Byråkratin i lantbruket
belastar & kostar
Hälften av landets lantbrukare känner sig stressade av
lantbruksrelaterad lagstiftning och myndighetsutövning
- vad kan vi göra åt det?
VAD VILL VI GÖRA?

HUR VILL VI GÖRA DET?

Identifiera och kvantifiera tidsåtgång och
kostnader för myndighetsrelaterat arbete
som belastar olika branscher inom
jordbrukssektorn samt analysera effekterna
av detta.

• Under ett helt verksamhetsår kommer 6080
lantbruksföretagare
att
registrera
tidsåtgång
och
kostnad
för
olika
myndighetsrelaterade uppgifter
i ett
internetanpassat registreringsverktyg.

Sprida resultatet till berörda myndigheter,
politiker och branscher för att verka för en
positiv förändring av den nuvarande
regelbörda och byråkrati för svenskt
jordbruk och landsbygd.

• Intervjua 15-20 lantbrukare om problematiken kring regelbörda, den administrativa
byråkratin, professionella möten och den
mentala påfrestningen relaterat till detta.

VARFÖR VILL VI GÖRA DETTA?

• Workshops
med
med
berörda
myndigheter, politiker och branschen.

Flera undersökningar har visat att många
lantbruksoch
landsbygdsföretagare
upplever en hög arbets- och ekonomisk
belastning samt frustration och stress
kopplat till lagstiftningskrav, myndighetskontroller samt
även bemötande från
myndigheter, vilket utgör allvarliga hinder för
företagsutveckling och tillväxt inom sektorn.
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VAD HOPPAS VI RESULTATEN
LEDER TILL?
Sätta fokus på, skapa dialog kring och verka
för att minska den nuvarande regelbörda
och byråkrati för svenskt jordbruk och
landsbygd samt föreslå rekommendationer
för en positiv förändring och därmed
medverka till att öka möjligheten för
förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft i
våra
svenska
livsmedelsproducerande
företag.
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PROJEKTINFORMATION
Forskningsprojektet
är
ett
tvärvetenskapligt
samarbetsprojekt mellan SLU, HS Halland och Växa
Sverige Halland. Projektet är finansierat av Stiftelsen
Lantbruksforskning (SLF) och pågår under perioden
2016-2018.
Vill du veta mer - se forskningsprojektets hemsida:
https://www.slu.se/byrakratin_belastar_och_kostar
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