
 
 
 
 

Summering från medlemsresan till Jönköping den 30 nov 
Under dagen deltog 11 rådgivare från 8 olika organisationer. 
 
1. Möte med GD Leif Denneberg,  divisionsdirektör utbetalningsfunktionen 
Anders Egonson samt Avdelningschef Mirja Hjers på 
Stödsamordningsavdelningen. Övergripande information om Jordbruksverkets 
roll och möjligheter under den befintliga och kommande programperioden.  
Reflektioner från deltagarna: Det är roligt att notera att Jordbruksverkets ledning 
har en positiv inställning till att engagera näringen i arbetet med förenklingar och 
utarbetanden av framtida nationella tolkningar och regelverk. Men det är 
besvärande att lantbruksbranschen i praktiken inte uppfattar att det skett några 
förenklingar trots att förenklingsarbetet pågått flera år.  
 
2. Möte med Per Nilsson och Jörgen Fransson från 
Landsbygdsutvecklingsenheten.  
Jordbruksverket är medvetna om att det finns problem i det nuvarande systemet för 
att ansöka om investeringsstöd. Man anser sig inte själva kunna påverka systemet 
men uppmuntrar till att man rättsligt överklagar beslut som man anser vara 
felaktiga eftersom det då ger dem bättre möjligheter att ändra i systemet. Men man 
poängterar även att det är frivilligt att söka investeringsstöd.  
Reflektioner från deltagarna: Om investeringsstöden ska vara ett smörjmedel för 
att uppmuntra investeringar så är det viktigt att de är enkla att förstå, ansöka och 
redovisa. I dagsläget är detta inte fallet.  
 
Även inom projektstöden så är SJV medveten om att beviljade timkostnader inte ger 
full kostnadsteckning. Men man poängterar att man inte ska räkna med att tjäna 
pengar på projekt.  
Reflektioner från deltagarna: Om det i projektet inte finns möjlighet att erhålla en 
rimlig lönsamhet (dvs full kostnadsteckning med hänsyn till en rimlig 
debiteringsgrad) så är det svårt att motivera projektansökningar.  
 
3. Studiebesök på Hushållningssällskapet Jönköping där VD Frida Carlsson tog 
emot oss. Frida är positiv till att man i viktiga stödfrågor kontaktar henne så kan hon 
ta upp frågan i Jordbruksverkets samverkansgrupp (där Frida Carlsson, 
Hushållningssällskapet samt Per-Ola Frisell, LRF Konsult deltar).   
  
Summerat av:  
Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult samt ordförande i Branschråd för 
Lantbrukets Rådgivningsföretag 

 


