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Ordföranden har ordet

Å

Under första kvartalet på året hade Svenska Ägg kort

r 2020 går till historien som ett mycket svårt år
för mänskligheten på grund av covid-19. Ett svårt
år har det också varit när det gäller äggpriset för
producenter, 2020 tillhör ett av de sämsta åren
någonsin.

om personal. Situationen underlättades av att v eterinär
Anna-Maria Erixson från Distriktsveterinärerna
anlitades en dag i veckan från hösten 2019. V
 eterinär
Marike Gunnarsson anställdes på heltid i maj och har
under sin första tid lagt mycket energi på nya djurhälsoförordning (AHL) som träder i kraft 21 april 2021.
Även en ny produktionsutvecklare anställdes under året.
Emily Wahlström tog över jobbet efter Birgitta Carlsson
i mars 2020. Pernilla Alsén, som snart jobbat i två år för
Svenska Ägg, arbetar i huvudsak med k
 ommunikation,
ekonomi och administration.

Samma dag som Svenska Äggs stämma i Jönköping
hölls kom restriktioner för begränsning av fysiska
kontakter, för att minska risken för spridning av
covid-19. Pandemin har, precis som för många andra,
inneburit ett mer tungrott arbete för styrelsen, då vi
tvingats ha alla möten på nätet, med ett undantag för
styrelsemötet i augusti som hölls på Vreta Kluster. Vi
fick även ställa om och arrangera höstens Kontaktdag
digitalt, men det fungerade överraskande bra. Nordiska
fjäderfämötet i Norge ställdes in helt och även IEC:s
(International Egg Commission) möte blev inställt.

”Efter ett tufft
2020 hoppas jag att
fortsättningen blir
betydligt bättre”
Innan år 2020 tog slut så kunde vi läsa om att fågel
influensan spred sig i flera europeiska länder. Man
hittade även vilda fåglar i Sverige med samma s jukdom.
I november kom första fallet med en s mittad besättning
i Skåne. Många olika fjäderfän har d
 rabbats; kalkon,
kycklingmammor och i början av 2021 även en stor
äggproduktionsanläggning.

Svenska Ägg har vid ett par tillfällen haft krisgruppen
aktiverad under 2020. Det mest uppmärksammade var
då media sände djurrättsaktivisters film med otillåten
avlivning av höns. Filmens bakgrund och trovärdighet
kan ifrågasättas.

Efter ett tufft 2020 och den tragiska inledningen av
2021, som kommer påverka branschen hela året, h
 oppas
jag att fortsättningen blir betydligt bättre.
Tack för förtroendet att få vara ordförande för
Svenska Ägg.

Ordförande
Jan-Olof Bohlin.
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Verksamhetsledaren har ordet

Å

Vi har, trots pandemin, flera stora och positiva

r 2020 var ett händelserikt år både vad gäller
samhället i stort och inom Svenska Ägg.
Pandemin tvingade människor att sluta resa,
mötas och ha fysiska träffar. Istället fick
mänskligheten ta stora utvecklingssteg och lära sig
hantera digitala möten. Det var ett under att vi hann
ha stämman i Jönköping i mars. Dagen efter stängde
mötes-Sverige ner och en nästan kuslig stämning infann
sig. Den lättade lite fram mot sommaren och vi vågade
introducera våra nya medarbetare med en rundresa
i Skåne. Produktionsutvecklare Emily Wallström,
som ersatte Birgitta Carlsson och veterinär Marike
Gunnarsson, som ersatte Bodil Wahlgren, besökte
Kronägg i Perstorp och Skåneägg utanför Helsingborg
samt redaktionen för Fjäderfä på Tejarps gård utanför
Klågerup. Vi räknar med att 2021 återigen gör det
möjligt att komma ut på plats hos medlemsföretagen och
lära känna fler medlemmar och samarbetspartners.

 ändelser under 2020 att se tillbaka på. Ägg gick som
h
smör i solsken i coronapandemins inledning. Ägget
befäste sin ställning som konsumenternas självklara val
när snabb och enkel mat ska lagas av hemarbetare.

