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Yttrande över ”Föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och     

annan offentlig verksamhet” 2021/01193 

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande: 

Inledande kommentarer 

SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- 

och samhällsfrågor. SSR är ett demokratiskt organ och representerar samer anslutna till 

44 samebyar och 16 sameföreningar. Organisationens syfte är att tillvarata och främja 

de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intres-

sen med särskild hänsyn till renskötseln och dess binäringars fortbestånd och sunda ut-

veckling. Renskötseln är en bärande del av den samiska kulturen men också en viktig del 

av landsbygden i norr då den ger arbetstillfällen och tillför viktiga värden till samhället i 

övrigt.  

Sverige har genom flertalet internationella åtagande förpliktat sig till att det samiska 

traditionella levnadssättet möjliggörs. Av regeringsformen 2:15 framgår att staten ska 

främja den samiska kulturen vilket även innefattar renskötseln och samisk matkultur. 

Den samiska rätten att fortsätta sköta renar utifrån vårt förhållningssätt måste tas i be-

aktning. Renskötsel baseras på fritt naturbete för renarna. Väder, vind, andra faktorer 

och för renskötarna ej kontrollerbara omständigheter och förutsättningar styr hur re-

narna samlas och hanteras. Renskötarna tar beslut och agerar utifrån vad som enligt rå-

dande förutsättningar är det bästa för renarna. Planeringen måste snabbt kunna anpas-

sas beroende på förändringar i betestillgång, skiftningar i väder och vind, rovdjursan-

grepp och andra störningsfaktorer, de säsongsvisa flyttningarna och renhjordens stän-

diga förändringar. Många av de förändringar som sker idag orsakas inte av näringen utan 

av faktorer som ligger utanför den enskilde renägarens kontroll. SSR och dess medlem-

mar arbetar utifrån att fri strövning på naturbete är det bästa för renen.  

Övergripande kommentarer 

SSR kan inte se att Livsmedelsverket verkar för att uppfylla Livsmedelsstrategin. De re-

gleringsbrev som finns från regeringen har gett myndigheten ett uppdrag att åstad-

komma en förenkling och effektivisering av livsmedelsföretagandet, SSR kan dock inte se 

att den intentionen finns hos Livsmedelsverket. 

SSR konstaterar att Livsmedelsverket inte gjort någon konsekvensutredning för hur för-

slaget påverkar primärproducenterna.  
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SSR lämnar därmed endast övergripande kommentarer då remissen är otydlig utifrån 

hur detta kan komma att påverka renskötseln samt även renslakterierna. SSR har i sam-

tal med renslakterier inte kunnat avgöra hur avgiftssystemet påverkar dem. 

SSR har vid tidigare tillfällen framfört att regelverk måste ta hänsyn till att renskötsel 

inte bedrivs som annan djurskötsel. Renskötseln styrs efter väder och vind och andra 

förutsättningar som oftast inte är under renskötarens kontroll och därmed även utanför 

renslakteriernas möjlighet att kontrollera. Det vi ser generellt idag är motsatsen till att 

bli mer flexibla och SSR efterlyser att Livsmedelsverket fokuserar mer på att hitta lös-

ningar som inte begränsar renslakten än mer utan snarare möjliggör ytterligare utveckl-

ing.   

Renskötseln särskiljer sig mot andra tamdjur då renen lever fritt i naturen året runt och 

är semidomesticerad. Hantering av både enskilda och grupper av djur kan skilja sig mot 

vad andra djurägare har möjlighet till utifrån djurens bästa. SSR anser att Livsmedelsver-

ket bör göra en konsekvensanalys utifrån hur dagens samt kommande regelverk påver-

kar renskötseln. När Livsmedelsverket ställer krav på och riktar regelverk till renslakteri-

erna att effektivisera och datumplanera begränsas möjligheten till slakt till det som fun-

gerar för Livsmedelsverket i stället för vad som är möjligt utifrån renskötseln och renens 

välbefinnande. 

SSR efterlyser ett byte av fokus från Livsmedelsverket där verket tillsammans med ren-

slakterierna, renskötseln och renskötseln företrädare kan ta fram nya idéer och se över 

förslag som främjar den samiska kulturen och renskötseln. Exempel på områden att ar-

beta med:  

Renens hälsa. Under många år har SSR jobbat för att den omfattande och tidskrävande 

kontrollen och sjukdomsregistreringen ska komma renägarna till kännedom. Påtryck-

ningarna har under åren inneburit många besvikelser och känsla av att inte tas på allvar 

eller att renens hälsa inte anses vara viktig utifrån Livsmedelsverkets perspektiv. Vi me-

nar att om det ska finnas något syfte med kontrollen så måste resultaten meddelas till 

renägarna för att möjliggöra en så god djurhälsa som möjligt. Vi efterlyser en konstruktiv 

dialog med Livsmedelsverket om detta. Vi behöver ha fynden registrerade på det en-

skilda djuret och att alla resultat av betydelse, skyndsamt meddelas renägaren som då 

ges möjlighet att åtgärda problemet. Inför framtida utmaningar med eventuella effekter 

på renens hälsa kopplat till klimatförändringen ser vi än större behov för detta.  

Tillvaratagande av fler produkter från renen. Det avgiftssystem som föreslås där tiden 

skall vara det avgörande begränsar utrymmet ytterligare för att möjliggöra tillvaratagan-

det av än mer från renen. Inom traditionell slakt tas hela renen tillvara och ett ökat till-

varatagande av fler delar från renen även på slakterierna skulle ge positiva effekter för 

den samiska kulturen och minska matsvinn. SSR ställer sig frågande till att Livsmedels-

verkets arbete inte riktas mer mot att minska matsvinn.  

Klimatförändringen och klimatomställning. Hur kan Livsmedelsverket tillsammans med 

renslakterierna möjliggöra för renskötseln att klimatanpassas. De regelverk som gäller 

idag samt de förslag som lagts är negativa ur klimatsynpunkt för renskötseln. Med gäl-

lande och föreslaget regelverk styrs renskötseln mot ökad fordonsanvändning då det ger 



 

mycket merarbete före renskötarna att aktivt styra renen, ibland mot dess naturliga be-

teende och rörelsemönster, till anläggningarna då renskötseln måste anpassas till slakt-

datum.  

Levande landsbygd genom ökat samarbete med lokala veterinärer. Distriktsveterinä-

rerna har stängt flera stationer vilket lämnat stora delar av norra Sverige utan tillgång till 

veterinär. Ett ökat samarbete mellan Livsmedelsverket och lokala veterinärer kring både 

renslakten och vilthanteringsanläggningar skulle ge positiva effekter på flera områden.  

Sammanfattande kommentarer  
 
SSR efterlyser ett byte av fokus från Livsmedelsverket där verket tillsammans med ren-
slakterierna, samiska matföretagare, renskötseln och renskötseln företrädare arbetar för 
att ta fram nya idéer och se över förslag som främjar livsmedelsstrategin och rensköt-
seln utifrån den samiska kulturen.  
 
Renskötseln ser idag stora konsekvenser av klimatförändringen och minskade betesmar-

ker p.g.a. intrång, det finns inte utrymme att anpassningsförmågan begränsas ytterligare 

av regelverk. Den pågående anpassning som görs inom renskötseln måste fokusera på 

renens välbefinnande, klimatanpassning samt möjliggöra fortsatt överlevnad för den sa-

miska kulturen.  
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