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 KRÅNGELSTUDIEN

Idel lovord
från läsarna

förra numret av Gröna Affärer hade jag 
förmånen att välkomna medlemmarna 
i ytterligare sex hushållningssällskap 

till vår läsekrets.
Nu är vi hela 15 hushållningssällskap 

som står bakom Gröna Affärer, vilket bor-
gar för att du får en tidning med stor bredd 
och inblick i det gröna näringslivet över 
hela landet. Vi vill ge dig som grön företaga-
re och medlem i ditt hushållningssällskap 
inspiration, kunskap och god läsning.

Vi har fått idel lovord även från våra nya 
läsare, vilket vi verkligen uppskattar. Det 
ger energi att gå vidare för att öka läsvärdet 
ännu mer till gagn för dig som läsare och 
medlem.

VI HAR EN stor läsekrets. Gröna Affärer 
har en upplaga på 18 000 exemplar som 
går ut till medlemmar från Listerlandet till 

Treriksröset. Men vi har många 
fler läsare.

Eftersom Gröna Affärer 
går ut med ett exemplar 
per medlemshushåll når 

tidningen nästan 
dubbelt så många 

medlemmar. Den 
når också fram till 

tidningshyllor 
på arbetsplat-
ser och skolor 

där den blir läst av 
många.

Med andra ord 
så ord så har vi 

en imponerande stor 
läsekrets: upp emot 
40  000. Det gör att vi är 

en av landets största tid-
skrifter för näringsutövare 
på landsbygden! Verkligen 
roligt och stimulerande.

JAG VILL PASSA på att öns-
ka vår läsekrets en riktig 

glad sommar!
 

Mats Halling 
ansvarig utgivare

I

Samma kontroller om och om igen 
är det som irriterar mjölkbonden 
Magdalena Gustafsson mest.
Snart presenteras hennes och 46 
kollegors dagbok om hur mycket 
tid byråkratin tar i en uppmärksam-
mad studie.

Text: HELENA WENNSTRÖM  
Foto: HÅKAN ERIKSSON

”Oväntat mycket tid läggs på kontroller”

Från april till september i fjol registre-
rade de hur mycket tid de lade ned på 
den administration som myndigheter 

och branschen kräver. De skrev också ned 
vilken känsla de hade och hur mycket pengar 
byråkratin kostar dem.

Magdalena Gustafsson tycker att det var 
intressant att delta och få svart på vitt hur 
mycket tid som läggs ned. När man regist-
rerar administrationen blir det också tydligt 
vad den består av.

Hon har inte själv räknat ut exakt hur 
mycket tid hon lägger ned, men hon uppskat-
tar den till omkring fem timmar i veckan.

– Det är en större del av mitt jobb än jag 
trodde. Om tiden hade kunnat halveras hade 
det varit fantastiskt, säger hon.

– Jag hoppas att studien leder till att vi får 
gehör för hur mycket tid som går åt och att vi 
får förenklingar.

Hon har inget emot att dokumentera det 
som behövs. Men när hon inte kan förstå syf-
tet med administrationen känns det tyngre. 
Som när hon ska skriva ned temperaturen i 
mjölktanken varje dag och spara i fem år till 
mejeriet trots att den kollas av mejeriet och 
hon får kvitto på det. Hon har även andra ex-
empel på dubbel administration.

– Då undrar jag varför jag gör det här. Ing-
en har någon nytta av det, säger hon.

DET GÅR ÅT mycket arbetstid när olika in-
stanser kommer vid olika tillfällen för att 
kontrollera samma sak. Nyligen hade hon 
åtta kontroller på ett halvår.

– Alla är trevliga, länsstyrelsen, mejeriet, 
veterinären och kommunen, de är bara lite 
väl många, säger Magdalena Gustafsson.

Hon vänder sig också mot detaljstyrning 
av växtodlingen för att hon ska få vallstöd och 
försenade utbetalningar av stöden.

– Nu måste jag plöja upp en bra vall. Det är 
vansinne. Det ligger i vårt intresse som före-
tagare att sköta marken och djuren. Annars 
fungerar det inte, säger hon.