Livscykelanalysens resultat visade att svenska äggs
klimatpåverkan har minskat 25 % under drygt tio år
som gått sedan den förra LCA:n. Svenska Äggs film, som
LCA:n resulterade i, nådde många tittare och f ortsätter
att i sociala medier lära konsumenter om ä ggets centrala
roll i det naturliga kretsloppet.
Livsmedelsverkets uppräkning av D-vitaminet i ägg
har också varit gynnsamt för konsumtionen av ägg,
särskilt när media har rapporterat om D-vitaminets roll i
ett bra immunförsvar.

Sist men inte minst gladdes vi över vårt fortsatta
s amarbete med Lantbrukarnas Riksförbund vars
satsning på dokumentärserien ”Bondens barn” ledde till
att Harry Hermansson fick lära andra barn om svensk
äggproduktion. Tack till Harry och hans familj på
Strömsnäs för att ni ställde upp!

”...äntligen kan vi leva upp
till Svenska Äggs färdplan”
Mer som har hänt under året är uppdateringen av alla
treåriga certifikat som Astrid Lovén Persson h
 andlagt.
Några projekt pågick också under året. ”
 Djurvälfärd
värphöns – demonstrationer och information”
avslutades medan ”Utveckling av koncept för o
 beroende
rådgivning inom äggproduktionen” pågår även under
2021, likaså ett projekt om intern kompetensutveckling
för medarbetare på Svenska Ägg.

Nu går vi mot ljusare tider 2021 och ser fram mot
att stärka personalgruppens sammansättning med en
fullfjädrad rådgivare. Den 1 maj börjar Sofia Hollstedt
och då äntligen kan vi leva upp till Svenska Äggs färdplan
om att tillhandahålla relevant rådgivning. Det berättar vi
mer om längre fram, när vi har stängt år 2020.

Versamhetsledare Marie
Lönneskog Hogstadius
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Pelle Johansson, Kronägg, Emily Wallström och Marike Gunnarsson.

Harry Hermansson tillsammans med pappa Henrik och mamma Emma. Harrys bidrag i dokumentärserien
"Bondens barn" kan du se här: www.youtube.com/watch?v=oMeRGsRrPBQ&feature=youtu.be
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Marknadsnotiser

Delar av Svenska Äggs personalgrupp.
Fr. vänster: Carl-Göran Groth, Marike Gunnarsson, Pernilla Alsén, Emily Wallström, Anna Maria Erixson, Marie
Lönneskog Hogstadius (saknas på bilden gör Roland Käll, Astrid Lovén Persson, Birgitta Carlsson och Åsa Odelros)

Självförsörjningsgrad

Förbrukningen är en beräkning av totalkonsumtionen och är framräknad som produktion+import-export.
– Förbrukning i kg/capita är förbrukningen dividerat med ett snitt av befolkningen för aktuell period.
– Svensk andel av förbrukningen motsvarar självförsörjningsgraden, som beräknas genom att dividera
produktionen med förbrukningen. Källa: Svenska Ägg, SCB och Jordbruksverket
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Strukturutvecklingen i äggproduktionen

Jordbruksverket har några hundra tusen höns till i sin statistik jämfört med Svenska Ägg, vilket stämmer
eftersom alla äggproducenter inte är medlemmar och därmed inte heller med i Svenska Äggs omsorgs
program och certifiering och då hamnar utanför Svenska Äggs register. Källa Jordbruksverket

Animaliemarknaden

Äggkonsumtionen per person
har gått ner enligt SJV:s
statistik. Kanske beror det på
att allt fler köper lokala ägg i
direkt i gårdsbutiker och på
REKO-ringar? Stämmer den
teorin kommer inte Sveriges
hela äggkonsumtion med i
statistiken som bygger på
det underlag som svenska
packerier rapporterar in.
Källa Jordbruksverket och SCB
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Kommunikation
Sedan maj 2019 jobbar Pernilla Alsén som
kommunikatör på Svenska Ägg. Till kommunikatörens
roll hör att tillgodose medlemsföretagens behov av
omvärldsbevakning och information.

