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Exemplen på de oändligt många kontrollbesöken
hos svenska lantbrukare är många. Detta trots att den
administrativa bördan ska ha minskat under senare
år, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson. 
Upplever ökande administration
Många lantbruksföretagare, däribland de som finns
inom fjäderfäsektorn, upplever snarare att byråkra-
tin ökar och att tiden för att ”vända papper” och
”lotsa inspektörer runt på gården” ständigt ökar.
Stämmer detta, innebär det att myndighetskontak-
terna kostar äggproducenter, kycklinguppfödare och
övriga företagare inom fjäderfäsektorn allt mer
pengar.
Just nu formas den nya djurskyddslagen och vad

den för med sig återstår att se. Även där finns en
ambition om att tillämpningen ska bli enklare. Om
det blir så i praktiken när lagen sjösätts återstår att
se. Vilka nya krav som läggs på näringen genom
djursmittoutredningen är också ännu så länge oklart.
Vem ska betala?
Exemplen genom åren som visar att den administra-
tiva belastningen på enskilda företagare är oerhört
många, låt oss för att inte göra texten för lång här,
endast nämna till exempel Djurskyddslagen från
1988, de långdragna Ny Teknikprovningarna eller
nyligen brandlarmskraven (se Fjäderfä nr 5-2012

där frågan ställdes: Vem ska betala?). Den byråkra-
tiska belastningen handlar också om en lång rad
”detaljer” som sittpinnar, ljudnivåer (buller), stor-
burar med mera. Och är inte dagens förprövningar
otidsenliga och onödiga? 

Kostar tid, kraft och pengar
Det finns också ett antal rättsfall gällande enskilda
företag som har överklagat myndigheters inspek-
tionsrapporter, påförda avgifter med mera. Ett av
dessa exempel redovisas längst ned på nästa sida.
Denna alltid närvarande kamp mot onödig och fel-
aktig byråkrati kostar tid, kraft och pengar för
enskilda småföretagare – i ”Matlandet Sverige”.

Uppslutning kring höga ambitioner
Det bör observeras att det sällan är de höga svenska
kraven kring djurskydd, livsmedelssäkerhet och
miljö som kritiken från branschhåll skjuter in sig på.
Lagkraven är demokratiskt tagna och de står lant-
bruks- och livsmedelsföretagarna bakom. 
Istället är det, det kraft- och kostnadskrävande pap-
persarbetet samt tiden för kontrollbesöken som
många ser som tunga delar i det dagliga arbetet. Till
detta kommer den på sina ställen bristande kompe-
tensen bland inspektörerna samt bristen på likvärdig
lagtillämpning landet runt. 

Sex färska påpekanden
För att ytterligare tydliggöra att det finns en frustra-
tion och kritik från branschen på den byråkrati och
den administrativa börda som belastar den interna-
tionellt konkurrensutsatta svenska fjäderfäbran-
schen så plockas här ut sex exempel bara ur de två
senaste numren av Fjäderfä:

1. ”Mitt brandlarm fungerar inte och jag undrar
varför ett krav på ny teknik införs innan det är
utprovat” (Ulrika Magnesson, kycklinguppfödare,
nr 4/12 s 46)

2. ”… i praktiken leder detta inte till någon regel-
förenkling för branschen och därmed ej heller
någon minskning av den administrativa bördan”
(Maria Donis, vd på Svensk Fågel, om förpröv-
ningsremissen, nr 4/12 s 28 och nr 6/12 s 28)

3. ”Det är som ett lemmeltåg med besök var och
varannan vecka” (Mats och Mikael på Bodanäs
äggproduktion, nr 5/12 s 24)

4. ”Lag och tillämpning måste vara lika för alla”
(Roger Synnerdahl, Big Dutchman, nr 5/12 s 42)

5. ”Äggnäringen har vid ett flertal tillfällen fått
lida skada vid lag- och förordningsändringar som
inte har haft förankring inom varken vetenskap eller
beprövad erfarenhet” (Astrid Lovén Persson, vd på
Svenska Ägg, nr 6/12 s 6)

6. ”Dessa besök tar tid ifrån företagaren och kan
vara en belastning för  … Vi jobbar för att inspek-
tionerna ska ske med god kompetens och vara lik-
värdiga över landet” (Alexandra Hermansson, pro-
duktionsutvecklare på Svenska Ägg, nr 6/12).

Omfattande administration
Många anser att byråkratin fro-
das och självklart fodrar den sin
egen administration, dels på
myndigheternas alla kontor lan-
det runt, dels vid myndighets-

personernas alla besök på ”fältet”, på de svenska
gårdarna. Allt detta kostar skattepengar. Som fram-
går av artikeln ”Matens kontrollanter” så är antalet
sysselsatta myndighetspersoner med anknytning till
lantbruk och livsmedel minst 3 500 personer. Är
detta rimligt? Varför är handläggningstiderna ändå
så långa?

