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2018 ...

Ordföranden
har
ordet
2018 var året då riksdagsvalet gav ﬂer frågor än svar men
till slut ﬁck vi en regering där i princip de ﬂesta röstande
blev missnöjda.
Svenska äggproducenter har haft ett produktivt år utan
större sjukdomar. Tack till Alexandra Jeremiasson med Roland Käll och Carl Göran Groth som sköter omsorgsprogrammet och tar hand om produktionsrelaterade frågor.
Djurantalet räknat i totala antalet djurplatser närmar sig
8 600 000 värphöns.
Varje år är det nya trender för konsumenten, detta år är
det klimatsmart och vegetariskt vilket rätt skött kan gynna
vår produktion. Vi kan med stolthet visa att ägget är ett klimatsmart livsmedel och många vegetarianer äter ägg med
god aptit.

Nya medarbetare

Under året har började Marie Lönneskog Hogstadius som ny
verksamhetsledare. Jag märker att vi tagit mycket för givet
och att det är bra med förändringar så att man får tänka efter
om det skall vara så även i framtiden. Marie har från sin plats
på Vreta Kluster i Linköping startat med full kraft och det
känns bra att möta hennes energi. Under 2019 kommer Birgitta Carlsson att ersätta Alexandra som under ett år skall vikariera på Formas. Jag träﬀade Birgitta i januari 2019 och det
känns som om det skall gå mycket bra.

Fortsatt arbete med det certiﬁerade ägget

Under året har vi arbetat vidare med att stärka och vidareutveckla det certiﬁerade ägget. Ett regelråd träﬀas regelBraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

bundet för att diskutera och fatta beslut kring situationer
där förhållanden strider med reglerna i certiﬁeringen. Mot
slutet av året har grupp bildats för att se om certiﬁeringen
kan vidareutvecklas.

Lantmännen och burägg

Under våren överraskade Lantmännen oss med att meddela att de går ifrån burägg i sina bakverk. Anledningen var
att man månade om hönans välfärd. Detta ﬁck företrädare
för produktionsformen att med rätta gå i taket. Efter diverse
samtal med ordförande för Lantmännen redde vi till slut ut
det hela men det satte ändå sina spår hos de drabbade.

Krav på ND-vaccinering

En fråga som utvecklats till en följetong handlar om Svensk
Fågels krav på att alla producenter inom Svenska Ägg skall
vaccinera hönorna för newcastlesjuka (ND). Svensk Fågel
menar att man då Sverige drabbas av ND hindrar export av
fågelprodukter för åtskilliga miljoner. Vi har fått ett beslut
från Jordbruksverket till vår favör som sedan Svensk Fågel
har överklagat och snart har vi en ny drabbning på Jordbruksverket. Vi känner stort förtroende för Magnus Jeremiasson i denna situation.

Ekoägg

Arbete med regelförändringar inom EU och KRAV pågår
hela tiden. Från Svenska Ägg är vi mycket glada över att Åsa
Odelros bidrar med mycket engagemang och kunskap. Just
nu är fullt fokus på 2021 och vilka regler som gäller då.
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Marknaden som hela tiden gått upp för ekoägg stagnerar
och faller i vissa fall. Vi samarbetar med KRAV om gemensamma kampanjer för att öka konsumtionen igen.

Konsekvenser av torkan i Nordeuropa

En sommar som ﬁck bokningar till sol i Grekland att helt avstanna satte sin prägel på svensk spannmålsproduktion. Från
att regelbundet exportera ca 1 000 000 ton fann sig Sverige
i behov av att importera spannmål. Då priset sätts nere i Europa blev höjningen dubbla frakter gentemot ordinarie pris.
Detta blev en lindring för den som enbart producerar spannmål. För en producent av ägg blev samma höjning ett stort
avbräck i ekonomin. En het sommar gjorde heller inte konsumtionen av ägg hög utan packerierna hade ett relativt välfyllt lager då skolstarten närmade sig. Vi fann oss därmed i
ett mycket jobbigt läge. Jag själv med Marie och andra kommunicerade ut ett behov om höjning av äggpriset som av
media och allmänhet uppfattades som relevant. En önskan
om höjning med ett visst belopp var en miss i sammanhanget. Det uppfattades negativt av vissa inom producentkåren som samlades till ett stort möte nere i Jönköping.
Under hösten har förhållandet mellan producentrådet och
packerirådet angående äggpriset varit den fråga som det
kretsats mest kring.

arbetet med kommunikationen mellan de olika
grupperna i svenska Ägg

äggkris visar på att vi måste fortsätta med den ambitionen.
Äggets betalning hos slutkonsumenten ger belöningen till
hela branschen. Genom en tillräcklig transparens skapas förtroende gentemot varandra.

torkstöd

Jordbruksverket har vänt sig till de olika branscherna för att
höra hur de drabbats av torkan. Vi på Svenska Ägg har talat
för att fördela stödet till de som drabbats av prisökningar. Vi
har talat mot arealbaserade stöd då många producenter enbart har äggproduktion utan tillhörande åker.
Slutligen är det med goda minnen som jag avslutar min karriär som ”äggledare”. Det har varit en rolig och intressant period. Jag har haft lätt för att tala mig varm för det förträﬄiga
livsmedel som ägget är. Det har varit roligt att leda stämmor
och kontaktdagar, speciellt då de redan är riggade av Elisabeth (och Sven) Secher. Arbetet som ordförande har utvecklat mig och jag kan varmt rekommendera detta till sugna
aspiranter inom Svenska Ägg.
Väl mött
Axel Lagerfelt

I vår verksamhetsplan skriver vi varje år om att hitta former
för en ökad dialog mellan råden inom Svenska Ägg. Höstens
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
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Äggmarknaden

Vi har fortfarande hög konsumtion av ägg även om ökningen
har stannat av, framför allt för ekoäggen som följer samma
stagnation som övriga ekologiskt producerade livsmedel.

Vid årsskiftet 2018/2019 var fördelningen av antalet värphönsplatser mellan inhysningssystemen 71,6 % frigående

inomhus, 3,1 % frigående utomhus, 9,3 % inredd bur och
16 % var ekologiska.

Under 2018 har det genomsnittliga avräkningspriset på ägg
höjts, se tabell nedan.

Verksamhet 2018
Den nya verksamhetsledaren har satts in i branschorganisationens
arbete i alla råd och arbetsgrupper under året.

Under 2018 har marknadsaktiviteterna handlat om att informera om
det certiﬁerade ägget och att öka konsumtionen av svenska ägg
genom att informera om äggets alla fördelar i olika kanaler. Även
hönan som livsmedel har lyfts.
certiﬁeringen

Pris inklusive uppsamlingskostnad fördelat på inhysningssystem i relation till det
sammanvägda partipriset,
fem år bakåt.

