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2006 års bolagsstämma
Bolagsstämman äger rum fredagen den 9
mars 2006 klockan 13.00 på Brofästet Hotell &
Konferens i Kalmar.
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: Magnus Thelander
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VD har ordet

Förtroendet för svensk fågel är stark

Vid en tillbakablick av året som gått måste man
säga att det känns som om att vi har klarat en
riktig tuff match. Året inleddes med svarta
rubriker kring fågelinfluensan. Media slog på
stora trumman och olika skräckscenarier
målades upp. Svensk Fågel agerade snabbt,
hygienrutinerna stramades upp ytterligare och
en krisplan upprättades omgående. Utifrån
krisplanen hanterades sedan hela krisen av
alla led inom organisationen. Alla har varit
otroligt proffsiga, såväl uppfödare och slakteriföretag som myndigheter och kunder. Arbetet
som branschen lagt ner under många år för att
förebygga sjukdomar gav nu resultat i ett gott
förtroende hos konsumenterna.
Hanteringen av krisen om fågelinfluensan har
fått mycket bra betyg. Louise Lindgren från
Företagsekonomiska institutet på Stockholms
Universitet skriver i sin Magisteruppsats:
”I Sverige har fågelinfluensan haft mindre
betydelse för respondenterna då kontrollen
inte har förlorats vare sig fysiskt eller
kommunikationsmässigt. Det handlar om en
kris i andra led då krisen i andra länder haft
konsekvenser för respondenterna. Att besegra
problemfrågan runtom smittor såsom salmonella i Sverige, kan nu ses som en succé i
krishanteringen med fågelinfluensan. Och
tillsammans med de svenska myndigheterna
har respondenterna visat en enad front, mot
allmänheten och media.”
Skillnad på kyckling och kyckling
Under året har vi äntligen kunnat gå ut i en
gemensam reklamkampanj för att uppmärksamma svenska folket hur man hittar garanterat äkta svensk kyckling. Våra mätningar
visar att kampanjen har varit framgångsrik och
att budskapet om att det är skillnad på kyckling
och kyckling gått fram.
En stor utmaning inför 2007 är att möta den
hårdnande konkurrensen som branschen står
inför. Forskning, kompetensutveckling och
produktutveckling är medel som vi kan använda för att nå målet. Men det kom-

mer självklart inte att räcka till. Årets
strukturförändring genom att Guldfågeln köpte
Torsåsen är också ett sätt att effektivisera
branschen. Förändringsarbetet har sannolikt
inte tagit slut. Vi kommer säkert att se fortsatta
förändringar som kortsiktigt kan svida men
som långsiktigt måste ske för att branschen
ska överleva. Det viktiga är dock att förändringar sker med ett långsiktigt och ett hållbart
perspektiv, där målet måste vara att fortsätta
saluföra en svensk kyckling; kläckt, uppfödd
och slaktad i Sverige.
Mindre regelkrångel
Den nya regeringen har ambitionen att reducera regelkrånglet med 25 procent fram till år
2010. Branschens engagemang är viktigt för
att se över vad som är besvärligt, onödigt och
som kan hanteras på ett annat mer kostnadseffektivt sätt. Det är nu arbetet sker och det nu
som det krångliga ska bli enkelt. Det hänger på
oss framöver att hitta de enkla lösningarna i
vår vardag.
Miljöfrågan har aktualiserats och den globala
uppvärmningen skrivs det om dagligen.
Förhoppningsvis är detta inte en trend utan
något som ska finnas i våra tankar i allt vi gör.
Man förundras därför om det är vettigt att det
ska transporteras livsmedel från ena sidan
jordklotet för att förädlas och sedan tillbaka
bara för att reducera kostnader? Utmaningen
framöver är att konsumenterna ska förstå att
de också påverkar sin miljö genom sitt köpbeteende. Här har vi alla ett ansvar att öka
kunskapen och medvetenheten.
Branschen har länge haft möjligheten att arbeta med mycket kompetenta personer. Det är
bland annat tack vare dessa människors glödande engagemang som förtroende för svensk
kyckling är stort och att konsumtionen av
svensk kyckling ökar. Att få ha jobbat i ett så
bra team som det vi har haft på Svensk Fågel
ser jag som en förmån.
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Jag vill därför avslutningsvis tacka Per, Johan
och Magnus för ett gott samarbete, tuffa
perioder samt roliga och glädjande dagar. Utan
er hade det inte varit lika kul på jobbet.
Maria Donis, VD
Svensk Fågel
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Året som gått

Trenden fortsätter…

Under rubriken ”Året som gått” berättar vi om
de viktigaste händelserna inom Svensk Fågel.

