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Lindås lamm, Öströö Fårfarm, Rafnaslakt AB, Görviks Gårdskött & chark 

Vi från den s.k. referensgruppen, småskalig slakt, anläggningar med en slaktvolym på under (5000 

ton), snarare 200 ton vill härmed ge vår syn på saken. 

Enligt PM punkt 2:3 beskrivs regeringsuppdraget 

 Bidra till konkurrenskraftiga villkor 

 Underlätta för småskalig slakt 

 Ge incitament för effektiv slakt och kontroll 

 Lätt att förstå och vara förutsägbar 

 Samarbeta med branschen 

 

Samarbeta med branschen 

Vi har haft ett antal möten via länk där SLV presenterat olika förslag som vi bemött och uppfattat att 

vi fått gehör för våra synpunkter. Vi har hela tiden jobbat för en modell med avgift baserad på antal 

djur och inte timdebitering. Vi har hela tiden poängterat att vi inte är en homogen grupp utan att 

småskalig slakt innebär att man utifrån sina egna förutsättningar, oftast på gårdsnivå bedriver sin 

verksamhet. Att effektiv kontroll bygger på dialog mellan företagen, utifrån företagets 

förutsättningar och SLV. 

När vi nu läser resultatet med startavgift och timdebitering för den småskaliga slakten samt 

följsamhetskriterier kan vi med förvåning och besvikelse konstatera att denna s.k. referensgrupp 

bara varit en chimär. 

Dessutom har SLV på detta vis utnyttjat småföretagares tid och resurser som visar på ringa respekt 

och förståelse för vår vardag. Så här får det inte gå till. Något samarbeta kan man inte säga att detta 

har varit utifrån utfallet, samarbete som SLV hänvisar till på flera ställen i texten. 

Bidra till konkurrenskraftiga villkor 

Oberoende av storlek på företaget bör avgiften för kontrollen vara lika, detta möter man med en 

djuravgift och inte med startavgift kombinerat med timdebitering. 

I punkt 5.3 föreslås att lägsta debiterbara tid skall vara 30 minuter. En levandedjursbesiktning på en 

småskalig anläggning tar i normalfallet 5–10 minuter. Med en startavgift och sedan timdebitering 

kommer denna besiktning kosta minst 1950 kr, långt mer än anläggningar utan startavgift med 

endast timdebitering. Detta ger en mycket dyr levandedjursbesiktning på småskaliga slakterier och 

försämrar dess konkurrenskraft. 

Dessutom föreslås att timtaxan inte skall skilja sig åt mellan ov och oa som för övriga anläggningar. 

På småskaliga anläggningar är det oftast oa som gör efterbesiktningen och ov som gör 

levandedjursbesiktningen. Efterbesiktningen tar betydligt mer tid (beroende på antal djur förstås) så 

även här belastas småskalig slakt med startavgift och timdebitering enligt ov med en högre kostnad 

än slakteri med enbart timdebitering. En efterbesiktning på 1,5 h med startavgift: 4880kr jämfört 

med mindre tamboskapsslakteri utan startavgift: 2375kr. Detta förslag bidrar till sämre 

konkurrenskraft för den småskaliga anläggningen. 



Oerfaren personal tar längre tid på sig med besiktning. Där småskaliga slakten ligger i glesbygd med 

långa avstånd och få djur kan man inte få samma erfarenhet som i djurtäta områden med större 

slakterier. Den mesta tiden går åt till bilåkning. Dessa områden kommer få en dyrare besiktning och 

sämre konkurrenskraft.  

 

Underlätta för småskalig slakt 

SLV planerar för en högre kostnad för de som vill starta upp. Vill vi att fler skall börja med småskalig 

slakt (underlätta) skall man inte gå i en riktning med ökade kostnader för själva uppstarten 

Modellen med hög startavgift, timdebitering per påbörjad halvtimme och ingen skillnad i 

timdebitering mellan ov och oa missgynnar småskalig slakt. 

Timdebitering gynnar inte dialogen mellan företagen och SLV och därmed utvecklingen av småskalig 

slakt, förståelsen och dialogen kring regelverk, förbättringspotential mm. Tvärtom skapar det källa till 

frustration om besiktningen tar tid, blir dyrt för företaget. 

