 KRÅNGEL 

Krångellistan betas av
UNDER SÆRIMNER 2019 FÖDDES IDÉN OM ELDRIMNERS ÅRLIGA KRÅNGELLISTA.
MED HJÄLP AV EN ÅRLIG SÅDAN LISTA SKA ELDRIMNER ARBETA FÖR ATT FÖRENKLA DE
REGELVERK SOM ÄR UTARBETADE FÖR EN STORSKALIG PRODUKTION, MEN SOM BLIR
BYRÅKRATISKA SVÅRIGHETER FÖR MATHANTVERKARE, OCH REDAN KAN MAN SE FLERA
LJUSPUNKTER. TANKEN VAR ATT DE OLIKA PROBLEMEN SKULLE DISKUTERAS OCH TAS UPP I
RIKSDAGEN, MEN PÅ GRUND AV PANDEMIN HAR DET ISTÄLLET BLIVIT EN SERIE WEBBINARIER.

SKICKA MJÖLKPROVER FRÅN
GÅRDSMEJERIER
Gårdsmejerier på landsbygden har svårigheter att
skicka lagstadgade mjölkprov i obruten kylkedja på
grund av geografiskt läge och långsam postgång. De alternativ labbet erbjuder, som inkluderar transportkostnader, innebär en orimligt hög kostnad och fungerar
dessutom inte alltid vad gäller obruten kylkedja.
ELDRIMNER kommer att lämna in en ansökan om undantag från krav på mjölkprover, i enlighet med SLV:s initiativ
till flexibilitet och undantag från vissa krav i hygienlagstiftningen.
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GÅRDSFÖRSÄLJNING AV ALKOHOL
Förbudet för gårdsförsäljning av alkohol gör det svårt
för hantverksproducenter att sälja sina produkter.
ELDRIMNERS FÖRSLAG är att tillåta försäljning av hantverksmässigt tillverkad alkohol från produktionsplatsen
i linje med riksdagsbeslutet från 2018 om att regeringen
bör verka för lagstiftning som gör det möjligt att bedriva
gårdsförsäljning i begränsad utsträckning, under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras. Under webbinariet 
informerade Elisabeth Nilsson om regeringens
utredning, som ska vara klar den 7 december. Dessutom
gav mathantverkare sina synpunkter. Det finns fortsatt möjlighet att kontakta huvudsekreterare Fredrik Sandström
(073–0858682 - fredrik.sandstrom@regeringskansliet.se)
med fler synpunkter.

KRAV PÅ ÄGGPACKERI FÖR ATT
ANVÄNDA EGNA HÖNSÄGG I SIN
SERVERING
Ägg från egna hönor får säljas, men inte användas i den
egna kafé- och restaurangverksamheten.
ELDRIMNERS FÖRSLAG är att ändra svensk lagstiftning
(SLVFS 2005:20) och/eller uttolkning av bestämmelserna i
EU-förordningen (EG) 589/2008 så att kravet på genomlysning av ägg kan ersättas med en okulär besiktning: kvaliteten kontrolleras genom att äggen knäcks ett och ett i en kopp
innan användning.

Äggfrågan och krav på äggpackeri är styrt av EU-lagstiftning.
SLV:s tips för att hålla ned kostnaderna var att först se till
att verksamheten godkänns som packeri (av SLV) och sedan baka in det i den ordinarie kommunala kontrollen för
gårdsbutik eller kafé. En annan väg är att vänta och äska
en förordningsförändring. SLV säger att de inte vet vad det
skulle kunna resultera i, men att det skulle vara möjligt,
men inget de driver i nuläget. Att använda ägg som råvara
i detaljhandel (gårdsbutik/kafé) är inte möjligt enligt EUförordningen, men bygger inte på livsmedelssäkerhet utan
är bara en kvarleva. Livsmedelsverket arbetar just nu med
att utöka och förbättra flexibiliteten i lagstiftningen där så
är möjligt. En enkät har skickats ut. Eldrimner jobbar vidare
med dessa frågor i dialog med företagare, Livsmedelsverket
och politiker.

FISKE OCH FÖRÄDLING MED STÖD AV
ENSKILD FISKERÄTT
Ägare av enskild fiskerätt i kust- och skärgård får idag
inte bedriva småskaligt yrkesfiske med tillhörande förädling utan innehav av fiskelicens.
ELDRIMNERS FÖRSLAG är att skapa möjligheter för småskaliga yrkesfiskare genom att ändra licensgivningsbestämmelserna i svensk lagstiftning eller den svenska uttolkningen
av EU:s kontrollförordning (EG) nr 1224/2009 så att ett
näringsfiske med stöd av enskild fiskerätt alltid beviljas fiskelicens.
Några förslag som väcktes under webbinariet var regional licenstilldelning, gemensamma licenser, differentierade licenser som t ex Finland har samt regional och lokal bevakning
och insamling av information om bestånd, som exempelvis
Grönland. Eldrimner betonar också att det i regleringsbrevet
till HAV står att man ska ta livsmedelsstrategin i beaktande
och utveckla småskalig verksamhet och kustnära fiske.

LIVSMEDELSVERKETS HÖJDA TIMTAXA
FÖR TILLSYN
Ny timtaxa för Livsmedelsverkets tillsyn ger orimligt
höga kostnader för företag med mindre volymer och
lägre omsättning.
ELDRIMNER FÖRESLÅR att ett regeringsuppdrag ges till
Livsmedelsverket för att se över tillsynskostnaderna, eftersom mathantverkare och andra små företag betalar oproportionerligt mycket i tillsynsavgifter. Avgiftssystemet behöver inkludera en rimlighetsanalys som innebär att företag
med mindre volymer får en justerad timtaxa alternativt en
total tillsynskostnad.
Under webbinariet var samtliga deltagare välvilligt inställda, men särskilt viktigt att uppmärksamma är att Livsmedelsverket undersöker möjligheten till distanskontroller
vidare. Detta skulle kunna hålla nere kostnaderna. Livsmedelsverket var också positiva till att samarbeta mer med kommunerna än vad som sker idag. Frågan om det skulle gå att
finna någon form av subvention skickades med politikerna,
som även framhöll att riskklassningen är viktig då det kan
innebära stor ekonomisk skillnad och företag som sköter
sig bra ska kunna komma i rätt klass med mindre tillsynstid.
De framhöll även vikten av att se över de generella kostnaderna och möjligheterna att minska krånglet administrativt
på Livsmedelsverket. Eldrimner fortsätter nu dialog och diskussion med Livsmedelsverket.

KRAV PÅ DRICKSVATTENKONTROLLER
Krav på dricksvattenkontroller skapar oproportionerligt höga kostnader för mathantverksproducenter med
eget vatten.
ELDRIMNER FÖRESLÅR att lagstiftningen ska anpassas utifrån spridning av vattnet (hur många dricker vattnet och hur
ofta) och riskanalys (HACCP).
För mathantverksföretag med lägre omsättning (färre kunder) minska till ett vattenprov per år och ge möjlighet till
undantag från utökat vattenprov.
På webbinariet fick dricksvattenfrågan ingen annan möjlig
”lösning” än att i HACCP:en utröna huruvida vattnet inte
kan påverka det livsmedel vattnet använts till. I så fall är det
inget dricksvatten och de omfattande provtagningskraven
faller bort. Exempel på hur annat vatten får användas finns
på Kontrollwiki. Ett annat alternativ är att hämta dricksvatten i dunk.
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