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Vd har ordet

Klimatsmart kyckling
Och smarta lösningar
kanske tänka i helt nya banor. Campylobacter är
vår största utmaning och vi måste hitta lösningar
för att bekämpa dem. I mångt och mycket kan
det räcka med att se över rutinerna och även
här tänka smart!

Under 2007 hamnade klimatet och den globala
uppvärmningen rejält i fokus. Trendord var klimatsmart, klimatval och klimatmat. Att svensk
kyckling är ett smart val för klimatet har nog inte
undgått någon inom branschen. Ytterligare ett
mervärde knöts till den svenska kycklingen, som
nu är god, nyttig, salmonellafri och klimatsmart!
Allt finns sammanfattat i skriften ”Kyckling är
klimatsmart”.

Arrangerat äktenskap
Förhållandet ordförande – Vd har jämförts med
ett arrangerat äktenskap där båda parterna ska
finna varandra. I Svensk Fågels fall har det fungerat utmärkt. Hans-Christer Palmers som tillträdde som ny ordförande under året har arbetat
engagerat och varit en mycket viktig del i vår
framgång. Mantrat under året har varit ”att säga
det vi gör och göra det vi säger”. Något som inte
minst stod i fokus under Utbildningarna. Jag tror
och hoppas att de flesta medlemmarna har tankat hem budskapet till den mentala hårddisken.
Under 2008 är min förhoppning att hela branschen lever upp till devisen!

Att ha väl underbyggda argument och budskap
är en självklarhet för oss. Därför har styrelsen
tillsatt en arbetsgrupp för att se hur branschen
ytterligare ska kunna tydliggöra och informera
konsumenter om det smarta klimatvalet – att
välja kyckling. Genomförandet av detta kommer
att ske under 2008.
Att kycklinguppfödningen är komplex och att allt
verkligen hänger ihop har i klimatdiskussionerna
blivit än tydligare. Ekonomi, djurskydd, livsmedelssäkerhet och klimat – alla delar påverkar
varandra och skapar en helhet. Och navet är
bonden som i sin vardag hela tiden strävar efter
att föda upp en ännu bättre kyckling.

Utmanande generationsskifte
På kansliet har det varit ett turbulent år då generationsskiften har genomförts under en fas då
många kritiska frågor har varit på tapeten. Med
hjälp av nya, kompetenta medarbetare har övergången gått så smidigt som möjligt och vi står
väl rustade för nya utmaningar.

Att tänka smart ekonomiskt har resulterat i lägre
klimatutsläpp genom exempelvis fler halmpannor på gårdarna. Genom att arbeta förebyggande med djurskyddet och djurhälsan sparar vi
också resurser i kassation och skapar därmed
en ekonomisk vinst. Genom foderoptimering och
riktade åtgärder i samband med ventilation skapar vi bättre förutsättningar för både djurskyddet, klimatet och ekonomin. Allt hänger ihop –
och på det sättet måste vi fortsätta att arbeta, att
tänka klimatsmart och effektivt på gården, och
processen i ett kretslopp.

Med hjälp av den nya tekniken kan Rikslikaren
Lotta Waldenstedt delvis arbeta från Uppsala,
veterinär Pia Gustafsson från Jönköping och
ekonomiansvariga Elisabeth Secher från Knivsta. Men det ställer också höga krav på samordning och kommunikation. Kansliet i Stockholm är
Svensk Fågels naturliga samlingspunkt. Här
finns företrädare för lantbrukets olika branscher
och synergieffekterna är många.
Jag vill här passa på att tacka alla – medarbetare och medlemmar – som gör en fantastisk insats för branschen. Tillsammans kan vi göra
världens bästa kyckling och kalkon ännu bättre.

Utmaningar i veterinära frågor
Året inleddes med tuffa zoonosutbrott då branschen ställdes inför (för svenskt vidkommande)
ovanligt många fall av salmonella. Det resulterade i produktionsstörningar och brist på tillgång
av daggammal kyckling. Och detta under en tid
då efterfrågan på svensk kyckling bara ökade.
En tröst i sammanhanget var dock EFSA:s rapport som visade att Sverige har en unik salmonellastatus och i princip är världsbäst!
Konsekvenserna av den globala uppvärmningen
innebär dock att Sverige ställs inför nya smittskyddshot. Därför är det viktigt att skruva åt tummarna. De så kallade hygienbarriärerna måste
ses över och stramas åt, och i vissa fall måste vi

Maria Donis
Vd Svensk Fågel
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Konsumtion och produktion
Konsumtionsutveckling
År 2004 gjorde Svensk Fågel förändringar i statistikbearbetningen för att få bättre grepp om hur
den egentliga konsumtionen ser ut. Därför är
bara de fyra sista åren med i grafen (se figur 1)
över konsumtionsutvecklingen. Anledningen till
förändringen i statistikbearbetningen var att få
mer jämförbara och tillförlitliga värden mellan
inhemskt producerad och importerad kyckling.

Alltfler väljer fågel
Konsumtionen av svensk kyckling ökade år
2007 med cirka sex procent jämfört med året
innan. Under året konsumerades 72 289 ton
svensk kyckling. Månaderna maj till augusti var
de klart starkaste månaderna, intressant är dock
att den tidigare svaga månaden januari för
andra året i rad hade en mycket bra försäljning.
Kyckling som nyårsmat och suget efter lätt och
enkel mat efter jul kan vara orsaken till att januari månad får en allt bättre försäljning. Kalkon
kommer också allt starkare som ett lättare alternativ på julbordet – och under november och
december ökade antalet kalkonföretag inom
branschen med 40 procent jämfört med samma
period förra året.

