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Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrift
(LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll,
prövning och registrering.
(Livsmedelsverkets dnr. 2021/00415)
Jordbruksverket har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag.
Sammanfattning
Jordbruksverket avstyrker förslaget såvitt avser en rörlig avgift utan tak för att
handlägga ansökningar för att registrera skyddade beteckningar. För att
främja utvecklingen inom området och öka förutsägbarheten bör istället en
fast lägre grundavgift, alternativt en rörlig avgift med ett lågt tak användas.
Kostnaden för att skicka in en komplett ansökan uppgår idag till 150 000 –
200 000 kronor enligt branschen. Inom ramen för regeringsuppdraget att
främja traditionell småskalig matkultur är det ett långsiktigt mål att få fler
skyddade produkter. Förslaget skulle motverka uppfyllandet av detta mål då
det skulle leda till höga kostnader som inte kan beräknas på förhand. Jordbruksverket har inga synpunkter på förslaget i övrigt.
Generella synpunkter
Inom ramen för regeringsuppdraget att främja traditionell småskalig matkultur arbetar Jordbruksverket sedan flera år för att öka antalet svenska produkter
med skyddade beteckningar. Detta görs genom ett upphandlat projekt, Gastronomiska regioner. Sedan projektet inleddes år 2014 har Jordbruksverket sammanlagt upphandlat stöd, utvecklingstimmar och kartläggningar för runt 15
miljoner kronor. Arbetet har gett resultat och producenternas intresse ökar.
Sverige har idag nio produkter med ursprungsskydd, och ytterligare 17 ansökningar som genomgår kontroll för eventuell kommande registrering.
Ett ursprungsskydd kan bidra till att uppnå målen i livsmedelsstrategin genom
att ge producenterna möjlighet att ta mer betalt för sina produkter och öka
lönsamheten. Varaktiga arbetstillfällen kan skapas på landsbygden eftersom
produktionen inte kan flyttas från ursprungsregionen, och ursprungsskyddet
kan även bidra till mat- och dryckesturism i lantligt belägna områden. De
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skyddade beteckningarna kan även vara till fördel ur exporthänseende i egenskap av internationellt erkända kvalitets- och äkthetsgarantier, faktorer som
förväntas öka i betydelse framöver.
Att registrera en skyddad beteckning är dock en komplex process. Även om
ansökningsförfarandet för att skydda en produkt inom EU idag är avgiftsfritt
uppgår kostnaden för att skicka in en komplett ansökan enligt branschen till
150 000 – 200 000 kronor. De produkter som kan få skydd består huvudsakligen av produkter som produceras och saluförs av mindre företag. Dessa företag har i regel små marginaler och kan därför ha svårt att bekosta förfarandet
för att få en produkt skyddad. De föreslagna handläggningskostnaderna är
inte heller förutsägbara då de baseras på antalet timmar som faktiskt läggs ner
på en ansökan. De olika stegen i handläggningen, däribland hanteringen av
remiss- och invändningsförfaranden, gör processen tidskrävande och kostnaden svår att beräkna. Det finns inga garantier för att en ansökan slutligen godkänns.
Delar av kostnaderna kan idag ersättas inom ramen för det tidsbegränsade
projektet Gastronomiska regioner. När projektet löper ut kommer producenterna själva att behöva stå för dessa kostnader. Om en rörlig och obegränsad
handläggningsavgift dessutom påförs är risken att det lämnas in färre ansökningar. Inom ramen för regeringsuppdraget att främja traditionell småskalig
matkultur är det ett långsiktigt mål att få fler skyddade produkter. Den föreslagna handläggningsavgiften skulle motverka uppfyllandet av detta mål då
den skulle leda till höga kostnader som inte kan beräknas på förhand. För att
främja den fortsatta utvecklingen inom området bör istället en fast lägre
grundavgift, alternativt en rörlig avgift med ett lågt tak användas. En sådan
lösning skulle öka förutsägbarheten och samtidigt minska risken för att det
lämnas in ofullständiga ansökningar.
I detta ärende har Maria Lindsäth beslutat. Susanna Axelsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Pär Åkesson, Sanne Carlsson, Andreas Davelid, Tobias Kreuzpointner, Camilla Bender Larsson och
Malena Bathurst deltagit.

Maria Lindsäth
Susanna Axelsson

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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