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Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och
kalkon. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige
och representerar hela kedjan. Våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Medlemsföretagen är Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds
Kyckling, Bjärefågel samt Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma
mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
För mer information:
Maria Donis, VD, maria.donis@svenskfagel.se, 0708 25 48 58

2

VD har ordet
god kvalitet. Vi har exempelvis färre kycklingar
och avelshöns i stallarna, kontroller av fothälsa
hos kycklingarna, förbud mot näbbtrimning på
föräldradjuren och tuffare krav på transport och
bedövning. Då kraven gör produktionen dyrare,
måste de också kopplas till mervärden. Annars
kan de lika gärna skrotas. Behåller vi kraven
måste det också finnas ett kontrollsystem, som
antingen hanteras av det allmänna eller av näringen. Det bästa av två världar är mixen; en modell
som vi värnat om men som inte får bli krångligare, dyrare eller osäker för utövaren. Nu när
Livsmedelsstrategin äntligen presenterats och det
är dags för verkstad ser vi fram emot att fortsätta
denna dialog. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att kunna möta den ökade efterfrågan
på svensk kyckling och kalkon.

Det pågår ett proteinskifte i Sverige. Allt

fler
upptäcker fördelarna med det vita köttet och
2016 utgjorde kyckling och kalkon 27 procent av
den samlade köttförbrukningen i Sverige. Det är
väldigt glädjande för vår bransch att allt fler väljer
våra produkter i butik. Att många svenskar dessutom väljer vår kyckling och kalkon för att det är
hållbart och hälsosamt gör mig stolt att företräda
en bransch på frammarsch.
Nyligen presenterades regeringens Livsmedelsstrategi vars huvudinriktning är att den svenska
livsmedelskedjan ska vara konkurrenskraftig,
innovativ, hållbar och attraktiv. Det är något vi
inom Svensk Fågel har lätt att ta till oss eftersom
vi redan siktar mot detta mål i vårt dagliga arbete.
Det som är svårare att ta till sig är Livsmedelsstrategins förenklade världsbild där ekologisk
produktion ställs mot konventionell. Vår främsta
förhoppning till våra högsta politiska företrädare
är att de ska skapa goda möjligheter för att leva
och verka på landsbygden, förenkla regelkrånglet
och möjliggöra bättre infrastruktur såsom vattentillförsel och IT. Men den bild som målas upp av
regeringen där ekologiskt ställs mot konventionell produktion måste vi hjälpas åt med att utmana. Vi har ju valt att gå en gyllene medelväg i vår
produktion och den måste vi berätta om.

Jag konstaterar även att vår bransch genomgår
ett generationsskifte och det är glädjande att
nästa generation vågar ta över och satsa. För
det är endast genom gott företagsklimat som
vår näring vågar växa och skapa god, nyttig och
hållbar mat samt en levande landsbygd. Ett
bra företagsklimat inom den gröna sektorn
kan endast skapas tillsammans mellan näring,
myndigheter och politiken.

Myndigheter och politiker borde också hjälpa
till att informera konsumenter, handeln och
offentlig sektor om skillnaderna. Vår bransch
har redan höga krav som gör att vi kan erbjuda
konsumenter en säkrare kyckling och kalkon av

Maria Donis, VD Svensk Fågel
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Konsumtion och produktion
Den svenska marknaden
FÖRSÄLJNING AV KYCKLING FRÅN SVENSK FÅGELS MEDLEMMAR
(procentuell ökning utifrån basår 2009)
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med över 11 procent från förra året. Hos Svensk
Fågel producerades drygt 90 procent av landets
volym.

Under år 2016 producerades cirka 98 miljoner

I
vikt räknat blev det cirka 146 300 ton, vilket omfattar nästan 99 procent av den svenska produktionen. Den totala kycklingproduktionen ökade
med 8,3 procent under året.
kycklingar hos Svensk Fågels medlemsföretag.

Cirka 1 miljon kycklingar under konceptet ekologiskt respektive free range, med bland annat
krav på utevistelse, producerades under året.
Detta motsvarar knappt 1 procent av den totala
kycklingproduktionen. Sedan Jordbruksverket
fattade beslut om att höja till skyddsnivå 2 den

Även kalkonproduktionen lyfte under 2016 och
landade totalt på cirka 517 000 djur. Totalt producerades 4 225 ton kalkon, vilket är en ökning
4
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21 november så hölls djuren inomhus resterande
del av året.

ökade med 2 procent under 2016 där Danmark
stod för närmare 70 procent av andelen.

