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motsvarade tjänsten inte Bodils förväntningar, så nu pågår
återigen rekryteringsarbetet för att finna en ny veterinär till
Svenska Ägg. I skrivande stund har några intressanta kandi-
dater hört av sig, det blir spännande att följa.  Som en allde-
les utmärkt förstärkning finns Anna-Maria Erixson som en
extraresurs ungefär en dag i veckan. Övrig tid arbetar hon
hos Distriktsveterinärerna, är även reservofficer och är van
vid att hantera kriser. 

Sven Secher, tidningen Fjäderfäs redaktör sedan många år,
meddelade att han avser att lämna uppdraget från och med
årsskiftet 2020. Under året pågick förhandlingar med flera
intressenter och styrelsen fastnade till slut för Lime och Ag-
neta Lilliehöök på tejarps förlag. Vi hälsar dem varmt väl-
komna och lycka till med uppdraget. Nu ser vi med spänning
fram emot Fjäderfäs fortsatta utgivning!

elisabeth, vår trogna hjälpreda med allt från ekonomi till ar-
rangerande av konferenser, har också meddelat att hon läm-
nar Svenska Ägg vid årsskiftet. Pernilla kommer att ta över
Elisabeths uppgifter med hjälp av Fyrklövern. Elisabeth har
dock erbjudit sitt stöd under det kommande året, vilket vi är
varmt tacksamma för. 

Så som ni förstår, så blåser förändringarnas vindar över
Svenska Ägg. Med all den positiva energi som finns i organi-
sationen är jag övertygad om att det kommer bli riktigt bra,
bara allt får falla på plats och hitta sina former. 

När jag tackade ja till att bli ordförande, var det under den
förutsättningen att det var en tillfällig lösning för ett år. Jag
lämnar med varm hand över ordförandeklubban och kom-
mer nu i stället arbeta vidare på kansliet med olika projekt.     

Stort tack till er alla för det här året! 

Att jag skulle få frågan om att bli ordförande för Svenska
Ägg var överraskande men samtidigt smickrande. Att byta
stol från verksamhetsledare till ordförande har för mig varit
en utmaning som varit både utvecklande och lärorik. 

Omvälvande händelser har satt sin prägel på äggbranschen
under 2019. Förändringar på kläckerisidan har påverkat den
grenen av näringen och skapat en del frågetecken inför
framtiden. Frågetecken som kommer att rätas ut så små-
ningom, men som tillfälligtvis skapar viss osäkerhet i bran-
schen. På packerisidan har det också skett stora om-
fördelningar vilket skapar oro på marknaden. Än har vi en-
dast sett början på vilka effekter det kommer att få för de
olika leden i branschen. 

Certifierad svensk äggkvalitet står dock stadigt, även om
det blåser på andra håll. Fler och fler kunder och konsu-
menter frågar efter det certifierade ägget och märkningen
underlättar också betydligt vid upphandlingar. Vi kan dock
inte slå oss till ro, utan måste hela tiden jobba med kvali-
tetssäkringen för att säkerställa certifieringens hållbarhet.
Snart har det gått tre år sedan det första certifikatet skrevs
ut och inför nästa treårsperiod arbetas det nu med uppda-
tering av programmet. 

Både som ”äggnörd” och som vanlig konsument är det ro-
ligt att se den utveckling av förädlade äggprodukter som
sker inom landet. Även om jag själv föredrar ett par, helt

vanliga, stekta ägg till frukost, bidrar variationen av äggpro-
dukter till en ökad äggkonsumtion. Det höjer ju dessutom
också värdet på sekundaäggen, vilket är positivt för hela
branschen. 

Även i Svenska Ägg har det hänt en hel del under året och
då tänker jag framförallt på personalsidan. Alexandra, som
började med att ta tjänstledigt, fick erbjudande om fast an-
ställning på Formas och beslöt sig då för att säga upp sig
från Svenska Ägg. Birgitta Carlsson som varit Alexandras vi-
karie, har valt att sluta sin tillfälliga anställning i maj 2020.
Under vintern har nyrekrytering skett, och vi kan nu hälsa
Emily Wallström välkommen som ny produktionsutvecklare
i mars. 

I maj började Pernilla Alsén som förstärkning på kansliet
med kommunikation som sin främsta syssla. Jag vet, av
egen erfarenhet, att det är svårt att hinna med allt man vill
göra och då brukar den interna och den externa kommuni-
kationen få stryka på foten. Nu, men Pernillas proffsiga
hjälp, finns alla förutsättningar för att det blir riktigt bra. 

När sommaren närmade sig, bestämde sig även Magnus
för att byta karriär efter 10 år som veterinär hos Svenska
Ägg. Det är brist på veterinärer i Sverige, och framförallt på
veterinärer som vill jobba med lantbruksdjur. Ännu färre är
det som har erfarenhet av fjäderfä, så vi hade tur när Bodil
Wahlgren visade sig intresserad för tjänsten. Dessvärre

2019 ...

Ordföranden
har 

ordet

Ordförande 
Astrid Lovén

Persson
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Stor del av 2019 ägnades till både planerad och oplanerad
verksamhetsutveckling. 

Personalförändringar
Under vårvintern önskade produktionsutvecklare Alexandra
Jeremiasson vara tjänstledig. Vikarie Birgitta Carlsson tog
över arbetsuppgifterna. Under hösten sa Alexandra Jeremi-
asson upp sin tjänst. Birgitta Carlsson önskade inte att för-
länga sin tid på Svenska Ägg efter vikariatet och
rekryteringen av en ny produktionsutvecklare startade. I ja-
nuari 2020 stod det klart att Emily Wallström börjar på tjäns-
ten under våren. 
Under 2019 beslutade Svenska Ägg att ”ta hem” en del av
kommunikationsarbetet från kommunikationsbyrån Identx
för att öka kostnadseffektiviteten. Under våren började Per-
nilla Alsén. Pernilla har utvecklat den interna kommunikatio-
nen, det vill säga hemsidor och nyhetsbrev och också arbetat
med att hitta ett nytt upplägg för tidskriften Fjäderfä med
start 2020, eftersom Sven Secher lämnade sitt uppdrag som
redaktör vid årsskiftet. Pernilla Alsén ansvarade också för
Svenska Äggs sociala medier. Pernilla har också tillsammans
med Elisabeth Secher arbetat för att överta de ekonomiska
arbetsuppgifterna med start 2020 då Elisabeth Secher läm-
nar sitt uppdrag med ansvar för bokföring och konferenser.
Under 2019 rekryterades en ny veterinär, Bodil Wahlgren,
eftersom Magnus Jeremiasson lämnade Svenska Ägg. Vid re-
kryteringen beslutades också att anlita ännu en veterinär för
att bredda kompetensen. Från Distriktsveterinärerna anlita-
des veterinär Anna Maria Erixson en dag i veckan och så fort-
sätter upplägget. På grund av olika omständigheter valde
Bodil redan efter några månader att avsluta sin tjänst och re-
kryteringsarbetet har återupptagits. 