Figur 1
Konsumtion av svensk kyckling
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Svensk Fågels ursprungsmärke har underlättat
för konsumenten i sin stressiga vardag att göra
ett enkelt och säkert val. Konsumenten efterfrågar bra kvalitet och trygga produkter. Trots en
kall sommar efterfrågades fågelkött på grillen
och i den konsumentundersökning som gjordes
inför grillsäsongen är numera kycklingfilé ett
självklart val på grillen.
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Konsumtionen av svensk kyckling visar att förtroendet för just den svenska kycklingen fortsätter att öka och vid ett flertal undersökningar under året framgår det att man vill veta var kycklingen kommer ifrån. Kravet från konsumenten
visar också att man vill veta exakt från vilken
gård och vilken kycklingbonde som tagit hand
om det som ska bli mat på tallriken.
Kyckling är nyttig och näringsrik. Förutom högvärdigt protein, en bra balans mellan mättade
och omättade fettsyror är köttet också rikt på
magnesium, selen och B-vitaminer. Den så kallade köttfaktorn finns även i kyckling – den ökar
kroppens möjligheter att absorbera järn. Detta
tillsammans med att kyckling är klimatsmart bådar för en fortsatt ökad konsumtion av svensk
kyckling.
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Exporten av svensk kyckling ökade med 2,2
procent till knappt 8 500 ton under år 2007. Antalet kycklingar bland Svensk Fågels medlemmar ökade till 72 389 000 styck kycklingar. Genom ökad medelvikt på 34 gram ökade volymen
i producerade ton under året till 78 427 ton, det
vill säga en ökning med 4,7 procent jämfört med
året innan.

Konsumtionen per capita av svensk kyckling
ökade år 2007 med 5,3 procent jämfört med året
innan (se figur 2). Några importsiffror är i nuläget inte klara.
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Den stora utmaningen för branschen blir att kunna fortsätta öka produktionen i takt med att konsumenten vill ha mer av enkla, goda och lätta
lösningar i sin vardag. Bonden ska känna förtroende för branschen och våga satsa på en fortsatt ökad produktion, vilket endast göras i samarbete mellan näring, kunder, politiker och myndigheter.
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Konsumtionen av svensk kyckling har ökat varje
år sedan 2004, men fortfarande ligger vi långt
efter genomsnittet i EU (se figur 3).
Figur 3
Kycklingkonsumtion per capita i EU och Sverige
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Kycklingkonsumtion i Sverige per capita 19932007

EU
Sverige
10

5

0
2004

2005

2006

2007

År

Konsumtionen i EU började återhämta sig under
2007 efter fjolårets nedgång på grund av fågelinfluensan och genomsnittet per capita för år
2007 beräknas sluta på 22,74 kg. Prognosen för
2010 beräknas öka till 24,4 kg per capita.
Svensken åt 12,9 kg kyckling år 2006 och branschen har med andra ord potential att fortsätta
växa.
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Svensk Fågels omvärld
Fortsatt konsumtionsökning
Konsumtionen inom EU återhämtade sig under
2007 efter ett tufft år med fågelinfluensan 2006.
Trycket på kyckling och det låga utbudet efter
neddragning av föräldradjuren som en konsekvens av den tidigare konsumtionsminskningen
på kontinenten skapade snabbt en ny situation
för hela branschen. Höga priser på daggammal
kyckling, problem att hitta råvara och ökade priser på kycklingen gjorde att även Sverige blev
en intressant exportleverantör. Problemet var att
även här var det svårt att hitta råvara. I kombination med salmonellautbrotten i början av året
fick branschen svårt att leverera – och tyvärr var
det bufferten som används till export som fick
hjälpa till att möta den inhemska marknaden och
efterfrågan.

Totalt var nästan 24 procent eller en av fyra
kycklingflockar inom EU smittade med salmonella. I undersökningen hittade man olika typer av
salmonella. Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium, som är de vanligaste typerna av salmonella bland människor, hittades i
hela 40 procent av de positiva kycklingflockarna.
Kommissionen beslutade mot bakgrund av resultatet att sätta ett treårsmål för att minska dessa typer av salmonella.
Spannmålspriserna – den nya utmaningen
De höjda spannmålspriserna har självklart påverkat alla branscher, så även fågel. Handeln
och slakteriföretagen har haft konstruktiva diskussioner få att nå en full kompensation för höjningen hos bonden. Detta är självklart positivt
då alternativet hade varit omedelbar nedläggning av produktionen. Vi får dock inte glömma
bort att uppfödningen även innebär andra ökade
kostnader som idag inte har lett till någon kompensation. Höjda energi- och lönekostnader är
några exempel. Ett annat är ökade tillsynskostnader. Här har myndigheter och politiker ett stort
ansvar att harmonisera kostnaderna så att konkurrensvillkoren inte försämras ännu mer till
Sveriges, och i slutändan till konsumenternas,
nackdel.

Prognosen på längre sikt visar att världsproduktionen av fågelkött kommer att fortsätta växa
från 2006 års nivå på 84 miljoner ton till 103 miljoner ton fram till år 2015 (se figur 4), det vill
säga en ökning med cirka 23 procent. USA,
Kina, Brasilien och EU är de stora producenterna. I huvudsak kommer dessa att hålla i sig
samtidigt som vi ser att nya aktörer som Indien
och Ryssland får en allt viktigare roll på den internationella marknaden.
Figur 4
Världsproduktion av kött

Gemensamt djurskyddsdirektiv
EU:s jordbruksministrar enades under året om
att anta ett gemensamt djurskyddsdirektiv för
kyckling som innebär att gemenskapen sätter
upp minimiregler för hur kycklingar ska födas
upp. Svensk Fågel har länge väntat på direktivet
som utarbetats och förhandlats ända sedan den
vetenskapliga rapporten presenterades 2001.
Sverige, som ligger på mycket långtgående krav
i djurskyddet i förhållande till övriga EU länder
(som haft mycket generella regler eller inga
alls), nådde inte ända fram även om man måste
se det som ett steg i rätt riktning. Det urvattnade
direktivet kan tyvärr också resultera i att sjuka
djur inte kommer att gallras bort, samt en ökad
antibiotikaförbrukning i syfte att hålla en låg nivå
på dödligheten. Den stora utmaningen blir nu att
se till att direktivet införs i de olika medlemsstaterna till år 2010.

