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Vi är en fin förening som samlar alla delar inom pro-
duktionen av ägg. Från kläckning av unghöns till för-
packat ägg, allt med specialister inom sitt segment. I
princip ett utmärkt slagfält där samtliga slåss för sin
andel. Men i samarbete med varandra ger det en god
grund för en bransch där alla tjänar pengar. Min upp-
gift är att höra var och en och försöka få de olika de-
larna att tillsammans skapa största möjliga mervärde
för det svenska ägget. Till vår hjälp har vi kansliet vars
fina arbete underlättar den målsättningen, tack till er. 

Resan med certifieringen av det svenska ägget
Under året har vi fortsatt arbetet med att certifiera det
svenska ägget. Vi har definierat de åtaganden och rät-
tigheter var och en skall göra för att bidra med det som
tillsammans skapar ett certifierat ägg. Vi har även fått
in att det certifierade ägget skall vara underlag för det
som får märkas ”Från Sverige” i butik. Var och en har
säkert fått göra vissa åtaganden inom sin produktion
och vi märker ett stort deltagande i webkursen äggpro-
duktion, vilket är roligt. Vi höjer kunskapen inom bran-
schen och skapar ett mervärde gentemot våra utländska
kollegor. Ett mervärde som är fullt relevant att få mer
betalt för. I sommar hoppas vi kunna lansera certifie-
ringen i handeln med symbolen på ägget (Check) som
bevis. 

Ordförande har ordet

2016 ...

– Reflektioner från året som gått
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Året som gått har i världen präglats av tillbaka-
gång i protektionism. England har genom folk-
omröstning valt Brexit. USA har valt en
twittrande president där frihandel är ok, endast
om det gynnar det egna landet. Vad detta får för
följder återstår att se. Positivt är dock att värl-
den fortsätter ha aptit efter ägg vilket för vår nä-
ring är huvudsaken. 
Här är det dags att sammanfatta det gångna året
för mig som ordförande inom Svenska Ägg.

forts på nästa sida
Ordförande Axel Lagerfelt.

Här i ett av det gångna årets många telefonsamtal.



Dioxindebatten i ekoäggen 
Under senare delen av sommaren blev vi uppmärksam-
made på att Livsmedelsverket gjorde en extra spaning på
dioxinhalterna i ekoäggen. Utifrån ett ganska litet urval
hade man sett en ökande trend av dioxin i ekoäggen. Vi
började genast att arbeta på problemet för att kunna ge
svar på det pressmeddelande som Livsmedelsverket pla-
nerade. I samband med det gav vi information till er för
att bidra med fakta. Denna information användes dess-
värre som material för att i förväg läcka nyheten till tid-
ningen LAND och resten känner vi till. Sett i backspegeln
var det kanske naivt att informera alla medlemmar och
vi får se hur framtida fall får lösas. Nu arbetar en grupp
med utfodringsnormer som förhoppningsvis skall minska
dioxinhalterna framöver. 

Fågelinfluensa, Newcastle och salmonella
Under senare delen av sommaren hade vi salmonel-
lautbrott vilket alltid är tråkigt men som vi har goda ru-
tiner för att hantera. Vad som vi framöver måste arbeta
upp rutiner för, är fågelinfluensa och Newcastle. Fågel-
influensan drabbade en stor besättning mot slutet av året

och erfarenheterna därifrån måste vi ta in för att skapa
beredskap för framtida fall. 
Vad gäller fågelinfluensan så drabbade den som bekant
hela Europa. De som arbetar med frigående ute fick sina
ägg omklassade, vilket medförde en prissänkning, då 12
veckor förlupit med innepåbud. 

Livet som äggproducent 
Detta till trots vill jag ändå avsluta i positiva ordalag. Vi
har en stark produktion med friska djur som producerar
mycket ägg. Äggkonsumtionen ökar i landet och i värl-
den. Ägget ligger rätt i tiden med de dieter som föresprå-
kas och som ett klimatsmart livsmedel. Det är viktigt att
vi bibehåller en stark attraktiv bransch för att attrahera
framtida äggproducenter. Jag hoppas att vi ses på stäm-
man i maj, ett utmärkt tillfälle att dryfta både det ena
och det andra. 

Hälsningar 
Axel Lagerfelt 

Konsumtionen av ägg har fortsatt att öka under 2016.
Enligt Jordbruksverkets beräkningar, där även äggpro-
dukter ingår, har konsumtionen per capita stigit med näs-
tan 5 % under 2016. Tillgången på ekologiska ägg har
under året kommit i balans, efter att det varit brist under
ett par år. 

Äggproduktionen har under 2016 ökat med ca 9 %, an-
talet höns har framförallt ökat i den ekologiska produk-
tionen samt i den frigående inne-produktionen. Antalet
frigående ute-höns har varit konstant under året och an-
talet höns i inredda burar fortsätter att minska. 

Under 2016 har det genomsnittliga avräkningspriset på
ägg från inredda burar stigit med 6 öre och för ekolo-
giska ägg med 32 öre under året, jämfört med året innan.
För ägg från frigående höns har avräkningspriset sjunkit
med 49 öre. Partipriserna (frigående inne, 15-pack) har
i genomsnitt sjunkit med 32 öre jämfört med 2015. 

Vid årsskiftet 2016-2017 var fördelningen av antalet
värphönsplatser mellan inhysningssystemen 64,9 % fri-
gående inomhus, 3 % frigående utomhus, 15,4 % inredd
bur och 16,7 % ekologiska. 

Äggmarknaden
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Verksamhetsinriktning 2016
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Verksamheten under året har dominerats av arbetet med
certifieringen. Kriterier för de olika leden har diskuterats
och bearbetats i råden och i styrelsen samt även på med-
lemsmöten runt om i landet.  

Syftet med certifieringen är att säkerställa ett konkur-
renskraftigt svenskt ägg som står för en högre kvalitet
och säkerhet, och alltid förbättras.  Certifieringen ska
sträcka sig längre än en ursprungsmärkning och säker-
ställa att varje ingående led i produktionen lever upp till
de svenska mervärdena och de högre krav på djurvälfärd,
smittskydd och livsmedelssäkerhet som vi har. 

Under 2016 har det övergripande målet för marknads-
aktiviteterna fortsatt varit att öka konsumtionen av ägg.
Det introducerades ett nytt begrepp ”Årets Äggrätt”, vil-
ken presenterades på Äggets Dag. Tanken är att utveckla
detta under flera år för att skapa uppmärksamhet kring
ägg, äggrätter och Äggets Dag.

Branschmöten under året
Årsstämma på badhotellet i Tranås den 11-12 maj
SFS – Svenska Äggs ordinarie årsstämma hölls den 11
maj på badhotellet i Tranås då ett 90-tal medlemmar del-
tog. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar fick vi
också lyssna till Åsa Lannhard Öberg från Jordbruksver-
ket som talade om hur animaliemarknaden utvecklas och
förändras.  Ett antal forskningsprojekt från SLU och SVA
presenterades och Staffan Emanuelsson från IdentX pra-
tade om arbetet med certifieringen av det svenska ägget. 
En nyhet från och med 2016 års årsstämma är att valbe-
redningen också ska ta fram förslag till ledamöter i
Svenska Äggs producentråd. 

