Information från

Hur ska vi
hantera en kontroll?

S

om djurproducent får man
acceptera att bli kontrollerad av
kontrollanter från länsstyrelsen.
Vad som ofta glöms bort är att det inte
bara är vi lantbrukare som har krav på
oss. Kontrollanterna och deras chefer ska
också leva upp till kompetenskrav och
genomgå löpande fortbildningar inom
det område de jobbar inom.
EU: s förordning nr 2017/625 som
även kallas Kontrollförordningen är den
som ska tillämpas vid kontroll inom
livsmedelskedjan till exempel växtodling
och djurhållning. Förordningen ställer
krav på att länsstyrelserna har tillräckligt
med personal som är kvalificerad och har
erfarenhet nog för att utföra kontrollerna
på ett effektivt och säkert sätt.
OSKYLDIG TILL SKULD BEVISATS

Kontrollpersonalen ska få utbildning fort
löpande så att de kan göra kontrollerna på
ett enhetligt sätt. Genom att genomföra
internrevisioner regelbundet ska läns
styrelserna säkerställa att personalen har
rätt kompetens. En oberoende granskning
ska göras genom internrevision.
Om länsstyrelserna misstänker att
lagar och regler inte följs ska de utföra
en undersökning för att bekräfta
eller undanröja misstankarna. De ska
åtalsanmäla vid misstanke om brott.
Tingsrätten är den bästa platsen för att
motbevisa länsstyrelsens påstående om att
djurskyddslagen inte följs. Vi har rätt att
betraktas som oskyldiga ända tills skuld

frågan är avgjord. Detta kallas oskulds
presumtion och är en grundläggande
rättighet enligt Europakonventionen.
RÄTT ATT TA IN ANNAN EXPERT

Länsstyrelsen ska genom rådgivning och
om det behövs, även fatta beslut för att få
oss att åtgärda de brister som upptäckts
och verka för att de inte upprepas. Ett
exempel på detta är ett vite.
Länsstyrelsen ska dock alltid ge oss
möjlighet till ett andra expertutlåtande.
Man kan alltså på egen bekostnad ta in en
annan erkänd expert för att granska läns
styrelsens dokumentation och eventuella
analysresultat. Du ska alltså alltid ges
tid att ta in en foderrådgivare, veterinär,
jurist eller annan person som motvikt
mot länsstyrelsen.
Hur ser då verkligheten ut? Helt klart
är att Kontrollförordningen i alldeles för
låg utsträckning tillämpas. Förelägganden
fattas utifrån djurskyddslagen trots att
det är kontrollförordningen som ska gälla
vid ett ingripande kring djurhållningen.
Ett andra expertutlåtande ges inte många
tillfällen till.
SAKNAR TILLRÄCKLIG KUNSKAP

Länsstyrelsens personal saknar ofta till
räcklig kunskap och erfarenhet om den
produktion som vi har på våra gårdar.
Detta har säkert många av oss upplevt.
Det finns alltså all anledning att granska
länsstyrelserna och hur de lever upp
till de krav som ställs på dem. Begär ut
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uppgifter från era länsstyrelser och se hur
mycket kompetenshöjande utbildning
som gjorts under året och hur utfallet av
internrevisionerna blivit. Detta kan ge
intressanta diskussioner vid kommande
kontroller.
BESTRID BETALNINGSANSVAR

En sista sak att komma ihåg är att
länsstyrelsernas fakturor för så kallad
extra offentlig kontroll mycket väl kan
sakna lagstöd. Det pågår rättsprocesser
just nu om detta. Det bästa ni kan göra
för tillfället är att bestrida betalnings
ansvar i avvaktan på slutliga avgöranden
i pågående rättsprocesser. Vi återkommer
framöver med mer information kring
detta.
Kom ihåg att det alltid är bra att ha
någon mer med vid kontrollen. Det ger
dig själv en trygghet att ha ett vittne som
står på din sida eftersom kontrollanterna
alltid kommer två åt gången.
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