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Tror du på framtiden?

Äggproducenternas eget möte – producentmötet –
inleddes med att Svenska Äggs nya veterinär pre-
senterade sig och med sig hade hon en nyhet: besätt-
ningsrådgivning och företagsutveckling.
Projektet är i sin linda men några företag har redan

anmält sitt intresse. Det kan vara veterinär Bodil
Wahlgren eller någon annan inom Svenska Ägg som
medverkar och arbetar tillsammans med äggföreta-

get. Rådgivningen ska vara
oberoende och digitala hjälp-
medel kommer att användas
samt kurser om prioriterade
frågeställningar. Svenska Ägg
hoppas att detta ska ge med-
lemmarna ökade möjligheter
att målmedvetet utveckla sina
verksamheter och Bodil Wahl-
gren tryckte på att man helst
jobbar förebyggande, exem-
pelvis kring sådant som ägg-
kvaliteten.
Även produktionsutveckla-

ren Birgitta Carlsson pratade

inför äggproducenterna och hon gick igenom aktu-
ella frågeställningar om omsorgsprogrammet och
Birgitta påpekade vikten av att stalldeklarationerna
skickas in till Svenska Ägg, vilket ska ske de år när
äggproducenten inte får besök av rikslikaren. Även
lagstiftningen i form av L111 var uppe till diskus-
sion. Ett projekt som nämndes var digitaliserings-
projektet som handlar om digitaliseringen av
omsorgsprogrammet. Det främsta målet med det är
att det ska bli möjligt att använda den information
som samlas in i samband med besiktningarna för att
ta fram statistik. Man kan då följa trender och visa
på mervärden i vår produktion på ett helt annat sätt.
Förhoppningen är att det även ska underlätta för
rikslikarna som kan göra en större del av arbetet
klart ute på gården då man för in informationen
direkt i en handdator/Ipad. Andra projekt som togs
upp rörde ammoniak, damm, ströbad till unghöns
och könssortering av befruktade ägg. Djurrättsakti-
vism och hur man ska hantera ett eventuellt intrång
eller en konfrontation diskuterades också.
Både Bodils och Birgittas kontaktuppgifter finns

på sidan 4 i denna tidning.                       Sven Secher

Produducentrådet skickade tidigare ut en
enkät till 230 äggproducenter och av dem
så var det 48 som svarade.
– Det finns visserligen en variation i hur
äggproducenterna svarar, men det finns
en oro, sa Peter Andersson när han kom-
menterade utfallet. 

Under mötet skedde en ny enkät och
diskussionen sköt fart. Utan lönsamhet
ingen utveckling i äggproduktion, löd
sammanfattningen.

Nedan pågår gruppdiskussionerna.

Ny på Svenska
Ägg:

veterinär 
Bodil Wahlgren. 
– Kontakta gärna

mig, sa  hon.

Besättningsrådgivning på gång

Leading boys: Stefan Karlsson och Peter
Andersson ledde gruppdiskussionerna
under producentmötet i Uppsala den
24 oktober 2019.

Diskussion på 
producentmötet:

Enkätsvaren samlades in
och redovisningen (Lars
Knutsson och Johanna
Åberg räknar till vänster)
visade att äggproducen-
terna inte var särskilt
nöjda. Det diskuterades
därefter vad producentrå-
det ska jobba med och det
slogs också fast att mana-
gementet hemma på går-
den är av största vikt. Det
gäller att sköta produktio-
nen på bästa sätt.
Peter informerade om en
planerad sökfunktion för
konsumenter som i buti-
ken ska kunna ta reda på
var ägget kommer ifrån.
Detta var något av det som
diskuterades på produc-
dentmötet.                    SS

Lars och Birgitta 
ordnar med tekniken.

Ytterligare två punkter på producentmötet:
De övriga råden inom Svenska Ägg bjöds in
till producentmötet. Från vänster ses Erik Hult,
kläckeri- och unghöns, Erik Pettersson, packeri
och Joachim Brahce, foder.
Åsa Odelros föredrog också vad som är på
gång för ekologisk uppfödning av unghöns.