Branschmöten under året
Årsstämma i halmstad 
I samband med årsstämman hölls producentmöte samt
möten i de olika råden. Stämmoprogrammet innehåll bland
annat en ekonomiföreläsning, Business Swedens beskrivning
av livsmedelsstrategiuppdraget att arbeta för ökad export
samt en presentation av Lantbrukarnas riksförbunds erbju-
dande om intressemedlemskap. Stämman gick till beslut om
att ansöka och sedan i maj är Svenska Ägg intressemedlem-
mar i LrF. 

kontaktdagarna i Uppsala i oktober 
2019 års kontaktdagar lockade många, 180 namn fanns på
deltagarlistan. råden träffades sedvanligt. I programmet
fanns, förutom Svenska Äggs egen information, bland annat
intressant information om torkans påverkan från Livsmedels-
verket, hur projektet Facetime-a-farmer lär barn hur mat
produceras samt ett starkt föredrag om djurrättsaktivism.
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Under 2019 ökade äggkonsumtionen enligt Svenska Äggs
statistik med 1,4 %. 
Samtidigt ökade äggproduktionen med 5 %. 

Vid årsskiftet 2019/2020 hade Svenska Ägg 8 666 865 värp-
hönsplatser i medlemsregistret. Fördelningen av antalet
hönsplatser mellan inhysningssystemen var 73 % frigående
inomhus, 3 % frigående utomhus, 8 % inredd bur och 16 %
var ekologiska. Värt att notera är att efterfrågan på ekolo-
giska ägg har stagnerat och den fleråriga uppgången har nu
avstannat. Värt att notera är också att den europeiska ande-

len burproduktion ligger på cirka 50 %, jämfört med den
svenska andelen som i vårt register ligger på 8 %. Vi ser att
invägningen av burägg är ännu lägre och differensen beror
på att flera burproducenter ställer om eller inte längre har
produktion och inte ännu har uppdaterats i Svenska Äggs re-
gister. Det är en utmaning att billiga importerade burägg
”trycker på” den svenska marknaden. trots att de stora livs-
medelskedjorna tagit avstånd från burägg finns ändå en
marknad för dem. 

Äggmarknaden 2019
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Pris till producent inklusive
uppsamlingskostnaden
2015-2019, SEK/kg 
– vägt medelpris baserat på rap-
portering från de största packe-
rierna.

Pris inklusive upp-
samlingskostnad för-
delat på inhysnings-
system i relation till
det sammanvägda
partipriset, fem år
bakåt.

Årsstämma
i Halmstad

Kontaktdagar
i Uppsala

Källa: Jordbruksverket
(Båda diagrammen)

God uppslutning och full aktivitet på vårens årsmöte och höstens stora branschmöte – Kontaktdagarna.
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Fokus under 2019 har varit att: 
• Möta den vegetariska trenden.
• Fortsätta marknadsföra certifieringen och lyfta fördelarna
och nyttan. 
• Fortsätta inspirera och utbilda om äggets, och i synnerhet
svenska äggets, fördelar.
• Arbeta fram en äggrapport med stort fokus på protein som
blir utgångspunkt i övrig kommunikation.  
• Påbörja en livscykelanalys för att möta hållbarhetsdebatten
och kunna kommunicera om ägget som ett klimateffektivt
proteinalternativ. 
• rikta oss mer till det offentliga köket. Som en del i det ar-
betet har Svenska Ägg på olika sätt utbildat personal och ele-
ver om ägg och äggproduktion i Köping och Boxholms
kommuner.  

Kommunikationen ska bidra till uppfyllnad av följande mål: 
• Ökad marknadstillväxt
tillväxten i konsumtionen har under de senaste åren varit
svagt positiv, 0,5 % 2017 och 0,4 % 2018. Under de senaste
10 åren har befolkningstillväxten i genomsnitt varit 0,7 % per
år. Det innebär att tillväxten per capita har varit negativ.
Svenska Äggs styrelse beslutade att sätta målet 2 % i ökad
äggkonsumtion per år. Det ger en reell tillväxt per capita på
1,3 % givet att befolkningsökningen håller samma takt som
tidigare. Enligt Svenska Äggs egen statistik har ökningen varit
1,4 %.
• Ökad marknadsandel för svenska ägg
Idag har svenska ägg en marknadsandel på 93 % (enligt Jord-
bruksverket). År 2021 ska andelen svenska ägg vara 95 %.

Ny kommunikatör på Svenska Äggs kansli
I maj började Svenska Äggs egen kommunikatör Pernilla
Alsén. Under året har hon arbetat med att utveckla den in-
terna kommunikationen till våra medlemmar, både med ny-
hetsbrev och hemsida. 
Kommunikatören jobbar också med Svenska Äggs sociala
medier, vilket har ökat antal följare och engagemang. På In-
stagram har antalet följare ökat med nästan 50 procent
sedan i somras och på Facebook är ökningen 20 procent
under samma period. Dagligen når vi, som organisation och
bransch, tusentals personer via dessa kanaler – ett värdefullt
skyltfönster.
Under året har det också påbörjats ett samarbete i en kom-
munikationsgrupp som består av packeriernas marknadsfö-
rare och kommunikatörer. Syftet är att tillsammans, genom
samverkan, bli ännu bättre på att lyfta det svenska ägget och
dess mervärden. Samarbetet med kommunikationsbyrån
Identx fortsatte.
Kommunikatören har också jobbat med att hitta redaktör för
medlemstidningen Fjäderfä. Under hösten blev det klart att
uppdraget gått till Lime AB och redaktören Agneta Lilliehöök
som kommer att ge ut åtta nummer av Fjäderfä under 2020.
Här vill vi passa på att tacka tidningens tidigare redaktör,
Sven Secher, för alla år med Fjäderfä. Stort tack för din in-
sats, Sven!

Sociala medier
På Facebook och Instagram har fokus, liksom tidigare, varit
äggets innehåll och certifiering, blandat med snygga recept-
bilder, information och tips om ägg, korta filmer och rele-
vanta artiklar. På Instagram har Svenska Ägg arbetat mer
med recept och matinspiration än tidigare.  
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Marknadsföring och kommunikation

Det övergripande syftet med Svenska Äggs marknads-
föring är att stimulera till en ökad nationell äggkon-
sumtion och preferens för svensk äggkvalitet. Det har
vi gjort genom att kommunicera äggets fördelar i all-
mänhet och det svenska äggets fördelar i synnerhet. 

