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Ordförande har ordet

2011 – Förändringens vind blåste!
År 2011 blev ett tufft år fullt med förändringar. Det började med dioxinskandal i Tyskland, ”Arabisk vår” och
andra politiska oroligheter. Sedan sådant som översvämningar, torka och snöoväder i olika delar av världen som
påverkade den globala prisbilden på spannmål. Den
svenska äggproduktionen ökade ytterligare under året
och gav ett överskott av ägg. Detta innebar en tuffare
konkurrenssituation på den inhemska marknaden. Men
det gav också möjligheter att skapa nya avsättningskanaler utanför Sverige. Med överskott av ägg, sänkta avräkningspriser och ökade foderpriser resulterade detta i
sämre lönsamhet för de svenska äggproducenterna! En
stor förändring på den nordeuropeiska äggmarknaden
skedde då Svenska Lantägg såldes till danska Hedegaard
Foods A/S.
Under 2011 konsumerade svenskarna fortfarande något
fler ägg än året innan och gärna till frukosten. Men vi
är fortfarande långt ifrån andra länders äggkonsumtion.
Det positiva är att ägg som livsmedel har fått en annan
position och numera är riktig mat med många användningsområden i det svenska köket! En självförsörjningsgrad på 96 procent visar att Sveriges konsumenter har
ett fortsatt starkt förtroende för det svenska ägget och
dess mervärden. Ett stort konsumentförtroende, bra
djurvälfärd och vår salmonellafrihet är något vi måste
vårda och lyfta fram mer. Vilket är en utmaning!
Men vi måste någon gång få betalt för detta fördyrande
och viktiga merarbete. Vi måste också visa att vi tror på
det vi gör och visa vår yrkesstolthet. Det är viktigt att
synliggöra och arbeta in svenskheten på våra äggkartonger bättre. Flera andra branschorganisationer är duktiga på att synliggöra svenskheten på sina produkter.
Detta är ett måste för att möta en eventuell import. Sen
måste äggdiskarna i butikerna designas bättre för att
möta konsumenterna med en modernare och fräschare
framtoning. Allt för att stimulera till en ökad konsumtion av världens bästa livsmedel, det svenska ägget!
För att arbeta vidare med branschens gemensamma
målbild enades stämman om en fortsatt föreslagen
Färdplan som övergripande beskriver Svenska Äggs organisation, verksamhet och finansiering för tre år framöver. Det innebär att verksamheten fortsätter som
tidigare. Vi har under året också haft intressanta utbildningsdagar för producenter och myndighetspersoner
runt om i landet. Svenska Ägg har under året även varit
remissinstans rörande frågor om djurskydd och smittskydd. Revidering skedde även av våra omsorgsprogram.

ceptbroschyrer, butiksaktiviteter och tävlingar stimulerade vi till en ökad äggkonsumtion. Vi genomförde
också en kampanjutvärdering med fokus på om svenska
folket har noterat recepten i äggkartongen? Har det bidragit till ökad äggkonsumtion? Ja, blev svaren! Utvärderingen visade också att ägg har fått en ny position
som livsmedel och står för ökad nyttighet. Den visade
även att konsumenter gärna vill ha recept i äggförpackningarna. En riktad PR-bearbetning genererade många
redaktionella texter och radiointervjuer under året.
Vid våra välbesökta kontaktdagar samlades hela äggbranschen för att ta del av det senaste genom intressanta föredrag, utställande företag och intensiva diskussioner i
pauserna. Vi lyckades få hit Julian Madeley, från IEC, Internationella äggkommissionen, som gav oss det senaste
om EU:s omställning och om den globala äggproduktionen. En annan stor händelse på kontaktdagarna är att få
utse Årets Äggföretagare. Utmärkelsen sprider verkligen
en positiv bild av den svenska äggnäringen. Årets Äggföretagare 2011 blev Håkan Andersson, Svenska Lantägg,
som blivit något av äggnäringens grand old man.
Året avslutades med total ovisshet om omställningen
inom EU. På initiativ av Producentrådet bjöd vi in EUparlamentarikern Kent Johansson för att få klarhet i vad
som skulle gälla för äggmarknaden den 1 januari 2012.
Att så här fem i tolv, inte få veta vilka regler som kommer att gälla för omställningen var frustrerande och oacceptabelt. Som förväntat så var det flera länder som inte
ställde om i tid, trots att de haft 12 år på sig att planera
och genomföra omställningen.
Ett VD-byte under året innebar en ökad arbetsbelastning för våra medarbetare. Stort tack alla för era insatser under året! Med en fantastisk bredd av kunskap,
effektiv produktion, hög djurvälfärd och hårt arbete
inom vår äggnäring blickar vi framåt. Tillsammans
måste vi alla inom den svenska äggnäringen arbeta för
samma mål! Med nytänkande, samsyn och engagemang, når vi alla dit vi vill komma. Men bara om vi
sätter ribban lika högt tillsammans! Att synliggöra våra
svenska mervärden, öka äggkonsumtionen med förtroende och få en bättre lönsamhet blir vår stora utmaning
för kommande år!
Välkommen till ett nytt och utmanande år med Svenska
Ägg!
Charlotte Norrman-Oredsson
Ordförande SFS-Svenska Ägg
Hässleholm, april 2012