"
"

""

Pris till producent inklusive
uppsamlingskostnaden
2015-2019, SEK/kg

– vägt medelpris baserat på rapportering från de största packerierna.

"

"

Partipriser ägg 1 år bakåt, SEK/kg

– vägt medelpris baserat på rapportering från
de största packerierna, omräknade priser från
euro till SEK med Riksbankens växelkurs fredag
aktuell vecka.

"

"

BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

"

EU-marknaden påverkades fortfarande
en hel del av ﬁpronil-skandalen under
första delen av 2018. Därefter sjönk EUpriserna. På grund av torkan steg priset
både i EU och i Sverige under hösten.
I slutet av året var priset relativt ﬂuktuerande.
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Certiﬁeringsarbetet fortsatte under 2018. Vid årets slut var
235 certiﬁkat utfärdade – 11 packerier, 6 foderföretag, 3
kläckerier, 20 unghönsuppfödare och 195 äggproducenter.
Regelrådet har fortsatt sitt arbete med handläggning av klagomål. I regelrådet har Christer Nilsson varit ordförande,
Sven Hoﬀ har varit packerirepresentant och Örian Wedekull
har representerat producenterna. Verksamhetsledare har
varit sammankallande i rådet och veterinär och rikslikare har
varit föredragande vid behov. Under året har rådet regelbundna möten, oftast per telefon en gång per månad, men
även träﬀats vid ett par tillfällen.

Branschmöten under året

Årsstämma på PM & vänner i växjö

SFS - Svenska Äggs ordinarie årsstämma hölls 8 - 9 mars då
ett 90-tal medlemmar deltog. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar ﬁck vi höra hur Från Sverige-märkningen fortsätter att öka samt Food & Friends framtids- och
trendspaning. Vi träﬀade också Marie Lönneskog Hogstadius
som tillträdde som ny verksamhetsledare den 16 april. Aktuella produktionsfrågor diskuterades.
I samband med årsstämman hölls producentmöte samt
möten i de olika råden.

Kontaktdagarna på the Box hotel i Linköping

2018 års kontaktdagar den 17-19 oktober lockade rekordmånga. 180 namn fanns på deltagarlistan. Råden träﬀades
sedvanligt. Östergötlands nye landshövding Carl-Fredrik Graf
hälsade välkommen till länet och Maria Forshufvud från Från

Sverige berättade om marknadsutvecklingen för svenska råvaror tack vare märkningen. Elin Barr och Johan Krallis Anell
beskrev Näringsdepartementets uppdrag att arbeta med
livsmedelsstrategin. Peter Borring från LRF Östergötland pratade om mat och klimat. Ledarskapskonsulterna Elisabeth
och Folke Brinckmann intervjuades digitalt tillsammans med
Joacim Närkeby, som fanns på plats i Linköping, om ledarskapsprogrammet Brinckmanns erbjuder företagare inom
det gröna näringslivet. Joacim beskrev vad deltagandet i programmet gett familjen och företaget. Under middagen underhöll Robin & Ingela med Värsta Bästa Bandets krogshow.

Årsstämma

Kontaktdagar
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft
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Marknadsaktiviteter

torka och högre äggpriser

Sommarens extrema torka drabbade de svenska livsmedelsproducenterna hårt, så även äggproducenterna. Svenska
Ägg gick ut med ett pressmeddelande och berättade att äggpriserna skulle komma att öka på grund av torkan. Budskapet om detta nådde ut till konsumenterna, och medialt ﬁck
både Svenska Ägg och ﬂertalet producenter uppmärksamhet. Dessvärre kan vi konstatera att full kostnadstäckning
inte blev verklighet.

Det övergripande syftet med Svenska Äggs marknadsföring är att öka konsumtionen av svenska ägg genom
att påverka attityder. Detta har gjorts genom att kommunicera äggets fördelar i allmänhet och det svenska
äggets fördelar i synnerhet.
En stor del av kommunikationen har under året handlat
om certiﬁeringen. I februari trycktes nytt butiksmaterial i ny design.
I sociala medier har fokus som tidigare varit äggets innehåll
och certiﬁering, blandat med snygga receptbilder, information och tips om ägg, korta ﬁlmer och relevanta artiklar. Majoriteten av inläggen har också sponsrats med annonseringspengar.
För att mäta attitydförändringar till ägg görs en årlig attitydmätning. Utöver den genomfördes ytterligare en nationell
webbundersökning för att se hur attityden till att äta hönskött är bland svenska konsumenter.

Påsk med äggfrukost och ny verksamhetsledare

Som tidigare år har Svenska Ägg i god tid försett media med
material inför påsken. Materialet bestod av fakta och tips
och materialet ﬁnns kvar i pressrummet och på hemsidan.
Lagom till påsken kommunicerades också Svenska Äggs nya
verksamhetsledare, Marie Lönneskog Hogstadius. Detta ﬁrades genom en kombinerad äggfrukost och inﬂyttningsfest
i kansliets nya lokaler på Vreta Kluster. Även media var på
"plats, både från branschen och lokalt.

Övrig marknadskommunikation

Utöver ovan nämnt har även en folder om de fyra godkända
produktionssätten tagits fram. Den ﬁnns att beställa hos
Svenska Ägg.

samarbete med Från sverige

Under året har samarbetet med Svenskmärkning/Från Sverige fortsatt. Det har producerats en äggfolder ”Ägg från Sverige”, som medlemmarna i Svenska Ägg har kunnat beställa.
Svenska Ägg hade också hand om Från Sveriges Instagramkonto veckan efter Äggets Dag.

"

Pressaktiviteter

Äggets dag med fokus på omelett och matsvinn

Varje år slängs 45 kg ätbar mat och dryck i soporna och slasken, per person. I år ville Svenska Ägg, i samband med Äggets
dag, uppmana konsumenter att se annorlunda på resterna
på tallriken och istället för att se matrester – se en omelett.
En vecka och fram till Äggets dag publicerades en ﬁlm per
dag, med olika tillagningstekniker för omeletter. Filmerna
spreds och annonserades i sociala medier.

Pressmeddelanden

Följande pressmeddelanden har distribuerats under året.

Boosta humöret i påsk – med ägg Från sverige!

forts på nästa sida

Ägg är ett uppskattat livsmedel bland svenska folket, enligt
en färsk undersökning som branschorganisationen Svenska
Ägg låtit genomföra. 64 procent uppger att de äter ägg ﬂera
gånger i veckan och 46 procent tycker att ägg är världens
bästa livsmedel.

Lagom till påsken, äggets högtid, ﬂyttar branschorganisationen Svenska Ägg in i Vreta Kluster utanför Linköping. Samtidigt tillträder Marie Lönneskog Hogstadius tjänsten som ny
verksamhetsledare för Svenska Ägg. I samband med detta
passar branschen på att bjuda in till äggfrukost den 22 mars
för att prata äggproduktion, konsumtion, certiﬁering och äggets roll till påsk.