Svensk salmonellafri kyckling
Svensk kyckling står i en klass för sig. Det stod
klart sedan EU:s livsmedelsmyndighet, European Food Safety Authority (EFSA) under året presenterade sin första omfattande salmonellastudie kring kyckling. Studien visade att Sverige var
det enda land där inga kycklingflockar var smittade. I flera av EU-länderna låg andelen smittade flockar på mellan 40 och nästan 70 procent.
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Hygienpaketet
Gällande förordning om kontroll och tillsyn av
livsmedel som antagits inom ramen för Hygienpaketet gjordes mot bakgrund av ett flertal livsmedelsskandaler inom EU. Förordningarna är till
stor del anpassade efter en geografisk och logistisk struktur som inte överensstämmer med
de svenska förhållandena. Detta gäller även
kompetens och bemanning på anläggningarna.
Branschen har under året vid flera tillfällen fört
fram synpunkter, till såväl Livsmedelsverket som
Jordbruksdepartementet, kring risken och konsekvenserna av utökad administration och utökade kostnader av tillsynen utan att det innebär
förbättringar i livsmedelssäkerheten. Arbetet och
dialog med myndigheten pågår samtidigt som
EU nu gör en översyn av förordningarna.
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Svensk Fågel internt
Djuromsorgsprogrammet – uppfödning och
hantering
Svensk Fågels Djuromsorgsprogram för produktion av matfågel består i grunden av två delar.
Programmet grundar sig på lagar och förordningar men har sedan förstärkts genom branschens egna krav.

första hand kunskap, insikt, kompetens samt
utbildning och dokumentation. Behov av förbättringar har framförallt handlat om lastning i samband med transport. Detta följs nu upp med ytterligare utbildning och forskning inom branschen.

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.

Revisionsrapporten är under året reviderad och
den nya rapporten kommer att användas vid
revisionsbesöket under 2008.
Minskad andel campylobacter
Sedan det nya campylobacterprogrammet infördes i Sverige 2001, har andelen campylobacterpositiva kycklingflockar visat en neråtgående
trend. Under sommaren och hösten 2007 har
dessutom andelen campylobacterpositiva kycklingflockar varit den lägsta någonsin under sommartid. Svensk Fågel är huvudman för campylobacterprogrammet som finansieras med medel
från Svensk Fågel och Jordbruksverket. Läs mer
under forskning.

Den andra delen av regelverket 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, Livsmedelsverket,
SLU, SVA samt Djurskyddet Sverige och branschen. Djuromsorgsprogrammet finns tillgängligt
på Svensk Fågels hemsida.

Hälsokontrollprogram om koccidios och clostridios
KC-programmet är ett frivilligt program för kontroll och bekämpning av koccidios och clostridios hos kycklingar inom ramen för SJVFS
1998:131 om organiserad hälsokontroll avseende koccidios och clostridios hos kycklingar. Programmets syfte är att genom effektiva och förebyggande åtgärder reducera riskerna för koccidios och clostridios samt att på lång sikt utveckla en djurhållning som skyddar djuren från sjukdom utan rutinmässig medicinering. Den långsiktiga målsättningen är att ersätta användningen av koccidiostatica med alternativa metoder.
Svensk Fågel verkar aktivt genom forskningsanslag för att koccidiostatica byts ut till fördel för
vacciner eller andra förebyggande metoder.

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
Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna.
Oberoende granskning av 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 har initialt genomförts två gånger per år.
Resultaten har förbättrats avsevärt sedan branschen startade revisionen av den sekundära
delen av produktionen år 2005. Detta gäller i

* Djurskyddsmyndigheten lades ned den 1 juli
2007. Deras ansvar för tillsyn av djurskyddet
övergick vid nedläggningen till Jordbruksverket.
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Frivilliga salmonellakontrollprogrammet
Hälsokontrollen är ett frivilligt program som syftar till att förebygga salmonella hos fjäderfä inom
ramen för Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2007:78). Hälsokontrollen har fått arbetsnamnet ”Det frivilliga salmonellaprogrammet
– ett hygienprogram för att förebygga salmonella
i besättningar med fjäderfä”. Programmet syftar
till att förebygga salmonella i besättningar med
fjäderfä och därmed minimera smittspridningsrisken mellan besättningar/djurutrymmen och till
människa. Branschen har under året förberett
det administrativa arbetet för övertagandet och
föreskrifter har ändrats och uppdaterats i enlighet med behov och krav som ställs.

Guldfågeln
Kalmar Lantmän, Kalmar, den 22 oktober
Kronfågel Kristianstad
Brösarps Gästis, Kristianstad, den 23 oktober
Ingelsta kalkon/Lantfågel
Hotell Svea, Simrishamn, den 24 oktober
Kronfågel Valla
Hotell Statt, Katrineholm, den 8 november
Torsåsen
Grand hotell, Falkenberg, den 23 januari

Landsbygdsprogrammet
Svensk Fågel har ansökt medel inom ramen för
Landsbygdsprogrammet för att stärka kompetensen och kunskapen kring djurvälfärd och omvärldsbevakning. Projekt är begränsade till vissa
nationella program som organisationen kan
söka medel för, och i första hand har därför följande prioriteringar gjorts:

Totalt har 175 personer deltagit på de olika Utbildningsdagarna exklusive de personer som
utbildat inom de olika programpunkterna. Deltagare har varit uppfödare, djurskötare, djurskyddsansvariga på slakteri, last- och transportpersonal samt besiktningsveterinärer på slakterierna.