Under året avslutades vår treåriga marknadskampanj.
Med tre kända matprofiler, olika teman, miljontals reBRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
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Verksamhetsinriktning 2011
För att skapa en gemensam målbild och möjliggöra ett
långsiktigt arbete beslutade årsstämman 2011 att anta
en fortsatt Färdplan för Svenska Äggs verksamhet
2012-2014. Färdplanen anger övergripande verksamhetsinriktning, organisation och finansiering under den
aktuella perioden.
Verksamheten har under året följt Färdplanen
och inkluderat aktiviteter för att understödja
produktionsoptimering och kvalitetssäkring
inom äggproduktionen. Även översyn och effektivisering av organisationens verksamhet och
ekonomi samt arbete med VD-byte har varit
prioriterande verksamhetsområden under det
gångna året. En annan viktig uppgift har varit revidering av våra omsorgsprogram. Tre marknadskampanjer har genomförts för att öka
försäljningen av ägg. Under slutet av året påbörjades arbetet med att ta fram underlag inför en
ny PR- och marknadskampanj.

Branschmöten under året
Årsstämma 19 maj
SFS – Svenska Äggs årsstämma hölls den 19 maj
på Elite Stora Hotellet i Jönköping.
Utöver stämmoförhandlingar och trevlig samvaro belystes aktuella frågeställningar inom områdena livsmedelslagstiftning, äggkvalitet och E
coli. Resultatet av Nulägesanalys Äggproduktion
2010 presenterades samt Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning informerade kring Newcastle.
Vid stämman avtackades Arne Almgren, Lantmännen
och Jan-Olof Bohlin, Svenska Lantägg för mångåriga
och värdefulla insatser inom svensk äggnäring. På stämman avtackades också styrelseledamot Sven-Ove Johansson. Thomas Malmström, Malmströms Jordbruks
AB samt Hans Weilefors, Lantmännen nyvaldes till styrelsen.

Kontaktdagarna den 27-28 oktober i Linköping
Svenska Äggs Kontaktdagar, som hölls den 27-28 oktober på Scandic Frimurarehotellet i Linköping, var
mycket välbesökta och samlade 145 deltagare. Programmet bjöd på De fem hetaste trenderna företag bör
ha koll på, information om pågående ventilationsprojekt samt Sverige – det nya matlandet. Julian Madeley
från IEC, Internationella Äggkommissionen, gav oss det
BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

senaste om den globala äggmarknaden och omställningen i EU. Därtill bjöd Kontaktdagarna på många
mötestillfällen med kollegor och utställare samt dans
och underhållning med mycket god stämning.

Nordiska fjäderfämötet i Köpenhamn den 8-11 november 2011
Representanter från Svenska Ägg deltog i årets Nordiska Fjäderfäkonferens som hölls i Köpenhamn. Konferensen samlade totalt 145 veterinärer och fjäderfärådgivare från hela Norden, vilka diskuterade och utbytte erfarenheter kring aktuella frågeställningar inom
områden som foder och utfodring, djurhälsa med mera.
Svenska Äggs produktionsutvecklare presenterade Nulägesanalys av svensk äggproduktion 2010, och
Svenska Äggs veterinär presenterade det spolmaskprojekt som pågått i Sverige.
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Marknadsaktiviteter
Trots att ägg är ett nyttigt, prisvärt och klimatsmart
livsmedel äter vi relativt lite ägg i Sverige. Med marknadskampanjen 2009-2011 ville vi visa hur lätt det är
att laga spännande maträtter med ägg. Målet var att få
konsumenterna att knäcka fler ägg och därmed öka
försäljningen av ägg via dagligvaruhandeln.
Tre butikskampanjer med olika teman
Marknadssatsningen 2009-2011 bestod av:

• Åtta kampanjtillfällen förlagda till januari-februari,
maj-juni och september-oktober
• Tre återkommande mat- och kändisprofiler: Per
Morberg, Johanna Westman samt Blossom Tainton
•

Distribution av cirka 1,5 miljoner receptbroschyrer
och receptkort per kampanjtillfälle

• Tävlingar med äggrecept på hemsidan
• Annonsering, PR-bearbetning och uppdatering av
hemsida och Facebook

• Äggets dag
Under året avslutades de tre sista kampanjerna med Blossom Tainton, Per Morberg och Johanna Westman, vilket
kompletterades med utskick av pressmeddelanden.

Kampanjutvärdering
I oktober genomfördes en kampanjutvärdering av
CMA Research AB. Syftet var att utvärdera kampanjen
och få beslutsunderlag till nästa kampanj. Fokusfrågor
var:

• Har svenska folket noterat recepten i äggkartongen?
• Har det bidragit till ökad äggkonsumtion?
• Vilken kampanjmetod skulle öka svensk äggkonsumtion?