Sommarens extrema torka drabbar de svenska livsmedelsproducenterna hårt, det gäller även äggproducenter. Spannmålspriserna har stigit kraftigt under sommaren, från redan
"
höga nivåer, vilket innebär högre foderkostnader
för de
"
svenska äggproducenterna. För att kompensera producenterna för de ökade kostnaderna skulle äggpriset till konsument behöva höjas.

Pressinbjudan: hårdkokta påskfakta och äggfrukost när svenska Ägg ﬂyttar in i vreta Kluster

Ny verksamhetsledare på svenska Ägg – siktar på
att sverige ska ha lika många höns som invånare

BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Öppen gård på
Täljestads Lantbruk.
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"

64 procent av svenskarna äter ägg ﬂera gånger i
veckan visar färsk undersökning

Efter en lång vinter närmar sig nu våren och påsken. Ägget
har en självklar plats på påskbordet, men visste du att timingen är perfekt? Ägg är rika på både D-vitamin och humörhöjande aminosyror, perfekt när sommaren fortfarande
känns avlägsen och kroppen skriker efter just D-vitamin. Nu
är det dessutom lättare att välja rätt ägg i butiken.

Marie Lönneskog Hogstadius älskar svensk mat i allmänhet
och svenska ägg i synnerhet. I måndags tillträdde hon sin
tjänst som verksamhetsledare för branschorganisationen
Svenska Ägg. I och med Maries anställning ﬂyttas kansliet för
Svenska Ägg till Vreta Kluster utanför Linköping. Marie kommer närmast från LRF där hon var företagsutvecklare, hon
har också jobbat som matkonsult på Hushållningssällskapet.
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

Äggproducenter drabbas av sommarens torka –
ﬂera hundra miljoner i ökade kostnader

Fira Äggets Dag och minska matsvinnet med omelett

Fredagen den 12 oktober är det Äggets Dag, en dag som ﬁras
i många länder över hela världen. Ägg är ett uppskattat livsmedel som är fyllt med näringsämnen och kan varieras i
oändlighet. I år uppmanar branschorganisationen Svenska
Ägg att ﬁra Äggets Dag med omelett hela veckan. Omelett
är inte bara gott, det är en perfekt rätt för att ta hand om
resterna i kylskåpet och därmed minska matsvinnet.

forts på nästa sida
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Det ﬁnns en marknad för hönskött i sverige –
visar färsk undersökning

67 procent av svenska folket äter redan eller kan tänka sig
att äta hönskött. I november 2018 genomförde Origo Group
en undersökning på uppdrag av branschorganisationen
Svenska Ägg i syfte att ta reda på svenska folkets inställning
till hönskött. Med ökad efterfrågan på hönskött kan också
matsvinnet minska.

Mediabevakning och resultat

För att få en överblick över vad som skrivs i tidningar och på
nätet om ägg och äggproduktion har Svenska Ägg mediabevakning som styrs av relevanta sökord. 2018 publicerades
1712 artiklar som hade ett totalt medievärde på 48 675 652
SEK. Av artiklarna var 62 procent positiva, 29 procent neutrala och 9 procent negativa.
2018 har innefattat något färre artiklar än 2017, men artiklarna
har däremot ett högre medievärde. 2017 publicerades nära
dubbelt så många negativa artiklar, vilket påverkar värdet.

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.

Remisse
r

remisser
.....

Föreskri
fter

Svenska Ägg har under året besvarat ett ﬂertal remisser
såsom:

• Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra
Sverige.
• Inbjudan att lämna synpunkter på Jordbruksverkets fö-

Nya före
skrifter
.....

• Näringsdepartementets remiss ang. anpassning av omfattning och examensmål för vissa yrkesexamina vid SLU

Från och med den 1 december 2017 upphörde Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning
inom lantbruket mm, L100. Den ersattes i stället med djurslagsspeciﬁka föreskrifter. På fjäderfäsidan trädde Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket mm, L111 i kraft. En stor förändring är
att beläggningsgrad i ﬂervåningssystem för värphöns och
unghöns inte längre är knuten till utfallet i omsorgsprogrammet utan knuten till ett antal ställda krav i föreskriften, bland
annat skall hönsen vara i god kondition för sin ålder.
Under 2018 har Svenska Äggs produktionsutvecklare, tillsammans med ytterligare två representanter från svensk
äggnäring, ingått i den av Jordbruksverket tillsatta referensBraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
Tillsammans för ökad lönsamhet och konkurrenskraft

2018 måste anses som ett normalår med avseende på smittsamma sjukdomsutbrott. Däremot har vaksamheten ökad
bland svenska producenter vilket gör att de kontaktar veterinär tidigt vid en störning. Detta är mycket bra för att fånga upp
sjukdomsfall innan problemen blir stora. Även om många larm
avskrivs relativt omgående tar det mycket tid i anspråk med
avseende på kontakter med djurägare, myndigheter och
media. Förutom utbrott av olika produktionssjukdomar hade vi
ett utbrott av newcastlesjuka och två utbrott av salmonella
under året. Svenska Äggs veterinär har varit och är fortsatt delaktig i utvärdering av hanteringen så att erfarenheterna kan
tas tillvara inför kommande utbrott.
Utbrott av salmonella

Utbrott av aviär inﬂuensa

grupp som arbetat med att ta fram vägledningen till länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

vaccinering mot newcastlesjuka

Jordbruksverket utredde 2016, efter önskemål från Svensk
Fågel, om det vore lönsamt att börja vaccinera 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 Svenska Äggs ståndpunkt att vaccination
ej skall införas vilket framfördes under ett ﬂertal möten. Svenska
Äggs veterinär tog fram underlag för att stödja denna åsikt.
I början av juni 2017 lades rapporten fram med slutsatsen
att det i dagsläget inte är samhällsekonomiskt lönssamt att
börja vaccinera mot Newcastlesjuka. Svensk Fågel accepterade inte detta och i maj 2018 öppnades utredning upp på
nytt av Jordbruksverket. Svenska Äggs veterinär arbetade in-

forts på nästa sida
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hetsledare och ordförande hade även möten med näringsdepartementet och jordbruksverkets generaldirektör, Christina Nordin, för att visa på den problematik som det
innebär att vaccinera mot newcastlesjuka.

