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Remissyttrande avseende Statens jordbruksverk 
föreskrifter om ansökan om stöd för vissa kostnader  i 
samband med kastrering av grisar eller för vacciner ing 
mot galtlukt.   

 LRF och Sveriges Grisföretagare ser positivt på att det införs stöd för vissa 
kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering. 
 
Vi har dock följande synpunkter: 
 
Konsekvensutredning: under punkt 1(övriga villkor för stödet). Istället för att 
föra individer beträffande bedövning av smågrisen, föreslår vi en schablon, 
grundat på antalet avvande gånger 0,55 (den del som är galtar plus dödlighet 
mellan födsel avvänjning) i besättningen. Beträffande vaccineringen i 
slaktgrisstallar så bör det vara en schablon på antalet levererade gånger 0.6 (vid 
slaktköer, så behövs en tredje vaccinering) Detta för att inte öka den 
administrativa bördan, då antalet avvanda grisar ska varje smågrisproducent 
föra idag inom ramen för tvärvillkoren. Detta stimulerar dessutom djurägaren 
att hålla ner dödligheten. 
 
Under punkt 3 (uppgifter om vilka som berörs av reglering). Regleringen 
måste rikta sig till alla som har grisproduktion, eftersom vaccineringen sker i 
slaktgrisbesättningen och bedövning sker i smågrisbesättningen. 
 
Under Statens jordbruksverks föreskrifter…. 
§ 4: Positivt att den faktiska kostnaden för läkemedel för bedövning , 
smärtlindring och läkemedelskostnaden för vaccinering ersätts, vi hade dock 
gärna sett att hela merkostnaden för arbetet ersatts. 
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Arbetsersättningen för vaccineringen bedömer vi som låg. Att hålla isär 
galtgrisarna och dessutom vistas i en miljö med grisar som väger från 80 kilo 
och uppåt och dessutom vaccinera tar längre tid, än den tidsåtgång som 
Jordbruksverket presenterat. 
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