Utvärderingen visade att 14 % har fått kännedom om
recepten, 28 % minns vem som är avsändaren och
69 % är positiva till recept i äggförpackning. Utvärderingen visade också att ägg har fått en ny position som
livsmedel och står för ökad nyttighet. Svaren blev att
38-41 % tyckte att recept i äggförpackningar, reklam i
tv samt artiklar och reportage skulle öka äggkonsumtionen. Man ansåg också att recept med kändisar gav
ökad äggkonsumtion.
BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Facebook
Svenska Äggs Facebook-sida lanseras under 2011.
Målet med Facebook-sidan är att ytterligare öka tillgängligheten på information genom att länka till aktuella pressmeddelanden och information på Svenska
Äggs hemsida. Detta skall medföra en ökad besöksfrekvens av medlemmar, konsumenter och journalister till
befintlig hemsida men också öka kommunikationen
med konsumenter.

Årets Äggföretagare 2011
Det starka engagemanget
inom svensk äggnäring är
en viktig inspirationskälla
för företagen och branschens fortsatta utveckling.
För att visa på den positiva
företagsandan inom branschen inrättades 2008 en
ny årlig utmärkelse: Årets
Äggföretagare. I samband
med Kontaktdagarna den
28 oktober korades Håkan
Andersson, Svenska Lantägg, till Årets Äggföretagare 2011.

Pressmeddelanden
Följande pressmeddelanden har distribuerats under
året:

Besjälad äggman utsedd till Årets Äggföretagare
2011-10-28
Håkan Andersson utsågs till Årets Äggföretagare 2011
vid Svenska Äggs höstmöte i Linköping den 28 oktober
2011. Med stor hängivenhet har Håkan Andersson
under ett helt yrkesliv ägnat sig åt höns och ägg och
hans företag Svenska Lantägg AB är i dag ett av Sveriges största äggpackerier.
(fortsättning på nästa sida)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5

Tre finalister till Årets Äggföretagare 2011

Ägg är superfood

2011-10-25
– Tre värdiga finalister har vaskats fram till den slutliga
omröstningen av Årets Äggföretagare 2011. Alla tre har
under många år, på olika sätt, medverkat till den
svenska äggnäringens positiva utveckling till ett av världens främsta äggländer när det gäller livsmedelssäkerhet och djuromsorg, säger Charlotte NorrmanOredsson som är ordförande i Svenska Ägg.

2011-04-12
Svenska folket äter ägg som aldrig förr. Äggkonsumtionen i Sverige ökar för 5:e året i rad och under 2010 åt
vi 66 miljoner fler ägg än året innan. En viktig förklaring är få andra livsmedel har ett så komplett näringsinnehåll som ägg.

VD-skifte på Svenska Ägg

2011-01-11
– Som du säkert vet så tycker jag om att träna. Dessutom arbetar jag med att få människor att leva mer hälsosamt. Just därför tycker jag att ägg är en fantastisk
råvara. Ägg är en ren naturprodukt laddad med protein
och vitaminer, säger Blossom Tainton-Lindquist. Och
vi kan bara hålla med. Ägg är perfekt mat för den som
tränar och vill leva hälsosamt!

2011-04-26
Therese Schultz, vd för branschorganisationen Svenska
Ägg lämnar sitt uppdrag den sista april 2011. Hon började som vd för Svenska Ägg för drygt fyra år sedan
och har under sin tid lett ett omfattande förändringsarbete mot en ökad satsning på branschgemensam marknadsföring och kvalitetssäkring av äggproduktionen.

Byt ut vitaminpiller mot ägg för bättre träningsresultat

Ägg – bra för miljön och plånboken
2011-04-19
Enligt Livsmedelsverket slängs mellan 10-20 % av alla
inköpta livsmedel, 56 kg mat per person och år, helt i
onödan. Något som varken är bra för miljön eller den
egna plånboken. Genom en bättre hantering av maten
kan ett genomsnittligt hushåll minska sitt matsvinn och
årligen spara cirka 5 300 kronor.

Hälsomat eller
kkoole
lesstteerroolb
lboom
mbb?

Ägg
Mångsidiga, mättande, billiga och näringsrika...
Det finns mycket gott att säga om ägg. Men så
är det deras höga innehåll av kolesterol, cirka
200 mg per ägg. Kan vårt intag av ägg höja
blodets kolesterolhalt och göra att risken för
hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar
ökar?

