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2003 års bolagsstämma
Bolagsstämman äger rum fredagen den 26
mars 2004 klockan 12.30 på Hotell Högland i
Nässjö.
Vi avslutar kvällen med festmiddag.
Förkortningar
SJV – Statens Jordbruksverk
SMI – Statens Smittskyddsinstitut
SLV – Statens Livsmedelsverk
SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt
SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet
SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
AVEC – Association of poultry import and
export trade in the EU countries
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
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VD har ordet

Viktigt att kommunicera ut våra mervärden till
konsumenterna
År 2003 har varit ett omvälvande och hektiskt
år på många olika sätt. Målet för året har varit
att lägga upp en långsiktig kommunikation
gentemot våra viktigaste målgrupper. Det är
viktigt att konsumenter inser mervärdet i
svensk kycklingproduktion, det vill säga att
kycklingen är god, nyttig och säker och att den
är uppfödd under en av världens tuffaste
djurskyddsregler.
Oseriös import
Under året har det också varit viktigt att gå ut
med information till vår omvärld om vad
branschen idag konkurrerar mot; oseriös
import i form av en hög andel tillsatt vatten i
kycklingköttet och salmonellasmittade
produkter. Produkter som därför kan säljas till
låga priser. Livsmedelsverkets rapport om
salmonella i importerade produkter som
presenterades i februari bekräftade det som vi
länge varit rädda för. Att var femte parti
köttberedning som kommer in till Sverige var
smittat med salmonella! Flera av de
salmonellabakterier som hittades var också
resistenta mot vissa typer av antibiotika – det
vill säga att de kan vara mycket svåra att bota.
Genomlysning
Svensk Fågels stora utmaning under året har
varit att effektivisera produktionen och se över
onödiga kostnader. Branschens
Genomlysning, en kostnadsjämförelse med
Danmark, har gett medlemmarna möjlighet att
se över sina produktionskostnader (både de
som är självpåtagna och de kostnader som
åligger oss genom nationell lagstiftning) för att
kunna bli mera konkurrenskraftiga i framtiden.
Det är viktigt att materialet följs upp och
används så att vi har möjlighet att konkurrera
mot importen. Att branschen är liten är
ytterligare en konkurrensnackdel. Det är därför
viktigt att gemensamma lösningar arbetas fram
och tillämpas.
Dialog med politiker och journalister
Att öka dialogen med lokala opinionsbildare
har varit ett mål under år 2003. Det har
inneburit att Svensk Fågels medlemmar runt

