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Vad är problemet?
De som hanterar miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter i företaget ska ha tillgång till aktuella 
säkerhetsdatablad. Ofta har detta lagkrav tolkats som att säkerhetsdatablad ska finnas i pappersform eller 
nedladdade på en dator som är tillgänglig för alla berörda. I fåmansföretag där man kanske kommer i 
kontakt med många kemiska produkter, och ofta i små mängder, är detta en utmaning. 

Varför är det ett problem? 
Lantbruksföretag kommer i verksamheten i kontakt med många olika kemiska produkter, såsom exempelvis 
växtskyddsmedel, verkstadskemikalier, färg och lösningsmedel, rengörings- och desinficeringsmedel. Många 
produkter används i liten mängd. Mycket tid läggs på att spara ner och skriva ut säkerhetsdatablad, vilket 
kanske tar fokus från det viktiga, och som är det ursprungliga syftet, att bedöma riskerna och planera 
förebyggande åtgärder samt fundera på möjliga alternativ. För vissa produkter som köps i vanliga butiker 
kan det också vara svårt att få tag på säkerhetsdatablad. 
  

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör alla lantbruksföretag, och kanske även andra fåmansföretag, som har svårt att avsätta den tid 
som krävs själva och där det blir en förhållandevis stor kostnad att köpa in tjänsten. 

Vad är målet?  
Målet är att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att utnyttja de digitala möjligheter som 
idag finns. 

Förslag på lösning
Säkerhetsdatablad innehåller uppgifter om kemikaliers miljö- och hälsoeffekter. Det är den viktigaste 
informationskällan för arbetsgivare och anställda i arbetet med att inventera och bedöma risker för kemiska 
riskkällor och planera vilka förebyggande åtgärder, skyddsutrustning och nödlägesberedskap som behövs. 
Säkerhetsdatablad ska därför vara tillgängliga. Hur detta uppfylls är dock inte reglerat i lagen, vilket gör 
att det egentligen redan idag är fritt att hitta den lösning som fungerar bäst på varje företag, d.v.s. i 
pappersform eller på något sätt digitalt.  

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Vad som kan anses vara tillgängligt har diskuterats även tidigare. Att hänvisa till olika produktföreträdares 
hemsidor har inte ansetts vara tillräckligt tillgängligt för anställda då det i praktiken ibland varit svårt att hitta 
rätt och då det ibland saknats aktuell information.  

I dag finns företag som sätter QR-kod på produktens etikett, och med denna länkar direkt till produktsidan 
där säkerhetsdatablad finns. Det finns också företag som utvecklat appar där produktinformationen är 
samlad. Dessa är båda en säkrare ingång till aktuell information och kan därför betraktas som tillgänglig. 
Systemet med QR-kod används också av företag som har som affärsidé att tillhandahålla databaser och 
tjänster som underlättar arbetet med den dokumentation som krävs avseende inventering av riskkällor, vilket 
ofta är i form av en kemikalieförteckning, samt riskbedömning och särskilda hanteringsinstruktioner.    

Historiskt har frågan kring hur man på mindre företag i praktiken gör med säkerhetsdatablad varit 
kopplad till vilket system man har för att uppfylla lagkravet att inventering och bedömning av risker 
ska vara dokumenterad. Ett sätt att uppfylla kravet för kemiska produkter har ofta varit att man i en 
pärm samlar säkerhetsdatablad i god ordning, t.ex. i alfabetiskt register. Detta har bedömts uppfylla 
arbetsmiljölagstiftningens krav på kemikalieförteckning. För att täcka in olika arbetsställen och personer med 
olika behörighet har man ofta haft en pärm för bekämpningsmedel, en pärm för kemikalier som hanteras 
i verkstad eller vid underhåll av byggnader och en pärm för kemikalier som används i djurproduktionen. 
På företag där anställda har tillgång till dator har en annan lösning varit att säkerhetsdatablad laddats ned 
till särskilda mappar. För anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter har detta i regel inte bedömts 
tillräckligt dock, utan där har tillsynsmyndigheten ofta krävt mer dokumentation.  

Sammanfattningsvis, säkerhetsdatablad behöver idag inte finnas i pappersform utan kan anses vara 
tillgängliga på annat sätt, t.ex. via QR-koder eller appar. En fördel med detta är att man alltid har tillgång 
till uppdaterad och aktuell information. Som arbetsgivare får man då hitta andra sätt att sammanfatta de 
kemiska risker man ser finns i verksamheten. Möjligen är det här som man borde diskutera vad som kan 
vara rimlig nivå för lantbruksföretag. Växtskyddsmedel är för många lantbruksföretag den största gruppen 
av kemikalier man hanterar och kring dessa finns det mycket annan lagstiftning som torde göra att kravet 
på dokumentation i form av kemikalieförteckning och riskbedömning skulle kunna vara enklare. Det krävs 
exempelvis utbildning och behörighet. Det finns tydliga riktlinjer kring skyddsutrustning. Det finns krav på 
funktionstest samt egenkontroll av spridningsutrustningen. Det finns skarpa krav på att följa användarvillkor 
samt att dokumentera all användning.  

Nollalternativ
Utvecklingen går mot mer digitala hjälpmedel och här är QR-koder och appar en naturlig del. Så länge man 
uppfyller kravet på tillgänglighet finns ingen konflikt med nuvarande lagstiftning. 

Regelverk  
Vad gäller säkerhetsdatablad finns lagkrav som vänder sig till både leverantören av en kemisk produkt och 
den som använder produkten i sin verksamhet.  

Leverantörens skyldighet regleras av artikel 31 i Reach-förordningen, EG 1907/2006. Enligt denna är 
leverantören skyldig att lämna säkerhetsdatablad för produkter som ska användas yrkesmässigt och som 
innehåller farliga ämnen. I Sverige ska säkerhetsdatabladen vara på svenska. Säkerhetsdatablad ska 
distribueras kostnadsfritt, elektroniskt eller på papper. Att enbart lägga ut dem på en hemsida räcker inte för 
att leverantören ska ha fullgjort sin skyldighet. Att leverera i form av en QR-kod eller via App är en mer aktiv 
handling och kan likställas med att överlämna elektroniskt.  
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Kraven på arbetsplatsen regleras bland annat av Arbetsmiljöverkets föreskrift för kemiska arbetsmiljörisker, 
AFS 2011:19. Enligt 5 paragrafen i denna föreskrift ska man innan arbetet påbörjas inventera och bedöma 
om det finns kemiska risker med arbetet. Detta gäller inte enbart kemikalier, utan även exempelvis 
arbete i en silo eller brunn. I paragraf 7 nämns säkerhetsdatablad som ett viktigt underlag för detta. 
Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt men det står inte i regelverket på vilket sätt. Om den mängd som 
hanteras är så liten att ohälsa eller olycksfall inte rimligen kan uppkomma behövs inte säkerhetsdatablad 
utan produktens märkning är tillräckligt underlag för riskbedömningen.  

Av paragraferna 6 och 10 i Arbetsmiljöverkets föreskrift för kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, framgår 
att om kemiska risker finns ska de dokumenteras, liksom vilka skyddsåtgärder som eventuellt behöver 
vidta vid olika typ av arbetsuppgifter. Ofta görs dokumentationen i form av en kemikalieförteckning. Av 
paragraferna 8 och 9 framgår vad man ska tänka på när man bedömer om det behövs åtgärder för att 
begränsa riskerna, t.ex. om det finns risk vid inandning, stänk i ögonen, explosiva egenskaper osv. Det 
kan också behövas särskilda rutiner eller instruktioner för en säker hantering. Om det inte rör sig om en 
enkel hantering där riskerna lätt kan överblickas, ska rutinerna eller instruktionerna enligt 11 paragrafen 
vara skriftliga. För allergiframkallande kemiska produkter finns ytterligare krav under paragraf 37 och 
för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande produkter under paragraferna 38–44. Om 
situationer kan uppkomma som kräver omedelbara åtgärder ska det enligt paragraf 12 finnas en skriftlig 
beredskapsplan för dessa. Enligt paragraf 13 ska arbetsgivaren se till att de anställda känner till riskerna och 
hur de ska skydda sig. På säkerhetsdatabladen finns mycket av den information som behövs och som måste 
dokumenteras. 

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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Förenklingsförslag: Enklare 
och billigare tillståndsansökan för 
växtnärings- och växtskyddsanvändning 
inom vattenskyddsområden 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Det är idag stora olikheter hur jordbrukare som har åkermark inom vattenskyddsområde blir bemötta av 
tillståndsgivande och tillsynande myndighet beroende på var i landet de har sin verksamhet.  

Föreskrifterna för olika vattenskyddsområden skiljer sig åt beroende på jordlagrens beskaffenhet, 
hur jordlagren har bildats och hur gamla föreskrifterna är. Skillnaderna beror även på om det gäller 
grundvattentäkter eller ytvattentäkter. 

För att få använda växtskyddsmedel och växtnäring inom vattenskyddsområden krävs ofta tillstånd. 
Jordbruksföretagare upplever att det är otydligt vad som krävs i ansökan om tillstånd och att 
handläggningstiden ibland är lång. 

Besluten om tillstånd att använda gödselmedel eller växtskyddsmedel gäller ofta i flera år. Under denna tid 
händer det att lantbrukaren byter gröda eller strategi och då finns ett behov av att kunna ändra i befintliga 
beslut på ett snabbt och enkelt sätt.   

Kostnaden för ansökan varierar stort mellan kommuner. I många kommuner bekostas ansökan helt av 
jordbruksföretaget, och är i vissa fall mycket hög. I andra kommuner bekostas ansökan av den aktör som tar 
ut vattnet för dricksvattenproduktion.   

Varför är det ett problem? 
Skydd av produktiv åkermark 
Produktiv åkermark är en bristvara på världsplan och i Sverige har vi en tydlig trend att tillgången till 
åkermark minskar, framför allt i befolkningstäta områden. Åkermark kan inte nyskapas eller återställas. Att 
kunna bruka vår åkermark och producera livsmedel är viktigt för att uppfylla livsmedelsstrategin.  

Likhet inom landet 
Det finns inga nationella regler som styr hur bekämpningsmedel eller gödselmedel får användas 
på åkermark inom vattenskyddsområde, utan detta styrs i de flesta fall av skyddsföreskrifter för de 
enskilda vattentäkterna. Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram vägledningar för inrättande av 
vattenskyddsområde och för handläggning av ansökningar och beslut. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Vilket underlag som krävs vid en ansökan om tillstånd att använda bekämpningsmedel och/eller växtnäring i 
vattenskyddsområden skiljer sig ändå åt mellan olika handläggare och kommuner. Det är ibland också svårt 
att få tillgång till de uppgifter som behövs för en ansökan. 

Ansökningstid och kostnad för handläggning 
Flera jordbrukare upplever att det är en omfattande process att söka tillstånd. Det behövs mer utbildning 
eller kontinuerligt stöd, typ helpdesk, för tillsynsmyndigheten för att handläggningen ska bli mer likartad 
över landet.  

En diskussionspunkt är ofta antalet produkter som ingår i ansökan. Då det hela tiden sker förändring av vilka 
bekämpningsmedel som är tillåtna på den svenska marknaden, och då lantbrukaren behöver kunna välja och 
behovsanpassa insatserna efter årets situation, blir det ofta ganska långa listor av produkter i en ansökan. 
Detta är dock inte liktydigt med att alla produkter kommer att användas. Förståelsen för den praktiska 
verkligheten skulle ibland behöva öka hos handläggare. Likaså förståelsen för att samma aktiva ämne kan 
ingå i flera produkter och att användningen, till följd av annan lagstiftning, inte kan vara högre än det som 
maximalt är tillåtet med en enskild produkt.  

Tillgång till information om vattenskyddsområden 
I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur finns information om var vattenskyddsområden finns 
och dess totala utbredning. För många vattenskyddsområden kan föreskrifterna fås fram via en länk i 
kartverktyget. Karta med områdesindelning saknas dock. Ibland har den lokala miljönämnden tillgång 
till föreskrifter och mer kartmaterial, ibland den kommunala VA-bolaget och ibland länsstyrelsen. Att 
informationen inte alltid är tydligt kan få till följd att jordbruksföretag riskerar att bedriva verksamhet inom 
vattenskyddsområden utan att veta om det. Risken bedöms som störst vid arrenden.  

I SGU:s Vattentäktsarkivet finns grundläggande information om allmänna anläggningar och större enskilda 
anläggningar för dricksvattenförsörjning. För att få tillgång till arkivet krävs dock behörighet och inloggning.   

Svårighet att göra korrekta körningar i MACRO-DB 
Centrum för kemisk bekämpning i miljön, CKB, har tagit fram ett verktyg. MACRO-DB, för den riskbedömning 
som i regel behövs inför en ansökan om kemisk bekämpning inom ett vattenskyddsområde. I verktyget 
simuleras risken för att det aktiva ämnet i växtskyddsmedlet transporteras ned genom en 2 meter djup 
jordprofil, i en halt som överstiger gränsvärdet för dricksvattenkvalitet. Simuleringen kan göras på två 
sätt. Steg 1 är en webb-applikation där produkt, dos, tidpunkt och geografiskt område anges och därefter 
jämförs mot en databas av resultat från ett stort antal simuleringar under värsta-falls-förhållanden. Om 
resultatet i steg 1 visar att risken inte är försumbar hänvisas man idag till att göra simuleringen i det mer 
omfattande datorprogrammet.  Detta program tar lång tid att köra och det finns vissa steg som kan göra det 
svårt att göra rätt. Bland annat är det mycket viktigt att modermaterialet för jorden bedöms rätt. Uppgifter 
om modermaterial finns i SGU:s karttjänst men det är inte självklart hur kartbladen hittas och hur de ska 
tolkas. Vattenskyddsområdets utbredning är inte alltid lätt att se i kartverktyget. Ett utvecklingsarbete pågår 
just nu där en ny mer detaljerad webb-applikation utvecklas, som kommer att ersätta simulering i själva 
datormodellen. Målet med utvecklingsarbetet har varit att göra det enklare men ändå behålla möjligheten att 
få en platsspecifik riskvärdering. Den nya webb-applikationen planeras att lanseras hösten 2022.     

