
Svensk Fågel
En unik branschorganisation



Och fågelkött blir allt mer populärt – de 
 senaste tio åren har konsumtionen av kyckling 
mer än fördubblats, och allt fler upptäcker 
även svensk kalkon. Till stor del beror det på 
svensk kyckling och kalkons mervärden. Den 
svenska modellen bygger  på en antibiotika- 
och salmonellafri kyckling  som är ett bra val 
för klimatet.  Konsumenterna uppskattar även 
att kyckling  är gott, nyttigt och lättlagat samt 
mångfalden bland produkterna.  

Sverige har en av världens strängaste 
djurskyddslagar. Alla våra medlemmar följer 
Svensk Fågels egna Djuromsorgsprogram. 
Programmet ställer ännu högre krav än den 
svenska djurskyddslagen, och omfattar såväl 
uppfödning, lastning och transport samt 
hantering på slakteriet.

Sammantaget gör det oss till en förebild – 
inte bara för andra länder, utan även för  
andra branscher. 

Världens  
bästa fågel 
Svensk Fågel är branschorganisationen 
för svensk kyckling och kalkon. Alla 
arbetar mot samma mål: att ta fram 
världens bästa fågel.

Medlemsföretagen är Lantmännen Kronfågel, 
Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds 
Kyckling och Ingelsta Kalkon. Medlemmar  
är också svenska avelsföretag, kläckerier, 
fodertillverkare och bönder.

Att hela kedjan representeras – från jord 
till bord – gör oss till en unik bransch-
organisation med möjlighet att driva våra  
frågor på ett framgångsrikt sätt. Vårt mål är 
att öka konsumtionen av svensk matfågel.  



Tuffa  
medlemskrav
Att ta fram världens bästa kyckling ställer  
höga krav på våra medlemmar – från bondens 
vardag på gården till medlems företagens 
produktförädling. Allt syftar till en kontroll 
för konsumenten, och för att vi ska fortsätta 
att föda upp kycklingar och kalkoner  under 
goda och säkra förhållanden.  För att efterleva 
våra höga krav följer samtliga Svensk Fågels 
medlemmar följande program och policyer:
 

En aktiv  
organisation
Mycket av arbetet inom Svensk Fågel sker på 
kansliet i Stockholm. Genom att driva närings-
politiska frågor och arbeta nära departement 
och myndigheter företräder vi våra medlem-
mar. Arbetet syftar till att förbättra medlems-
företagens villkor, så att branschen kan 
fortsätta att växa med en god lönsamhet.  
Men även för att förbättra för konsumenterna, 
och öka deras kunskap om svensk kyckling.

För att kontrollera Svensk Fågels Djur-
omsorgsprogram, klassningsprogram och 
riktlinjer för lastning och transport granskas 
hela kedjan regelbundet – från gården till 
slakteriet. Detta sker dels av en rikslikare  
som besöker kyckling- och kalkonbönder  

•	 Djuromsorgs-	och	klassningsprogram

•	 Fothälsoprogram

•	 KC-program	(kontrollprogram	

 för koccidios och klostridios)

•	 Salmonellakontrollprogram

•	 Campylobacterprogram

•	 Antibiotikapolicy

•	 Miljöpolicy

•	 Foderpolicy

Mer information om Svensk Fågels  
program och policyer hittar du på  
www.svenskfagel.se.

över hela landet och klassar stallar och 
bedömer skötseln. Dels av det oberoende 
certifieringsorganet ProSanitas som årligen 
kontrollerar lastning, transport och slakt.

För att utveckla branschen ytterligare 
lanserade Svensk Fågel våren 2009 det nya 
totaluppföljningsprogrammet tuppen.  
Programmet omfattar hela produktions kedjan 
och är ett hjälpmedel för att effektivisera  
den svenska kyckling- och kalkonnäringen 
ytterligare.

En viktig del av verksamheten är att arbeta 
nära forskningen och därigenom hela tiden 
ligga i framkant. Varje år avsätts medel till 
forskning för att förbättra livsmedelssäker-
heten, djurhälsan och djuromsorgen. Svensk 
Fågel är även en viktig remissinstans mot 
myndigheter för frågor som rör livsmedel, 
djurskydd och djurhälsa. 



Kontakt
Har du frågor eller vill veta mer om Svensk Fågel är du välkommen att kontakta oss.  
Vår besöksadress är Franzéngatan 6 i Hornsberg, Stockholm. Du kan också besöka  
vår hemsida, www.svenskfagel.se. Där hittar du också företrädarna i styrelsen som består  
av svenska avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare samt bönder och slakteriföretag.

Maria Donis 1.

Vd Svensk Fågel

T:	08-787	55	21

M:	0708-25	48	58

maria.donis@svenskfagel.se

Svensk Fågels vd Maria Donis ansvarar för 

den löpande verksamheten och bevakar 

organisationens  omvärld och intressen.  

Hon har bland annat en bakgrund från  

Jordbruksdepartementet. 

Lotta Waldenstedt 2.
Djurskydds- och foderexpert, rikslikare

T:	08-787	55	23

M:	0706-03	77	02

lotta.waldenstedt@svenskfagel.se

Lotta Waldenstedt är Svensk Fågels rikslikare  

och ansvarar bland annat för att bedöma 

respektive uppfödningsanläggning vid  ansökan 

om medlemskap i organisationen. Hon kommer 

senast från Sveriges lantbruksuniversitet.

Pia Gustafsson 3.
Veterinär

T:	08-787	55	24

M:	0738-11	80	50

pia.gustafsson@svenskfagel.se

Pia Gustafsson är Svensk Fågels chefsveterinär 

och har tidigare arbetat på Jordbruksverket. 

1. 2. 3.

Det klimatsmarta valet

Adress:	Svensk	Fågel,	105	33	Stockholm	
Telefon:	08-787	55	20	
Fax:	08-787	53	21

Hemsida: www.svenskfagel.se 
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