Figur 1. Konsumtion per capita av
svensk kyckling (kg)

Konsumtionen ökar…
Konsumtionen av svensk kyckling ökade med
3,3 procent jämfört med samma period förra
året. Sommarmånadernas försäljning var
lysande och allt fler svenskar har fått upp
ögonen och valt svensk fågel.

Konsumtion och produktion
År 2004 gjorde Svensk Fågel förändringar i
statistikbearbetningen för att få bättre grepp på
hur den egentliga konsumtionen ser ut. Därför
är bara de tre sista åren med i grafen över
konsumtionsutvecklingen. Anledningen till
förändringen i statistikbearbetningen var att få
mer jämförbara och tillförlitliga värden mellan
inhemskt producerad och importerad kyckling.
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Konsumenten efterfrågar bra kvalitet och
trygga produkter. Förutom att svensk kyckling
och kalkon är god och nyttig så är den säker
och håller extra hög kvalitet. Eftersom alla
medlemmar i Svensk Fågel nu också tydligt
märker svensk kyckling och kalkon med en
blågul märkning så kan konsumenten enkelt
hitta svensk fågel i butik. Under sommaren har
medlemsföretagen erbjudit smarta enkla och
goda lösningar till grillen vilket självklart bidrar
till att den moderna konsumenten väljer svensk
kyckling. Vårens larm om fågelinfluensa
påverkade konsumtionen av kyckling negativt i
många andra EU-länder. Konsumtionen av
svensk kyckling visar att förtroendet för just
den svenska kycklingen har stärkts.
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Exporten ökade med 55 % till knappt 8 500 ton
under år 2006.
Svensk Fågels medlemmar producerade under
året 71,5 miljoner kycklingar, en minskning
med 0,1 miljoner sedan år 2005. I ton räknat
blev produktionen 74 900 ton, d.v.s. en ökning
med 4,5 % jämfört med året innan. Detta
förklaras med en högre medelvikt hos
kycklingarna.

Konsumtionen per capita av svensk kyckling
ökade år 2006 med 2,8 % jämfört med året
innan (se figur 1). Att konsumtionsökningen
per capita är mindre än den totala
konsumtionsökningen beror på en
befolkningsökning under 2006. Konsumtionen
av svensk kyckling har ökat varje år sedan
2004. Men fortfarande ligger vi långt efter
många andra länder (se figur 2). Några
importsiffror fanns ännu inte tillgängliga vid
verksamhetsberättelsens tryck.
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Figur 2. Fågelkonsumtionen per
capita (år 2005)
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fågelinfluensan i Danmark innebar också stora
effekter för konsumtionen i Danmark.
Brasilien är den största exportören på världsmarknaden (se figur 3) och står för ca 41 % av
den totala exportandelen. Brasilien har under
flera år ökat sin export såväl till EU som till
resten av världen. Under 2006 tappade man
dock tempot, dels pga. av fågelinfluensan, dels
på grund av dåliga priser på marknaden vilket
resulterade i att man tappade cirka 8 %, ner till
2,6 miljoner ton. År 2007 förväntas exporten
öka åtminstone till 2,8 miljoner ton. En del
analytiker tror att Brasilien kan spräcka 3
miljoner gränsen under förutsättning att
fågelinfluensan inte påverkar konsumtionsmönstret på motsvarande sätt som det gjorde
år 2006.
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Figur 3. Export av kycklingkött år
2005 (tusen ton)
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Omvärlden
Konsumtionen sjönk kraftigt i ett flertal medlemsländer inom EU när fågelinfluensan nådde
Europa. Många företag försattes i konkurs och
länder kunde rapportera konsumtionsminskning på upp till 80 procent varpå
marknadspriserna i Europa föll kraftigt och
resulterade i en negativ försäljningsutveckling.
Problem med lagerhantering och extremt låga
priser innebar att även Sverige indirekt utsattes
för prisdumpning. Vårt grannland Danmark
drabbades hårt av den bojkott av danska varor
som föranleddes av publiceringen av
karikatyrteckningarna av profeten Muhammed.
Påträffandet av fågelinfluensa i Danmark, som
ledde till att över 30 länder på den
internationella marknaden stängde sina
gränser för import av kyckling, gjorde att
danska kycklingproducenter genomgick en
svår period och exporten av danska produkter
sjönk dramatiskt. Påträffandet av
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Viktiga frågor under året

