenska riksdagsbeslut, men det 
är Jordbruksverket som gör avvägningar när det gäller EU-
stöden, och med det uttalade uppdraget att försöka undvika 
sanktioner. Hittills – även med hänsyn taget till den senaste 
sanktionen i 200-miljonersklassen – har Sverige klarat sig 
relativt bra. Är det på grund av fyrkantighet? 
 

”Ja, man har valt att göra en strikt tolkning och det har lönat sig. 
Däremot har man under de senaste åren försökt att vara mindre 
strikt, och efter det har ju revisionsbesöken från kommissionen 
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kommit fram till att vi inte riktigt svarar upp mot regelverket och det 
kommer att kosta oss pengar i form av sanktioner. Det är förstås inte 
bra. Men man betalar ut 6-7 miljarder kr per år i gårdsstöd. Och det 
är i förhållande till det som sanktionerna ska ställas.” 

 
Sanktionerna är kopplade till kontrollen av tvärvillkor. Jord-
bruksverket har under en period accepterat små avvikelser, och 
är denna hållning man nu fått kritik för. 
 

”Så nu skärps kontrollerna igen. Och det upplever bönderna som 
betungande.” 

 
Politiker och tjänstemän brottas därför nu med två motstridiga 
mål; å ena sidan förenkla, å andra sidan undvika sanktioner. 
Det förenklingsinitiativ som yttrat sig i acceptans av små av-
vikelser i kontrollen av tvärvillkoren, har inte betalat sig. Om 
Sverige i senare kontroller visar sig upprepa bristerna höjs 
nivån på sanktionerna. Frågan är på vilket sätt dessa senaste 
sanktioner och hotet om skärpta sanktioner påverkar det 
svenska förenklingsarbetet. Om man utifrån detta enskilda fall 
vågar generalisera ser det onekligen ut som att med nations-
specifika förenklingsförsök göre man sig icke besvär. Vilken 
blir strategin? 
 

”Det blir nog att driva frågan hårdare och mer bestämt på EU-nivå.”  

 
 

2.2.5 Några exempel på förslag till förenklingar 
 

Trots att de stora möjligheterna till förenkling tycks ligga i EU:s 
händer pågår en intensiv dialog mellan departement och 
jordbruksverk med syfte att förenkla. 
 

”Vi har ju ett regeringsbeslut och tydligt uppdrag. Vi ska redovisa 
åtgärder som levererar en minskad administrativ börda. Alla känner 
pressen. Om de förslag vi får in inte är tillräckliga då måste fler saker 
tillkomma”. 
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Ett exempel på förenkling som diskuteras är att slopa det krav 
på miljöredovisning som finns för skogsägarna, och som sägs 
vara det som kostar mest. Att avskaffa detta krav skulle inte 
behöva krocka med EU:s lagstiftning. Ett annat exempel är att 
samma omfattande regelverk tillämpas på småskalig livs-
medelsförädling, som på storskaliga livsmedelsproducenter.  
 

”Riskerna är förstås ohälsa men det småskaliga påverkar inte så 
många. Här skulle man kunna tänka sig lite lösare regler. Även om 
det samhällsekonomiskt inte finns så mycket pengar att tjäna på en 
förenkling så betyder det mycket för det enskilda och lilla företaget.” 

 
För jordbruket är det djurmärkning och djurregister som sticker 
ut i tabellerna över administrativa kostnader. 

 
”Men vi brottas också där med hur mycket man kan förändra utan 
att öka risken. Register och djurmärkning har ju med säkerhet och 
spårbarhet att göra.” 

 
Just nu arbetar jordbruksdepartementet, när det gäller djur-
skyddslagstiftningen, med möjligheten att använda sig av 
”indikatorer” och ”omvärldsparametrar” i ett försök att låta 
dessa faktorer väga tyngre än uppfyllande av detaljregler. 
 

”På sätt och vis är det ett annat sätt att tänka, och det behöver inte 
betyda en ökad risk. På det hela kan det bli en bättre djuromsorg – 
även om det måste vägas mot risken för rättsosäkerhet och att de 
individuella bedömningarna blir fler.” 

 
Ändå tycks det alltså vara så att märkbara förändringar inte är 
möjliga att nå utan en omprövning av tidigare politiska mål.  
 

”Man har ibland en tro på att regelverk och dokumentation är det 
bästa sättet att uppfylla de politiska målen, men där måste man 
tänka om och delvis i vissa fall ta något större risker.”  
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2.3 Jordbruksverket kontrollerar – och förenklar 
 
 
En av Jordbruksverkets huvuduppgifter är att på nationell nivå 
administrera EU:s jordbrukspolitik. Jordbruksverket är också 
regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska 
området. Som en del i detta uppdrag ligger att myndigheten 
ska arbeta för förenklingar av EU:s regleringar inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken. För att få fram underlag för 
att minska administrationen för företagen har Jordbruksverket 
under 2007 startat ett projekt med ett antal ”förenklings-
grupper”, med representanter från näringen och andra 
myndigheter. Jordbruksverket skriver i en delrapport utifrån 
förenklingsarbetet att ”[k]ontakterna med företagen är centrala 
och Jordbruksverket har i arbetet försökt utgå från deras 
situation” (Jordbruksverket 2007:2). Förenklingsgrupperna har 
lämnat ett stort antal förslag inom flera olika områden: djur-
verksamhet, jordbrukarstöd, kontroll och tillsyn, miljö-
ersättningar, landsbygdsutveckling, marknadsfrågor och kund-
service. Vissa av förslagen (alla offentliggjorda på Jordbruks-
verkets hemsida) kan genomföras redan under nästa år, 2008, 
medan de flesta måste utredas ytterligare. Även Jordbruks-
verket är dock av den uppfattningen att för att uppnå ”målet 
om en minskad administrativ börda måste (…) EG:s regelverk 
förenklas påtagligt” (Jordbruksverket 2007:2). 
 

”Vi kraftsamlar nu kring frågan om förenkling. Även om det är svårt 
att i kvantitativa termer uppskatta hur mycket tid vi viker just åt 
förenkling, så är det ständigt med oss i vardagen.” 

 
På kontrollavdelningen vid Jordbruksverket ligger många 
förvaltande uppgifter och huvuduppdraget är att genomföra 
fattade beslut. 
 

”En del i detta är att hitta de administrativt enklaste sätten och 
samtidigt leva upp till kraven. Vi har under flera år jobbat med olika 
typer av tekniska hjälpmedel: Internet, scanningsbara blanketter, att 
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kunna hämta ned blanketter som man kan maila in. Vi försöker 
också att utforma blanketterna så enkelt som möjligt och undviker 
att plocka in extra uppgifter.”  

 
Även om det är frestande att nyttja blanketter för att samla in 
data för statistikens skull, säger sig kontrollavdelningen hålla 
hårt i principen att bara samla in den information som minimi-
kraven i förordningarna kräver. 
 

”Vi får ju ofta önskemål från andra myndigheter och från experter 
inom Jordbruksverket, som tycker att vi ska samla in ytterligare 
uppgifter. Vi går då till förordningen, och ser om vi är skyldiga att 
samla in dessa ytterligare uppgifter. Hittar vi inte något krav i 
förordningen tar vi inte in uppgifterna. Den typen av önskemål 
kommer väldigt ofta upp.” 

 
 

2.3.1 Tester av nedre gränser – inte tvärtom 
 

På Jordbruksverket håller man inte med om att Sverige skulle 
vara överdrivet nitiskt när det gäller tillämpning och anpass-
ning av europeisk jordbrukspolitik; så har det inte varit tidigare 
– och än mindre nu än förr, menar man. 
 

”Redan när vi gick med i EG var utgångspunkten att ’vi ska inte 
övertolka reglerna’, utan gå på minimikraven i förordningarna. 
Därmed inte sagt att vi skulle testa var gränsen nedåt går. Vi skulle 
uppfylla kraven men inte gå längre än vad som behövdes. Sådan var 
inställningen då. På den tiden var det inte heller särskilt mycket 
fokus på den administrativa bördan utan snarare att vi inte ska 
kräva mer av svenska företag än vad som beslutats genom EU:s 
rättsakter eller svenska lagar och förordningar. Numera är fokus 
mera på att minska den administrativa bördan. Under ett antal år 
har vi testat var minimigränserna går!” 
 
