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Vill du ha enklare lagstiftning?
Har du tankar kring hur det borde vara? Då behöver vi din 
medverkan i Metodutveckling för regelförenkling!

Vad innebär en medverkan i projektet?
Vi söker nu 20 lantbruksföretagare runt om i Sverige inom 
produktionsinriktningarna gris, mjölk, nötkött, växtodling 
(gärna med någon sorts specialgröda) och får. De medver-
kande företagarna kommer att intervjuas angående hur 
lagstiftningen fungerar på gården, vad som skulle behöva 
förändras och gärna komma med förslag på hur man skulle 
vilja ha det istället. Projektet söker således personer som 
funderar en del kring dessa frågor. Intervjun beräknas ta 1 
timme och du får frågorna i förväg så att du hinner tänka 
igenom frågorna i lugn och ro. Din medverkan kommer att 
vara anonym och varje medverkande företag får 1200 kr 
för sin medverkan, vilket förväntas täcka kostnaderna för 
både intervjutid samt förberedelser. Intervjuerna planeras 
att genomföras ute på gård under vintern 2020/21.  

Jag sitter alldeles för mycket 
på kontoret, det var inte där-
för jag blev bonde. Det ligger 
alltid där och gnager oron för 
att jag ska få en kontroll.
Lantbrukare i projektet Byråkratin belastar och kostar

Fyllde jag i rappor-
ten kring för gödsel-

leverans? Vad var det som 
gällde för biotopskyddet nu 
igen? Vilka var reglerna för 

träda?  Stalljournalen måste 
jag fylla i, samla in färd-
skrivarbladen och skicka 

in vattenproven...



Bakgrund
Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Det totala antalet 
lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 stycken. Det finns omfattande krav på vilken sorts do-
kumentation lantbruksföretag ska ha. Forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar” visade att det år 2016 
fanns krav på att föra 22 olika journaler och ansöka om 36 olika tillstånd eller anmälningar.  Utöver detta behövde 
lantbruksföretagen följa ej branschspecifik lagstiftning kopplad till bokföring och arbetsgivarfrågor. Det nya projek-
tet ”Metodutveckling för regelförenkling” kommer att arbeta vidare med regelfrågan grundat på de slutsatser och 
rekommendationer som utvecklades i det tidigare projekt.  

Vill du medverka till ett enklare regelverk?
Anmäl ditt intresse till projektledare Sara Bergström Nilsson på e-post sara.nilsson@hushallningssallskapet.se eller  
telefon 0730-46 93 18.   

Om projektet
Inledningsvis kommer vi inom projektet att arbeta med att samla in konkreta förenklingsförslag genom bl.a. djup-
intervjuer, sociala medier och projektets hemsida. Förenklingsförslagen kommer sedan att utredas och översiktligt 
konsekvensutredas innan de läggs fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorga-
nisationer, forskare m fl. De förslag som expertkommittén anser är bra kommer sedan att presenteras för respektive 
myndighet samt politiker för eventuell implementering. 

Inom projektet kommer vi också jämföra kontrollprotokoll och kontrollinstruktioner från myndigheter och olika kon-
trollorgan för att undersöka om det sker dubbel- eller trippelkontroller på delar av lantbruksföretagen. 

Projektet omfattar även en jämförelse av hur ett urval av EU-baserade lagkrav tillämpas i närliggande länder. Vi 
kommer i samband med detta undersöka hur ett eventuellt regelförenklingsarbete organiseras i dessa länder samt 
samla in erfarenheter från det.

Projektet genomförs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektmedarbetare:
Sara Bergström Nilsson (projektledare), Hushållningssällskapet Halland  
E-post: sara.nilsson@hushallningssallskapet.se, tel: 035-465 09

Helena Lans Strömblad, Växa Sverige.  
E-post: helena.lans@vxa.se, tel: 010-471 03 19

Anette Bramstorp, HIR Skåne 
E-post: anette.bramstorp@hushallningssallskapet.se, tel: 010-476 22 51

Suzanne Céwe, LRF 
E-post: suzanne.cewe@lrf.se, tel: 010-184 45 22

Christina Lundström, Sveriges Lantbruksuniversitet 
E-post: christina.lundstrom@slu.se, tel: 070-774 30 88


