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Styrelsen
Resultat- och balansräkning

2005 års bolagsstämma
Bolagsstämman äger rum fredagen den 24
mars 2006 klockan 13.00 på Stora Hotellet i
Jönköping.
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
SLF – Stiftelsen Lantbruksforskning
AVEC – Association of poultry import and
export trade in the EU countries
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

Foto omslag: Hans Carlén
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VD har ordet

Det är skillnad på fågel och fågel

Sakta men säkert börjar konsumenterna inse
skillnaden mellan svensk kyckling och kalkon
jämfört med importerat. Åter igen kan vi se att
konsumenterna värdesätter det jobb som
branschen lagt ner under många år.
Livsmedelssäkerhet och djuromsorg har en
större betydelse i dag och konsumenterna
visar gång på gång i undersökningar att man
har ett mycket högt förtroende för svensk
kyckling.
År 2005 innebar ett trendbrott med en ökad
konsumtion av svensk kyckling, men trots detta
fortsätter importen att öka. Alltmer uppmärksammas också vad som skiljer svensk kyckling
från importerad. Genom branschens enhetliga
ursprungsmärkning har vi förenklat för konsumenterna att göra medvetna val i butiken
och nu är det upp till bevis! I dessa dagar
känns det tryggt att jobba i en bransch som är
proffsig i sitt arbete och tack vare; kompetens,
erfarenhet och kontroll, har gjort att Sverige är
ett av de länder som bör vara bäst rustade att
hantera fågelinfluensan. Trots tuff konkurrens
mellan företagen och en kärv ekonomisk
situation så är man beredd att i skarpt läge
stötta och backa upp varandra. Dessa faktorer
har byggt upp en modell som länge präglat
Sverige; livsmedelssäkerhet, djuromsorg och
samsyn – en modell som vi ska vara stolta
över.

hela tiden förstärka livsmedelssäkerheten och
djurskyddet genom forskning och utbildning.
Det långsiktiga arbetet och målet ligger fast,
vilket är att fortsätta informera om svensk
kyckling och kalkon för att öka konsumtionen i
Sverige.
Vi har en tuff vår med hotet om fågelinfluensa
hängande över oss men stödet från konsumenterna känns bra. De första månaderna
har börjat bra, med förhoppning att det
kommer att hålla i sig. Kommer konsumtionen
att minska i Sverige på samma sätt som i t ex
Frankrike och Italien? Nej det förefaller inte så,
vi tycks ha konsumenternas berättigade förtroende. Men år 2006 kommer förmodligen bli
ett prövningens år!
Maria Donis, VD
Svensk Fågel

Den stora utmaningen framöver ligger i att inte
bli sammanblandade med andra produktionsformer av fjäderfä som ligger utanför Svensk
Fågels verksamhetsområde. Det ligger hos var
och en (såväl näringens medlemmar, myndigheter som övrig expertis) att se till att korrekt
information förs fram till allmänheten.
Informationen har hittills fungerat bra och
branschen har en mycket bra dialog med
myndigheterna. I skarpa lägen finns inarbetade
rutiner för informationsutbyte och beredskapen
känns bra. Nu gäller det bara att se till att
konsumenterna har fortsatt förtroende för
svensk kyckling och kalkon. För vår del gäller
det att fortsätta arbeta förebyggande med
samma rutiner och kontroller som tidigare och
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Konsumtionen av svensk kyckling ökar igen

Under rubriken ”Året som gått” berättar vi om
de viktigaste händelserna inom Svensk Fågel.
Konsumtion och produktion
Svensk Fågel har gjort förändringar i statistikbearbetningen för att få bättre grepp på hur
den egentliga konsumtionen ser ut. Därmed
kommer också mer jämförbara och tillförlitliga
värden att användas mellan inhemskt producerad och importerad kyckling. Detta kommer
initialt att innebära ett kraftigt hopp nedåt av
konsumtionen men skall därefter spegla en
korrekt siffra på hur mycket vi egentligen konsumerar av svensk kyckling.
Statistiken kommer i år att redovisas i rent kött
fast med den gamla modellen i streckade gråa
linjer. Vikten av ben och inkråm kommer därmed att försvinna. Med jämförbara mått ses en
fortsatt konsumtionsökning och det överensstämmer med trenden där vi går över till att äta
mer styckade och förädlade produkter med
kryddor och marinad från världens alla hörn
(se figur 1).
Figur 1. Konsumtion per capita av kyckling
med och utan import

Figur 2. Konsumtion, produktion, import
och export av kyckling (kiloton)

160
140
120
100
80
60
40
20

16,0
14,0

0

12,0

2001

10,0
kg

Importen av kyckling till Sverige fortsatte att
öka, dock inte lika kraftigt som tidigare år, och
år 2005 uppgick importen till cirka 45 000 ton.
Detta är en ökning med 16,8 % sedan året
innan och importens andel av den svenska
marknaden är nu 40,7 % (33 % med gamla
statistikmetoden). Exporten ökade med 10 %
till 5 500 ton under år 2005 (se figur 2)
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Svensk Fågels medlemmar producerade under
året 71,5 miljoner kycklingar, en ökning med
0,9 miljoner sedan år 2004. I ton räknat blev
produktionen 71 700 ton, d.v.s. en ökning med
2,9 % jämfört med året innan. Svensk fågels
medlemmar står för 98,7 % av den inhemska
produktionen.
Omvärlden
Den brasilianska exporten fortsätter att växa
och Brasilien har nu gått om USA som
världens största exportör av fågelkött. Från år
1973 har produktionen ökat med 3 500 % (se
figur 3) och exporten har nått 1 922 miljoner
ton, dvs. en ökning med 4338 % på 30 år!
Produktion av foder (sojakostnaden är lägst i
världen!), bra klimat och låga arbetskostnader
skapar fantastiska förutsättningar för att
producera världens billigaste kyckling.