Ägg är klimatsmart mat
Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan

Fakta om ägg från Svenska Ägg

BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Fakta om ägg & kolesterol från Svenska Ägg
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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.
Svenska Ägg har under året besvarat ett flertal remisser
såsom:

• Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)

om befattning med animaliska biprodukter och införsel
av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur och människor

• Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
• Statens Jordbruksverks föreskifter om avgifter
(SJVFS 2008:19)
Viktiga utredningar under året har, liksom under 2010,
varit:

• Djursmittoutredningen
• Modernisering av djurskyddslagstiftningen
• Implementeringen av värphönsdirektivet i EU
Översyn av djurskyddslagstiftningens
utformning och innehåll
2009 tillsatte regeringen en utredning som syftar till att
ge förslag till en modern och flexibel djurskyddslagstiftning. Under 2011 har Svenska Ägg har lämnat
synpunkter, i samarbete med LRF, till det betänkande
kring en ny djurskyddslag som presenterades på Jordbruksverkets djurskyddskonferens 1 december.
Synpunkterna var bland annat att det är viktigt att djurskyddshandläggarnas kompetens understryks, att det är
positivt att lagen är mer målstyrd samt att förslagen till
djurförbud är mer proportionerliga och underbyggda
än i dagens läge. Mer negativt är att alla djurskyddsregler tas bort ur djurskyddsförordningen och Jordbruksverket ges istället omfattande bemyndiganden i
förordningen. Detta gör lagstiftningen mer sårbar.

Djursmittoutredningen
2008 tillsatte regeringen en utredning ”Djursmittoutredningen”, med syfte att modernisera lagstiftningen
om djursjukdomar och zoonoser samt utreda möjligheBRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

terna att ersätta dagens skattefinansiering av åtgärder
inom djurhälsoområdet med en annan form av kostnadsdelning mellan stat och näring.
Djursmittoutredningen lades fram för Landsbygdsdepartementet i januari 2011. Under våren genomfördes
ett omfattande arbete tillsammans med LRF och andra
branschorganisationer för att ge näringens synpunkter
i det remissvar som lämnades in till departementet i
maj. Departementet gjorde därefter en remissgenomgång och föredrog den för Eskil Erlandsson. Något beslut om vad utredningen skall leda till har ännu inte
fattats men två fokusområden som departementet
måste arbeta vidare med identifierades; tilläggsgarantierna samt karantänerna. Även ersättningsnivåerna vid
utbrott av smittsamma sjukdomar kommer att ses över.

Implementering av värphönsdirektivet
Under året har Svenska Ägg bevakat den europeiska
implementeringen av värphönsdirektivet i EU som skall
vara genomfört till 1 januari 2012. Där ingår omställningen av produktionssystem från de oinredda burarna
till inredda burar eller andra godkända alternativ.
Svenska Ägg har gjort skrivelser till såväl jordbruksdepartementet som Copa Cocega för att säkerställa att de
länder som inte implementerar direktivet i tid inte får
fortsätta produktionen i de förbjudna burarna. Detta
skulle i så fall medföra orättvisa konkurrensförhållanden. I januari 2012 hade 11 medlemsländer inte lyckats
implementera värphönsdirektivet till fullo. Från kommissionen fastslogs att sanktioner kommer att utfärdas
mot de berörda länderna.
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Produktionsoptimering
Genom att utveckla och tillhandahålla tjänster som möjliggör bättre
produktionsstyrning och produktionsekonomi främjas en positiv utveckling av produktiviteten inom svensk äggproduktion.
RegÄgg – program för produktionsoptimering
RegÄgg är en medlemsservice som hjälper företaget att
identifiera utvecklingspotentialen i den egna äggproduktionen och underlättar styrningen mot önskat produktionsresultat. Målet är att RegÄgg ska främja en positiv
utveckling av lönsamheten och konkurrenskraften inom
svensk äggproduktion. Utvecklingen av tjänsten RegÄgg
har finansierats med hjälp av LRF:s Kraftsamlingsmedel
avsatta för äggproduktionen 2008-2010.
Under 2011 har mindre ändringar gjorts i programmet
för att öka användavänligheten, i övrigt har programmet fått löpa på för att utvärderas 2012.
Vid årsskiftet var 86
företag och 39 % av
värphönsplatserna
anslutna till programmet. Användargraden var dock låg
och underlag för nationella statistikrapporter för litet under
året.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyten
Svenska Ägg arbetar med kompetensutveckling av företagen inom äggproduktionen. Inriktningen på projekten är kunskapsinsamling, sammanställning och
informationsspridning inom områdena djurhälsa, djurskydd, produktionsuppföljning och produktionsstyrning. Målgruppen är äggproducenter, unghönsuppfödare och andra aktörer i branschen.

Utbildningsinsatser företag
Under året deltog Svenska Äggs veterinär och produktionsutvecklare i en producentträff anordnad av ett av
medlemspackerierna där man behandlade ämnen som
praktiska råd kring djurskydd, djurhälsa och förebyggande smittskydd på gården samt de nya omsorgsprogrammen. Svenska Äggs produktionsutvecklare deltog
även på Fjäderfäcentrums grundkurs för anställda och
nya äggproducenter. Under föreläsningen behandlades
omsorgsprogram, smittskydd på gård samt vikten av
rätt belysning i värphönsstallar.
Under året anordnades även utbildningsdag för äggproducenter i Gävleborgs, Uppsala och Dalarnas län, tillsammans med länsstyrelsen i Gävleborgs län samt Åsa
Odelros AB. Följande ämnen behandlades; nya omsorgsprogrammet, hönans anatomi med praktisk dissektion, sjukdomar och smittskydd på gård, regelverk
KRAV samt genomgång av Nulägesanalys 2010.