Veterinära frågor

Under 2018 inträﬀade två utbrott av salmonella i kommersiell värphönsbesättning. Svenska Äggs veterinär utsågs som
utredande veterinär i det ena fallet och har varit deltagande
i planeringen av saneringsarbetet där.

reskrifter (SJVFS 2018:29) om ekologisk produktion och om
kontroll av ekologisk produktion

Föreskriftsändring statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning
inom lantbruket m.m.

tensivt med att ta fram underlag för att visa att det är samhällsekonomiskt mer lönsamt att inte vaccinera. Svenska
Ägg gjorde ett skriftligt yttrande till Jordbruksverket angående diskussionen om vaccinering mot newcastlesjuka.
Svenska äggs veterinär, produktionsutvecklare, verksam-

Det har inte varit något utbrott av aviär inﬂuensa i kommersiella värphönsbesättningar under 2018.
Svenska Äggs veterinär har deltagit i Jordbruksverkets arbete
med utvärdering och planering av hur utbrott av smittsamma sjukdomar skall hanteras.
Vid utbrotten 2016-2017 uppdagades att Aviär inﬂuensa inte
täcks av försäkringen. Eftersom Jordbruksverket endast ersätter 50% av produktionsbortfallet innebär det en kraftig
kostnad för den drabbade producenten. Svenska Ägg inledde därför diskussioner med Agria och från och med 1:e
januari 2018 är aviär inﬂuensa inkluderat i deras värp- och
unghönsförsäkring på samma vilkor som newcastlesjuka. Ersättningen kommer nu upp i 70%. Det har dock medfört en
premiehöjning på ca 20 %, men det är det väl värt om man
skulle drabbas.

Anläggningen ligger i ett område där det inte ﬁnns så många
fjäderfäanläggningar. Därför drabbades inte några andra besättningar av spärrar under detta utbrott. Det intensiva arbete näringarna har utfört tillsammans med Jordbruksverket
och näringsdepartementet för att förhindra exportpåverkan
gav bra utdelning. Inga exporter stoppades på grund av utbrottet under 2018.

Besättningsveterinär och rådgivning

Svenska Äggs veterinär har under året varit besättningsveterinär på 39 anläggningar. Förutom besök i dessa besättningar görs även besök hos andra producenter när de vill ha
hjälp. Besöken har bland annat gällt det årliga besöket i frivilliga salmonellakontrollen, rådgivning vid vaccinering, rådgivning vid sjukdom och produktionsproblem samt närvaro
vid avlivning.

oﬃciell veterinär

Svenska Äggs veterinär är utsedd av Jordbruksverket till oﬃciell veterinär och kan vara behjälplig vid export av djur eller
djurprodukter när det efterfrågas, eller utföra andra uppdrag
då det krävs en oﬃciell veterinär.

Utbrott av Newcastesjuka

Under 2018 drabbades en mindre värphönsanläggning i
Västra Götaland av newcastlesjuka.
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
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Kunskaps- och erfarenhetsutbyten

derfäförening träﬀades i Falköping under våren, när Gotlands
äggproducenter träﬀades i juli och när Närkes fjäderfäproducenter träﬀades hos Joacim Närkeby under hösten. Både
veterinär och verksamhetsledare deltog när Hallands fjäderfäförening samlades för vårmöte.

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

Den tidigare framtagna distansutbildningen har fortsatt varit
populär och har uppskattats av många, främst med anledning av certiﬁeringen. I kursen behandlas Smittskydd, Djurhälsa, Djurskydd, Produktionsuppföljning samt Livsmedelshygien och säkerhet.

Kursdagar och
rådgivning
Grundkurs

I mars anordnade
Svenska Äggs en
grundkurs om fjäderfä. Kursen pågick under 3 dagar.
Utbildningen samlade ca 25 deltagare från äggföretag, packeriföretag samt kläckeriföretag och avslutades med studiebesök hos M
Lindberg Ägg. Under
föreläsningarna behandlades anatomi med
dissektionsövning, äggbildning, respiration, hygien och smittskydd, förekommande
sjukdomar, branschens omsorgsprogram samt produktionssystem och inredning

Utbildningsdag – tema smittskydd och sanering

Svenska Ägg hade en utbildningsdag med tema smittskydd
och sanering i Jönköping. Linda Ernholm på SVA och Svenska
Äggs veterinär föreläste om vad som är viktigt att tänka på
vid en sanering, hur man kan förbereda sig för att underlätta
en sanering och förebygga ett utbrott. Malin Grant från Jordbruksverket föreläste om Jordbruksverkets arbete med
smittsamma sjukdom. Kursdagen samlade 40 deltagare.
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
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Smittskyddsutbildning i besättning

I april föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare om aktuella frågor i kommersiell äggproduktion under Djurskyddsinspektörernas Riksförenings årliga utbildningsdagar.
Under året har Svenska Äggs produktionsutvecklare samt
Svenska Äggs rikslikare även haft regelbunden kontakt med
djurskyddshandläggare och förprövare runt om i Sverige i
olika ärenden såsom bedömning av belysning, utgångsöppningar, utformning av stallinredning med mera. Sambesök
har genomförts både inom och utanför omsorgsprogrammet.

Utbildningsinsatser på sLU

• Genom trånga kanaler mot södra Kroatiens enda värphönsgård, FF 08/18

Erfaträﬀ

Svenska Äggs veterinär deltog på en Erfaträﬀ i Västra Götaland där bland annat kvalsterproblematiken diskuterades.

Utbildningsdag – tema minskad ammoniakavgång
i stallar samt djurvälfärd

I november anordnade Svenska Ägg tillsammans med Energikontoret i Östergötland en studiedag inom ramen för
Landsbygdsprogrammet med minskad ammoniakavgång i
stallar samt djurvälfärd. Utbildningsdagen anordnades på
Munkagårdsgymnasiet i Tvååker och samlade 33 deltagare. Cecilia Hagberg
från HIR Skåne föreläste om stallklimat
och hur man mäter
det, Max Jamieson
från HIR Skåne höll
en workshop kring
digitala fjäderfästall samt Svenska
Äggs produktionsutvecklare föreläste om de ammoniakreducerande
projekt som pågick. Eftermiddagen ägnades sedan
till djurhälso- och
djurvälfärdsfrågor där
Svenska Äggs veterinär obducerade och föreläste om fjäderfäsjukdomar medan Svenska Äggs produktionsutvecklare gick
igenom det ekologiska regelverket, L111 och belysning i
värphönsstallar.

Producentträﬀar

Svenska Äggs veterinär samt Svenska Äggs produktionsutvecklare deltog i Västkustäggs årliga producentträﬀ i november. Svenska Äggs veterinär föreläste om aktuella sjukdomsfrågor medan Svenska Äggs produktionsutvecklare föreläste
om L111, stallklimat samt belysning i värphönsstallar.
Svenska Äggs verksamhetsledare deltog när Skaraborgs fjä-
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Svenska Äggs veterinär var med och höll en smittskyddsutbildning för personalen i två företag i samarbete med Gård
och Djurhälsan inom Smittsäker Gård. Anläggningen gicks
igenom och gårdsspeciﬁka frågor diskuterades.
I april föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare, för
nionde året i rad, på kursen Poultry Production. Svenska
Äggs produktionsutvecklare föreläste bland annat om belysning i värphönsstallar. Kursen riktar sig till blivande husdjursagronomer och husdjursvetare och ges av Institutionen för
Husdjurens Utfodring och Vård, SLU.
I oktober föreläste Svenska Äggs produktionsutvecklare, för
fjärde 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.