Figur 3. Slaktkycklingproduktion i
världen (kiloton)
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Enbart sojaproduktionen i Brasilien har ökat de
senaste 5 åren med 25 % årligen och tillgång
till mark verkar inte vara något problem. Vilka
eventuella konsekvenser det har på regnskogen, världens lungor, framgår tyvärr inte!
Ytterligare en förklaring till förhöjd avkastning
beror på att teknologin förbättrats och därmed
har effektiviseringen per hektar mark
ökat. Produktionen är förlagd till delar av
Brasilien där klimatet är gynnsamt och endast
kräver enkla billiga stallar. Låg arbetskostnad
tillåter att vissa styckningsmomentet sker
manuellt och man kan därför ta fram produkter
som inga automatiserade maskiner klarar av.
Dessa fördelar leder till att Brasilien ständigt
utökar sina marknadsandelar på världsmarknaden och gör sig alltmer synliga och
starka.
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Viktiga frågor under året

Importen
Importen, eller införsel av köttberedningar från
i första hand andra EU-länder är branschens
största problem. Importandelen fortsätter att
öka – dock inte i samma omfattning som
tidigare. Förutsättningarna som vi slåss under
är helt olika och mestadels till nackdel för den
svenska produktionen. För att möta importen,
måste vi bli ännu rationellare och effektivare i
alla led. Genomlysningen som gjordes år 2003
har varit ett verktyg för att tydliggöra
branschens kostnader. Men det finns en
ekonomisk lägsta nivå och
lönsamhetsförbättring måste snarast ske om vi
ska kunna fortsätta producera en högkvalitativ
salmonellafri kyckling. Olika åtgärder har
införts såsom bland annat avräkningspris på
slaktad vikt samt olika strukturförändringar i
produktionen för att effektivisera och höja
kvaliteten så mycket som möjligt.
Förhoppningsvis är detta redskap som kan
användas för att optimera såväl slakt som
filéutbyte och på så vis öka värdet på det som
produceras. Näringen har mycket seriöst åtagit
sig att se över sina kostnader – nu väntar vi på
resultat. Ingen kan anklaga branschen för att
inte kunna leverera en prisvärd kyckling som
håller hög kvalitet. Vi förväntar oss att
konsumenten också inser detta!
EU:s nya djurskyddsdirektiv för kycklingar
EU:s nya djurskyddsdirektiv för kycklingar ska
förbättra och säkerställa djurskyddet inom hela
EU, vilket kommer att medföra ökade
kostnader för många länder. Som en
konsekvens av detta kommer kycklingnäringen
att konkurrera på mer lika villkor. Förebilden till
det nya förslaget är Svensk Fågels
Djuromsorgsprogram. Synpunkter på detaljer i
förslaget har lämnats och den övergripande
kritiken från Svensk Fågel är att förslaget är ett
direktiv istället för en förordning, vilket innebär
att regleringarna inte blir lika effektiva och
likartade i samtliga EU-länder. Argumentet för
ett direktiv har varit att den enskilda
medlemsstaten ska ha möjlighet att införa
striktare regler. Tyvärr kan den möjligheten

bidra till olikheter inom unionen och därmed
olika ekonomiska förutsättningar som följd.
Svensk Fågel välkomnar dock förslaget att det
införs en högsta nivå när det gäller beläggning
i stallarna. I många andra EU-länder har det
fram tills nu inte funnits några djurskyddsregler
över huvud taget.
Jordbruksministrarna såväl som näringen inom
EU måste också inse att om konsumenterna i
framtiden ska ha ett förtroende för
kycklingbranschen så måste konsumenternas
berättigade krav på säkra livsmedel och god
djurhållning uppfyllas. Uppfyller vi dessa krav
kan vi inte bli anklagade för att vi inte lyssnat.
Sedan gäller det att konsumenten handlar det
han/hon begärt, och är beredd att betala för de
krav som ställts!
Hygienpaketet
En ny EU-förordning om offentlig kontroll av
animaliska livsmedel skall träda i kraft den 1
januari 2006. Förordningen innebär bland
annat att företag som vill att företagsanställd
personal skall få utföra besiktning efter slakt av
fjäderfä måste uppvisa att man under minst 12
månader har tillämpat god hygienpraxis och
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point) med goda resultat.
Den företagsanställda personalen ska ha
kunskaper som motsvarar
yrkeskvalifikationerna för officiella assistenter.
Livsmedelsverket har aviserat att detta kan få
stora konsekvenser för användningen av
besiktningsbiträden på fjäderfäslakterierna
med en merkostnad på ca 40 miljoner kronor!
Svensk Fågel har under året haft diskussioner
med Livsmedelsverket för att försöka hitta
lösningar som inte ska innebära orimliga
kostnader för branschen. Genom att
kombinera utbildning med praktik på
anläggningen kan kostnaderna begränsas.
Svensk Fågel håller fortsatt dialog med
Livsmedelsverket.
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Dekontaminering
Frågan om att tillåta dekontaminering har
aktualiserats under året efter att USA drivit
frågan. EU-kommissionen presenterade ett
förslag till förordning; "specific conditions for
the antimicrobial treatment of food of animal
origin" vilket bland annat öppnar upp för
möjligheten att dekontaminera (reducera
antalet bakterier med vissa godkända kemiska
substanser) slaktkroppar. Bakgrunden är att
USA vill exportera kyckling till EU och för att
kunna göra det så måste dekontaminering
vara tillåtet inom EU. I USA är det tillåtet med
dekontaminering för att t ex reducera salmonella och andra bakterier som kan ge
matförgiftning. Reduktionen är inte fullständig,
vilket innebär att dekontaminering inte är ett
alternativ till hygienprogram i primärproduktionen, under transport till slakteri och
på slakterier och förädlingsanläggningar.
Branschens ståndpunkt är att man inom EU i
första hand skall arbeta förebyggande för att
minimera förorening av produkter. Svensk
Fågel arbetar aktivt för att förslaget inte skall
antas av EU, om förslaget kommer att antas är
Svensk Fågels ståndpunkt att alla dekontaminerade produkter skall märkas –
”dekontaminerad”. Även om EU godkänner
dekontaminering av kyckling så har branschen
enats om att inte förutsättningslöst införa
dekontaminering utan fortsätta med det idag
väl fungerande hygienprogram för att säkerställa hög livsmedelssäkerhet.
Lantmännen ny ägare till Spira/Kronfågel
Holding
Den första mars 2005 kom, efter långdragna
diskussioner, ett meddelande från LRF att
affären kring Spira var slutförd. Länge hade
diskussionerna pågått och det var många som
undrade hur det skulle bli. Att ägarskapet även
framöver kommer att ligga under svensk flagga
välkomnades av många medlemmar. Den nya
ledningen fick direkt tuffa utmaningar att jobba
med, mycket beroende på händelser i omvärlden som ingen kunnat råda över. Som