Svenskarna äter alltmer fågelkött. Under 2016
ökade konsumtionen av fågel till 23,6 kilo per
person och år. En ökning med 5,4 procent från
år 2015 då svenskarna i snitt förbrukade 22,4 kilo
fågelkött per person.

När det gäller kylda och frysta kycklingfiléer som
tillförts saltlake, den vanligaste produkten som
kommer in till Sverige, har det funnits oklarheter
kring EU:s regelverk om kravet på ursprung.

Det enda säkra är att kycklingen har varit på
angiven anläggning, men huruvida ursprunget är
Import (införsel)
därifrån är desto otydligare. Bearbetade proImporten (införseln) av fågelkött till Sverige från
dukter, s.k. värmebehandlat, ökade under året med
övriga EU ökade under 2016 med hela 6 procent,
6 procent. Där stod Danmark för den största
där Danmark stod för den största andelen. Tack
volymen men Nederländerna, Tyskland, Thailand
vare att den svenska förbrukningen ökade under
och Lettland är också stora aktörer. Bearbetade
året ökade även andelen svenskt med 1,4 proprodukter omfattas inte av EU:s krav på urcent och hamnade på 67,3 procent av den totala
sprungsmärkning och produkter med svenskförbrukningen.
klingande namn förekommer i hög utsträckning
Införsel av kylda (oftast kallad färskt) produkter
på den svenska marknaden.
ökade under året med totalt 7 procent. Från
Nederländerna ökade volymen med hela 14
Export (utförsel)
procent, vilket innebär att kyld dansk och holExporten/utförseln av fågelkött från Sverige
ländsk kyckling står för 74 procent av den totala
ökade med 14,4 procent och andelen vingar för
införseln kyld kyckling där ingen provtagning av export ökade under året med 16 procent. Hancampylobacter görs av svenska myndigheter. Indeln av vingar går huvudsakligen via Danmark
förseln av fryst kyckling från Tyskland och Polen men även direkt export till exempelvis Malaysia
ökade under året med 14 respektive 109 procent. förekommer. Fågelinfluensan under sista kvarDen totala införseln av frysta kycklingprodukter talet resulterade i att exporten från Sverige till
FÖRBRUKNING, PRODUKTION, IMPORT OCH EXPORT
Fjäderfäkött i Sverige, 1000-tal ton. Omräknat till vara med ben enl Jordbruksverkets beräkning och
inkluderar all fågel, inkl värphöns.
250

200
Förbrukning

150

Produktion

100

Import
Export

50

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Källa: Jordbruksverket (omräkningstal och slaktsiffror), Statistiska centralbyrån (handelssiffror) och Svensk Fågel (fågelvikter)
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Hong Kong och Sydkorea minskade med 21
respektive 10 procent.

Den brittiska folkomröstningen för ett Brexit
blev självklart en snackis under året. Hur detta kommer att påverka EU:s marknad och den
svenska återstår att se. Britterna är en av de största producenterna i EU med avelsproduktion högt
upp i pyramiden. I Sverige tillämpas redan karantän vid införsel av avelsdjuren och vi kommer
sannolikt inte att se några större förändringar.

Senaste prognosen från FAO visar att produktionen av fågelkött kommer att landa på 116 miljoner ton under 2016. Prognosen fram till 2025
visar att fågelkött kommer att driva den främsta
tillväxten bland alla animalier, pga. av sin relativt
låga prisnivå jämfört med andra köttslag. Detta är
kopplat till att kycklingen har bättre fodereffektivitet och därmed lägre klimatbelastning. Prognosen för fågel beräknas öka till 131 miljoner ton
fram till år 2025.

Under året köptes det franska kycklingslakteriet
Tilly Sabco upp av holländska Wegdam, en av
de största exportörerna av frysta produkter till
främst Afrika. För övrigt har huvudfokus under
andra halvåret varit utbrotten av fågelinfluensan
som spritt sig till ett flertal länder - inklusive de
stora aktörerna inom unionen, t ex Frankrike
och Polen. Influensan har påverkat handeln inom
EU, men framför allt när det gällt export till
tredje land.