Publicerade artiklar i Fjäderfä och andra tidskrifter

• En fjäderfäkonferens i spåren av Game of Thrones, FF
08/18

Utbildningsinsatser veterinärer

I november genomförde Svenska Ägg en kurs om värphöns
för veterinärer. Kursen riktade sig till alla fältverksamma veterinärer som arbetar med fjäderfä. Kursen hölls på Margretetorps Herrgård och hade temat stallklimat, ventilation och
packeri. Medverkande var Cecilia Hagberg, HIR Skåne, Steen
Salling, MSD Animal Health, Per-Erik Johansson, Kronägg
samt Svenska Äggs produktionsutvecklare och veterinär.
Under kursen besöktes Kronäggs packeri i Perstorp. Kursen
samlade 9 veterinärer och var mycket uppskattad av deltagarna.

Fjäderfäteam

Kunskapsnivån hos svenska veterinärer angående fjäderfä är
över lag mycket dålig. För att tillmötesgå det behov som
ﬁnns, forstsätter Svenska Ägg tillsammans med Distriktsveterinärerna driva ett fjäderfäteam med 11 veterinärer, strategiskt utplacerade i hönstäta områden. Under 2018 har
nätverket haft utbildningar via Skype ungefär varannan
månad och vid två fysiska träﬀar. Förutom dessa träﬀar har
Svenska Äggs veterinär förmedlat information via en facebookgrupp och i direkta kontakter. Vi konstaterar att dessa
veterinärer har fått en ökad fjäderfäkunskap, vilket uppskattats av både veterinärerna själva och de producenter som
använt sig av dessa.

Utbildningsinsatser Länsstyrelser

BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
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Internationella kontakter och samarbeten
Bröstbensskador på värphöns
– ett internationellt projekt

EU COST Action CA15224 är ett europeiskt samarbetsprojekt
som syftar till att tillhandahålla en plattform för samarbete
kring orsakerna bakom bröstbensskador (bild nedan) samt
lösningar för att minska deras förekomst. I februari deltog
Svenska Äggs produktionsutvecklare och Svenska Äggs veterinär i en workshop i Zagreb med fokus på att fortsätta kart

framförallt ingår forskare inom olika områden från de medverkande länderna. Projektet ﬁnansieras av EU-medel och
fortsätter även under 2019.

Besök hos Finlands Fjäderfäförbund

lägga samt minska förekomsten av bröstbensskador på värphöns. Ett uppföljande möte hölls även i samband med European Poultry Conference i Dubrovnik i september. I projektet
deltar ett ﬂertal länder inom och utom EU, och det består av
ﬂera arbetsgrupper med olika angreppsvinklar på problemet.
Svenska Ägg representerar branschen i projektet där det

I mars besökte Svenska Äggs produktionsutvecklare och veterinär Finlands fjäderfäförbund i Åbo. Förutom diskussion
av gemensamma frågor deltog även Svenska Äggs produktionsutvecklare och veterinär på ett producentmöte där de
föreläste om aktuella produktions- och sjukdomsfrågor samt
diskuterade med ﬁnska äggproducenter.

WPsa Norge

I april deltog Svenska
Äggs produktionsutvecklare i årsmötet hos den
norska grenen av World
Poultry Science Association (WPSA) i Oslo.
Svenska Äggs produktionsutvecklare var inbjuden att föreläsa om management
och de praktiska utmaningarna med de olika produktionsinriktningarna.

European Poultry conference

I september deltog Svenska Äggs produktionsutvecklare och
Svenska Äggs veterinär i den 15:e Europeiska fjäderfäkonferensen. Konferensen var förlagd till Dubrovnik (bilden) som,
förvisso, ligger i en relativt hönsfattig region men där det äts
desto mer ägg. Konferensen bestod av 6 plenarföreläsningar
samt 22 parallella föreläsningssessioner med inriktning på
foder, välfärd, parasiter, äggkvalitet, inhysning och management. Totalt 200 föreläsningar samt 300 postrar.

fäkonferensen i november. På mötet i maj deltog Svenska
Äggs verksamhetsledare, produktionsutvecklare samt veterinär. På mötet deltog Svenska Äggs produktionsutvecklare
och veterinär. Förutom att planera konferensen har gemensamma problem diskuterats och erfarenheter delats. Övriga
nordiska länder genomgår nu motsvarande omställning när
det gäller produktionssystem som vi gjorde för några år
sedan, där ﬂer och ﬂer butikskedjor slutar att sälja ägg från
inredd bur. Island planerar att ha ställt om till ﬂervåningssystem 2021, från konventionella bursystem.

Nordiska Fjäderfäkonferensen i reykjavik

Årets nordiska fjäderfäkonferens ägde rum den 6-8 november i Reykjavik på Island. I programmet fanns presentationer
om bland annat de ekonomiska konsekvenserna vid sjukdomsutbrott, status på det ekologiska regelverket, antibiotikaresistens och hälsostatus i de nordiska länderna. Svenska
Äggs produktionsutvecklare presenterade resultat från en av
de studier som gjorts på ammoniakreducerande metoder.
Från Svenska Äggs kansli deltog även Svenska Äggs veterinär.

Workshop on on–farm killing

Svenska Ägg deltog i en workshop, anordnad av nordiska
rådet, i Köpenhamn gällande hur man skall avliva hela besättningar på gården, framför allt vid sjukdomsutbrott. Olika
metoders lämplighet diskuterades med avseende på eﬀektivitet, djurskydd och arbetsmiljö.

Nordiska ledarmöten

Årets två nordiska ledarmöten har hållits på Island. Rutinen
är sådan att det landet som är ansvarig för konferensen,
också håller i ledarmötena under samma år. Gruppen möttes
de första dagarna i maj i Reykjvaik, samt dagen innan fjäder-

Ett av många seminarier på den nordiska fjäderfäkonferensen
– Nordic Poultry Conference – som hölls i Reykjavik.
Ovan till höger en bild från de Isländska fjällen.