Kontaktdagarna 27-28 oktober i Göteborg
Årets Kontaktdagar hölls i Göteborg, på Hotel Riverton
och temat för dagarna var kommunikation.  Förutom
sedvanliga rapporter från kansliet fick vi också lyssna till
Axel Hansson från LRF som berättade om offentlig upp-
handling och export, med Kina som ett exempel. Chris-
tina Nordin från Näringsdepartementet redogjorde för
den nationella livsmedelsstrategin och Tove Lindgren
från Macklean berättade om proteinskiftet som vi står
inför. 
På temat kommunikation klev Benny Haag upp på sce-
nen och pratade om bemötande på ett mycket inspire-
rande och underhållande sätt.  Carina Hansson och Erik
Wilhelmsson berättade om sitt engagemang för att öka
den svenska äggnäringens öppenhet och visa upp vår
produktion, vilket har lett till det transparensprojekt som
kommer att påbörjas våren 2017. 
Förutom producentmöte, så hölls sedvanliga möten med
styrelsen, packerirådet och foderrådet. Cirka 120 delta-
gare minglade bland ett stort antal utställare och det gavs
många tillfällen till kontakter, idéer och affärer.  Alla när-
varande fick också möjlighet att provsmaka ”Årets Ägg-
rätt” som röstats fram till Äggets Dag några veckor
tidigare. 

Årsstämmoförhandlingar, Tranås maj 2016



BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG

Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 8

Höstens kampanj kulminerade vid Äggets Dag fredagen
den 14 oktober. Dessförinnan hade vi uppmanat alla att
skicka in sitt bästa äggrecept med bild på Instagram vil-
ket resulterade i ett 80-tal olika receptförslag. Fem rätter
togs ut till final, och dessa tillagades av Andreas Hed-
lund, årets kock 2002 och också grundare till Eggs Inc.
En jury bestående av Andreas Hedlund, Jonas Colting
(hälsokonnässör) och Astrid Lovén Persson röstade
sedan fram Årets Äggrätt (nedan), vilken var en utsökt
god Äggpaj.
Vid en pressträff på Eggs Inc i Stockholm på Äggets Dag
presenterades sedan Årets Äggrätt och alla närvarande
fick möjlighet att provsmaka Äggpajen och träffa dess
skapare Johanna Leidermark.
Tanken med Årets Äggrätt är att konceptet ska kunna
användas flera år och förhoppningsvis bli ett etablerat
begrepp. 

Äggets Dag
Äggets Dag firades den 14 oktober 2016, som vanligt
den andra fredagen i oktober. World Egg Day instiftades
av IEC (International Egg Commission) 1996 och firas
med olika aktiviteter av mer än 80 länder runt om i värl-
den. 
Även i Sverige uppmärksammade vi  Äggets Dag på flera
sätt, bland annat genom:
• Aktiviteter i butik, information till medlemmar och bu-
tiker
• Radioreklam 
• Pressaktiviteter i form av pressmeddelanden, pressin-
bjudan och pressträff på Eggs Inc 
• Facebook-inlägg 
• Tävling på Instagram och Facebook 
Satsningarna på Äggets Dag görs för att uppmärksamma
dagen och för att få ännu ett tillfälle på året att kommu-

Marknadsaktiviteter

För marknadsaktiviteterna under 2016 har huvud-
målet vara att öka äggkonsumtionen. Ett mycket
kostnadseffektivt sätt att nå konsumenterna är att
använda sig av illäggslappar i äggkartonger, kom-
binerade med pallaffischer i butikerna och det har
vi använt oss av även under 2016. Sommarkam-
panjen fokuserade på ägget som ett komplett livs-
medel och dessutom helt utan socker. 

forts på nästa sida
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nicera och skriva om ägg, vid sidan om
påsken som är vår stora högtid.

Konsumentundersökning
För att skapa underlag för pressmedde-
landen gjordes under året ett par kon-
sumentundersökningar. I en av dessa
frågade vi efter hur näringsrika olika
livsmedel uppfattas. Undersökningen
visade bland annat att kvinnor verkar
vara mer medvetna om äggets unika
näringsinnehåll, jämfört med män. I en
annan undersökning frågades om fru-
kostvanor.

Pressinformation inför påsken
Inför påsken togs det fram information
med lättsmält fakta kring påsk och ägg,
för att förse media och journalister med
lättåtkomligt material.  Materialet finns därefter tillgäng-
ligt på Svenska Äggs hemsida. 

Äggstra nytt
Under året har vi fortsatt med vårt nyhetsbrev som nu
bytt namn till Äggstra Nytt. Nyhetsbrevet har sänts via
e-post till yrkesgrupper inom mat, hälsa och näring, till
exempel forskare, kockar, kostansvariga i kommuner och
landsting, opinionsbildare och journalister. Under året
har tre nyhetsbrev gått ut och de har innehållit en lagom
mix av vetenskapliga fakta och lättsammare nyheter. Ny-
hetsbrevet kan också hämtas från vår hemsida. 

Hungrig.nu
Hungrig.nu är ett projekt som drivs av Hushållningssäll-
skapets Förbund. På hemsidan finns genomtänkta recept
och tips till framförallt barnfamiljer. Svenska Ägg är sam-
arbetspartner tillsammans med Svensk Fågel och Svensk
Potatis. 

Måltidsstudie vid Lunds universitet
I samarbete med Christer Rosén och Lunds universitet
genomfördes under året en måltidsstudie som ett exa-
mensarbete på Mastersnivå vid Institutionen för Livsme-
delsteknik. Mättnadseffekten av olika frukost- alternativ
jämfördes och resultatet visade att de frukostar som in-
nehöll en betydande mängd ägg höll deltagarna i studien
mätta längre än de andra alternativen.  

Projektarbete vid SLU – matsvinn inom ägg
I mars 2016 publicerade Jordbruksverket en rapport som
behandlade matsvinnet i äggproduktionen, främst med
fokus på höns som inte tas till vara som människoföda.

Även avlivningen av tuppkycklingar togs upp som mat-
svinn i nämnda rapport.  
Med hjälp av studenter på SLU ville vi försöka få en sam-
lad helhetsbild över vad som görs när det gäller att ta till-
vara på uttjänta värphöns och en bedömning av vilken
marknadspotential som finns. De skulle också försöka få
en samlad bild över hur långt man har kommit i forsk-
ningen kring att identifiera kön i nyvärpta ägg. Under
hösten 2016 genomförde studenterna projektarbetet,
som redovisades i december. De kunde då bland annat
konstatera att det finns intresse för hönskött från kom-
muner, men de skulle då önska urbenat kött vilket skulle
underlätta tillagningen. 
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Pressmeddelanden
Följande pressmeddelanden har distribuerats under året.

Fågelinfluensa konstaterad i Skåne – ingen risk för
smitta till människor
I går konstaterades ett fall av fågelinfluensa i en värp-
hönsbesättning utanför Helsingborg. Det finns dock
ingen risk för att smittas genom att äta ägg eller kyckling
eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel. Det ak-
tuella viruset H5N8 har heller aldrig smittat någon män-
niska. 

Äggpaj – Årets Äggrätt 2016! 
Idag är det Äggets dag, eller World Egg Day, som firas i
över 80 länder runt om i världen. Under hösten har bran-
schorganisationen Svenska Ägg, tillsammans med snabb-
matsrestaurangen Eggs Inc, letat efter den godaste rätten
med ägget som hjälte. Igår utsågs vinnaren av Årets Ägg-
rätt 2016 som blev en äggpaj skapad av Johanna Leider-
mark. 

Äggbranschen vidtar åtgärder
Utifrån Livsmedelsverkets indikationer kring ökning av
dioxin- och dioxinlika PCB-halter i ekologiska ägg kom-
mer branschen att vidta åtgärder. Som ett första steg är
planen att minska andelen fiskmjöl i hönsfodret. Samti-
digt poängteras att de uppmätta halterna är långt under
de gränsvärden som finns.