marknadsledare bär man ett tungt ansvar att
driva utvecklingen framåt genom t ex omstruktureringar, produktutveckling och markandsföring. De nya ägarna har aviserat att kundfokus skall öka – vilket endast kan vara till
branschens fördel och vi ser med spänning
fram mot nya idéer och produkter inom
branschen.
Nedläggning av pälsdjursnäringen –
konsekvenser för branschen
En annan stor fråga för branschen har varit
regeringens förslag om nedläggning av
pälsdjursnäringen där fler än 230 pälsdjursfarmare blir drabbade. Frågan har stor
ekonomisk betydelse för branschen som
avsätter animaliska bi-produkter från slakterierna till minkfoder. Remissvar har lämnats
och uppvaktning har skett hos Miljö- och jordbruksutskottet för att uppmärksamma dom på
konsekvenserna utanför pälsdjursnäringen.
Information har även lämnats till Jordbruksdepartementet.
Ingen koppling mellan VRE hos kyckling
och resistens hos människa
På en presskonferens den 2 juni presenterade
STRAMA, Smittskyddsinstitutet och Statens
Veterinärmedicinska Anstalt den gemensamma rapporten SWEDRES/SVARM.
Rapporten ger en bild av antibiotikaförbrukningen och antibiotikaresistensläget hos
människa och djur. Andelen vancomycinresistenta enterockocker (VRE) fortsätter att
öka på kyckling. Tillsammans med forskare
från SVA fortsätter vi därför att följa utvecklingen. Det är dock viktigt att påpeka att man i
dag inte hittat någon koppling mellan VRE på
kyckling och fall av VRE hos människa. Det
ideala vore att få bort VRE helt, men trots flera
års forskning vet vi i dag inte var bakterierna
kommer ifrån, hur de sprids och framför allt
inte hur vi kan bli av med dem. Den typ av
antibiotika som kan leda till vancomycinresistens har inte använts inom svensk
djuruppfödning under de senaste 20 åren.
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VRE finns även hos kycklingar i andra länder,
men eftersom vi i Sverige använder mer
förfinade och känsliga mätmetoder så är det
svårt att jämföra den statistik som finns. I
exempelvis Danmark och Norge är det
vanligare att kycklingarna har VRE än i
Sverige. Precis som fallet med campylobacter
så försvinner VRE när man tillagar kycklingen.
Som alltid med rått kött är det viktigt att ha bra
hygien vid tillagningen och tänka på att diska
kniv och skärbräda noggrant. "Aktuellt" sände
ett 10 minuter långt inslag med anledning av
SVARM-rapporten, där experter kunde
försäkra att äta svensk kyckling inte på något
sätt utgör en risk.
Fågelinfluensan
Fågelinfluensa, eller aviär influensa (AI), är
den allvarligaste sjukdomen som kan drabba
fjäderfä (framförallt tamhöns och kalkon).
Sjukdomen orsakas av ett virus som kan ge
upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med
mycket hög dödlighet hos fåglar. Bland vilda
fåglar, framför allt sjöfåglar, som gäss och
änder, är viruset relativt vanligt förekommande,
men då ofta i en mildare form. AI förekommer
sporadiskt världen över, och under de senaste
åren har ett omfattande utbrott grasserat i
Sydostasien.
Tack vare den sedan tidigare mycket goda
beredskapen avseende smittsamma sjukdomar är branschen och myndigheterna
mycket väl förberedda vid ett eventuellt utbrott
av fågelinfluensa. Såväl Jordbruksverket och
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som
Svensk Fågel har gjort förberedelser för att
snabbt kunna få igång en krisorganisation som
kan bekämpa ett eventuellt utbrott av fågelinfluensa i en svensk fjäderfäbesättning.
Beredskapen innefattar direkta åtgärder i
drabbade besättningar, men också smittspårning och olika typer av beslut för att hindra
att sjukdomen sprids samt information till
djurägare, allmänhet, media m.fl.

beredskapen ytterligare. Samarbete sker med
andra EU-länder och med andra laboratorier
som utför diagnostik av fågelinfluensa.
Nationellt sker också bred samverkan mellan
olika myndigheter.
Under hösten har Svensk Fågel informerat
medlemmarna genom brev, medlemstidningen
Fjäderfä, Svensk Fågels webbplats samt
genom uppfödarmöten och branschmöten.
Myndigheter har varit inbjudna och medlemmarna har kunnat ställa frågor om allt som rör
fågelinfluensan.
IKEA väljer svensk kyckling
Från och med i somras valde IKEA att servera
svensk kyckling i sina restauranger på varuhusen runt om i världen. Företaget räknar med
att sälja uppemot tre miljoner portioner kycklingpytt om året. Peter Carlström, sortimentschef på IFS AB, som ansvarar för alla IKEA
restauranger runt om i världen, menar i ett
pressmeddelande från Svensk Fågel att det
svenska kycklingköttet idag håller den högsta
kvaliteten i världen. Genom att servera svensk
kyckling kan IKEA fortsätta erbjuda restauranggäster i hela världen en säker och god mat.
Detta var ytterligare ett bevis på att Svensk
Fågels medlemmars arbete med att hela tiden
ligga i täten för livsmedelskvalitet och djurhälsa
ger resultat.