1. Utbildningsdagar om djurvälfärd och företagsutveckling
2. Branschmöte avsett för alla företrädare i produktionskedjan – om djurvälfärd och företagsutveckling
3. Kalkonprojekt

Utbildningsdagarna har anpassats för att möta
de lokala/regionala problem som förekommit
kring djurskyddet och produktions- och konkurrensförbättringar. Utbildningsdagarna har skett
vid sju tillfällen (varav ett kalkonmöte) i olika
delar av landet där produktionen förekommer
samt ett uppsamlingstillfälle för de som inte kunnat delta vid tidigare tillfällen.

Projektens syfte har varit att utbilda och utveckla
kompetensen och de olika faktorerna som påverkar djurskyddet inom fågelkött. Syftet har
också varit att stärka konkurrenskraften i primärledet genom utökad kompetens om omvärlden
och de aktuella faktorer som effektiviserar och
förbättrar produktionen i Sverige i förhållande till
andra länders produktion.

Branschmöte i Jönköping
Branschmötet genomfördes med ett flertal externa föreläsare baserat på aktuella behov och
önskemål. Lastning och transport presenterades
av Krister Sällvik, SLU, med anledning av pågående projekt som genomförs inom SLU.
Lars Plym-Forshell, SLV, presenterade vad som
uppnåtts inom arbetet med campylobacter och
vad som ytterligare kan åtgärdas för att reducera förekomsten av positiva flockar. En analys
lämnades också om vad som pågår inom EU
och vilka åtgärder som kan komma att tillämpas
i framtiden.

Utbildningsdagarna
Åtta utbildningsdagar har hållits under oktober
och november 2007 samt januari 2008 på följande platser i landet:
Knäreds Kyckling
Hotell Freden, Knäred, den 11 oktober

Vidare presenterade Gustaf Tynelius, Institutionen för Teknik och samhälle, på Tekniska högskolan vid Lunds universitet, en uppdaterad
Livscykelanalys av kycklingproduktion för att

Lagerbergs
Sweden Rock Café, Norje, den 15 oktober
Torsåsen
Grand hotel, Falkenberg, den 16 oktober
9

Året som gått

peka på vilka faktorer som påverkar klimatet
negativt vad gäller kycklingproduktionen på gården. Dessutom presenterades vilka åtgärder
som kan vidtas i primärproduktionen på gården
för att reducera klimateffekten. Slutligen redogjordes för en omvärldsanalys om trender och
utveckling inom kycklingbranschen med avsikten att stärka konkurrensförutsättningarna.
Kalkonprojektet
Ett försök för att utvärdera om en lägre råproteinhalt och lägre argininnivå i startfodret kan ha
en positiv effekt på kalkontuppars fothälsa utfördes sommaren och hösten 2007 på Ingelsta
Kalkon i samarbete med Svenska Foder. Projektet visade att den lägre råproteinhalten inte gav
någon markant förbättring av kalkonernas fothälsa. Projektet visade dock att kalkontupparna
kunde kompensera för den något lägre tillväxten
under startfoder vid senare tidpunkt. Vid slakt
kunde en marginell förbättring på kalkontupparnas fothälsa noteras. Ett oväntat högt näringsinnehåll i gödseln vid fem veckors ålder både i
försöks- och referensgrupp kan eventuellt ha ett
samband till den kraftigt försämrade fothälsan
vid den tidpunkten.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av Utbildningsdagarna har också skett i samband med branschmötet. Myndigheterna har också bjudits in för att
informera om aktuella frågor som bland annat
rör djurskydd och kommande projekt inom djurskydd och djuromsorg.
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Resor, konferenser och utbildningar
Utbildningar
•
Svensk Fågel har under året medverkat
och anordnat utbildning för framtida veterinärer, besiktningsveterinärerna, blivande
kockar vid Göteborgs universitet, agronomer inom olika inriktningar, lantmästare,
djurskyddsinspektörer, studenter och
andra organisationer som exempelvis Blå
Stjärnan.
•
Utbildning har hållits för Eldsjälarna inom
Min Mat för att ge argument och information kring svensk kyckling.
•
Inom Husdjursutskottet i LRF har Svensk
Fågel presenterat strukturen för branschen samt aktuella frågor som branschen arbetar med.

som ICA. I besöket ingick även ett möte med
Stork, tillverkare av inredning och maskiner på
slakterier. Dessutom gavs möjlighet till besök på
några av de största slakteriföretagen samt praktiserande veterinärer inom fjäderfä.
Nordiska veterinär- och konsulentmötet
Svensk Fågel medverkade på det nordiska veterinär- och konsulentmötet som i år hölls i Sverige. Svensk Fågel ingick i planeringsgruppen
som bland annat tillförde den veterinära inblicken från näringen samt djurskydds- och foderkompetens i programinnehållet. Konferensen
var givande med många intressanta föreläsningar (se reportage i Tidningen Fjäderfä).
Världskongress för fjäderfäveterinärer i Peking,
Kina
Ett stort antal svenska fjäderfäveterinärer fanns
representerade och tog del av en uppsjö mer
eller mindre intressanta föredrag.

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.

Campylobactermöte i Rotterdam
Konferens med både veterinärer och humanmedicinare från olika delar av världen. Gemensamma slutsatser kring campylobacterproblematiken
diskuterades. Sverige (SVA) presenterade sitt
program för slaktkyckling i posterform.