Väldigt olika krav avseende växtnäring 
Avseende användning av växtnäring är det stor skillnad mellan vattenskyddsområden. I vissa 
vattenskyddsområden ställs det stränga krav på utlakningsberäkningar. Inom andra finns skyddsföreskrifter 
kring gödsling. Ibland finns skyddsföreskrifter som rekommenderar att man undviker, eller i vissa fall 
förbjuder, odling av vissa grödor. Det är inte alltid tydlig vad målet med föreskrifterna är. Om avsikten 
exempelvis är att begränsa nitrathalten i råvattnet borde detta framgå i föreskrifterna. Det borde också gå 
att få fram aktuella data avseende uppmätta nitrathalter. 

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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De olika bakgrundskraven som ställs innebär olika kostnader för den som ansöker. Exempelvis har 
lantbrukare i regel inte tillgång till verktyg för att beräkna utlakning utan detta kräver oftast konsulthjälp, 
vilket medför en kostnad för jordbruksföretaget. 

Otydliga beslut 
Ofta ges beslut för användande av bekämpningsmedel och växtnäring för flera år, ofta tre-fem år. I ansökan 
beskriver lantbrukaren vilka grödor som denne planerar att odla, samt hur och om de ska gödslas och vilka 
bekämpningsmedel som kan vara aktuella. I vissa fall utformas besluten ganska allmänt och de detaljerade 
listorna med bekämpningsmedel och doser finns inte alltid med. Det kan då bli otydligt vilka preparat och 
doser som får användas. De produkter och doser som beslutet fattats utifrån bör alltid följa med beslutet, 
t.ex. som en bilaga.   
  

Hur omfattande är problemet?  
Det saknas uppgifter om hur många lantbruksföretag som har mark inom vattenskyddsområden. Därtill 
hanteras frågan olika i olika delar av landet 

Vad är målet?  
• Trygga både livsmedelsproduktionen och dricksvattenuttaget.  
• Enkla och snabba beslutsvägar för beslut om vad som får göras inom vattenskyddsområden.  
• Likhet i landet.  
• Förtydliga vem som bär kostnaden för ansökan.  

Nollalternativ
Fortsatt svåra och dyra ansökningsförfarande för jordbruksföretag.  
Fortsatt olikheter inom landet avseende kostnader för handläggning av tillståndsansökan.     

Alternativa lösningar
Stöd vid ansökan och tillståndsgivningen 
Help-desk på Hav- och vattenmyndigheten, som kan svara på frågor från lantbruksföretag och handläggare. 
Behovet är störst under perioden december till mars då de flesta ansökningar görs.   

Kostnaden för ansökan om tillstånd i vattenskyddsområde bör bekostas av den som tar ut vatten 
Avgifter för handläggning av tillståndsansökan att använda bekämpningsmedel och växtnäring 
inom vattenskyddsområde bör belasta den som nyttjar vattentäkten. Vattenverksamheten har i de 
flesta fall tillkommit efter jordbruksverksamheten och vattenskyddsområdet inskränker därför på 
jordbruksföretagandet. Inom vissa vattenskyddsområden är det idag den som tar ut vatten som bekostar 
ansökan medan det i de flesta fall är det jordbruksföretaget som ansöker.   

Det bör också utredas om kostnaden för att upprätta en ansökan, vilket ofta kräver konsulthjälp för 
exempelvis riskvärdering av växtskyddsmedel i MACRO-DB, enbart ska belasta jordbruksföretaget som 
ansöker.  

Underlätta arbetet med ansökan 
Samla samtliga föreskrifter på ett ställe tillsammans med kartmaterial med uppgift om modermaterial för 
aktuellt område.  

Beslutens längd och möjlighet att komplettera ett beslut 
Det är viktigt med fleråriga beslut för att kunna planera jordbruksproduktionen, då växtodling alltid innebär 
att man odlar grödor i en flerårig växtföljd.  

 



Däremot sker det årliga förändringar avseende vilka bekämpningsmedel som är tillåtna i Sverige. Det 
förbjuds och kommer nya preparat varje år. Det bör därför vara lätt att komplettera ett befintligt beslut med 
nya bekämpningsmedel om de är bättre, till exempel mer effektiva så det går att använda lägre dos eller har 
en mindre negativ påverkan på miljön. Lantbrukarna ges då möjlighet att använda produktvalsprincipen. 

Det bör vara lätt att byta gröda på ett skifte eller flytta om grödor i växtföljden.    

Ansökningsblanketter 
Tydliga ansökningsblanketter som visar vad som krävs för att ansöka. 
Blanketter bör vara nationella för likabehandling mellan kommuner och län. 

Regelverk
Föreskrifter för vattenskyddsområde 
Föreskrifter för varje enskilt vattenskyddsområde. Landets vattenskyddsområden har olika åldrar på 
föreskrifter och det finns även vattentäkter utan föreskrifter.  

Lagstöd för att skapa vattenskyddsområde 
7 kap. 21 § Miljöbalken ger Länsstyrelsen eller kommunen möjlighet att förklara ett mark- eller vattenområde 
vattenskyddsområde. 
7 kap 22 § miljöbalken ger kommunen eller länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter för 
vattenskyddsområdet.  
Det finns vattenskyddsområden som upprättats före Miljöbalkens tillblivelse, alltså enligt äldre vattenlag 

Stöd för att fatta beslut finns:  
Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, Rapport 2021:4, Hav och Vatten 
myndigheten. 

Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde för grundvattentäkt, vägledning kring riskbedömning och 
regeltillämpning med avseende på risk för läckage av nitrat till grundvattnet, Rapport 2019:26, Hav och 
Vatten myndigheten. 

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, vägledning för prövningen, 
Rapport 2016:7, Hav och Vatten myndigheten.

Kontaktperson
Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland
E-post: infohalland@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Flexibel tidpunkt 
när ligghall krävs för får 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Krav på stall eller ligghall för får gäller under den kalla årstiden när det inte sker någon betestillväxt. 

Varför är det ett problem? 
Anledningen till bestämmelsen är att djuren behöver lä och torra liggplatser under den kalla årstiden. När 
betet slutar växa behöver djuren utfodras och det finns även risk för näringsläckage och upptrampad mark 
om utfodringen inte utförs på ett bra sätt. Den kalla årstiden är den del av året då dygnsmedeltemperaturen 
under en period understiger fem plusgrader enligt många Länsstyrelser. I föreskriften definieras perioden 
som den tid under den kalla årstiden då betet inte växer. Många djurägare vill ha sina djur på bete så 
länge det finns bete att tillgå för att utnyttja dessa foderresurser. Platsen där det finns bete att tillgå 
varierar mellan åren beroende på vad som odlas och hur fårägaren har planerat djurens betesgång. Det är 
dessutom ett krav för en del av jordbrukarstöden att marken ska vara tillräckligt avbetad inför vintern. Som 
bestämmelsen är skriven ska djur stallas in så fort betet slutar växa under den kalla årstiden. Det är svårt 
att planera för att kunna ta in djuren om det blir en plötslig köldknäpp på några dagar. Det tar dessutom 
orimligt mycket tid att ta in djuren och påbörja stallutfodring inomhus, för att sedan släppa ut dem när 
betet börjat växa igen. Att sätta upp ligghallar i betesmarkerna med tanke på eventuella köldknäppar är inte 
ekonomiskt genomförbart. 

På våren är ett tidigt betessläpp gynnsamt. Ett sent betessläpp försvårar möjligheterna att utnyttja näringen 
i betet på bästa sätt. 

Enligt en artikel i Jordbruksaktuellt 1 mars 2019 anser Länsstyrelsen i Skåne att det är upp till varje 
djurägare att själv avgöra när det är ok att släppa djuren på vårbete respektive dags att stalla in. 
Länsstyrelsen brukar meddela när den kalla årstiden infaller men inte när den upphör eftersom det kan 
variera mycket inom länet. Riktlinjerna är att det ska vara minst fem plusgrader som medeltemperatur över 
dygnet fem dagar i rad innan djuren släpps på bete. Vid tillfälliga köldknäppar efter denna period bör det 
vara möjligt att låta djuren stanna kvar på betet. 

Hur omfattande är problemet?  
Problemet berör alla fårägare eftersom samtliga får i Sverige ska släppas på bete och köldknäppar kan 
uppstå både i början och slutet av betesperioden.  
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Vad är målet?  
Får bör få gå ute dygnet runt utan tillgång till ligghall under en övergångsperiod i anslutning till betessläpp 
på våren eller installning när betessäsongen närmar sig sitt slut, även om betestillväxt inte sker.  Nyligen 
klippta djur eller magra djur ska dock stallas in eller ha tillgång till ligghall. Förslaget kan ses som en 
”klimatanpassning” av lagstiftningen.  

Med tanke på klimatförändringarna kan vi förvänta oss mer extrema vädertyper av kortvarig karaktär. Inför 
det scenariot är det bra att ha en likvärdig bedömning hos alla Länsstyrelser om att får tillåts vara ute under 
kortare perioder under den kalla årstiden även om betestillväxt inte sker. Magra djur och nyligen klippta djur 
bör dock stallas in. 

Måluppfyllelse 
Målet att få ha får på bete under en övergångsperiod i samband med installning och betessläpp under 
kortare köldknäppar bör inte föranleda några större kostnader för ändring av regelverket eller möjligheten 
att utföra tillsyn och kontroll. Riktlinjen från en del Länsstyrelser att dygnsmedeltemperaturen ska överstiga 
5 grader fem dagar i rad bör användas med försiktighet. 

Önskemålet är att djur ska få kunna gå kvar ute även under kortare köldknäppar så länge de har tillgång till 
foder och inte är magra eller nyklippta. 

Regelverk  
SJVFS2019:21 

6§ Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur. En 
ytterligare förutsättning är att de yttre förhållandena såsom terräng och markbeskaffenhet är lämpliga för 
djuren. 
7§Utegångsdjur ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha tillgång till ligghall eller annat stall 
som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats.  

Definition utegångsdjur: Djur som går ute eller har möjlighet att gå ut på betesmark eller i rasthage halva 
dygnet eller mer under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker. 

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping. 
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Villkorad läkemedelsanvändning, ViLa, innebär att lantbrukare under vissa förutsättningar kan ha läkemedel 
hemma och själv inleda behandling om vissa särskilt bestämda symtom uppstår. ViLa förutsätter att 
lantbrukaren har gått en utbildning och att det finns en veterinär kopplad till gården. 

ViLa mjölk har funnits sedan 2016. Sedan föreskrifterna om villkorad läkemedelsanvändning började gälla 
har kunskapen kring ViLA ökat, framförallt kring nötkreatur. Det finns goda exempel på hur det förebyggande 
djurhälsoarbetet ökat, och hur det skulle kunna utvecklas. Föreskrifterna och regelverket kring villkorad 
läkemedelsanvändning är omoderna och behöver därför ses över och anpassas till dagens förutsättningar. 

De senaste åren har veterinärbristen i många delar av landet blivit allt påtagligare. Det är svårt att hitta 
veterinär för akuta resor, särskilt under jourtid. Lantbrukare känner oro för veterinärbrist. En vidareutvecklad 
ViLA skulle kunna vara en del av en lösning på veterinärbristen inom mjölksektorn. 

Hur omfattande är problemet?
Mindre än 10 % av alla mjölkbesättningar utnyttjar denna möjlighet i samarbete med sin veterinär. En av 
anledningarna till att inte fler besättningar är anslutna är brist på veterinär med kompetens eller vilja i ett 
geografiskt område.  
  

Förslag på lösning
För många lantbrukare med nötkreatur kan ViLA minimera behovet av veterinärbesök under jourtid. Detta 
dels tack vare möjlighet att behandla själv, men också tack vare minskad sjuklighet genom ett förebyggande 
arbete.  
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För att vila ska fungera bättre för nötkreatur bör:

• ViLA Mjölk öppnas för alla, på samma sätt som ViLA för övriga djur. 
• Symtombilder och behandlingar ses över, bland annat så att lantbrukare efter tilläggsutbildning ska 
kunna ge kalk intravenöst, och så att det är möjligt att använda smärtlindring i ytterligare några specifika 
fall. 
• Besöksintervall och kriterier ses över. 
• Antalet besök beräknas per år för att ge en viss flexibilitet och för att ”ViLA-året” ska följa kalenderåret 
och inte vara 48 veckor. Det bör tex ges möjlighet att lägga besöken så att de passar med provmjölkning 
som görs en gång per månad.  
• Vissa typer av veterinärbesök kan göras via digital avstämning.
• Vissa av de diagnoser som idag finns i ViLa behöver justeras.

Regelverk  
Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning; SJVFS2019:32 

Kontaktperson
Helena Kättström, Växa 
E-post: info@vxa.se
Telefon: 010 - 471 00 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Förenkla 
godkännandeprocessen för 
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Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Spridningsutrustningen för växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket.  

Varför är det ett problem? 
Att växtskyddssprutan är i gott skick är viktigt ur miljösynpunkt. Reglerna för funktionstest av 
utrustning för spridning av växtskyddsmedel är utformade för att kontrollera detta. Idag är det lagkrav 
att funktionstest utförs av behörig testare minst vart tredje år. Lagkravet att växtskyddssprutan ska 
vara godkänd av Jordbruksverket tillför ingen ytterligare miljönytta, men mer administration och en stor 
ekonomisk konsekvens om man missar. Miljösanktionsavgiften för att inte ha ett aktuellt godkännande är 
hög, 10 000 kr. 
  

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör alla företag i Sverige där någon form av bekämpning utförs med utrustning som kräver 
godkännande. 

Vad är målet?  
Godkännandeprocessen bör kunna skötas smidigare och mer automatiskt, och på så sätt ge upphov till 
mindre administration och mindre risk för fel och ekonomisk sanktion. 