Jordbruksverket och SVA följer utvecklingen i
världen och arbetar hela tiden för att förbättra
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Verksamhet inom svensk Fågel

Djuromsorgsprogrammet
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.

ProSanitas
För att kontrollera att Djuromsorgsprogrammet
och djurskyddslagen efterlevs granskar det
oberoende certifieringsorganet ProSanitas
hanteringen av kycklingen från lastning på
gård till avlivning på slakteri. Kontrollen
genomförs två gånger per år.

Den andra delens regelverk omfattar hanteringen av djuren då de ska lastas ut och
transporteras till slakt samt hanteringen på
slakteriet fram t.o.m. avblodning.

Resultat av 2005-års
campylobacterundersökningar
Än en gång skall ett stort tack riktas till alla
uppfödare som ställer upp vid provtagningarna, tillika till Ingrid Hansson, för hennes
hjälpsamhet och engagemang.

Djuromsorgsprogrammet är inte ett statiskt
dokument utan förändras beroende på
ändringar i lagar och föreskrifter eller på
ändrade värderingar inom branschen eller i vår
omvärld. Svensk Fågel avrapporterar minst två
gånger per år till en av Djurskyddsmyndigheten
sammansatt referensgrupp. Gruppen består av
företrädare från Djurskyddsmyndigheten,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SLU, SVA,
Djurskyddet Sverige samt branschen.
Djuromsorgsprogrammet finns uppdaterat på
vår hemsida.
Vid besiktning av våra medlemmars
produktionsanläggningar har berörda
kommuners djurskyddsinspektörer och
länsveterinärer inbjudits att delta. Intresset av
att ta del av besiktningsarbetet har varit stort
och kommer att fortsätta som ett led i Svensk
Fågels samarbete med Djurskyddsmyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna.

Samtliga slakterianläggningar har förbättrat sig
avsevärt sedan föregående revisionsomgång.
Procentuellt sett har en förbättring mellan 41 till
93 % åstadkommits. Noterbart är att de slakterier som fick många avvikelser föregående år
genomfört ett omfattande förbättringsarbete.

Under 2005 har inom kontrollprogrammet
2 974 flockar undersökts avseende Campylobacter. Proverna har dels varit kloakprov,
tagna direkt efter sticket, dels halsskinnprov
uttagna före kylning. Resultaten för de 4
senaste åren, se tabell 1:
Tabell 1. Resultat campylobacterundersökning
2002

2003

2004

2005

Antal slaktgrupper

3842

3224

3019

2974

Antal slaktgrupper med
positiva kloaprover (%)

760
(20%)

566
(18%)

429
(14%)

394
(13%)

Antal halsskinn prover

3764

3144

2940

2968

Antal slaktgrupper med
positiva halsskinn (%)

917
(24%)

659
(21%)

565
(19%)

529
(18%)
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Det är fortfarande stor spridning mellan
slakterierna.
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Min Mat
Under 2004 inleddes satsningen Min Mat vars
uppgift är att lyfta fram det goda med svensk
mat: högkvalitativa råvaror för matglädje,
välbefinnande och njutning. Satsningen ska
drivas under fem år. Målet är att bidra till att
öka försäljningen av svenska råvaror och
svenskproducerad mat. Bakgrunden är det
konkurrensläge som råder på marknaden där
främst importen av kött och fågel ökar kraftigt.

En omfattande förstudie och nollmätning
genomfördes i Min Mat:s uppstartsskede för att
kartlägga svenskarnas attityder till svenska
råvaror och för att kunna följa och utvärdera
satsningen. Den första uppföljningen visade att
Min Mat är på rätt väg och att attityderna till de
svenska råvarorna har stärkts sedan 2004.
Exempelvis tyckte 70 procent av respondenterna att svenska råvaror håller högre kvalitet än råvaror från andra länder. Motsvarande
siffra år 2004 var 64 procent. Mycket av det
material Min Mat har tagit fram i de olika
projekten finns på www.minmat.org för den
som vill läsa mer.
Ursprungsmärkning och reklamkampanj
Under året meddelade samtliga medlemsföretag att alla deras produkter skulle märkas
med branschens gemensamma ursprungsmärkning i form av Svensk Fågels symbol. I
och med detta kunde branschen även besluta
om att för första gången genomföra en gemensam TV-reklamkampanj. Under devisen
”Svensk kyckling behöver inte bankas gul och
blå” eller ”Utmärkt god kyckling” ska svenska
folket få upp ögonen för den nya ursprungsmärkningen. Flera studier visar att många
föredrar svensk kyckling, men att det är svårt
att se på förpackningen var kycklingen kommer
ifrån.
Genom att välja en kyckling- eller kalkonprodukt som har Svensk Fågels symbol så
innebär det att kycklingen eller kalkonen är
kläckt, uppfödd och slaktad i Sverige samt att
den följt vårt djuromsorgsprogram. Kampanjen
som omfattar både reklam och informationsinsatser drar i gång vecka 5, 2006. Två olika
reklamfilmer på TV kommer att varvas med
annonser i bransch- och populärpress.
Dessutom kommer seminarium och lokala
informationsmöten att hållas under år 2006.
Redan under hösten fick branschen möjlighet
att informera om kampanjen och i ett flertal
intervjuer med media har information om
kampanjen lämnats. Även i samband med svar
på insändare har information lämnats om
kampanjen.
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Information till Miljö- och Jordbruksutskottet
Under våren fick branschen möjlighet att träffa
ledamöter i Miljö- och Jordbruksutskottet. På
mötet informerades om rådande situation för
branschen, vår ursprungsmärkning och
effekterna vid en eventuell nedläggning av
pälsdjursnäringen. Samtidigt inbjöds ledamöterna att besöka en kycklingproducent för
att få en bättre inblick i hur svensk kycklinguppfödning går till.
Samarbete med LRF
Svensk Fågel har samarbetat med LRF i en
rad frågor under året.
•

Svensk Fågel har medverkat vid LRFmöten i ”Husdjursutskottet” där gemensamma frågor har uppmärksammats och
behandlats. Även rådande markandssituationer har avrapporterats från
branscher knutna till LRF.