om i landet har fått en större roll i att
kommunicera branschens frågor gentemot
lokala politiker och journalister. Strategin har
resulterat i att redan i början på året fick
branschen uppmärksamhet för den tuffa
situation som man brottas med. Svensk Fågels
medverkan i klustersamarbete på lokal nivå
(Sörmland) fick även uppmärksamhet hos de
lokalt förtroendevalda och ledde till
interpellationer, frågor och motioner till
jordbruksministern. Våra frågor har därefter vid
ett flertal tillfällen under året hamnat på
jordbruksministerns bord.
Svensk Fågel i media
Svensk kyckling och kycklingproduktion har
förekommit flitigt i media under 2003. Många
av artiklarna och inslagen är positiva för
Svensk Fågels medlemmar. Svensk
kycklingproduktion och svensk kyckling har
blad annat speglats i P1 Meny under en hel
timme! Men flera artiklar i bransch och
riks/regionalmedia har också uppmärksammat
branschens situation. Ett långt inslag sändes
bland annat i ”Uppdrag granskning” där
jordbruksministern åter ställdes inför
branschens problem.
Studieresor
Samvaron kring maten ska vara en social
upplevelse. Utöver att maten ger
välbefinnande ska den vara säker och inge
trygghet. Den svenska kycklingen är unik –
såväl avseende uppfödning som matkvalitet.
Att ordna studieresor till allmänhet och
journalister har även gett mig en positiv
upplevelse – tänk er se en journalist som är
ute i stallarna för att spela in ljudet av
kycklingarna till ett radioprogram! Att skapa en
upplevelse för våra svenska kockar och kunna
visa på hur råvarorna har producerats i Sverige
ger även dem ett mervärde att ta med sig hem
till sitt arbete. Positiva inslag om svensk
kyckling och bekräftelse från politiker och
media har varit återkommande under året
vilket visar att vår kommunikationsstrategi har
fått genomslag.
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Ursprungsmärkning
När 51 procent av den svenska befolkningen
tror att våra kycklingar sitter i bur och när
kända TV-kockar berättar lyriskt om den
franska kycklingen eftersom de, till skillnad från
kycklingar hemma i Sverige, får springa fritt –
då kan man bara konstatera att vi har mycket
kvar att göra. Det är svårt att anklaga
konsumenterna för att inte välja svenskt när
det inte finns någon ursprungsmärkning och de
flesta kycklingprodukter har svenskklingande
namn som Kajsa, Julle eller Enggårdens
kyckling! Att branschen äntligen har fattat
beslut om att kunna ursprungsmärka med
Svensk Fågels logotyp är ett led i att tydliggöra
den svenska kycklingen, som är kläckt,
uppfödd och slaktad i Sverige. Dessutom får
konsumenterna möjligheten att göra ett
medvetet val.
Frukostseminarium i juni
Svensk Fågel har under året tagit fram skriften
”Att veta vad man äter”. Ett ”Manifest” som
lyfter och fokuserar på de frågor som
branschorganisationen vill driva. Skriften har
varit mycket uppskattad, både internt och
bland opinionsbildare. Åtgången har varit
strykande och vi har under året gjort flera
nytryck.
Manifestet presenterades på ett
frukostseminarium i Stockholm i juni.
Seminariet var välbesökt och de viktigaste
journalisterna samt handel och
konsumentorganisationer fanns på plats. I
samband med seminariet presenterade
forskaren Lotta Berg sin studie om
benstörningar samt professor Bertil Kaiser från
Sahlgrenska sjukhuset presenterade de
senaste forskningsrönen om Campylobacter.
Seminariet visade på ett proaktivt agerande
från branschen efter vårens granskning av
svensk kycklingproduktion i framförallt
Svenska Dagbladet. Målsättningen med
seminariet var att visa upp att branschen
arbetar målmedvetet och långsiktigt och
ständigt försöker förbättra livsmedelsäkerhet

och djuromsorg. Rubriken var ”Kan man lita på
svensk kyckling?” Av deltagarna och de artiklar
som blev följden av seminariet kan man dra
slutsatsen att förtroendet för svensk kyckling är
hög.
Uppfödardagarna
Uppfödardagarna var ett lyft för mig och gav
mig möjlighet att få inhämta inspiration,
synpunkter och information från
medlemmarna. Avsikten med dagarna var att
kvalitetssäkra vårt djuromsorgsprogram, gå
igenom olika smittskyddsfrågor samt diskutera
marknadsläget och den ekonomiska
situationen i vilken vi befinner oss. Vid några
av mötena deltog lokala LRF-representanter
samt lokala politiker vid den avslutande
paneldiskussionen. Viktiga inslag var också att
informera om aktuell forskning inom
livsmedelsäkerhet och djuromsorg för att vi ska
kunna upprätthålla en hög kvalitet.
Återkommande frågor om benproblem och
livsmedelsäkerhet kan inte lösas på något
annat sätt än att ständigt inhämta ny kunskap här ligger Sverige långt framme och är ett
föregångsland. Detta har även bekräftats
genom ett studiebesök från EU:s
medlemsländer, som nyfiket och imponerade
fick ta del av svensk fågelköttproduktion.
Besöket var ett led i arbetet att inom EU införa
gemensamma djurskyddsregler på
slaktkyckling och där Svensk Fågels
djuromsorgsprogram används som modell.
Uppfödardagarna gav också möjlighet att
informera om Svensk Fågels verksamhet samt
att ta del av medlemmarnas synpunkter på vad
Svensk Fågel ska arbeta med.
Kritik mot branschen
Under året har branschen återigen utsatts för
en negativ kampanj från Förbundet Djurens
rätt. Organisationen har som mål att lägga ner
svensk animalieproduktion helt och hållet. Man
kan fundera över om målet på något sätt
gynnar konsumenterna eller kycklingarna i
Sverige? Att misskreditera svensk
animalieproduktion leder endast till att man
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öppnar upp än mer för importen. Svensk Fågel
skulle istället välkomna en konstruktiv dialog
med organisationer som bejakar en god
animalieproduktion.
Tillsammans skulle vi kunna arbeta med att
förbättra djuromsorgen. Svensk Fågel arbetar
med att ständigt förbättra djuromsorgen
samtidigt som konsumenterna ska ha säkra
livsmedel. Vår ambition är att ständigt förbättra
och hitta bra lösningar – men det får inte
innebära att produktionen i praktiken blir
omöjlig – det tjänar ingen på.
Camillas avgång
Slutligen var det med sorg men också med
förståelse som jag mottog meddelandet att
Camilla Littorin sagt upp sig och tackat ja till en
ny tjänst i Södermanland. En roligare och mer
inspirerad chef får man leta efter. Glada skratt
och fniss har präglat kansliet. Tio års
erfarenhet har också inneburit att branschen
tappat en viktig kompetens. Jag gratulerar
Sörmland som har fått en mycket kompetent
person och önskar henne lycka till i framtiden.
Det fortsatta arbetet
Lycka till vill jag också önska oss alla under
2004 när vi nu fortsätter vårt arbete med att
ytterligare förbättra svensk kycklingproduktion
och livsmedelssäkerhet. Vår största utmaning
blir att återfå en lönsamhet genom att
effektivisera och kommunicera ut fördelarna
med svensk fågelköttproduktion. Här har nu
medlemmarna en viktig roll att fylla när vi