Pressinbjudan: Årets Äggrätt 2016 presenteras till
Äggets dag 
Äggets dag, eller World Egg Day, firas i över 80 länder
och infaller i år fredag den 14e oktober. I samband med
detta presenteras Årets Äggrätt 2016 på pressträffen
torsdag den 13 oktober kl.09.00 på Restaurang Eggs Inc
i Stockholm.

Ny svensk studie visar att äggfrukost håller oss
mätta länge 
Övervikt och fetma är ett växande samhällsproblem. För
att bättre förstå hur vi kan hålla oss mätta länge och där-
med minska energiintaget genomfördes en studie vid in-
stitutionen för Livsmedelsteknik på Lunds universitet.
Mättnadseffekten av olika frukostalternativ jämfördes
och resultatet blev att de frukostarna som innehöll en be-
tydande mängd ägg höll deltagarna i studien mätta
längst. 

Jakten på Årets Äggrätt är i full gång
Vi svenskar är ett äggätande folk. I takt med hälsotren-
den har äggets popularitet ökat och i Sverige äter vi un-
gefär 222 ägg per person och år. Just nu pågår jakten på
Årets Äggrätt där alla äggälskare uppmanas att dela med
sig av sin favoritäggrätt. Årets Äggrätt kommer att utses
i samband med Äggets dag den 14:e oktober. 

Frukost – viktigaste måltiden enligt svenskarna 
8 av 10 svenskar äter frukost varje dag och 42 procent
anser att frukosten är dagens viktigaste måltid. Den van-
ligaste frukosten är smörgås, yoghurt eller fil och ägg.
Detta framgår av en undersökning som branschorgani-
sationen Svenska Ägg låtit göra. 

Ägg är det nyttigaste livsmedlet – enligt svenska
kvinnor
Kvinnor verkar, i högre utsträckning än män, vara med-
vetna om äggets unika näringsinnehåll. Enligt en färsk
undersökning som Svenska Ägg låtit göra, rankar kvin-
nor ägg som det mest näringsrika livsmedlet, tätt följt av
fisk och grönsaker. 

Äggätandet förväntas slå rekord under årets påsk-
vecka – över 64 miljoner ägg 
Vi svenskar är ett äggätande folk som njuter av naturens
vackert förpackade näringskälla såväl vardag som fest.
Ingen högtid är väl så starkt förknippad med ett livsme-
del som påsken är med ägget. Under påskveckan äter vi
cirka 4000 ton ägg vilket motsvarar 64 miljoner ägg. I
år spår branschorganisationen Svenska Ägg att vi kom-
mer äta ännu mer ägg. 

Fritt fram att äta råa ägg – om de är svenska
En amerikansk advokat och livsmedelsexpert har gått ut
och varnat för livsmedel man ska undvika för att inte
drabbas av salmonella. Ett livsmedel han varnar för är
okokta ägg. Branschorganisationen Svenska Ägg vill
dock tydliggöra att denna varning inte gäller ägg som är
producerade i Sverige.

Mediabevakning
För att ha överblick över vad som skrivs i tidningar på
nätet om ägg och äggproduktion har Svenska Ägg me-
diabevakning som styrs av relevanta sökord.



BAT-slutsatser för intensiv uppfödning av fjäderfä
eller gris
Arbetet med revidering av BAT-slutsatserna har pågått
under flera år inom EU och under 2016 har Svenska Ägg
varit delaktiga i översättningen till svenska. Branscherna
har här fått möjlighet att medverka så att det blir rele-
vanta ord och begrepp i den svenska texten. 

Tendens till högre halt av dioxin i ekologiska ägg
Under hösten såg Livsmedelsverket tendenser till ökande
halter av dioxin och PCB i ekologiska ägg, vilket kom-
municerades med Svenska Ägg. Dessa värden var långt
under gränsvärdena, men var ändå viktigt för oss att
hantera. Svenska Ägg tillsatte en arbetsgrupp med Åsa
Odelros som sammankallande. I gruppen ingick också
Erik Pettersson, Bodil Wahlgren och Mikael Gilbertsson.
Under hösten hölls flera möten med Livsmedelsverket,
Jordbruksverket och KRAV och i slutet av året hade
gruppen arbetat fram ett nytt foderprogram till ekolo-
giska höns, som fanns på marknaden i januari 2017.
Med hjälp av PR-byrån IdentX sköttes kommunikatio-

nen med konsumenterna via pressmeddelanden och
Svenska Äggs hemsida. 

Förordningsändring och önskan om föreskrifts-
ändring
I början av 2014 gick en reviderad version av djur-
skyddsförordningen ut på remiss från Landsbygdsdepar-
tementet. Ändringen rörde regleringen av frivilliga
kontrollprogram för djuromsorg och innebar för äggnä-
ringen att beviljande av beläggningsgrad i flervåningssy-
stem skulle utföras av Jordbruksverket. Svenska Ägg
inkom med yttrande tillsammans med LRF och andra
näringar där förslaget förkastades. Svenska Ägg inkom
även med ett eget yttrande rörande de värphönsspecifika
punkterna.  Samtidigt skickade Svenska Ägg in en skri-
velse till Jordbruksverket med önskan om att belägg-
ningsgrad i flervåningssystem inte längre skulle vara
knuten till utfallet i omsorgsprogrammet utan följa värp-
hönsdirektivet, vilket innebär 9 höns/m2 tillgänglig yta.
En föreskriftsändring skulle medföra att svenska äggpro-
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Svenska Ägg har under året besvarat ett flertal remisser
såsom:

• Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer ef-
fektiv avgiftsfinansiering (2015:17)

• Remiss avseende ny föreskrift om foder som ersätter
Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2006:81) om foder

• Förslag till ändring i föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgif-
ter för vissa kontroller m.m. 

• Förslag på nya råd och dialoggrupper Inom Jord-
bruksverkets division för främjande och förvaltning

• Revideringar och ändringar i LBK-pärmens flik 10

• Översyn av
Upphandlingsmyn-
dighetens hållbar-
hetskriterier

• Förslag till änd-
ring i föreskrifter
om ändring av Sta-
tens jordbruks-
verks föreskrifter
(SJVFS 2003:20)
om registrering av
anläggningar med
värphöns.

Närings- och marknadspolitisk bevakning

Svenska Ägg är remissinstans för frågor som bland annat
rör djurskydd, djurhälsa, smittskydd, livsmedelshygien
och livsmedelssäkerhet. Remisshanteringen sker ofta i
samarbete med andra animaliebranscher för att uppnå
styrka genom enighet.

Nya föreskrifter .....

remisser .....

forts på nästa sida
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Föreskrifter



ducenter och unghönsproducenter med flervåningssy-
stem inte skulle beröras av förordningsändringen.
I oktober 2015 deltog Svenska Äggs verksamhetsledare
och produktionsutvecklare i ett möte hos Näringsde-
partementet, tillsammans med representanter från Jord-
bruksverket. Svenska Ägg fick informationen att
föreslagen förordningsändring ligger fast och kommer
att införlivas under 2016. Man såg dock inget hinder i
en föreskriftsändring, utan hänvisade till Jordbruksver-
ket som lovade att titta på den skrivelse Svenska Ägg
inkommit med 1,5 år tidigare. Ett första möte med
Jordbruksverket ägde rum i februari 2016 och därefter
ännu ett i maj 2016.  Svenska Ägg fick i uppdrag att in-
komma med statistik på utfall av specifika kontroll-
punkter i omsorgsprogrammen under en 4-årsperiod.
Dessa uppgifter skulle ligga till grund för en eventuell
föreskriftsändring och jämfördes även med utfall i den
offentliga kontrollen. Under hösten pågick ett intensivt
arbete med att ta fram data och vara Jordbruksverket
behjälpliga med ytterligare information. I januari 2017
meddelade Jordbruksverket Svenska Ägg att en före-
skriftsändring kommer att genomföras och under vin-
tern pågick arbetet med att skriva denna. Föreskriften
kommer att gå ut på remiss under våren 2017.