Sven Secher

Läs även artikeln ”Matens kontrollanter
snart fler än bönderna?” på nästa sida.

Belastande byråkrati
hämmar utvecklingen

– och sysselsätter tusentals  byråkrater
Enligt regeringen minskar den administrativa börda som
läggs på lantbruksföretagaren. 
Stämmer detta? Blir besöken på de svenska gårdarna färre?
Är antalet myndighetskontrollanter rimligt många? Tar
pappersarbetet allt mindre tid?
Dessa frågor diskuteras i denna artikel, samt i artikeln
”Matens kontrollanter snart fler än bönderna” på nästa sida.

§ § §

Det finns ett antal rättsfall gäl-
lande enskilda företag som har
överklagat inspektionsrappor-
ter, påförda avgifter med mera.
Ett av dessa exempel gäller en
fjäderfägård som till förvalt-
ningsrätten har överklagat uttag
av ”Årlig avgift för kontroll av
EU:s handelsnormer för ägg”. 
Den klagande gården skriver:

”Vi överklagar besluten och
anför bland annat följande. För
det första bör Jordbruksverket
inte kunna ta ut en avgift för en
kontroll som inte har utförts.
För det andra är det svårt att
förstå varför även Jordbruks-
verket ska kontrollera journa-
ler, stallbyggnaders storlek etc.
Äggproducenter/unghönsuppfö-
dare kontrolleras redan av till-
räckligt många instanser, bland

annat gör regionens miljö-
skyddsinspektörer, Jordbruks-
verkets veterinär och länssty-
relsen regelbundna besök.
Dessutom är bolaget anslutet
till omsorgsprogram i den egna
organisationen ...”
Den klagande gården ifråga-

sätter också om det verkligen
behövs ännu fler kontroller och
skriver vidare i sin överklagan
till förvaltningsdomstolen: ”Vid
telefonkontakt med Jordbruks-
verket har endast hänvisats till
EU-regler. Enligt politiska
beslut är det Jordbruksverkets
uppgift att minimera mängden
kontroller och därför borde till
exempel Jordbruksverket och
länsstyrelsen kunna samordna
sina kontroller. Det saknas
anledning till att betala för

ytterligare en kontroll. Än min-
dre finns saknas anledning att
betala för en kontroll som inte
har utförts”, skriver gården i
sin överklagan.
Jordbruksverket står i sitt svar

i den juridiska tvisten kvar vid
sitt krav på avgift och förvalt-
ningsdomstolen har i sitt beslut
gått på myndighetens linje med
bland annat följande formule-
ring: ”Enligt gällande regelverk
har därför Jordbruksverket rätt
att ta ut en årlig kontrollavgift
för de kontroller som med vissa
mellanrum ska utföras på går-
den. Den av Jordbruksverket
bestämda avgiften har stöd i
relevanta författningar. Över-
klagandet ska därför avslås”.
Det skriver förvalningsdomsto-
len i sin dom i just detta fall. /SS

Påförd avgift utan utförd kontroll
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genomsnittet för landets kommuner ligger på 0,25
årsarbetskrafter. Totalt i landet motsvarar detta cirka
75 heltidstjänster. 
Dessutom har kommunerna tillsynsansvaret enligt

livsmedelslagen för samtliga livsmedelsanläggning-
ar, förutom de tidigare nämnda som kontrolleras av
livsmedelsverket och länsstyrelsen. Exempelvis
kontrollerar kommunerna butiker och restauranger.
Här finns exakt statistik att tillgå i form av livsme-
delsverkets årliga sammanställning. Där framgår att
år 2010 ägnade sig 715 årsinspektörsarbetskrafter i
landets kommuner åt livsmedelskontroll.
3 627 – Brysselfolket oräknat
En summering av samtliga ovanstående kontrollni-
våer ger vid handen att totalt 3 627 årsarbetskrafter
går åt till att kontrollera/tillse/administrera den
krympande svenska livsmedelsproduktionen. Då har
vi ändå inte räknat in den EU-nivå som sitter i
Bryssel. Finansieringen för en stor del av all denna
personal har sin grund inom det svenska lantbruket
och den svenska livsmedelsproduktionen. Det är
alltså bonden som ska betala administratörerna,
kompletterat med samhällets övriga skattebetalare.
Ytterligare en kostnad är de branschorganisationer
som finns inom lantbruket, vilka behövs för att stötta
företagarna bland annat i arbetet mot en överutbygd
statlig byråkrati. LRF är i detta sammanhang domi-
nanten med över 2 000 antställda personer, för vars
kostnadsmassa rimligen till stor del även de betalas
av lantbrukarna (medlemmarna som enskilda och
lantbruksföretag).
Ytterligare kostnader för lantbruket finns för till
exempel certifieringsorganisationer och kontroller i
samband med program av olika slag men kostna-
derna kring dessa lämnar vi därhän i denna artikel.
Avsikten med dessa program är också i flera fall att
begränsa myndighetsbesöken samt att man skapar
möjligheter att lyfta fram kvaliteter som kan höja
betalningen på marknaden.
Förhållandet byråkrater och lantbrukare
Intressant i detta sammanhang kan vara att jämföra
hur relationen mellan antalet kontrollanter och anta-
let lantbrukare ser ut. Tyvärr är det statistiska mate-
rialet på detta område något oprecist, men några sif-
fror värda att nämna finns det ändå.
År 2010 var enligt Statistiska Centralbyrån (SCB)