Studiebesök med företrädare från SJV, SVA och
Landlantbruk
Besöket följde hela produktionskedjan från
kläckeri på SweHatch, hos kycklinguppfödarna
på Spannarp och på Torsåsen i Falkenberg.
Besöket gav bland annat underlag till en stor
helsidesartikel i tidningen Landlantbruk men
också en bra inblick för de handläggare som
arbetar med branschens frågor.
Studiebesök i Brasilien
Brasilien är det största exportlandet till EU och
har stora ambitioner att ta allt fler marknadsandelar på den internationella spelplanen. Besöket
på en integrerad anläggning av avelsdjur och
kycklinguppfödning resulterade i bra underlag
för en debattartikel som bland annat publicerades i samband med årsstämman 2006. Hög beläggning, dålig benhälsa, antibiotikaanvändning,
köttmjöl i fodret och torftig arbetsmiljö är några
faktorer som bidrar till billiga kycklingprodukter –
en produkt som svenska kycklingbönder och
producenter varken vill eller kan efterfölja.
Studiebesök i Nederländerna
I besöket ingick ett möte med kvalitetschefen
från Albert Heijn, marknadsledande detaljhandel
i Nederländerna, som ingår i samma koncern
11
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Remisser
Svensk Fågel – en remissinstans
Svensk Fågel är en remissinstans för frågor som
rör bland annat livsmedel, djurskydd och miljö.
I många remisser sker även ett samarbete med
andra branscher då allmänna och generella synpunkter kan lämnas och enas kring. Nedan följer
några remisser som har behandlats och besvarats av Svensk Fågel under året.
•

Yttrande till Jordbruksdepartementet om
Djurskyddsmyndighetens nedläggning
och om överföring av djurskyddsfrågorna
till Jordbruksverket.

•

Förslag till föreskrifter och allmänna råd
om offentlig djurskyddskontroll.

•

Förslag på nya föreskrifter och allmänna
råd för hållare och skötsel av lantbrukets
djur.

•

Förslag till förändringar av föreskrifter och
allmänna råd om transport av levande
djur.

•

Ändringar av bestämmelserna om ersättning vid smittsamma djursjukdomar.

•

Förslag om djurskyddskontroll i statlig
regi.

•

Yttrande om förslag till föreskrifter och
allmänna råd om skyddsåtgärder vid
misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär
influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i
fångenskap i Sverige.

•

Betänkandet av Veterinärutredningen –
Veterinär fältverksamhet i nya former.

•

Ändringar av bestämmelserna om ersättning vid smittsamma djursjukdomar.

•

Förslag till föreskrifter om frivillig salmonellakontroll av fjäderfä.

•

Förslag till föreskrifter och allmänna råd
om offentlig djurskyddskontroll.

•

Förslag om ändringar föreskrifter om offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter.

Remissvaren går att läsa på Svensk Fågels
hemsida.
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Forskning
Viktiga forskningsprojekt
Svensk Fågels medverkan i angelägna forskningsprojekt är viktigt för att berika kunskapen
inom områdena djurhälsa, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

•

Helgenomisk karaktärisering av isolat från
fågelbotulismutbrott – Bo Segerman SVA,
för två år. Projektets mål är att ge en bättre förståelse för bakterien och dess sjukdomsframkallande mekanismer, bättre
förutsättningar för diagnostik, samt ge
vägledning till hur förebyggande åtgärder
bör prioriteras.

•

Utsläpp av växthusgaser från svensk produktion och konsumtion av animalier. Inventerin och analys av strategier för att nå
framtida utsläppsmål. Ulf Sonesson SIK,
för ett år. Inventeringen inkluderar utsläpp
av växthusgaser från inhemsk produktion
av kött, ägg och mjölk samt produktion av
importen. Ett livscykelperspektiv anläggs
då det är viktigt att förädling och transporter inkluderas. Strategier för att minska
utsläppen kommer att analyseras för hela
livscykeln.

Stiftelsen Lantbruksforskning
Svensk Fågel och Uppfödargruppen inom
Svensk Fågel har gemensamt tillfört ekonomiska medel för att finansiera ett flertal projekt.
FoU-program för djurvänlig och lönsam produktion av slaktfjäderfä II
Forskningsprogrammet kommer att löpa under
tiden 2005-10-01 till 2008-09-30. Prioriterade
forskningsområden är:
1. Livsmedelshygien (campylobacter, antibiotikaresistens)
2. Smittskydd (koccidios/clostridios, botulism)
3. Foder och hälsa (foder, benhälsa)
Projekt som tillförts medel under 2007

Studie om benhälsa
Under våren och sommaren 2007 genomfördes
studien om benhälsa, som presenterades under
utbildningsdagarna. På grund av rådande influensasituation kunde inte studien genomföras
tidigare. Bland både vilda och tama kycklingar
kan det förekomma problem med benhälsan.
Därför har Svensk Fågel i samarbete med SLU
genomfört en ny studie av svenska kycklingars
benhälsa, finansierad av Djurskyddsmyndigheten. Studien är en uppföljning på den studie som
gjordes år 2001.

1. Clostridium botulinum och botulinumtoxin i
svenska slaktkycklingbesättningar (1 år).
2. VRE hos slaktkyckling (3 år).
3. Utveckling av vaccin mot koccidios hos slaktkyckling (3 år).
Slutrapporterade projekt 2007
Utveckling av ett vaccin mot koccidios hos slaktkyckling – identifiering av skyddande immunfunktioner.
Beviljade medel under 2007 till nya projekt
Under året 2007 beslöt beredningsgruppen att
bevilja medel till följande nya projekt:
•

Resultatet visade att problem med benhälsan i
stor utsträckning är knuten till en ras (hybrid).
Bland dessa kycklingar hade 22 procent en defekt som påverkade rörelsen. Hos den andra
rasen var motsvarande siffra endast 12 procent.
Oavsett viktskillnad hade tupparna en högre
andel av rörelsestörningar (27 procent av tupparna i studien, jämfört med 5 procent av hönorna). Anledningen till detta vet forskarna inte i
dag. Ytterligare studier kommer att göras.

Clostridium Botulinum och botulinumtoxin
i svenska slaktkycklingbesättningar – Gunilla Blomqvist SVA, för ytterligare två år. I
projektet ingår:

1. Avsluta PCR-analyser av redan insända tarmprover (samtliga Svensk Fågelanslutna uppfödare ingår).
2. Utredningar och provtagningar/analyser kommer att genomföras vid nya utbrott, dessa provtagningar kommer även att omfatta foder- och
miljöprover.
3. Utvärdera effekten av saneringsåtgärder.