•

Samarbete har skett beträffande remissvar
vid ett flertal tillfällen.

•

Under året har också möten hållits kring
beredskapen för fågelinfluensan.
Svensk Fågels rikslikare Ingvar Andersson
har ingått i tre arbetsgrupper inom LRF;
”Hjälp till krishantering inom lantbrukarekåren”, ”Tillsynsfrågor inom lantbruket” och
”Egenkontrollen av företag som bedriver
miljöfarlig verksamhet”. I det senare har en
projektgrupp bildats med Svenska Äggs
rikslikare Claes Björk som projektledare.
Gruppen har till uppgift att se över
möjligheterna för fjäderfänäringarnas
rikslikare att göra djur- och miljökontroller
ute i medlemmarnas företag i samband
med de ordinarie besiktningarna.

Utbildning
• Svensk Fågel har under året medverkat
och anordnat utbildning för framtida
veterinärer, livsmedelsagronomer, lantmästare, kockar, djurskyddsinspektörer
och andra studenter.
•

KULM-utbildning
Ett resande teatersällskap bestående av
Johan Lindblad, Ingvar Andersson och
Maria Donis besökte samtliga slakteriföretag under hösten och höll i en utbildning för uppfödare, slakteri- och lastpersonal samt transportföretag. Ett viktigt
tema på utbildningsdagarna gällde
lastning, transport och avlivning av kyckling
och kalkon. Utbildningen skedde med hjälp
av KULM-medel som branschen erhållit
hos Jordbruksverket. Till vår hjälp hade vi
också ett nytt faktablad om lastning, transport och slakt av kyckling och kalkon.
Utbildningsdagarna ska också ses som en
kvalitetssäkring för användningen av
Svensk Fågels ursprungs/kvalitetsmärkning.
Utbildningsdagarna är inte bara en envägsinformation till medlemmarna utan då har
även vi på kansliet möjlighet att bli informerade om medlemmarnas dagliga problem,
vad medlemmarna har för funderingar
kring svensk matfågeluppfödning samt hur
vi via kansliet kan medverka till att optimera produktionen. Att träffa medlemmarna i mindre grupper öppnar också upp
för en dialog om olika konkreta problem
som finns lokalt/regionalt samt möjlighet att
hitta individuella lösningar.
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sin uppväxt och få svar på sina frågor
angående svensk kycklingproduktion. Med
på resan var också Kajsa Ljungman,
vinnare av 2005 års Storköksbiljett, och
Veronika Nysten från Min Mat samt
journalister. Lena bjöd därefter Årets kock
på en kycklinglunch bestående av
Forkestakyckling med Madeirasås och till
efterrätt kalvdans med hjortronsylt och
vaniljglass. Besöket var mycket trevligt och
uppskattat.

Resor och konferenser
En viktig del i Svensk Fågels verksamhet är
studieresor och medverkan vid olika
konferenser. Detta är ett bra tillfälle att visa
upp verksamheten samt att utbyta kunskap
med myndigheter, politiker, forskare,
journalister och andra. Här följer några av de
viktigaste resorna och utbildningarna under
året.
•

•

Studiebesök i Polen
I slutet av april var Maria Donis på
studiebesök i Polen där hon med stor
nyfikenhet gavs möjlighet att besöka två
polska kycklinguppfödare, ett kläckeri och
en livsmedelsmässa. Att besöka andra
länder är alltid nyttigt då det ger insikt i hur
det kan se ut i andra delar av världen.
Polen tillhör de nya medlemsstaterna i EU
och självklart innebär det stora utmaningar
och möjligheter för landet. Den stora
utmaningen är att strukturera och effektivisera jordbruket och livsmedelsindustrin.
Studieresa till uppfödare
I augusti genomfördes en studieresa med
representanter från Veterinärförbundet,
Sveriges konsumentråd samt en professor
från Sveriges Lantbruksuniversitet.
Uppfödning, ilastning och besök på slakteri
ingick i programmet.
Studiebesök till uppfödare
Under hösten har en studieresa gjorts till
Lena och Marcus Skures kycklingstall.
Årets kock Stefan Eriksson och hans
kollega Andreas Jerrhag fick med egna
ögon möjlighet att se hur kycklingarna,
som de tillagar och serverar, har det under

•

Nordiska veterinär- och konsulentmöte
Svensk Fågel medverkade på det
”Nordiska veterinär- och konsulentmötet”
som i år hölls i Bergen i Norge.
Konferensen var givande med många
intressanta föreläsningar (se reportage i
Tidningen Fjäderfä).

Verktyg för offentlig upphandling
Miljöstyrningsrådet, som ägs gemensamt av
staten, Sveriges kommuner och landsting samt
Svenskt Näringsliv, administrerar och utvecklar
det s.k. EKU-verktyget. EKU-verktyget är ett
hjälpmedel och informationskälla för miljöhänsyn, djuromsorg etc. vid offentlig upphandling, men vänder sig också till annan
professionell upphandling. Svensk Fågel sitter
med i gruppen ”animaliska produkter”, tillsammans med bl.a. LRF, Swedish Meats,
Svenska Ägg, Svensk Mjölk och Naturskyddsföreningen, och vi har varit med och tagit fram
kriterier som kan användas vid offentlig upphandling. Dessa kriterier är nu klara och går att
hitta på www.eku.nu.
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Event
• Grillning
Svensk Fågel genomförde under våren ett
grillevent på restaurang Ulla Winbladh med
kändiskocken Ulf Wagner från restaurang
Basement i Göteborg.
Spännande sommarprodukter presenterades. Vidare informerades om att
kyckling består av fler delar än kycklingfilé.
I samband med avsmakningen informerades matjournalisterna om det unika
med svensk kyckling och det gavs
möjlighet att ställa frågor kring svensk
kycklingproduktion. Dagen resulterade i en
trevlig och avslappnad tillställning trots det
typiska svenska grillvädret (regn!) med stor
uppslutning av många kunniga matjournalister.