Inredda burar för unghöns – en utmaning för
äggbranschen
I djurskyddsförordningen står det att hönsen ska födas
upp i system som liknar de system som de ska produ-
cera ägg i. Sverige införde nya regler gällande uppföd-
ning av unghöns i bursystem år
2014. För att berika unghönsbu-
rarna ska de kompletteras med
sittpinnar från och med den  1
januari 2017 och med ströbad
från och med den 1 januari
2019.  Efter dessa datum är det
alltså inte tillåtet att föda upp
unghöns i burar utan de nämnda
kompletteringarna. 
Om det inte finns någon lösning
till inredning blir konsekvensen
att det inte kommer finnas några
unghöns för äggproducenterna
med inredd bur att tillgå från
och med 2019.  Under våren
2016 ansökte Svenska Ägg där-
för om medel från Jordbruksverket för att bilda en in-
novationsgrupp. Gruppens syfte skulle vara att skriva
en ansökan om finansiering för ett innovationsprojekt
rörande ströbad i befintliga unghönsburar. Ansökan be-
viljades och i anslutning till Svenska Äggs kontaktdagar
i oktober hölls det första mötet. Gruppen utgörs av Ro-
bert Möller, Swedfarm AB, Birger Hjalmarsson, Gim-
ranäs AB, Lennart Öman, Victorsson Poultry, Joacim

Närkeby, Närkesbergs Hönseri, Lotta Berg, Husdjurens
Miljö och Hälsa, SLU samt Astrid Lovén Persson och
Alexandra Jeremiasson, Svenska Ägg.  Arbetet med att
ta fram ett förslag på en ekonomiskt hållbar och prak-
tisk lösning samt skriva en ansökan om medel för in-
novationsprojekt fortsatte under första kvartalet 2017.

Vaccinering mot Newcastlesjuka
Jordbruksverket har under 2016 utrett, efter önskemål
från Svensk Fågel, om det vore lönsamt att börja vacci-
nera mot newcastlesjuka eller om det är bättre att låta
bli som idag. Då detta skulle medföra stora kostnader
för den enskilde äggproducenten och utbrotten är så få
är det Svenska Äggs ståndpunkt att vaccination ej skall
införas. 
Svenska Äggs veterinär, produktionsutvecklare och
verksamhetsledare har deltagit i två möten med Jord-
bruksverket. Svenska Äggs veterinär har även bidragit
med uppgifter, ekonomiska beräkningar och deltagit i
diskussioner med utredaren. Under vintern 2017 med-
delades muntligt från Jordbruksverket att det inte finns
ett behov av vaccination i nuläget. Det formella beslutet
har ännu inte offentliggjorts.

BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG

Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 12



Medlemsbrev via e-post
Under året har ett 10-tal medlemsbrev skickats ut, vilka
också är kopplade till mediabevakningen. Relevanta no-
tiser och nyheter kan på det sättet enkelt förmedlas till
alla medlemmar. 

Medlemssidor på hemsidan
De inloggningsbara sidorna för medlemmar uppdateras
kontinuerligt. Där finns användbart material samt infor-
mation som inte behöver finnas publikt. Där finns också
presentationer från årets stämma och Kontaktdagar,
framförallt för de medlemmar som inte hade möjlighet
att närvara. 

Webbaserad utbildning
Den tidigare framtagna distansutbildningen har under
året blivit mer och mer populär, och har uppskattats av
fler med anledning av certifieringen som pågår. I kursen
behandlas Smittskydd, Djurhälsa, Djurskydd, Produk-
tionsuppföljning, Livsmedelshygien och säkerhet. 

Kursdagar och rådgivning
I mars anordnade Svenska Äggs en grundkurs om fjä-
derfä (bilden till höger).  Kursen pågick under tre dagar
och kompletterades även med en internetbaserad utbild-
ning. Utbildningen samlade totalt 25 deltagare från ägg-
företag, packeriföretag samt foderföretag och avslutades
med studiebesök hos Täljestad Ägg.  Under föreläsning-
arna behandlades anatomi med dissektionsövning, ägg-
bildning, respiration, hygien och smittskydd, förekom-
mande sjukdomar, branschens omsorgsprogram samt
produktionssystem och inredning.
Under året deltog Svenska Äggs veterinär och produk-
tionsutvecklare vid tre producentträffar i Östergötland,
Halland och på Öland. Ämnen som diskuterades var
bland annat belysning, stallklimat, vaccinering, fågelin-
fluensa och smittskydd.
Svenska Äggs produktionsutvecklare deltog i maj på en

ERFA-träff för äggproducenter anordnad av Anette
Wickman, Husdjurens miljö och hälsa SLU, inom pro-
jektet Hennovation. Hennovation är ett EU-finansierat
projekt med syfte att öka välfärden hos värphöns genom
olika medel varav ett är att öka kunskapen hos produ-
centerna via producentträffar. ERFA-träffen ägde rum
hos en äggproducent där diverse olika faktorer disskute-
rades såsom belysning, dagsljusinsläpp och ströhante-
ring.

Utbildningsinsatser på SLU
I februari föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare,
för andra året i rad, på kursen Besättningsutredning som
ges av Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård,
SLU och som riktar sig till agronom- och husdjursvetar-
studenter årskurs 4 eller 5. Föreläsningen fokuserade på
besättningsarbete i egenskap av rådgivare såsom hur
man närmar sig en besättning för att identifiera problem
och förbättringsmöjligheter, vilka verktyg man kan an-
vända och hur man kommunicerar med lantbrukaren.
På föreläsningen gavs även konkreta exempel från verk-
ligheten.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyten  

Svenska Ägg arbetar med kompetensutveckling av
företagen inom äggproduktionen. Inriktningen på
projekten är kunskapsinsamling, sammanställning
och informationsspridning inom områdena djur-
hälsa, djurskydd, produktionsuppföljning och pro-
duktionsstyrning. Målgruppen är äggproducenter,
unghönsuppfödare och andra aktörer i branschen.

forts på nästa sida
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I mars anordnade Svenska Ägg studiebesök för en grupp
agronomstudenter hos en äggproducent utanför Väs-
terås.
I maj föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare, för
sjunde året i rad, om svensk äggproduktion på kursen
Poultry Production. Kursen riktar sig till blivande hus-
djursagronomer och husdjursvetare och ges av Institu-
tionen för Husdjurens Utfodring och Vård, SLU. Svenska
Ägg deltog även i en paneldebatt om svensk äggproduk-
tion.
I maj deltog Svenska Äggs veterinär, för tredje gången,
tillsammans med Svensk Fågels veterinär på en semina-
riedag om fjäderfä för veterinärstudenter i årskurs 5.
Svenska Äggs veterinär föreläste om äggnäringens upp-
byggnad, smittskydd, sjukdomar samt hur man utför en
besättningsutredning i en fjäderfäbesättning.
I oktober föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare,
för andra året i rad, om svensk äggproduktion och vad
som påverkar den på kursen Animalieproduktion på
SLU, Alnarp.  Kursen riktar sig till blivande lantmästare
och ges av Institutionen för Biosystem och Teknologi.

