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Många 
gånger är 
det små  

saker som 
kan ge stora 

effekter.

Det är dags att  
banta byråkratin

et är nytt år, 2018. Vi ser fram emot att 
lämna några tunga byråkratiska år bakom 
oss och fokusera på de stora möjligheterna 

inom de gröna näringarna.
Genom det unika partiöverskridande beslutet 

om en nationell livsmedelsstrategi har vi plötsligt 
fått en tydlig målbild. Politiker, myndigheter, 
företag och organisationer ska alla arbeta mot 
strategins övergripande målsättning att öka livs
medelsproduktionen.

För att nå dit krävs förstås många olika åtgärder. 
Reell regelförenkling och minskad byråkrati borde 
stå överst på listan.

Situationen börjar bli akut. Regelbördan tynger 
våra företag och minimerar deras investerings vilja. 

Det är förstås förödande för utvecklingen och går 
stick i stäv med ambitionerna i livsmedels strategin. 

Tyvärr är detta inget nytt för dem som arbetar 
inom de gröna näringarna. Genom vår rådgivning 
och våra projekt får vi höra och uppleva mycket.

Vi har full förståelse för att det behövs kontroller, 
ordning och struktur eftersom vi tyvärr också får 
höra om djur som missköts och företag som fuskar. 
Det är bra att vi kontrolleras. Men branschen är se
dan årtionden innästlad i en byråkratisk härva. Där 
finns det saker som behöver förändras för att livs
medelsstrategin ska bli verklighet. Låt oss utnyttja 
ny teknik och erfarenheter från andra branscher.

Här kommer några förslag:

■ Utnyttja digitaliseringens möjligheter att 
samla och samordna lantbruksföretags data och 

information från olika myndigheter. Det sparar tid. 
Tekniken finns där.

I dag finns ingen samordning av myndigheternas 
system. Lantbrukarna får oftast börja varje kontroll 
med att tala om antal djur, hektar och andra bas
uppgifter. Det blir tydligt att ingen hämtar in dessa 
siffror i förväg när kommuner, länsstyrelser och 
andra många gånger kontrollerar samma saker.

Att fylla i basuppgifter, hämta information eller 
vara närvarande vid ytterligare en kontroll tar tid 
från det som är kärnan i verksamheten. Den  
tiden kan företagarna i stället använda till djur
omsorg, företagsstyrning och innovationer.

■ Kunskapen om vår bransch måste öka hos 
handläggare och kontrollanter på myndigheter
na. Med brist på kunskap och otrygghet skapas 
osäkerhet.

Tolkningen av reglerna är oftast beroende av 
myndighetspersonens kunskap och erfarenhet.  
Det finns också exempel på företag med verksamhet 
i flera kommuner som får olika beslut beroende på 
kommun.

En god kompEtEns om vad lantbruksföretagande 
innebär ger oss trygga och lugna tjänstemän som 
på ett bra sätt kan utöva den kontroll och uppfölj
ning som våra myndigheter ansvarar för. En trygg 
och lugn person med god kunskap ger i sin tur den  
attitydförändring som vi vill se.

Många gånger är det små saker som kan ge stora 
effekter. Att ”allt ser bra ut” i stället för ”hittade inga 
fel” i kontrollrapporten vore en bra början.
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Tryck 
Tryckt på miljögodkänt papper 
av Infoservice i 
Kalmar AB.

Frida  
Carlsson
vd jönköping

Gun  
Olsson  
vd halland

Vi ska lämna filen till tryckeriet senast kl 13 den 7 febr. När du 
är klar behöver Tobias ha en högupplöst version av hela den 
färdiga tidningen. Du kan också göra en lågupplöst version som 
du kan skicka både till mig och Tobias.

Ibland lägger sig anfangerna för nära brödtexten. Jag vet inte 
hur AC justerar det, kanske gör hon något manuellt. Det ser trångt 
ut på några sidor som 16,17, 20, 21.

Sid 16-17: Trångt vid anfangerna – T:na. 

Sid 20-21: Trångt vid anfanger. 

Sid 28:   Håller bilden på Gun i storlek? Det var ju lite liten…

34-35: jag föredrar en rakare rubrik på ån.

Radfall sid 40!
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