framöver ska informera allmänheten om
branschens ursprungsmärkning! Vi kommer
dock inte att klara av att själva informera
konsumenterna. Här behövs det draghjälp från
politiker och handel. Lågpris är svårt att förena
med säkra livsmedel och god djuromsorg!
Ambitionen får därför inte vara att endast titta
på pris. Konsumenten vill ha säkra produkter
till vettiga priser. Jag skulle därför vilja se
handeln agera mer aktivt, på samma sätt som
man har gjort i burhönsdebatten. Hög andel
vatten i kycklingköttet, hög beläggningsgrad
och långväga transporter kan inte vara
förenligt med god djuretik, bra
livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och
hållbart miljöarbete. Det borde också vara i
handelns intresse att i en allt hårdare och
tuffare konkurrens inte enbart rikta in sig på
pris utan även på kvalitet och service! Det bör
ju ligga i allas ansvar och intresse att kunna
leverera säkra och bra produkter som
producerats på ett etiskt hållbart sätt – där har
den svenska kycklingnäringen och svensk
lantbruk kommit långt och ligger i täten!

Maria Donis
VD Svensk Fågel
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Fortsatt ökad konsumtion men importen ökar i
både volym och andel
Under rubriken ”Året som gått” berättar vi om
de viktigaste händelserna inom Svensk Fågel.
Konsumtion och produktion
Svenskarna fortsätter att äta allt mer kyckling.
År 2003 steg konsumtionen av kyckling för
tionde året i rad, och konsumtionen år 2003
var 14,3 kg per person. Detta är en ökning
med 4 % eller 0,6 kg per person sedan
föregående år (se figur 1).
Figur 1. Konsumtion per capita av
kyckling med och utan import

Figur 2. Konsumtion, produktion,
import och export av kyckling (kg
ton)
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Importen av kyckling till Sverige fortsatte att
öka och år 2003 uppgick importen till cirka 35
800 ton. Detta är en ökning med 14,3 % sedan
året innan och importens andel av den
svenska marknaden är nu 28 %. Exporten
minskade med 7 % till 7100 ton under år 2003
(se figur 2).