Utbildningsinsatser veterinärer
I oktober genomförde Gård och Djurhälsan i samarbete
med Svenska Ägg och SVA en kurs i fjäderfäpatologi.
Kursen riktade sig dels till patologer som utför obduk-
tioner på olika remissinstitutioner dels till fältverksamma
veterinärer som kan göra obduktioner på gård. Inbjudan
gick till de veterinärer som är besättningsveterinärer på
värphönsanläggningar. Kursen var både teoretisk och
praktisk med övningar i obduktionssalen på SVA. Den
samlade 21 veterinärer och var mycket uppskattad av
deltagarna.
Under 2016 genomförde även Svenska Äggs veterinär tre
sambesök med besättningsveterinärer vid besiktning
inom Frivilliga salmonellakontrollen. Detta gjordes som
ett led i utbildningen av besättningsveterinärerna samt
för att göra bedömningen mera likvärdig i olika delar av
landet. Detta år lades fokus på norra delen av Sverige
och sambesöken gjordes i Kalix, Skellefteå samt Umeå.

Fjäderfäteam
Kunskapsnivån hos svenska veterinärer angående fjä-
derfä är över lag mycket dålig. Det resulterar i att vete-
rinärerna inte vill åta sig uppdrag gällande fjäderfä.
Samtidigt upplever Svenska Ägg ett stort behov av vete-
rinär kompetens inom detta område. För att tillmötesgå
det behov som finns startade Svenska Ägg tillsammans
med Distriktsveterinärerna ett fjäderfäteam med 11 ve-
terinärer, strategiskt utplacerade i hönstäta områden.
Dessa kommer att få kontinuerlig utbildning och stöd
från Svenska Äggs veterinär. Teamet startade sin verk-
samhet med en utbildningsdag i samband med den fjä-
derfäobduktionskurs som hölls i oktober. Sedan har

också ett utbildningstillfälle via Lync hållits. Förutom
dessa träffar har Svenska Äggs veterinär förmedlat infor-
mation via månadsbrev och en nystartad facebookgrupp.

Övriga utbildningsinsatser
Svenska Äggs veterinär genomförde en utbildning för ett
företag som säljer vattenreningsutrustning. Utbildningen
omfattade bland annat branschens struktur och smitt-
skydd. 
Svenska Äggs veterinär föreläste för företaget Perstorps
Feed and Foods internationella kunder om svenska mo-
dellen med salmonellafrihet och antibiotikafrihet. Delta-
garna visade stort intresse för hur Sverige klarade sin
produktion utan att använda antibiotika. De var också
mycket intresserade av hur Sverige har gjort för att be-
kämpa salmonella.
Svenska Äggs veterinär föreläste på Veterinärkongressen
i november om biosäkerhet för hobbyhöns och om kom-
mersiell produktion jämfört med småskalig. Det var
första gången höns fanns med som tema på veterinär-
kongressen och det blev mycket uppskattat.
Svenska Äggs veterinär föreläste i april för en kurs om
smittskydd och sjukdomar för organisationen Blå Stjär-
nan. Utbildningen sker årligen och samlar varje år ett 30-
tal deltagare.
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Besättningsveterinär och rådgivning
Svenska Äggs veterinär är besättningsveterinär på 36 an-
läggningar. Förutom besök i dessa besättningar görs
besök när andra producenter vill ha hjälp. Besöken har
bland annat gällt det årliga besöket i frivilliga salmonel-
lakontrollen, rådgivning vid vaccinering, rådgivning vid
sjukdom och produktionsproblem samt närvaro vid av-
livning.

Officiell veterinär
I februari deltog Svenska Äggs veterinär i en utbildning
för officiella veterinärer. I och med detta är Svenska Äggs
veterinär utsedd av Jordbruksverket till officiell veterinär
och kan vara behjälplig vid export av djur eller djurpro-
dukter när det efterfrågas.

Publicerade artiklar i Fjäderfä och andra tidskrifter
Under året har ett flertal fördju-
pande artiklar om produktions-
uppföljning, djurskydd, djurhälsa
och förebyggande smittskyddsåt-
gärder publicerats i tidningen Fjä-
derfä under teman som:
• Rapport från Nordiska mötet
i Oslo, Fjäderfä nr 01-2016
• Budskap på Djurskyddskon-
ferensen 2016: Det är djur-

ägarna som skapar det goda  smittskyddet, Fjäderfä nr
02
• Så fungerar hönan och detta behöver hon äta, Fjäderfä
nr 3
• Säkert foder, Fjäderfä nr 3
• Hur vill hönan ha det? Fjäderfä nr 6
• Vad påverkar mitt stallklimat? Fjäderfä nr 6
• Enkla knep för bättre stallklimat, Fjäderfä nr 6
• Ammoniak i hönsstallet – när,
var, hur och varför, Fjäderfä nr 6.

I oktober publicerades en artikel
i Svensk Veterinärtidning nr 10
med titeln ”Svensk Äggnäring
efter omställningen, del 1 – In-
hysning och aktuella trender”.
Artikeln skrevs i samarbete
med Svenska Ägg, SVA, SLU
samt Åsa Odelros AB. Under
2017 kommer en ytterligare
artikel som behandlar djur-
välfärd, kontroller, kontroll-
program och slakt att publiceras.
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FRISKT EL SJUKTÖppna djuret och lärdig se skillnaden.Rapport från kursdag

KONTAKTDAGARKommunikation medSvenska Ägg

FUKT OCH KYLATa hand om dinastall och djur

MÅLET VAR ...”Förenklingsresanbara en PR-resa!”

SMÅ MÄNGDERTydligare regler omförsäljning av småmängder ägg

FRIFRÄSARLANDLösa förbindelser ilandet med otrognaaffärspartners

Hösten 2016 präglades av ett flertal sjukdoms-
utbrott, vilket tog mycket tid i anspråk med
avseende på kontakter med djurägare, sane-
ringsfirmor, myndigheter och media.

Veterinära frågor

Utbrott av salmonella
I augusti påvisades salmonella Cerro hos en äggprodu-
cent i Västergötland. Salmonellautbrottet skedde mitt
under semesterperioden, vilket medförde vissa svårighe-
ter då ordinarie personal på många instanser ej fanns på
plats. Flera av de personer som var inblandade i utred-
ningen hade därför ingen vana att hantera en salmonel-
lautredning. Det gjorde att Svenska Äggs veterinär gick
in och tog en stor del i arbetet. Dels arbetade han nära
Jordbruksverket, dels fungerade han som ett stöd till

djurägaren och veterinären som började utredningen. Ef-
tersom den från början, utredande veterinären saknade
erfarenhet ledde det till att processen gick i stå och hand-
läggningen fördröjdes. Svenska Äggs veterinär utsågs
därför till utredande veterinär tillsammans med den lo-
kala veterinärstationen. Senare under hösten skedde yt-
terligare ett utbrott av salmonella i Västergötland och ett
i Skåne. Även där fungerade Svenska Äggs veterinär som
ett stöd till djurägare och utredande veterinär i samarbete
med Jordbruksverket.
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Utbrott av Newcastesjuka
I början av november drabbades en anläggning i södra
Skåne av newcastlesjuka. Svenska Äggs veterinär var
även vid detta utbrott delaktig som stöd för djurägaren
och den utredande veterinären. Då viss svårighet i kom-
munikationen mellan Jordbruksverket och djurägaren
uppstod fick Svenska Äggs veterinär agera länk och
hjälp i processen att driva saneringen framåt. Kontinu-
erliga avstämningar skedde med Jordbruksverkets
handläggare och krisledning.