Ulf Wagner, grilleventet

•

Presslunch med årets kock
Årets kock Stefan Eriksson fick under
hösten möjlighet att bjuda på en presslunch med kyckling och kalkon på menyn.
Med på lunchen var trendanalytikern
Öystein Danielsen som berättade om
kommande trender och kryddor i
matvärlden

Stipendier
På förra årets stämma delades ett stipendium
ut. Svensk Fågels stipendium på 5 000 kronor
fick Mikael Nilsson för att ”Genom sitt genuina
”omsorgstänk” och sitt stora tekniska
kunnande, utvecklat smarta/tekniska och
djurvänliga lösningar avseende hanteringen
från stall till slakt .”
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)
•

Gemenskapens djurhälsopolitik
I slutet av året inbjöd Jordbruksdepartementet till en hearing om gemenskapens djurhälsopolicy i ett led i
Europakommissionens översyn av
gemenskapens djurhälsopolitik
(Community Animal Health Policy –
CAHP). Ambitionen är att Sverige tidigt
skall ge uttryck för den långa erfarenhet av
djurhälsofrämjande arbete som har präglats i den svenska modellen.

•

Förslag till nya föreskrifter om avgifter

•

Förslag till nya föreskrifter om tillsyn vid
handel med animaliska livsmedel inom den
europeiska unionen

•

Förslag till nya föreskrifter om hygien: kött
från fjäderfä och hardjur

•

Minknäringen i Sverige

•

Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskyddsoch foderkontroll – för en högre och
jämnare kvalitet

•

Översyn av Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter
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•

Svensk Fågels kommentarer till
Europeiska kommissionens förslag till
djurskyddsregler för kycklingar avsedda för
fågelkött

•

Förslag till nya föreskrifter om tillsyn vid
handel med animaliska livsmedel inom den
europeiska unionen

•

Remissvar om Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter om avgifter i vissa ärenden
enligt djurskyddslagen (1988:534) och
djurskyddsförordningen (1989:539)

•

Förslag på utkast angående möjligheter att
införa stöd för produktionsmetoder för att
förbättra djurens välfärd

Trycksaker och pressmeddelanden
Nytt material har tagits fram samt så har ”Att
veta vad man äter” uppdaterats. Allt material
går att beställa från Svensk Fågels kansli.
•

Att veta vad man äter (uppdaterad)
Broschyren har uppdaterats under året och
information om Svensk Fågels ursprungsmärkning har förts in. Uppdatering av
aktuella frågor har också lagts till i den
mycket populära broschyren.

•

Broschyren om Svensk Fågel (ny)
Information om branschen och om hur
svensk fågelproduktion ser ut. Broschyren
beskriver hela branschen, allt ifrån historia,
foder, avel, uppfödning slakt, lagar,
tillagning med mera.

•

Kundvagnpoletter till folder (ny)
En liten folder, lätt att sprida i butik, har
tagits fram som informerar om Svensk
Fågels ursprungsmärkning. Mervärdet i
foldern ligger i dels recept från årets kock
Stefan Eriksson, dels en kundvagnspollett
med Svensk Fågels symbol. Praktiskt och
roligt!

•

meddelande skickats ut. Med rubrikerna
”Ikea väljer svensk kyckling”, ”Svensk
Fågels stämma – Tydligare mervärden ska
öka konkurrenskraften”, ”Kvalitet viktigt –
Nej till klorbehandlat kött”, ”Stjärnkocken
tipsar: Lägg lårfilén på grillen”, ”Svensk
Fågels djurskydd på export”, ”Svenska
kycklingar mår bra”, ”Osäkert om smittkällor för campylobacter” samt ”Ny
undersökning: Stort förtroende för svensk
kyckling” har allmänheten informerats om
vårt arbete. Pressmeddelandena finner du
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
har titeln ”Lastning, transport, bedövning och
slakt av kyckling och kalkon” och är skrivet av
Ingvar Andersson. Det andra faktabladet heter
”Fodermedel till slaktkyckling”. Författare till
faktabladet är Klas Elwinger och Lotta
Waldenstedt, SLU, Institutionen för husdjurens
utfodring och vård.
Faktabladen går att beställa från Svensk
Fågels kansli.
Hemsidan
Svensk Fågels hemsida har under året utvecklats ytterligare. På hemsidan går det att
läsa vad som är på gång inom branschen,
Svensk Fågels remissvar och pressmeddelanden m.m. Det går även att hitta nyttiga
länkar till myndigheter, företag, lagtexter etc.
Besök gärna vår hemsida:
www.svenskfagel.se
Tidningen Fjäderfä
Medlemstidningen för Svensk Fågel har getts
ut 10 gånger under året. Reportage om medlemmarna och verksamheten på kansliets har
man kunnat läsa i den sprängfyllda tidningen.
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Forskning
Svensk Fågels ambition är att ständigt utveckla, förbättra och höja kvaliteten inom
branschen och delfinansierar därför en rad
olika forskningsprojekt.Stiftelsen Lantbruksforskning, Svensk Fågel Service AB och
Uppfödargruppen inom Svensk Fågel har
gemensamt tillfört ekonomiska medel för att
finansiera angelägen forskning inom området
slaktfjäderfä.
Forskningsprogrammet ”FoU-program för
djurvänlig och lönsam produktion avslaktfjäderfä” har löpt under perioden 2002-01-01
till 2004-12-31. Programmet administreras av
SLF.