Utbildningsinsatser länsstyrelser och
kommun
Svenska Äggs produktionsutvecklare samt Svenska
Äggs veterinär deltog i två utbildningsdagar vid Gotlands länsstyrelse. Utbildningsdagen riktade sig till Gotlands djurskyddsinspektörer, kommun samt länsveterinär och besättningsveterinär. Under dagarna diskuterades omsorgsprogrammen, frivilliga salmonellaprogrammet och hälsokontroll spolmask. Två gårdsbesök med efterföljande diskussion gjordes.
I juni anordnades en utbildningsdag tillsammans med
länsstyrelsen i Gävleborgs län samt Åsa Odelros AB.
Dagen riktade sig till djurskyddsinspektörer och veterinärer vid länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala och DaBRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
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larnas län. Under dagen diskuterades nya omsorgsprogrammen, Nulägesanalys svensk äggproduktion 2010,
frivilliga salmonellaprogrammet och hälsokontroll spolmask.

risk” hur man arbetar förebyggande mot E.coli-infektioner i fjäderfäbesättningar. Även detta arbete presenterades på Svenska Äggs stämma samt publicerades i
förkortad form i Fjäderfä nr 7.

Utbildningsinsatser Husdjursagronomer och Husdjursvetare

Publicerade artiklar i Fjäderfä

I maj föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare om
Höns och ljus på kursen Poultry Production som gavs
av Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård,
SLU och som riktar sig till blivande husdjursagronomer
och husdjursvetare. Svenska Ägg deltog även i en paneldebatt om svensk äggproduktion.

Utbildningsinsatser veterinärer
I december hölls en utbildningsdag i Linköping riktad
till besättningsveterinärer. På utbildningsdagen deltog
18 besättningsveterinärer från bland annat Västergötland, Östergötland, Gotland, Skåne, Småland och Uppland. Syftet med utbildningsdagen var att öka den
grundläggande kompetensen om fjäderfä hos besättningsveterinärerna. På kursen föreläste Svenska Äggs
veterinär, produktionsutvecklare och rikslikare i ämnena fodervetenskap, inredning, grundläggande anatomi och fysiologi, förebyggande smittskydd samt
sjukdomslära.

Examensarbeten
Under våren 2011 har Svenska Ägg haft två examensarbetare som handletts av Svenska Äggs produktionsutvecklare, Svenska Äggs veterinär samt forskare Lotta
Jönsson vid SLU. Agronomstuderande Sofia Hollstedt
har kartlagt var man som äggproducent bör lägga fokus
för en djurvänlig och lönsam äggproduktion i sitt arbete
”Äggkvalitet kopplat till produktion, ekonomi och
djurvälfärd hos svenska värphöns”. Arbetet presenterades vid Svenska Äggs stämma i maj samt publicerades
i förkortad form i Fjäderfä nr 7.
Agronomstuderande Sofia Holmberg skrev i sitt arbete
”Infektionssjukdomen Kolibacillos hos värphöns – Orsaker till uppkomst och åtgärder för reducerad utbrotts-
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Under året har ett flertal fördjupande artiklar om produktionsuppföljning, djurskydd, djurhälsa och förebyggande smittskyddsåtgärder publicerats i tidningen
Fjäderfä under teman som:

• Dramatiskt förlopp med hög dödlighet – Rödsjuka
• Vår beredskap är god!? – ILT, Newcastle
• Avlivning av höns med koldioxid i tunnel
• Newcastlesjuka – om min besättning drabbas
• Hälsoläge i de nordiska länderna 2011
• Tilläggsvärme i värphönsstallar
• Utplockning vid slakt
Utgivna rådgivningsbrev
Under året har tre rådgivningsbrev utgivits av Svenska
Ägg rörande primärproduktion, hantering vid utplockning av värphöns inför slakt samt händelseförlopp vid
misstanke om sjukdomsutbrott.

Föreläsningar i samband med branschmötesdagar
I samband med Svenska Äggs årsstämma och kontaktdagar hölls föreläsningar inom följande områden:

• Ventilation i hönsstallar
• Äggproducenten och livsmedelslagen
• Nulägesanalys Svensk Äggproduktion
• Kolibacillos hos värphöns
• Äggkvalitet kopplad till produktion, ekonomi
och djurvälfärd

• Avlivning av höns med koldioxid i tunnel
• Smittskydd på gård specifikt rörande ND och ILT.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9

Kvalitetssäkring äggproduktionen
Svenska Ägg ansvarar för administration och löpande
utveckling av en ett flertal frivilliga kvalitetskontrollprogram som riktar sig till företagen inom äggproduktionen. Kontrollprogrammen syftar till att
upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på svensk
äggproduktion, med avseende på djurskydd, smittskydd och livsmedelshygien.
Omsorgsprogram för värphöns och
unghöns
Vid utgången av 2011 var 91 % av alla värphönsplatser
och ca 54 % av alla unghönsplatser anslutna till omsorgsprogrammet. Det praktiska fältarbetet med bedömning av hönsstallar utfördes av Svenska Äggs
produktionsutvecklare Alexandra Hermansson och
Claes Björck, CB Consult. Några av besiktningarna genomfördes tillsammans med veterinär, lokal djurskyddsinspektör eller annan myndighetsperson.
Poängresultat i omsorgsprogrammet påverkar högsta
tillåtna beläggningsgrad inom de frigående produktionsformerna för unghöns respektive värphöns.