Åtgärder för bättre benhälsa
Den kycklingras som hade största problem med
benhälsan finns i dag endast hos 25 procent av
de svenska kycklingbönderna. Företaget som
kläcker dessa kycklingar har beslutat att den ska
fasas ut. Dessutom kommer man inom branschen att se över den daggamla kycklingens
13
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procent) respektive 20 av de 89 (22,5 procent)
flockarna.

kvalitet, ljus- och foderprogram, fodersammansättning samt olika åtgärder som kan stimulera
till att kycklingarna rör sig mer i stallet. Målet är
att benhälsan ska förbättras ytterligare.

Sedan campylobacterprogrammet startade den
1 juli 2001 har andelen campylobacterpositiva
flockar från uppfödare anslutna till Svensk Fågel
visat en nedåtgående trend:

Studie om campylobacter
Den 25 maj 2007 presenterade Ingrid Hansson,
SVA, sin doktorsavhandling (No.2007:63)
”Bacteriological and Epidemiological Studies of
Campylobacter spp. in Swedish Broilers”. Doktorandarbetet har utförts på avdelningen för bakteriologi, SVA, med hjälp av bland annat finansiering från Svensk Fågel, SJV, EU och Stiftelsen
Svensk Lantbruksforskning.

2002 (19,8 procent)
2003 (17,6 procent)
2004 (14,2 procent)
2005 (13,2 procent)
2006 (13,2 procent)
2007 (12,3 procent)
Tabell 1. Resultat till och med 2007

Syftena med studien var att undersöka:
•
•
•

Hur och när campylobacter introduceras i
besättningen?
Har uppfödare som nästan aldrig har några campylobacterpositiva slaktgrupper
inga campylobacter i sin omgivning?
Kommer campylobacter in via foder, vatten, luft eller skötaren?

Campylobacter in broilers in Sweden
Positive slaughter groups, members in SPMA
cloacal samples 2002-2005, ceacum 2006
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Studierna i avhandlingen tyder på att andelen
campylobacterpositiva kycklingflockar kan reduceras ytterligare. Klimatet har betydelse vid påvisandet av campylobacter utanför stallarna, en
signifikant ökning av antalet prover med campylobacter kunde påvisas i samband med fuktig
väderlek.
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Insekter har diskuterats som en vektor att föra in
campylobacter till stallarna. I studien påvisades
dock campylobacter endast i ett av proverna
från insekter. Det stora antalet campylobacterpositiva prov utanför stallarna poängterar de
gamla sanningarna att en god hygienbarriär är
en viktig faktor för att minska antalet campylobacterpositiva kycklingar. Viktiga slutsatser i
avhandlingen diskuterades med respektive slakteri och uppfödare vid utbildningsdagarna under
oktober 2007.
Under 2007 genomfördes en fortsättning av projektet 2006 i Campylobacterprogrammet, med
syftet att undersöka variationen av mängden
campylobacter i blindtarmen hos olika kycklingar
inom en flock. Under året har 2 514 flockar uppfödda av medlemmar inom Svensk Fågel, och
89 flockar uppfödda av icke medlemmar, provtagits inom campylobacterprogrammet. Campylobacter påvisades hos 309 av de 2 514 (12,3
14
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Marknad och kommunikation
Reklamkampanj i TV
Från och med 2006 märks all svensk kyckling
och kalkon som produceras av medlemmar i
Svensk Fågel med branschens logotyp. Märket
garanterar att kycklingen och kalkonen är kläckt,
uppfödd och slaktad i Sverige. För att nå ut med
budskapet satsade den svenska branschen i
början av 2006 på en gemensam kampanj med
bland annat reklamfilm i TV, med budskapet
”Utmärkt god kyckling”.

Branschen har även under året ordnat studieresor för att myndigheter, journalister och forskare
ska få en bra och riktig inblick i den svenska
fågelbranschen. Resorna har täckt hela produktionskedjan och besök hos kycklingbönder. För
att resorna ska kunna genomföras krävs en
gemensam arbetsinsats från medlemmarna och
här måste ett stort tack riktas till alla som gjort
detta genomförbart.
Samarbete med andra organisationer
Svensk Fågel har samarbetat med andra intresseorganisationer, bland annat Sveriges Grisproducenter, LRF, Min Mat och Svenska Djurhälsovården. Remissärenden och övriga gemensamma frågor som exempelvis de veterinära frågorna har även skett i dialog med andra organisationer.

Under år 2007 fortsatte kampanjen men med en
betydligt mindre budget. TV-annonskampanjen
genomfördes fram till sommaren i kanal TV3, TV
4 och TV6.
En uppföljning på tidigare print-annonsen
genomfördes där budskapet var ”Inga ugglor i
mossen” med information om vad svensk kyckling innebär. Annonseringen skedde i tidskrifter
och månadsmagasin där Svensk Fågels primära
målgrupp kvinnor 25 till 49 år lättast nås.

Min Mat
Min Mat vill lyfta det goda med svensk mat –
högkvalitativa råvaror för matglädje, välbefinnande och njutning. Min Mat representerar
många av dem som har som yrke att odla mark,
föda upp djur och förädla svenska råvaror. Mer
än ett tiotal organisationer, företag och andra
aktörer har tagit initiativ till Min Mat där bland
annat Svensk Fågel medverkar. Det långsiktiga
syftet med Min Mat är att öka intresset för
svenskproducerade råvaror genom att påminna
om den matglädje och njutning som de svenska
råvarorna erbjuder. Under året har en rad undersökningar presenterats som direkt eller indirekt
främjar svenska råvaror.