Handeln och låga priser
Det låga priset under året var bland annat en
konsekvens av konsumtionsminskningen i
många EU-länder, vilket innebar att dessa
länder tvingades finna en marknad för
överskottet till orimligt låga priser. Samtidigt
gav företrädare för handeln hela den svenska
livsmedelsbranschen en rejäl känga i en
debattartikel. I inlägget ställdes kravet att
svenska matproducenter måste skärpa sig och
sänka priset på svensk mat. Signalen från
handeln har varit, att om inte prissänkning
genomförs trots aviserade kostnadsökningar
pga. dålig skörd, ökade energikostnader etc.,
är det risk för att deras varor plockas bort från
hyllorna. För att skapa förståelse för
branschens kostnadsökningar och för att
kunna bibehålla vår höga kvalité, goda
djuromsorg och långsikta investeringar, har det
förts dialog med handeln och debattartiklar har
skrivits.
Aviär influensa
Året inleddes med en hög beredskap inför ett
eventuellt utbrott av Aviär influensa (AI).
Träning i krishantering, kommunikationsplan
utarbetades och dialog fördes med
myndigheter. Tack vare den sedan tidigare
mycket goda beredskapen avseende
smittsamma sjukdomar var branschen och
myndigheterna mycket bra förberedda vid ett
eventuellt utbrott av AI. Såväl de veterinära
myndigheterna (Statens jordbruksverk (SJV)
och Statens Veterinära Anstalt (SVA)) som
Svensk Fågel förberedde sig för att snabbt
kunna få igång en krisorganisation som kunde
bekämpa ett eventuellt utbrott av
fågelinfluensa i en svensk fjäderfäbesättning.
Utbildning och information genomfördes med
medlemmarna för att stärka och förbereda vid
ett eventuellt utbrott. Trots våra förberedelser
innebar fågelinfluensan en tuff prövning för
branschen – Sverige var också det land där
flest positiva fall av fågelinfluensa hos vilda
fåglar påträffades. De första fallen av
aggressiv fågelinfluensa i Sverige
konstaterades i Oskarshamn den 28 februari

2006 hos en vigg. Därefter följde fall i sex län i
landet. Under sommaren avtog antalet fall och
myndigheternas bekämpningsarbete över hela
landet kunde avslutas under hösten.
Branschens beredskap var god och ständig
justering gjordes efter vunnen erfarenhet. Bra
samarbete mellan medlemmarna samt
branschens ständiga dialog med
myndigheterna gjorde att förtroendet för
svensk kyckling var starkt och i Sverige
registrerades knappt någon
konsumtionsminskning, inte ens under den
värsta perioden av AI.
EU: förslag om nya djurskyddsdirektiv för
kycklingar
I december misslyckades EU:s jordbruksministrar med att besluta om att för första
gången införa ett djurskyddsdirektiv som skulle
gälla alla kycklingar avsedda för fågelkött inom
EU, trots att det var frågan om ett kompromissförslag som låg långt ifrån de krav som ställs
på de svenska kycklingbönderna. Detta visade
att majoriteten av EU:s medlemsländer inte var
mogna för att förbättra djurskyddet för de
miljontals kycklingar som föds upp inom EU.
Hygienpaketet
EU:s nya hygien- och kontrollförordning, den
så kallade hygienpaketet, trädde i kraft den 1
januari 2006. Bakgrunden till hygienpaketet är
skandalerna inom EU som galna ko-sjukan,
dioxinskandalen, salmonella,
djurskyddsproblemen med mera. Reglerna
syftar till att uppnå precis det vi i Sverige länge
eftersträvat – säkra livsmedel till konsumenten.
Det producerande företaget bär ansvaret för
att livsmedlen är säkra. Den stora förändringen
är också att tillsynsmyndigheten skall granska
företagens kvalitetssäkringssystem och att
tillsynen skall vara behovsanpassad.
Branschens uppgift har varit att till
myndigheterna framföra att erfarenheter från
det svenska systemet skall beaktas så att det
inte skapas mer byråkrati, fler
kontrollfunktioner och därmed högre avgifter.
Uppvaktning till myndigheter, politiker och
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införande av debattartiklar har genomförts
under året för att uppmärksamma frågan.
SVA:s Swarmrapport
Återigen blossade frågan om vancomycinresistenta enterokocker (VRE) upp i media
med anledning av SVA:s årliga rapport om
antibiotikaresistensläget i landet. Det
konstaterades att det inte tycks föreligga
någon koppling mellan VRE hos kyckling och
fall av VRE hos människa. Forskarna är
förbryllade över att andelen VRE hos
kycklingar återigen har ökat. I dag vet man inte
orsaken till förekomsten av VRE, då man inom
den svenska kycklingproduktionen inte använt
Avoparcin (den veterinärmedicinska motsvarigheten till Vancomycin) sedan år 1982. I jämförelse med andra länder kunde SVA dock
konstatera att VRE-förekomsten i svenska
kycklingar var låg.
Guldfågeln förvärvade Torsåsens
Fågelprodukter
I november blev det klart att Guldfågeln
förvärvade Torsåsens Fågelprodukter. Genom
förvärvet av Torsåsens Fågelprodukter får
Guldfågeln tillgång till mer svensk råvara, ökad
slakt- och styckningskapacitet samt ett gediget
produktionskunnande som kommer att göra
oss mycket konkurrenskraftiga, slog Jimmy
Samuelsson, VD på Guldfågeln, fast.
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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.
Den andra delens regelverk omfattar hanteringen av djuren då de ska lastas ut och
transporteras till slakt samt hanteringen på
slakteriet fram till och med avblodning.
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
samt Djurskyddet Sverige och branschen.
Djuromsorgsprogrammet finns uppdaterat på
Svensk Fågels 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.