Utveckling av nya omsorgsprogram
Under våren har Svenska Ägg fortsatt det arbete som
påbörjades 2010 med att revidera befintliga omsorgsprogram för värphöns i inredd bur, frigående värphöns
samt frigående unghöns. Svenska Ägg har också tagit
fram ett helt nytt omsorgsprogram som vänder sig till
avelsbesättningarna. Revideringarna bygger delvis på
de svagheter i programmen som framkom i samband
med Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets skuggrevision, som genomfördes i januari 2010, men också på
en anpassning till den offentliga kontrollens övergång
till en mer riskbaserad kontroll. Programmen har bland
annat utökats avseende kontroll av livsmedelshantering
samt dokumentation och smittskydd. Programmen har
dock ett fortsatt huvudfokus på djurskydd.
De tre reviderade programmen samt det nya programmet riktat till avelsbesättningar godkändes av Jordbruksverket i december.

Förebyggande djurhälsoprogram
Under året fortsatte arbetet med kvalitetssäkring av
Svenska Äggs frivilliga och förebyggande djurhälsoprogram:

• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar
• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar
med utevistelse

• Hälsokontroll spolmask
Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar
Vid slutet av 2011 var 99 % av alla unghönsplatser och
80 % av alla värphönsplatser anslutna till den frivilliga
salmonellakontrollen. Svenska Äggs veterinär genomförde sju sambesiktningar med besiktningsveterinärer i
bland annat Västergötland, Östergötland, Gotland och
Jämtland i samband med den årliga besiktningen inom
den frivilliga salmonellakontrollen. Svenska Äggs kontrollveterinär Magnus Göransson ansvarade för kvalitetssäkring och den löpande administrationen av
BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
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programmet. Programmet finansieras med medel från
Jordbruksverket.

Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med
utevistelse
För att understödja det förebyggande smittskyddsarbetet i alla hönsbesättningar, oavsett produktionsinriktning, driver Svenska Ägg, sedan hösten 2009, även
ett frivilligt och förebyggande salmonellakontrollprogram för besättningar med utevistelse. Hälsokontrollen
bygger på samma regler som den frivilliga och förebyggande salmonellakontrollen, med vissa specifika tillägg
avseende rastgård och veranda.
I januari 2012 var 107 694 värphönsplatser, motsvarande 16 % av antalet utegångshöns, anslutna till programmet. Detta är en ökning med 31 402 värphönsplatser. Svenska Äggs kontrollveterinär Magnus Göransson ansvarade för kvalitetssäkring och den löpande
administrationen av programmet.

Hälsokontroll spolmask
Svenska Ägg driver sedan april 2009 ett hälsokontrollprogram med avseende på spolmask. Hälsokontroll
spolmask är ett frivilligt och förebyggande program
som syftar till att begränsa spridning och infektionstryck av spolmask i ung- och värphönsbesättningar.
Programmet innehåller riktlinjer för provtagning, avmaskning av smittade flockar och sanering av djurutrymmen.
Målet med ett frivilligt och förebyggande hälsokontrollprogram med avseende på spolmask är att:

• Motverka smittspridning till icke infekterade besättningar
• Kontrollera och begränsa spolmasktrycket i infekterade besättningar

•

Minimera användningen av avmaskningsmedel för
att motverka resistensutveckling

• Öka kunskapen om smittspridningsvägar och effektiva behandlings- och saneringsmetoder.
Vid utgången av 2011 var 5 043 665 värphönsplatser
(76,4 % av totala antalet värphönsplatser), samt
1 868 892 unghönsplatser (75,8 % av totala antalet
unghönsplatser) anslutna till programmet. Svenska
Äggs kontrollveterinär Magnus Göransson ansvarade
för kvalitetssäkring och den löpande administrationen
av programmet.
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Forskning och utveckling
Kunskapsutveckling är viktigt för en positiv utveckling av lönsamheten och djurvälfärden inom svensk
äggproduktion. Svensk äggnäring driver tillsammans med Jordbruksverket, SLU och Jönköpings
Tekniska Högskola två hönsrelaterade forskningsprojekt.
Artificiellt ljus (2009-2011)
Svenska Ägg beviljades under året fortsatt medel från
Jordbruksverket för att driva forskningsprojektet:
”Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt
ljus i hönsstallar 2009-2011”. Forskningsprojektet består av fyra delar:

• Litteraturstudie
• Kartläggning av ljusförhållandena i befintliga stallar

• Ny teknikprovning av
HATO-belysning

• Utrusta och utvärdera stall
med diodbelysning
Projektet har fortgått under
2011 och kommer att slutrapporteras 2012.

