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Byråkratin för lantbrukarna har nått en omfattning som gör att hela företagandet på 
landsbygden riskerar att raseras, varnar alla vd:ar för landets Hushållningssällskap.  

”Nu är måttet rågat!”, skriver de i ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. 

Trots upprepade löften om förenklingar har utvecklingen blivit den motsatta. I de öppna brevet 

uttrycker de 16 vd:arna i Hushållningssällskapen, dotterbolag och Hushållningssällskapens förbund sin 
oro. De vädjar till landsbygdsministern att han ska agera kraftfullt, både på hemmaplan och i Bryssel. 

– I över 200 år har Hushållningssällskapen arbetat för landsbygdens utveckling, men nu är det så 
krångligt att vara bonde att det blir absurt. Reglerna borde i stället vara tydliga och enkla, säger Mats 

Halling, vd för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. 
 

I brevet finns exempel på de stora svårigheterna. Långa handläggningstider försenar viktiga 

investeringsstöd med flera år. Ett annat problem är att stödregler för nästa år inte är klara än. Det kan 
i värsta fall leda till lantbrukare tvingas att plöja upp grödor som redan är sådda i höst. 

– Lantbrukarna och våra rådgivare tvingas i dag att anpassa verksamheten till den gigantiska 

byråkratin i stället för att ha fokus där det borde vara, alltså på produktivitet och affärsmässighet, 

säger Mats Halling. 

Det öppna brevet publiceras på ledarplats i det kommande numret av Hushållningssällskapens tidning 

Gröna affärer. Läs det även på www.hushallningssallskapet.se. 

För mer information, kontakta någon av Hushållningssällskapens Vd:ar 

Mats Halling, Kalmar-Kronoberg-Blekinge 0705-491069 

Frida Carlsson, Jönköping, 0708-290976 

Mikael Kivijärvi, Norrbotten-Västerbotten, 070-600 50 55 

Mattias Grapenfelt, Jämtland, 070-190 59 84   

Anders Segebo, Västernorrland, 0706 57 05 26  

Bo Selerud, HS Konsult, 070-200 97 75  

Lennart Johansson, tf Östergötland, 0708 29 08 31 

Mats Pettersson, Gotland, 0703 16 04 01  

Jonas Enström, Värmland,0705 15 00 30  

Monica Andersson Skall, Väst, 073 747 15 90  

Monica Andersson Skall, tf Skaraborg, 073 747 15 90 

http://www.hushallningssallskapet.se/


Margareta Helander, Sjuhärad, 070-3565530  

Gun Olsson, Halland, 070-2156208  

Sven Fajersson, Skåne, 0705 49 53 91  

Erik Stjerndahl, HIR Skåne, 0708 16 10 10 

Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund, 070-2299878  

  

Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige 

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, 
utbildning, forskning och fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom 

landsbygdens näringar. 

 