I år har vi även arbetat mer aktivt med Instastories och
främst lyft egna och delat andras äggrecept och ägginspira-
tion. Årets bästa inlägg, och vårt bästa någonsin, var mobil-
lådan. Svenska Ägg gjorde en egen variant av årets julklapp
där en tom äggkartong blev förvaring för mobiltelefoner. 
Genom att vara snabb och klurig, fick inlägget nära 280 000
visningar, drygt 42 100 interaktioner varav 567 gilla, 54 kom-
mentarer och 1900 delningar, bara på Facebook. Nedan syns
också några av de inlägg som gått bra på Instagram. Bra bil-
der, fånga upp omvärldstrender och nyheter, lättsamt och
kul är några av de saker som verkar skapa intresse bland
Svenska Äggs följare. 

Ny kampanj och butiksmaterial
I början av 2019 togs en ny kampanj fram för att lyfta förde-
larna med svenska ägg. Kampanjen ”kackel i hönsgården”
var mer humoristisk och lättsam än vad kommunikationen
runt certifieringen har varit tidigare. Målet var att skapa ett
större intresse och öka medvetenheten bland svenska ägg-
konsumenter. Med hjälp av kända uttryck, humor, igenkän-
ning och lite kaxighet beskrev tecknade hönor certifieringen
och nyttan med den. Kampanjen trycktes som butiksmate-
rial till packerier i form av affischer, hyllkantsetiketter och
insticksetikett. Utöver det kunde packerierna beställa tidi-
gare certifieringsmaterial. Kampanjen togs också ut i form
av serier och en film på Instagram och Facebook, samt en
tidningsannons till påsk. 

Attitydmätning 
Under året har den årliga attitydmätningen till ägg genom-
förts. Bland annat uppgav 64 procent av de drygt 800 res-
pondenterna att de äter ägg flera gånger i veckan, 46
procent tycker att ägg är världens bästa livsmedel och 72
procent menar att ägg är ett av de mest näringsrika livsme-
del man kan äta. Efter att ha fått en förklaring av certifie-
ringen uppgav åtta av tio att de hellre väljer certifierade ägg.
Medelvärdena ligger ungefär på samma nivå som tidigare
år. Några frågor har haft en svag ökning, däribland svarade
35 procent att svensk äggproduktion är helt antibiotikafri
(2018 var siffran 32 procent), 82 procent tyckte att ägg är
ett prisvärt livsmedel (80 procent 2018) och 74 procent
ansåg att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel hen
kan äta (72 procent 2018). 

Äggrapporten och Äggets dag
För att samla fakta om ägg på ett och samma ställe togs en
äggraport fram som lanserades lagom till Äggets dag den 11
oktober. rapporten innefattar bland annat en proteinskola
som förklarar vad protein är, hur det är uppbyggt och ägg
som proteinrik näringskälla, information till kostchefer om
hur de lättare kan upphandla svenska ägg, näringsinnehåll,
information om svensk certifierad äggkvalitet och mycket
mer. rapporten har använts i sociala medier, länkats till på
webben, skickats till packerier, distribuerats till media i sam-
band med Äggets dag och delats ut när Svenska Ägg har
varit ute och pratat med mera. Den fungerar som ett nav i
kommunikationen. tanken är att uppdatera den årligen. 
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tiv. Huvudtalare för kvällen är Fredrik Paulún, Sveriges mest
kände näringsfysiolog som arbetat med kost och hälsa sedan
mitten av 90-talet. Han har skrivit ett tjugotal böcker och den
senaste är ”Biohack - maten som gör ditt liv bättre”. Med på
scen finns också Marie Lönneskog Hostadius, verksamhets-
ledare på branschorganisationen Svenska Ägg, som kommer
beskriva det klimatsmarta ägget som näringskälla med fokus
på protein och varför protein är viktigt för kroppens funktio-
ner.

Fem anledningar till varför ägg är det hållbara
valet på julbordet
Många har ambitionen att fira en mer hållbar jul och då är
valet av julmat en viktig del. Svenska ingredienser på julbor-
det och att välja klimatsmarta proteinkällor är två sätt att
göra julbordet mer hållbart. Här är det svenska ägget ett ut-
märkt val. Ett tredje sätt är att minska matsvinnet genom att
ta hand om matresterna, vilket enkelt går att lösa genom att
tillaga en god omelett.  

Debattartikel: #stoltbonde
I samband med att en IPCC-rapport släpptes förra veckan har
det tillkommit ännu ett nytt ord på temat skam – nämligen
bondeskam. Slår jag upp ordet skam i Nordstedts ordbok be-
tyder det ”känsla av blygsel över oförmåga eller förkastlig
handling”. Det skulle alltså innebära att vi bönder ska skäm-
mas över vår oförmåga eller över det förkastliga arbete vi
utför. Som månskensbonde och verksamhetsledare för bran-
schorganisationen Svenska Ägg blir jag både upprörd och
ledsen över den skamdebatt som inte leder till något gott.  

Mediebevakning och resultat
For̈ att få en ov̈erblick över vad som skrivs i tidningar och på
naẗet om ag̈g och ag̈gproduktion har Svenska Ag̈g en medie-
bevakning som styrs av relevanta sok̈ord. Under 2019 publi-
cerades 1 604 artiklar som hade ett totalt medievärde på
52 515 264 SEK. 
Under 2019 var antalet artiklar något färre än 2018, men till
ett totalt högre medievärde. troliga orsaker är bland annat
proaktivitet mot media, exempelvis när det gäller tuppkyck-
lingprojektet, vilket ledde till färre negativa artiklar i sam-
band med påsken jämfört med 2018 (134 st 2019) (158 st
2018).

krishantering under året 
Debatten kring avlivning av tuppkycklingar har ökat under
året och i samband med påsken gick Djurens rätt ut med ett
pressmeddelande om det. Svenska Ägg har arbetat proaktivt
och initierat ett projekt kring könssortering av ägg, där Lin-
köpings Universitet under året har genomfört en förstudie.

Syftet är att hitta en säker metod för att kunna könsbe-
stämma äggen redan när de är nyvärpta och därmed kunna
reducera ett stort svinn inom äggbranschen. 2019 har gett
resultat i förstudien med en träffsäkerhet på 85 procent. Nu
vill man ha ännu högre träffsäkerhet och testa på fler ägg.
Genom att arbeta proaktivt även mot media har flera tid-
ningar fångat upp projektet.
Buräggsfrågan har fortsatt debatterats under året och i de-
cember hölls en interpellationsdebatt i riksdagen gällande
burförbud inom äggnäringen. Initiativtagare och frågestäl-
lare var Elin Segerlind (V), som debatterade mot landsbygds-
minister Jennie Nilsson (S).
Kortfattat landade debatten i att Nilsson avfärdade för-
budsfrågan och konstaterade bland annat att Sverige, i jäm-
förelse med övriga Europa, som har över 50 procent
burproduktion, har låg andel bur och att andelen hela tiden
sjunker. Hon konstaterade också att bland aktuella förpröv-
ningar finns inga burstall.  
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Pressmeddelanden 
Följande pressmeddelanden har distribuerats under året.

