
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. 

Idag är det: Förenklingsförslaget
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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.



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
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