Djuromsorgsprogrammen
Svensk Fågels Djuromsorgsprogram för
produktion av matfågel består i grunden av två
delar. Det grundar sig på lagar och
förordningar men har sedan förstärkts genom
branschens egna krav. Den första delen av
regelverket omfattar uppfödningen och består
av ett klassningsprogram med 31 olika
bedömningspunkter omfattande två
huvudavsnitt där djurutrymmets och
biutrymmenas standard och skötsel bedöms
samt ett tredje avsnitt som omfattar skötseln
totalt. Med utgångspunkt från resultatet av
klassningen får stallet en högsta tillåtna
beläggning i kg/kvm. Den andra delens
regelverk omfattar hanteringen av djuren då de
skall lastas ut och transporteras till slakt samt
hanteringen på slakteriet fram t.o.m.
avblodning. Djuromsorgsprogrammet är inget
statiskt dokument utan förändras hela tiden
beroende på ändringar i lagar och föreskrifter
eller på ändrade värderingar inom branschen
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eller i vår omvärld. Svensk Fågel avrapporterar
minst två gånger per år till en av
Jordbruksverket sammansatt referensgrupp.
Djuromsorgsprogrammet diskuterades vid våra
uppfödarmöten i november och det finns
uppdaterat på vår hemsida.
Genomlysning
En kostnadsanalys av hela produktionskedjan
från avel, uppfödning till slakteri och förädling
genomfördes under 2003. Avsikten har varit att
se över och jämföra kostnadsbilden för varje
produktionsled i ett internationellt perspektiv.
Genomlysningen skall ligga till grund för hur
branschen ska kunna effektiviseras för att
stärka den svenska matfågelproduktionen och
möta importen. Genomlysningen har
presenterats vid branschmöten för de olika
grupperingarna inom branschen samt för
styrelsen. En uppdatering har därefter
genomförts med anledning av att LRF nu
genomför ett projekt där man jämför
produktionskostnader i primärledet med
Danmark, Finland och Tyskland.
Annonser
Svensk Fågel har under året uppmärksammat
den oseriösa importen i annonser i fack och
lokaltidningar. Annonserna tog upp den höga
andel vatten som finns i ett flertal produkter
från utlandet samt informerade om kryphålet i
våra salmonellagarantier. Information om
svensk fågelköttproduktion har också funnits i
skolmaterial. Vidare har nyttigheten med
kyckling och information om näringsvärde
annonserats i temanummer om mat.
Utbildning
Svensk Fågel har under året medverkat och
anordnat utbildning för framtida veterinärer,
agronomer, kockar och andra studenter.
Utbildning till medlemmarna sker också i
samband med branschmöten och genom
”Uppfödardagarna”.