”Sverige har ’guldpläterat’ i den meningen att Sverige till exempel 
har en hårdare djurskyddslagstiftning än många andra 
medlemsländer. Inom vissa områden går vi längre, men det är 
viktigt att påpeka att det inte är Jordbruksverket som utökat dessa 
minimikrav, utan den prioriteringen sker på politisk nivå.” 
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Jordbruksverket vill alltså påminna om EU:s, regeringens, 
riksdagens, annan förvaltnings liksom olika påtryckargruppers 
(däribland bönderna) ansvar för det krångel som lantbrukarna 
upplever. Myndigheter, låt säga Jordbruksverket, är viktiga 
samtalspartners i lagstiftningsarbetet, och möjligen har Jord-
bruksverket i vissa fall en viss ”skuld” i att en viss lösning eller 
en viss utformning på ett program väljs, genom att man inte har 
varit tillräckligt tydliga med vad de administrativa konse-
kvenserna blir. Men det är politikerna som tar beslutet – och 
när väl beslutet är fattat är det svårt att förenkla, om inte 
beslutet i sig omprövas.  
 

”Vi är kanske medskyldiga, på olika nivåer, och när det gäller olika 
aspekter av jordbrukspolitiken. Om vi tar en sådan sak som miljö-
stöden, som ofta pekas ut för att ha väldigt krångliga regler. Där är 
det ju Sverige självt som tar fram programmet som ska godkännas 
av EU. I Sverige har vi haft och har höga miljöambitioner. Vi vill 
utnyttja möjligheter att genom stöd stimulera en god utveckling av 
miljön. Då blir det ibland knepiga kriterier som är svåra att leva upp 
till.” 
 

När Sverige gått till EU-kommissionen och fått ett 
godkännande på sitt förslag så ligger en uppsättning regler för 
olika åtgärder fast – och efterlevnaden av dessa regler måste 
kontrolleras. Jordbruksverkets svåra uppdrag blir då att klura 
ut hur blanketterna kan göras smarta och hur man formulerar 
enkla och lättförståeliga informationstexter. Men höga politiska 
ambitioner tycks vara svåra att förena med enkla och tydliga 
regler.  

 
”Vi är många aktörer som spelar lite olika roller, även inom vårt eget 
verk. Kontrollavdelning jobbar med kontroller av regelverken när de 
är beslutade, och vår utgångspunkt är ofta att hålla tillbaka och hitta 
miniminivåer och förenklingar. Vi utgår i kontrollverksamheten från 
de regler som finns angivna i bestämmelserna. Andra avdelningar 
på Jordbruksverket har som huvuduppgift att arbeta för t ex att 
miljömålen uppfylls. Att nå miljömålen är en stor utmaning och 
arbetet med att nå målen kan ibland medföra långtgående krav som 
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kan bli svåra att hantera i ett förenklingsperspektiv. På 
myndighetsnivå måste dessa utgångspunkter balanseras.” 

 

När Jordbruksverket får chans att jämföra beställningarna från 
den förra och den nu sittande regeringen säger man att de nu 
har blivit mycket mer explicita.  
 

”Just när det gäller förenkling så är det väldigt tydligt formulerat. 
Man trycker till exempel på elektroniska hjälpmedel på ett annat sätt 
än den förra regeringen gjorde. Men, som sagt, samtidigt är ju uttalat 
från vårt departement att vi ska ha ett gott djurskydd och en god 
miljö och säkra livsmedel… ” 

 
Politikernas beställningar hörsammas, både när det gäller 
politiken som sådan, liksom förenklingen av den. Men som är 
fallet när jordbrukspolitiken formuleras är man inte alltid 
medveten om de sammanlagda konsekvenserna av olika 
förenklingar.  

 
”Visst har vi tillsammans kanske misslyckats ibland när det gäller 
ambitionerna att förenkla. Till exempel när det gäller stall-
journalerna. Man såg det som en förenkling när man harmoniserade 
reglerna med de veterinära kraven och bestämde att lagra stall-
journalerna i sex år. Men nu, på grund av prioritering av förenkling, 
har vi hamnat i ett läge där vi har tre års krav på lagring för de 
journaler som är kopplade till djurregistren, medan uppgifter för 
veterinära ändamål – ofta i samma journal – ska sparas i fem år! 
Detta är ett exempel på där man söker sig nedåt till minimikraven, 
men på ett sätt som förmodligen inte kommer att påverka brukarna, 
som ju ändå i många fall kommer att administrera sina journaler i 
samma paket. Förenklingsjakten har medfört ett slags kattrakande 
efter varje miniminivå på ett helt annat sätt än tidigare.” 
 

Jordbruksverket menar att det inte handlar om aktiva val att 
kontrollera mindre än vad EU kräver.  
 

”Däremot så finns det en tydlig ambition att vi inte ska kontrollera 
mer än vad vi är tvungna till. Det gör att man inte skaffar sig någon 
säkerhetsmarginal, utan man tolkar reglerna rakt av utan att lägga 
på något extra. Det är så vi har jobbat. Och skulle man göra en 
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felaktig tolkning någonstans så har man ingen säkerhetsmarginal att 
ta till.” 

 
2.3.2 Nationella ansträngningar av begränsad betydelse 

 

Att nå 25 procents minskade administrativa kostnader utan att 
tulla på kraven är inte genomförbart, menar Jordbruksverket. 
Även om det ska uppfattas som en grov uppskattning sägs hela 
95 procent av den administrativa bördan – såsom Nutek har 
mätt – vara ”styrd från Bryssel”. 
 

”Ska vi nå ned med 25 procent krävs att reglerna ändras. Att vi tar 
bort krav på en hel del registreringar till exempel. Men nära alla 
dessa krav finns med i EU:s förordningar. Vi har visserligen en del 
egna system i Sverige, som hundregister till exempel, men dessa 
betyder inte mycket i den stora sammanställningen. Vi klarar inte 25 
procent med mindre än att vi får rätt stora förändringar i EU:s 
regler.” 

 
Om 95 procent av dagens administrativa kostnader för jord-
bruksföretagen härstammar från EU-förordningar som Sverige 
måste följa, så blir också – om vi för en stund förutsätter att EU 
inte lyckas minska bördorna – bara en försvinnande liten del av 
det nationella målet på 25 procent möjligt att nå med svenska, 
inhemska förenklingar (5 procent av 25 procent är endast 1,25 
procent). Även om kalkylen inte är helt rättvisande så kan man 
ändå sluta sig till att allt det som nu görs i nationell regi – på 
alla nivåer, regering, myndigheter, länsstyrelser och kommuner 
– för att minska den administrativa bördan för de svenska 
jordbrukarna, bara har bäring på en mycket liten del av den 
samlade regelbördan. Utrymmet är därmed, minst sagt, 
begränsat. 
 
Men det finns förstås andra sätt att räkna. I Nuteks rapport har 
hanteringen av djurregistren och kontroller av djur räknats upp 
till en mycket stor andel av jordbrukarnas administrativa börda 
(Nutek 2007). Ett sätt att minska denna börda är att som 
Jordbruksverket lansera en ny elektronisk stalljournal. I och 
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med denna kan djurhållare integrera sin rapportering till CDB 
och sköta journalföringen och rapporteringen i ett och samma 
moment. Teoretiskt skulle man – näst intill – kunna halvera 
olika arbetsinsatser på samma sätt, om man generellt kopplade 
samman journalföring och rapportering i samma dokument. 
Men en sådan reforms framgång bygger också på i vilken 
utsträckning som lantbrukare kopplar upp sig och uppfattar 
den elektroniska journalen som en attraktiv tjänst.  
 
 

2.3.2 Sanktionernas omfattning beslutas av EU-kommissionen 
 

Med hjälp av länsstyrelserna kontrollerar Jordbruksverket alla 
stöd som bönderna får, liksom tvärvillkoren, samt de cirka 25 
aktiva marknadsregleringarna som har varit aktuella under de 
senaste åren. 
 

”Vi har tydliga kontrollbeting. Vi ska till exempel kontrollera minst 5 
procent av antalet stödsökare eller ett visst antal procent av summan 
som betalas ut i stöd. Vi har mycket klara riktlinjer för vad vi ska 
göra. Hittar vi mycket fel i ansökningarna ska antalet kontroller 
ökas. Men vi har ändå en räkning på 227 miljoner kronor liggande – 
[bland annat] för att kommissionen tycker att vi kontrollerar för lite.” 

 
Sista ordet är ännu inte sagt när det gäller den senast föreslagna 
sanktionen. Ärendet bereds på Jordbruksverket och tas därefter 
upp till behandling och beslut om vidare hantering av reger-
ingen. Sverige kan gå vidare till EU:s förlikningsorgan innan 
EU-kommissionen fattar beslut i ärendet. 
 