I en Omnibusundersökning som sedan gjordes
för att se hur budskapet uppfattats visade att
såväl observationsvärdet som förståelse och
avsändare varit tydligt. Under 2008 planeras en
uppföljning på kampanjen där ytterligare värden
tillförs symbolen i enlighet med den nya kommunikationsplattformen som styrelsen antagit.
Kyckling i grilltoppen
I en SIFO-undersökning tillfrågades 1 000
slumpmässigt utvalda svenskar om deras grillvanor. Kyckling visade sig vara den näst populäraste grillrätten – endast fläskfilé ligger före.
Fjorton procent har kyckling som sin absoluta
grillfavorit. Bland dem som grillar kyckling vinner
filén en jordskredsseger (75 procent). På andra
plats kommer kycklingklubban (12 procent) medan åtta procent föredrar lårfilén. Nio av tio marinerar själv kycklingen. Hela 81 procent vill ha
svensk kyckling när de grillar.

Evenemang
Kyckling – mer macho än man kan tro
Svensk Fågel anordnade en presslunch där en
stor SIFO-undersökning presenterades om vad
svenskarna lägger på grillen och vilken del av
kycklingen som är populärast. Till lunch bjöd
boxaren, debattören och matälskaren Paolo Roberto på grillad kyckling och delade med sig av
sina bästa (Italieninspirerade) grilltips på svensk
kyckling.

Information till opinionsbildare
Under året träffade Svensk Fågel jordbruksministern Eskil Erlandsson för att informera om
branschens aktuella frågor. Bland frågorna som
lyftes var den kritiska oligopolsituationen som
föreligger inom detaljhandeln, effekterna av
EU:s djurskyddsdirektiv, problemet kring exportmöjligheterna till tredje land samt Livsmedelsverkets aviserade tillsynsavgifter på slakterierna.

15

Året som gått

Miljöbok från Freebook
FreeBooks böcker är helt gratis för skolan, och
finansieras genom att företag, myndigheter och
organisationer medverkar genom att presentera
sin verksamhet i slutet av böckerna. Miljöboken
försöker reda ut begreppen i miljödebatten och
förklara hur och av vad miljön påverkas, och
varför situationen är som den är. Svensk Fågel
medverkade med en helsida om den klimatsmarta kycklingen. Boken sprids i 50 000 exemplar och är en av de populäraste böckerna som
läses av framtida konsumenter.

Skansen – från ax till limpa
För andra året i rad var Svensk Fågel med på
Skansens temadagar kring ”Jorden och Skogen
i storstan” där allmänheten och skolungdomar
hade möjlighet att fråga, titta och smaka på det
som den svenska skogen och jorden erbjuder. Svensk Fågel informerade om den svenska
kycklinguppfödningen och bjöd på populära
chicken nuggets. Totalt under de fyra dagarna
passerade drygt 3 000 mellanstadieungdomar
Svensk Fågels monter.
Skördefesten på Öland
Svensk Fågel deltog också under Skördefesten
på Öland och konsumentintresset för de svenska kycklingprodukterna var stort.

Pressmeddelanden och debattartiklar
Under året har ett flertal pressmeddelanden och
debattartiklar publicerats. Debattartikeln med
rubriken ”Småländsk & Öländskt kvalitet värd sitt
pris - har barn och gamla något val?” publicerades i samband med stämman i Kalmar. Artikeln
skrevs under av lokala producenter och uppfödare och fick genomslag i tidningen Barometern.

Fri Köpenskap – Dagligvarudagen
På den stora Dagligvarudagen på Cirkus var
temat den svenska maten och framtiden.
Svensk Fågel medverkade genom att ställa ut
och visa upp det klimatsmarta valet av svensk
kyckling. Till lunch serverades en utsökt kyckling
från Kronfågel. Trots förseningar och många
gäster lyckades kocken tillaga en fantastisk saftig och smaklig kycklinglårfilé.

”Snålheten bedrar visheten: När skolan väljer
brasiliansk kyckling framför sörmländsk” – var
en uppföljning av tidigare debattartikel men med
fokus i Sörmland med ordförande som avsändare.

Trycksaker och pressinformation
Under året har en ny broschyr tagits fram. På
Svensk Fågels hittar du våra produktioner, där
finns det även möjlighet att beställa material.

Pressmeddelanden, pressinformation och debattartiklar finner du på Svensk Fågels webbplats, www.svenskfagel.se.
Ny hemsida
Under året lanserades Svensk Fågels nya hemsida med ny struktur och formgivning. På hemsidan 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. Hemsidan har utvecklats i samarbete med
Sven Secher, journalist och redaktör för medlemstidningen Fjäderfä. Besök gärna vår webbplats, www.svenskfagel.se.

Tidningen Fjäderfä
Medlemstidningen för Svensk Fågel har getts ut
tio 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.
Världens bästa kyckling
Sverige är inte bara världsmästare i utförsåkning och
höjdhopp, utan även i den
inofficiella tävlingen
”Världens bästa kyckling”.
Hemligheten bakom framgången är engagerade bönder som brinner för både
djur, natur och mat. I den
nya broschyren får man följa
med hem till fyra av våra stolta lantbrukare.
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Svensk Fågel i media
Svensk Fågel har under året medverkat i en rad
olika medier. Genom en konsekvent strategi att
informera och rapportera från branschen har
kännedomen om branschen kontinuerligt ökat.
Reportage hos bonden, information om kyckling
och kalkon samt företagsinformation om medlemmarna är några att de aktuella frågorna som
har publicerats.

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
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
17

Fakta Svensk Fågel
Kansliet
Svensk Fågel har under sitt första år som hyresgäst i det nya LRF-huset på Kungsholmen arbetat i ett öppet landskap tillsammans med bland
annat Svenska Ägg, Svensk Köttinformation och
tidningen Viola.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Försäkringsgruppen
Består av representanter för uppfödare och företrädare från Agria. Här diskuteras försäkringslösningen för Svensk Fågels medlemmar.