Svensk Fågel medfinansierar ett samarbetsprojekt med Sahlgrenska sjukhuset
och SIK med målsättningen att vinna
ytterligare kunskap i Campylobacternas
epidemiologi.
•

Benhälsa
Medel är avsatt för en studie som skall
omfatta ljus och fodersammansättningens
påverkan på slaktkycklingars benhälsa.
Ansvarig för studien kommer vara Lotta
Waldenstedt, Inst. för husdjurens utfodring
och vård, SLU

Ett nytt forskningsprogram ”FoU-program för
djurvänlig och lönsam produktion av
slaktfjäderfä II” kommer att löpa under tiden
2005-10-01 till 2008-09-30.
Prioriterade forskningsområden är:
o Livsmedelshygien
Campylobacter
Antibiotikaresistens
o Smittskydd
Coccidios/Clostridios
Botulism
o Foder och hälsa
Foder
Benhälsa
•

Campylobacterprogrammet har till och
med 2005 finansierats med medel från
Jordbruksverket (delfinansierat från EU –
50% av kostnaderna för analyser) och
Svensk Fågel.
Projektet kommer att fortgå utan medfinansiering från EU under 2006. Dessutom
har medel ställts till förfogande från
Stiftelsen Lantbruksforskning, för ett 3-årigt
projekt: ”Campylobacter hos slaktkyckling”.
Utveckling av diagnostik, studier av
kontamination och spridningsvägar samt
identifiering av specifikt virulenta stammar.”
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intervjuades i radioprogrammet vid ett
butiksbesök i Västerås. Av konsumenternas svar framgick att många inte hade
tänkt på att priserna inte var jämförbara
och att vattenhalten i "kycklingpåsarna"
varierade. Svensk Fågel påpekade att
branschen har satt en maxgräns vid
13 procent tillsatt vattenhalt och att detta
har gjorts av smakskäl. Mer vatten än så
försämrar således smaken. Jakten mot
låga priser går ut över produktkvaliteten
och att det i slutändan blir konsumenten
som får betala detta. Av programmet
framgick också att importen ökar.

Svensk Fågel och media
• Fågelinfluensan
Året inleddes med mycket fokus på
fågelinfluensan med anledning av de fall
som förekommit i Asien.
•

•

Salmonella i kyckling
Därefter möttes man av artiklar om
salmonella på kyckling. Därför skickade
Svensk Fågel in en insändare till branschtidningen Fri Köpenskap. ”Nu får det vara
nog - nu måste Sverige agera!” Det var
budskapet till detaljhandeln. Dagligen
möttes man av artiklar där man påträffat
salmonella i importerad kyckling. Inte nog
med att vi slås ut av låga priser, dessutom
får kyckling generellt mycket dåligt rykte. I
hälso- och fetmadebatten där svensk
kyckling är ett mycket bra alternativ får
dessa undermåliga lågprisprodukter inte
hota att slå ut svensk kyckling. Importörer,
grossister, handel och konsumenter - ni
har ett ansvar!
Saltlösning för att möta lågpris
”Saltlösning för att möta lågpris". Så löd
rubriken i konsumentprogrammet P1
Konsument under våren 2005. Av
programmet framgick det att de tre stora
dagligvarukedjorna (ICA, Coop och
Axfood) gör allt för att möta konkurrensen
från lågpriskedjorna Lidl och Netto.
Strategin tycks inte vara att lyfta fram
kvalitet för att för att skilja ut sig och
därigenom möta lågpriskonkurrensen. Utan
istället valde ICA, Coop och Axfood att just
nu bara tala lågt pris.
Ett exempel var Coop som i och med sin
övergång till Extra (lågprissortiment), som
ersättning för tidigare blåvitt, hade fördubblat vattenhalten i den kyckling man
sålde, levererad av danska Rose Poultry.
Samma budskap hade den handlare som

•

Campylobacter och Djurens rätt
Under sommaren var det hel del frågor
kring kyckling och kycklingproduktion i
fokus. Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet presenterade en rapport i juni där
de visade att den typ av Campylobacter
som hittades i kycklingkött i butiker i
många fall också var samma som hos
patienter med sjukdomen campylobacterios. Frågor angående halalslakt
uppmärksammades under sommaren,
främst mot medlemsföretagen.
Under sommaren inledde Djurens rätt en
kampanj mot den svenska kycklingbranschen. Bland annat presenterades en
ny rapport men som innehållsmässigt
behandlade gamla frågor. Författaren till
skriften var Kristina Odén. Aktiviteter i form
av insändare förekom i lokala medier.
Svensk Fågel bemötte dessa insändare då
vi anser att en bransch som kontrolleras i
en så hög utsträckning samt har ett så gott
anseende internationellt inte ska behöva
utsättas för så orättfärdiga angrepp.
Djurens Rätts mål med kampanjen är att
man inte ska äta
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kyckling genom att se till att man skapar
sådana omöjliga regler för produktionen att
den i praktiken blir omöjlig att utöva.
En nedläggning av svensk kycklingproduktion medför att de importerade
produkterna med sämre djurhållning ökar,
att konsumenterna får sämre insyn i hela

produktionskedjan samt den svenska höga
livsmedelssäkerheten går förlorad. Detta
scenario är varken ett bättre alternativ för
konsumenterna respektive kycklingarna.
När ska Djurens rätt förstå detta? Svensk
Fågel fick möjlighet att föra fram dessa
frågor såväl i TV4:s "Nyhetsmorgon" som i
SVT 1:s direktsändning "Sommardebatt".
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Kansliet
Under året har Magnus Thelander blivit fast
anställd som handläggare och ansvarig för
statistik och webbplatsen. Under året har
också Agneta Kugelberg gått i pension och
kommer under nästa år att arbeta vid toppar
och med avslutning av Campylobacterprojektet.

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 och
företrädare från Agria. Här diskuteras
försäkringslösningen för Svensk Fågels
medlemmar. Vid årets sammanträden har
det bland annat diskuterats förändringar i
försäkringsvillkoren samt kraven kring
larm- och reservelverk. Under året har få
skador inrapporterats. Salmonella har inte
förekommit i någon slaktkyckling- eller
kalkonbesättning.