gård till avlivning på slakteri. Kontrollen
genomförs två gånger per år.
Resultaten har förbättrat sig avsevärt sedan
föregående revisionsomgång och rör i
huvudsak bristfällig dokumentation, det vill
säga inte bristande djurskydd.
Resultat av 2006-års
campylobacterundersökningar
Under år 2006 har 2787 flockar undersökts
avseende campylobacter. Huvuddelen av
proverna har tagits ut på slakteri i form av
blindtarmar från 10 djur per flock vilket visat sig
väl spegla status på gård. Resultaten för de
fyra senaste åren, se tabell 1:
Tabell 1. Resultat campylobacterundersökning

Antal slaktgrupper
* Antal slaktgrupper
med positiva
kloakprover (%)
** Antal slaktgrupper
med positiva
blindtarmsprov (%)

2003

2004

2005

2006

3224

3019

2974

2787

566
(18%)

429
(14%)

394
(13%)

0
(0%)

-

-

-

2486
(13%)

Antal halsskinn prover

3144

2940

2968

235

Antal slaktgrupper med
positiva halsskinn (%)

659
(21%)

565
(19%)

529
(18%)

6
(6%)

* sista provtagning i februari
** ersätter kloakprov

Resultat för 2006 ligger i nivå med 2005 års
resultat dvs ca 13% på helårsbasis med en
ökning under augusti liksom tidigare år.