Förslag på lösning
Ett förslag som kommit fram i projektet är att funktionstestare får lov att godkänna sprutan direkt efter 
genomförd kontroll. Detta är idag inte möjligt enligt det svenska regelverket men kan vara annorlunda 
i andra EU-länder. I den utredning som Jordbruksverket gjorde inför att lagkravet infördes konstaterade 
man att detta troligen inte skulle passa den testverksamhet som redan fanns i Sverige. Dels bedömde man 
att det skulle medföra högre kostnader då funktionstestare skulle behöva vara ackrediterade, och kanske 
också behöva ta på sig rollen med myndighetsutövning. Dels skulle de ur miljösynpunkt viktiga bitarna med 
rådgivning, kalibrering, reparationer m.m. inte kunna kombineras med själva funktionstestet såsom det görs 
idag. Det fanns också en farhåga för att testverksamhet kanske inte skulle kunna finnas kvar i hela landet. 
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Ett annat förslag som framkommit i projektet är att funktionstestare kan skicka testprotokoll direkt till 
Jordbruksverket efter genomförd funktionstest. Enligt Jordbruksverket är det idag möjligt för funktionstestare 
att göra ansökan om att få sprutan godkänd åt kunden, och flera erbjuder idag detta. Ansvaret för att den 
spruta som används är godkänd ligger fortfarande på den som använder sprutan men kanske blir det mindre 
risk att det missas eftersom ansökan troligen görs direkt i samband med funktionstestet. Denna möjlighet är 
kanske inte tillräckligt känd idag. Information om denna möjlighet bör göras mer tydlig på Jordbruksverkets 
hemsida. En bra kanal att sprida detta kan också vara via behörighetsutbildningarna.  

Nollalternativ
Att behålla regelverket som det är idag innebär viss administration och en mindre kostnad. Ansökan 
görs via en e-tjänst som kräver inloggning med Bank-ID och kan även göras av ett ombud såsom 
t.ex. funktionstestare, rådgivare eller släkting. Testprotokoll kan laddas upp i form av pdf eller bild. 
Jordbruksverket bedömde i sin utredning att ansökan troligtvis tar ca 20 minuter. Avgiften för ett 
godkännande sänktes 1 januari 2021 från 250 till 100 kr per spruta och man kan betala med kort eller välja 
faktura. För företaget som ansöker om godkännande är det en relativt liten kostnad. Troligtvis hade en 
lösning med ackrediterade funktionstestare inneburit en dyrare tjänst.  

Det problem som kanske upplevs som störst är att sanktionen för att missa är hög, 10 000 kr. Då det inte 
görs skillnad på om sprutan klarat funktionstestet eller ej står denna kostnad inte i proportion till miljörisken. 
Möjligheten att ha en mer diversifierad sanktionsavgift borde därför utredas mer.  

Regelverk  
Enligt det svenska regelverket ska alla växtskyddssprutor som används yrkesmässigt vara godkända av 
Jordbruksverket. Undantag finns för nytillverkade sprutor, som kan användas i tre år utan godkännande. 
Undantaget helt från godkännande är exempelvis ryggsprutor, utrustning som finns på skogsmaskiner 
för att behandla stubbar, utrustning för att behandla plantor genom doppning för senare utplantering, 
betningsutrustning, dimningsaggregat och utrustning som för över växtskyddsmedlet direkt till ytan som ska 
behandlas såsom exempelvis kontaktapplikatorer och avstrykare. Godkännandet gäller i tre år från datum 
för funktionstest och är kopplat till det kontrollmärke sprutan får då den funktionstestas. Oavsett utrustning 
behövs inget godkännande om man enbart använder allmänkemikalier. 

Kravet på godkännande infördes 2016, i samband med att ett EU-direktiv avseende hållbar användning av 
bekämpningsmedel, 2009/128/EG, införlivades i svensk lagstiftning. Direktivet är ett ramdirektiv och syftar 
bland annat till att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär 
för människors hälsa och miljön. Kapitel III handlar om utrustning för spridning av bekämpningsmedel 
och under artikel 8 in detta kapitel finns krav på kontroll av utrustning i bruk. Utrustning för spridning 
av bekämpningsmedel i yrkesmässig användning ska enligt direktivet kontrolleras minst vart tredje år. 
Utrustningen måste också bli godkänd vid kontrollen för att få användas. Det ska i varje land finnas ett 
godkännandesystem för utrustning som kontrollerats eller godkänts i andra medlemsstater. 

I förordningen om bekämpningsmedel, 2014:425, finns det svenska kravet vad gäller godkännande. 
52 § anger att utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel får användas endast om 
den som använder utrustningen kan visa att den är godkänd av Statens jordbruksverk. Villkor för 
godkännandet specificeras i 54 §. Enligt denna måste utrustningen ha kontrollerats av någon som har sin 
kontrollverksamhet anmäld hos Jordbruksverket och utfört kontrollen i enlighet med särskilda riktlinjer. Det 
ska också finnas ett protokoll som visar tidpunkt och vad som kontrollerats samt att utrustningen uppfyller 
kraven. Av denna paragraf framgår också att utrustning som kontrollerats och godkänts i ett annat land inom 
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan godkännas av Jordbruksverket, 
förutsatt att samma krav uppfylls som i den svenska kontrollen. 

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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I denna paragraf fastställs också att ett godkännande ska tidsbegränsas, på så sätt att det inte gäller längre 
än till och med den dag som infaller tre år efter den kontroll som ligger till grund för godkännandet. 

Hur godkännandet ska gå till regleras alltså inte i EU-direktivet utan av den svenska förordningen. I samband 
med införandet av EU-direktivet i svensk lagstiftning utredde Jordbruksverket hur kravet på funktionstest 
skulle kunna genomföras. Förslagen presenterades i rapport 2009:21, Tillförlitliga växtskyddssprutor – ett 
förslag till system och organisation för funktionstest av utrustning för spridning av bekämpningsmedel. 
Utredningen tittade på hur den då befintliga, frivilliga funktionstestverksamheten var uppbyggd och hur 
anpassning kunde göras till ett obligatoriskt system. Man konstaterades att det var oklart om funktionstest 
skulle kunna betraktas som myndighetsutövning mot enskild. Man jämförde med kontrollbesiktning av 
fordon, där det företag som besiktigar bilen kan besluta om körförbud eller förelägga om förnyad besiktning. 
Bedömningen man gjorde i utredningen var att det skulle passa den befintliga funktionstestverksamheten 
bäst om myndighetsutövning inte låg på funktionstestarna. Funktionstestarna kan då behålla de andra 
roller de eventuellt har, såsom rådgivning kring sprutteknik, reparation och försäljning av utrustning. Ur 
ett miljöperspektiv bedömde utredningen att det var viktigt att den rådgivande rollen kunde finnas kvar 
och att det är enkelt att utföra nödvändiga reparationer. Man slipper striktare krav på ackreditering av 
funktionstestare, vilket håller nere kostnaderna. Sammantaget finns det också större förutsättningar för att 
testverksamhet kan finnas i hela landet. Funktionstestarna behöver heller inte ta hänsyn till förvaltningslag 
och överklagandebestämmelser som följer av myndighetsutövning.  

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
All användning av växtskyddsmedel som sker yrkesmässigt ska enligt lagkrav dokumenteras. Dels uppgifter 
om själva användningen. Dels uppgifter om skyddsåtgärder som vidtagits. Dokumentationen är ett bra stöd 
för att visa att man tagit de hänsyn man bedömt behövts. Dokumentationen kan också vara ett bra stöd i 
uppföljningen av växtskyddsarbetet. Dock gör rädslan för att dokumentera fel att man idag ofta undviker att 
notera extra uppgifter utöver lagkraven. Man upplever att fokus idag flyttats från att vara lantbrukarens stöd 
i växtskyddsarbetet till att vara enbart en form av bevis som ska presenteras för tillsynsmyndigheten. Man 
upplever att det vid kontroll är mer fokus på att sprutjournalen är rätt ifylld än vad som egentligen har gjorts 
i fält.   

Varför är det ett problem? 
Stort fokus vid tillsyn och kontroll ligger idag på sprutjournalen och även små avvikelser som inte har med 
själva användningen att göra kan ge upphov till anmärkning. Exempelvis att produktens hela namn inte 
skrivits ut, eller att dosen angivits utan enhet. Brister i sprutjournalen är en av de vanligaste orsakerna till 
tvärvillkorsavdrag på gårdar med växtodling.  

Hur omfattande är problemet
Detta berör alla lantbruks- och trädgårdsföretag företag i Sverige där någon form av bekämpning med 
växtskyddsmedel utförs. 

Vad är målet?
Målet är att sprutjournalen blir ett användbart verktyg för lantbrukaren eller trädgårdsföretagaren, och att 
tillsynsmyndigheten lägger mindre fokus på små avvikelser som inte har någon betydelse för miljön eller 
produktens livsmedels- eller fodersäkerhet.  

Förslag på lösning
De förslag som kommit fram i projektet handlar om att dokumentationen måste förenklas och att 
tillämpningen av lagstiftningen behöver vara mindre hård. Förslagsställarna har tagit upp exempel som visar 
att en del av problemet troligen ligger i hur vi tolkar regelverket. Men det kan också vara så att den svenska 
lagstiftningen behöver förändras. 

Dels trycker man på att det behövs en större flexibilitet. Exempelvis att block som ligger nära varandra och 
har samma betingelser vid bekämpning kan slås samman i dokumentationen. Dels bör det viktiga vara att 
man noterat de åtgärder man gör och inte de man inte behövde göra. Man ska exempelvis inte behöva 
få en anmärkning för att inte ha satt ett streck i en ruta som inte är aktuell. Inte heller för att enheten 
liter per hektar inte skrivits ut. Dels ser man att det hade underlättat om inte skördedatum hade behövts 
dokumenteras. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Nollalternativ
Att inte förändra vår syn på varför vi dokumenterar växtskyddsarbetet och vad som kan ge anmärkning 
och sanktion gör att vi missar ett bra verktyg för uppföljning, vilket är en viktig pusselbit i arbetet för ett 
integrerat växtskydd och på sikt minskad användning av växtskyddsmedel.  

Regelverk
Kraven på att dokumentera växtskyddsarbetet grundar sig dels på en EU-förordning, dels på svensk 
lagstiftning.  

Enligt artikel 67.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ska yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel föra register över de 
växtskyddsmedel som de använder, med uppgift om tidpunkten för bekämpning, växtskyddsmedlets namn, 
den använda dosen, det område där växtskyddsmedlet använts och den gröda som det använts för. I 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel förtydligas detta ytterligare i paragraferna 4–6, 8 och 9.  

• Namnet på den som utfört spridningen ska anges. 
• Tidpunkt då spridning inom ett område påbörjas ska anges med datum och närmsta hel timme. 
• Växtskyddsmedlets namn ska anges på samma sätt som det anges på medlets etikett. 
• När den spridda dosen av växtskyddsmedlet dokumenteras ska den anges med samma måttenhet som 
doseringen anges på produktens etikett. Om doseringen på etiketten anges som en koncentration ska det 
dokumenteras på samma sätt som på etiketten. 
• Området för spridning ska anges på ett sätt som är tydligt för utomstående. Har spridningen skett 
utomhus ska området anges som fältnamn, skiftesnummer, kartangivelse eller liknande. Har spridningen 
skett inomhus ska området anges som husnummer, husbeteckning, angivelse på ritning eller liknande. Har 
spridningen skett i fast installerade utrustningar, som exempelvis betningsmaskiner, ska området anges 
med adress och lokal i vilken utrustningen är placerad. 

 
I förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel anges i andra kapitlet 56 paragrafen att den som 
yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange 
vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till 
skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. I 
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel förtydligas detta i paragraferna 5, 7 och 10. 

• Namnet på den som utfört spridningen ska anges. 
• Syftet med spridningen ska dokumenteras, t.ex. svampar, insekter, sniglar, nematoder, spindeldjur, 
alger, bakterier, gnagare, avskräckande av vilt, retardering, tillväxtreglering, aktivering av växtens 
försvarsmekanismer, förbättrad hållbarhet, ogräs, blastdödning, mossbekämpning, totalbekämpning av 
vegetation, groningshämning. 
• För fasta och anpassade skyddsavstånd vid spridning utomhus ska det anges vilka objekt 
skyddsavstånden hållits mot och skyddsavståndet i antal hela metrar. För fasta skyddsavstånd kan 
hänvisning göras till annan dokumentation, till exempel en karta. 

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Företag med små 
mängder farligt avfall bör slippa anmäla 
egen transport till länsstyrelsen 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Idag ska alla företag som transporterar farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet, oavsett mängd, 
anmäla detta till länsstyrelsen.    

Varför är det ett problem? 
För lantbruksföretag, som normalt sett hanterar mycket små mängder farligt avfall, skapar detta ytterligare 
administration som man upplever inte medför någon miljönytta. Ofta hanteras på lantbruksföretag 
inte mycket större mängder än hos privatpersoner, vilket gör att man upplever kravet på anmälan som 
inkonsekvent.  

Med dagens lagkrav kring journalföring finns det dokumenterat vilka mängder som uppstår av olika 
slag av farligt avfall under året, samt vart det farliga avfallet lämnas och vem som transporterar det dit. 
Dokumentationen ska sparas i tre år och finnas tillgänglig för tillsynsmyndigheten vid kontroll. På så sätt 
finns en spårbarhet och möjlighet till kontroll av att farligt avfall hanteras på ett säkert sätt. För många 
är det också praxis att spara kvitton från inlämning och på så sätt visa att det farliga avfallet lämnats till 
godkänd mottagare. Anmälan av egen transport tillför därför ingen ytterligare miljönytta.     
  

Hur omfattande är problemet?  
Med anledning av att Naturvårdsverket införde ett nationellt register för farligt avfall uppskattade man 
att ca en miljon företag hanterar farligt avfall i sin verksamhet. Troligen är en stor andel av dessa, precis 
som flertalet jordbruksföretag, så små producenter av farligt avfall att de faller inom ramen för dagens 
anmälningsplikt. I Sverige fanns år 2020 ca 58 000 jordbruksföretag. 

Vad är målet?  
Det bör kunna införas en nedre gräns för när ett företag behöver anmäla egen transport av farligt avfall.  

