
 
 
Stockholm den 13 november 2013 
 
 

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från 
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Lantmännen Kronfågel, 
Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – 
att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.  
 
Svensk Fågel  
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20 
www.svenskfagel.se 

Till: Livsmedelsverket 
Box 622 
751 26 Uppsala 
 
 

 

Remissvar rörande ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2006:21) 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering, dnr 3199/2012. 
 
 
Inledning 
Svensk	  Fågels	  medlemmar	  svarar	  för	  cirka	  99	  procent	  av	  
kycklingproduktionen	  och	  för	  97	  procent	  av	  kalkonproduktionen	  i	  Sverige.	  Branschorganisationen	  
företräder	  hela	  produktionskedjan,	  dvs.	  avelsidkare,	  kläckeri,	  uppfödare	  och	  slakterier	  samt	  
fodertillverkare.	  Samtliga	  slakterier	  som	  är	  anslutna	  till	  Svensk	  Fågel	  står	  under	  kontroll	  av	  
Livsmedelsverket.	  
 
Synpunkter föreskriftsändringen 
Bakgrunden	  till	  förändringen	  anges	  vara	  att	  den	  totala	  produktionsvolymen	  i	  Sverige	  av	  kött	  de	  senaste	  
åren	  har	  minskat	  vilket	  medfört	  att	  de	  nuvarande	  avgifterna	  inte	  täcker	  Livsmedelsverkets	  faktiska	  
kostnader	  för	  provtagning	  och	  undersökning	  varför	  ett	  underskott	  har	  uppstått.	  Sverige	  har	  valt	  att	  
finansiera	  den	  offentliga	  kontrollen	  genom	  avgifter.	  	  
	  
Livsmedelsverkets	  förslag	  till	  föreskrifter	  om	  ändring	  av	  avgifter	  för	  provtagning	  under	  2014	  innebär	  en	  
kostnadsökning	  för	  företagen	  med	  drygt	  14	  %	  jämfört	  med	  2013	  års	  avgifter	  för	  provtagning.	  	  
	  
I	  Regeringens	  budgetproposition	  för	  2013	  finns	  90	  miljoner	  kronor	  avsatta	  för	  att	  som	  under	  2012	  sänka	  
den	  orimligt	  höga	  kostnaden	  i	  Sverige	  för	  köttkontroll	  vid	  landets	  slakterier.	  Sänkningen	  för	  
fjäderfäslakterierna	  som	  är	  anslutna	  till	  Svensk	  Fågel	  uppgår	  till	  ca	  9,2	  miljoner	  kronor.	  Resterande	  cirka	  
80	  miljoner	  går	  till	  nöt-‐	  och	  svinslakt.	  
	  
Avgiften	  för	  provtagning	  av	  restsubstanser,	  salmonella	  och	  kontaminanter	  har	  tidigare	  legat	  inom	  
kostnaden	  för	  den	  officiella	  kontrollen	  men	  i	  samband	  med	  Regeringens	  tillskott	  på	  90	  miljoner	  flyttades	  
den	  avgiften	  ut	  så	  av	  de	  cirka	  9	  miljoner	  som	  gavs	  till	  fjäderfäslakterier	  försvann	  2,6	  miljoner	  till	  avgifter	  
för	  den	  kontrollen.	  Att	  ge	  9,2	  miljoner	  ena	  dagen	  och	  omgående	  ta	  tillbaks	  2,6	  miljoner	  i	  
provtagningskostnader	  rimmar	  illa	  med	  Regeringens	  vilja	  för	  Matlandet	  Sverige	  och	  intentionen	  att	  
stärka	  företagens	  konkurrenskraft.	  
	  
Enligt	  EU	  beslut	  96/23/EG	  ska	  slakterier	  ta	  1	  prov/200	  ton	  producerat	  kött	  –	  oavsett	  risk.	  För	  kyckling	  –	  
och	  kalkonslakteri	  inom	  Svensk	  Fågel	  innebär	  restsubstanskontrollen	  ändlösa	  prov	  utan	  spår	  av	  några	  
otillåtna	  substanser.	  Vi	  har	  en	  god	  miljö	  utan	  föroreningar	  i	  foder/vatten	  till	  människor	  och	  djur	  så	  
tungmetaller	  i	  kött	  förekommer	  givetvis	  inte.	  Antibiotikaanvändningen	  är	  restriktiv	  och	  för	  fjäderfä	  har	  
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inga	  rester	  eller	  spår	  av	  otillåtna	  substanser	  påvisats	  i	  kontrollen.	  Trots	  det	  tvingas	  svenska	  slakterier	  
bekosta	  analyser	  för	  2,6	  miljoner	  kr/år.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  Livsmedelsverket	  vid	  EU	  möten	  arbetar	  för	  en	  mer	  riskbaserad	  skrivning	  i	  96/23/EG	  så	  
att	  provtagningen	  reduceras	  i	  de	  länder	  eller	  företag	  där	  risken	  för	  fynd	  av	  restsubstanser	  och	  
kontaminanter	  bevisligen	  är	  minimal.	  Sverige	  har	  valt	  att	  investera	  i	  förebyggande	  biosäkerhet	  och	  god	  
djurhälsa.	  Dessa	  krav	  innebär	  kostnader	  och	  ett	  strukturproblem	  när	  även	  omfattande	  kontroller	  ska	  ske	  
i	  efterhand.	  Livsmedelsverket	  måste	  därför	  lyfta	  frågan	  till	  Regeringen	  om	  avgiftsmodellen	  är	  hållbart	  
med	  en	  negativ	  produktionsutveckling	  i	  landet.	  Sverige	  och	  i	  synnerhet	  de	  svenska	  slakteriföretagen	  
befinner	  sig	  i	  en	  negativ	  spiral	  där	  färre	  företag	  ska	  bära	  en	  större	  börda.	  	  
	  