Följsamhetskriterier som verket har för avsikt att skapa flera av kommer innebära en ökad 

administrativ börda, svårt att ha koll på speciellt vid oregelbunden slakt. Vill man underlätta för 

småskalig slakt bör stöd för lite produktion stå för minst 90 % och följsamhet max 10% när det gäller 

fördelning av stöd (6.4.4) 

 

Ge incitament för effektiv slakt och kontroll 

Inom den småskaliga slakten jobbar vi med kvalitet och fokus på djurvälfärd samt identitet och nära 

kontakt med kunden. Varje anläggning har sina förutsättningar och kan såldes bli effektiv utifrån 

dem. Med detta förslag på startavgift kombinerat med timdebitering vill SLV få den småskaliga att gå 

i riktning mot större, effektivare anläggningar. Det är ingen strävan de småskaliga har. Det kommer 

bli dyrt för den riktigt småskaliga slakten. 

Effektiv kontroll handlar inte bara om antal besök på anläggningarna utan hur väl inarbetad SLV 

personal är med anläggningen och effektiv utifrån erfarenhet. Vi ser tyvärr en stor 

personalomsättning, ständigt nya oerfarna personer från verket. Som företagare kan vi inte påverka 

alls att kontrollen blir effektiv utifrån olika personer. Man pratar att man skall lösa detta med 

likriktning och har så gjort under många år men där är vi inte.  

I glesbygd med mindre gårdar och djur kommer SLV stationerade personal inte få det djurantalet att 

besikta som ger erfarenhet, ofta slaktas även flera djurslag. Personal på en stor anläggning där 

tusentals djur passerar bygger upp en helt annan erfarenhet och tiden blir minimal vid besiktning 

jämfört med den oerfarne. Debitering utifrån djuravgift är enda sättet att lösa denna problematik. 

 

Lätt att förstå och vara förutsägbar 

Förutsägbar blir aldrig timdebitering. Beror på vem som besiktar. Kommer ständigt vara en fråga för 

konflikt. Som företagare måste vi få se hur lång tid besiktningen tar per djur i olika delar av Sverige 

och ha möjlighet att välja effektiv kontrollpersonal samt överklaga orimlig tidsdebitering. Idag kan de 

skilja timmar i besiktningen och övrig kontroll på en liten anläggning beroende på vem som kommer. 



Att lägga stor vikt vid följsamhetskriterier kommer inte bli lätt att förstå och innebära en högre 

administrativ börda för företagen, tvärtemot vad SLV har i uppgift att göra. Många småskaliga slaktar 

i säsong och denna modell som bygger på månadsuppföljning stämmer dåligt in med oregelbunden 

slakt. 

 

Sammanfattningsvis 

 Eftersom man lämnat förslaget på djuravgift så lämna även startavgift för den småskaliga 

slakten, skall startavgift tas ut kan det endast vara rimligt per slaktdag inte för 

levandedjursbesiktningen och sedan för efterbesiktning. 

 Djuravgift är den enda sättet att få en rättvis avgift över landet och oberoende av storlek på 

företaget 

 Timdebitering kommer inte ge likvärdig kontroll över landet, glest belägna och där vi har 

färre djur kommer att missgynnas med detta förslag.   

 Lägg stor vikt/all vikt på stöd för lite produktion, minimalt på följsamhetskriterier som 

innebär merarbete. 

 Vid timdebitering påbörjad 10 minuter istället för 30 minuter samt debitering för den totala 

tiden över dagen, alla besök. (inte tid/besök) 

 Vid timdebitering olika timtaxa på oa och ov 

 Att starta med småskalig slakt bör kosta minimalt i ansökanprocessen 

 

Ett exempel på vad denna modell skulle innebära i kostnad per djur, skillnad mellan A, B och C 

30 lamm 10 minuters levandedjursbesiktning, 40 minuter efterbesiktning: 

A: 10 min a 980kr/h + 40 min a 810kr/h = 703 kr/30 lamm  23kr/lamm 

B: 10 min a 1310kr/h + 40 min a 1140kr/h = 978kr/30 lamm 33kr/lamm 

C: 10 min som blir 30 min a 980 kr/h samt 1460kr i startavgift sedan 1460kr startavgift 40 min som 

blir 60 min a 980 kr/h = 4390 kr/30 lamm   146kr/lamm 

 

Denna orimliga kostnad för de småskaliga i modell C skall sedan mötas med statsstöd som företaget 

ansöker om. Hur det kommer att fördelas och utfallet är inte klart vid denna remiss. 

Att bygga en modell på statsstöd känns osäkert och tar inte heller höjd för att vi blir många fler 

småskaliga slakterier framöver i hela landet. 
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