EU-KONTROLL

EU-revision i köket hemma hos Birgit
GRÖNA AFFÄRER PÅ PLATS
NÄR UTBETALNINGEN AV
STÖDEN KONTROLLERAS
PÅ GÅRDEN I GRÄNNA

EU:s revisorer på en veckas
kontrollbesök i Sverige. Varken
revisorerna eller Jordbruksverket
var förtjusta över att en journalist var på plats – ingen av dem
ville svara på frågor.

De kommer diskret i bil, vill inte alls
svara på några frågor och sätter
sig med bister min ned och bläddrar i pappren. EU:s revisorer är på
Sverigebesök för att kontrollera
kontrollanterna.

Det råder en strikt
stämning i köket
hemma hos Birgit
Fag när EU-revisorerna Silvia Koseva
från Bulgarien och
Joao Veloso från
Portugal sätter
i gång med sitt
arbete.
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irgit Fag, på Gunneryds frälsegård utanför Gränna, väntar på elvamannadelegationen. Hon har plockat fram alla
papper som behövs och datorn med stalljournal
står på köksbordet.
Hennes gård är en av tre som plockats ut av
EU-kommissionens revisorer eftersom hon
hade kontroll av svenska myndigheter i fjol.
Revisorerna från DG Agri i Bryssel, Silvia Koseva och Joao Veloso, är på en veckas besök i
Sverige för att kontrollera om utbetalningarna
av jordbrukarstöden är korrekta. Fel som upptäcks i kontroller på gårdarna ska slå igenom i
utbetalningen.
REVISORERNA SÄTTER SIG med sin tolk på ena

sidan av köksbordet. Sex personer från Jordbruksverket och länsstyrelsen klämmer in sig
i kökssoffan som går i vinkel medan resten får
hänga vid köksbänken.
Birigt Fag kände sig lugn inför besöket. Det
fanns inga fel vid kontrollen i fjol. Men stämningen blir ändå uppsträckt och stel när hela
köket fylls med myndighetspersoner.
– Det är inte dig vi ska kontrollera utan att
kontrollerna har gått rätt till, förklarar Silvia
Koseva för Birgit Fag och vänder sig sedan till
länsstyrelsens och Jordbruksverkets representanter.
MED HJÄLP AV tolken går revisorerna igenom

en mängd detaljer kring kompensationsstöd
och djurvälfärdsersättningar. De antecknar,
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Birgit Fag har 115 tackor på Gunneryds
frälsegård med 120 hektar nära Vättern. Hon
plockade fram allt underlag inför revisionen.

miljoner kronor. De uppmärksammade felen i
blockdatabasen och felaktiga utbetalningar av
stöd 2008 gjorde att det blev så mycket pengar
den gången. Det vill svenska myndigheter undvika. Därför blir det lätt lite nervöst.
Revisorerna dyker upp med kort varsel för
att ingenting ska kunna ställas till rätta. De
kom till Jordbruksverket en måndag i oktober
och började gå igenom alla papper och digitala
dokument samtidigt som de begärde en lista på
gårdar i Jönköpings län som kontrollerades i
fjol.
REVISION MEDFÖR ETT intensivt jobb för per-

I den här pärmen
finns allt fårägare
behöver veta för att
uppfylla kraven för
fårpengen.
kryssar i formulär och fotograferar av register
med mobilen.
Ibland verkar det som att de svenska myndighetspersonerna inte förstår riktigt varför
revisorerna ställer just de frågor de gör. Det
svenska systemet med två inblandade myndigheter verkar inte helt lättbegripligt. När revisorerna kommer till hur antalet djur räknas ut blir
det lite grus i maskineriet. Vad är egentligen till
för statistik och vad är underlag för stödutbetalningar?
– Jamen hur kom ni fram till siffran 125? envisas Joao Veloso.
Sofia Ellergård, sakkunnig från länsstyrelsen
i Jönköping, tar lugnt ny sats för att förklara att
det blir en omständlig baklängesräkning om de
ska visa exakt hur det gick till. Dessutom vet hon
inte säkert om alla djuren räknades på gården

Revisionsbesöket avslutas med en titt på dem
allt egentligen handlar om: Birgit Fags gotlandsfår. Till höger revisorerna Silvia Koseva och
Joao Veloso som först kontrollerat areal och
nötkreatur utanför Jönköping och ska vidare till
en grisgård vid Gislaved.

eller om det gjordes en beräkning i efterhand
på kontoret. Det var nämligen länsstyrelsen i
Östergötland som gjorde kontrollen eftersom
Birgit Fag också arbetar som lammrådgivare på
Hushållningssällskapet Jönköping.
– Vi gjorde så här eftersom det skulle kunna
finnas risk för jäv, säger Sofia Ellergård.
Stämningen lättar när revisorerna packar
ihop sina papper. De vill gå ut och titta på got-

landsfåren i hagen innan de sent på eftermiddagen åker vidare i drygt en timme till en ny
kontroll på en grisgård.
– Vi brukar avsluta med att fråga om brukaren vet allt vad man behöver. Men det behöver
jag ju inte göra i det här fallet, säger Silvia Koseva och spricker upp i ett stort leende.
Hon förstod snabbt att de hamnat hos den
person som tagit fram en hel pärm till hjälp för

alla som ansöker om fårpengen i Sverige.
– Jag gjorde det för att det är så många saker
man måste komma ihåg, säger Birgit Fag.
VARJE ÅR REVIDERAR EU-kommissionen utbe-

talningarna av jordbrukarstöden i alla EU-länder. Fel leder till böter, som 2012 när Sverige
fick en nota på 173 miljoner kronor från EU.
Oftast ligger bötesbeloppen här på 10–20

sonal på Jordbruksverket och länsstyrelsen.
Jönköping väljs ofta ut, gissningsvis för att det
är ont om tid och att Jordbruksverket är placerat där.
– Jag har varit med om revisioner sex,
sju gånger, säger Jan-Ola Karlsson, chef för
kontrollenheten vid länsstyrelsen i Jönköping.
Den här gången följer revisorerna upp en
kontroll från 2017 i Jönköping, Östergötland
och Västra Götaland då de inte blev riktigt nöjda. De ser över miljöstöd, kompensationsstöd
och de kopplade djurersättningarna.
– Vårt it-system är ju inte färdigt och därför
har vissa utbetalningar av miljöstöd inte gjorts.
Allt är så krångligt att det kanske inte går att
bygga it-system för det, säger Jan-Ola Karlsson.
Det dröjer flera månader innan revisorernas
rapport är klar och sedan ska Jordbruksverket
tycka till. Först långt in på 2019 får vi veta hur
tillförlitligt revisorerna tycker att det svenska
utbetalningssystemet är. ■
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