U

nder året har vi lagt ett större fokus på
medlemsinformation. Bland annat genom att öka
frekvensen av medlemsbrev och annan information,
som nu skickas ut oftare än tidigare. Ett par
gånger per månad får organisationens medlemmar ett
nyhetsbrev via mejl, där det rapporteras om det senaste
och via artikellänkar redogörs för vad det rapporteras
om i media.

Fjäderfä
DET SVENSKA ÄGGETS
KLIMATAVTRYCK HAR
SÄNKTS MED 25 PROCENT

Aktuell information till medlemmarna sprids även
i medlemstidningen Fjäderfä, som under 2020 har fått
ett uppdaterat utseende. Tidningen ges ut i åtta nummer
per år och görs sedan förra årsskiftet av Lime AB med
chefredaktör Agneta Lilliehöök i spetsen, och går precis
som tidigare även ut till Svensk Fågels medlemmar.

Ytterligare en kanal för medlemsinformation är

NUMMER

7
NOVEMBER

2020

ÖKAD RISK FÖR
FÅGELINFLUENSA
– se över
smittskyddet
på din gård

SOJAFRITT
FODER HAR
FUNGERAT BRA

Mina sidor på svenskaagg.se, som uppdateras
kontinuerligt med aktuell information. Här finns även
annat matnyttigt, såsom blanketter, faktablad, bilder,
broschyrer med mera.

KYCKLING ÄR EN
FANTASTISK PRODUKT

I kommunikatörens roll ingår också att medverka i
Svenska Äggs krisgrupp och därtill är kommunikatören
den som svarar på konsumentfrågor och sköter en stor
del av mediakontakterna.

– som borde få ett större erkännande
Fjäderfä nr 7 • NOVEMBER 2020

Kommunikatören har också under året a rbetat
med att hitta en ny samarbetspartner vad gäller
marknadsföring och PR. Efter flera års samverkan med
kommunikationsbyrån Identx har nu ett nytt samarbete
med L
 ewander & Co inletts. Byrån har många års
erfarenhet av livsmedelsbranschen och jobbar sedan
tidigare med bland andra Från Sverigemärkningen.
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Marknadsföring

SVENSKA ÄGG Är
sÄkra, nÄringstÄta
och klimatsmarta

Fokus under 2020:

det livsmedel som har i särklass lägst klimatpåverkan i
förhållande till den mängd näring man får i sig. Dessutom
visar resultatet att branschen har lyckats sänka äggets
klimatavtryck med en fjärdedel på drygt tio år.
För att kommunicera det positiva budskapet och nå
ut bredare tog vi fram en film med fokus på det sänkta
klimatavtrycket inom äggnäringen. Filmen och tillhörande
bilder spreds och nådde många i sociala medier, på
Facebook och Instagram.
Även en broschyr, ”Det svenska ägget och klimatet”,
som är en sammanfattning av LCA-resultatet, togs
fram. Dessutom gjordes en uppdatering av den broschyr
som tidigare tagits fram i samarbete med Från Sverige-
märkningen i samband med att certifieringen lanserades
2017.
Både foldern ”Svenska ägg är säkra, näringstäta och
klimatsmarta” och ”Det svenska ägget och klimatet”
finns att beställa på kansliet för den som vill.

• Att fortsätta att inspirera och informera om äggets
– i synnerhet det svenska – fördelar.
• Ett flertal pressaktiviteter för att stimulera media att
rapportera om och uppmärksamma äggets närings
innehåll och dess positiva hälsoeffekter.
• Ta fram en Livscykelanalys och kommunicera resultatet
från den.
• Löpande uppdateringar och närvaro i sociala medier.

