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 Sedan ska vi 
göra om och 

göra rätt.

LEDARE

Regelbyråkratin kräver
en haverikommission

iksdagen har beslutat om en svensk livs
medelsstrategi. I den utlovas en omfattande 
regelförenkling. Men själva handlings

planen för den här regelförenklingen saknas.
Ett mål som utlovats utan en plan för hur det ska 

uppnås är som bekant bara en dröm eller rent av en 
hallucination.

Vi har i denna tidning tydligt framhållit att 
utvecklingsmöjligheterna för de gröna näringarna 
kraftig försämras om byråkratin fortsätter att växa. 
Det är förödande för alla näringar!

Det senaste exemplet är vårt avslöjande om fel i 
handläggningarna av investeringsstöden (se sidan 
8). Det här är tyvärr inte oväntat.

DET ÄR LÄTT att tro att de komplicerade systemen 
borgar för att det blir en rättvis hantering av stö
dansökningarna. I stället är de så krångliga att det 
blir fel och därmed orättvist. Det här är ytterligare 
ett bevis på att det krävs förenklingar.

Jordbruksverket och LRF gjorde ett stort num
mer av sin gemensamma regelförenklingsresa för 
några år sedan. Vad blev det av den? Fler regler!

För ett år sedan skrev alla vd:ar i hushållnings
sällskapen ett öppet brev till landsbygdsminister 
SvenErik Bucht om hur byråkratin tar död på det 
svenska lantbruket. Det överlämnade vi vid ett 
möte med ministern på näringsdepartementet – i 
det gamla Postverkets hus i centrala Stockholm 
där KarlBertil Jonsson kastade ömtåliga och dyra 
paket i fragila avdelningens stengolv för många år 
sedan.

Vid det mötet tydliggjorde landsbygdsministern 

att han inte kunde åstadkomma någonting av vär
de kring regelförenkling. Allt beror på EU och det 
ankom inte på honom – eller någon annan svensk 
landsbygdsminister heller för den delen – att 
lyckas. Han framhöll att alla andra EUministrar 
inom lantbruksområdet var lika besvärade över 
byråkratin och att den styrs helt från EUkommis
sionen i Bryssel. Ingen minister rår på detta.

I sommar sade vår andreman på området, 
Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, 
ungefär samma sak: ”Jag kan inte påverka den 
omfattande byråkratin, och nu bli det etter värre 
när Brexit står för dörren”.

Inte undra på att kaptenen lämnar skutan! Kvar 
blir såväl övriga tjänstemän som hela  näringens 
utövare. Vad gör regeringen?

Både nummer ett och nummer två av de 
ansvariga för den byråkratiska situationen inom 
det svenska lantbruket har alltså abdikerat. I 
ansvarshierarkin återstår statsministern. Gör han 
något om inte vi inom näringen säger ifrån? När 
ska någon ta på sig ansvaret för detta haveri?

VI STÅR NU inför planeringen av nästa program
period för EU:s jordbruks och landsbygdspolitik. 
Det behövs krafttag för att få skutan att ändra kurs.

Vårt förslag är det snarast tillsätts en bred ”have
rikommission” som utreder vad som har gått snett 
i Sverige. Sedan ska vi göra om och göra rätt.
Svenskt lantbruk ligger bra till utifrån bland annat 
kvalitet och djurvälfärd. Vi kan inte låta jordbru
kets regelbyråkrati stjälpa EU:s grundtanke för 
oss!
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