”Landsbygdsföretagarens gårdsplan”
– ett utvecklingsarbete i samverkan

Projektperiod augusti 2020 – september 2021

Regler och villkor – i Skånes livsmedelsstrategi 2030 “Smart mat”
Strategiska insatser (10 år)
1. Öka den positiva attityden till livsmedelsproduktion samt minimera
byråkrati och osäkerhet i livsmedelssystemet.
2. Utveckla arbetet kring service och lättillgänglig information om
de regler och villkor som rör företagandet i livsmedelssystemet.
3. Utveckla helhetsbedömning och samordning av den
offentliga kontrollen och tillsynen.
4. Öka kunskapen hos myndigheter och kommuner om hur
jordbruksmark och jordbruksproduktion kan värderas vid
tillämpning av miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Behovet
• Landsbygdsföretagarens vardag och villkor
- Flertalet utvecklingsprocesser involverar tillståndsprocesser
- Allt mer diversifierade lantbruksföretag (odling + besöksnäring + x)
- Upplevelser av att vissa regelverk ”krockar” på gårdsplanen, stor
upplevd komplexitet i regelverk och myndighetskontakter
- Digitalisering och förenkling
• SME:s i fokus

Skånes livsmedelsstrategi 2030 •
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Att starta och driva landsbygdsföretag
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Ambition, syfte och mål
• Tydliggöra vilka förutsättningar som gäller om du vill starta och driva ett
landsbygdsföretag
• Samla information från olika källor på ett ställe - ge överblick
• Understödja förenklade, effektiva och digitaliserade myndighetskontakter
- Ha användaren i centrum, utgå från den enskilde företagaren
- Bygga på samverkan mellan privata och offentliga aktörer på lokal, regional och
nationell nivå som har en roll att spela och/eller har kunskap.
- Online på en neutral och lättillgänglig portal, helst via Verksamt.se (skåne)
- Arbeta stegvis, inledas som ett pilotprojekt på regional nivå i Skåne

Förstudie – behovsanalys inleds hösten 2020
• Vad upplever företagare resp. myndigheter/kommuner som mest
bekymmersamt, hur skiljer detta sig mellan olika företagsgrupper samt vilka
konsekvenser det får.
• Hur målgruppen bäst nås och vilka kommunikationskanaler som bör
användas.
• Ta utgångspunkt i de analyser och utredningar som bl a TVV och SLU har gjort.
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Hjälp oss att lyckas med vårt projekt – spontana tankar från er?
Natura 2000
Bygglov
Strandskydd
Områdesskyd
d
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Fråga 1:
Vilka ansökningar/
tillståndsprocesser är
viktigast att börja med?
(skriv ditt förslag direkt i chatten)

Förädling
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Ägarskifte

Landsbygdsföretagaren
s gårdsplan

Stöd
Innovation
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Fråga 2:
Vilka risker finns för att
detta initiativ inte når
målet?
(skriv ditt förslag direkt i chatten)
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finansiering
Samverkan
Nätverk
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i krislägen
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Tack!
Kontakt:
Anita Persson, LRF Skåne, anita.persson@lrf.se
Kerstin Rietz, Länsstyrelsen Skåne, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se
Jenny Bergsten, Region Skåne, jenny.bergsten@skane.se