Det Nordiska fjäderfäkonsulent- och
veterinärkonferensen
Svensk Fågel arrangerade tillsammans med
Svenska Ägg den Nordiska fjäderfäkonsulentoch veterinärkonferensen 2003. Konferensen
ägde rum den 20-22 november och hölls på
SAS Royal Park Hotel i Frösundavik,
Stockholm. Det var cirka 140 deltagare från
alla de nordiska länderna. Deltagarna kunde
lyssna på allt ifrån föreläsningar om aviär
influensa, transporter, kvalster, benhälsa,
vancomysinresistens till hur man ska undvika
korskontaminering i foderanläggningar.
Arrangemanget var lyckat och deltagarna
kunde åka hem med ny kunskap och nya
erfarenhet.
Trycksaker och pressmeddelanden
Ett flertal trycksaker har under året tagits fram:
Manifestet ”Att veta vad man äter” kan ni läsa
mer om under VD-ordet. Dessutom har
Djuromsorgsprogrammet uppdaterats och nya
krav har förts in under året. Annat material som
utkommit och uppdaterats är ”Visste du att…,”
som innefattar kort information om svensk
kycklingproduktion. Två foldrar om
salmonellakontroll och djuromsorg finns även
att beställa. Livscykelanalys om kyckling – som
innehåller en kort information om hur svensk
matfågelproduktion påverkar vår miljö kan
också fås från kansliet. Slutligen har en rad
pressmeddelanden publicerats som du finner
på Svensk Fågels webbplats,
www.svenskfagel.se
Faktablad
Svensk Fågel har genom pengar från KULM
(Kompetensutveckling av lantbrukare inom
miljöområdet) tagit fram två faktablad. Det ena
tar upp fotproblem hos slaktkyckling och
kalkon, dess orsaker och möjligheter till att
förebygga dem. Det andra faktabladet
behandlar benförändringar och
rörelsestörningar hos slaktkyckling. Även här
diskuteras orsaker, vad som gjorts och vad
som kan göras i framtiden. Båda faktabladen
har skrivits av veterinär Charlotta Berg, SLU,
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Skara tillsammans med Svensk Fågels
rikslikare Ingvar Andersson.
Samarbete med LRF
Under en längre tid har branschen samarbetat
med LRF och medverkat i en rad olika projekt.
Under året har också ett samarbetsavtal
tecknats. Den svenska lantbruksnäringen har
nu samlat sig för att diskutera och komma på
konkreta projekt för att marknadsföra svensk
mat baserad på svenska råvaror. Intresset och
viljan är stor och förhoppningsvis ska det
resultera i något positivt inom en snar framtid.
Svensk Fågel blev inbjuden i november till ett
möte tillsammans med andra företrädare inom
jordbruksnäringen för att lägga upp en
kommunikationsplan för jordbruksproduktionen
i Sverige. Svensk Fågel deltar aktivt i arbetet
med förhoppning att ett kraftfullt manifest för
den svenska jordbruksproduktionen sjösätts
och att en hållbar kommunikationsplan antas
och genomförs.
Aviär influensa i Nederländerna och
Newcastle i Sverige
Aviär influensa drabbade Nederländerna under
våren. Självklart är det en katastrof för ett land
som har en stor andel av världsmarknaden.
Upp mot 30 miljoner fjäderfä fick avlivas och
man ställdes inför stora praktiska problem, inte
minst vad gällde avlivning och destruering.
Sjukdomen har inneburit en kostnad på cirka
200 miljoner Euro för den holländska näringen
och EU:s skattebetalare. Sjukdomen har
tidigare funnits i flera europeiska länder, men
aldrig i Sverige. Därför höjdes beredskapen
kraftigt hos Svensk Fågels medlemmar.
I Hedemora i Dalarna, konstaterades i några
hobbybesättningar (duvor, kalkon och höns)
Newcastle sjuka. Trots att ingen kommersiell
fjäderfäproduktion fanns inom skyddszonen
och övervakningszonen så drabbades
näringen av exportförbud mot tredje land av
såväl kläckägg som kycklingprodukter.
Tekniska handelshinder för att skydda sin
egen näring är aldrig välkommet om det inte

finns godtagbara smittskyddsskäl. Det var
därför olyckligt att länder som Ryssland och
Estland utnyttjade sådana tillfällen. Här är det
viktigt att våra myndigheter och politiker kraftigt
ifrågasätter detta eftersom det hämmar vår lilla
export och kan innebära exportförbud i upp till
ett år.
Resultat av 2003-års
campylobacterundersökningar
Under 2003 har det totalt analyserats uppemot
13 000 prover inom campylobacterprogrammet. Totalt under året var drygt 17
procent av samtliga provtagna slaktgrupper
förorenade med campylobacter vid ankomst till
slakteriet. Efter slakt – före kylning kunde
campylobacter påvisas i halsskinnen hos 21
procent av slaktgrupperna, vilket också
överensstämde väl med en studie som
utfördes av Livsmedelsverket (Mikroprofil
projektet 02-09 – 03-08). Campylobacternivån
varierar med årstiderna, årets topp i augusti
var dock högre än vi sett tidigare år.
Fortfarande råder det relativt stor variation
mellan uppfödare och även slakterier när det
gäller campylobacternivån. Förutom
campylobacter i själva uppfödningen kan även
förorenade lådor och containrar vid transporten
av fåglarna medverka till att flockar blir
förorenade med campylobacter.
Sedan början på 1990-talet utgör
campylobacter den vanligaste orsaken till
bakteriella tarminfektioner på människor.
Under de senaste sex åren har antalet
inhemskt smittade personer legat omkring
2 500/år. De vanligaste orsakerna till
campylobacterinfektioner är i dag:
utlandsvistelse, vatten, opastöriserad mjölk,
kontakt med lantbrukets djur, kontakt med
husdjur, ”grillning” och kycklingkött.
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Tillväxtsamtal
Trycket från utlandet med billigare produkter
och därmed sämre lönsamhet för det svenska
lantbruket har inneburit en debatt om framtiden
för svensk animalieproduktion. Arbetet inom
regeringen pågår även för fullt för att se över
möjligheten att öka tillväxten i Sverige.
Näringsministern har haft möte med bland
annat Livsmedelsindustrin och LRF. Konkreta
förslag och kostnadsjämförelser från
fågelköttsnäringen har begärts in från
departementet. En större förståelse för våra
mervärden, våra produktionsvillkor och hjälp
för att kunna exportera är därför välkommet.
Men det är bråttom och viktigt att konkreta
åtgärder presenteras inom en snar framtid.
Export av svenska livsmedel är välkommet och
vi ser helst att det är baserat på svenska
råvaror!
Remisser
Svensk Fågel är en remissinstans för frågor
som rör bland annat livsmedel, djurskydd och
miljö. Nedan följer några remisser som har
behandlats och besvarats av Svensk Fågel:
(Remissvaren går att läsa på vår hemsida)
•