ProSanitas
För att kontrollera att Djuromsorgsprogrammet
och djurskyddslagen efterlevs granskar det
oberoende certifieringsorganet ProSanitas
hanteringen av kycklingen från lastning på
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Tid har avsatts för Ingrid Hanssons
sammanställning av tidigare års resultat.
Dessa har analyserats ytterligare och finns
presenterade i Ingrids artikel ”Gullefjun”,
kontakta Ingrid Hansson, SVA, för mer
information om ”Gullefjun”.
Inför år 2007 planeras fortsatt basövervakning
(blindtarmsprov) samt riktade studier på gård
och vid slakteri.
Att biosäkerheten på gårdsnivå fungerar är en
grundförutsättning för en campylobacterfri
produktion. Detta kan låta svårt men vår
målsättning är fortfarande att detta ska fungera
även under den period på året då
campylobacterfrekvensen är som högst i
närmiljön.
Förekomsten campylobacterpositiva flockar
varierar fortsatt mellan olika slakterier och
uppfödare.
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Gemensam märkning och reklamkampanj
Från och med år 2006 märks all svensk
kyckling och kalkon som produceras av
medlemmar i Svensk Fågel med branschens
logga. Märket garanterar att kycklingen och
kalkonen är kläckt, uppfödd och slaktad i
Sverige. För att nå ut med budskapet satsade
den svenska branschen på en gemensam
kampanj med bland annat reklamfilm i TV och
med budskapet ”Utmärkt god kyckling”. Två
olika filmer visades i TV (filmerna finns på
Svensk Fågels hemsida att ladda ner) som
varvades med annonser i bransch och
populärpress. Målgruppen för kampanjen var
kvinnor mellan 30-50 år. Vid en underökning
genomförd av Quickwise efter att halva
kampanjen var genomförd, uppgav hela 63
procent att man kände till symbolen Svensk
Fågel, vilket ansågs som en hög kännedom
sett till den relativt korta tid som symbolen
funnits på marknaden. Då resultatet
studerades i de olika delsegmenten inom
målgruppen kunde det fastställas att
kännedomen var starkt kopplad till att man
uppmärksammat TV-kampanjen. I gruppen
som sa sig ha sett någon av filmerna tidigare
var kännedomen 73 procent, jämfört mot 31
procent bland övriga. TV-reklamkampanjen
kommer även att fortsätta under år 2007 med
start under våren då högsäsongen för kyckling
startar.
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Gallupundersökning visade att 86 % vill äta
svensk kyckling
I den Gallupundersökning som Min Mat
genomförde i samarbete med Svensk Fågel
svarade 86 procent av svenska folket att man
föredrog att köpa svensk kyckling och två
tredjedelar letade efter ursprungslandet på
kycklingen. Många tyckte att det var svårt att
se var kycklingen kom ifrån. Att vi svenskar
älskar kyckling rådde det inget tvivel om, hela
83 procent av svenska folket tyckte att kyckling
är gott eller mycket gott. Kyckling går hem i
alla åldrar, men allra mest är kyckling omtyckt i
barnfamiljer. Kycklingfilén är fortfarande
svenskarnas favorit men undersökningen
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visade att allt fler även har fått upp ögonen för
andra delar av kycklingen (se www.minmat.org
för mer information angående undersökningen).

samtliga platser med en fördjupning om
lastning och transport. Krister Sällvik,
professor på SLU, driver ett
forskningsprojekt om transport av kyckling
från uppfödare till slakteri och han
redogjorde om detta under
utbildningsdagarna. Utbildningsdagarna
har varit uppskattade och med en bra
anslutning.

Information till politiker
Möten och uppvaktningar har hållits med
politiker för att informera om branschens
aktuella frågor. Frågor kring
ursprungsmärkning, fågelinfluensa och EU:s
djurskyddsregler för kyckling har varit några av
de frågor som uppmärksammats. Med
anledning av Svensk Fågels införande av en
gemensam märkning på all svensk kyckling
och kalkon uppvaktades dåvarande
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med en
försenad julklapp bestående av svenska
fågelprodukter märkt med Svensk Fågels
symbol.
Samarbete med andra organisationer
Svensk Fågel har samarbetat med andra
intresseorganisationer, bland annat Svenska
Ägg, LRF och Svenska Djurhälsovården.
Beredskapen inför fågelinfluensan har varit en
viktig gemensam fråga. Remissärenden och
övriga gemensamma frågor t.ex. inom
veterinära frågor har även skett i dialog med
andra organisationer.
Utbildning
• Svensk Fågel har under året medverkat
och anordnat utbildning för framtida
veterinärer, livsmedelsagronomer, lantmästare, kockar, djurskyddsinspektörer
och andra studenter.
•

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.
•

Miljömätningar
Svensk Fågel har också genom KULMmedel fått möjlighet att genomföra
miljömätningar och besättningsutredningar
i ett antal slaktkyckling- och kalkonstallar.
Huvudvikten har lagts på kartläggning av
luftströmmar i stallarna vid olika faser
under uppfödningstiden. Moderna styrdon i
ventilationssystemen har många olika
funktioner och intresset från uppfödarna för
att lära sig mer om detta har bland annat
lett till att utbildningsdagar om funktioner i
ventilationsstyrning har hållits i samarbete
med Fjäderfäcentrum i Skara.