EU och den globala marknaden
Under årsstämman i AVEC framförde kommissionär Phil Hogan att konkurrensen i världen
blir allt tuffare. Han var väl medveten om att
kostnader för djurvälfärd och livsmedelssäkerhet
måste beaktas för de europeiska aktörerna då
produktionskostnader i Brasilien och USA ligger
på 68 procent respektive 78 procent jämfört med
medelsnittet för kostnaden i EU.
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Svensk Fågels omvärld
en värphönsbesättning för konsumtionsägg. Ett
skyddsområde med en radie på 3 km respektive
ett övervakningsområde med en radie på 10 km
upprättades runt anläggningen. Ett av Svensk
Fågels medlemsföretag hamnade i zonen vilket
ledde till komplicerad hantering för utförsel av
djur. Svensk Fågels chefsveterinär, Pia Gustafsson har varit inkopplad och suttit i Jordbruksverkets krisgrupp för hantering och information till
myndigheten och till Svensk Fågels medlemmar.

som
förekommer i vår närhet och omvärld. Svensk
Fågels viktiga arbete med att minska förekomsten av resistenta bakterier har fortsatt bland annat genom dialog med de internationella avelsföretagen och genom det övervakningsarbete som
drivs inom vår organisation. Tillsammans med
andra experter har vi intensifierat arbetet för att
hitta lösningar som kan minska förekomsten.
2016 kom att präglas av de fågelsjukdomar

I början på november konstaterade Jordbruksverket att fågelsjukdomen Newcastlesjuka hade
upptäckts på en ekologisk värphönsgård i Skåne.
Då zoner sattes hamnade en av Svensk Fågels
kycklinggårdar inom zonen med restriktioner
vilket påverkade såväl djurägare som slakteri och
kläckeri.

Såväl salmonella som campylobacter har under
2016 legat på högre nivåer än normalt i Sverige.
Arbetet i kontroll- och övervakningsprogrammen
har därför riktats in på att stärka upp förebyggande insatser i kombination med att nyttja erfarenheter och kompetens som finns i branschen.
En arbetsgrupp har under året utvärderat och
uppdaterat beredskapen vid salmonellautbrott
tillsammans med veterinärer och representanter
för uppfödare, samt Agria Djurförsäkring.

Den 21 november upprättade Jordbruksverket
ett nivå-2 område för hela Sverige avseende förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfän.
Kort därefter, den 24 november, smittförklarades
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Arbetet med antimikrobiell resistens

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht
besökte Svensk Fågels stämma

I september 2016 hölls ett högnivåmöte om
antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s generalförsamling i New York. Högnivåmötet skickade
en stark politisk signal till världens ledare och
berörda sektorer om behovet av ytterligare åtgärder för att bekämpa det växande problemet
med antibiotikaresistens.

På Svensk Fågels stämma i Söderköping 2016
deltog landsbygdsministern Sven-Erik Bucht och
fick då möjligheten att gratulera vår nyutnämnda ordförande. Ministerns anförande handlade
bland annat om vikten av att stärka konkurrenskraften och de stora möjligheterna som finns
i Sverige. En handlingsplan inom ramen för
livsmedelsstrategin skulle tas fram innan sommaren och en ny djurskyddsproposition till hösten.
Bucht lovade även att göra allt vad han kan för
att öka den svenska livsmedelsproduktionen och
livsmedelsexporten.

Därefter har regeringen under året tagit ett beslut
om hur man ska bekämpa resistenta bakterier.
Strategin ska ligga till grund för Sveriges arbete
med att bromsa utvecklingen och spridningen av
antibiotikaresistens samt att hantera den befintliga situationen. Arbetet mot antibiotikaresistens
ska vara långsiktigt och hållbart samt bygga
vidare på det goda internationella anseende
Sverige har i frågan. Strategin, som ska gälla fram
till 2020, syftar till arbete nationellt, i EU samt
internationellt och omfattar alla sektorer inklusive djurbesättningar.

Genombrott för export till Hong Kong

I takt med att produktionen i Sverige ökar kommer också behovet av export att öka, i synnerhet
av de styckningsdetaljer som har ett mervärde
i andra kulturer och delar av världen. I början
av året godkände Hong Kong att kyckling och
I slutet av året bjöd regeringen in till rundabords- kalkon från svenska bönder och företag inom
Svensk Fågel fick säljas i landet. Genombrottet
samtal, där bland annat Svensk Fågel deltog.
kom efter att branschen och svenska myndigheSyftet var att följa upp högnivåmötet genom
ter tillsammans redogjort för hur den svenska
diskussion om arbetet framöver, med fokus på
produktionen går till, samt efter en delegationsgenomförandet av den globala handlingsplanen
resa till Hong Kong i höstas tillsammans med
från 2015 och den politiska deklarationen som
landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.
högnivåmötet antog.
Svensk Fågel i Almedalen

Ny ordförande med lång erfarenhet
i Svensk Fågel

Almedalsveckan är världens största demokratiska
mötesplats, och slog under 2016 alla rekord med
3 796 evenemang. Klimat, miljö och hållbarhet
var årets största ämnen, tillsammans med vård
och omsorg. Svensk Fågel närvarade i Almedalen och medverkade vid ett seminarium om
transport av lantbrukets djur som anordnades av
Djurens Rätt. På plats under veckan hölls även
möten med politiker för att presentera aktuella
frågor från branschen.