Magdalena Gustafsson och hennes man 
Magnus tog 2013 över hans föräldragård i 
Bohuslän med 50 uppbundna kor. I stället 
för att bygga ut den letade de på Blocket efter 
en annan lämplig gård.

2015 hittade de Hansagård vid Skottorp 
i Halland med 200 kor, två robotar av äldre 
modell och en mjölkningsgrop. Där, en mil 
från Laholm, bor nu familjen med fem barn 
i åldrarna fyra till tio år.

– Det är ett väldigt trevlig läge, vi bor näs-
tan i stan, säger Magdalena Gustafsson.

I STÄLLET FÖR att bygga nytt på Hansagård 
valde de i våras att köpa ytterligare en gård, 
Tyskagården vid Veinge tre mil inåt landet. 
Det blev helt enkelt en bättre kalkyl än att 
bygga nytt. Byråkratin avskräckte inte dem.

– Nej, säger Magdalena Gustafsson med 
ett skratt och konstaterar att det inte bara 
är inom lantbruket som administrationen 
tilltar.

Hon jobbade tidigare som sjuksköterska 
och även i vården har kraven på dokumenta-
tion successivt ökat.

– Hela samhället behöver fundera på om vi 
måste göra allt det här, säger hon.  ■

Sara Bergström Nilsson lägger just nu 
tillsammans med två kollegor sista 
handen vid analyserna om hur mycket tid 

lantbrukarna lägger ned på byråkrati.
Resultatet presenteras i samband med Borge-

by Fältdagar.
Hon fick idén till projektet om hur byråkratin 

i lantbruket belastar och kostar i sitt arbete som 
rådgivare på Hushållningssällskapet Halland. 
Studien genomför hon tillsammans med Helena 
Lans Strömblad på Växa Sverige och Christina 
Kolstrup på SLU.

– Det är oväntat mycket tid som läggs på kon-
troller. Vi visste att det skulle vara mycket, men 
inte riktigt i den här omfattningen, säger Sara 
Bergström Nilsson som finns på plats i Borgeby 
tillsammans med sina kollegor.

– Vi tar emot tips om förenklingar och 
rekryterar fler företag för djupintervjuer, gärna 
företag som är inne i en förändringsfas. Vi vet 
att det är då de upplever att ”helvetet” bryter lös, 
säger Sara Bergström Nilsson.

I höst gör de djupintervjuer med lantbrukare 
och presenterar senare även kostnaderna  

för lantbrukarnas administration.
Första delen av studien presenterades i höstas 

och visar att antalet regler som berör lantbruket 
har ökat med drygt 120 procent på 20 år: från 
274 lagkrav 1996 till 604 2016. 

1996 hade lantbrukarna fem olika sorters 
dokumentation och journaler. Sedan dess har de 
fått 19 nya. ■

Magnus 
och 
Magdalena 
Gustafsson 
tillsam-
mans med 
projekt-
gruppen: 
Christina 
Kolstrup, 
Helena Lans 
Strömblad 
och Sara 
Bergström 
Nilsson.

MJÖLKBONDEN 
MAGDALENA GUSTAFSSON:

 DET ÄR EN STÖRRE DEL AV MITT JOBB
 ÄN JAG TRODDE

Magdalena Gustafs-
son är mjölkbonde i 
Halland tillsammans 
med sin man och 
har inom kort 430 
mjölkande kor på 
den nyinköpta 
 Tyskagården. Ung-
djur ska de ha här 
på Hansagård. 
Till det kommer 
360 hektar vall och 
spannmåls odling.

Hon för bok    över byråkratin
RÖSTER
I STUDIEN 3

Hade tid med  miljö- 
och hälsa på kommu-
nen för kontroll… När 

kontrollanten satt 
i bilen och for i väg 

efter kontrollen ringde 
länsstyrelsen och ville 
komma och kontroll-

era samma sak!
 Man, 49 år, Östergötland

Två timmars förbere-
delse och två timmars 

kontroll av Arla. De 
kontrollerar samma 
sak som kommunen.

 Man, 60 år, Östergötland

Vi får olika bedöm-
ningar av betesmar-

kerna varje år trots att 
vi har samma mark. 

Ett år är kontrollanten 
lyrisk över örterna på 
betesmarken, nästa år 

inte alls.
 Kvinna, 40 år, Jönköping