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Förslag på lösning
Förslaget är att kravet på anmälan helt tas bort för företag som enbart producerar mindre mängder. Lämplig 
gräns kan vara samma som gränsen för när tillstånd krävs i stället för anmälan av egen transport av farligt 
avfall. Antal jordbruksföretag var år 2020 ca 58 000. Gränsen för anmälan respektive tillstånd går vid 100 kg 
eller liter per år. Detta motsvarar ca 6 000 ton, vilket är en mycket liten del, 0,3 procent, av de 2 miljoner ton 
farligt avfall som Naturvårdsverket bedömer uppstår årligen i Sverige. 

Ett annat alternativ är att en nedre gräns införs för när anmälan behövs, som ligger i nivå med de mängder 
som produceras i vanliga hushåll.  

Nollalternativ
För små företag medför regelverket viss administrationen. Anmälningsförfarandet är enkelt då det görs via 
en e-tjänst. Kostnaden är 320 kr, vilket betalas med kort eller till bankgiro. Anmälan gäller dock enbart för 
5 år, vilket gör att man måste komma ihåg att förnya anmälan. Då man inte upplever att reglerna medför 
någon miljönytta upplevs det, trots ganska liten administration, som onödigt och en av flera regler som 
tillsammans ger onödig administrativ börda.     

Regelverk  
Regler för tillstånds- eller anmälningsplikt vid transport av farligt avfall regleras av Avfallsförordningens 
(2020: 614) 5 kapitel. Enligt 7 paragrafen ska transport av farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet 
anmälas till länsstyrelsen. Anmälningsplikten gäller i stället för tillståndsplikt om mängderna under ett 
kalenderår är mindre än 100 kilogram eller liter farligt avfall. Transport av lysrör innehållande kvicksilver är 
enbart anmälningspliktigt, oavsett antal. Hår återfinns också kravet att anmälan ska göras vart femte år.     

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Idag ska alla företag, oavsett storlek och mängd farligt avfall, registrera farligt avfall i ett nationellt register 
hos Naturvårdsverket.  

Varför är det ett problem? 
För lantbruksföretag, som normalt sett hanterar mycket små mängder farligt avfall, skapar detta ytterligare 
administration som man upplever inte medför någon miljönytta. Ofta hanteras på lantbruksföretag inte 
mycket större mängder än hos privatpersoner, vilket gör att man upplever kravet på rapportering som 
inkonsekvent. 

Dagens lagkrav kring journalföring och anmälan av egen transport är man i regel bekant med. Man har 
också förståelse för att farligt avfall ska hanteras på ett säkert sätt, vilket ingår i den tillsyn som görs av 
kommun eller länsstyrelse på gården. Det nya kravet på rapportering till ett nationellt register upplevs inte 
tillföra någon ytterligare miljönytta. Ur miljösynpunkt är det viktigt att det farliga avfallet hanteras säkert på 
gården och därefter lämnas till godkända mottagare som tar hand om det på ett bra sätt. Spårbarhet och att 
det farliga avfallet hanteras rätt kan man idag redan visa med hjälp av den journalföring alla företag måste 
göra samt med hjälp av de kvitton från inlämning som det idag, för många, är praxis att spara och visa vid 
tillsynsbesök. 
  

Hur omfattande är problemet?  
Naturvårdsverket uppskattar att ca en miljon företag berörs av kravet på registrering i det nationella 
registret. Troligen är en stor andel av dessa, precis som flertalet jordbruksföretag, små producenter av farligt 
avfall. I Sverige fanns år 2020 ca 58 000 jordbruksföretag. 

Vad är målet?  
Det bör kunna införas en nedre gräns för detaljerad rapportering till det nationella registret. Exempelvis finns 
det redan idag en gräns för när det krävs tillstånd i stället för anmälan av egen transport av farligt avfall 
som uppkommer i verksamheten. För det nationella registret borde det kunna räcka att veta om ett företag 
producerar mindre mängder. 

Idag är det: Förenklingsförslaget

Fö
re

nk
li

ng
sf

ör
sl

ag
frå

n 
la

nd
sb

yg
ds

fö
re

ta
ga

re

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förslag på lösning
Ett alternativ är att företag som enbart producerar mindre mängder, enligt de gränser som finns för anmälan 
respektive tillstånd för egen transport, registrerar att så är fallet i det nationella registret. Underförstått är då 
att mängder upp till denna nivå transporteras från företaget under året. Om förhållandena ändras, och större 
mängder uppkommer, kan uppgifterna ändras och företaget måste då återuppta rapporteringen efter varje 
bortlämnande.  

Antal jordbruksföretag var år 2020 ca 58 000. Gränsen för anmälan respektive tillstånd går vid 100 kg eller 
liter per år. Detta motsvarar ca 6 000 ton, vilket är en mycket liten del, 0,3 procent, av de 2 miljoner ton 
farligt avfall som Naturvårdsverket bedömer uppstår årligen i Sverige. 

Nollalternativ
För små företag medför regelverket ökade kostnader. Om lantbrukaren väljer att sköta rapporteringen 
själv ökar arbetstiden och kostnaderna för den egna administrationen. Om lantbrukaren väljer att låta 
entreprenören som hämtar det farliga avfallet sköta rapporteringen ökar kostnaden för den inköpta tjänsten.  

Ur miljösynpunkt kan en effekt bli att man avvaktar med att lämna i väg farligt avfall från företaget och 
därmed förvarar mer hemma. 

Från den 1 januari 2022 träder också en bestämmelse om miljösanktionsavgift i kraft, på 5 000 kr, för den 
som rapporterar sina uppgifter till avfallsregistret för sent.  

Regelverk  
Alla verksamheter som producerar, behandlar, transporterar, samlar in och handlar med farligt avfall ska 
sedan 1 november 2020 rapportera detta i ett elektroniskt register. Kravet på nationellt register följer av EU-
direktiv på avfallsområdet, där en målsättning är att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.  

Avfallsförordningen (2020: 614). 6 kapitlet i förordningen handlar om spårbarhet för farligt avfall. Här 
regleras anteckningsskyldighet för avfallsproducenter, transportörer, insamlare, handlare och behandlare 
samt skyldighet att lämna uppgifter till avfallsregistret. 

NFS 2020:5, Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av 
uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Här regleras vilka uppgifter som ska rapporteras. 

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Det är svårt att idag hitta all den information man behöver för att i förväg förbereda sig inför 
växtskyddssäsongen. Det finns behov av en gemensam portal där all viktig information kan samlas eller 
hittas via länk, exempelvis etikett, bruksanvisning, UPMA beslut, säkerhetsdatablad, utvecklingsskalor i olika 
grödor, hjälplistor för karenstider och andra användarvillkor etc. 
  

Varför är det ett problem? 
Kring användning av växtskyddsmedel finns omfattande lagkrav, både avseende arbetsmiljö, yttre miljö och 
konsumentskydd. Bekämpning ska i de flesta fall göras vid precis rätt tidpunkt, samtidigt som alla villkor 
för användning ska uppfyllas. Hur en etikett är utformad kan skilja mellan företag och det upplevs inte 
alltid så tydligt vad som är användarvillkor respektive rekommendation. För att inte missa något behöver 
lantbrukaren, trädgårdsföretagaren och sprutföraren förbereda arbetet noga. Riskerna med användningen 
behöver bedömas i förväg så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.  

För användaren är det alltid informationen på etiketten som gäller. De beslut som finns i 
Bekämpningsmedelsregistret riktar sig i första hand till produktinnehavaren och inte till användaren. 
Undantag är användning enligt beslutad UPMA, där informationen finns i Bekämpningsmedelsregistret. Inför 
planeringen av växtskyddssäsongen är det inte praktiskt att utgå från etiketter på fysiska dunkar. Det är 
också praktiskt svårt då man ofta inte har produkterna i lager. Att hitta motsvarande information genom att 
söka på nätet kan i vissa fall vara ett detektivarbete. Det är stor skillnad mellan växtskyddsföretagen hur lätt 
det är att hitta den senaste informationen på nätet. Det finns också en fara i att söka brett på internet då det 
är svårt att se dateringar på etiketterna.  

Ytterligare en svårighet är att de som arbetar med rådgivning och informationsspridning, och på så sätt 
tolkar användarvillkor, idag i första hand använder Bekämpningsmedelsregistret och i andra hand etikett och 
bruksanvisning. Likaså de som arbetar med tillsyn. För dem är det lättare att förbereda sig inför tillsynsbesök 
genom att utgå från Bekämpningsmedelsregistret, där alla produkter är samlade.  

Hur omfattande är problemet
Detta berör alla lantbruks- och trädgårdsföretag företag i Sverige där någon form av bekämpning med 
växtskyddsmedel utförs. Förslaget berör även alla som arbetar med rådgivning, informationsspridning och 
tillsyn.  

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Vad är målet?
Målet är att det i Sverige skapas en gemensam portal för växtskyddsinformation. Via denna går 
det att hitta all viktig information som behövs för att planera växtskyddsarbetet. såsom exempelvis 
Bekämpningsmedelsregistret, länkar till etiketter och bruksanvisningar, UPMA beslut, utvecklingsskalor, 
hjälplistor för karenstider och andra användarvillkor etc. 

Förslag på lösning
De förslag som kommit fram i projektet handlar om behovet av att skapa en gemensam portal för att 
underlätta informationsinhämtning. Inga regelverk berörs av förslaget utan främst handlar det om att samla 
branschen mot ett gemensamt mål, samt enas om vem som skulle vara huvudman för en portal, ansvara för 
driften samt hur detta ska finansieras. 

Växtskyddsrådet har på agendan att arbeta för att digitalisera information om växtskyddsmedel, där också 
Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister samt andra källor ingår. Ett arbete pågår också på 
Kemikalieinspektionen att förändra och utveckla Bekämpningsmedelsregistret. För en nå målet om en 
gemensam portal krävs dock ytterligare steg.  

Nollalternativ
Utan en gemensam portal kvarstår svårigheterna att i förväg inhämta information, vilket idag är mycket 
tidskrävande för lantbruksföretag, rådgivare, informatörer och tillsynspersonal.    

Regelverk
Vad vi kan se berörs inga regelverk av förslaget.

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Ur mjölkproducenternas perspektiv är problemet att diagnosticerande husdjurstekniker eller 
fruktsamhetsrådgivare inte får hormonbehandla behandlingsbara fruktsamhetsstörningar. 

Varför är det ett problem? 
Mjölkföretag idag har antingen regelbundna och förbokade besök av tekniker/husdjursassistent för 
att ha koll på djurens fruktsamhetsstatus. Vid besöken undersöks kor avseende dräktigheter och 
fruktsamhetsstörningar, dvs kor som inte visat brunst som förväntat. Vid besöken diagnostiseras även, 
med eller utan ultraljud, fruktsamhetsstörningar. För lantbrukaren vore det enklast och billigast att direkt få 
utfört eller ordinerats behandlingen. Idag är lösningen istället att ringa ut veterinär på ett icke akut ärende 
för att en gång till diagnosticera och sedan behandla djuret. För kon innebär det en ytterligare separation 
och undersökning. För personalen på gården innebär det ytterligare en tid och ett moment att passa in i 
de dagliga rutinerna. Och för veterinären en resa på ett uppdrag som redan är diagonsticerat. Inte sällan 
avstår djurägaren från att ringa ut och åtgärda påvisade fruktsamhetsstörningar av kostnads- och tidsskäl 
och låter istället kon gå till slakt. Att avstå insatser är troligen vanligare i mindre djurtäta områden, där 
seminveterinärers planerade behandlingsrundor är glesare och mer kostsamma för djurägaren. Både 
tidsaspekten att hinna få kon dräktig i tid spelar in i övervägandet och krass ekonomisk konsekvens med 
framkörningsavgifter och timtaxor beaktat. 

Exempel på fruktsamhetsstörningar är inaktiva äggstockar/anoestrus, tysta brunster, kvarstående gulkropp/
förlängd lutealfas, follikel- och luteincysta. 
  

Hur omfattande är problemet?  
Äggstockscystor har i litteraturen beskrivits förekomma från nära 1 % till 19 % av laktationerna. I studierna 
ses variation mellan besättningar och över säsong. 0,82 % är från en sammanställning av nära 600 000 
laktationer under 2005-2008 hos 15 000 besättningar i Norge. I denna siffra kan det antas finnas ett 
mörkertal då endast veterinärundersökta kor finns med. 

Vad är målet?  
Målet är att lösa delegering åt kvalificerade husdjurstekniker att utföra behandling på kor med 
fruktsamhetsstörningar i anslutning till undersökning och diagnosticering av kon.  
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Nollalternativ
Utan åtgärder kan problemet förväntas kvarstå. För företag i glesbygd kan det antas att fler kor kan 
förväntas gå till slakt med fruktsamhetsrelaterade orsaker jämfört med i mer djurtäta och besöksfrekventa 
områden. Med längre körsträckor blir kostnaden för att åtgärda enstaka djur högre då både avstånd och tid 
för att köra ut till gården är en direkt proportionell kostnad. 

Av stor vikt är insikten att förebyggande insatser till stor del kan påverka förekomsten av 
fruktsamhetsstörningar. I grova drag kan sägas att endometriter och kvarstående gulkropp påverkas i första 
hand av miljöfaktorer och follikelcystor påverkas kons energistatus. Problematiken är multifaktoriell och kan 
gynnas av en bredare diskussion och utredning för förebyggande insatser på gården. 

Motstridiga intressen
Både djurägare och branschen är angelägna om låg läkemedelsanvändning, och detta gäller även de 
läkemedel som skulle kunna komma till användning för fruktsamhetsstörningar. Användningen kan behöva 
övervakas, och alltför frekvent användning kan behöva utredas och återtas av veterinär. 

I branschen finns en stark ambition att produktionen inte ska förknippas med hormoner och hormonella 
preparat, varför det är av stor vikt att all användning av hormoner utförs av kvalificerade personer och är 
bedömd som väl avvägd.  

Fruktsamhetsstörningar har ofta en bakomliggande orsak. Exempel på bakomliggande orsaker kan finnas 
i förlossningsmiljön, kons immunstatus och hur hon haft det inför föregående kalvning, stress, smärta och 
energistatus. Vid frekvent förekomst av fruktsamhetsstörningar bör i första hand bakomliggande orsaker 
utredas och åtgärdas.