Effekt av ströbäddsskötsel (2010-2011)
Under 2010 initierade Svenska
Ägg ett nytt försöksprojekt med
titeln ”Effekt av ströbäddsskötsel på fjäderplockning, hackning och andel fellagda ägg hos
värphöns”. Projektet finansieras genom Jordbruksverkets anslag för djurskyddsfrämjande
och
branschorganisationen
Svenska Ägg står som medfinansiär.
Målsättningen är att studien
ska bidra till ny kunskap som
kan minska problemen med fjäderplockning, hackning och fellagda ägg. Projektet har fortgått under 2011 och kommer
att slutrapporteras 2012.
BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
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Forum Djurvälfärd – forskare och
näring i samverkan
Svenska Ägg tillsammans med Åsa Odelros AB, tog
2010 initiativ till ett nytt mötesforum, där utgångspunkten är att tillämpad forskning kan bidra till att utveckla djurvälfärden och i övrigt optimera svensk
äggproduktion. Det första mötet med utvalda forskare
hölls den 18 januari 2010 i Uppsala. Ett uppföljande möte ägde
rum den 9 februari 2011. Under
detta möte presenterades den Nulägesanalys av svensk äggproduktion
som gjordes 2010 inom projektet
Djurvänlig och konkurrenskraftig
äggproduktion i Sverige 20092011. Syftet med nulägesanalysen
var att identifiera områden med
behov av kunskapsöverföring (rådgivning) och kunskapsgenerering
(tillämpad forskning). Vid mötet
deltog representanter från SVA,
Svenska Ägg och SLU.
Under mötet identifierades följande
områden som viktiga att jobba vidare med för såväl forskare som
rådgivare:

• Effektivare bekämpning av kvalster.

•

Effektivare bekämpning och sanering av spolmask.

• Begränsningen av golvyta i frigående system i samband med insättning för att underlätta för hönsen
att snabbt hitta foder och vatten.

• Luftkvalitet i värphönsstallar.
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Detta är Svenska Ägg
Svenska Ägg har under året haft en heltidsanställd tjänsteman samt en VD som var i tjänst
under årets första fyra månader. Man har anlitat ett flertal samarbetspartners utifrån behovet
av kompletterande specialistkompetenser och
stödfunktioner.
Svenska Ägg och samarbetspartners
Therese Schultz, var vd/verksamhetsansvarig till och
med april månad.
Alexandra Hermansson är Svenska Äggs produktionsutvecklare och arbetar med produktionsoptimering och
kvalitetssäkring av äggproduktionen. Alexandra ansvarar för RegÄgg, omsorgsprogrammen, remissyttranden,
kompetensutveckling och rådgivning samt forskningsoch utvecklingsprojekt relaterade till äggproduktionen.
Under frånvaron av verksamhetsledare maj – december
arbetade Alexandra även med administration, statistik,
näringspolitik, konsumentkommunikation och omvärldsbevakning.
Claes Björck anlitades som konsult under året för att
tillsammans med Alexandra genomföra besiktningarna
inom omsorgsprogrammen. Claes specialistområden är
kvalitetssäkring och rådgivning äggproduktionen, kvalitetskontroll äggpackeri samt salmonellahantering på
gård.
Magnus Göransson är anställd av Jordbruksverket som
distriktsveterinär och anlitades under året som Svenska
Äggs veterinära expertis. Magnus har ansvarat för administration av den Frivilliga salmonellakontrollen
samt Hälsokontroll spolmask. I arbetsuppgifterna ingår
också att bistå Svenska Ägg i utredningar och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd samt rådgivning och förskrivning av recept till medlemsföretagen.
Uppdraget hos Svenska Ägg finansieras av pengar från
Smittskyddsprogrammet och Jordbruksverket.
Christer Nilsson har anlitats som konsult och har varit
projektledare för projektet ”Provning och utvärdering
av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar” samt arbetat med revideringen av Svenska Äggs Omsorgsprogram.
Åsa Odelros har anlitats som konsult och varit projektledare tillsammans med Alexandra Hermansson för
det EU-finansierade projektet ”Djurvälfärd och företagsutveckling 2011-2013”.

BRANSCHORGANISATIONEN SVENSKA ÄGG
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Magnus Thelander har ansvarat för sammanställning
av inrapporterad kläckeri- och produktionsstatistik.
Elisabeth Secher, Pig Poultry Press AB, har ansvarat 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.
Reklambyrån Food and Friends var ansvariga för produktionen av reklammaterial till den treåriga Marknadskampanjen.
Mocktail, Sara Persson, anlitades för redigering av informationsmaterial kring smittskydd.