Elisabeth Secher har ansvarat för ekonomin och
frågor kring medlemsavgiften etc. Pia Gustafsson som började på Svensk Fågel i november
2006 har nu helt och hållet tagit över efter Johan
Lindblad som numera anlitas i egenskap av
”senior adviser”. Lotta Waldenstedt har under
hösten 2007 tillträtt som djurskydds- och foderexpert och anlitas genom Agria för bland annat
rikslikning av branschens kycklingstallar. Ingvar
Andersson gick i pension i december 2007.

Falkenbergsgruppen
Har som uppgift 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 Pia Gustafsson.

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.

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

Svensk Fågel arbetar i följande grupper:
Kalkongruppen
Gruppen organiserar samtliga kalkonproducenter, kalkonkläckerier och kalkonslakterier.

Uppfödargruppen
Behandlar frågor som är av intresse för uppfödare.

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.

Slaktgruppen
Behandlar frågor som processar från ankomst
till och från anläggning fram till butik.
Jordbruksverkets referensgrupp för matfågel
Består av representanter från Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, SLU, SVA, Djurskyddet Sverige och företrädare för branschen.

Campylobacternämnden
Handhar frågor om campylobacterkontrollprogrammet. Svensk Fågel är huvudman för programmet. I nämnden ingår även SJV, SLV, SMI
och SVA.

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

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

Huvudman för hälsokontrollprogrammet
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,
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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.
Smittutredningsgruppen
Smittutredningsgruppen (SUG) 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.
Klimatgruppen
Klimatgruppen ska se över hur branschen ska
tydliggöra för konsumenten att kyckling är ett
bra klimatval.
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.
2007 års bolags- och föreningsstämma
Bolagsstämman äger rum fredagen den 14 mars
2008 klockan 13.00 på Långholmens Hotell och
Konferens. Kvällen avslutas med en festmiddag.
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Medlemmar i Svensk Fågel
2007

2006

2005

2004

2003

Uppfödare

146

148

151

168

173

Kläckerier

4

4

4

4

4

Slakteriföretag

6

6

6

6

6

Fodertillverkare m.fl.

3

3

3

3

3

Övriga medlemmar

13

13

12

15

15

Totalt

172

174

176

196

201

Styrelsen

Jenny Andersson
Uppfödare

K-G Jahn
Uppfödare

Hans-Christer
Palmers
Ordförande
Uppfödare

Bengt
Ingvarsson
Kläckeriföretag

Björn
Magnusson
Kläckeriföretag

Peter Rasztar
Slakteriföretag

Jan Håkansson
Slakteriföretag

Curt Lagerberg
Slakteriföretag

Jarl Fjelkner
Fodertillverkare
och övriga

Maria Donis
Vd Svensk Fågel

Suppleant till fodertillverkning och övriga:
Lars Hermansson

Suppleanter till uppfödare:
Elisabeth Nilsson
Malin Stiernstedt-Larsson
Jesper Fredriksson

Suppleant:
Kristina Ahlstrand

Suppleanter till kläckeriföretag:
Lennart Palmén
Bengt Persson

Suppleant:
Jan Weijber
Revisor:
Björn Sténson

Suppleanter till slakteriföretag:
Bengt-Göran Johansson
Rolf Nilsson
Jimmy Samuelsson

Lekmannarevisor:
Ulf Andersson
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Resultat– och balansräkning
Resultaträkning Svensk Fågel Service AB
2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31
8 138 591
3 423 225

2006-12-31
12 034 803
4 919 590

11 561 816

16 954 393

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-9 347 568

-14 339 690

Personalkostnader

-2 766 289

-2 721 926

-9 158
0

-9 298
-20 909

-12 123 015

-17 091 823

-561 199

-137 430

26 591
0

17 855
-225

26 591

17 630

-534 608

-119 800

84 672

95 122

-449 936

-24 678

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets resultat
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Balansräkning Svensk Fågel Service AB
2007-12-31

2006-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

16 926

26 084

Summa anläggningstillgångar

16 926

26 084

0

73 450

0

73 450

180 945

1 752 668

70 134

70 134

362 643
764 617

840
1 161 144

1 378 339

2 984 786

Kassa och bank

3 007 620

1 985 490

Summa omsättningstillgångar

4 385 959

5 043 726

Summa tillgångar

4 402 885

5 069 810

100 000
20 000

100 000
20 000

120 000

120 000

436 575
-449 936

401 253
-24 678

-13 361

376 575

106 639

496 575

0

67 872

0

67 872

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

1 508 426

1 397 122

Skuld till moderförening

1 291 764

1 341 071

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

199 707
1 296 349

576 388
1 190 782

4 296 246

4 505 363

4 402 885

5 069 810

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Broschyrer, pärmar och böcker
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Resultaträkning föreningen Svensk Fågel
2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31

2006-12-31

29 150

33 300

29 150

33 300

-5 000

0

-5 000

0

Rörelseresultat

24 150

33 300

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

21 814
0

27 985
-25

21 814

27 960

45 964
-16 800

61 260
-28 000

29 164

33 260

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets resultat
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Balansräkning föreningen Svensk Fågel
2007-12-31 2006-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

215 000

155 000

Summa anläggningstillgångar

215000

155000

1 291 764
1 657

1 341 071
0

1 293 421

1 341 071

Övriga kortfristiga placeringar

692 474

670 971

Kassa och bank

41 886

41 575

Summa omsättningstillgångar

2 027 781

2 053 617

Summa tillgångar

2 242 781

2 208 617

Eget kapital
Bundet eget kapital
Reservfond

160 000

160 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

2 048 617
29 164

2 015 357
33 260

2 077 781

2 048 617

2 237 781

2 208 617

5 000

0

2 242 781

2 208 617

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos dotterföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon.
Medlemsföretagen är Lantmännen Kronfågel, Guldfågeln, Torsåsens
Fågelprodukter, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling och Ingelsta Kalkon.
Medlemmar är också svenska avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare och bönder.
Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20, www.svenskfagel.se
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