Förslag till förordning om djurtransporter

•

Betänkandet från Transportutredningen

•

Hygienpaket om livsmedel

•

Remiss angående föreskriftsändring om
animaliskt avfall

•

Översyn av regler om antalet tillåtna djur
per hektar i jordbruksföretag

•

Förslag till föreskrifter om ändring i
Jordbruksverkets föreskrifter om
hanteringen av vissa djurarter vid slakt
eller annan avlivning

Forskning
Svensk Fågels ambition är att ständigt
utveckla, förbättra och höja kvaliteten inom
branschen och delfinansierar därför en rad
olika forskningsprojekt:
•

Benstudie i samarbete med SLU Skara
och veterinär Charlotte Berg.

•

Campylobacter i samarbete med SLV,
SJV, SVA och med finansiering av EUkommissionen.

•

Campylobacter med SIK och Sahlgrenska
sjukhuset.

•

Åtgärder för att förbättra benhälsan genom
olika näringsrekommendationer och
skötselåtgärder i samarbete med AgrD
Lotta Waldenstedt, SLU Uppsala.

•

Projekt om clostridios som förorsakar
tarminfektioner hos kycklingar.
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organisationer, forskare och företrädare för
branschen.

Kansliet
Personalförändringar har skett med anledning
av Camilla Littorins uppsägning. Som extra
resurs har därför Magnus Thelander kommit in
för att ansvara för specifika projekt i form av
remissärenden och förberedelse av Nordiska
fjäderfäkonsulent- och veterinärkonferensen.

•

Övriga anställd är följande:
Johan Lindblad
Ruta Stenbeck
Agneta Kugelberg

Omsorgsgruppen inom Svensk Fågel.
Består av Svensk Fågels representanter i
Jordbruksverkets referensgrupp. Här
diskuteras förändringar och förbättringar av
produktionen samt omsorgsprogrammet.

•

Svensk Fågel är huvudman för
hälsokontrollprogrammet för slaktkyckling
avseende koccidios och clostridios. För att
handha hälsokontrollprogrammet har en
djurhälsonämnd inrättats. Den består av
representanter för branschen, SVA,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och
Sveriges Lantbruksuniversitet.

•

Försäkringsgruppen som består av
representanter för uppfödare, kläckerier,
företrädare från Agria och Svensk Fågel.
Här diskuteras försäkringslösningen för
Svensk Fågels medlemmar.

•

Beredningsgruppen (SLF) – Stiftelsen
Lantbruksforskning – har en grupp för
matfågelproduktion där företrädare för
branschen, SVA och SLF går igenom och
beviljar medel till forskningsprojekt inom
matfågelproduktionen.

•

Kalkongruppen. Gruppen organiserar
samtliga kalkonproducenter,
kalkonkläckerier och kalkonslakterier.

•

Föreningen för smittskyddskontroll av
fjäderfä. Föreningen utgörs av de
organisationer, föreningar och företag som
idag handlar med, ställer ut, tävlar med
samt idkar avel och produktion av fjäderfä i
Sverige.