Äggets livcykelanalys (LCA)
Under hösten 2020, i samband med Äggets dag,
presenterades resultatet av den livscykelanalys som
forskningsinstitutet RISE tagit fram på uppdrag av
Svenska Ägg.
Analysen visar att svenska ägg har den lägsta klimatpåverkan bland alla animaliska livsmedel som ingick i
studien (kött, kyckling, fisk, ost och ägg). Ägget är också
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Pressmeddelanden 2020
ökat drastiskt under Corona-krisen.
Snart är det dessutom dags för äggets
högtid, påsken, och äggförsäljningen
väntas skjuta i höjden.

Svemestra och utflykta
med god aptit

Proteinskola
för det offentliga köket
Efter Livsmedelsverkets uppdaterade
kostråd till äldre är det många som
engagerar sig i hur vi kan skapa
mer näringsrika, och framförallt
proteinrika, småportioner till äldre.
Branschorganisationen Svenska Ägg
arrangerade tillsammans med näringsexperten Christer Rosén en utbildning
med fokus på kroppens byggstenar
protein, dess uppbyggnad och vikten
av protein i kosten till äldre.

Branschorganisationen Svenska Ägg
rapporterade redan i samband med
påsken att konsumtionen av svenska
ägg ökat kopplat till Corona-krisen.
Och den höga äggkonsumtionen
håller i sig nu när många fortsätter
att hålla sig på hemmaplan. Likaså
får fester och kalas flytta utomhus,
där utflykt och picknick blir ett givet
sätt att umgås på. Och då är ägg en
utmärkt bas till picknickmaten.

Äggets dag firas
med sänkt klimatavtryck
I samband med Äggets Dag släpper
branschorganisationen Svenska Ägg
resultatet från en färsk livscykelanalys
framtagen av forskningsinstitutet
RISE. Analysen visar att svenska ägg
har den lägsta klimatpåverkan bland
alla animaliska livsmedel som ingick
i studien. Dessutom har branschen
lyckats sänka äggets klimatavtryck
med en fjärdedel på drygt tio år.

Glad påsknyhet:
Rekordhög andel av svenska ägg
Svenska folket vill ha ägg från
Sverige. Färska siffror från Jordbruks
verket visar att andelen svenska ägg
låg på hela 97,5 p
 rocent under förra
året, en ökning med nästan fem
procent jämfört med året innan.
En glad nyhet inför äggets stora
högtid – påsken.

Ökad efterfrågan på ägg i coronatider – nationella & lokala utskick
Finns det ägg hemma så finns det
mat. Det tror branschorganisationen
Svenska Ägg är den främsta anledningen till att äggförsäljningen har
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Ägg – dubbelt så nyttigt
mot vad man tidigare trott
Nu har snart november passerat, en
av årets mörkaste månader. Förra
året hade vi endast 24 soltimmar i
Sverige under hela november månad.
I dessa mörka tider är det svårt att
få i sig D-vitamin från solens strålar
och därför blir kosten extra viktig.
Mätningar visar att nästan 20
procent av den svenska befolkningen
kan lida av D-vitaminbrist. Ägg är en
bra källa för att tillgodose behovet
och nyligen höjde Livsmedelsverket
äggets D-vitaminhalt i sin livsmedels
databas då man upptäckt en mer
potent form av vitaminet i ägg.

Så piffar du upp
utomhusjulen
Att återanvända äggkartongen
att servera i är ingen dum idé,
tvärtom. Det kan vara både snyggt,
klimatsmart och klokt ur smitt
synpunkt. Kanske hör du till dem
som ställer om snarare än ställer in,
nu när situationen ser ut som den gör,
och flyttar ut jul- och nyårsfirandet
och andra festligheter utomhus.
Då kan äggkartongen komma till
användning.

Annonsering - ett urval
Tidningen Hembakat

Magasin Måltid

Ägg som vegotillägg
proteinrikt gott svenskt
Ägg är en god och fullvärdig proteinkälla
som innehåller alla de nio aminosyror som
vi behöver få i oss via maten. Därför är ägg
ett perfekt komplement till den vegetariska
måltiden. Dessutom innehåller ägg massor
av andra bra näringsämnen som vitamin A,
B6, B12, E och K, selen, jod och riboflavin.