European Poultry Conference hölls 2018 i Dubrovnik
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Övriga projekt, möten och andra engagemang
Pågående projekt rörande ammoniak i värphönsstallar

I samarbete med Vreta Kluster och Energikontoret Östergötland har Svenska Ägg ansökt om projektmedel från Jordbruksverket, vilket beviljades i april 2017. Projektet ska
fokusera på att försöka hitta metoder för att minska ammoniakavgången i värphönstallar. I projektet ingår litteraturstudie, intervjuer med äggproducenter samt fältförsök.
Projektet ska pågå fram till sommaren 2019 och förhoppningen är att det ska resultera i bättre djurmiljö, bättre arbetsmiljö och en minskad ammoniakemission. Under
sommaren 2017 genomfördes en intervjustudie och i november 2017 startades ett fältförsök med syfte att utvärdera
eﬀekten av zeolit. I september 2018 startades ett fältförsök
med syfte att utvärdera eﬀekten av värmeväxlare. Projektet
och dess resultat kommer att presenteras på en slutkonferens i maj.

ströbad i unghönsburar – en utmaning för
branschen

Från och med den 1 januari 2019 ska unghönsburar vara försedda med ströbad. Det ﬁnns inte någon forskning som visar
hur det ska kunna lösas, därför har Svenska Ägg sökt och fått
innovationsstöd från EIP för att försöka hitta en lösning.
Första steget var att bilda en innovationsgrupp bestående av
Lennart Öman Victorssons, Joacim Närkeby Närkesberg, Robert Möller Swedfarm, Birger Hjalmarsson Gimranäs, Lotta
Berg SLU, samt Svenska Äggs verksamhetsledare och produktionsutvecklare. Gruppen arbetade fram en projektansökan, som innehöll utformning av teknisk lösning samt
utprovning i beﬁntliga burar där djurens hälsa och beteende
studeras. Ansökan beviljades i slutet av 2017 och projektet
har pågått under 2018 och kommer att slutredovisas i juni
2019.

Utveckling av svenska Äggs omsorgsprogram för
att möjliggöra uttag av statistik och data från besiktningsutfall

I samarbete med SLU och Agriprim har Svenska Ägg ansökt
om projektmedel i Jordbruksverkets utlysning av medel för
studier som ökar konkurrenskraften med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd. Ansökan beviljades i juli 2019. Projektets
syfte är att utveckla ett system för att möjliggöra statistisk
bearbetning av data från besiktningsprotokollen efter utförda besiktningar i Svenska Äggs omsorgsprogram. På så
sätt kan regelbundna nulägesanalyser göras av den svenska
äggproduktionen (avelshöns, unghöns och värphöns), vilket
är fördelaktigt ur såväl konkurrenskraft- och djurvälfärdssynpunkt. Projektet hade sitt uppstartsmöte nu i januari 2019
och kommer att pågå till juni 2020.

short term scientiﬁc Mission – Pilotstudie för undersökning av förekomst av bröstbensskador
samt utveckling av en palpationsmetod

Det EU-ﬁnansierade projektet EU COST Action CA15224 är
ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att tillhandahålla en plattform för samarbete kring orsakerna bakom
bröstbensskador samt lösningar för att minska deras förekomst. Inom detta projektet beviljades Svenska Ägg, tillsammans med Experimental Poultry Center i Belgien, medel att
utveckla en metod för screening av förekomst av bröstbensskador i värphönsﬂockar. Metoden testades även i ﬂockar
med olika åldrar i svenska värphönsstallar under augusti.

Bevakning av djurrättsaktivism

Under året har Svenska Äggs produktionsutvecklare och veterinär bevakat djurrättsaktivism samt bistått drabbade medlemmar.

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i värphönsstallar

Under våren 2017 startade Näringsdepartementet upp ett
nationellt djurskyddsnätverk där representanter från djurnäringarna, myndigheterna, universiteten samt intresseorganisationer såsom Vi konsumenter, Djurskyddet Sverige,
Djurens Rätt och World Animal Protection inbjöds att ingå.
Liksom förra året deltog Svenska Äggs produktionsutvecklare
på årets möten. Syftet med nätverket är att träﬀas och utbyta erfarenheter, framförallt inför möten i EU kommissionens nyinstiftade djurskyddsplattform. Denna djurskyddsplattform startades i januari i år och består av 75 medlemmar som representerar branschorganisationer, myndigheter,
handel, djurskydd samt oberoende experter.

Utredning om central rådgivningsmodell

Under 2018 fortsatte Jordbruksverket, sitt av Livsmedelsstrategin tilldelade uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för att använda en liknande rådgivningsmodell
som Greppa Näringen inom animalieproduktionens område.
Uppdraget är att föreslå ett system för ökad kunskapsöverföring och samverkan mellan myndigheter och näringen i
syfte att främja en god djurhållning, hållbar produktion och
företagens lönsamhet. Under detta arbete har man stämt av
med producentgrupper från ett ﬂertal branscher, bland
annat från Svenska Ägg. Det ﬁnns också en referensgrupp
med tjänstemannarepresentanter från de olika branscherna,
där Svenska Äggs produktionsutvecklare ingått. Arbetet slutredovisades i februari 2019.

Övrigt

• Årsmöte för Stiftelsen Veterinär fjäderfäforskning och Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
• Samrådsmöte LRF samt veterinärförbundet
• Styrelsemöte i den svenska grenen av World Poultry
Science Association
• Näringens epizootigrupp
• Diskussioner om listning av sjukdomar i EUs Animal Health
Law
• Möte med producent, Jordbruksverket, SVA och Länsstyrelsen angående salmonellautbrott.
• Möten med Agria
• Möte med SLU, LRF och övriga branscher om bristen på
veterinärer som vill tjänstgöra inom lantbruket
• Workshop om kvalitetssäkring av kontrollprogram
• Referensgrupp djursjukdata
• Hallands fjäderfäförenings årsmöte
• Workshop på Jordbruksverket om avlivning av fjäderfä vid
epizootier
Projektråd Fjäderfä

I oktober deltog Svenska Äggs veterinär, produktionsutvecklare samt verksamhetsledare i Projektråd Fjäderfä som anordnades av SVA. Under två dagar presenterades 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
samt SVA:s diagnostikverksamhet.

Rådet för hållbar produktion och konsumtion

Dialoggrupp Djurskydd
I maj deltog Svenska Äggs produktionsutvecklare i dialoggruppen för djurskydd. Syftet med gruppen är att vara ett
forum för dialog och kunskapsutbyte kring aktuella och långsiktiga frågor kopplat till djurskydd. I gruppen ingår representanter från myndigheter, branscher, djurskydds- och
djurrättsorganisationer.

Dialoggrupp smittskydd och djurhälsa
I mars och december deltog Svenska Äggs veterinär i dialoggruppen för smittskydd och djurhälsa. Syftet med dialoggruppen är att ha en kontinuerlig avvägning och dialog kring
de faktorer som påverkar smittskyddet och djurhälsan och
som i förlängningen avgör vilka åtgärder och insatser som
bör genomföras.

