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Beslut om stöd till slakterier och vilthanteringsanläggningar 2021 

 

Bakgrund 

Livsmedelsverket beslutade om timtaxor för 2021 den 22 december 2020,  dnr 

2020/04730. Totalt ca 46 miljoner kr har använts för att minska den kostnadsmassa 

utifrån vilken timtaxorna beräknas. Grundtaxorna är enligt beslutet följande. 

 

Slakterier med produktion upp till 1 000 ton 

Timtaxa officiell veterinär 1 525 kr 

Timtaxa officiell assistent 1 357 kr 

Slakterier med produktion över 1 000 ton 

Timtaxa officiell veterinär  750 kr 

Timtaxa officiell assistent  583 kr 

 

Beslut 

Livsmedelsverket beslutar att stöd för 2021 efter ansökan kan utgå till slakterier och 

vilthanteringsanläggningar genom dels en minskning av timtaxan för anläggningar med 

liten produktion, dels en minskning av tid och kostnader för vissa arbetsuppgifter 

kopplade till djursjukdomar.  

 

1. Stöd till anläggningar med liten produktion enligt artikel 79.3 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- 

och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel 

 

Stöd kan 2021 beviljas efter ansökan enligt följande. Stödet minskar därmed den årliga 

kontrollavgiften. Totalt stöd utgår med ca 42 miljoner kr.  

 

Produktions-

volym (ton) 

Stöd per 

timme (kr) 

Faktisk timtaxa efter stöd 

officiell veterinär (kr) 

Faktisk timtaxa efter stöd 

officiell assistent (kr) 

0 - 50  1 455 kr 70 kr  

50 - 200 1 415 kr 110 kr  

200 - 1 000 1 270 kr 255 kr 87 kr 

1 000 - 4 000 410 kr 340 kr 173 kr 

4 000 - 5 000 325 kr 425 kr 258 kr 
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2. Stöd för kostnader för att förebygga, kontrollera och utrota sjukdomar i 

enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom 

vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i 

landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 

artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

 

2.1 Kostnader för salmonellakontrollprogrammet  

Livsmedelsverket kan 2021 bevilja stöd motsvarande kostnaden för Sveriges 

salmonellakontrollprogram, totalt motsvarande ca 6,7 miljoner kr.  

 

Stödet kan utgå efter ansökan dels genom att anläggningens kostnad för 

provtagning/kontroll av provtagning minskar den årliga kontrollavgiften, dels genom att 

kostnader för salmonellakontrollprogrammet minskar slakteriernas avgift för 

provtagningsprogrammen.  

 

2.2 Kostnader för sjukdomsregistrering 

Livsmedelsverket kan 2021 bevilja stöd motsvarande kostnaden för registrering av 

förekomsten av djursjukdomar i samband med köttbesiktningen vid slakterier och 

vilthanteringsanläggningar, totalt motsvarande ca 4,7  miljoner kr.  

 

Stödet kan utgå efter ansökan genom att den totala tiden för officiell veterinär vid 

anläggningen minskas med 5 procent. Detta minskar den årliga kontrollavgiften.   

 

2.3 Kostnader för delar av restsubstansprovtagningen 

Livsmedelsverket kan bevilja stöd motsvarande kostnaden för den del av 

restsubstansprovtagningen som sker i primärproduktionen och som finansieras av 

slakterierna, totalt motsvarande ca 4,3 miljoner kr.  

 

Stödet kan 2021 utgå efter ansökan genom att kostnaden för restsubstansprogrammet 

minskas med 30 procent för respektive anläggning. Detta minskar den årliga avgiften för 

provtagningsprogrammen. 

 

3. Avgift för godkännande av nya mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar 

Livsmedelsverket tar ut en avgift om 36 000 kr för godkännande av nya mindre slakterier 

och vilthanteringsanläggningar. I enlighet med reglerna i kommissionens förordning (EU) nr 

1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt på stöd av mindre betydelse kan 2021 stöd utgå med maximalt 36 000 kr per 

anläggning.  
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga 

handläggningen har deltagit veterinärinspektör Mari Ivemyr och områdeschefen Eirikur 

Einarsson, föredragande.   

 

 

Annica Sohlström    

Eirikur Einarsson   


