


Ägg i ett förändrat klimat





KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Högre temperatur

Förändrade nederbördsmönster
Höjda havsnivåer
Mer extremväder

EFFEKTER PÅ 
MÄNSKLIGA OCH 

NATURLIGA SYSTEM

Klimatanpassning

Klimatanpassning lindrar effekterna av 
klimatförändringarna som uppstår på 
grund av ökade utsläpp av växthusgaser. 

UTSLÄPP AV 
VÄXTHUSGASER

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan är 
åtgärder för att minska mängden 
växthusgaser som vi släpper ut i 
atmosfären. 

Både minskad klimatpåverkan och klimatanpassning är nödvändigt.



Sommartemperatur
Observerat
1961-1990          1991-2013 2018

Framtidsberäknad 2069-2098
RCP4.5 RCP8.5



Antal varma dagar 

Observerat RCP 4,5 RCP 8,5



Årsmedelnederbörd

Observerat RCP 4,5 RCP 8,5



Antal dagar med låg markfuktighet

Observerat RCP 4,5 RCP 8,5



Klimatförändringarnas påverkan 
på livsmedelssektorn

Varmare, blötare, mer extremt

• Patogener, invasiva arter och föroreningar

• Nitrat och vätecyanid

• Förändrat näringsinnehåll

• Ökat tryck på den inhemska produktionen

• Dricksvatten – kvantitet- & 

kvalitetsförsämringar

• Påverkan lokaler, transporter och kylkedjor



Påverkan på äggbranschen

1.1 Förvaring hos producent: 

Äggen ska förvaras rent, torrt och fritt från främmande lukter samt skyddas mot stötar 

och direkt solljus. Det gäller både hos producent och i förekommande fall under 
transport. Äggen ska förvaras vid den, helst konstanta, temperatur som bäst bevarar 
äggens hygieniska egenskaper. 

5.4 Transport: 

Ägg ska under transport hållas rena, torra och fria från främmande lukt samt effektivt 
skyddas mot stötar, direkt solljus och kraftiga temperaturväxlingar.



7.2 Förutsättningar för lokalen: 

Lokaler där ägg hanteras och lagras ska vara 
tillräckligt stora för verksamheten, ha lämplig 

belysning och ventilation, hållas tillfredsställande 
fria från främmande lukt samt skydda äggen mot 
ljuspåverkan och kraftiga temperaturväxlingar.

Sådana växlingar kan förväntas ske om lokalerna har 
bristande isolering eller saknar aktivt 
temperaturregleringssystem. Kondens får inte 
finnas på utrustning eller i tak och regleringen av 

temperaturen i ägglagret måste garantera att äggen 
alltid håller en temperatur på över +5° C



7.6 Vatten: 

Försörjning av dricksvatten ska vara adekvat.

Rutin för övervakning av vatten ska finnas. Vid bedömningen bör följande 
frågeställningar närmare undersökas:

• Det ska finnas rutin för provtagning av vatten.

• Anläggningens vatten skall motsvara tidigare definition för mikrobiologiskt tjänligt.

• För packerier med godkänd tvättanläggning krävs dricksvattenkvalitet. 
Analysresultat från vatten ska kunna uppvisas redan vid godkännandeprövningen.

• Resultat från kommunal vattentäkt är fullgott om det ej rör sig om egen brunn.



Från jord till bord

• Påverkan på foder

• Påverkan på hönsens stall- och utemiljö

• Påverkan på hållbarhet hos kund?

”Those who thrive will be able to connect both physical and transition
risks and opportunities to business actions and strategies.” 

- Wbcsd (2019). Business Climate Resilience

https://docs.wbcsd.org/2019/09/WBCSD_Business-Climate-Resilience.pdf


Frågor att ställa sig

Hur påverkar klimatet vår verksamhet?

Är extremvärden eller medelvärden kritiska?

Är vissa delar av året mer känsliga?

Erfarenheter av extrema väderhändelser?

Var ligger de största affärsriskerna för våra 
verksamhet?

Vad behöver vi göra för att anpassa oss?

Hur kan vi minska vår klimatpåverkan?



Tips för fortsatt arbete 

Verktyg för klimat-och sårbarhetsanalys 

(ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats)

Klimatanpassning i livsmedelsföretag – Livsmedelsverket 

Klimatanpassning av jordbruket – Jordbruksverket 

SVAs handlingsplan för klimatanpassning 2019

Länsvisa klimatanalyser – SMHI 

Klimatanpassning.se

Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten

Grundvattennivåer – Sveriges geologiska undersökning

TIPS:
Webbinarium: Klimatanpassning i 

livsmedelsföretag 
6/11 10-11

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/klimatanpassning/
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/klimatanpassningavjordbruket.4.2ada1a6113d67e0bac48000631.html
https://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/om_sva/publikationer/klimat-rapport-2019-liten.pdf
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/sweden/annual-avg-temp
https://www.klimatanpassning.se/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/dricksvattenproduktion/Kaskad-Handbok-for-klimatanpassning_dricksvattenproduktion/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/webbinarium-klimatanpassning-i-livsmedelsforetag/?ll=1
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetagare/webbinarium-klimatanpassning-i-livsmedelsforetag/?ll=1


Frågor?

Kontakt: Emma Hansson, 
tfn: 018- 2655838, mejl: emma.hansson@slv.se