Regelverk  
SJVFS 2019:32, Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning D9 

Kontaktperson
Annica Hansson, Växa 
E-post: info@vxa.se
Telefon: 010 - 471 00 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Höjd gräns för 
förprövning av byggnader till tackor 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Förprövning krävs för den som bygger om, bygger till eller bygger nytt fårhus för mer än 19 vuxna får eller 
39 lamm. 

Varför är det ett problem? 
Förprövning upplevs som krångligt och dyrt för ett djurslag med så små krav på byggnaden som fåren har 
jämfört med till exempel kor eller grisar. Förprövning i sig kostar inget men underlaget som behöver skickas 
in vid förprövningen kräver ofta att man anlitar en byggnadskonsult till att göra ritningarna.  

Vad är orsaken till problemet?
En högre gräns för när förprövning krävs skulle enligt förslagsställaren gör det enklare för mindre gårdar att 
komma igång med fårproduktion 

Hur omfattande är problemet?  
År 2020 förprövades fårhus för knappt 5000 tackor. Mellan år 2016 – 2019 har antalet varierat mellan 
drygt 3 600 – knappt 10 900 enligt Jordbruksverkets förprövningsstatistik. Det är inte möjligt att säga hur 
många presumtiva fårägare det finns som väljer att inte starta med lammproduktion på grund av kraven på 
förprövning. 

Vad är målet?  
Målet med förslaget är att höja gränsen för när förprövning av fårhus krävs. Syftet är att underlätta nystart 
av lammproduktion.  

Nollalternativ
Syftet med förprövning är att får ska vistas i byggnader som uppfyller kraven i djurskyddslagen. Det totala 
antalet bestämmelser som finns för att starta med får upplevs som omfattande och betungande och medför 
ibland att personer som intresserat sig för fårhållning inte driver igenom sina planer. En sådan bestämmelse 
är kravet på förprövning av byggnader för får med fler än 19 vuxna tackor.
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Alternativa lösningar 
De vanligaste felen vid kontroll av så kallade tvärvillkor för får handlar inte om byggnader utan om får med 
för dåligt hull och får som klipps alltför sällan. Okunskap bland fårägarna tros vara orsaken till många av 
tvärvillkorsavvikelserna hos de med få får. Ett alternativ till förprövning i syfte att förbättra djurskyddet 
kan därför vara att införa ett krav på utbildning i hur man startar med får.  I anslutning till att en nybliven 
fårägare ska beställa öronmärken eller anmäler ett anläggningsnummer kan man koppla ett krav på att hen 
ska kunna visa upp ett intyg på genomförd grundutbildning i hur man startar med får. En sådan utbildning 
kan leda till bättre djurskydd än regler om förprövning där huvudsakligen stallar och ligghallars utformning 
och funktion bedöms.

Motstridiga intressen 
Svensk lammproduktion levererar kött som täcker endast 30 % av konsumtionen av lammkött i Sverige. 
Det finns alltså en stor potential att öka lammproduktionen. Dålig lönsamhet och betungande regelverk kan 
vara orsaker till den låga produktionen. Svensk lammproduktion utförs oftast som deltidsarbete eller hobby. 
Dessa mindre lantbruk med sina betande djur har stor betydelse för att bevara vårt landskap öppet och hålla 
landsbygden levande. Därför är det olyckligt om ett alltför omfattande regelverk leder till att produktionen 
begränsas. Dock ska inte svenskt lammkött produceras billigt på bekostnad av djurens välfärd. 

Måluppfyllelse 
Förslaget om att höja nivån för när det krävs förprövning av stallar för får föreslås bör kompletteras med 
krav på grundutbildning i fårskötsel för alla som avser att starta med får. 

Regelverk  
Syftet med regelverket är att uppfylla djurskyddskraven på fårs skydd och hälsa. 

1 §   Stall, andra förvaringsutrymmen och hägn, eller en del av en sådan anläggning, ska godkännas från 
djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de 
   1. uppförs, 
   2. byggs till eller byggs om, 
   3. ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt, eller 
   4. tas i anspråk eller inreds för djurhållning eller djuruppfödning som de tidigare inte har använts för. 
(Djurskyddsförordningen 2019:66 Kap 6) 

§3.  Kravet på förprövning gäller inte 1. om det antal djur som ryms på anläggningen, av det eller de 
djurslag som berörs av den planerade åtgärden, efter denna kommer att understiga a) 20 nötkreatur, b) 
15 vuxna grisar, c) 150 växande grisar, d) 20 vuxna får, e) 40 lamm, f) 20 vuxna getter, g) 40 killingar, h) 
500 fjäderfän utom strutsfåglar, i) 5 hästar, j) 5 alpackor, k) 5 lamor, l) 20 vuxna kaniner, m) 150 växande 
kaniner. (SJVFS 2019:12 L35) 

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping. 
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Inget krav på 
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Problembeskrivning
Förslagsställaren anser att får- och geträkningen kan slopas för fårägare som uppger antalet tackor i sin 
SAM-Ansökan.  

Vad är problemet?
Att slopa får- och geträkningen minskar den administrativa bördan. 

Varför är det ett problem? 
Det tar tid att fylla i underlaget för får- och geträkningen och arbetet upplevs som onödigt.    

Hur omfattande är problemet?  
Alla fårägare (ca 3500 företag) ska årligen lämna uppgifter om hur många får man har. Såväl antal tackor 
som baggar och lamm ska anges. 

Vad är målet?  
Målet med förslaget är att minska den administrativa bördan för företagarna. 

Nollalternativ
Statistik över antalet lantbruksdjur i Sverige har funnits i åtskilliga år. Den används i många olika 
sammanhang. Under några år räknades djuren både i juni och december. Denna dubbla statistik har 
lyckligtvis redan tagits bort. 

Alternativa lösningar
En alternativ lösning till decemberrapporteringen kan vara att djurägarna istället ska rapportera den 1 juni, 
som man gjorde tidigare. Då får man en mer riktigt bild av antalet får och lamm i Sverige. I december 
månad är de flesta tackor fårägarna inte tänkt behålla inför kommande säsong redan slaktade, så även 
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lammen. Vill man veta hur många får det finns under högsäsongen ger en statistik från juni månad en mer 
rätt bild. Å andra sidan vill näringen inte att antalet får och lamm ska överstiga 600 000 eftersom denna 
gräns är kopplad till krav på elektroniska öronmärken vilket näringen inte önskar sig. 

En mer användbar statistik för näringen vore att man vid fårräkningen även uppger ras. 

Det är också önskvärt att fårräkningsregistret blir bättre uppdaterat avseende besättningar som slutat. Dessa 
bör inte ligga kvar i registret som underlag för hur många kontroller Länsstyrelserna ska utföra under åren. 

Motstridiga intressen
Förslaget att ersätta delar av statistiken med uppgifter om hur många tackor en del lantbrukare uppger 
i sin SAM-Ansökan är inte hellt säker metod. Dels anger inte alla fårägare i sin SAM-Ansökan att de har 
några djur. Det gäller de lantbrukare som inte söker djurbaserade stöd, t ex om den sökande har sin gård i 
områden som inte medger djurbaserat kompensationsstöd, eller om man anser att det antal djur man har är 
för litet för att söka stöd för. Dels framgår det inte av SAM-Ansökan om den sökande uppgett totala antalet 
tackor hen har. Om fårägaren söker ”Ersättning för extra djuromsorg för får” anges det totala antalet djur 
som man vill söka för. Då specificeras inte om djuren är baggar eller tackor. Djurägaren uppger inte alltid sitt 
totala antal djur utan det antal hen vill söka ersättning för. 

Värdet av att ha en någorlunda rätt statistik via får- och geträkningen ska ställas mot det sämre och för 
myndigheten mer betungande arbetet att dels hämta mer osäkra uppgifter ur en del fårägares SAM-ansökan 
samtidigt som resten av uppgifterna fortfarande hämtas från får-och geträkningsregistret.  

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen; att veta hur många tackor, baggar och lamm det finns i Sverige kan inte anses vara lika god 
om den årliga fårräkningen delvis ersätts med uppgifter från SAM-Ansökningarna. 

Regelverk  
§3. Aktörer som håller får och getter på en anläggning ska räkna dessa en gång årligen för registrering 
hos Jordbruksverket. Sammanräkningen ska utföras mellan den 1 och 31 december. Resultatet av 
sammanräkningen ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 januari påföljande år.  (SJVFS 
2021:13) 

Kontaktperson
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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Vad är problemet?
Problemet är att fårägare måste skicka med ett transportdokument när djur transporteras till andras 
besättningar eller slakteri. För flera slakterier tillämpas ett undantag från denna regel. 

Varför är det ett problem? 
Transportdokumentet, som ska finnas med i fordonet, upplevs av en del fårägare som ett onödigt förmynderi 
som inte leder till vare sig minskad risk för smittspridning eller ökad möjlighet att kunna spåra smitta utöver 
krav på stalljournal och registrering av djuranläggningar. 

Vad är orsaken till problemet? 
Syftet med bestämmelsen är att kunna spåra smittor bland djur. Det för några år sedan tillkomna kravet 
att alla får med individuellt öronnummer som flyttas ska anges med sitt öronnummer har som syfte att 
underlätta mottagarens registring i sin stalljournal men finns ej angivet som krav i EUs förordning. 

Hur omfattande är problemet?  
Reglerna omfattar alla får som flyttas mellan olika fårägare samt en del djur som går direkt till slakt. 

Vad är målet?  
Målet med förslaget är att ta bort kravet på transportdokument. Bestämmelser om transportdokument 
regleras i EUs förordning EU2016/429. Där framgår att transportdokument inte krävs om uppgifterna finns 
tillgängliga på annat sätt. Korrekt förd stalljournal samt korrekt anmälda djuranläggningar räcker för att 
uppfylla kravet på möjlig smittspårning. Förordningens punkt 103 rekommenderar medlemsstaterna att 
minimera byråkratin: ”(103 För att minska de administrativa bördorna bör registrering och godkännande om 
möjligt integreras i ett befintligt system för registrering eller godkännande som den berörda medlemsstaten 
redan har inrättat för andra ändamål.” 

Företagens arbetsbörda minskar, djurhälsan bibehålls, miljön påverkas i endast i form av minskad mängd 
papper som annars ska hanteras och sparas i minst 3 år. 

Nollalternativ 
Kravet på transportdokument och problemet dvs tidsåtgången för att hantera och spara dessa kommer att 
kvarstå om inget görs. förelägganden med viten. Även böter finns i straffskalan, men då ska det mycket till 
så dessa har inte utdömts till dagens datum enligt Jordbruksverkets Milan Mirosavljevic. 
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Alternativa lösningar 
Det verkar som att kravet från EUs regelverk kan uppfyllas enbart med nu gällande bestämmelser 
om registrering av anläggning samt användandet av stalljournal. För besättningar anslutna till 
fårdataprogrammet Elitlamm Avel och Produktion förs djuren elektroniskt mellan säljare och köpare. Därmed 
ger transportdokumentet ingen extra information eller mervärde.  

Motstridiga intressen 
Det bör inte finnas några motstridiga intressen som vill behålla transportdokumenten. Frågan har 
tidigare väckts av Jordbruksverket (personligt meddelande av Milan Mirosavljevic, Jordbruksverket). Det 
är oklart hur och hos vem, men det är svårt enligt honom att ändra på regler som gemensamt i EU. 
I den nya djurhälsoförordningen finns fortfarande krav på transportdokument men de heter numera 
förflyttningsdokument. 

Måluppfyllelse 
Arbetsinsats och svårigheter för fårägaren att hålla reda på när all dokumentation ska ske torde minska om 
döda djur får registreras i stalljournalen och rapporteras till förflyttningsregistret den dag de dör men att 
detta inte behöver sammanfalla med den dag de döda djuren hämtas av Svensk Lantbrukstjänst. Denna 
möjlighet bör komplettera och inte ersätta nuvarande bestämmelse; att djuren ska rapporteras den dag de 
lämnar gården 

Regelverk  
Varje gång du flyttar djur till en annan djurhållares produktionsplats/anläggning ska ett transportdokument 
följa med djuret/djuren. Dokumentet ska sparas på den mottagande produktionsplatsen i 3 år.  

45 § Det förflyttningsdokument som ska åtfölja får och getter enligt artikel 113.1 b och grisar enligt artikel 
115 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 kan vid transport till slakteri utgöras av 
intransportsedlar godkända av Jordbruksverket (SJVFS 2021:13).31   

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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Vad är problemet?
Ändring av registreringsnummer bör göras mer restriktivt jämfört med idag. Ändringar bör begränsas till 
miljömässigt motiverade förändringar, t.ex. ändring av växtskyddsproduktens egenskaper, användning eller 
användningsvillkor.   

Varför är det ett problem? 
I dag kan registreringsnummer på ett växtskyddsmedel ändras av skäl som inte har med produktens 
användning att göra. Detta skapar problem ute hos de lantbruksföretag som använder produkterna. Dels 
måste produkter som inte längre är godkända lämnas till destruktion, trots att motsvarande produkt finns 
på marknaden. Dels måste befintliga tillstånd för exempelvis bekämpning inom vattenskyddsområden eller 
hårdgjorda ytor kompletteras.  

I dag skapar detta onödig administration, både för lantbrukare och myndigheter. Det innebär också 
kostnader i form av kostnad för destruktion samt kostnad för att komplettera gällande beslut. Därtill kan 
lantbrukare drabbas hårt av att göra fel, både i form av polisanmälan och tvärvillkorsavdrag, vilket inte är 
skäligt om det inte finns miljömässiga skäl. Det är heller inte resurseffektivt att destruera växtskyddsmedel 
som fortfarande finns på marknaden fast under annat registreringsnummer.    
  

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör alla företag i Sverige där någon form av bekämpning utförs. 

Vad är målet?  
Att registreringsnummer enbart ändras då det finns miljömässiga skäl såsom ändrade produktegenskaper, 
ändrad användning eller ändrade användningsvillkor.  