•

Campylobacternämnden. Handhar frågor
om campylobacterkontrollprogrammet.
Svensk Fågel är huvudman för

Ingvar Andersson, anställd av Agria, anlitas
som rikslikare för klassning och kontroll av
medlemmarnas stallar.
Ny ordförande
På stämman i Borås valdes Göran Groth till ny
ordförande. Göran Groth kommer från Horns
Säteri. Göran har förutom ett konventionellt
lantbruk bland annat kycklinguppfödning på
utgården Ekensberg. Sitt första år som
ordförande har bland annat inneburit att göra
politiker och beslutsfattare medvetna om den
svåra situation matfågelproducenterna
befinner sig i.
Arbetsgrupper
Inom branschen finns ett antal grupperingar
som tillsammans med kansliet arbetar med
specifika frågor. I andra grupper sitter
representanter för Svensk Fågel tillsammans
med företrädare för olika myndigheter och
verk. Syftet med gruppernas arbete är att
ständigt utveckla och förbättra Svensk Fågels
verksamhet.
Svensk Fågel arbetar i följande grupper:
•

Uppfödargruppen. Behandlar frågor som
är av intresse för uppfödare.

•

SJV: Referensgrupp för matfågel. Består
av representanter för Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, djurskydds-
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•

programmet. I nämnden deltar även SJV,
SLV, SMI och SVA.

•

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare.
Denna stiftelse ska stödja och utveckla
svensk kycklingproduktion i samklang med
såväl konsumenternas förväntningar som
samhällets övriga krav och regler
beträffande kvalitet och miljömål. Stiftelsen
administreras av Svensk Fågel.

•

Veterinärsamordningsgrupp. Samverkan
mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverkets
förordnade veterinärer och personer från
Svensk Fågel. Gruppen diskuterar alla
frågor som berör djurkontroll, slakt och
hygienfrågor.

•

Svensk Fågel ingår som en grupp inom
Studs – Större utbrott av smittsamma
sjukdomar – som leds av Jordbruksverket.
Syftet är att utreda hur vi ska hantera
smittsamma utbrott.

•

SUG – Smittutredningsgruppen. Gruppen
består av representanter från Agria och
Svensk Fågel. Gruppens syfte är att utreda
och komma med förslag till åtgärder vid
utbrott av sjukdomar som är svåra att
diagnostisera.

Medlemmar i Svensk Fågel
Medlemsstatistik
Uppfödare
Kläckerier
Slakteriföretag
Fodertillverkare
m.fl.
Övriga
medlemmar
Totalt

Övriga möten
Branschmöten
Arbetsutskott
Styrelsemöten
Uppfödarmöten
Stämman
Olika grupper kan bildas beroende på vilka
frågor som ska behandlas. Grupperna kan
vara fasta eller drivas i projektform och
upplösas när frågan är färdigbehandlad.
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2003
173
4
6
3

2002
181
4
9
3

2001
180
4
9
3

2000
176
4
9
8

15

17

65

62

201

214

261

259

Styrelsen

Roland Bengtsson
uppfödare

Göran Groth
ordförande
uppfödare

K-G Jahn
uppfödare

Bengt Ingvarsson
kläckeriföretag

Björn Magnusson
kläckeriföretag

Ulf Bergenudd
slakteriföretag

Jan Håkansson
slakteriföretag

Vakant
slakteriföretag

Anne Utter
fodertillverkning och
övriga

Maria Donis
Svensk Fågel,
VD fr.o.m. 031001

Camilla Littorin
Svensk Fågel
VD t.o.m. 030930
Suppleanter till uppfödare är :
Jenny Andersson
Ronny Erlandsson
Per Lindahl
Suppleanter till kläckeriföretag är:
Lennart Palmén
Bengt Persson
Suppleanter till slakteriföretag är:
Curt Lagerberg
Vakant
Vakant

Revisor:
Björn Sténson
Suppleant:
Kristina Ahlstrand
Lekmannarevisor:
Yvonne Rydberg
Suppleant:
Jan Weijber