 

2.3.4 Vilket ansvar för krångel bär brukarna själva? 
 

De svenska branschorganisationerna har varit skickliga på att 
framställa Sverige som präglat av mycket onödigt krångel. 
Sanktionen på 227 miljoner kronor är förstås inte efterlängtad 
av någon, men indirekt får kommissionens kritik en 
nyanserande konsekvens: Sverige är inte den i klassen som är 
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mest nitisk och noggrann och svenska försök att minska 
krånglet kan straffa sig. Det finns helt enkelt hinder på vägen 
mot enklare regler. Och en del av dessa hinder har svenska 
politiker och bönder själva varit med om att resa. 
 

”När gårdsstödet skulle införas så började kommissionen med ett 
relativt enkelt förslag. Därefter började de politiska förhandlingarna 
och många olika aspekter vävdes in och krånglade till. Sverige ville 
till varje pris behålla de öppna markerna. Och Sverige drev linjen att 
vi i gårdsstödet skulle ta med nya marker i form av ett regionaliserat 
stöd. Man skulle inte bara luta sig mot de så kallade referensåren. 
Man valde alltså både och – och den idén var svensk!” 

 
Nu fördelas en liten del av stödet utifrån referensår och en 
större del utifrån regionmodellen. Man har en grundplatta i 
stödet med ett visst antal kronor per hektar, men detta ”toppas” 
med uppgifter om hur mycket djurbidrag man fick under 
referensperioden. Det betyder att man nu har två sammanlagda 
men parallella system. Resultatet upplevs av många brukare 
som krångligt, och långt ifrån alltid som rättvist, men 
brukarnas egna intresseorganisationer bär ett ansvar för den 
lösning som valdes. Den förra regeringen fattade beslutet – men 
det gjordes i samklang med branschen. Intresseorganisat-
ionerna är inte alltså bara aktiva i sina försök att förenkla 
regelsystemen. Branschen – som på ett professionellt sätt driver 
sina frågor och mer eller mindre röststarkt försöker att påverka 
politikerna – har ofta del i de ibland krångliga lösningar som 
väljs. 
 
En konsekvens av dagens utformning av gårdsstödet är att flera 
nya kategorier av stödmottagare tillkommit – med mer krångel 
som en bieffekt. 
 

”Efter denna senaste förändring fick vi in många nya företag, som är 
mer eller mindre bostadsjordbruk med till exempel en hobby att 
hålla hästar. Vi fick in fler jordbrukare som inte kunde reglerna. Vi 
fick in dåliga marker och fann många felaktiga arealer vilket tvingat 
oss att höja kontrollfrekvensen. Vi på Jordbruksverket försökte 
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påtala dessa mindre önskade konsekvenser i förväg. Men sedan var 
det andra skäl som vägde in och som vägde tyngre. När man väl 
sitter i en förhandling på politisk nivå, så är det lättare att väga in 
branschhänsyn och få tycks överväga de administrativa 
konsekvenserna.” 

 
Jordbruksverkets kontrollavdelning (liksom länsstyrelserna, se 
nedan) understryker flera gånger de mindre önskade effekterna 
av att man i stödsystemet fick in nya kundgrupper, däribland 
hästägarna.  
 

”Det ledde till mycket stora problem. Systemet bygger på att hittar vi 
mycket fel, då säger regelverket att vi kanske måste öka från 5 till 10 
procent kontroller. Det betyder dubbelt så många bönder som blir 
utsatta för kontroller – då ökar förstås den administrativa bördan. Vi 
fick in de här nya grupperna, som ju dessutom inte alltid kan kallas 
för bönder – och man bör kanske fundera på om de är berättigade till 
en plats i systemet – det har ställt till det för alla.” 

 
Ett annat exempel på krångel som branschen bär ett indirekt 
ansvar för var det så kallade ”windfall profit”-regeln. Det stack 
i ögonen på vissa grupper att en jordbrukare som hade haft en 
omfattande verksamhet och sedan gick i pension eller trappade 
ned fick behålla relativt höga stödnivåer, medan en nystartad 
verksamhet som inte varit aktiv under de här programåren, fick 
betydligt lägre ersättning och fick nöja sig med grundnivån.  
 

”På branschens inrådan lade man till ytterligare ett regelverk som 
gick ut på att så kallade oberättigade vinster [efter att man kraftigt 
hade förändrat sin verksamhet] skulle läggas till en nationell pott 
som skulle fördelas enligt vissa kriterier. I rättvisans namn lade man 
alltså till ett regelverk ovanpå det andra.” 

 
Ibland binder man alltså ris åt egen rygg. En del av skulden för 
de 227 miljoner kronor som den svenska staten kan tvingas att 
betala – är böndernas. 
 

”Enligt reglerna för CDB [ett register över alla nötkreatur och hur de 
förflyttar sig över landet], så ska du rapportera om du till exempel 
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säljer ett nötkreatur. Ett tungt argument bakom kommissionens 
straffavgift var att detta register håller dålig kvalitet, och det beror 
på att bönderna inte rapporterar in. Hade alla bönder skött sin 
rapportering, då hade man inte hittat de här felen vid kontrollerna. 
Vi hade sluppit de 227 miljonerna och vi hade inte tvingats att höja 
kontrollfrekvenserna.” 

 
Ytterligare ett exempel på hur näringen själva påverkat 
systemen i en krånglig riktning är sockerreformen. När Sverige 
gick med i EU så ökade lönsamheten i sockerproduktionen 
markant. Med ny europeisk politik på området återgår man nu 
till den lönsamhet som rådde före medlemskapet – men då 
ställs krav på kompensation för utsatta grupper, däribland 
jordbrukare, förädlingsföretag och maskinstationer. Fyra nya 
stödformer har inrättats för att mildra effekterna av en sänkt 
ersättning i sockerregleringen. De fria marknader som den 
nuvarande svenske jordbruksministern ibland uttrycker som ett 
mål att sträva efter omhuldas inte av alla (DN 2007-11-27). Till 
denna problematik måste förstås också föras det faktum att de 
svenska livsmedelsproducenterna inte alltid får ett 
”rättvisande” pris för sina varor.  
 
Ett annat exempel på reglering som skulle kunna innebära mer 
krångel är frågan om en eventuell skördeskadefond. I händelse 
av översvämning, storm, frost eller torka som slår ut skördar 
vill LRF att ett statligt organ administrerar kompensations-
ersättningar. Statens hållning så här långt är dock att hänvisa 
till den befintliga försäkringsmarknaden, med en indirekt 
uppmaning till bönderna att göra egna riskanalyser och arbeta 
förebyggande. Om man ändå väljer att inrätta en sådan här 
reglering, eventuellt genom att samla in pengar från alla 
jordbrukare och sedan betala ut till dem som drabbas, så blir 
förstås också detta ett slags administrativ börda. 
 
Det finns ännu ingen kvantitativ undersökning av hur många 
processer bakom de krav som riktas mot på bönder som 
faktiskt har bönderna själva som kravformulerare, men det är 
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en aspekt som inte bör glömmas bort. Krav på förenkling av 
regler ska kanske därför inte riktas enbart till politiker, än 
mindre till enbart förvaltningen som är satta att implementera 
dem och kontrollera dem, utan lika mycket mot de påtryckar-
grupper som vill påverka regleringen i en för dem gynnsam 
riktning. Den gröna näringen själv är en sådan stark påtryckar-
grupp. Böndernas företrädare jobbar förstås för sina med-
lemmar; de är professionella och duktiga på att driva policy-
frågor; de jobbar mycket mot media och lokala politiker. Men 
även oaktat dessa mer moderna strategier har bönderna av 
hävd en tung position i lagstiftningsmaskineriet. Det finns dock 
skäl att anta att man inte heller för egen del alltid sätter 
enkelheten i ny lagstiftning i första rummet.  
 
 

2.3.5 Begränsat utrymme för flexibilitet vid kontroller  
 

Vid kontroller av arealer uttrycks handlingsutrymmet hos 
kontrollanten ofta i termer av ”teknisk tolerans”. Men mät-
metoderna blir allt mer exakta och därmed minskar möjlig-
heterna att som kontrollant att ha fel, samtidigt som riskerna 
ökar för att den inrapporterade arealen inte stämmer med den 
verkliga. I många andra fall finns det inget utrymme alls för en 
flexibel bedömning.  
 

”Vi kan till exempel inte säga att ’det var bara ett djur som inte var 
märkt och därför bryr vi oss inte om det’. De frihetsgraderna har vi 
inte.” 