KULM-utbildning
Under hösten har utbildningsdagar till
medlemmarna genomförts på sju platser i
nära anslutning till slakteriföretagen. Detta
har finansierats genom KULM-medel från
Jordbruksverket. Inbjudna har varit
kläckerier, uppfödare, slakteri- och
lastpersonal samt transportföretag knutna
till samtliga slakteriföretag. På vissa platser
har även besiktningsveterinärer medverkat.
Programmet har i princip varit samma på
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matjournalister i södra Sverige. Där
presenterades en Gallupundersökning om
visade att nästan alla svenskar vill ha
svensk kyckling. Information om Svensk
Fågels ursprungsmärkning lämnades och
ordförande Per Lindahl berättade en
målande bild av sin gård om hur han föder
upp kycklingar och hur han skyddar dom
från att bli smittade av alla typer av
sjukdomar. Cirka 20 proffsiga
matjournalister avnjöt sedan en härlig
lunch bestående av svensk kyckling och
kalkon tillagad av kocken Katja Palmdahl
från Katjas Kök & butik.

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.
•

Nordiska veterinär- och konsulentmötet
Svensk Fågel medverkade på det
”Nordiska veterinär- och konsulentmötet”
som i år hölls i Helsingör i Danmark.
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. Under året har kriterierna så smått
börjat användas av landets kommuner och
landsting vid offentlig upphandling men det
behövs ytterligare informationsinsatser innan
de används fullt ut. Kriterier finns att läsa på
www.eku.nu.

•

Grilltävling under Hoodsfredfestivalen.
Dagen före nationaldagen genomförde
GRINGO i samarbete med Svensk Fågel
en matlagningstävling under
Hoodsfredfestivalen i Alby. Tre lag tävlade
om att på scenen grilla den godaste
kycklingen, göra godaste snackset och ha
förberett den smarrigaste röran från sitt
hemland. Tävlingsledare var den kända
kocken Fredrik Eriksson som driver
Långbro Värdshus och är ordförande i
föreningen Årets kock. Konferencier var
Carlos Rojas, en av grundarna av
tidningen Gringo och prisutdelare var
tidigare finansminister Per Nuder.
Tävlingsdeltagarna hade olika ursprung;
från Filippinerna, Irak, Iran, Turkiet samt
Mellanöstern (assyrier/syrianer). Samtliga
lag presenterade fantastiskt goda
kycklingrätter baserade på svensk
kycklinglårfilé tillsammans med spännande
röror från olika delar av världen.

Event
• Mat i Skåne
Min Mat ordnade tillsammans med Svensk
Fågel en presslunch i Malmö för
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•

Skansen
Svensk Fågel blev inbjuden att delta på
LRF:s Skolkontakt dagar ”Jorden och
Skogen i storstan” där allmänheten och
skolungdomar hade möjlighet att fråga, titta
och smaka på det som den svenska
skogen och jorden kan erbjuda. Svensk
Fågel informerade om den svenska
kycklinguppfödningen och bjöd på
populära Chicken Nuggets. Totalt under de
fyra dagarna passerade drygt 3000
mellanstadieungdomar Svensk Fågels
monter.

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)
•

Yttrande on Statens jordbruksverks
föreskrifter om skyddsåtgärder när
högpatogen aviär influensa av subtyp H5
har konstaterats och N1 misstänks eller
bekräftas hos vilda fåglar i Sverige.

•

Förslag till ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2004:85) om direktstöd.

•

Sanktionsavgift i stället för straff –
områdena livsmedel, foder och djurskydd
(SOU 2006:58).

•

Remissvar om Miljöhusesyn 2007

•

Förslag till föreskrifter om avgifter för
offentlig kontroll, prövning och registrering.

•

Krav på livsmedelsföretagarna, Utbildning i
livsmedelshygien.

•

Förslag till nya föreskrifter om slakt och
annan avlivning.

•

Förslag till föreskrifter om införande av
förordning (EG) nr 1/2005.

•

Statens jordbruksverks föreskrifter om
offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter.

•

Synpunkter om Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd om transport
av levande djur (L5).

•

Djurskyddsmyndighetens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om officiella
veterinärers djurskyddskontroll vid slakteri.

Trycksaker och pressmeddelanden
En ny broschyr har tagits fram under året. På
Svensk Fågels hemsida går det att se vilket
material som finns samt att beställa det.
•

Hoodsfred - receptmagazine
En broschyr som togs fram i samarbete
med Gringo. I broschyren går det att läsa
om grilltävlingen under Hoodsfredfestivalen
samt intervjuer med de tävlande lagen,
tävlingsledaren Fredrik Eriksson och
självklart vinnarrecepten.