Suppleant till fodertillverkning och övriga är:
Lars Pettersson
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Resultaträkning Svensk Fågel Service AB
2003-01-01
2003-12-31

2002-01-01
2002-12-31

6 638 599
5 801 637
12 440 236

5 719 750
5 620 885
11 340 635

-17 655
-9 006 778
-3 373 895
-46 652
-12 444 980

-19 730
-7 374 952
-3 830 061
-47 206
-11 271 949

-4 745

68 686

31 486
0
31 486

52 316
-1 998
50 318

26 742

119 004

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Lämnat koncernbidrag

-26 699
-28 000

-41 173
-26 900

RESULTAT FÖRE SKATT

-27 957

50 931

Skatt på årets resultat

-22 428

-34 586

ÅRETS RESULTAT

-50 385

16 345

(SEK)
Rörelsens intäkter m.m.
Serviceavgifter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
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Balansräkning Svensk Fågel Service AB
(SEK)

2003-12-31

2002-12-31

85 495

109 285

85 495

109 285

Summa anläggningstillgångar

85 495

109 285

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

23 616

38 961

23 616

38 961

68 726
176 659
593 023
1 814 835

18 613
164 502
156 157
1 815 394

2 653 243

2 154 666

Kassa och bank

4 983 391

4 934 313

Summa omsättningstillgångar

7 660 250

7 127 940

SUMMA TILLGÅNGAR

7 745 745

7 237 225

100 000
20 000

100 000
20 000

120 000

120 000

512 254
-50 385

495 909
16 345

461 869

512 254

Summa eget kapital

581 869

632 254

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

333 203

306 504

Summa obeskattade reserver

333 203

306 504

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderförening
Skulder till intresseförening
Skulder till uppfödare (Agria)
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 387 606
1 308 930
0
2 644 598
514 095
975 444

1 352 769
1 291 137
4 000
480 064
181 896
2 988 601

Summa kortfristiga skulder

6 830 673

6 298 467

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

7 745 745

7 237 225

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Kortfristiga fodringar
Kundfodringar
Skattefodran
Övriga fodringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktirkapital 1000 aktier á nom. 100 kr
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Resultaträkning föreningen Svensk Fågel
2003-01-01
2003-12-31

2002-01-01
2002-12-31

36 450

37 551

36 450

37 551

-46 657

-37 898

-46 657

-37 898

-10 207

-347

18 383
52 107
20

14 994
-106 603
101

70 510

-91 508

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

60 303

-91 855

Bokslutsdispositioner
Erhållet koncernbidrag

28 000

26 900

RESULTAT FÖRE SKATT

88 303

-64 955

ÅRETS RESULTAT

88 303

-64 955

(SEK)
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från aktier och andelar
Värdereglering kortfristiga placeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

16 Svensk Fågel Verksamhetsberättelse 2003

Balansräkning föreningen Svensk Fågel
(SEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

2003-12-31

2002-12-31

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

1 308 930

1 291 137

1 308 930

1 291 137

590 221

519 731

41 506

41 487

Summa omsättningstillgångar

1 940 657

1 852 355

SUMMA TILLGÅNGAR

2 095 657

2 007 355

160 000

160 000

160 000

160 000

1 847 354
88 303

1 912 310
-64 955

1 935 657

1 847 355

Summa eget kapital

2 095 657

2 007 355

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 095 657

2 007 355

Inga
Inga

Inga
Inga

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fodringar
Fodringar hos dotterföretag

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Detta är Svensk Fågel
Svensk Fågel representerar 99 procent av matfågelproduktionen i Sverige.
Medlemsföretag är Spira AB (Kronfågel), Guldfågeln AB, Torsåsens Fågelprodukter
AB, Lagerbergs Kyckling AB, Knäreds Kyckling AB, Ingelsta Kalkon AB och Bangs
Fjäderfäslakteri AB samt avelsidkare, kläckerier, uppfödare och fodertillverkare – det
vill säga hela producentkedjan.
Svensk Fågel, Box 556 33, 102 14 Stockholm.
Tel: 08-667 17 20 Fax: 08-667 17 06
www.svenskfagel.se
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