 
Vissa saker som kontrolleras är alltså strikt fastlagda och där 
tillåts inga avvikelser. Men ofta handlar det om rena bedöm-
ningar, till exempel när det gäller igenväxning av marker, där 
det inte sällan råder olika uppfattning mellan brukare och 
kontrollant över om marken övergått i skog eller inte. Samma 
sak när det gäller var gränsen går mellan ett ”stenröse” och en 
”betesmark med mycket sten i”. I de fallen finns en gråskala där 
olika kontrollanter kommer att göra olika bedömningar. 
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”Om det är jordbruksmark, då är man berättigad stöd, annars inte. 
Och det finns exempel på berghällar som av brukaren kallats för just 
jordbruksmark. Men de klara fallen av fusk är ganska få. De 
svåravgjorda fallen är fler.” 

 
EU-kommissionen jagar medlemsländerna för att förebygga att 
länderna feltolkar regler eller slarvar med efterlevnaden. Jord-
bruksverkets kontrollavdelning har varit inblandad i ett tiotal 
revisioner – med olika infallsvinklar – bara under det senaste 
året. 
 

”När kommissionen besöker är man ute på gårdarna och synar om 
kontrollanten till exempel har noterat att stenröset är borträknat från 
arealen. Om inte, klandras vi.” 

 
Näringen menar att ett sätt att minska den statliga kontrollen 
kan vara att låta näringen kontrollera sig själv. Branschen skulle 
själv kunna ta ett större ansvar, menar man.  
 

”Men erfarenheterna från till exempel foderhanteringen talar ett 
annat språk. De stora foderföretagen har egenkontrollsystem. Ändå 
händer det att man skickar ut foder med salmonella i.”  

 
Självsanering vore kanske en möjlig väg mot förenkling, men 
att kontrollera sig själv är problematiskt. På Jordbruksverket 
hanterar man ett liknande dilemma med särskilda rutiner. 
 

”Om man själv varit med om att utforma reglerna, om man själv 
meddelat ett tillstånd eller fattat ett beslut, till exempel om att bifalla 
ett projekt. Då är det inte särskilt trovärdigt om man själv sedan är 
den som kontrollerar. Då kan ju misstanken uppstå att man inte gör 
en korrekt bedömning. För att egenkontrollsystem ska fungera måste 
det helt enkelt finnas insyn.” 
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2.3.6 Hur mycket finns att tjäna på minskat krångel? 
 

Enligt Nuteks beräkningar är de administrativa kostnaderna för 
företag i samband med krav inom jordbruksområdet knappt 
600 miljoner kronor om året (Nutek 2007:12). Dessa 600 
miljoner kan (mer eller mindre korrekt) sägas ligga på Jord-
bruksverkets bord. Om 25 procent ska bort, betyder det 125 
miljoner kronor. Detta mål kan (enligt tidigare resonemang) 
vara svårt att nå, men även om målet ska betraktas som nåbart 
är frågan hur mycket dessa 125 miljoner kronor, utslaget på alla 
svenska jordbruksföretag, egentligen betyder för det svenska 
jordbrukets samlade konkurrenskraft? Den möjliga besparingen 
ska dessutom ställas i kontrast till alla andra kostnader som det 
svenska jordbruket bär, liksom till de närmare 11 miljarder 
kronor som varje år betalas ut i direkta EU-bidrag. (Det ska 
förstås också sägas att marginalerna för de svenska lant-
brukarna ofta är ansträngda – även om de just nu får bättre 
betalt för sina produkter – och att de möjliga besparingarna 
också ska ställas i kontrast till detta.)  
 
Men inte heller de 600 miljoner kronor som Nutek lanserat som 
en rättvisande kostnad är huggen i sten. När det till exempel 
gäller märkning av ägg hette det i Nuteks senaste rapport att 
den kostnaden uppgick till knappt 90 miljoner kronor per år, 
och därför var en av de tyngsta kostnaderna för jordbruket, alla 
kategorier. Det har nu visat sig att man i sina beräkningar 
multiplicerat den tidsangivelse de intervjuade bönderna 
rapporterat med det totala antalet producerade ägg – och inte 
med antalet företag! Denna summa har därför behövt justeras 
nedåt, rejält. Även när det gäller inrapportering av förändrat 
djurinnehav till CDB, en kostnad som i Nuteks kalkyl uppgår 
till 100 miljoner kronor, har det visat sig att man multiplicerat 
fel faktorer. Också denna siffra har fått justeras nedåt. Möjligen 
kommer man att kunna rapportera stora steg mot 25-procents-
målet bara genom att justera kalkylerna. Problemet är dock 
större än att det går att skämta bort. Även om målsättningen 
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med regelförenklingar också uttrycks i kvalitativa termer – ”en 
märkbar förändring i företagens vardag” – så spelar förstås det 
underlag som läggs i politikernas mappar roll för de politiska 
prioriteringar som följer.  
 
Å andra sidan har sedan Nuteks mätning ett nytt regelverk 
tillkommit, det så kallade ”hygienpaketet”; ett omfattande 
paket regler från Bryssel som för lantbrukare bland annat 
kretsar kring foder- och livsmedelshantering. Enligt dessa 
regler ska foderanläggningar registreras, och det ställs krav på 
att föra journal om var man köper fodret och var och vem man 
säljer det till. Även på livsmedelssidan finns motsvarande nya 
regler, enligt vilka Sverige nu ska arbeta med reglering av 
livsmedelhantering redan i primärproduktionen. Nu genomförs 
därför livsmedelskontroller också ute hos jordbrukarna. 
 
 

2.3.7 Vilka är utsikterna för förändrade system? 
 

Från 2005 gäller nya villkor för gårdsstöd och andra stöd; enkelt 
uttryckt att man lever upp till minimikraven. EU kräver inte 
längre att man producerar en viss gröda eller vara, men för att 
vara berättigad ett stöd måste man följa en lång rad andra 
regler. Detta betyder i flera fall krångel. I den andra vågskålen 
ligger dock en lika viktig fråga, den om legitimitet och 
medborgarnas stöd.  
 

”Det är ju ändå skattebetalarna som finansierar det här och 
utbetalningarna måste villkoras på något sätt. Det är inte bara 
administrationen som kostar; det stora är ju utbetalningarna som 
görs.” 

 
Den radikala politiska lösningen är förstås att ta bort stöden, då 
skulle administrationen av dem försvinna. Vissa av stöden 
håller på att avvecklas. Exportbidragen är reducerade och de 
andra marknadsstöden har minskat i rask takt. 
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”Jordbruksverkets bedömning är att detta kommer att fortsätta. Där 
finns en politisk vilja att bort den typen av marknadsstöd till 
livsmedelsindustrin och till handeln.” 
 

Å andra sidan så ökar man stödens omfattning när det till 
exempel gäller miljöstöd och landsbygdsstöd. Men dessa stöd 
är inte mindre krångliga, snarare tvärtom. En spannmålsinter-
vention är ett relativt enkelt stöd att hantera jämfört med ett 
projektstöd. EU:s medlemsländer har via WTO-förhandlingar 
förbundit sig att inte ge stöd till export. Men en strategi förbi 
dessa löften kan vara att ”maskera” stöden, och kalla dem för 
exempelvis miljöstöd, med konsekvensen att man kan fortsätta 
att betala ut stöd till böndernas verksamhet. Även inom EU 
diskuteras nu i vilken mån miljöstöden faktiskt är miljöstöd, 
eller om de snarare ska kallas för dolda inkomststöd. 
 
Även om stöden skulle tas bort så blir man inte av med 
administrationen. Men ytterligare steg bort från europeisk 
jordbrukspolitik måste nog betraktas som än mer utopiska. 
 

”Teoretiskt skulle man kunna återgå till det system för sjukdoms-
kontroll som man hade före EU-medlemskapet och till exempel säga 
att djuren inte får passera gränserna. Men då tullar man på de fyra 
grundprinciperna för EG, de fyra fria rörligheterna. Och då handlar 
det om politik på mycket hög nivå.” 

 
”De register som upplevs som krångliga finns ju till för smittspår-
ning, uppbyggda som ett svar på galna ko-sjukan och mul- och klöv-
sjuka. Alternativen till att ha register och märkta djur det är att man 
helt enkelt inte får flytta sina djur. Men då skulle vi återgå till prov-
tagningar och krav på karantän. Det skulle knappast vara mindre 
administrativt än det system man har idag. Tog man bort CDB skulle 
konsekvensen kunna bli epidemier och nya katastrofer inom EU till 
kostnader som vida överstiger de administrativa kostnader som nu 
finns!” 
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2.4 Länsstyrelsen tyngd av ökat antal ärenden 

 
 
På Länsstyrelsen i Kristianstad bekräftas bilden av att man som 
kontrollant har ett mycket litet spelrum när det gäller 
tillämpningen av föreskrifterna, gentemot lantbrukarna.  
 