Svenska ägg –
mycket näring till ett
lågt klimatavtryck
Ägg har både ett lågt klimatavtryck och ett högt
näringsinnehåll. Jämför man äggets klimatavtryck
med andra livsmedel och ställer det i relation till den
näring man får i sig så är ägg i en klass för sig.*

Livet som senior
*Enligt en färsk livscykelanalys genomförd av
forskningsinstitutet RISE. Läs mer på svenskaägg.se

I sociala medier
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Sociala medier
På Facebook och Instagram har fokus fortsatt varit att
lyfta ägget fördelar, både vad gäller klimat och hållbarhet,
näringstäthet, smak och variation. Detta med hjälp av
recept, inspirerande matbilder, information och tips om
ägg, korta filmer och relevanta artiklar.
Målet för 2020 var att marknadsföringsvärdet av det
som publicerats i media om ägg skulle uppgå till minst
50 miljoner. Målet nåddes med råge, då marknads
föringsvärdet kom upp i nästan 55 miljoner under
det gångna året, enligt kommunikationsbyrån Identxs
beräkningsmodell.

Ekonomi
och administration
Pernilla Alsén, som är Svenska Äggs kommunikatör,
jobbar även med ekonomi och a dministration. Under
2020 har det upprättats en hel del nya r utiner som rör
detta område. Bland annat har vi infört ett nytt ekonomi
system och ett nytt samarbete med redovisningsbyrån
Fyrklövern, som bland annat a dministrerar löner,
kvartalsredovisningar och årsbokslut.
Kommunikatören har, tillsammans med produktionsutvecklare Emily, gjort en genomgång och uppdatering
av våra medlemsregister med syftet att hålla registren så
relevanta och aktuella som möjligt.
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Internationell utblick
Trots pandemin har de internationella kontakterna upprätthållits tack vare den digitala mötestekniken. Svenska
Ägg har deltagit i möten med följande organisationer:
• International Egg Commission, EIC
• European union of wholesale with eggs
and eggproducts, EUWEP
• EEPTA, European Egg Packers and Traders Association
• Nordiska Fjäderfä-nätverket
Innan pandemin bröt ut var Hollands fjäderfäexperter från
Poultry Expertise Centre (PEC) på besök på Vreta Kluster.
På bilden från vänster: Marie Lönneskog Hogstadius,
VL Svenska Ägg, Helene Oscarsson, VD Vreta Kluster,
Anne-Jo Smits och Eltjo Bethlehem från PEC, Helena Wall
från SLU, Malin Alm, Peter Larsson och Henrik Wemmert
från Vreta Kluster samt Sofia Hollstedt från Swedfarm och
Robert Emanuelsson från Haddorps gård.
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Kvalitetssäkrad äggproduktion
Svenska Ägg ansvarar för administrationen och den löpande
utvecklingen av ett flertal frivilliga kvalitetsprogram för
företag inom äggproduktion. Programmen syftar till att
upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå med avseende på
djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien.
Certifieringen
Arbetet med certifieringen intensifierades
under året, då huvuddelen av alla certi
fikat skulle förnyas. Astrid Lovén Persson
har varit ansvarig för certifieringen och
under året har 195 certifikat utfärdats.
Regelrådet har fortsatt sitt arbete
med handläggning av dispenser samt
handläggning av regelbrott och regel
avvikelser. I regelrådet har Christer
Nilsson varit ordförande, Sven Hoff
har varit packerirepresentant och Axel
Lagerfelt har representerat producenterna.
Verksamhetsledaren har varit sammankallande
medan veterinär och produktionsutvecklare har
varit föredragande vid behov. Under året har rådet haft
digitala konferensmöten en gång per månad.

