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Remissvar angående föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

diarienummer 2021/01193 från Riksförbundet Svensk Hjort. 

 

Riksförbundet Svensk Hjort har berett ert förslag om avgifter för offentlig kontroll och annan 

offentlig verksamhet. Svensk Hjort har inriktat sig på de delar i förslaget som berör 

vilthanteringsanläggningar eftersom Riksförbundet Svensk Hjort företräder hjortverksamheten inom 

riket. 

Riksförbundet Svensk Hjorts medlemskår har hjorthägn och flertalet föder upp hjortarna till slakt. Ett 

mindre antal hjorthägn bedriver också försäljning av livdjur till andra hjorthägn.  

Utökningen av antalet hjorthägn sker varje år i varierande antal och många som starta nya hjorthägn 

gör detta utifrån att man ställer om sin verksamhet när man lägger ner framförallt 

nötkreaturuppfödning till att ha hjortar som är ett mycket bra betesdjur att hålla ett öppet landskap 

eftersom de också betar uppväxande slyväxter. 

Utifrån att det etableras nya hjorthägn är det också viktigt att slaktdjuren kan tas om hand på 

vilthanteringsanläggningar. Riksförbundet Svensk Hjort uppfattning är att det etableras mindre 

vilthanteringsanläggningar runt om i Sverige. Att starta upp en vilthanteringssanläggning är ett 

omfattande projekt med olika tillstånd och en stor investeringkostnad som för många är svårt att få 

en bra avkastning på. Därför är det viktigt att det finns ett avgiftssystem som bidrar till att skapa 

konkurrenskraftiga villkor för dessa vilthanteringsanläggningar och att man underlätta den 

småskaliga slakten. 

Vidare kan vi konstatera att frilevande dovviltet ökar i omfattning liksom vildsvinen. Det är därför 

viktigt att man också tar med i beaktande att även dessa två vilt behöver tas om hand på ett bra 

hygieniskt sätt med kontrollerad besiktning.  

Riksförbundet Svensk Hjort är också av den uppfattningen att det är viktigt att man har ett 

miljötänkande att transport av viltet till vilthanteringsanläggningar finns inom rimliga avstånd. I de 

fall att det blir långa sträckor till viltdepåer och vilthanteringsanläggningar finns en uppenbar risk att 

man struntar i att låta besikta sina vilda djur som ska säljas vidare. 

Mot bakgrund av vad som ovan framgår och ert förslag till avgifter anser Riksförbundet Svensk Hjort 

att det är viktigt att man stimulerar befintliga vilthanteringsanläggningar och nyetablerade 

vilthanteringsanläggningar med låga avgifter som möjliggör att vilthanteringsanläggningar vågar 

satsa och inte minst att viltet tas omhand på ett professionellt sätt. 



Riksförbundet Svensk Hjort uppfattning är att man bör dela upp slaktvolymgruppen 0 – 200 ton med 

två grupper. En grupp 0 – 100 ton med ett stöd på 85% - 90 % och en grupp 101 – 200 ton med ett 

stöd på 65 – 80 %.  Vi är övertygade om att detta skulle innebära att vi får ett bra flöde på 

omhändertagande av viltet till befintliga vilthanteringsanläggningar och en stimulans att flera 

vilthanteringsanläggningar byggs och inte minst att det blir en trygghet för konsumenterna att 

kontrollverksamheten blir mycket hög. Vidare är det också viktigt att man bibehåller stödet för liten 

produktion av slaktvolymen som gäller i dag. I det fall att detta inte är möjligt bör man göra en 

indelning av storleken av vilthanteringsanläggningar. Förslaget är att man även här gör indelningen 

att de anläggningar som har en slaktvolym upp till 100 ton per år slipper att betala 

godkännandeavgiften utan det särskilda stödet finansierar detta samt att gruppen 101 – 200 ton 

betalar en blygsam del utöver det stöd som utgår. 

Riksförbundet Svensk Hjort uppfattning är att med ovanstående justeringar i förslaget om avgifter för 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet kan vilthanteringsanläggningarna ha en möjlighet 

att driva verksamheten med en liten ekonomisk vinst. I de fall att ovanstående inte beaktas blir det 

svårt ekonomiskt att kunna driva vilthanteringsanläggningarna. 

 

Eventuella frågor angående vårt remissvar kan ställas till undertecknad eller vår handläggare Östen 

Sjösten Tel. 0721582123 

Riksförbundet Svensk Hjort 
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