”Kontroll är ju mycket en form av bedömning, och det finns ett 
tolkningsutrymme – men detta utrymme är inte stort. På arealsidan 
har vi idag drygt 30 kontrollanter. Vår uppgift är att se till att de 
bedömer så lika det någonsin går.”  

 
Även Länsstyrelsen har täta påhälsningar av revisioner. Under 
året som gått har man haft besök av EU:s revisionsrätt, EU-
kommissionen, vanliga revisionsbyråer (utsända av jordbruks-
departementet) och av Jordbruksverkets internkontroll. 
Kontrollanterna kontrolleras oftare än bönderna. 
 

”Men det är förstås en nödvändighet att vi kontrolleras. Vi här i 
Skåne beslutar årligen om 1,5 miljarder kronor i gårdsstöd och 
miljöersättningar. Det är klart att man inte kan besluta om så mycket 
pengar utan att ha många kontroller på sig. Det är befogat. Det 
måste finnas en bra och effektiv kontrollapparat. Och vi är ju en del i 
denna kontroll.” 

 
Men den statistik som kontrollerna producerat de senaste åren 
över felaktiga ansökningar är dyster. 
 

”Vi hittar mycket fel när det gäller kontroll i Sverige. Arealmässigt är 
det inte så stora arealer, men det är många småfel på många små 
brukare. I och med det så måste kontrollen utökas året efter. Minsta 
kontrollfrekvens är fem procent. Men nu har vi hittat så mycket fel i 
Sverige, och Skåne ligger inte särskilt bra till, att vi är nu skyldiga att 
besöka 12,5 procent av brukarna.” 

 
”Vi är faktiskt bland de sämsta bland EU-länderna idag när det 
gäller att uppfylla regelverket. Och man kan inte säga att det beror 
på att lantbrukarna fuskar, utan det är nog så att regelverket är så 
krångligt att man gör fel.”  
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Även på Länsstyrelsen lyfter man fram betydelsen av att man i 
och med gårdsstödet släppt in nya kategorier av ”lantbrukare”, 
som de så kallade bostadsjordbruken, i systemet. Felen som de 
ovana brukarna begår drabbar kollektivet.  
 

”Man har lite mark runt husen och så har man kanske hästar. 
Plötsligt kan man också få gårdsstöd och miljöersättningar för sin 
mark. Men de här stödsökarna är inte de som läser anvisningarna för 
stödansökan, för det är så lite pengar för dem och de har sin inkomst 
från annat håll. Det innebär att vi hittar mycket fel på de här små 
gårdarna som sedan genererar högre kontrollfrekvens, vilket för 
med sig att fler yrkesverksamma lantbrukare kontrolleras året efter.”  

 
Bilden som förmedlas av Länsstyrelsen i Skåne är att ju fler 
olika stödformer som bakas ihop, desto lättare blir det för 
lantbrukaren att göra fel. De olika stöden har ju olika regelverk 
och olika villkor. Miljöersättningarna till exempel är femåriga, 
men man ska söka utbetalning varje år, och då ska det stämma 
med den areal man rapporterat in flera år tidigare.  
 

”Men det vanligaste felet vi hittar, det är att lantbrukaren har tagit 
med mark som det är för mycket träd på. Enligt kommissionen får 
det bara vara 50 träd per hektar. Vi tillåter mer träd, om vi kan 
hänvisa till miljöskäl. Men många lantbrukare som har hägnat en bit 
mark söker för hela området, och ofta är en del av den här marken 
ren skog. Och det är det som genererar massa fel och avvikelser som 
höjer kontrollfrekvensen.”  

 
En tanke med sanktionssystemet (med fler kontroller som en 
följd av felaktiga ansökningar) är att ska skapa ett tryck på 
brukarna att förbättra sin inrapportering. Men denna effekt 
lyser fortfarande med sin frånvaro. 
 

”De smågårdar som står för de flesta felen är så svåra för oss att nå. 
De är inte dem man når med informationsutskick, man når dem inte 
på informationsträffar, för de kommer inte dit. Och om man mister 
några tusenlappar under en kontroll, så gör det inte så mycket. Vi 
har stora bekymmer med att nå ut med vårt budskap till dem som 
gör de flesta felen.” 
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Länsstyrelsen säger att det brådskar med att bryta den negativa 
trenden. 
 

”Vi skulle kunna hamna i ett läge där det krävs 100 procents 
kontroller om vi har otur, och då brakar apparaten samman. Vi går 
redan på vårt yttersta.”  

 
Man fick i våras anställa 15 nya kontrollanter för att klara av 
alla nya kontroller som tillkommit. Dessa ska förstås ha 
utbildning, dels internt på en månad, dels med fortbildning och 
handledning under hela anställningsperioden. Samtidigt ser 
man dock en risk i att skicka ut nya och oerfarna kontrollanter 
till lantbrukarna; ”det är lätt att det blir fel, för de ska ju 
behärska hela regelverket, vilket inte är lätt”. 
 

”De allra flesta måste vi dock säga upp efter kontrollerna och så 
tvingas vi anställa och utbilda nya kontrollanter året därpå. Inte 
heller det är ju hållbart i längden.”  

 
Man är av den uppfattningen att de större bönderna är 
skickliga på att hålla reda på sina arealer med GPS-teknik och 
på att hålla koll på växtodlingar med hjälp av särskilda dator-
program. De begår få fel och tycker med rätta att krånglet borde 
vara mindre. Men dessa stora bönder har kanske inte en lika 
god bild som kontrollanterna av hur det ser ut i kollektivet.  
 

”De mindre och nya lantbrukarna, som kanske köpt en gård och 
tittar i köpeavtalet efter arealen, de drar bara ifrån huset och söker 
för resten, utan att kontrollera själva. Det är där vi hittar felen!” 

 
De många bönderna bakom korrekta ansökningar och de lika 
många utan anmärkningar vid kontroller borde därför rikta en 
del av sitt missnöje mot det egna kollektivet – och inte bara mot 
politiker och byråkrater.  
 
Länsstyrelsen anstränger sig för att höja kvaliteten på 
ansökningarna. Via sin hemsida har man inför det här årets 
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ansökningsomgång siktat in sig på brukare och konsulter med 
illustrationer på sådant man inte ska söka för, till exempel för 
marker med för mycket träd, eller för sådana arealer som man 
inte kan sköta.  
 

”Och det känns som om det givit åtminstone lite effekt. Får vi in en 
felfri ansökan så är den mycket lättare att handlägga, mycket lättare 
att kontrollera, och på sikt kan vi hålla ned kontrollfrekvenserna.” 

 
 

2.4.1 Höga ambitioner kan straffa sig 
 

Länsstyrelsen deltar i en av de förenklingsgrupper som 
Jordbruksverket skapat. Och på Länsstyrelsen i Skåne är 
uppfattningen att Sverige faktiskt tar ut säkerhetsmarginalerna 
mer än vad som kanske behövs. Och att förenkla kan ibland 
innebära att något som brukaren accepterat ändras – igen. 
 

”Det känns ofta som om man krånglar till. Stalljournalerna skulle 
först sparas i sex år, nu heter det att ’nu ska vi ändra, för vi har läst 
lite mer noga och det räckte med tre år’. Likadant när det gäller så 
kallade produktionsplatsnummer, där man sagt att det behövs ett 
nummer som lantbrukaren förväntas hålla reda på, kopplat till varje 
hage – men bara om det är mer än 500 meter emellan hagarna. När 
vi frågar Jordbruksverket om förlagan till just denna 500-
metersgräns får vi veta att det inte finns någon sådan, utan att 500 
meter är Jordbruksverkets egen tolkning av en förordning. Det ger 
åtminstone mig bilden av att man tolkar saker rätt så hårt i Sverige.” 

 
Man menar också att svenska politiker valt att ta EU:s krav ett 
steg längre. Så när det till exempel gäller att i tvärvillkoren lyfta 
in hela djurskyddslagstiftningen. Få andra länder har följt det 
svenska exemplet. Denna höga ambition har och kommer än 
mer att medföra krångel och ett tungt ansvar på lantbrukarna. 
Höga ambitioner när det kommer till djurmärkning och 
journalhållning tycks också straffa sig vid revisioner. 
 

”När det kommer en revision från kommissionen så kan den 
konstatera att det är väldigt stora avvikelser i Sverige, vilket leder till 
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böter, men det är ju inte alltid det handlar om avvikelser gentemot 
EU:s miniminivå, utan avvikelser mot de regler som vi satt upp, mot 
den ribba som ligger högre upp en för andra medlemsländer!” 