totalt 14 522  personer i Sverige anställda i följande
yrkeskategorier:
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bärodlare (1 984)
Husdjursuppfödare och husdjursskötare (6 296)
Fjäderfäuppfödare (416)
Övriga djuruppfödare och djurskötare (1 049)
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift (4 777).

Hur många är bönderna?
I ovanstående siffror finns endast de lantbruksföre-
tag som har minst en person anställd förutom äga-
ren. Alla lantbruk där endast en ensam ägare arbetar,
eller en familj utan anställda, faller utanför.
Möjligen är antalet jordbruksföretag ett mera rele-

vant begrepp i sammanhanget. År 2010 fanns det
enligt jordbruksverkets statistik 71 000 jordbruks-
företag i Sverige. Totalt sysselsatte dessa företag
177 400 personer.
Summering
En sammanfattning av antalet kontrollanter och
administratörer av livsmedelskedjan visar följande:
Landsbygdsdepartementet                           150
Jordbruksverket                                       1 182
Livsmedelsverket                                        519
Länsstyrelserna                                           986
Kommunerna                                              790
Totalt                                                       3 627

Sven Secher och Björn Lundbeck

Källor: SJV, SLV, SKL, SCB med mera.
När vi skriver krympande svensk livsmedelsproduk-
tion, gäller detta förvisso för närvarande inte, totalt
sett, den svenska fjäderfänäringen med äggbran-
schen och matfågelbranschen. 
Men den internationella konkurrensen blir allt

tuffare och importen trycker på. Varje belastning, till
exempel när det gäller statligt ålagd administration
(som är det som vi här och på föregående sidor tar
upp) tynger och minskar konkurrenskraften. 
SJV, SLV, SKL, LS ...
Så till Fjäderfäs genomgång av personalen på myn-
digheterna:
Om vi börjar uppifrån så har landsbygdsdeparte-
mentet cirka 150 anställda. Jordbruksverket och livs-
medelsverket har 1 182 respektive 519 årsanställda.
Livsmedelsverket kon-
trollerar cirka 800
anläggningar, till exem-
pel slakterier, större me-
jerier och äggpackerier. 
På landets 21 länssty-

relser arbetar totalt 254
personer med sakområdet
”Livsmedelskontroll,
djurskydd och allmänna
veterinära frågor”. Förut-
om djurskydd och veteri-
nära frågor har länssty-
relserna även tillsynsan-
svar för primärproduktio-
nen av livsmedel, till

exempel uppfödning av slaktdjur samt odling av
grönsaker och bär. 
Dessutom arbetar på länsstyrelserna 707 personer

med sakområdet ”Lantbruk och landsbygd”. Inom
detta sakområde handläggs förutom ärenden som
handlar om direktstöd till lantbruksföretag, även
stöd till allmänna landsbygdsåtgärder. 
Enligt Fjäderfäs sammanställning arbetar alltså

totalt 986 personer på landets länsstyrelser med
ärenden som på något sätt har med livsmedelspro-
duktion att göra.
Därtill kommunerna ...
Tillsynsansvaret för att miljöbalkens föreskrifter
efterlevs har kommunerna. Hur många ”årsinspek-
törsarbetskrafter” ute i landets kommuner som ägnar

sig åt just lantbrukets
miljöärenden går det inte
att få en exakt siffra på.
Fem lantbrukstäta skåne-
kommuner som samarbe-
tar på miljöområdet upp-
skattar att ett par hel-
tidstjänster går åt till mil-
jötillsyn av lantbruk. Det
blir 0,4 årsarbetskrafter
per kommun. Efter att ha
varit i kontakt med Sveri-
ges kommuner och land-
sting (SKL) samt natur-
vårdsverket så gör vi en
grov uppskattning att

Matens kontrollanter
snart fler än bönderna?
Ägg, kyckling och all övrig mat som vi äter i Sverige
är synnerligen noggrant kontrollerad innan den
hamnar på våra tallrikar. Kontrollen omfattar hela
kedjan från primärproducenter till butiksledet och
restaurangerna. 
En uppskattning gjord av tidningen Fjäderfä visar
att totalt drygt 3 600 årsarbetskrafter på statlig och
kommunal nivå har till uppgift att utöva kontroll
och tillsyn av den krympande svenska livsmedels-
produktionen.

Det är många som hanterar papper för att kon-
trollera verksamheten på lantbruk och livsmedels-
företag.
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