50 miljoner ägg i påsk
Ägget har länge varit en stark symbol för påsken och under
påskveckan äter svenska folket hela 50 miljoner ägg. Men
ägg är populärt hela året och 64 procent av svenskarna äter
ägg flera gånger i veckan. tillsammans med mjölk är ägg
också det livsmedel som är viktigast att alltid ha hemma i
kylen, enligt en färsk undersökning.

hon är Svenska Äggs nya ordförande
Den 12 mars valdes Astrid Lovén Persson till ny styrelseord-
förande för branschorganisationen Svenska Ägg. Förutom att
Astrid älskar ägg har hon en stark förankring inom svensk
äggnäring då hon under åren 2012 till 2018 var verksamhets-
ledare för branschorganisationen. 

Positiva resultat från svensk forskning kring köns-
sortering av ägg
Varje år kläcks 840 miljoner kycklingar i Europa för att pro-
ducera ägg. Hälften av kycklingarna är tuppar som avlivas då
de inte lämpar sig för köttproduktion. Om det var möjligt att
könsbestämma äggen när de är nyvärpta skulle ett vi kunna
reducera ett stort svinn inom äggbranschen. En färsk förstu-
die från Linköpings universitet ger hopp om att hitta en lös-
ning för att sortera ut tuppäggen.

vi äter allt mer svenska ägg – enligt färska siffror
från Jordbruksverket
Nya siffror från Jordbruksverket visar att marknadsandelen
ökar för svenska ägg. 93 procent av de ägg som säljs i Sverige
kommer från svenska gårdar. År 2007 låg siffran på 85 pro-
cent. I stort sett samtliga färska ägg som säljs i butikerna är
svenska. Det är i de sammansatta produkterna som ut-
ländska ägg förekommer. 

Ägg är den mest klimatsmarta proteinkällan 
– enligt svenska folket
I en färsk undersökning genomförd av Origo Group fick re-
spondenterna välja ut tre av elva proteinkällor som de tror
är mest klimatsmarta. 70 procent rankade ägget som ett av
de mest klimatsmarta proteinerna. Som nummer två ham-
nade linser och bönor. Undersökningen visar också att
hälften av respondenterna äter ägg flera gånger i veckan och
nästan en femtedel äter ägg dagligen.

Äggets Dag firas med äggrapport – näringsexpert
djupdyker i proteinets uppbyggnad
Fredag 11 oktober firas Äggets Dag, eller World Egg Day, värl-
den över. Och det finns många skäl till att fira. Ägg är gott,
hållbart producerat och innehåller nästan alla näringsämnen
som kroppen behöver. Dagen till ära släpper branschorgani-
sationen Svenska Ägg en rapport som belyser äggets närings-
innehåll, proteinets uppbyggnad, mattrender, svenska
mervärden och mer därtill.

höstfest laddad med vitaminer och proteiner
Allhelgonahelgen och Halloween är en tid när hösten kan
kännas som allra dystrast. Den energi och de D-vitaminer vi
laddat oss med under sommaren är för länge sedan slut.
Under den här mörka årstiden är det extra viktigt att vi nord-
bor ser till att få i oss D-vitamin från maten. Ägg är en ypper-
lig källa till D-vitamin och innehåller en speciell form av
vitaminet som visat sig ha fem gånger så hög aktivitet jäm-
fört med den form som används i tillskott. Att ägg dessutom
är rikt på protein har nog inte undgått någon. Faktum är att
genom ägg får man i sig nästan alla näringsämnen som krop-
pen behöver. Så vänta inte till påsk, duka upp redan nu för
en härlig höstig äggfest.

Pressinbjudan: Bättre hälsa o klimat med smart mat
Idag, 20 november, kommer det pratas hållbar mat på Lin-
köpings stadsbibliotek utifrån ett hälso- och klimatperspek-
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Marknadsandelen för svenska ägg ökar, enligt statistik från
Jordbruksverket.



Årets remisser har haft följande rubriker:

• Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 

• Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 §
djurskyddsförordningen  (1988:539). 

• Strategisk agenda för det nationella forskningsprogram-
met för livsmedel, dnr 2019-02159

• Genomförande av EU:s
direktiv om otillbörliga
handelsmetoder mellan
företag i jordbruks och
livsmedelskedjan. 

• remiss av etappmåls-
förslag för minskat matsvinn.

Näringspolitisk bevakning
Svenska Ägg är remissinstans för frågor som till exempel rör
djurskydd, djurhälsa, smittskydd, livsmedelshygien och livs-
medelssäkerhet. remisshanteringen sker ofta i samarbete
med andra.

Nya föreskrifter .....

remisser .....

remisser

Föreskrifter

Svenska Ägg ansvarar för administration och löpande ut-
veckling av ett flertal frivilliga kvalitetsprogram som riktar
sig till företagen inom äggproduktionen. Programmen syf-
tar till att upprätthålla en hög och jämn kvalitetsnivå på
svensk äggproduktion med avseende på djurskydd, smitt-
skydd och livsmedelshygien. 

Kvalitetssäkring äggproduktionen 

Certifieringen
Certifieringsarbetet
fortsatte under 2019.
En certifieringsgrupp
påbörjade arbetet med
att se över certifie-
ringen och planera för
hur uppdateringen av
de treåriga certifikaten
kommer gå till. 
regelrådet har fortsatt
sitt arbete med hand-
läggning av klagomål. I
regelrådet har Christer Nilsson varit ordförande, Sven Hoff
har varit packerirepresentant och Örian Wedekull har repre-
senterat producenterna. Verksamhetsledare har varit sam-
mankallande och veterinär, produktionsutvecklare och
rikslikare har varit föredragande vid behov. Under året har
rådet haft möte per telefon en gång per månad. 

Omsorgsprogram för värphöns och unghöns
Omsorgsprogrammen är en av grundstenarna i certifieringen
av det svenskproducerade ägget. Varje ansluten avdelning
med värphöns eller avelshöns skall besiktigas var tredje hön-
somgång medan anslutna unghönsavdelningar skall besikti-
gas vartannat år. I januari 2020 är 95 % av värphönsen samt
89 % av unghönsen anslutna till något av omsorgsprogram-
men.
Under 2019 besiktades drygt 220 avdelningar som då om-
fattade ordinarie ombesiktningar, inbesiktningar samt åter-
besök för kontroll av brister. Kontrollerna genomfördes av
Svenska Äggs två rikslikare samt Svenska Äggs produktions-
utvecklare. 
Under året har Svenska Äggs produktionsutvecklare och riks-
likare haft regelbunden kontakt med djurskyddshandläggare
och förprövare runt om i Sverige i olika ärenden såsom be-
dömning av belysning, utgångsöppningar, ventilation, ut-
formning av stallinredning med mera. Sambesök har
genomförts både inom och utanför omsorgsprogrammet vil-
ket är uppskattat av alla parter.