Omsorgsprogram för värphöns och unghöns
Omsorgsprogrammet är en viktig del av certifieringen
av det svenskproducerade ägget och Svenska Äggs eget
program för övervakning av gott djurskydd och god
djurhälsa. Varje avdelning med värphöns e ller avelshöns
skall besiktigas var tredje hönsomgång medan anslutna
unghönsavdelningar skall besiktigas vartannat år. Vid
årsskiftet 2020/2021 var 95 procent av värphönsen
och 89 producent av unghönsen anslutna till något av
omsorgsprogrammen. Kontrollerna begränsades under
första halvåret av 2020 på grund av coronapandemin.
Totalt under året gjordes 198 avdelningar, vilka
omfattade ordinarie ombesiktningar, inbesiktningar
samt återbesök för kontroll av brister. Kontrollerna
genomfördes av Svenska Äggs två rikslikare Roland Käll
och Carl-Göran Groth samt Svenska Äggs produktionsutvecklare Emily Wallström.
Under året har Svenska Äggs produktionsutvecklare
och rikslikare haft regelbunden kontakt med Jordbruks

verket, djurskyddhandläggare och förprövare
runt om i landet i olika ärenden såsom
bedömning av belysning, ventilation, buller
volym i stallarna, utformning av stall
inredning samt befjädringsbedömningar,
ammoniak och tvärvillkor.

Digitaliseringsprojektet
Under 2020 avslutades arbetet med
 igitaliseringsprojektet av Svenska Äggs
d
omsorgsprogram. Syftet med projektet har
varit att utveckla ett system för att möjliggöra statistisk bearbetning av data från
besiktningsprotokollen. Projektet har resulterat
i en programvara som effektiviserar besiktningarna
ute på gårdarna. Svenska Ägg har nu bättre möjligheter
till uppföljning då protokollet numera är digitalt och kan
kopplas till Svenska Äggs register.

Produktionsutvecklare
Under året började Svenska Äggs
nya produktionsutvecklare
Emily Wallström sin tjänst. Året
har varit präglat av corona
pandemin, vilket har begränsat
resandet i landet. Detta har
frigjort tid till ett viktigt upp
dateringsarbete av Svenska Äggs
register som har gått hand i hand med digitaliseringen
av omsorgsprogrammet.
Löpande diskussioner och möten har hållits med
Jordbruksverket samt med olika rådgivningsinstanser
rörande BAT-AEL och de nya reglerna för ammoniak
emissionerna från stallar med fler än 40 000 hönsplatser,
vilket medför stora utmaningar för våra producenter.
Vi lyckades få till ett förtydligande i vägledningen av
BAT-slutsatserna, till förmån för våra producenter.
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Svenska Ägg har haft flera möten med Jordbruksverket
för att förtydliga regelverket kring kravet på dagsljus
insläpp kontra godkänd dagsljusbelysning. Branschfrågor
som inmätning av redesytor, bullernivåer, befjädrings
bedömningar, ammoniak samt tvärvillkor har också
diskuterats.
I början av året hölls en ventilationskurs med
ventilationsexpert Sivert Johansson med flera och det
skulle ha varit ytterligare en under hösten, men den blev
tyvärr inställd på grund av pandemin. Däremot hann vi
med att hålla en föreläsning om äggproduktion för Ösby
Naturbrukselever.
Produktionsutvecklarens ansvar är också att hålla koll
på djurrättsorganisationernas aktiviteter via hemsidor,
facebooksidor och andra nätverk. Under året har vi haft
ett ökat antal intrång hos äggproducenter och vi har
därför jobbat aktivt för att sprida information för att
försöka förhindra den ökande trenden.
Under 2020 har vi läst och svarat på en rad remisser
gällande bland annat djurskydd, djurskyddsmärkning,
foderkontrollen, foderföreskriften och brandskydd.
Förebyggande Smittskyddsprogrammets (FS) foder
bilaga angående undantag från krav på värmebehandlat
foder till fjäderfä har uppdaterats efter upprepade möten
tillsammans med SVA, Agria och Jordbruksverket efter
gällande regelverk. Den träder i kraft i början av 2021.
Nationella djurskyddsnätverket och dialoggrupp djurskydd har haft löpande möten under året. Bland annat
har EU-förslaget om att införa en djurskyddsmärkning