Det ökande antalet värphöns och utvecklingen mot frigående alternativ, medför en ökad ammoniakproduktion i
svenska värphönsstallar. Svenska Ägg har därför ansökt och
beviljats medel från Stiftelsen SLO fonden för ett projekt med
syfte att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående
höns. Det långsiktiga målet är att uppnå en positiv påverkan
på arbetsmiljön i djurstallarna och vidare en positiv eﬀekt på
djurhälsan liksom företagens ekonomi och miljöpåverkan.
Under året har en intervjustudie genomförts samt ett praktiskt fältförsök påbörjats. I fältförsöket har eﬀekten av stalldren utvärderats i samarbete med Swedfarm AB. Studien
påbörjades i november och avslutades i januari 2019. Projektet kommer att slutredovisas under 2019.
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
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Nationellt djurskyddsnätverk – plattform för djurskydd i EU

Dessutom har Svenska Ägg deltagit i ett ﬂertal olika möten
under året såsom:
• Medlemsbesök
• Dialogmöte om djurhälsa, mat och miljö inom det nationella forskningsprojektet om antibiotikaresistens.
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Kvalitetssäkring äggproduktionen

Fler projekt, möten och andra engagemang

Svenska Ägg ansvarar för administration och löpande utveckling av ett ﬂertal frivilliga kvalitetsprogram som riktar
sig till företagen inom äggproduktionen. Programmen
syftar till att upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå
på svensk äggproduktion med avseende på djurskydd,
smittskydd och livsmedelshygien.

Branschmöte på Livsmedelsverket

omsorgsprogram för värphöns och unghöns

Under 2018 noterades en inbromsning av den konvertering
som pågått de senaste två åren av stallar med inredd bur
eller envåningssystem till frigående inomhus med ﬂervåningssystem eller till ekologisk produktion. Viss omställning
har fortfarande skett men efter sommarens torka stannade
om- och nybyggnationerna nästan av helt. Antalet värphönsplatser vid skiftet 2018/2019 var drygt 8,7 miljoner
hönsplatser jämfört med 8,07 miljoner vid årsskiftet
2016/2017. Ökningen av hönsplatser trots den noterade
inbromsningen av om- och nybyggnationer 2018 kommer
av ett antal påbörjade om- och nybyggnationer 2017 som
slutfördes under 2018.
Under 2016 påbörjade Svenska Ägg arbetet med en certiﬁering av det svenskproducerade ägget. Ett av de viktigaste
kriterierna i denna är godkännande i omsorgsprogrammet.
Då alla led skall vara certiﬁerade infördes omsorgsprogram
för unghöns i bur och unghöns på golv utöver beﬁntliga
omsorgsprogram för unghöns i ﬂervåningssystem, värphöns i inredd bur samt frigående värphöns. Varje ansluten
avdelning med värphöns eller avelshöns skall besiktigas var
tredje hönsomgång medan anslutna unghönsavdelningar
skall besiktigas vartannat år. Under 2018 genomfördes
drygt 190 besök som då omfattade ordinarie ombesiktningar, inbesiktningar samt återkontroll av brister. Kontrollerna genomfördes av Svenska Äggs två rikslikare samt
Svenska Äggs produktionsutvecklare.
I februari 2019 är 95 % av värphönsen anslutna till något
av omsorgsprogrammen för värphöns, samt 92% av unghönsen i ﬂervåningssystem. Av unghöns uppfödda på golv
är 77 % anslutna samt av unghöns uppfödda i bur är 74 %
anslutna.

Förebyggande djurhälsoprogram

Under året pågick arbetet med anslutning och kvalitetssäkring av besiktningar inom de frivilliga och förebyggande
djurhälsoprogrammen:
• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar
• Frivillig salmonellakontroll i hönsbesättningar med utevistelse
• Hälsokontroll spolmask
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I februari träﬀades representanter för branschen samt för
Livsmedelsverket till branschmöte. Fipronil, dioxin, d-vitamin
och ﬂera andra ämnen diskuterades. Tanken är att dessa
branschmöten ska hållas regelbundet, 1-2 gånger per år.
Jordbruksverkets dialoggrupp om djurskydd
Svenska Ägg deltog i mars på möte på Jordbruksverket tillsammans med ﬂera andra branschorganisationer. Varje organisation ﬁck presentera sig och sina aktuella frågor.

Frivilliga salmonellakontrollen

Vid årsskiftet 2018/2019 var 99 % av unghönsplatserna anslutna till den frivilliga salmonellakontrollen för unghöns
med vistelse inomhus, vilket motsvarar 2 905 414 unghönsplatser. Andelen anslutna värphönsplatser inomhus
var 95 % och antalet 6 659 279 värphönsplatser. Till den frivilliga salmonellakontrollen för höns med utevistelse var
71 % av värphönsplatserna anslutna, vilket motsvarar 1 146
759 värphönsplatser.

hälsokontroll spolmask

Vid årsskiftet 2018/2019 var 85 % av värphönsplatserna
samt 80 % av unghönsplatserna anslutna. Detta motsvarar
7 347 782 värphönsplatser samt 2 305 914 unghönsplatser.
Inom programmet utfördes telefonrådgivning 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. Ett arbete med att proverna skall föras över automatiskt från SVA till Svenska Äggs register pågår.

EUWEP och EEPta

I december deltog Svenska Äggs verksamhetsledare på
EEPTA möte i Bryssel. På dessa möten är marknad, import
och export, stående punkter på agendan. Vaccinationer och
djurrättsaktivism var några av diskussionspunkterna. Vi har
en hel del gemensamma problem inom EU, men samtidigt
vitt skilda förutsättningar.

iEc – international Egg commission

Svenska Ägg är också medlemmar i IEC (International Egg
Commission). Under 2018 deltog ingen representant för
Svenska Ägg på det årliga vårmötet.
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Utredning om central rådgivningsmodell

Inom livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått ett antal
uppdrag från regeringen. Ett av dem är att kartlägga och analysera förutsättningarna för att använda en liknande rådgivningsmodell som Greppa Näringen inom animalieproduktionens område. Svenska Äggs produktionsutvecklare
har ingått i arbetsgruppen.

• Möte med LRF Riks om ett ev intressemedlemskap
• Exportmöte arrangerat av Livsmedelsföretagen och Busi-

ness Sweden
• Träﬀ med SJVs nya generaldirektör Christina Nordin.
• Möte med Näringsdepartementet om Newcastlevaccinationer.
• Deltagit under politikerveckan i Almedalen i Visby
• Avtackning av Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson
• Möte med Agriprim om framtida produktion av tidskriften
Fjäderfä
• Julmingel hos Östergötlands nye Landshövding Carl Fredrik
Graf

Könssortering av befruktade ägg

Svenska Ägg tog initiativ till ett samarbete med Linköpings
Universitet där det ska utforskas om en ”sensorisk näsa” kan
sortera befruktade tupp- och hönsägg. Under hösten drog
ett Access-projekt igång och en forskarstudent påbörjade arbetet med att extrahera ångor från äggen. Resultatet kommer redovisas under våren 2019.

insekter som foder för ekohöns

I Vreta Klusters regi söktes och beviljades medel för ett insektsprojekt hos Vinnova. Åsa Odelros är Svenska Äggs sakkunniga i projektgruppen.