Förslag på lösning
Att Kemikalieinspektionens rutiner ändras vad gäller skäl för byte av registreringsnummer.  
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Nollalternativ
Att behålla rutinerna som de är idag betyder administration och kostnader för både lantbrukare och 
myndigheter. Därtill finns det stor risk för sanktioner för lantbrukare som missar.  

Om en ändring av Kemikalieinspektionens rutiner inte kan göras behöver man se över lagstiftningen på 
andra områden. Det är då angeläget att se över den lagstiftning som reglerar ansökan om tillstånd för 
kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde och på hårdgjorda ytor. Om ansökan och beslut kan fattas 
utifrån aktivt ämne behöver kompletteringar inte göras så länge den nya produkten ligger inom ramarna för 
det som prövats vid tillståndsgivningen.  

Det hade också varit angeläget att se över den lagstiftning som reglerar när produkter ska lämnas till 
destruktion. Dagens tolkning är att produkter inte får förvaras på gården vid samma datum som de inte 
längre får användas. Det är praktiskt mycket svårt att leva upp till detta. Ur miljösynpunkt är det heller inte 
rimligt. Dessa tidsfrister regleras dock av en EU-förordning, vilket innebär att det är svårt att ändra. 

Regelverk  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden innehåller grundbestämmelserna kring hur godkännandeprocessen ska gå 
till. Denna förordning reglerar också hur länge en produkt maximalt får användas efter att godkännandet 
upphör.    

Reglerna om tillståndsplikt vid spridning på särskilda områden finns i bekämpningsmedelsförordningen, 
2 kapitlet 40 paragrafen, samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig 
hantering av växtskyddsmedel och (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter. 

Kontaktperson
Anette Bramstorp, HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Möjlighet att 
föranmäla får till förflyttningsregistret 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Problemet är att djur som ska hämtas med kadaverbilen inte går att anmäla till fårförflyttningsregistret innan 
eller den dag de dör. 

Varför är det ett problem? 
Döda djur ska tas omhand och i de flesta fall hämtas de av Svensk Lantbrukstjänst AB. När anmälan om 
hämtning är gjord till Svensk Lantbrukstjänst via Internet hämtas djuret/djuren inom 3-5 arbetsdagar 
beroende på vilken tid på året djuret ska hämtas. Djurägaren kan inte registrera förflyttningen i 
fårförflyttningsregistret när anmälan görs utan behöver hålla reda på vilken dag djuret blev hämtat för 
att därefter anmäla förflyttningen. Om djurägaren planerar att avliva ett djur, vet företagaren ibland om 
det dagen innan och det vore då praktiskt att rapportera in det in i registret när samtidigt med annan 
registrering. Det är lätt att glömma av att registrera, om man inte kan göra allt arbete på en gång.   

Vad är orsaken till problemet? 
Det går inte att anmäla döda djur den dag de dör.  

Hur omfattande är problemet?  
Problemet omfattar alla djur som dör utan att skickas till slakt. Alla fårägare som får dödfödda lamm 
och som har djur som självdör eller avlivas på gården berörs. Förra året gjordes 4998 anmälningar till 
förflyttningsregistret av döda djur och 8300 djur hämtades av Svensk Lantbrukstjänst vid dessa tillfällen. 
(Personligt meddelande från Lena Lund, Jordbruksverket).  

Vad är målet?  
Det borde kunna vara möjligt att få anmäla döda djur samma dag som de dör, eller tidigare och inte tvunget 
den dag de hämtas av kadaverbilen. Om ett djur ska avlivas, vet företagaren många gånger om det dagen 
innan. Enligt Lena Lund på djurregisterenheten görs detta redan för nötkreatur som dör på gården. I 
praktiken borde det inte ens behöva leda till en regelförändring utan bara justera programmet för anmälan 
så att det produktionsplatsnummer som står som mottagare i registret för  kadaver SE888888  inte har  
spärrdatum samma dag utan att programmet ”förstår” om djurägaren anmält ett dött djur upp till 5 dagar 
tidigare än vad Svensk Lantbrukstjänst anmält som hämtdatum.  

Nollalternativ 
Görs ingen regelförändring eller omarbetning av anmälningsförfarandet för fårkadaver kommer det fortsatt 
krävas att fårägaren håller koll på när kadaverbilen kommer och hämtar de avlidna fåren. Så länge anmälan 
i rätt tid och på rätt dag inte utgör grund för tvärvillkorsavdrag eller andra avdrag på jordbrukarstöden anser 
undertecknad att detta inte är något stort problem om djurägaren anmält sig till den påminnelsetjänst via 
sms som fårförflyttningsregistret erbjuder. Då räcker det att fårägaren anmäler sina djur efter att hen fått 
påminnelse av Jordbruksverket via sms. 
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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I nuläget medför det inga straffavgifter eller avdrag på jordbrukarstöden att anmäla för sent. Ändras 
tolkningen av reglerna så att man inte följer regelverket kan det resultera i förflyttningsförbud och 
förelägganden med viten. Även böter finns i straffskalan, men då ska det mycket till så dessa har inte 
utdömts till dagens datum enligt Jordbruksverkets Milan Mirosavljevic. 

Alternativa lösningar 
En alternativ och bättre lösning enligt förslagsställaren är att döda får ska kunna anmälas till 
fårförflyttningsregistret den dag de dör istället för den dag de hämtas av kadaverbilen. Med detta förfarande 
kan fårägaren göra all dokumentation i samband med att de döda djuren förs ut ur stallet, både rapportera 
händelsen till förflyttningsregistret samt göra samma registrering i stalljournalen. Använder fårägaren 
fårdataprogrammet Elitlamm görs registreringen även här vid samma tillfälle. 

Motstridiga intressen 
En god tanke bakom regeln att får ska rapporteras till förflyttningsregistret den dag de hämtas och inte 
den dag de dör, är att detta underlättar för fårägaren. Under lamningsperioden är det vanligt att fårägaren 
samlar flera döda lamm i en härför avsedd frys. Lammen kan ha dött vid olika tider under lamningsperioden 
men anmäls för kadaverhämtning vid ett och samma tillfälle för att det är smidigare och för att fårägaren 
ska spara pengar.   

Om djurägaren rapporterar till fårförflyttningsregistret varje dag ett lamm dör blir det svårare att följa 
motrapporteringen om flera djur skickas vid ett och samma hämtningstillfälle. 

Om regeln ändras så att alla får ska anmälas samma dag de dör kanske möjligheten att samla djur 
församtidig avhämtning försvinner? I så fall har vi en sämre bestämmelse för flertalet fårägare än om den 
som ställt önskemålet om regelförändring får igenom sitt önskemål. 

Måluppfyllelse 
Arbetsinsats och svårigheter för fårägaren att hålla reda på när all dokumentation ska ske torde minska om 
döda djur får registreras i stalljournalen och rapporteras till förflyttningsregistret den dag de dör men att 
detta inte behöver sammanfalla med den dag de döda djuren hämtas av Svensk Lantbrukstjänst. Denna 
möjlighet bör komplettera och inte ersätta nuvarande bestämmelse; att djuren ska rapporteras den dag de 
lämnar gården 

Regelverk  
35 § Rapportering av förflyttningar av får och getter enligt artikel 113 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 ska ske antingen till Jordbruksverket eller till en organisation som har utsetts av 
Jordbruksverket.23 Rapportering ska ske senast 7 dagar efter mottagande eller avsändande av djuren. Vid 
förflyttning av får och getter till och från Sverige och vid införsel eller export ska uppgift om avsändar- eller 
mottagarland rapporteras i enlighet med bilaga 2 istället för anläggningens registreringsnummer. Aktörer 
som håller får och getter behöver inte rapportera förflyttningar mellan egna anläggningar som ligger inom 
samma eller angränsande kommuner. Detta gäller inte för aktörer som bedriver slakteriverksamhet. För 
slaktade djur på ett slakteri ska rapportering av uppgifter ske enligt Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 2016:25) om slakteriers rapportering avseende slaktade djur. (SJVFS 2021:13) 

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Möjlighet till 
mindre ökning av djurantal i befintliga 
miljötillstånd  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Sammanfattning
Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet är en omständlig och kostsam process för företagen. När 
företaget har ett befintligt tillstånd bör det finnas möjlighet till mindre ändringar inom tillståndet, för 
att inte behöva söka om ett tillstånd. Mindre ändringar kan exempelvis vara mindre utökning av antalet 
djurenheter eller platser för djurproduktion (förslagsvis max 10%). Företagsutveckling sker kontinuerligt i 
lantbruksföretag vilket ibland är svårt att ta höjd för i tillståndsprövningen. En mindre produktionsförändring 
behöver inte påverka människors hälsa eller omgivande miljö.  

För att minska den kostnad och arbetsinsats som krävs i samband med mindre ändringar krävs ett 
förtydligande i miljöprövningsförordningen. Det bör där framgå att mindre utökningar inte per automatik är 
tillståndspliktiga utan att en bedömning görs i varje enskilt fall.  

Vad är målet?
Miljöprövningsförordningen (svensk lagstiftning) behöver ändras så att det finns ett förtydligande kring 
möjligheten att utöka tillstånd utan prövning 

Vad är problemet? 
Ändringar av djurenheter eller antal platser för djur i befintliga tillstånd till djurhållning bedöms nästan alltid 
av myndigheten innebära betydande olägenhet för miljön och människors hälsa och därmed måste hela 
tillståndet sökas om. Detta gäller även om utökningen är liten och till synes inte påverkar omgivningen. 
Företag utvecklas kontinuerligt och exakt produktion går inte alltid att förutse i tillståndsprocessen. 
Förändringarna hos företag med tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan till exempel innebära att ytterligare 
några platser för nötkreatur byggs till eller ändras från ungdjur till vuxna djur eller att inredning i hönsstall 
ändras för att anpassas till nya regelverk samt omvärldens krav och förväntningar. För att använda befintliga 
resurser på ett optimalt sätt kan då i vissa fall djurantalet öka. En strikt tillämpning av övre gräns för tillåtet 
djurantal i tillståndet är då problematisk, om det krävs en långdragen och kostsam tillståndsprövning för en 
liten ändring. 
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Varför är det ett problem?  
Att söka om ett miljötillstånd är tidskrävande och kostsamt för företag. Företag drar sig för att söka tillstånd, 
vilket hämmar företagsutvecklingen och den svenska livsmedelsproduktionen. 

Vad är orsaken till problemet?  
Otydlighet i miljöprövningsförordningen och de allmänna hänsynsreglerna vilket innebär att alla utökningar 
av djurantal, även marginella, kräver att hela tillståndet söks om. 

Hur omfattande är problemet?
I Sverige finns totalt ca 320 företag som har tillstånd för fjäderfä eller grisproduktion och ca 100 företag som 
bedriver tillståndspliktig verksamhet med nötkreatur. Alla dessa berörs inte av förslaget, men antalet som 
berörs kommer troligen att öka då strukturrationaliseringen som pågår inom lantbruket innebär att fler och 
fler företag blir tillståndspliktiga. 

Fler företagare ska kunna expandera smidigare för att målen i livsmedelsstrategin ska kunna nås. 

Regelverk  
• MKB-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 
• Miljöbalken 1998:808 
• Miljöprövningsförordningen. 2013:51 
• Miljöbedömningsförordningen: 2017:966 
• IED-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU av den 24  november 2010  
 om industriutsläpp 

Kontaktperson
Malin Hagbardsson, LRF 
E-post: malin.hagbardsson@lrf.se 
Telefon: 010-184 40 00

Helena Andreason, LRF
E-post: helena.andreason@lrf.se 
Telefon: 010-184 40 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Regenerativ 
betesdrift/året runt bete - förändrat 
aktivitetskrav  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Inom EU:s stöd och ersättningar finns aktivitetskrav för direktstöd, framförallt gårdsstödet, som årligen 
behöver uppfyllas för att ge rätt till stöd. Aktivitetskravet gäller för all mark som redovisas i SAM-ansökan 
och innebär att marken ska ha odlats, betats, slagits av, jordbearbetats eller putsats senast den 31 
oktober varje år. Även miljöersättningar för betesmarker, vallersättning, kompensationsstöd samt ekologisk 
produktion har krav på att skötas genom aktiv jordbruksverksamhet.  

Med förändrat klimat och med ett ökat intresse för regenerativ betesdrift kan aktivitet på jordbruksmark ske 
även efter den 31 oktober.  

Varför är det ett problem? 
Om aktivitetskravet inte är uppfyllt den 31 oktober kan det innebära att marken underkänns som 
jordbruksmark och därför inte klassas som stödberättigad. 
  

Hur omfattande är problemet?  
Denna typ av djurhållning är just nu ganska ovanlig men ökar för djurslagen nöt och får. Ett förändrat klimat 
kan innebära att fler företag vill använda åretruntbete. 

Vad är målet?  
Regelverken behöver därför anpassas för att möjliggöra skötsel av markerna året runt.  Ett anpassat 
aktivitetskrav inklusive modell för skötselplan för åretruntbete är framtaget och i drift i CAP 2023. 

Förslag på aktivitetskrav: Aktivitetskravet för gårdsstödsberättigad mark ska anses uppfyllt om det finns en 
betesplan som visar när skiftet ska betas även om det inträffar efter 31 oktober. 

Förslag på lösning
En lösning är att förändra perioden för när aktivitet ska ha skett på jordbruksmark till att omfatta hela 
kalenderåret. 
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Alternativ lösning
En alternativ lösning är att för marker där aktivitetskravet inte är uppfyllt ska det senast den 31 oktober 
finnas en plan för hur marken ska skötas under vintermånaderna. Planen ska säkerställa att marken används 
som jordbruksmark under kalenderåret. Vinteraktiviteten på marken innebär både bete och jordbearbetning 
genom upptrampning av mark, vilket är en del av skötselmetoden för regenerativ betesdrift. 

Ett annat alternativ är att tydligt definiera vad som ska klassas som regenerativt lantbruk och för dessa 
förändra aktivitetskravet. 