 
Länsstyrelsen försöker påverka i förenklande riktning men 
tycker sig ha svårt att göra sin röst hörd. 
 

”Det finns ju ett formellt remissförfarande och vi har en dialog med 
Jordbruksverket när det gäller detaljer, men vi känner att det är 
väldigt svårt att påverka. Sedan är det förstås alltid ett bekymmer att 
i förväg veta hur en liten detaljförändring kan påverka helheten och 
vilka administrativa konsekvenser den får för oss och brukaren.” 
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2.5 Djurens väl äventyras vid flexibelt djurskydd  
 
 
På Länsstyrelsens djurskyddsenhet i Kristianstad talar man om 
ett gott samarbete mellan branschen och många skånska 
kommuner. Branschen följer noga sina egna leverantörer och 
vill förvissa sig om att de regler de själva satt upp följs. 
 

”Lantbrukarna tycker förstås att det är många tillsynskontroller, och 
vill förenkla hanteringen. Och visst kan branschen hjälpa till. 
Kommunernas inspektörer kan ta del av branschens egna protokoll, 
certifieringar och kunskap. Sedan finns förstås misstanken att de 
kanske inte är helt och hållet öppna, det handlar ju om deras egna 
kunder.” 

 

Än så länge sker samarbetet på informell basis. Men för att 
kunna nå längre krävs att branschen är helt öppen med 
resultaten av sina egna kontroller. 
 

”Att helt och hållet släppa kontrollen går förstås inte. Man måste ha 
ett system som värnar det objektiva, och en aktör som vi som 
kontrollerar djurens väl”. 

 
I ett regeringsuppdrag undersöker nu Jordbruksverkets 
djurskyddsenhet möjligheterna till riskklassificering även för 
detta område, liknande det som redan finns på livsmedelssidan. 
Olika riskklasser kan komma att styra antalet kontroller och om 
allt är i sin ordning kan det bli längre intervall mellan 
kontrollerna. 
 
Länsstyrelsen har bland sina många uppgifter också att 
kontrollera kommunernas kontroller, via revisioner vart tredje 
år. Länsstyrelsen behöver förvissa sig om att kommunen avsatt 
tillräckligt med personal med tillräcklig kompetens och att man 
arbetar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Dessutom vägleder 
man kommunerna, men då bara på generell nivå, eftersom man 
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är överklagandesinstans vid ärenden kring omhändertagande 
av djur. 
 
 

2.5.1 Vill värna ett gott djurskydd 
 

Varje år prövar Länsstyrelsen i Kristianstad över 100 
omhändertagandeärenden. Mötet med övergivna och van-
vårdade djur ger en tydlig bild av konsekvenserna av ett otill-
räckligt djurskydd och färgar (rimligen) hållningen i frågan om 
djurskydd. 
 

”Vi vet hur illa det kan gå ibland, och vi som arbetar med sådant 
som gått snett bär nog på en annan syn än de brukare som aldrig 
haft eller sett några problem”. 

 
Även om det på förhand är svårt att avgöra effekterna av ett 
mer uppluckrat eller flexibelt djurskydd, höjer man ett 
varningens finger.  
 

”Vi är ganska övertygade om att om det inte finns ett tryck och en 
press på djurägarna att följa reglerna, så finns det de som skulle 
utnyttja detta. Det finns goda skäl bakom kontroller. Vi är inte 
beredda att förenkla för lantbrukarna om vi samtidigt riskerar att 
djuren inte kommer att må bra.”  

 
Utgångspunkten för länsveterinärernas arbete är den svenska 
djurskyddslagstiftningen, och man menar att det finns en risk i 
att som den svenske jordbruksministern tala om att den 
svenska djurskyddslagstiftningen lägger ”för stor tyngd vid 
decibel- och centimeterregleringar” (Jordbruksdepartementet 
2007). 
 

”Då kommer man i ett slags tyckande! Vi behöver ha en precis 
lagstiftning. Det finns ju redan idag utrymme för mindre avvikelser. 
Att gå ifrån detta, mot ett mer allmänt förhållningssätt, att ’djur ska 
behandlas väl’, då får vi fler och svårare bedömningar. Man måste 
veta vilka kraven är som vi ska ställa för att djuren ska må bra”. 



Förenkla jordbrukspolitiken – lättare sagt än gjort 50 

I den mån tjänstemännen kommer att få tycka till om en för-
ändrad djurskyddslag lär dessa poängtera vikten av att man för 
rättsäkerhetens och djurens skull håller fast vid tydliga para-
metrar. Föreställningen är också den att bönderna själva kan 
acceptera en sträng djurskyddslagstiftning om de vet att alla 
djurhållare behandlas på samma sätt. Det blir svårt att med 
glädje bygga om sitt stall för att fem centimeter fattades upp till 
taket, när man vet att grannkommunen hade gjort en annan 
bedömning och kanske inte krävt ett höjt tak. 
  

”Det är viktigt att alla kontroller är samordnade och det bygger på 
ett gemensamt och precist regelverk. Olika kommuner ska inte ge 
olika besked. Man måste sträva efter en likriktad kontroll. Vissa mått 
är väldigt viktiga, en hov ska inte få kunna komma in i ett galler till 
exempel.” 

 
 

2.5.2 Samarbete och kompetens en väg mot förenklingar 
 

Möjliga förenklingar ligger därför inte i mindre stränga regler – 
utan i samordning, samarbete och kompetens. 
 

”Om man kan se till att olika kontrollverksamheter synkroniseras är 
mycket vunnet. Flera kontroller kan samordnas under ett och samma 
besök. Vi bör i framtiden också kunna dra mer nytta av det som 
branschen själv gör. Deras rapporter kan hjälpa oss att prioritera – 
om vi bara kan förvissas om deras öppenhet.” 

 
Kompetensen hos inspektören spelar också stor roll. Bonden 
måste känna att det är en insatt person som kommer ut och 
besöker. Om inspektören tar fel på en stut och en tjur – så slutar 
brukaren att lyssna! En kompetent kontrollant kan dessutom ge 
tips om vad som är på gång och säga ”tänk på det här!” Det ger 
brukaren ett mervärde. Man måste se till att kontrollanten både 
har möjlighet att sätta sig in i förändringar och har utrymme att 
förmedla sina kunskaper till brukaren. 
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3.6 Djurskyddsinspektören – sist men viktig i kedjan 
 
 
De svenska kommunernas djurskyddsinspektörer (som ofta 
samtidigt är miljöskyddsinspektörer) ska enligt riktvärdet 
besöka varje nötbesättning vart tredje år. Men de större lant-
bruken, med över 100 enheter, besöks i Sjöbo kommun varje år. 
Det sägs att besöken ska fördelas utifrån en riskbedömning, 
men ännu ligger ingen sådan modell fast. 
 

”Och jag tror att det kan bli svårt att finna en modell som verkligen 
hjälper oss att prioritera. Djurens väl är så starkt förknippade med en 
person, djurägaren, och exempelvis en skilsmässa kan få stora 
konsekvenser för djuren.” 

 
En modell som tar hänsyn till risken för en eventuell skilsmässa 
blir förstås svår att administrera. Än så länge får därför 
inspektörens erfarenhet utifrån tidigare besök styra kontroll-
frekvensen. I kommunen, till ytan sett en av Sveriges djur-
tätaste, finns drygt 700 lantbruk, men med ridskolor och hund- 
och kattuppfödare blir det nära 1 000 objekt för inspektören att 
besöka. Det betyder drygt 25 besök i månaden. 
 
Inspektören ser till att vid varje nytt besök ha stövlar, skoskydd 
och en ren overall på sig, och checklistorna i handen. Bönderna 
får betala för besöken, men lite olika avgifter efter storlek på 
gårdarna, uppdelade efter djurenheter. Avgiften är i Sjöbo 
uppgjord på förhand och bonden här behöver inte räkna 
minuter, vilket borgar för en någorlunda avslappnad 
inspektion och dialog. 
 

”Ändå kan besöken bli väldigt olika. Ofta känner vi ju till varandra, 
bonden och jag, och det går för det mesta lugnt och trevligt till. Vi 
pratar om vad förändrats sedan sist, om det blivit fler djur i 
besättningen, om planer på expansion och utbyggnad. Efter ett 
inledande snack så går vi våra rundor. Men visst händer det att det 
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kör ihop sig. En del är trötta på myndigheterna, eftersom de har det 
svårt att få det att gå ihop. Å så kommer vi, nu igen…”5 

 
I vissa om än sällsynta fall finns det bekymmer i djurhållningen 
och då intar ofta bonden en annan roll, lite avvaktande, eller 
avviker från platsen helt, ”för att de vill dölja något som de vet 
inte är som det ska”. 
 