Övrigt

Dessutom har Svenska Ägg deltagit i ett ﬂertal olika möten
under året såsom:
• Formas – inför projektutlysningar inom livsmedelsstrategin
• Diskussionsmöten angående certiﬁering av soja (Sojadialogen) samt GMO-fri soja
• Deltagit i Jordbruksverkets diskussionsmöte om animaliemarknaden
• Dioxinmöte med KRAV på LRF-kontoret på Franzéngatan i
Stockholm.
• Informerat om livsmedlet ägg och äggproduktion på SPFmöte och för nätverket Bondbönorna samt på Green innovation Park i Skara.
• Möten med Jordbruksverket angående nya föreskriften
• Möte med LRF om djurrättsaktivism
• Möte med LRF om rekryteringsbehovet inom svenskt
lantbruk
• Måltidsakademiens möte om Sveriges ev medverkan på
världsutställningen i Dubai
BraNschorgaNisatioNEN svENsKa Ägg
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Detta är Svenska Ägg

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 Jeremiasson, Carl-Göran
Groth, Magnus Jeremiasson, Roland Käll och Åsa Odelros. I
gruppen diskuteras aktuella frågor såsom utbildningar, projekt, hälsoläget och mycket annat.

Svenska Ägg har under året haft en verksamhetsledare, en produktionsutvecklare samt en veterinär. Ett ﬂertal samarbetspartners anlitas utifrån
behovet av kompletterande specialistkompetenser
och stödfunktioner.

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 2018 var följande referensgrupper verksamma:

svenska Ägg och samarbetspartners

Marie Lönneskog Hogstadius är verksamhetsledare och ansvarar för den övergripande verksamheten, marknadskampanjen samt medlems- och mediakontakter.
Alexandra Jeremiasson är produktionsutvecklare och arbetar med produktionsoptimering och kvalitetssäkring av äggproduktionen. Alexandra ansvarar för omsorgsprogrammen,
remissyttranden, kompetensutveckling och rådgivning samt
forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till äggproduktionen.
Magnus Jeremiasson är Svenska Äggs veterinär och ansvarar
för administration av den Frivilliga salmonellakontrollen
samt Hälsokontroll spolmask. Magnus har under året varit
besättningsveterinär för 44 medlemsföretag. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att vara ansvarig för utredningar
och remissärenden som rör djurhälsa och smittskydd samt
rådgivning och förskrivning av recept till medlemsföretagen.
Carl-Göran Groth (enskild ﬁrma) har under året genomfört
besiktningarna inom omsorgsprogrammen. Carl-Görans specialistområde är ekologisk äggproduktion då han även arbetar för KIWA med bland annat KRAV-certiﬁering.
Roland Käll (enskild ﬁrma) har under året genomfört besiktningar inom omsorgsprogrammet.
Åsa Odelros, Åsa Odelros AB, har under året varit projektledare för de EU-ﬁnansierade djurvälfärdsprojekten vars
främsta syfte är kompetensutveckling. Åsa har också varit
sammankallande i Svenska Äggs referensgrupp eko samt i
arbetsgrupp dioxin.
Magnus Thelander (enskild ﬁrma) har ansvarat för sammanställningen av inrapporterad packeri- och produktionsstatistik.
Elisabeth Secher, Pig Poultry Press AB, är ansvarig 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 har ansvarat för pressmeddelanden
samt produktionen av informations- och reklammaterial till
marknadskampanjen.
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Djurskyddsgruppen
Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utrednings- och
remissärenden som rör djurskyddsfrågor och deltar i bevakningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djurvälfärd.
Smittskyddsgruppen
Gruppen lämnar bl.a. 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 packerierna/packerigrupperingarna samt verksamhetsledare, ordförande samt en representant från styrelsen.
Marknadsgruppen bidrar till att utveckla och förbättra marknadskommunikationen.
Referensgrupp eko
Med anledning av de regeländringar som kommer på förslag
från EU och KRAV har Svenska Ägg tagit initiativet till att bilda
en referensgrupp bestående av producenter och packerirepresentanter. Åsa Odelros är sammankallande i gruppen.
Certiﬁeringsgruppen
En certiﬁeringsgrupp har under året påbörjat vidareutveckling av certiﬁeringen. Gruppen består av ordförande, verksamhetsledare, Isabell Gilbertsson, Bengt-Göran Andersson
och Gustaf Rinman.
Dioxingruppen
Med anledning av de ökande dioxinhalterna i ekoägg tillsattes en arbetsgrupp under hösten 2016. Under 2018 har
gruppen bestått av Erik Pettersson, Per-Erik Johansson, Joacim Närkeby, Urban Larsson, Axel Lagerfelt, Marie Lönneskog
Hogstadius och Åsa Odelros som varit sammankallande.
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Regelråd
För att behandla undantag, sanktioner, dispenser samt handlägga klagomål inom certiﬁeringsprogrammet ﬁnns ett regelråd. I regelrådet ingår Christer Nilsson som ordförande
samt Sven Hoﬀ och Örian Wedekull. Svenska Äggs verksamhetsledare har varit sammankallande.

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, bl a för att kunna erbjuda rabatterade tjänster.
Agria Djurförsäkring
Svenska Ägg har löpande avstämningar med Agria djurförsäkring för att erbjuda medlemsföretagen en förmånlig försäkringslösning vid sjukdomsutbrott.
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 Commission),
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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SFS-Svenska Äggs styrelse

Ordförande
axel Lagerfelt
Tolefors gård

• Arbetsutskott
• Marknadsgrupp
• Certiﬁeringsgrupp

Jimmy högberg
Torggummans ägg

Magnus Bolin
Gotlandsägg

Åsa orrenius
Alvastra Gård

• Marknadsgrupp
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SFS-Svenska Äggs styrelse

Vice ordförande
håkan Persson
Dava foods
• Arbetsutskott

Kg Pettersson
KGs Ägg

• Arbetsutskott

hans Weilefors
Lantmännen

torbjörn suneson
Aniagra Produktions AB
• Arbetsutskott

Birger hjalmarsson
Gimranäs

Mats olsson
Ullavi Gård

gustaf rinman
Ekhovs Gård

isabell gilbertsson
Stiernsunds Gård

Magnus rinman, Ekhovs Gård
Adjungerad
(producentrådets ordförande)

Bengt göran andersson
Kronägg
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Årsredovisningen för sFs – svenska Ägg service aB
och Föreningen svensk Fjäderfäskötsel, 2018,
återﬁnns på nedanstående sidor.

Verksamhetsberättelse
2018