•

Pressmeddelanden
Under året har fem stycken
pressmeddelanden skickats ut. Med
rubrikerna ”God Jul jordbruksministern! Ny
märkning av svensk kyckling”, ”När
önskningar slår in…”, ”Filippinsk seger i
Chickenrace”, ”Trendbrott: Ökad
konsumtion av svensk kyckling” samt
”Kalkonvarning: En vit jul med fågel” har
allmänheten informerats om vårt arbete.
Pressmeddelandena finner du på Svensk
Fågels webbplats, www.svenskfagel.se.
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Faktablad
Svensk Fågel har genom pengar från KULM
(Kompetensutveckling av lantbrukare inom
miljöområdet) tagit fram två faktablad. Det ena
har titeln ”Belysning och ljusinsläpp i
fjäderfästallar” och är skrivet av Ingvar
Andersson. Det andra faktabladet heter ”Start
av daggamla kycklingar”. Författare till detta
faktablad är också Ingvar Andersson.
Faktabladen går att beställa från Svensk
Fågels kansli.
Hemsidan
På Svensk Fågels hemsida går det att läsa om
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
Nya hedersmedlemmar
På Svensk Fågels stämma i Jönköping utsågs
Jan Holmgren och Jan Kristensson till
hedersmedlemmar inom Svensk fågel.
Tidningen Fjäderfä
Medlemstidningen för Svensk Fågel har getts
ut 10 gånger under året, varav ett nummer
sker i samarbete med de övriga skandinaviska
länderna Danmark och Norge inför det
Nordiska veterinär- och konsulentmötet.
Reportage från medlemmarna och om
verksamheten på kansliet har man kunnat läsa
om i den sprängfyllda tidningen. Ansvarig
utgivare är Sven Secher.
Forskning
Svensk Fågels medverkan i angelägna
forskningsprojekt är viktigt för att berika
kunskapen inom områdena djurhälsa,
djuromsorg och livsmedelssäkerhet.
1.Stiftelsen Lantbruksforskning
Svensk Fågel och Uppfödargruppen inom
Svensk Fågel har gemensamt tillfört
ekonomiska medel för att finansiera ett flertal
projekt.

Forskningsprogrammet ”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
Följande projekt har rapporterats under 2006:
•

•

Campylobacter hos slaktkyckling –
utveckling av diagnostik, studier av
kontamination och spridningsvägar
samt identifiering av specifikt virulenta
stammar.
Nekrotiserande enterit och klostridios
hos slaktkyckling - betydelsen av olika
typer av Clostridium perferingens.

Studien om benhälsa kunde inte genomföras
under året på grund av rådande influensa
situation, men är nu planerad till våren 2007.
Under året har följande projekt tillförts medel:
•

Komplementfoder till hel spannmål –
för optimal benhälsa hos slaktkyckling.

•

Clostridium botulinum och
botulinumtoxin i svenska
slaktkycklingbesättningar.

•

Campylobacter hos slaktkyckling –
samband med tidig introduktion och
hög koncentration.

•

VRE hos slaktkyckling.
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2. Campylobacterprogrammet
Campylobacterprogrammet har till och med år
2005 finansierats med medel från
Jordbruksverket (delfinansierat från EU – 50
procent av kostnaderna för analyser) och
Svensk Fågel.
Projektet har fortgått under år 2006 med medel
från Jordbruksverket och Svensk Fågel.
3. Campylobacters epidemiologi
Svensk Fågel medfinansierar ett
samarbetsprojekt med Sahlgrenska sjukhuset
och SIK med målsättningen att vinna
ytterligare kunskap i Campylobacternas
epidemiologi. Projektet avslutades under året
med Anna-Clara Rönners doktorsavhandling
”Characterization of Campylobacter jejuni and
C. coli from Swedish patients and chickens antibiotic resistance, genomic diversity and
detection”.
Svensk Fågel och media
Svensk Fågel har medverkat i såväl tidning, TV
och radio under året. Många frågor har ställts
kring Aviär influensa (se figur 5). Vid sådana
tillfällen har vi samtidigt passat på att också
berätta varför konsumtionen av svensk
kyckling ökar, varför det nu blir lättare för
konsumenten att välja svenskt och framför allt
varför vi har ett högt förtroende för svensk
kyckling och kalkon. Andra frågor som
aktualiserats under året är de långa
mattransporterna, salmonella i importerad
kyckling, VRE och ökad svensk
kycklingkonsumtion.

