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Kontrollen av EU-ersättningar
Riksförbundsstyrelsen har fått en skrivelse från LRF Västra Götaland om att LRF ska

initiera en undersökning, bl.a. i form av en internationell jämförelse, över hur
kontrollverksamheten kan bli smidigare och mer framåtsyftande än nuvarande
kontrollsystem.
Det är viktigt att hanteringen av EU-ersättningar fungerar bra när det gäller
snabb hantering, tidiga utbetalningar och kontrollverksamhet. Fram till och
med 2014 har utbetalningarna i Sverige fungerat relativt väl i jämförelse med
andra länder och dessa har kunnat ske så tidigt som EU-reglerna medger för
exempelvis gårdsstödet (början av december) och ersättningarna i landsbygdsprogrammet (förskott i oktober) för huvuddelen av lantbrukarna. För 2015 är
läget mer problematiskt till följd av att den reformerade jordbrukspolitiken ska
genomföras och utbetalningarna planeras av Jordbruksverket ske med start i
senare delen av december. LRF är självfallet inte tillfreds med dessa senareläggningar och jobbar på olika sätt för att tidsplanen ska förbättras.
Även om det finns ett EU-regelverk som alla medlemsländer ska följa kring
utbetalningar och kontroller så kan hanteringen i olika länder variera. Här
kommer frågan om statsmaktens syn på lantbruket in i bilden samt vilken kultur som råder inom myndigheter när det gäller hur företagare och lantbrukare
bemöts. Dessa frågor är uppe till diskussion i Sverige just nu kopplat till regeringens arbete med den nationella livsmedelsstrategin samt Konkurrenskraftsutredningens förslag. LRF jobbar aktivt för att livsmedelsstrategin ska bli tydlig avseende vikten av en ökad svensk livsmedelsproduktion och att denna
uppgradering av jordbrukets betydelse och roll ska innebära justeringar i olika
myndigheters regleringsbrev och instruktioner. Även om LRF starkt drivit frågan om attityder och bemötande inom ramen för Förenklingsresan tillsammans
med Jordbruksverket så behövs förändrade myndighetsinstruktioner för att
samarbetet mellan näringen och myndigheter ska bli mer framtidsinriktat i enlighet med den fråga som tas upp i skrivelsen.

LARS.ERIK.LUNDKVIST@LRF.SE

Lantbrukarnas Riksförbund
105 33 Stockholm

Besöksadress
Franzéngatan 6

H:\dokument\Västra Götaland\Svar LRF Västra Götaland Kontroll EUersättningar.doc.docx

Tfn Tfn direkt
Växel +46 (0) 771-573 573
www.lrf.se

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Säte Stockholm
Org.nr 556032-9269

2(2)

I denna process kan naturligtvis även internationella jämförelser vara ett mycket bra stöd. LRF har under senare år aktivt använt befintliga undersökningar
som gjorts i andra länder på bland annat kontrollområdet. Två danska studier
biläggs som exempel på detta. (Se länk och bilaga.) Utöver detta kan naturligtvis egna undersökningar komplettera på ett bra sätt. På kort sikt måste dock
arbetet med ett bra innehåll i den kommande nationella livsmedelsstrategin
prioriteras.
http://landbrugsavisen.dk/files/landbrugsavisen.dk/nabotjek_endelig_rapport_f
or_projekt_a_210515_udkast.pdf
Med vänlig hälsning

Thomas Bertilsson
Enhetschef LRF
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