Förebyggande djurhälsoprogram

Förebyggande smittskyddsprogram och hälso-
kontroll i hönsbesättningar
Under 2019 fastställdes nya plan- och riktlinjer för Svenska
Äggs Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i
hönsbesättningar, före detta Frivilliga Salmonellakontrollpro-
grammet. I och med de nya plan- och riktlinjerna görs nu
ingen skillnad på huruvida en besättning har tillgång till ute-
vistelse eller ej utan samtliga besättningar omfattas av
samma bestämmelser. Detta gör också att alla nu har rätt till
samma ersättning från Jordbruksverket i samband med ett
salmonellautbrott. Diskussioner pågår med Agria om försäk-
ringspremien för värphöns med utevistelse. tidigare täckte
försäkringen upp för skillnaden i ersättningsnivå från Jord-
bruksverket. Nu när alla har rätt till samma ersättning bör
premien justeras.
Vid årsskiftet 2019/2020 var 100 % av unghönsplatserna an-
slutna. Andelen anslutna värphönsplatser var 91 %, huvud-
delen av de som valt att stå utanför eller som inte har kunnat
bli godkända i programmet är värphöns med utevistelse.

hälsokontroll spolmask
Inom programmet utfördes telefonrådgivning till besätt-
ningsveterinärer och äggproducenter samt förskrivning av
preparat för behandling vid påvisad förekomst. Ny kunskap
har gjort att behandlingsstrategin har reviderats. Alla prov-
svar har även fortsatt lagts in elektroniskt på respektive av-
delning i Svenska Äggs register och det är nu enklare att följa
upp provtagningen för respektive gård så att denna blir kor-
rekt utförd. 
Vid årsskiftet 2019/2020 var 87 % av värphönsplatserna samt
83 % av unghönsplatserna anslutna. 
Att vara ansluten till de förebyggande djurhälsoprogrammen
är också ett villkor i djurskyddsföreskrifterna (L111, §13 resp
§17) för att få ha maximal beläggning (9 höns/m2 tga, resp.
18 unghöns/m2 tga) i flervåningssystem.
Behov av uppdatering av programmet finns och påbörjas

under 2020.

ekofrågor 2019
Svenska ägg har under 2019 bevakat, följt och lobbat för att
produktionsreglerna för ekologiska värphöns och unghöns
ska bli så tillämpbara som möjligt. Ekoproduktionen står
inför stora förändringar i regelverket eftersom produktions-
reglerna blir striktare, beläggningen förmodligen lägre och
ekologisk unghönsuppfödning ska införas. Beslutsprocessen
har pågått sedan 2014 men ännu är inget beslut taget. En så
kallad öppen dialog har hållits där aktörer från medlemslän-

derna fått skriva sina åsikter direkt till Kommissionen. Det
kompromissförslag som lades fram efter inläggen var bättre
och rimligare för våra förhållanden. Ett slutligt beslut förvän-
tas komma under mars månad 2020, vilket är i sista minuten
eftersom reglerna börjar gälla år 2021. Det har aviserats om
övergångsbestämmelser för att fasa in det nya regelverket.
representanter i Jordbruksverkets referensgrupp har varit
Åsa Odelros och Erik Pettersson.
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Veterinära frågor Kunskaps- och erfarenhetsutbyten 

Utbrott av Salmonella, rödsjuka, Aviär influensa
och Newcastlesjuka
Under 2019 inträffade fyra utbrott av salmonella i kommersi-
ella värphönsbesättningar. rödsjuka drabbade åtta flockar
varav fem var återfall i vaccinerade flockar. Återfallen är ett
problem, diskussioner pågår med Agria som anser att åter-
fallen blir mycket kostsamma. Flera forskningsprojekt om
rödsjuka pågår på SVA och Helena Eriksson, SVA deltog på
ett av mötena med Agria och smittskyddsgruppen för att in-
formera om ny kunskap. 
Svenska Äggs veterinär var Jordbruksverket behjälplig vid ut-
redning av ett misstänkt fall av Newcastle, smittan kunde
dock ej bekräftas. Inget fall av Aviär influensa har inträffat
men då flera fall uppdagades i östra Europa i slutet av året
har beredskapen höjts.

Utbildningsinsatser för veterinärer 
I början av december hölls utbildning för veterinärer med
temat ”Kläckeri och sjukdomar hos unghöns”. Ett 15-tal per-
soner fick information om vikten av god kycklingkvalitet samt
vilka sjukdomar som kan drabba kycklingar och unghöns. De
fick också möjlighet att följa ett kläck vid ett kläckeri, vilket
var mycket uppskattat.

Fjäderfäteam
tillsammans med Distriktsveterinärerna driver Svenska Ägg
ett fjäderfäteam med 11 veterinärer, strategiskt utplacerade
i hönstäta områden. teamet bildades för att få fler veterinä-
rer med god kunskap om fjäderfä vilket har uppskattats både
av veterinärerna själva och producenterna som nyttjat deras
tjänster. De fungerar också som ett värdefullt bollplank för
andra besättningsveterinärer. Under 2019 har nätverket haft
utbildningar via Skype ungefär varannan månad och vid en
fysisk träff. temat på träffarna bestäms gemensamt av grup-
pen. Under året har bl.a. foderrelaterade produktionsstör-
ningar, vaccinationsteknik, smittskydd, avstämning av
Frivilliga Salmonellakontrollen, kläckeriverksamhet och sjuk-
domar hos yngre kycklingar avhandlats. 
Svenska Äggs personal har med gemensamma krafter över-
satt branschens rekommenderade smittskyddsrutiner till
engelska. Idag har många företag icke svenskspråkig personal
och det är av stor vikt att all personal gör rätt för att så långt
som möjligt förhindra smittspridning. Dokumenten finns på
medlemssidorna på Svenska Äggs hemsida. 
Smittskyddsrådgivning till producenter är en av veterinärens
viktigare uppgifter. Detta sker både via telefon och vid fysiska
besök. Ett par sambesök med andra veterinärer har också
gjorts under året.

Andra möten och engagemang för Svenska Äggs
veterinär
• Diskussioner om ND-vaccination med Jordbruksverket,
MSD Health och Svensk Fågel

• referensgrupp för Djursjukdata

• Näringens Epizootigrupp

• Möte med foderföretagen, Hendrix och Swedfarm om fod-
rets betydelse för djurhälsa och gott smittskydd

• Jordbruksverkets Dialoggrupp Smittskydd

• SVA:s nätverksträff om antibiotikaresistens

• Möten om Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer för fjä-
derfä

• Möte med Synlab för att uppdatera och förnya avtalet gäl-
lande salmonella- och vattenanalyser.

Utbildningsdagar – tema smittskydd och sanering
Svenska Ägg har genomfört tre utbildningsdagar med tema
smittskydd och sanering. De gick av stapeln i Landskrona,
Örebro och på Vreta Kluster. Föreläsare från SVA, Jordbruks-
verket samt Svenska Äggs veterinär berättade om vad som
är viktigt att tänka på vid sanering, hur man kan förbereda
sig för att underlätta saneringsarbetet och hur man förebyg-
ger utbrott.  