diskuterats. Svenska Äggs roll i dessa möten är att
övervaka kommande regelförändringar och p
 åpeka
sådant som är till nackdel för branschen.
En uppdatering av spolmaskprogrammet har
påbörjats och kommer slutföras under 2021.
Diskussioner om aktuell forskning samt analysresultat
på området har förts med SLU, SVA och Svenska Äggs
veterinär för att på bästa sätt uppdatera programmet
för att minimera förekomsten av spolmask i svenska
värphönsbesättningar.

Under året har Svenska Ägg medverkat i flertalet
referensgruppsmöten och diskussioner:
• Kritik, hot och kriminalitet mot lantbrukare
med djurproduktion.
Syftet är att undersöka lantbrukarens erfarenheter av
hot, brott och kritik mot djurproduktion i S verige.
Detta för att ge ökade kunskaper och insikter samt att
peka på möjliga och nödvändiga åtgärder för att s kapa
tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare att
bedriva hållbar djurproduktion.
• Utfodring av levande larver till värphöns
Syftet med studien är att undersöka om levande svarta
soldatlarver kan ges till värphöns som miljöberikning
för att reducera fjäderplockning. Det andra syftet med
studien är att undersöka om proteintillförseln genom
larver kan vara en tänkbar ersättare till soja i foder till
värphöns.
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• Förbättring av klimat i fjäderfästallar
Syftet med detta projekt är därför att lokalisera,
utvärdera, samla och sprida kunskap kring olika
tillvägagångsätt för att reducera ammoniaknivåerna i
fjäderfästallar.

Förberedelser för uppdatering
av spolmaskprogrammet
Hälsokontroll Spolmask infördes 2009 som en följd av
ökad förekomst av spolmask hos värphöns. Anslutning
till kontrollprogrammet är idag ett villkor för att
få ha högre beläggning i flervåningssystem för både
frigående unghöns och värphöns enligt djurskydds
föreskrifterna (L111) och ett av kriterierna för Svenska
Äggs c ertifiering. 10 års erfarenhet och ny forskning
ligger till grund för den uppdatering av programmet
som inleddes under hösten. I samarbete med SLU och
SVA pågår arbetet med att ta fram nya riktlinjer för
provtagning, behandling och sanering för att hålla nere
infektionstrycket och begränsa spridning av spolmasksmitta.

Ekologisk produktion
EU-förordningen gällande ekologisk produktion håller
på att omarbetas. Svenska Äggs konsult Åsa Odelros har
arbetat med bevakning för Svenska Äggs räkning och
har lagt mycket tid på möten med Jordbruksverket för
att försöka påverka de nya regelförslagen att stämma in
med våra svenska förutsättningar.
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Veterinära arbetsuppgifter
Sedan i maj 2020 arbetar Marike Gunnarsson som
veterinär på Svenska Ägg. I de veterinära arbets
uppgifterna har bland annat ingått rådgivning och att
arrangera utbildning för Svenska Äggs medlemmar,
samt för veterinärer runt om i Sverige.

Å

r 2020 har inneburit många myndighetskontakter i
frågor gällande lagstiftning och E
 U-kommissionens
nya djurhälsolag AHL, samt vid olika p
 ågående
sjukdomsutbrott. Det p
 ågår även ett aktivt
arbete inom Föreningen för smittskyddskontroll av
fjäderfä. Marike samverkar också med Svenska Äggs
kommunikatör i arbetet med medlemsutskick som rör det
veterinära området.

