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Hushållningssällskapet 3 16

Kraven på rimlighetsbedömning är mycket högt ställda, om inte nästan omöjliga. Vi som jobbar som 

konsulter till lantbrukare erfar redan en otrolig arbetsbörda för att erhålla denna högt ställda krav på 

rimlighetsbedömning. I tidigare program fanns ett krav på offerter men detta var mycket lägre ställt i 

procent till investerad summa. Då upplevde vi i att leverantörer mer och mer motvilligt lämnade 

offerter, då de kände eller misstänkte att investering ändå skulle ske hos annan leverantör. Att ta in 

offerter på helentrepenader, byggnad eller inredning utgör oftast inte ett jättestort problem. Dock 

erbjuder olika leverentörer olika innehåll villket gör de svårt att med större precision jämföra offerterna. 

Däremot är traditionen att offert oftast inte tas in på t.ex. elarbete då detta ofta sker på löpande 

räkning. Om leverantören över huvud taget lämnar offert blir den ofta högt satt, vilket oftar gynnar 

alternativet med löpande räkning. Av denna anledningen anser vi att kravet på offerter 100% av 

investeringen är alldeles för högt satt. Eller måste funktioner som kompletterar dessa regler snabbt 

komma anars riskerar  vi att en sen handläggning helt går i stå. Ombyggnader kommer vara väldigt 

problematiska då enhetskostnader oftas inte kommer vara aktuella. Ombyggnader sker ofta i egen 

regi där matrial köps in från olika aktörer, att där ta in offerter eller prisuppgift på mer än två aktörer är 

ett jättejobb om inte näst intil omöjligt. Nu finns ju regler om att byggnadsdelar under viss summa inte 

behöver offert/prisuppgift. Men detta kommer lång ifrån vara aktuellt hos alla. I en situation med hård 

pressad lönsamhet i många produktionsgrenar med stort behov av omställning är ombyggnad och 

användning av befintliga resurser av yttersta vikt, i jämförelse med nybyggnation.
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Det glädjer oss på HS att en ändring genomförts på definitionen av jordbruksverksamhet tillkommit till 

fördel för t.ex. arrendatorer. Vi vill ha ett rättvist stödsystem som lämnar stöd till goda investeringar 

oavsett företagsform eller arrende/ägd. Dock verkade som om att dessa investeringar som sker kan 

missgynnas i sättning av nationella poäng då bara sökande företag bedöms, detta då driften sker i 

annat bolag/firma. Detta tycker vi inte är rimligt, detta måste ske genom gemensam bedömning av 

företagen som koncern. Det bör också betonas att många generationsskifte sker genom övertagande 

av drift på föräldragården med arrende av byggnader och mark. Ibland också med hyra av inventarier 

av föräldrar. Med dagens höga tillgångspriser får detta anses var en bra början på ett generationsskifte 

där en bra produktionsappart kan byggas upp innan stora finansiella åtagande tas genom köp av mark 

och byggnader. Detta måste noga beaktas i konsekvensutredningar, så detta skende inte missgynnas 

eller förbises.
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Stöd till dränering kan bara ske om åtgärden överensstämmer med vattendirektivet. Många 

lantbrukare söker för dränering. En analys måste omedelbart göras av vilka krav som ställs på dessa 

dräneringar av SJV så vi får en gemensamma rättvisa villkor över hela Sverige. Då behöver vi inte 

lägga dyrbar tid på att söka på dräneringar som inte är berättigad.
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I denna paragraf är punkt 2 tydlig, däremot är punkt 1 mycket otydlig och ger utrymme för många 

tolkningar. Här behövs bättre vägledning särskilt i anslutning till paragraf 3 punkt 1c, i vilken omfattning 

stöd kan ske på tork och lagring där tork drivs med olja men där investering bara sker i lagring eller 

själva torksilon.