Motstridiga intressen
Aktivitetskravet har sitt ursprung i att stöd och ersättningar ska lämnas till aktiva jordbrukare samt att 
säkerställa att jordbruksmark inte övergår till mark son inte är brukningsbar. En mer extensiv skötsel kan bli 
svår att motivera.  

Den alternativa lösningen som innebär att företagen upprättar en skötselplan för perioden efter 31 oktober 
innebär ökad administrativ börda.  

Alternativet att definiera vad som ska klassas som regenerativt lantbruk och för dessa förändra 
aktivitetskravet kräver någon typ av klassificering eller certifiering. Detta för att tydliggöra vilka som kan 
använda sig av ett förändrat aktivitetskrav för att uppfylla stödvillkoren. Då konceptet med regenerativt 
lantbruk innebär att åtgärder och aktiviteter anpassas till platsbundna förutsättningar är en enhetlig 
definition svår att utforma. En skarp definition kan innebära att vissa företag exkluderas då det regenerativa 
lantbruket är mångfacetterat och åtgärder är starkt kopplade till markernas förutsättningar. Detta alternativ 
bedöms därför som minst lämpligt.   

Nollalternativ
Om regelverket med aktivitetskrav inte förändras för företagare med åretruntbete kommer detta att försvåra 
och därmed begränsa antalet företagare som vill utveckla denna driftsform.   

Regelverk  
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:41) om direktstöd. (SJVFS 
2018:40). §9. 

Kontaktperson
Hushållningssällskapet Halland, Växa och LRF
Telefon: 035-465 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Slopat krav 
på rapportering av får mellan egna 
anläggningar  

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Rapportering till fårförflyttningsregistret upplevs som onödig och tidskrävande. Att behöva rapportera vissa 
förflyttningar mellan egna anläggningar känns omotiverat och tillför ingen tillräcklig information vid ett 
eventuellt smittutbrott. 

Varför är det ett problem? 
Onödig administration och syftet med dessa utvalda rapporteringar kan ifrågasättas.  

Vad är orsaken till problemet? 
Rapportering av fårförlyttningar behövs, enligt Jordbruksverkets hemsida, för att kunna spåra djur om 
det blir ett sjukdomsutbrott. Registret sägs också användas vid handläggning och kontroll av stöd. 
Rapporterandet upplevs som betungande och nyttan med registret ifrågasätts. 

Hur omfattande är problemet?  
Målet med förändringen är att minska på regelbördan. Vid sjukdomsutbrott kan det nya 
djuranläggningsregistret tillsammans med djurägarnas stalljournaler användas. Förflyttningar av djur ska 
skrivas in i stalljournalen inom 48 timmar, uppgifter till förflyttningsregistret behöver inte rapporteras in 
förrän inom 7 dagar. Med dagens teknik bör det via, sms och mail, gå att hämta in senaste uppgifter från 
djurägarnas stalljournaler tillräckligt snabbt. Hos de djurägare som använder digital stalljournal bör det 
dessutom gå att hämta in mer exakta uppgifter på individnivå än vad som är möjligt i förflyttningsregistret. 
Vid handläggning och kontroll av stöd behövs endast den årliga får- och geträkningen. Det är den som ligger 
till grund för hur många kontroller som ska utföras varje år. 

Alternativa lösningar
En alternativ lösning är att slopa hela förflyttningsregistret och istället använda anläggningsregistret och 
stalljournalerna. Får- och geträkningsregistret bör vara kvar. Behöver myndigheten statistikuppgifter från 
destruktionsanläggningar och slakterier kan dessa också vara kvar alternativt rapporteras på annat sätt. 
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Motstridiga intressen
Jordbruksverkets djurhälsoenhet använder inte registret för närvarande enligt Ann-Christine Ring 
(Jordbruksverket). Sandra Ögren på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet menar att registret behövs 
vid en eventuell epizooti eftersom man då inte kan förlita sig på att djurägarna skött sina stalljournaler. 
Dessutom menar hon att det går snabbare att få fram den information som finns i förflyttningsregistret 
och att det går att göra sammanställningar och få fram statistik på ett bättre sätt än om man ska få fram 
uppgifterna via stalljournalerna. 

Måluppfyllelse
Ett slopat krav på registrering av förflyttningar mellan egna anläggningsnummer som ligger utanför 
kommunen eller angränsande kommuner bör vara genomförbart utan att risken för smittspridning ökar. 
Detta förutsatt att myndigheten istället inhämtar uppgifter via anläggningsregistret och stalljournalerna. 

Regelverk
§35. Rapportering av förflyttningar av får och getter enligt artikel 113 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 ska ske antingen till Jordbruksverket eller till en organisation som har utsetts 
av Jordbruksverket.23 Rapportering ska ske senast 7 dagar efter mottagande eller avsändande av djuren. 
(SJVFS 2021:13) 

Aktörer som håller får och getter behöver inte rapportera förflyttningar mellan egna anläggningar som ligger 
inom samma eller angränsande kommuner. 

Kontaktperson 
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Staten ska 
finansiera rovdjursavvisande stängsel   

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Problemet är att de regelverk som nu styr bidrag till rovdjursavvisande stängsel är finansierade dels av rena 
skattemedel i viltskadeanslaget, dels av landsbygdsprogrammet. Det finns begränsningar i stödsystemet som 
får stora konsekvenser för djurägarna.  

Varför är det ett problem? 
Problemet är att de regelverk som nu styr bidrag till rovdjursavvisande stängsel är finansierade dels av rena 
skattemedel i viltskadeanslaget, dels av landsbygdsprogrammet. När det gäller stängsel kan bidrag ges från 
landsbygdsprogrammet till uppsättning av stängsel med en begränsad summa per löpmeter stängsel. Dessa 
bidrag administreras av Jordbruksverket via länsstyrelserna. Det gäller på s.k. blocklagd mark. För bidrag 
till stängsel på icke blocklagd mark kan bidrag ges från viltskadeanslaget. Det anslaget administreras av 
Naturvårdsverket via länsstyrelserna. Bidrag till underhåll av stängsel kan ges med stöd av Förordningen 
om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador 
(2017:1254). Nackdelen med det bidraget är att det är begränsade till en högsta summa av 20 000 Euro 
under en treårsperiod. 

Det finns en mängd stöd av mindre betydelse. Det som hände under torkåret 2018 var att många bönder 
fick andra typer av stöd av mindre betydelse. De nådde då snabbt maxbeloppet för stöd av mindre 
betydelse. Vid senare ansökningar för bidrag i rovdjurssammanhang blev svaret från myndigheter att nya 
stöd inte kan ges, eftersom den sökande redan hade fått sitt maximala stödbelopp i samma treårsperiod. 
Regelverket som medger bidrag till underhåll av rovdjursavvisande stängsel blir alltså värdelöst så fort den 
sökande fått vissa andra stöd av mindre betydelse. Det bör observeras att stöden i samband med torkåret är 
ett exempel. Flera andra stöd av mindre betydelse kan medföra att bidrag i samband med rovdjursangrepp 
inte kan ges. Detta leder till oacceptabla effekter för den enskilda. De drabbade kan heller inte se någon 
logik eller samband när de blir ”straffade” i samband rovdjursangrepp p.g.a. andra bidrag som inte har 
någonting med rovdjursförekomst att göra.  

Om staten i alla avseenden finansierar material, uppsättning och underhåll av s.k. rovdjursavvisande 
stängsel skulle det bidra till färre rovdjursskadade och rovdjursdödade tamdjur, bättre ekonomi i djurhållande 
landsbygdsföretag och i viss mån ökad acceptans för rovdjurspolitiken.  

Hur omfattande är problemet?  
Det är svårt att kvantifiera. Det finns ingen lätt tillgänglig statistik. Ett problem för närvarande är även att det 
saknas medel i Iandsbygdsprogrammet för bidrag till stängsel. 
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Vad är målet?  
Alla merkostnader som orsakas av rovdjursförekomst och rovdjursangrepp bör ersättas till 100 %. 
Ersättningarna bör tas från rena skattemedel, eftersom finansiering från landsbygdsprogrammet 
konkurrerar med t.ex. investeringsstöd och annat som gynnar landsbygdsföretagande. Det skulle medföra 
ökad lönsamhet för företagen, bättre djurhälsa, bidrar till att bibehålla biologisk mångfald och minskat 
näringsläckage genom att betesmarker bibehålls eller kan utökas. Vårt förslag innebär att acceptans för 
rovdjurspolitiken kan öka. 

Nollalternativ 
Problem med för små eller uteblivna bidrag och ersättningar i samband med rovdjursförekomst minskar 
viljan att hålla tamdjur och därmed minskar framtidstro och möjligheter att utveckla djurhållande företag. 
Om inget görs ökar problemet, eftersom varg och lodjur ökar och sprider sig i södra Sverige där stor del av 
tamdjursproduktion finns. 

Motstridiga intressen 
I det här fallet är det snarast konflikten om vilka medel som ska användas till vad som är problemet, se 
ovan. 

Regelverk  
- Viltskadeförordning (2001:724) Naturvårdsverket 

- Förordningen om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande 
av viltskador (2017:1254) Naturvårdsverket 

- SJVFS 2016:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar 
samt stöd för lokalt ledd utveckling, 181 – 183 §§ Jordbruksverket 

- Förordningarna baseras på EU-lagstiftning i den meningen att alla beslut om bidrag som går från stat till 
företag måste ske i enlighet med EU:s statsstödsregler. 

Kontaktperson 
Anders Wetterin, LRF
E-post: info@lrf.se
Telefon: 010-184 40 00 

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Ta bort  
förflyttningsregistret för får

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Alla förflyttningar till och från en fårgård (förutom en del av förflyttningarna mellan egna anläggningar) ska 
rapporteras till Jordbruksverkets förflyttningsregister 

Varför är det ett problem? 
Rapporteringar till förflyttningsregistret upplevs som en onödig arbetsbelastning av flera fårägare. 
Utredarens uppfattning är att det saknas en hel del rapporteringar eftersom många fårägare  inte tycker att 
registret har något värde. 

Vad är orsaken till problemet?
Rapportering av fårförlyttningar behövs, enligt Jordbruksverkets hemsida, för att kunna spåra djur om det 
blir ett sjukdomsutbrott. Registret sägs också användas vid handläggning och kontroll av stöd. 

Hur omfattande är problemet
Rapporteringskravet omfattar alla fårägare, destruktionsanläggningar och slakterier. 
Totala antalet utrapporteringar är 31815 st och omfattar 302300 djur. Av dessa är 234547 djur som skickas 
till slakt och 8300 djur som sänds till Svensk Lantbrukstjänst för destruktion. Det är drygt 59000 av de 
rapporterade djuren (knappt 20%) som inte går till slakt eller destruktion. 21355 djur saknar motrapport.  

Vad är målet?
Målet är att slopa förflyttningsregistret och istället hämta in eventuella uppgifter som behövs för att 
smittbekämpa från anläggningsregistret och stalljournalerna. Får- och geträkningsregistret bör vara kvar. Om 
det behövs rapporter från destruktionsanläggningar och slakterier kan dessa fortsatt finnas kvar.  
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Nollalterativ
Regelbördan förändras inte om förflyttningsregistret finns kvar.  

Idag saknar ca 10% av rapporteringarna en motrapport, dessutom finns det troligen en hel del förflyttningar 
som inte rapporteras alls. Rapporter från slakteri och Svensk Lantbrukstjänst motsvarar knappt 2/3 av alla 
rapporterade förflyttningar.  

Vidare behöver får- och geträkningsregistret  uppdateras med uppgifter över vilka som upphör med sin 
produktion. 

Alternativa lösningar
Målet med förändringen är att minska på regelbördan. Vid sjukdomsutbrott kan det nya 
djuranläggningsregistret tillsammans med djurägarnas stalljournaler användas. Förflyttningar av djur ska 
skrivas in i stalljournalen inom 48 timmar, uppgifter till förflyttningsregistret behöver inte rapporteras in 
förrän inom 7 dagar. Med dagens teknik bör det via, sms och mail, gå att hämta in senaste uppgifter från 
djurägarnas stalljournaler tillräckligt snabbt. Hos de djurägare som använder digital stalljournal bör det 
dessutom gå att hämta in mer exakta uppgifter på individnivå än vad som är möjligt i förflyttningsregistret. 
Vid handläggning och kontroll av stöd behövs endast den årliga får- och geträkningen. Det är den som ligger 
till grund för hur många kontroller som ska utföras varje år.

Motstridiga intressen
Syftet med registret kan ifrågasättas. Jordbruksverkets djurhälsoenhet använder inte registret för närvarande 
enligt Ann-Christine Ring (Jordbruksverket). Sandra Ögren på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet 
menar dock att registret behövs vid en eventuell epizooti eftersom det är mer effektivt att använda 
sig av ett register i en utbrottssituation, än att vara hänvisad till att ringa runt eller på annat sätt få 
del av informationen i journalerna. Registret får egentligen först ett värde om det skulle komma in en 
allvarlig smittsam sjukdom som t.ex. mul- och klövsjuka, då arbetet behöver gå snabbt och det kan vara 
många berörda. Registret är alltså inte något som används ofta, men det behöver finnas på plats för 
utbrottssituationer. Dessutom menar hon att det går att göra sammanställningar och få fram statistik på ett 
bättre sätt än om man ska få fram uppgifterna via stalljournalerna. 

Måluppfyllelse
Ett slopat förflyttningsregister sparar pengar och arbete för myndigheten och djurägarna. Idag upplevs 
förflyttningsregistret som inte helt komplett. Vid ett sjukdomsutbrott måste de drabbade djurägarna ändå 
kontaktas. Vilka dessa är i ett drabbat smittområde framgår av anläggningsregistret. Vill man smittspåra 
enstaka individer går det inte att göra så med hjälp av förflyttningsregistret, då måste man använda 
stalljournalen i alla fall. 

I EUs  förordning EU2016/429 punkt 103 rekommenderas medlemsstaterna att minimera byråkratin: ”(103 
För att minska de administrativa bördorna bör registrering och godkännande om möjligt integreras i ett 
befintligt system för registrering eller godkännande som den berörda medlemsstaten redan har inrättat för 
andra ändamål.” 