•

Falkenbergsgruppens uppgift är att
diskutera och föra en dialog mellan olika
aktörer inom branschen om aktuella
problem i uppfödning och produktion.
Representanter skall finnas från varje
grupp och företag. Från respektive grupp
skall aktuella problem hänskjutas till
samarbetsgruppen. Gruppen är viktig för
att snabbt kunna hantera problem som
dyker upp i branschen när det gäller
uppfödning. Sammankallande är
chefsveterinär Johan Lindblad.

•

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.

Övriga anställda är:
Maria Donis
Johan Lindblad
Ingvar Andersson, anställd av Agria, anlitas
som rikslikare för klassning och kontroll av
medlemmarnas stallar.
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.

•

Djurskyddsmyndigheten: Referensgrupp
för matfågel. Består av representanter från
Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, SLU, SVA, Djurskyddet
Sverige och företrädare för branschen.

•

Omsorgsgruppen inom Svensk Fågel
bereder frågor inför
Djurskyddsmyndighetens möte med
referensgruppen. Här diskuteras
förändringar och förbättringar av
produktionen samt omsorgsprogrammet.

•

Svensk Fågel är huvudman för
hälsokontrollprogrammet för slaktkyckling
avseende koccidios och clostridios. För att
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Svensk Fågel internt

•

•

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
programmet. I nämnden ingår 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.

•

Veterinärsamordningsgrupp (VSG).
Samverkan mellan Livsmedelsverket,
Jordbruksverkets förordnade veterinärer
och representanter från Djurskyddsmyndigheten och Svensk Fågel. Gruppen
diskuterar alla frågor som berör
djurproduktion, slakt och livsmedelshygien.

•

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.

vara fasta eller drivas i projektform och
upplösas när frågan är färdigbehandlad.
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
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2005
151
4
6
3

2004
168
4
6
3

2003
173
4
6
3

2002
181
4
9
3

12

15

15

17

176

196

201

214

Styrelsen

Jenny Andersson
uppfödare

K-G Jahn
uppfödare

Per Lindahl
ordförande
uppfödare

Bengt Ingvarsson
kläckeriföretag

Björn Magnusson
kläckeriföretag

Ernst Mittag
slakteriföretag

Jan Håkansson
slakteriföretag

Leif Lindh
slakteriföretag

Jarl Fjelkner
fodertillverkning och
övriga

Maria Donis
Svensk Fågel,
VD

Suppleanter till uppfödare är :
Elisabeth Nilsson
Ronny Erlandsson
Jesper Fredriksson
Suppleanter till kläckeriföretag är:
Lennart Palmén
Bengt Persson
Suppleanter till slakteriföretag är:
Curt Lagerberg
Anders Wallgren
Jimmy Samuelsson

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

Adjungerad till slaktgrupp och styrelse är:
Jan Holmgren
Suppleant till fodertillverkning och övriga är:
Lars Hermansson
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Resultaträkning Svensk Fågel Service AB

(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
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Återföring av periodiseringsfond
Lämnat koncernbidrag
Erhållet koncernbidrag
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

7 609 721
4 746 772
12 356 493

6 245 719
6 473 797
12 719 516

0
-9 304 751
-3 152 564
-29 721
-12 487 036

-13 616
-9 283 692
-3 574 361
-45 362
-12 917 031

-130 543

-197 515

6 635
245
6 880

21 354
0
21 354

-123 663

-176 161

0
45 885
0
23 000

0
152 324
0
18 000

-54 778

-5 837

0

0

-54 778

-5 837
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Balansräkning Svensk Fågel Service AB
(SEK)

2005-12-31

2004-12-31

45 291

53 032

45 291

53 032

Summa anläggningstillgångar

45 291

53 032

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

15 623

10 000

15 623

10 000

1 557 272
70 134
460 982
1 612 168

2 789 665
71 207
356 187
678 260

3 700 556

3 895 319

Kassa och bank

3 206 476

3 132 106

Summa omsättningstillgångar

6 922 655

7 037 425

SUMMA TILLGÅNGAR

6 967 946

7 090 457

100 000
20 000

100 000
20 000

120 000

120 000

456 031
-54 778

461 869
-5 837

401 253

456 032

Summa eget kapital

521 253

576 032

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

134 994

180 879

Summa obeskattade reserver

134 994

180 879

2 821 893
1 337 280

1 924 896
1 327 130

0
485 480
1 667 046

0
1 740 147
1 341 373

Summa kortfristiga skulder

6 311 699

6 333 546

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

6 967 946

7 090 457

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

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

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Resultaträkning föreningen Svensk Fågel
2005-01-01
2005-12-31

2004-01-01
2004-12-31

33 150

36 200

33 150

36 200

0

-65

0

-65

RÖRELSERESULTAT

33 150

36 135

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från aktier och andelar
Värdereglering kortfristiga placeringar
Reaförlust försäljning fondandelar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

23 056
0
0
0

23 629
125 517
-119 302
0

23 056

29 844

56 206

65 979

0
-23 000

0
-18 000

33 206

47 979

0

-1 486

33 206

46 493

(SEK)
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning föreningen Svensk Fågel
(SEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

2005-12-31

2004-12-31

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

1 337 280

1 327 130

1 337 280

1 327 130

643 056

620 000

41 506

41 506

Summa omsättningstillgångar

2 021 842

1 988 636

SUMMA TILLGÅNGAR

2 176 842

2 143 636

160 000

160 000

160 000

160 000

1 982 150
33 206

1 935 657
46 493

2 015 356

1 982 150

Summa eget kapital

2 175 356

2 142 150

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 176 842

2 143 636

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 AB Kronfågel, Guldfågeln AB, Torsåsens Fågelprodukter AB,
Lagerbergs Kyckling AB, Knäreds Kyckling AB och Ingelsta Kalkon 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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