Utbrott av Aviär influensa
I mitten av november konstaterades Sveriges första fall
av fågelinfluensa på en kommersiell värphönsbesätt-
ning. Svenska Äggs veterinär startade upp
utredningen som sedan togs över av lokala
distriktsveterinärer. Svenska Äggs veterinär
agerade  istället  som näringens representant
i diskussioner med myndigheter och media.
Han var också involverad i att hjälpa före-
taget, veterinärerna och Jordbruksverket att
diskutera fram lösningar på olika praktiska
problem, till exempel att djur som skulle le-
vereras till den drabbade anläggningen var
tvungna att omplaceras. Avstämningar med
Jordbruksverkets handläggare, krisledning,
LRF och Svensk Fågel hölls flera gånger
dagligen. Mycket tid lades också på att
svara på frågor från andra producenter,
packerier, medier och hobbyhönsägare. Denna intensiva
process pågick ända fram till jul.

Informationsblad om smittskydd på gård
Utöver insatser vid de akuta sjukdomsutbrotten så har
Svenska Ägg tagit fram två informationsblad på eng-
elska som behandlar smittskydd på gård. I många före-
tag används, i olika sammanhang, personal med
bristande kunskaper i svenska. Det kan därför vara
svårt att förmedla hur personalen skall bete sig och vad
de skall tänka på för att förhindra att någon typ av
smitta dras in till hönsen. Informationsbladen har
tryckts på vattentåligt papper så de kan sitta uppe i för-
rummet och har skickats ut till samtliga medlemmar.
De har också skickats ut till veterinärerna i Distrikts-
veterinärernas fjäderfäteam så att de kan sprida den.
Utöver detta finns informationen tillgänglig på Svenska
Äggs medlemssidor.

Instruktionsfilm vid vaccination mot Rödsjuka
Under 2016 har Svenska Ägg tagit fram en instruktions-
film med syfte att användas vid utbildning av produ-
center och veterinärer som är involverade i vaccinering
mot rödsjuka. Filmen finns även tillgänglig på Svenska
Äggs medlemssidor. Utöver detta har Svenska Äggs ve-
terinär vid tre tillfällen hållit utbildning om hur man

vaccinerar i samband med faktiska vaccinationstillfäl-
len ute på gård. 

Prevalensstudie Mykoplasma Synoviae
De senare åren har man på våra medlemspackerier upp-
märksammat att frekvensen av ägg med vattnig vita,
som inte stelnar ordentligt vid kokning har ökat. En ba-
komliggande orsak kan vara infektion hos hönsen,
såsom infektiös bronkit (IB) eller Mycoplasma synoiae
(Ms).  Ms anses i Europa vara ett allt större problem.
Det påverkar bland annat hönans immunförsvar och
ökar dess mottaglighet för andra infektioner vilket även
kan påverka äggbildningen.  I Sverige har ingen kart-
läggning av förekomsten av Ms hos värphönsflockar

hittills genomförts. Under 2016 genomfördes därför en
prevalensstudie med avseende på mykoplasma hos
värphönsbesättningar i samarbete med SVA, där befint-
liga blodprover från 2015 analyserades. Resultaten av
undersökningen visar att Ms var vanligt förekommande
i den svenska värphönspopulationen under 2015 och
att samtliga undersökta län och inhysningsformer var
representerade bland de positiva proverna. 
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Hennovation – ett internationellt värphönsprojekt
I projektet ingår forskare från England, Spanien, Tjec-
kien, Nederländerna och Sverige. Under året har den
svenska gruppen inom projektet haft några möten,
främst via telefon. Gruppen har bestått av representanter
från SLU, Livsmedelsverket, hönsslakten och branschen,
där Svenska Äggs verksamhetsledare varit delaktig.
Målet för gruppen har varit att skapa förutsättningar för
förbättrad djurvälfärd vid utplockning och slakt, genom
att öka värdet och efterfrågan på hönskött. Projektet an-
ordnande en workshop där det bjöds på höna som till-
lagats på olika sätt och där Svenska Äggs verk-
samhetsledare informerade om svensk äggproduktion. 

Bröstbensskador – ett internationellt projekt
I oktober deltog Svenska Äggs verksamhetsledare på ett
inledande möte i Bryssel då projektet presenteras. I pro-
jektet deltar ett flertal länder inom, och utom EU, och
det består av flera arbetsgrupper som främst kommer att
studera orsaker till bröstbensskador. Svenska Ägg repre-
senterar branschen i projektet där det framförallt ingår
forskare inom olika områden från de medverkande län-
derna. Projektet finansieras av EU-medel och kommer
att pågå under fler år. 

EUWEP och EEPTA
I juni deltog Svenska Äggs verksamhetsledare på EU-
WEPs årliga möte, denna gång i Vilnius. EUWEP är en
paraplyorganisation för European Egg Packers and Tra-
ders Association (EEPTA), European Egg Processors As-
sociation (EEPA) och European Poultry and Game
Association (EPGA).  Vid detta möte deltog ca 40 perso-
ner från 12 olika länder och det diskuterades allt från
TTIP till näbbtrimning, avlivning av daggamla tuppkyck-
lingar och AI-utbrottet i USA. Vi har en hel del gemen-
samma problem inom EU, men samtidigt vitt skilda
förutsättningar. 
I mars och oktober möttes EEPTA, en lite mindre grupp

om ca 15 personer som främst företräder packerierna.
Dessa möten hålls alltid i Bryssel, två gånger per år. På
dessa möten diskuterades marknadssituationen och
också här kom näbbtrimning och avlivning av tuppkyck-
lingar upp, två aktuella ämnen. 

Eurotier
Svenska Äggs veterinär och produktionsutvecklare be-
sökte den internationella Husdjursmässan Eurotier som
ägde rum i Hannover 15-18 november. På mässan pre-
senteras nyheter inom inredningssystem, ventilation, ut-
gödsling, utfodring, belysning mm.  På mässan deltar
även de internationella avelsföretagen.  Deltagandet på
mässan finansierades av medel från Jordbruksverkets
smittskyddsanslag.

Nordiska Fjäderfäkonferensen i Billund, Danmark
I november deltog Svenska Äggs veterinär, produktions-
utvecklare och verksamhetsledare i den nordiska fjäder-
fäkonferensen som detta år anordnades av Danmark och
samlade cirka 170 deltagare från de nordiska länderna.
Även deltagare från Nederländerna och Tyskland var re-
presenterade. Konferensen bestod av gemensamma ses-
sioner såväl som separata sessioner för äggproduktion,
fågelköttproduktion och veterinära frågor. Nya forsk-
ningsresultat presenteras och även fågelinfluensautbrot-
tet i USA stod på programmet. Det allmänna hälsoläget
hos fjäderfä i de nordiska länderna presenterades också
av respektive land. (Bilder nedan från detta möte).

Nordiska ledarmöten
Svenska Äggs verksamhetsledare deltog i det Nordiska
Ledarmötet i maj i Köpenhamn. Gruppen träffades också
i november i samband med den nordiska fjäderfäkonfe-
rensen i Billund och då deltog även Svenska Äggs veteri-
när och produktionsutvecklare. I detta forum diskuteras
gemensamma problem och erfarenheter som finns mellan
de nordiska länderna. 

Internationella kontakter och samarbeten
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Projektansökan rörande ammoniak i värphönsstallar
I samarbete med Vreta Kluster och Energikontoret Öster-
götland har Svenska Ägg tagit fram en ansökan om pro-
jektmedel från Jordbruksverket.  Projektet ska fokusera
på att försöka hitta metoder för att minska ammoniak-
avgången i värphönstallar. Beslut väntas under 2017. 

Energianvändning i äggproduktionen
Hushållningssällskapet i Skåne har sökt och fått pengar
för ett energieffektiviseringsprojekt, där Svenska Ägg har
varit delaktiga i styrgruppen. Mätningar och undersök-
ningar görs i stallar hos några av Svenska Äggs medlem-
mar. 