Utbildningsinsatser
Under året har det arrangerats en mycket uppskattad
utbildningsdag för Svenska Ägg medlemmar och
anställda om vaccination av fjäderfä. Detta kurstillfälle
lockade ett 50-tal medverkande. Ett u
 tbildningstillfälle
för 25 veterinärer och rådgivare hölls i december inom
ämnet e.coli samt utfodring och utfodringsrelaterade
problem.

DV- Fjäderfänätverket
Tillsammans med Distriktsveterinärerna driver Svenska
Ägg ett specialiserat fjäderfäteam med 11 veterinärer.
Teamet, som skapades för att öka tillgängligheten av
svenska veterinärer med extra god fjäderfäkunskap, är
väldigt uppskattat av våra medlemmar och deras tjänster
utnyttjas av våra producenter. Under 2020 har nätverket
enbart haft digitala utbildningstillfälle via teams på
grund av c oronapandemin och dessa träffar har varit
uppskattade och har berört ämnen som hönssignaler,
befjädring, IB, utfodring och e.coli.

Utbrott av salmonella 2020
Under 2020 diagnostiserades två utbrott av salmonella
i värphönsbesättningar. I båda besättningarna hittades
smittan under våren, den ena anläggningen i Västra
Götalands län och den andra i Södermanlands län.

Aviär influensa
Äggnäringen var under 2020 förskonade mot AI. Det
blev förhöjd skyddsnivå i Sverige från nivå 1 till 2 på
grund av stor smittspridning av AI i norra Europa. Vi
hade ett fall av aviär influensa i Skåne under hösten. En
kalkonbesättning drabbades under november, zoner lades
och ett stort saneringsarbete utfördes. Våra producenter
drabbades under detta utbrott genom att några
anläggningar låg inom övervakningszonen, och även
exporten till tredje land påverkades. Många diskussioner
och möten inom branschen uppkom i samband med
detta och behovet av rådgivning till medlemmar inom
organisationen ökade.

Utbrott av Newcastlesjuka
Ett fall av Newcastlesjuka (ND) misstänktes under
november i Skåne. Diagnosen Newcastlesjuka kunde inte
ställas, dock hittade man lågpatogen Paramyxovirus.

Övriga externa möten där Svenska Äggs
veterinär medverkat under året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jordbruksverkets referensgrupp djursjukdata
Jordbruksverkets referensgruppsmöte AHL
Nätverksmöte antimikrobiell resistens
Nätverksmöte ang. veterinär läkemedelsförskrivning
och registrering
Möte ang. uppdatering av spolmaskprogrammet
Jordbruksverkets dialoggrupp Smittskydd
SVA:s nätverksträff om antibiotikaresistens
Samverkansmöte vid sjukdomsutbrott
Föreningsstämma i Föreningen för smittskydd och
stiftelsen för fjäderfäforskning
Samarbetsnämnden för förebyggande smittskydds
program och hälsokontroll i hönsbesättningar
Agriamöte

Könssorteringsprojektet på Linköpings Universitet
fortsätter. Under 2021 beviljade Jordbruksverket
projektet innovationsmedel från EIP-Agri; European
innovation Programme och nu ska projektet fokusera
på kommersialisering.

SFS- Svenska Äggs styrelse 2020/2021

KG Pettersson
KGs Ägg
Robert Möller
Swedfarm

Lars Knutsson
Bordsjö skogar

Hans Weilefors
Lantmännen
Håkan Persson
Dava Foods
som under året ersattes av
adjungerade Eive Andersson

Åsa Orrenius
Alvastra Kungsgård

Jan-Olof Bohlin
Ordförande
Torbjörn Suneson
Skåneägg

Marie Lönneskog Hogstadius
Verksamhetsledare

Johanna Åberg
Prästtorps gårdsägg

Saknas på bilden gör producent Erik Emanuelsson, Jimmy Högberg från Torggummans ägg, Magnus Bolin från
Gotlandsägg och Bengt-Göran Andersson från Kronägg som under året ersattes av adjungerade Marcus Lindström.
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Branschorganisationen Svenska Ägg

Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
Verksamhetsberättelsen producerad av Lime AB, Klågerup