Analyserna	  inom	  restkontrollen	  är	  extremt	  dyra.	  Har	  myndigheten	  undersökt	  möjligheten	  att	  samarbeta	  
med	  andra	  laboratorier	  inom	  EU	  för	  att	  reducera	  kostnaden	  per	  prov?	  	  
	  
Ett	  ex	  över	  hur	  provtagningskostnaden	  slår;	  
Ett	  medlemsföretag	  med	  slakt	  räknat	  på	  12	  500	  ton	  ska	  enligt	  lagstiftningen	  ta	  63	  prov	  per	  år	  för	  
restsubstanskontroll	  (1	  prov/200	  ton).	  Totalsumman	  för	  provtagning	  och	  analys	  innebar	  år	  2012	  att	  
varje	  prov	  kostade	  företaget	  3	  800	  kr	  –	  med	  höjningen	  4	  500	  kr	  -‐	  vilket	  känns	  långt	  ifrån	  rimligt.	  
	  
Analys	  inom	  salmonellakontrollprogrammet	  har	  bekostats	  av	  branschen	  sedan	  EU-‐inträdet.	  Samtliga	  
flockar	  till	  slakt	  provtas	  avseende	  salmonella	  och	  inga	  djur	  levereras	  till	  slakt	  utan	  ett	  negativt	  provsvar.	  
Kontrollen	  finansieras	  av	  djurägarna	  och	  den	  statliga	  ersättningen	  vid	  ett	  salmonellautbrott	  som	  tillfaller	  
nöt-‐,	  svin	  och	  äggproducenter	  utesluter	  matfågel,	  trots	  att	  det	  är	  den	  produktionsform	  som	  satsat	  mest	  
på	  förebyggande	  smittskydd	  och	  där	  risken	  således	  är	  relativt	  liten.	  	  Nödvändiga	  försäkringar	  bekostar	  
varje	  enskild	  kycklingbonde.	  Det	  är	  bra	  att	  kostnaden	  för	  salmonellakontrollen	  enligt	  förslaget	  minskar,	  
men	  den	  kostnaden	  omfattar	  endast	  15	  %	  av	  provtagningskostnaden.	  Vi	  vidhåller	  därför	  att	  den	  extra	  
övervakningen	  vid	  slakt	  av	  salmonellafria	  djur	  i	  rättvisans	  namn	  borde	  bekostas	  till	  100	  %	  med	  statliga	  
medel.	  Restsubstanskontrollen	  omfattar	  83	  %	  i	  provtagningen	  och	  Livsmedelsverkets	  förslag	  innebär	  en	  
ökning	  med	  cirka	  19	  %	  av	  kostnaden.	  Avgiften	  totalt	  för	  restsubstanser,	  kontaminanter	  och	  
salmonellakontroll	  för	  2014	  innebär	  en	  höjning	  med	  drygt	  14	  %.	  Det	  innebär	  att	  höjningen	  i	  
provtagningskostnaden	  landar	  på	  närmare	  3	  miljoner	  kronor	  av	  de	  9,2	  miljoner	  kronor	  som	  Regeringen	  
avsatt	  för	  att	  skapa	  bättre	  konkurrenskraft	  hos	  livsmedelsföretagen/till	  bonden.	  	  
	  
Svensk	  Fågel	  tackar	  för	  att	  getts	  möjligheten	  att	  inkomma	  med	  synpunkter	  på	  ovanstående	  remiss. 

	  
  
Med	  vänliga	  hälsningar	  
	  
	  
	  
Maria	  Donis,	  VD	   	   	   Pia	  Gustafsson,	  chefsveterinär	  
Branschorganisationen	  Svensk	  Fågel	  
	  
	  