Producentträffar
Svenska Äggs verksamhetsledare och kommunikatör infor-
merade om Svenska Äggs verksamhet när Hallands Fjäder-
fäförening höll sitt årsmöte i juni. 
Även Gotlands fjäderfäförening har besökts. 

Svenska Äggs veterinär och verksamhetsledare deltog på
Stjärnäggsgruppens producentträff i november. Svenska
Äggs veterinär föreläste om foder och verksamhetsledaren
presenterade Svenska Äggs verksamhet. 

Svenska Äggs webbutbildning
Uppdatering av webbutbildningen pågår och kommer under
2020 läggas in på en ny plattform i samarbete med Sveriges
Lantbruksuniversitet.

Svenska Ägg arbetar med kompetensutveckling av
företagen inom äggproduktionen. Inriktningen på
projekten är kunskapsinsamling, sammanställning
och informationsspridning inom områdena djur-
hälsa, djurskydd och produktionsstyrning. Mål-
gruppen är äggproducenter, unghönsuppfödare
och andra aktörer i branschen.
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Möten och fortbildningstillfällen pågår året om och landet runt. Här ses deltagare på mötet för Föreningen Halländsk
Fjäderfäskötsel i juni. Mötet hölls på Dotetorps Ägg och Svenska Ägg medverkade.

Anna Maria Erixson
arbetar som veterinär
för Svenska Ägg
sedan hösten 2019 .



Nordiska ledarmöten
Årets två nordiska ledarmöten har hål-
lits i Finland.  rutinen är sådan att det
landet som är ansvarig för konferensen,
också håller i ledarmötena under
samma år. Gruppen träffades i maj i Nå-
dendal, samt dagen innan den nordiska
fjäderfäkonferensen i Åbo i november.
På mötet i maj deltog Svenska Äggs pro-
duktionsutvecklare samt veterinär. På
mötet inför konferensen representera-
des Svenska Ägg av ordförande, verk-
samhetsledare och produktionsutvec-
klare. Förutom att planera konferensen
är dessa möten viktiga för att diskutera
gemensamma problem och frågeställ-
ningar. Omställningen från burhållning
till frigående system, pådrivet av han-
deln, har gått snabbare än förväntat i de
andra nordiska länderna. Framför allt i
Finland har det slagit hårt mot produ-
centerna och det förväntas en stor om-
ställning i branschen där många små
producenter kan tvingas lägga ner.
Överskott av ägg samt djurrättsaktivism
är andra frågor som alla länder brottas
med. Hållbarhet utifrån miljöhänsyn
(LCA) och äggens hållbarhet (bäst före-
datum) är också frågor där vi kan hjälpa
varandra.

Nordiska Fjäderfäkonferensen i
Åbo, 5-7 november
Årets nordiska fjäderfäkonferens hölls i
Åbo, Finland. 220 personer deltog vilket
är det högsta antalet hittills. Det var
även fler deltagare än normalt från län-
der utanför Norden vilket visar att
många är intresserade av hur branschen
fungerar här i norr. I programmet låg
tyngdpunkten på frågor som främst rör
slaktkycklingsnäringen men även mycket matnyttigt om sjuk-
domar, smittskydd och sanering, produktionsstörningars ef-
fekt på ekonomin, hälsa kopplad till äggkonsumtion,
utvecklingen av nya äggbaserade produkter, vad som påver-
kar konsumenters beteende med mera. 

eUWeP och eePtA
På dessa möten är marknad, import och export stående
punkter på agendan. Även smittsamma sjukdomar och bio-
säkerhet diskuteras och information om smittspridning del-
ges. Under 2019 hade Svenska Ägg inte haft möjlighet att
delta på något av mötena. 

IeC – International egg Commission
Svenska Ägg är också medlemmar i IEC (International Egg
Commission). Under 2019 deltog verksamhetsledare Marie
Lönneskog Hogstadius på det årliga vårmötet.  

Poultry expertise Center
Svenska Ägg har deltagit då PEC från Wageningen i Holland
har varit på besök på Vreta kluster och på studiebesök hos
äggföretag. Syftet med besöket har varit ökat samarbete och
fokus var på dammreduceringsmetoder. PEC söker medel för
projekt för fortsatt samarbete.  

hendrix genetics
Svenska Ägg var även värd för ett besök av en genetiker från
Hendrix som ville se hur hybriden (Bovans) fungerar i
svenska produktionsförhållanden och samla på sig önskemål
från producenter hur de vill att hybriden ska utvecklas
framåt. Studiebesök gjordes både i unghönsuppfödningar
och hos äggproducenter med djur i olika åldrar. 
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Internationella kontakter och samarbeten

Nordiska Fjäderfäkonferensen hölls år 2019 i Finland. Närmast på bilden ses Maria
Donis, Svensk Fågel, och Marie Lönneskog Hogstadius, Svenska Ägg, samt de öv-
riga svenska deltagarna och sedan följer deltagarna från Finland, Danmark, Norge
och Island.

Svenska Ägg deltog på
Näringslivsdagen på Sve-
riges Lantbruksuniversi-
tet i Ultuna, Uppsala.
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Projekt

Minskad ammoniak i värphönsstallar
I samarbete med HIr Skåne och Energikontoret Östergötland
har Svenska Ägg genomfört ett projekt för att försöka hitta
metoder för att minska ammoniakavgången i värphönstallar.
Projektet som finansierades av Jordbruksverket (Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) har pågått sedan
2017 och avslutades med en slutkonferens på Bjärsjölagård
Slott i maj. Målet var att hitta metoder
som ska resultera i bättre djurmiljö,
bättre arbetsmiljö och en minskad
ammoniakemission. Projektarbe-
tet bestod av en litteraturstudie,
en intervjustudie och fältförsök
som utvärderade effekten av
zeolit, installation av värmeväx-
lare samt hur man kan jobba
med stallventilationen och in-
ställningar för att påverka am-
moniakavgången i fjäderfästall.
Slutsatsen från projektet var att
installation av värmeväxlare var
den åtgärd som hade bäst effekt
på ammoniakavgången. Den relativa
fuktigheten kunde hållas på gynnsam
nivå och ventilering av stallet fortgå utan för stora
värmeförluster. På slutkonferensen deltog ca 25 personer.
Förutom redovisning av projektet deltog Anette Bramstorp,
miljörådgivare HIr Skåne och föreläste om ammoniakemis-
sioner och tillståndsprocessen samt att Birger Hjalmarsson
informerade om teknik, effekt, funktion och installations-
kostnader för värmeväxlare. Astrid Lovén Persson redovisade
preliminära resultat från ett parallellt försök om ammoniak
kopplat till arbetsmiljö i fjäderfästall. rapporten om minskad
ammoniak i fjäderfästall publiceras i helhet på Svenska Äggs
hemsida så snart slutligt godkännande har kommit från Jord-
bruksverket.