”Vissa anser att de inte får något ut av besöket, utan ser det bara som 
ännu en pålaga. Trots att det kan ha gått tre år sedan sist upplever de 
det som om vi besöker ofta. De avogt inställda ser inte riktigt klart 
för sig att vi är skyldiga att ha den här kontrollen för att se om alla 
efterlever djurskyddslagarna och alla andra krav.” 

 
”Men det är ovanligt med sådana reaktioner. Om man läser av och 
talar lugnt och metodiskt så brukar det gå. Som inspektör lär man 
sig efterhand att känna av stämningarna och metoder för att få de vi 
besöker att öppna sig. Många är ensamma med sina djur, ibland 
efter tråkiga händelser i livet. Men visst händer det att vi får ta ut 
polis för att de vägrar, de slår näven i bordet och stänger dörren, 
trots att vi vänligt säger att vi måste få komma in. Men som sagt, det 
är mycket sällsynt.” 

 
Den allmänna bondens syn på kontroller och inspektioner 
uppfattar inspektören annars som positiv. Man tycker det är 
bra att kontrollen finns och säger att mycket annars aldrig 
skulle upptäckas eller komma fram. 
 

”Bönderna har inte hård koll på varandra, men det händer ändå 
ganska ofta att vi får tips från bönder som sett något. Däremot går 
bönderna sällan själva och säger till sin granne, att ’de där djuren 
borde du göra så här med istället’.” 
 

Det har genomförts försök med egenkontroller, bland annat via 
LRF:s så kallade miljöhusesyn, som byggde på att bönderna 
skulle kontrollera varandra. Men försöket slog inte väl ut. 
                                                 
5 Strax före den här rapportens intervju hade inspektören besökt en så sur 
bonde att inspektören tvingades be bonden att ”gå och sätta sig” och turen 
runt gården fick genomföras med bondens fru istället. 
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”Och det beror på att det är känsliga saker. Även vi går ju ganska 
långt in i böndernas privatliv. Det är ju ibland det enda de har, 
djuren. Och de tänker att ’det är jag som sköter det’ och att få höra 
att det inte sköts korrekt det upplevs som hårt av många.” 

 
De stora förändringarna för bönderna de senaste åren, så som 
en djurskyddsinspektör kan uppleva det, är de många nya 
föreskrifter när det gäller djurskyddet och dessa reglers 
koppling till tvärvillkoren. De kommunala inspektörerna är nu 
skyldiga att rapportera in avvikelser när det gäller miljö- eller 
djurskydd till länsstyrelsen, och deras rapporter kan leda till 
reducerade stöd. 
 

”Bönderna tycker nog allmänt att tvärvillkoren är lite jobbiga. Det 
kan ju handla om stora belopp även vid mindre förseelser. Det är en 
extra känslig del som ligger på vårt ansvar numera.”  

 
Tillsynsverksamheten ute på gården har därför också 
förändrats. Det är numera mycket noga att man dokumenterar 
allt, bokför allt och att allt samlas på data. Alla ärenden och 
förelägganden är dokumentstyrda. Alla som besökts får en 
skriftlig rapport efter besöket, även om det inte fanns några 
anmärkningar.  
 

”Förr var det lite mer av en informell hantering. Det kunde heta att 
’fixar du det här så kommer jag ut och kikar igen om några veckor’. 
Så går det inte till idag och det betyder mer press på bonden.” 
 

 
3.6.1 Om möjliga förenklingar 

 

Utifrån den nu gällande lagstiftningen ser Sjöbo kommuns 
djurskyddsinspektör små möjligheter till förenklingar. Så länge 
djurskyddslagen ligger fast finns det inte mycket man som 
inspektör kan göra.  
 

”Där står till exempel att en kalv inte får vara uppbunden förrän den 
är sex månader gammal. Det kan ju jag som inspektör inte göra 
någonting åt. Då bryter jag ju själv mot mina instruktioner, och det 
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går bara inte! Jag tror inte heller att ett sämre djurskydd är den rätta 
vägen. Vi ska inte behöva tumma på det bara för att vi vill ha det 
enklare. Det blir mycket svårt att kontrollera om vi inte har något att 
jämföra mot. Hur ska vi komma åt dem som inte sköter sig, om vi 
inte har klara riktlinjer?” 

 
Ibland blir det dock så att man som inspektör ändå lutar sig 
mot en helhetsbedömning. Det finns till exempel detaljbes-
tämmelser om mått, men också en paragraf som säger att man 
får godta avvikelser. Man är flexibel – men i princip ändå inte. 
 

”I praktiken blir det omöjligt att hålla på centimetrar. Om jag ville 
köra ett sådant race fullt ut så skulle jag inte få göra någonting annat. 
Ur den synvinkeln förenklar vi redan lite. Det är omöjligt att bedriva 
tillsyn om du skulle gå med tumstocken och mäta allt! Låt säga att vi 
besöker en som har 200 kor och 500 djur totalt sett på en gård. Vi 
skulle få lägga två dagar där om vi var så nitiska. Det är ju hur 
djuren sköts av den som håller i dynggrepen som är det viktiga.” 

 
Ett förslag (som nu diskuteras) om att flytta djurskydds-
frågorna till en statlig myndighet skulle knappast medföra en 
förenkling för brukaren, menar Sjöbo kommuns djurskydds-
inspektör. Han tror å andra sidan att det finns mycket att vinna 
på ett närmare samarbete med andra myndigheter eller andra 
organisationer. Skånemejerier gör en revision och kontroll av 
sina egna gårdar där de går igenom nära allt det som den 
kommunala inspektören synar.  
 

”Då jag är ute på gårdarna så frågar jag ju efter deras sigill, Svensk 
Mjölk, och undrar om jag kan titta på de dokumenten. Och det är en 
hjälp i min tillsyn. Det kan ju aldrig ersätta helt vår kontroll eller vår 
tillsyn, men det är en bra hjälp.”  
 

Ett annat förslag, och som redan prövats i andra kommuner, är 
att göra allt klart redan ute hos bonden. Att man redan på plats 
summerar sitt besök och att bonden skriver på och får sitt 
dokument direkt i handen (ungefär som hos bilbesiktningen). 
Det minskar risken för missförstånd och båda parter vet vad 
som gäller. 
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3.7 Konsultens syn på krångel 
 
 
LRF Konsult i Sjöbo är ett av 140 liknande kontor över landet. 
Man fakturerar på tid och verksamheten är lönsam. Här tjänar 
man pengar på krånglet. Ändå gör man gemensam sak med 
bönderna och önskar enklare regler och mer generösa ansök-
ningsperioder. LRF Konsult sitter mitt emellan lantbrukaren 
och Jordbruksverket. Huvuduppgiften när det gäller ansök-
ningar är att försöka överföra Jordbruksverkets krav och se till 
att det blir korrekta ansökningar. Man vill också förvissa sig om 
att lantbrukaren utnyttjar alla de bidragsmöjligheter som finns.  
 
Varje år handlägger Sjöbokontorets EU-konsult drygt 120 
ansökningar. Vissa ansökningar expedieras på en halvtimme, 
andra kräver mer än en hel dags insats. Alla dokument finns på 
data, men för säkerhets skull också på papper. Varje års 
ansökningar resulterar i en ny hyllmeter av akter. 
 
LRF Konsult är en stor aktör på marknaden för tjänster i 
samband med EU-ansökningar, och man var tidigt ute ur 
startgroparna. Redan i samband med EU-medlemskapet 1995 
investerade LRF Konsult i ändamålsenlig mjukvara och 
digitaliserade alla lantbrukares arealer, med uppgifter om 
skiften, grödor och sökta ersättningar. Om lantbrukaren idag 
vill lämna in samma ansökan som året tidigare, och inget hänt 
eller tillkommit, så är ansökan i princip färdig i samma stund 
som han eller hon kliver in på kontoret. 
 

”Ju smidigare vi gör det, desto billigare blir det för kunden. Men när 
ansökan trillar in i brevlådan, då ringer de hit direkt, för traven med 
handlingar är för snårig och tidskrävande för de allra flesta bönder. 
’Jag har fått de här jädrans kuverten, när har du tid?’”  

 
Även om LRF Konsult kan kapitalisera på krånglet, så bär man 
också riskerna. Enligt avtalen bakom rådgivningen är det LRF 
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Konsult som står för felaktigheter i ansökningen. Om en 
felaktig uppgift leder till reducerat stöd, ersätts lantbrukaren. 
Och fel begås. Ibland handlar det om mycket stora belopp. 
Visserligen är också LRF Konsult försäkrade – men självrisken 
är på två prisbasbelopp (drygt 80 000  kronor) och allt där 
under belastar företagets egen balansräkning.  
 