Med tanke på hur liten andel djur i rapporterna  som inte går direkt till slakt eller destruktion  borde 
det räcka att rapportera förflyttningar mellan övriga anläggningar, alternativt ersätta dessa delar av 
förflyttningsregistret med  enbart anläggningsregistret och stalljournalerna.  

Får-och geträkningsregistret används för att bestämma antalet kontroller av olika djurbaserade stöd. Den 
delen av registret påverkas inte av förslaget men det vore önskvärt att registret uppdateras med uppgift om 
vilka fårägare som upphör med sin verksamhet.

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Regelverk
§35. Rapportering av förflyttningar av får och getter enligt artikel 113 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/429 ska ske antingen till Jordbruksverket eller till en organisation som har utsetts 
av Jordbruksverket.23 Rapportering ska ske senast 7 dagar efter mottagande eller avsändande av djuren. 
(SJVFS 2021:13) 

Aktörer som håller får och getter behöver inte rapportera förflyttningar mellan egna anläggningar som ligger 
inom samma eller angränsande kommuner.

Kontaktperson
Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping
E-post: HUSH.F@hushallningssallskapet.se
Telefon: 036-39 88 70



Förenklingsförslag: Tillåt alternativa 
system för individmärkning av får och 
nötkreatur 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Idag är bara öronmärken i plast godkända som märkning av nötkreatur. Djuren tappar ofta dessa brickor och 
det skapar betydande merarbete för företagaren samt lidande för djuren när djuren behöver märkas om. Att 
inte har djuren korrekt märkta kan dessutom få stora ekonomiska konsekvenser för företaget.  

Varför är det ett problem? 
Regelverken för märkning/identifiering av livsmedelsproducerande djur är en nödvändighet för att säkerställa 
en effektiv smittspårning samt säkra livsmedel. Regelverken härstammar från EU och hanteras därefter av 
Jordbruksverket. 

På gårdsnivå bidrar dock dessa regler till stor oro då kraven är svåra att uppfylla i praktiken. Det är oerhört 
kostsamt att göra fel, till exempel att ha djur som inte uppfyller kraven på en helt korrekt märkning. 
Plastbrickorna klias sönder mot såväl träd som stallinredning eller fastnar i buskage ute på betet. Tappade 
brickor är en del av djurhållningen. Att rent praktisk sätta dit ett märke på nytt är inte helt enkelt. Det är till 
exempel svårt på ett löst djur i en hage, då det krävs att djuret fångas in samt fixeras i ett undersökningsbås 
eller liknande.  

Det är också kostsamt att beställa nya öronbrickor. Dagens plastbrickor med individnummer beställs när en 
individ tappat en bricka. Själva brickan är inte dyr, dock tillkommer vid varje beställning expeditionsavgift 
samt fraktkostnader vilket gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att beställa en bricka i taget. Ytterligare 
en begränsning är antalet siffror, större gårdar har redan nu behov av att kunna ha 5 siffror. Detta problem 
undviks med alternativa märkningssystem.  

Att tillåta att djur märks med chip skulle eliminera problemet med tappade brickor. Dock är det viktigt att 
chipet placeras så att det lätt hittas för att inte riskera hamna i produkter som når konsumenten. Det kan 
till exempel lösas genom att specificera var chipen ska injiceras. I dagsläget krävs att veterinär genomför 
märkning med chip. Det är inte ekonomiskt rimligt att en veterinär ska komma ut med täta intervall för 
att märka nyfödda kalvar och lamm. Ett alternativ till veterinär är att utforma ett villkorat regelverk som 
möjliggör att delegera märkning till djurhållare. 
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Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
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Förutom chip så finns det idag många olika lösningar på djuridentifikation. På mjölkgårdar har korna ofta 
transpondrar. Transpondrar används för att individhantera korna och kan ge information om såväl geografisk 
plats, aktivitet/rörelse, kroppstemperatur, hur länge kon idisslat med mer. Dessa är, trots den information 
som transpondern har, inte tillåtet som märkning och påverkar inte heller avvikelsehantering vid kontroll. Det 
finns således flera alternativa märkningssystem med samma eller högre tillförlitlighet jämfört med dagens 
öronbrickor. Chipmärkning är redan tillåtet i till exempel Danmark.  

Hur omfattande är problemet? 
Alla får- och nötföretagare berörs.  

Vad är målet? 
Märkning av djur är en central del i smittspårning och livsmedelssäkerhet. Detta gör det extra viktigt att 
underlätta för djurhållarna. Systemen behöver passa såväl den lilla besättningen med ett fåtal djur på en 
fäbod, dit mobiltäckning och internet inte når fram, till de stora företagen där högteknologiska lösningar är 
ett måste och där kommande innovationer är en nödvändighet för att företagen ska utvecklas. Ett förbättrat 
regelverk utformas där merparten av djurhållarna anser att de lätt kan följa regelverken och som tillåter en 
praktisk tillämpning med möjlighet att välja märkningsmetod anpassad efter företaget. 

Regler och metoder behöver utformas och erbjuda lösningar som inte bara är kontrollerbara utan som 
framförallt fungerar i praktiken. Systemet utvecklas så att djurhållarna på ett enkelt sätt kan dela med sig av 
journaler till relevanta myndigheter vid revisioner och kontroller. 

Förslag på lösning
För en framgångsrik utveckling av nya märkningssystem är det viktigt med överenskommelser och 
samarbeten mellan olika intressenter såsom myndigheter, djurhållare och slakteri. Flera märkningsmetoder 
bör kunna godkännas efter samverkan med näringen. En kravspecifikation för teknikens tillförlitlighet bör 
utvecklas, så att teknikleverantörer vet att nya metoder kan bli godkända om de uppfyller vissa krav.  

Regelverk 
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om 
registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa.  

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/520 av den 24 mars 2021 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet 
för vissa hållna landlevande djur 

Kapitel 3 artikel 9. 

Kontaktperson
Suzanne Céwe, LRF
E-post: suzanne.cewe@lrf.se
Telefon: 010-184 40 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Tydliga regler 
angående besök på lantbruk och 
besöksverksamhet

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Det är olika regler som gäller beroende på vilka och hur många besökare som kommer till en gård. Om 
det blir ”för många” riskerar gården att klassas som en djurpark, vilket ställer företagaren inför ytterligare 
regelverk och avgifter. Gårdar med djur som har fler än tre besökstillfällen per år och där allmänheten får 
möjlighet till direktkontakt med djuren ska anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen, men det uppfattas som 
otydligt vem som ska göra det och hur anmälan går till.  

Varför är det ett problem? 
Klyftan mellan stad och land ökar. Vi har ett kunskapstapp där fler och fler i staden aldrig har sett en ko eller 
ett får och där kunskap om varifrån vår mat kommer saknas hos många barn och ungdomar. Samtidigt finns 
en växande trend med gårdsbutiker och konsumenter som efterfrågar närodlade produkter som inköps direkt 
från bonden.   

Det finns också ett växande intresse bland lantbruksföretagen finns att komplettera sin verksamhet med 
besöksverksamhet, ibland i kombination med gårdscafé eller butik.   

Det är dock oklart för många djurhållare vilka lagkrav som gäller. Det är olika regler om gårdsbesöken till 
exempel är inbokade skolklasser eller om företaget vill visa upp sin gård eller har en gårdsbutik. Kraven 
skiljer sig åt beroende på vilken typ av besök som tas emot och hur företagaren bjudit in allmänheten. Efter 
kontakt med flera myndigheter är det tydligt att det är en osäkerhet på vad som gäller. 

Att handla i en gårdsbutik är inget problem när det gäller hur besökare ska hanteras. Men om köparen 
samtidigt kan få möjlighet att titta på hur djuren har det, då kan vi helt plötsligt hamna i en gråzon där man 
lätt tippar över mot att besöken klassas som offentlig förevisning. Och om så är fallet och detta sker fler än 
sju dagar per år så behöver gällande djurskyddsregler kombineras med reglerna för djurpark, det behövs 
tillstånd och det tillkommer avgifter.  

Att anmäla till Länsstyrelsen vid fler än tre besöksgrupper per år är ytterligare ett moment att komma ihåg, 
och lantbrukarna upplever att informationen kring detta är otydlig. Hygienreglerna är viktiga att följa med 
möjlighet till handtvätt mm, men själva anmälan gör ingen skillnad för risk för smittspridning. Många företag 
vet inte om att det ska göras. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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Vad är målet?  
Översyn av regler och samla informationen på ett ställe för både djurhållare och besökare. 

Förslag på lösning
Jordbruksverket och Länsstyrelserna utformar tillsammans med näringen tydlig information om åtgärder för 
biosäkerhet. 

Jordbruksverket och Länsstyrelserna utformar tillsammans med näringen information till gårdar med 
gårdsbutik och turism. 

Nollalternativ
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om Det finns 
risk för att företagare avstår från att utveckla affärsmöjligheter eller gör fel, då det är svårt att avgöra vad 
som krävs besöksverksamhet.  Konsekvensen blir ökad klyfta mellan stad och land.   

Motstridiga intressen
Ett ökat antal besökare kan medföra en ökad exponering för smittor samtidigt som en ökad kunskap om 
svensk djurhållning bidrar till ökad efterfrågan på svenskproducerade livsmedel.

Kontaktperson
Suzanne Céwe, LRF
E-post: info@lrf.se
Telefon: 010-184 40 00 vxl

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.



Förenklingsförslag: Utveckla 
en gårdsapp för enklare 
dokumentationshantering 

Svårt att göra rätt 

Problem med tillämpning 

Problem med lagstiftning  

Bidrar till konkurrenskraft
 
Ökar investeringsviljan 

Möjliggör fler arbetstillfällen

Ger miljönytta

Kan effektivisera/förbättra anseendet för myndigheter

Vad är problemet?
Att bedriva jordbruk är en av de mest komplexa och utmanande företagsformer man kan välja vad gäller 
bredd på kompetens, företagande och praktiskt kunnande. Företagets verksamhetsgrenar kan vara många 
och de drivs generellt av en eller ett fåtal personer. Denna låga bemanning består ofta även när företaget 
expanderar. Vanligt är att administrativa tjänster såsom ekonomisk redovisning köps in. I övrigt är det svårt 
att köpa in hjälp så ofta ligger all annan administration kvar inom företaget. 

Således är det ett faktum att jordbruksföretagande kan innebära att du är allt från djurhållare, växtodlare, 
primärproducent, transportör, arbetsgivare med mera vilket medför att företagaren omfattas av ett stort 
antal regelverk.  Flertalet av de regelverk som jordbruksverksamheter omfattas av innebär krav på anmälan 
eller tillstånd, upprättad egenkontroll, rapporteringar samt registreringar i olika former. Det som ofta är 
gemensamt oavsett lagstiftning är att dokumentation krävs och att det finns ett flertal betydande sanktioner 
kopplade till kraven om man eventuellt skulle missa något.  

I dagsläget finns miljöhusesynen som fungerar som en grund för egenkontrollen, där de aktuella regelverken 
är samlade och tydliggörs. På motsvarande sätt finns behov av att samla den dokumentation som följer av 
lagkraven.    

Varför är det ett problem? 
Med denna omfattning av regler följer givetvis en tillsyns- och kontrollfunktion från ett stort antal olika 
myndigheter. Med den generellt låga bemanningen i företagen är detta en betydande utmaning och något 
som ofta innebär en stor mental påfrestning. Risken för fel och ekonomiska konsekvenser ökar.  För 
företagaren framstår det även otydligt när samma sak kontrolleras av olika utförare av kontrollerna men med 
olika infallsvinklar.     
  

Hur omfattande är problemet?  
Detta berör majoriteten av lantbruksföretagen i Sverige.

Vad är målet?  
Samordningen av såväl tillsyn och dokumentationsinsamling bör kunna skötas på ett mycket smidigare 
och mer automatiskt sätt och på så vis ge upphov till mindre administration och mindre risk för fel och 
ekonomisk sanktion. 
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Förslag på lösning
Utveckla ett digitalt verktyg för företagaren där en sammanställning över vilka dokumentationskrav som 
ställs från respektive myndighet finns, liksom en möjlighet att på ett ställe samla all den dokumentation som 
efterfrågas. 

Vi ser framför oss en samlad e-tjänst där företagaren själv ger ut behörighet till de olika aktuella 
kontrollinstanserna inför en kontroll. Tjänsten ska vara heltäckande där företagaren inledningsvis anger 
företagstyp, produktionsinriktning mm. Med fördel kan tjänsten även vara kopplad till en kalendertjänst för 
att underlätta när vilka uppgifter ska lämnas in. 

Vi ser att följande myndigheter skulle kunna dra stor nytta av denna digitala tjänst: 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Hav och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, 
Kommuner, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen 

Nollalternativ
Om inget verktyg/funktion tas fram som möjliggör denna plattform för den dokumentation som man 
som man som företagare måste ha, kan konsekvenserna bli stora. Detta då risken är överhängande att 
vi sannolikt kommer att ha ännu färre företagare inom jordbruk i framtiden. Den totala administrativa 
utmaningen blir helt enkelt för stor. Vi har idag låg självförsörjande grad och det behövs nya företag. 
Administrativa krav ska inte behöva avskräcka de som vill starta upp eller ta över ett jordbruksföretag.     

Motstridiga intressen
Det behövs en juridisk lösning där företagaren ger behörighet till respektive myndighet.  

Måluppfyllelse  
Kontakt är tagen och dialog har förts med bland annat Tillväxtverket, som har till uppgift att arbeta med 
regelförenklingar till småföretagare. En gårdsapp med denna funktion är under planering och jordbrukets 
perspektiv är inkluderat i det arbetet.  

Kontakt
HIR Skåne AB
E-post: hirskane@hushallningssallskapet.se
Telefon: 010-476 20 00

LRF Mjölk
E-post: info@lrf.se
Telefon: 010-184 40 00

Projektet Metodutveckling för regelförenkling är ett projekt i samverkan mellan HIR Skåne, Sverige lantbruksuniversitet, Växa, Lantbrukarnas 
riksförbund och Hushållningssällskapet Halland. Projektet finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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