Ströbad i unghönsburar 
– en utmaning för branschen
Från och med den 1 januari 2019 ska unghönsburar vara för-
sedda 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. Del-
aktiga i projektet har varit Lennart Öman Victorssons, Joacim
Närkeby på Närkesberg, Birger Hjalmarsson på Gimranäs,
Lotta Berg på SLU, samt representanter från Svenska Ägg.
Projektet har pågått under 2018 och 2019 och slutredovisa-
des i september. Jordbruksverkets djurvälfärdsenhet har
godkänt resultatet och har informerat länsstyrelsens hand-

läggare. I stora drag går det ut på att använda foder som strö
genom att borra hål i fodertråget och låta fodret rinna ut på
en ströyta. Hela rapporten finns att läsa på www.svenska-
agg.se

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i värphöns-
stallar 
Det ökande antalet värphöns och utvecklingen mot frigå-
ende 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 värp-
hönsstallar med frigående höns. Det långsiktiga målet
är att uppnå en positiv påverkan på arbetsmiljön i
djurstallarna och vidare en positiv effekt på djurhäl-
san liksom företagens ekonomi och miljöpåverkan. En
intervjustudie har gjorts samt ett praktiskt fältförsök
har genomförts under vintern 2018-2019. I fältförsö-
ket har effekten av staldren utvärderats i samarbete

med Swedfarm AB. Projektet har slutredovisats hösten
2019 och vi avvaktar nu det slutgiltiga godkännandet

från SLO-fonden. 

Utveckling av Svenska Äggs omsorgsprogram för
att möjliggöra uttag av statistik och data från be-
siktningsutfall
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 för-
bättrad djurvälfärd. Ansökan beviljades i juli 2018. Projektets
syfte är att utveckla ett system för att möjliggöra statistisk
bearbetning av data från besiktningsprotokollen efter ut-
förda besiktningar i Svenska Äggs omsorgsprogram. På så
sätt kan regelbundna nulägesanalyser göras av den svenska
äggproduktionen, vilket är fördelaktigt ur såväl konkurrens-
kraft-som djurvälfärdssynpunkt. I detta digitaliseringsprojekt
ingår även att protokollshanteringen i samband med besikt-
ningarna digitaliseras och effektiviseras. Under 2019 har
checklistan som ligger till grund för bedömningarna i om-
sorgsprogrammet bearbetats för att fungera digitalt. Projek-
tet har förlängts till november 2020. Ambitionen är att den
digitala versionen ska testas i samband med besiktningar ute
hos producenter under våren 2020.

Övriga möten och andra engagemang

träff med nya landsbygdsministern
Nytillträdda landsbygdsminister Jennie Nilsson bjöd in
Svenska Ägg till en träff tillsammans med Lantmännen, LrF
och Svensk Fågel. Verksamhetsledare och Isabell Gilbertsson
presenterade verksamheten för landsbygdsminstern. (Se bild
nedan).

Utredning om central rådgivningsmodell
Inom livsmedelsstrategin har Jordbruksverket fått ett antal
uppdrag från regeringen. Ett av dem är att kartlägga och ana-
lysera förutsättningarna för att utveckla rådgivning. Som ett
led i arbetet har Svenska Ägg under året ansökt om medel
för rådgivningsutveckling. SJV har ännu inte lämnat besked.

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 2019 har sor-
teringsmetoden bevisats fungera till 87 % och under 2020
fortsätter utvecklingen av sorteringsmetoden.    

Insekter som foder för ekohöns
I Vreta Klusters regi pågår ett insektsprojekt hos Vinnova. Åsa
Odelros är Svenska Äggs sakkunniga i projektgruppen. 

regelförenklingar
Svenska Ägg har till Jordbruksverkets SAM-arbetsgrupp läm-
nat in synpunkter på för branschen viktiga regelförenklingar.’

Packerirådet träffade SLv
Under våren möttes packerirådet och Livsmedelsverket om
ett flertal ärenden, t ex dioxinprovtagning och branschriktlin-
jerna. 

Ägg på export
Under året har Livsmedelsverket påbörjat ett arbete med
handelsavtal med Kina och Svenska Ägg har bistått arbetet. 

Bevakning av djurrättsaktivism
Under året har Svenska Äggs produktionsutvecklare och ve-
terinär bevakat djurrättsaktivism samt bistått drabbade med-
lemmar. 

Minskat matsvinn – en del av livsmedelsstrategin
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Näringsdepartemen-
tet har uppdrag att arbeta för minskat matsvinn. Svenska Ägg
deltog som föreläsare och beskrev äggnäringens arbete för
minskat svinn.

Produktionsutvecklaren är även delaktig i refe-
rensgrupper för ett antal forskningsprojekt: 
• Per Jensen, Linköpings Universitet - Effects on commercial
hatchery processing on short- and long term stress respon-
ses in laying hens

• Helena Walls, SLU- ”optimal ljusnivå för värphöns” samt
ett projekt om inspelade ljud från hönan kan hjälpa till att
styra kycklingarna efter kläck

• SLU i Alnarp, KtH och LrF- Kritik, kriminalitet och hot mot
svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv. 

Dessutom har Svenska Ägg deltagit i ett flertal
olika möten under året såsom:
• Sakråd om den gemensamma jordbrukspolitiken

• Jordbruksverkets arbetsgrupp om torkstöd

• KrAV:s stämma

• Svensk Fågels stämma 

• LrF Stämma på Sånga Säby 

• Jordbruksverkets diskussionsmöte om animaliemarknaden

• Sojadialogen

• Hallands fjäderfäförenings årsmöte

• Skaraborgs läns fjäderfäavelsförenings årsmöte

• SLU Alnarps resiliensmöte på Vreta Kluster

• Informerat om livsmedlet ägg och äggproduktion för olika
föreningar, såsom rotary

• Äggfrukost tillsammans med LrF under politikerveckan i
Almedalen i Visby

• Producentträff med Gotlands fjäderfäförening

• Livsmedelsdagarna i tylösand

• Nationellt djurskyddsnätverk – plattform för djurskydd i EU

• Jordbruksverkets Dialoggrupp Djurskydd

• LrF – Utredning om förprövning av djurstall

Koll på 
ammoniaken
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Svenska Äggs referensgrupper 
Svenska Ägg arbetar med ett flertal referens- och arbets-
grupper som tillsammans med kansliet utvecklar och kvali-
tetssäkrar verksamheten. Grupperna kan vara fasta eller
drivas i projektform och upplösas när frågan är färdigbe-
handlad.

Under 2019 var följande referensgrupper verksamma:

Djurskyddsgruppen
Svenska Äggs djurskyddsgrupp arbetar med utrednings- och
remissärenden som rör djurskyddsfrågor och deltar i bevak-
ningen av forsknings- och utvecklingsprojekt som rör djur-
välfärd. 