Det var dock lättare att göra fel förr.  
 

”Förr i tiden förväntades vi sätta kryss i dokumenten. Och missade 
vi ett kryss så var det vi som fick ta smällen. Missade jag till exempel 
att i en del av dokumentet rapportera in en viss areal i träda, som var 
rätt ifylld och preciserad i en annan del av ansökan, så fick inte 
lantbrukaren några pengar från EU. Det fick vi ersätta istället. Det 
kunde handla om 50 000 kr som försvann om ett enda kryss 
saknades!” 

 
Nu har å det ena sidan blivit enklare att fylla i blanketterna, 
åtminstone för LRF Konsult som nyttjar datatekniken fullt ut. Å 
andra sidan har tiden som man har på sig för att få ansökning-
arna klara krympt – hela tiden. Ansökningshandlingarna sänds 
som regel ut i vecka 7 varje år och för några år sedan räckte det 
om ansökan var inne i början av maj. Förra året sträckte sig 
dock ansökningstiden inte längre än till den 29 mars. Och för 
nästa år är det 19 mars som gäller, enligt Jordbruksverkets 
direktiv. 
 

”Ytterligare 10 dagar tas bort! Men vi har ju lika många kunder så 
det sätter ju ett fruktansvärt tryck på oss i rådgivningen! Vi tjänar 
visserligen pengar på det, men vi jobbar ju nästan dygnet runt under 
den här tiden; åtminstone 11-12 timmar om dagen och varje lördag 
och söndag. Risken är ju förstås att det blir fel och misstag. Just vårt 
kontor har hittills klarat sig lindrigt, men för varje dag som 
försvinner och för varje ansökan vi handlägger, desto närmare ett fel 
kommer vi.” 

 
Rådgivarna har en tuff press på sig, och de frågar sig om 
Jordbruksverket verkligen förstår vidden av problemet.  
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Branschorganisation bakom rådgivarna har uppvaktat 
Jordbruksverket och önskat en omprövning av den senaste 
inskränkningen av ansökningsperioden. 
 

”Vi har sagt att detta kommer vi inte att klara! Men vi fick nobben. 
De påstår att de ska sända ut ansökningarna tidigare, men det har de 
sagt i flera år, utan att det märkts i brevlådorna.”  

 
Man påpekar dessutom att hålltider inte alltid behandlas med 
samma nitiskhet från myndigheternas egen sida. 
 

”Vi rådgivare är jagade med tider hela tiden, men lämnar du in en 
handling till Jordbruksverket eller Länsstyrelsen och sedan är 
nyfiken på hur ärendet förlöper, får man höra att ’vi tar det 
efterhand som vi har tid’. Så kan vi inte resonera, då blir vi 
straffade!” 

 
Om en ansökan inte nått fram till Jordbruksverket senast den 19 
mars nästa år, då minskar de sökta EU-bidragen med två 
procent – varje dag. Efter 20 dagar försvinner 100 procent och 
då är det förstås ingen anledning att söka överhuvudtaget. 
 
 

3.7.1 Om möjliga förenklingar 

 

Lantbrukarnas rådgivare anser att alla skulle tjäna på 
generösare tidshorisonter. Konsulter som under stora delar av 
resten av året sitter med företagens deklarationer (egentligen 
konsulternas huvudsakliga syssla), menar att Jordbruksverket 
och länsstyrelserna borde lära av skattemyndigheterna. 
 

”När det gäller deklarationer är det inga problem att presentera en 
leveransplan. Myndigheten vet när de får en viss del och när de ska 
ha fått alla. De kan kontrollera efterhand som de får in. Det 
upplägget borde vara möjligt att skapa på länsstyrelserna också.” 

 
Enligt ett förslag skulle ett datum i slutet av maj kunna utgöra 
deadline, och då ska den sista ansökan vara inne, men att 
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konsulterna levererar kontinuerligt i etapper under hela 
perioden.  
 

”Idag, efter att de fått in alla handlingar i en klump den 19 mars, inte 
tusan gör de alla ansökningar på en gång, utan de håller ju på hela 
våren, hela sommaren och in på hösten. De behöver ju inte vara 
färdiga förrän sista oktober. Det vore bättre om vi delade upp 
högarna lite.”  

 
Bakom Jordbruksverkets tuffare attityd ligger förstås en önskan 
om att kunna påbörja sina kontroller (som i och med hot om 
sanktioner nu blivit allt fler) tidigare. Men kortare 
ansökningstid betyder inte bara större risker för fler fel. Ju 
tidigare bondens tvingas skapa sin ansökan, desto större risk 
också att lantbrukaren inte hunnit bestämma sitt utsäde.  
 

”Det finns ju de som helst väntar ända till maj med att bestämma sig. 
Alla har inte växtodlingsplanerna färdiga redan året före.”  

 
Visserligen har bonden fram till den 15 juni på sig att byta 
gröda, men om kontrollanterna varit ute tidigare än så 
försvinner möjligheten att lägga om sin produktion – även om 
både väder och marknad skulle peka mot att ändrade grödor 
vore högst rationella. Den begränsade ansökningstiden, om vi 
lyssnar till lantbrukarens konsulter, kan alltså leda till att den 
onda spiralen snurrar än snabbare: fel leder till kortare 
handläggningstid som leder till fler fel och fler kontroller etc. 
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3 Svårare att göra enklare 
 
 
Det är inte enkelt att förenkla. Rapportens målsättning har inte 
varit att göra läsaren mer dyster än före läsningen. Men redan 
rapportens titel flaggar för att en förenkling av jordbruks-
politiken låter sig lättare sägas än göras. Ett viktigt under-
liggande skäl för svårigheterna att förenkla är att den 
europeiska jordbrukspolitiken är ett ”rörligt mål”. EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik styrs av krångliga men också 
ständigt föränderliga regelverk. Rädslan att göra fel och 
osäkerheten kring vad som egentligen gäller för stunden är 
pressande för många lantbrukare – liksom för de tjänstemän 
som ska precisera reglerna och de som ska kontrollera. 
 
Rapporten har inte heller haft som syfte att ta ned förvänt-
ningarna om vad som kan åstadkommas med ett aktivt regel-
förenklingsarbete. Men en inte helt orimlig slutsats av rap-
portens resultat är kanske att mycket vore vunnet på att i 
grunden försöka förändra de europeiska jordbruksstöden – 
istället för att på detaljnivå och med täta intervall förändra 
tillämpningen av dem. Mycket av det som nu görs på nationell 
nivå – alla de omfattande och resurskrävande ansträngningar 
som läggs på regelförenkling på departement, myndigheter, 
verk och länsstyrelser – riskerar ju att bli obsoleta samma dag 
som systemen förändras. Vore inte en möjlig strategi att härda 
ut ännu en tid med det krångel som det nuvarande systemet 
innebär, och istället kraftsamla kring en strävan mot en ny 
jordbrukspolitik? 
 
I den här rapporten är det i huvudsak tjänstemännens syn som 
har fått bära framställningen. Även om man inte ska överdriva 
betydelsen av skilda utkikspunkter, så ställt bredvid de tidigare 
rapporter som i huvudsak byggt på lantbrukarens upplevelser 
av regelkrångel (LRF 2007a, NNR 2006), blir åtminstone den här 
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författarens intryck att det i många delar handlar om olika 
världsbilder. Medan lantbrukaren i sin vardag ser och möter 
(men kanske inte fullt ut greppar) ”helheten”, är de enskilda 
tjänstemännens perspektiv oftast mer snävt och fokuserat. Båda 
dessa världsbilder bär på sanningar. Båda behövs för att få en 
rättvisande bild av de möjligheter som erbjuds – och de hinder 
man kommer att möta – i strävan efter en förenklad 
jordbrukspolitik.  
 
Det finns emellertid ännu ett perspektiv som inte fått det 
utrymme det förtjänar – politikernas. Brukarna och deras 
intresseorganisationer liksom tjänstemännen och deras myndig-
heter är inte ensamma om att försöka påverka inriktningen av 
jordbrukspolitiken. Även om bönderna själva är medskyldiga 
till att systemet blivit komplext – genom att till exempel driva 
en hård linje för flera stöd – liksom myndigheters tjänstemän 
som inte gärna gör ”enkelheten” till ett överordnat värde, så är 
det förstås så att det i slutändan handlar om politiska 
prioriteringar – och de får alltid administrativa konsekvenser. 
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