Figur 5. Antal artiklar rörande svensk
fågel i svensk massmedia
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Kansliet
Under året flyttade Svensk Fågels kansli två
gånger. Efter många år på Sibyllegatan på
Östermalm så flyttade kansliet till LRF och
”bondtolvan”, mitt i city. I december flyttade
hela LRF ut till Stadshagen på Kungsholmen,
och Svensk Fågel följde med. På
Franzéngatan sitter kansliet nu i ett öppet
landskap tillsammans med bland annat
Svenska Ägg, Svensk Köttinformation och
tidningen Viola.
Under året har Lena Liljestrand slutat och
Elisabeth Secher har tagit över ekonomin. Pia
Gustafsson började på Svensk Fågel i
november och kommer att ta över efter Johan
Lindblad när han går i pension under 2007.

•

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
handha hälsokontrollprogrammet har en
djurhälsonämnd inrättats. Den består av
representanter för branschen, SVA,
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och
Sveriges Lantbruksuniversitet.

•

Försäkringsgruppen 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 för
frigående kycklingar utomhus. Under året
har få skador inrapporterats. Salmonella
har förekommit i en slaktkycklingbesättning.

•

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
Magnus Thelander
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.

•

Djurskyddsmyndighetens referensgrupp
för matfågel. Består av representanter från
Djurskyddsmyndigheten, Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, SLU, SVA, Djurskyddet
Sverige och företrädare för branschen.
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•

•

•

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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2006
148
4
6
3

2005
151
4
6
3

2004
168
4
6
3

2003
173
4
6
3

13

12

15

15

174

176

196

201

Styrelsen

Jenny Andersson
uppfödare

K-G Jahn
uppfödare

Per Lindahl
ordförande
uppfödare

Bengt Ingvarsson
kläckeriföretag

Björn Magnusson
kläckeriföretag

Ernst Mittag
slakteriföretag

Jan Håkansson
slakteriföretag

Jan Erik Fredung
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

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

2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

12 034 803
4 853 650
16 888 453

7 609 722
4 746 771
12 356 493

0
-14 294 659
-2 721 926
-9 298
-17 025 883

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

-137 430

-130 543

17 855
-225
17 630

6 915
-35
6 880

-119 800

-123 663

0
67 122
0
28 000

0
45 885
0
23 000

-24 678

-54 778

0

0

-24 678

-54 778
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Balansräkning Svensk Fågel Service AB
(SEK)

2006-12-31

2005-12-31

26 084

45 291

26 084

45 291

Summa anläggningstillgångar

26 084

45 291

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

73 450

15 623

73 450

15 623

1 752 668
70 134
840
1 161 144

1 557 272
70 134
460 982
1 612 168

2 984 786

3 700 556

Kassa och bank

1 985 490

3 206 476

Summa omsättningstillgångar

5 043 726

6 922 655

SUMMA TILLGÅNGAR

5 069 810

6 967 946

100 000
20 000

100 000
20 000

120 000

120 000

401 253
-24 678

456 031
-54 778

376 575

401 253

496 575

521 253

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

67 872

134 994

Summa obeskattade reserver

67 872

134 994

1 397 122
1 341 071

2 821 893
1 337 280

0
576 388
1 190 782

0
485 480
1 667 046

Summa kortfristiga skulder

4 505 363

6 311 699

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 069 810

6 967 946

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

Summa eget kapital

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
2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

33 299

33 150

33 299

33 150

0

0

0

0

RÖRELSERESULTAT

33 299

33 150

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

27 915
0
69
-25

23 056
0
0
0

27 959

23 056

61 258

56 206

0
-28 000

0
-23 000

33 258

33 206

2

0

33 260

33 206

(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

2006-12-31

2005-12-31

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

155 000

1 341 071

1 337 280

1 341 071

1 337 280

670 971

643 056

41 575

41 506

Summa omsättningstillgångar

2 053 617

2 021 842

SUMMA TILLGÅNGAR

2 208 617

2 176 842

160 000

160 000

160 000

160 000

2 015 357
33 206

1 982 150
33 206

2 048 617

2 015 356

Summa eget kapital

2 208 617

2 175 356

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2 208 617

2 176 842

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 Lantmännen 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, 105 33 Stockholm.
Tel: 08-787 55 20 Fax: 08-667 17 06
www.svenskfagel.se
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