Smittskyddsgruppen
Gruppen lämnar bl.a. synpunkter vid utrednings- och remiss-
särenden som rör djurhälsa och smittskydd. Gruppen deltar
vid möten med Agria Djurförsäkring för att bevaka och dis-
kutera försäkringslösningar för Svenska Äggs medlemsföre-
tag.

Marknadsgruppen
I gruppen ingår representanter från de tre största packeri-
erna/packerigrupperingarna samt verksamhetsledare, ord-
förande samt en representant från styrelsen. Marknads-
gruppen bidrar till att utveckla och förbättra marknadskom-
munikationen. Under 2019 har även en kommunikations-
grupp med packeriernas marknadsförare/kommunikatörer
bildats. Gruppen leds av Svenska Äggs kommunikatör. 

referensgrupp eko
Med anledning av de regeländringar som kommer på förslag
från EU och KrAV har Svenska Ägg en referensgrupp bestå-
ende av producenter och packerirepresentanter. Åsa Odelros
är sammankallande i gruppen.

Certifieringsgruppen
En certifieringsgrupp arbetar med vidareutveckling av certi-
fieringen. Gruppen består av ordförande, verksamhetsle-
dare, Isabell Gilbertsson, Bengt-Göran Andersson och Gustaf
rinman. 

Dioxingruppen
Med anledning av de ökande dioxinhalterna i ekoägg tillsat-
tes en arbetsgrupp under hösten 2016. tack vare målinriktat
arbete har halterna har gått ner igen och kontinuerliga prov-
tagningar görs för att säkerställa att nivåerna hålls. Gruppen
leds av Åsa Odelros.  

regelråd 
För att behandla undantag, sanktioner, dispenser samt hand-
lägga klagomål inom certifieringsprogrammet finns ett re-

gelråd. I regelrådet ingår Christer Nilsson som ordförande
samt Sven Hoff och Örian Wedekull. Svenska Äggs verksam-
hetsledare har varit sammankallande. 

Övriga interna mötesforum 
Styrelsemöten
Producentrådsmöten 
Packerirådsmöten 
Kläckeri- och uppfödningsrådsmöten
Foderrådsmöten
Årsstämma i Halmstad
Kontaktdagar i Uppsala
Lokala producentträffar

Samarbeten
Svenska Ägg samarbetar med ett flertal intressenter till nä-
ringen, bland annat för att kunna erbjuda rabatterade tjäns-
ter.

Agria Djurförsäkring
Svenska Ägg har löpande avstämningar med Agria djurför-
säkring för att erbjuda medlemsföretagen en förmånlig för-
säkringslösning vid sjukdomsutbrott.
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 (International Egg Commission),
EUWEP (European Union of Wholesale of eggs and eggpro-
ducts) och EEPtA (European Egg Packers and traders Asso-
ciation). 
Svenska Ägg är intressemedlemmar i Svenskt Näringsliv, Livs-
medelsföretagen samt även i LrF sedan maj 2019.

Detta är Svenska Ägg 

Svenska Ägg har under året haft verksam-
hetsledare, produktionsutvecklare, veteri-
närer samt kommunikatör i personal-
staben. Ett flertal samarbetspartners an-
litas utifrån behovet av kompletterande
specialistkompetenser och stödfunktioner. 

Svenska Ägg och samarbetspartners
Marie Lönneskog Hogstadius är verksamhetsledare och an-
svarar för den övergripande verksamheten, marknadskam-
panjen samt medlems- och mediakontakter. 
Birgitta Carlsson har varit vikarierande produktionsutveck-
lare och arbetar med produktionsoptimering och kvalitets-
säkring av äggproduktionen. Birgitta har ansvarar för
omsorgsprogrammen, remissyttranden, certifiering och
kompetensutveckling. 
Astrid Lovén Persson har arbetat med flertalet projekt under
året. 
Magnus Jeremiasson var Svenska Äggs veterinär fram till och
med sommaren och ansvarade för administration av den Fri-
villiga salmonellakontrollen samt Hälsokontroll spolmask.
Magnus var besättningsveterinär för ett flertal medlemsfö-
retag. 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. Efter sommaren började Anna Maria
Erixson, veterinär på Distriktsveterinärerna, jobba för
Svenska Ägg en dag i veckan. I oktober började veterinär
Bodil Wahlgren arbeta. Bodils specialistkompetens var foder. 
Carl-Göran Groth (enskild firma) har under året genomfört

besiktningarna inom omsorgsprogrammen. Carl-Görans spe-
cialistområde är ekologisk äggproduktion då han även arbe-
tar för KIWA med bland annat KrAV-certifiering.
Roland Käll (enskild firma) har under året genomfört besikt-
ningar inom omsorgsprogrammet. 
Åsa Odelros, Åsa Odelros AB, har under året varit projektle-
dare för de EU-finansierade djurvälfärdsprojekten vars främ-
sta syfte är kompetensutveckling. Åsa har också varit
sammankallande i Svenska Äggs referensgrupp eko samt i ar-
betsgrupp dioxin.
Magnus Thelander (enskild firma) har ansvarat för samman-
ställningen av inrapporterad packeri- och produktionsstati-
stik.
Elisabeth Secher, Pig Poultry Press AB, har varit ansvarig för
den ekonomiska redovisningen, administration kring
stämma och kontaktdagar samt frågor om medlemskap.
Sven Secher, Pig Poultry Press AB  har varit 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. 

Här ses Svenska Äggs personal, från vänster: Birgitta Carlsson, Pernilla Alsén, Carl-Johan Groth, Marie Lönneskog Hogstadius,
Roland Käll, Åsa Odelros samt ordföranden under 2019 Astrid Lovén Persson.



torbjörn Suneson
Aniagra Produktions AB
• Arbetsutskott

Lars knutsson
Bordsjö Skogar

gustaf rinman
Ekhovs Gård
• Certifieringsgrupp

Isabell gilbertsson
Stiernsunds Gård 
• Certifieringsgrupp

Mikael Ljungqvist
Swedfarm
(avslutade sitt uppdrag 
hösten 2019)

Peter Andersson, 
Vadsbo Ägg. Adjungerad
(producentrådets ordförande)

SFS-Svenska Äggs styrelse

robert Möller
Swedfarm. Adjungerad
(från och med hösten 2019)

Ordförande
Astrid Lovén Persson
• Arbetsutskott
• Certifieringsgrupp

Jimmy högberg
torggummans ägg

Vice ordförande
håkan Persson
Dava foods
• Arbetsutskott

kg Pettersson
KGs Ägg
• Arbetsutskott

Åsa Orrenius
Alvastra Gård
• Arbetsutskott
• Marknadsgrupp

hans Weilefors
Lantmännen

SFS-Svenska Äggs styrelse

Bengt göran Andersson
Kronägg

Magnus Bolin
Gotlandsägg
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Verksamhetsberättelse 
2019