Möte med Från Sverige
Delar av Svenska Äggs arbetsutskott träffade Från Sve-
rige för att diskutera möjligheter och kriterier för att
märka äggkartonger med Från Sverige-märket. I framti-
den ska kriteriet för märkningen vara att äggen är certi-
fierade enligt Svenska Äggs certifieringsprogram. 

Branschmöte på Livsmedelsverket 
I maj träffades representanter för branschen samt för
Livsmedelsverket till branschmöte. Det diskuterades
bland annat tvätt av ägg, revidering av handelsnormer,
datummärkning, försäljning av små mängder, kontroller
och provtagningar. Tanken är att dessa branschmöten
ska hållas regelbundet, cirka två gånger per år.  

Projektråd Fjäderfä
Svenska Äggs veterinär, produktionsutvecklare samt
verksamhetsledare deltog i Projektråd
Fjäderfä som anordnades av SVA. Under två dagar pre-
senterades pågående projekt på fjäderfäsidan hos SVA
samt SLU. Medverkade gjorde representanter från ägg-
och fågelnäringen samt från SLU och SVA. Projekt som
presenterades var exempelvis antibiotikaresistens, ESBL,
rödsjuka, aktuella fjäderfävacciner, aviär influensa samt
SVA:s diagnostikverksamhet.

KSLA-seminarium
I mars medverkade Svenska Äggs veterinär i ett semina-
rium på KSLA där Djuromsorg och konkurrenskraft –
hur samspelar marknad och politik var temat för dagen. 

Övrigt
I april samt i november deltog Svenska Äggs djurskydds-
grupp i två referensgruppsmöten om svensk äggproduk-

tion på Jordbruksverket. I gruppen sitter representanter
från forskarsidan, Jordbruksverket, djurskyddsorganisa-
tioner samt SVA. På dessa möten rapporteras bl.a. om
utfallet i omsorgsprogrammet. 
Dessutom har Svenska Ägg deltagit i ett flertal olika
möten under året såsom:
• Medlemsbesök
• Svensk Fågels årsstämma
• Smittskyddsråd
• Forum salmonella/VTEC
• Antibiotikaforum
• Årsmöte för Stiftelsen Veterinär fjäderfäforskning 
och Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä

• Samrådsmöte LRF samt veterinärförbundet
• Jordbruksverkets arbete att ta fram en handledning 
för djurskyddsbedömningar vid slakt

• SVAs diskussionsforum angående salmonellaprov-
tagning och bekämpning

• Nätverksmöte om antibiotikaresistens
• Möte med Jordbruksverket om offentlig kontroll 
av foder och livsmedel 

• Möte med Jordbruksverket angående avgifter för 
kontroller på kläckerier

• Diskussionsmöten angående certifiering av soja 
(Sojadialogen) samt GMO-fri soja

• IEC:s vårkonferens i Warsawa
• Pratat äggproduktion på en kurs om svenskt lantbruk 
för nyanlända 

• Skaraborgs fjäderfäavelsförenings årsmöte 
• En kontroll som Livsmedelsverket genomförde på 
ett äggpackeri 

• Fokusgruppsträff gällande salmonella i fjäderfäbesätt-
ningar med SVA, Jordbruksverket och Länsstyrelsen

• Seminarium om djurskydd i riksdagen. 

Övriga möten och andra engagemang
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Omsorgsprogram för värphöns och unghöns
Under 2016 fortsatte en konvertering av stallar med in-
redd bur eller envåningssystem till  frigående inomhus
med flervåningssystem eller till ekologisk produktion.
Det skedde även en viss nybyggnation. Takten mins-
kade dock jämfört med den 2015, som var ovanligt
hög. Detta medför att den svenska äggproduktionen
fortsatte att öka och vid årsskiftet 2016/2017  hade an-
talet värphönsplatser ökat till 8 miljoner.   
Under 2016 påbörjade Svenska Ägg arbetet med en cer-
tifiering av det svenskproducerade ägget. Ett av de vik-
tigaste kriterierna i denna är godkännande i
omsorgsprogrammet. Då alla led skall vara certifierade
infördes omsorgsprogram för unghöns i bur och ung-
höns på golv utöver befintliga omsorgsprogram för
unghöns i flervåningssystem, värphöns i inredd bur
samt frigående värphöns. Dessutom påbörjades inbe-
siktning av alla parentsdjur. För att klara den ökade
mängden besiktningar anlitades Roland Käll som riks-
likare från och med oktober, utöver befintlig produk-
tionsutvecklare Alexandra Jeremiasson och befintlig
rikslikare Carl-Göran Groth.
I april 2017 är 94,4 % av värphönsen anslutna till
något av omsorgsprogrammen för värphöns, samt
94 % av unghönsen i flervåningssystem.  Av unghöns
uppfödda på golv är 67 % anslutna samt av unghöns
uppfödda i bur är 60 % anslutna. Inbesiktningsarbetet
fortgår även under våren 2017.

Förebyggande djurhälsoprogram
Under året pågick arbetet med anslutning och kvalitets-
säkring av besiktningar inom de frivilliga och förebyg-
gande djurhälsoprogrammen:
• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar 
• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med
utevistelse 
• Hälsokontroll spolmask 

Frivilliga salmonellakontrollen
Vid årsskiftet 2016/2017 var 95 % av unghönsplat-
serna anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen
för unghöns med vistelse inomhus, vilket motsvarar 2
703 049 unghönsplatser. Andelen anslutna värp-
hönsplatser inomhus var 94 % och antalet 6 105 584
värphönsplatser. Till den frivilliga salmonellakontrollen
för höns med utevistelse var 61 % av värphönsplatserna
anslutna, vilket motsvarar 915 252 värphönsplatser.
Under 2016 reviderades de Frivilliga salmonellapro-
grammen för att uppfylla kraven i nya föreskriften om
organiserad hälsokontroll av husdjur, K152. Vid revi-
deringen slogs de båda nuvarande programmen ihop till
ett program under namnet ”Förebyggande smittskydds-
program och hälsokontroll i hönsbesättningar”. Ansö-
kan om godkännande av det nya reviderade
programmet skickades in till Jordbruksverket i början
av oktober och är under behandling. 

Hälsokontroll spolmask
Vid årsskiftet 2016/2017 var 83 % av värphönsplat-
serna samt 82 % av unghönsplatserna anslutna. Detta
motsvarar 6 639 451värphönsplatser samt 2 308 703
unghönsplatser. Inom programmet utfördes telefonråd-
givning till besättningsveterinärer och äggproducenter.
Alla provsvar har även fortsatt lagts in elektroniskt på
respektive avdelning i Svenska Äggs register och det är
nu enklare att följa upp provtagningen för respektive
gård så att denna blir utförd korrekt.  

Kvalitetssäkring äggproduktionen

Svenska Ägg ansvarar för administration och löpande
utveckling av ett flertal frivilliga kvalitetskontroll-
program som riktar sig till företagen inom äggpro-
duktionen. Kontrollprogrammen syftar till att upp-
rätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på svensk
äggproduktion, med avseende på djurskydd, smitt-
skydd och livsmedelshygien.
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Detta är Svenska Ägg 

Svenska Ägg har under året haft en verksam-
hetsledare, en heltidsanställd produktionsut-
vecklare samt från och med den 1 mars en
heltidsanställd veterinär. 
Man anlitar ett flertal samarbetspartners ut-
ifrån behovet av kompletterande specialist-
kompetenser och stödfunktioner. 