Svenska Äggs produktionsgrupp
För att förbättra medlemsservicen gentemot de äggproducerande företagen har Svenska Ägg bildat en arbetsgrupp, som består av anställd personal och konsulter
verksamma inom Svenska Äggs produktionsinriktade
aktiviteter. Produktionsgruppen består av Alexandra
Hermansson, Claes Björck, Magnus Göransson och
Åsa Odelros.

Svenska Äggs referensgrupper
Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbetsgrupper som tillsammans med kansliet utvecklar
och kvalitetssäkrar verksamheten. Grupperna kan vara
fasta eller drivas i projektform och upplösas när frågan
är färdigbehandlad.
Under 2011 var följande referensgrupper verksamma:

Djurskyddsgruppen
Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utredningsoch remissärenden som rör djurskyddsfrågor och deltar
i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt
som rör djurvälfärd. Representanter från djurskyddsgruppen deltar två gånger per år i möten med Jord-
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bruksverket, där resultat från omsorgsprogram och
andra djurvälfärdsfrämjande aktiviteter diskuteras och
utvärderas.

Agria Djurförsäkring
Svenska Ägg har löpande avstämningar med Agria djurförsäkring för att erbjuda medlemsföretagen en förmånlig salmonellaförsäkring.

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.

Ramavtal med AL Control
Svenska Ägg har ramavtal med Al Control som ger
medlemsföretagen rabatterade och kvalitetssäkrade salmonellaanalyser och mikrobiologiska vattenanalyser.

Övrigt
Marknadsgruppen

Svenska Ägg

I gruppen ingår representanter från de tre största packerierna/packerigrupperingarna samt producentrepresentation från styrelsen. Marknadsgruppen bidrar till att
utveckla och förbättra marknadskommunikationen.

• har under året deltagit i två möten med Marknadsrådet för äggsektorn, där representanter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Jordbruksdepartementet samt dagligvaruhandeln ingår. På dessa möten avhandlas aktuella frågor kring marknadssituationen för
ägg i Sverige och EU, handelsstatistik samt ärenden i
EUs förvaltningskommitté.

Övriga interna mötesforum
Styrelsemöten
Producentrådsmöten
Packerirådsmöten
Kläckerirådsmöten
Foderrådsmöten
Årsstämman med producentmöte
Kontaktdagar med producentmöte

•

ingår i Föreningen för smittskyddskontroll av Fjäderfä och Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning.

• har representation i olika internationella organisatio-

ner, så som Copa Cocega, som är intresseorganisationen för EUs primärproducenter.

• är medlem i IEC (Internationella äggkommissionen),
EUWEP (European Union of Wholesale of eggs and
eggproducts) och EEPTA.

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

• är intressemedlemmar i Svenskt Näringsliv, Livsmedelsföretagen.

Alexandra Hermansson

Claes Björck

Produktionsutvecklare
• Produktionsuppföljning
RegÄggTM
• Omsorgsprogrammen
• Hönans funktion och
äggbildning
• Kompetensutbildning
och rådgivning

• Besiktningar omsorgsprogrammen
• Rådgivning äggproduktion
• Kvalitetskontroll äggpackeri
• Salmonellahantering på
gård

Magnus Göransson

Åsa Odelros

Veterinär
• Hönshälsa och sjukdomar
• Förebyggande smittskydd
på gården
• Frivillig salmonellakontroll
• Hälsokontroll spolmask
• Förskrivning av recept

Rådgivare äggproduktion
• Ekologisk och småskalig
äggproduktion
• Kompetensutveckling och
rådgivning
• Livsmedelsförädling
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SFS-Svenska Äggs styrelse

Ordförande
Charlotte Norrman-Oredsson
Skea Gård
• Produktionsoptimering
• Marknadskampanj och PR
• Etik och kommunikation

Börje Hjalmarsson
Gimranäs AB
• Smittskydd och djurhälsa

Vice ordförande
Lennart Andersson
Håle Lantbruk AB
• Produktionsoptimering
• Djurskydd

KG Pettersson
KGs Ägg AB

Jenny Granefelt
Jussö Gård
• Produktionsoptimering
• Marknadskampanj och PR

Hans Weilefors
Svenska Lantmännen

Thomas Malmström
Malmströms Jordbruks AB

Therese Schultz
Vd till och med den sista
april 2011.
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Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel
Org. nr. 802000-8937

Årsredovisning
2011
Styrelsen för Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2011-01-01 – 2011-12-31.

Årsredovisningen omfattar
Sidan 2 Förvaltningsberättelse
Sidan 5 Resultaträkningar
Sidan 6 Balansräkningar
Sidan 8 Redovisningsprinciper och noter

SFS - Svenska Ägg Service Aktiebolag
Org. nr. 556066-3352

Årsredovisning
2011
Styrelsen och verkställande direktören för
SFS - Svenska Ägg Aktiebolag får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret
2011-01-01 – 2011-12-31.

Årsredovisningen omfattar
Sidan 2 Förvaltningsberättelse
Sidan 4 Resultaträkningar
Sidan 5 Balansräkningar
Sidan 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Sidan 7 Tilläggsupplysningar
Sidan 8 Underskrifter