Astrid Lovén Persson är verksamhetsledare och har an-
svarat för den övergripande verksamheten, marknads-
kampanjen samt medlems- och mediakontakter. 
Alexandra Jeremiasson är produktionsutvecklare och ar-
betar med produktionsoptimering och kvalitetssäkring
av äggproduktionen. Alexandra ansvarar för omsorgs-
programmen, remissyttranden, kompetensutveckling och
rådgivning samt forsknings- och utvecklingsprojekt rela-
terade till äggproduktionen. 
Magnus Jeremiasson är Svenska Äggs veterinär och an-
svarar för administration av den Frivilliga salmonella-
kontrollen samt Hälsokontroll spolmask. Magnus är i
dagsläget besättningsveterinär för 36 medlemsföretag.  I
arbetsuppgifterna igår bland annat också att bistå
Svenska Ägg i utredningar och remissärenden som rör
djurhälsa och smittskydd samt rådgivning och förskriv-
ning av recept till medlemsföretagen.
Carl-Göran Groth (enskild firma) har under året genom-
fört besiktningarna inom omsorgsprogrammen. Carl-
Görans specialistområde är ekologisk äggproduktion då
han även arbetar för KIWA med bland annat KRAV-cer-
tifiering.
Roland Käll (enskild firma) anlitades under slutet av året
för att tillsammans med Alexandra och Carl-Göran ge-
nomföra besiktningar inom omsorgsprogrammet.  
Åsa Odelros, Åsa Odelros AB, har under året varit pro-
jektledare för det EU-finansierade djurvälfärdsprojektet.
Åsa har också varit sammankallande i Svenska Äggs re-
ferensgrupp eko.
Magnus Thelander (enskild firma) ansvarade för sam-
manställningen av inrapporterad packeri- och produk-
tionsstatistik.
Elisabeth Secher, Pig Poultry Press AB, ansvarade för den
ekonomiska redovisningen, administration kring stämma
och kontaktdagar samt frågor om medlemskap.
Sven Secher, Pig Poultry Press AB, är chefredaktör för
medlems- och facktidningen Fjäderfä, som utkommer
med tio nummer per år.

IdentX Kommunikation ansvarade för pressmeddelan-
den samt produktionen av informations- och reklamma-
terial till marknadskampanjen. De har också varit
behjälpliga i arbetet med certifieringen. 

Astrid Lovén Persson Alexandra Jeremiasson

Magnus Jeremiasson Åsa Odelros

Carl-Göran Groth Roland Käll
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Svenska Äggs produktionsgrupp
För att förbättra medlemsservicen gentemot de äggpro-
ducerande företagen har Svenska Ägg bildat en arbets-
grupp, som består av anställd personal och konsulter
verksamma inom Svenska Äggs produktionsinriktade ak-
tiviteter. Produktionsgruppen består av Alexandra Jere-
miasson, Carl-Göran Groth, Magnus Jeremiasson,
Roland Käll och Åsa Odelros. I gruppen diskuteras ak-
tuella frågor såsom utbildningar, projekt, hälsoläget och
mycket annat. 

Svenska Äggs referensgrupper 
Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbets-
grupper som tillsammans med kansliet utvecklar och
kvalitetssäkrar verksamheten. Grupperna kan vara fasta
eller drivas i projektform och upplösas när frågan är fär-
digbehandlad.

Under 2016 var följande referensgrupper verksamma:

Djurskyddsgruppen
Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utrednings-
och remissärenden som rör djurskyddsfrågor och deltar
i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som
rör djurvälfärd. Representation från djurskyddsgruppen
deltar två gånger per år i möten med Jordbruksverket,
där resultat från omsorgsprogram och andra djurväl-
färdsfrämjande aktiviteter diskuteras och utvärderas.

Smittskyddsgruppen
Gruppen lämnar bland annat synpunkter vid utrednings-
och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd.
Gruppen deltar vid möten med Agria Djurförsäkring för
att bevaka och diskutera försäkringslösningar för
Svenska Äggs medlemsföretag.

Marknadsgruppen
I gruppen ingår representanter från de tre största packe-
rierna/packerigrupperingarna samt verksamhetsledare,
ordförande samt en representant från styrelsen. Mark-
nadsgruppen bidrar till att utveckla och förbättra mark-
nadskommunikationen.

Referensgrupp eko
Med anledning av de regeländringar som kommer på för-
slag från EU och KRAV har Svenska Ägg tagit initiativet
till att bilda en referensgrupp bestående av producenter
och packerirepresentanter. Åsa Odelros är sammankal-
lande i gruppen.

Certifieringsgruppen
I och med arbetet med certifieringen har det tillsatts en
grupp som består av Astrid Lovén Persson, Axel Lager-
felt samt Staffan Emanuelsson från IdentX. Gruppen har
kompletterats med andra personer vid behov. 

Transparensgruppen
I samband med det nystartade transparensprojektet så
bildades det en referensgrupp i anslutning till det. Under
året har Erik Wilhelmsson, Carina Hansson, Oscar Ols-
son samt en representant från IdentX ingått i den grup-
pen. 

Dioxingruppen
Med anledning av det uppkomna läget med de ökande
dioxinhalterna i ekoägg, tillsattes en arbetsgrupp under
hösten bestående av Erik Pettersson, Bodil Wahlgren,
Mikael Gilbertsson och Åsa Odelros som sammankal-
lande. 

Övriga interna mötesforum 
Styrelsemöten
Producentrådsmöten 
Packerirådsmöten 
Kläckeri- och uppfödningsrådsmöten
Foderrådsmöten
Årsstämman med producentmöte
Kontaktdagar med producentmöte

Samarbeten
Svenska Ägg samarbetar med ett flertal intressenter till
näringen, bland annat för att kunna erbjuda rabatterade
tjänster.

Agria Djurförsäkring
Svenska Ägg har löpande avstämningar med Agria djur-
försäkring för att erbjuda medlemsföretagen en förmån-
lig salmonellaförsäkring.

Ramavtal med Al Control
Svenska Ägg har ramavtal med Al Control som ger med-
lemsföretagen rabatterade och kvalitetssäkrade salmo-
nellaanalyser och mikrobiologiska vattenanalyser.

Övrigt
Svenska Ägg ingår i Föreningen för smittskyddskontroll
av Fjäderfä och Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning.
Svenska Ägg är medlem i KRAV sedan 2013.
Svenska Ägg är medlem i IEC (Internationel Egg Com-
mission), EUWEP (European Union of Wholesale of eggs
and eggproducts) och EEPTA (European Egg Packers
and Traders Association). 
Svenska Ägg är intressemedlemmar i Svenskt Näringsliv,
Livsmedelsföretagen.
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Ordförande
Axel Lagerfelt
Tolefors gård

• Arbetsutskott
• Marknadsgrupp
• Certifieringsgrupp

Jimmy Högberg
Torggummans ägg

Vice ordförande
Håkan Persson
Dava foods

• Arbetsutskott

KG Pettersson
KGs Ägg

• Arbetsutskott

Örian Wedekull
Örumsgården

• Arbetsutskott

Åsa Orrenius
Alvastra Gård

• Marknadsgrupp

Bodil Wahlgren
Lantmännen

• Dioxingrupp

SFS-Svenska Äggs styrelse

styrelsepresentationen fortsätter på nästa sida

Bengt Göran Andersson
Kronägg
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Torbjörn Suneson
Aniagra Produktions AB

Mikael Gilbertsson
Stjernsunds Gård

• Dioxingrupp

Mats Olsson
Ullavi Gård

Magnus Bolin
Gotlandsägg

SFS-Svenska Äggs styrelse

(Se även styrelsepresentationen på föregående sida).

Birger Hjalmarsson
Gimranäs

• Smittskyddsgrupp



Verksamhetsberättelse 
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