På stämman i början av mars valdes Jenny
Andersson till ny ordförande för Svensk Fågel.
Hon är fjärde generationen på sin gård och
Svensk Fågels första kvinnliga ordförande.

Jenny Andersson, Svensk Fågels ordförande och
landsbyggdsminister Sven-Erik Bucht
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Fortsatt stor oklarhet kring framtida
kontrollprogram för djurvälfärd

Inget förslag om framtida kontrollprogram presenterades under året av regeringen eller myndigheter. Tills vidare har programmet rapporterats
in till Jordbruksverket och inbesiktningar av nya
och befintliga stallar har pågått fortlöpande.
Vägledning vid kontroll av transport och
slakt äntligen klar

För att bedömningarna av djurskyddet på slakterier ska vara korrekta och lika över hela landet
finns det en vägledning. Under året godkändes en
ny vägledning som utarbetats mellan myndigheter, experter och näring. Vägledningen vänder sig
främst till Livsmedelsverkets officiella veterinärer
och länsstyrelsernas personal som arbetar med
djurskydd, men den ger även en insikt i djurskyddsarbetet på slakterier. Två kontrollmyndigheter kontrollerar att djurskyddet efterlevs, dels
genom de officiella veterinärerna på Livsmedelsverket, dels genom länsstyrelserna. De officiella
veterinärerna är alltid på plats under pågående
slakt och har, förutom livsmedelssäkerheten, ett
ansvar att kontrollera djurskyddet. Länsstyrelserna har övergripande ansvar för djurskyddskontrollen på slakteriet och ska även kontrollera
lantbrukarna och transportörerna.

gör aktiva val för hälsa och hållbarhet. Det vita
svenska kycklingköttet är ett klimatsmartare
alternativ med mycket protein, vitaminer och
mineraler samtidigt som det är fettsnålt. Rapporten visade också att sex procent av svenskarna
planerar att byta ut en del av sin konsumtion av
nöt- och griskött till kycklingkött.
Alltmer medvetna konsumenter

Svenskarna äter alltmer kyckling och vill helst
att den ska vara svenskproducerad. Årets konsumentundersökning visade att åtta av tio konsumenter är beredda att betala mer för kyckling
från svenska gårdar. Trygghet och en vilja att
gynna svenska bönder är fortfarande de främsta
anledningarna till att välja svenskt. I undersökningen uppgav dessutom över hälften att de
väljer svensk kyckling för att den är uppfödd
utan tillväxtantibiotika. Trots detta visade även
undersökningen att det är få som frågar efter
ursprungsland när de äter på restaurang.

Djurskyddsreglering för avelsdjur

Under lång tid har avelsuppfödarna hanterat
sin produktion enligt ett regelverk som inte är
anpassat till våra avelshöns. Under 2016 fortsatte
arbetet på Jordbruksverket för att anpassa regelverket, men inget förslag har ännu skickats ut
på remiss.
Matrapport om svenskarnas favoriträtter –
kyckling i topp

Möjlighet för externa aktörer att
använda märkningen

För femte året i rad presenterade Food&Friends
Matrapporten – en rapport som bland annat
listar svenskarnas favoriträtter. Det svenskarna
helst äter, oavsett vardag eller helg, är kyckling.
Detta märks i produktionen som ökar stadigt
medan flera andra köttslag ligger still eller backar. Troligtvis beror det på att fler konsumenter

Märkningen med den Gula Pippin går sedan en
tid tillbaka att hitta på färska och frysta produkter från butikernas egna varumärken. Men
endast Svensk Fågels medlemsföretag har kunnat
använda märkningen på förädlade kyckling- och
kalkonprodukter, som exempelvis kycklingkorv.
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Efter flera förfrågningar har Svensk Fågel nu
beslutat att även tredje part får använda märkningen på egna, förädlade produkter.

digheten. Avsikten med mötet var att redogöra
för de olika programmen Svensk Fågel driver för
att bibehålla landsgodkännandet som Sverige har
upprättat. Delegationen var mycket imponerad
över branschens smittskyddsprogram och den
låga antibiotikaförbrukningen.

Under året tillhandahölls ett avtal med villkor
gällande förädlade produkter så att konsumenter
ska fortsätta känna sig trygga med Svensk Fågels
kvalitetsmärkning. Utöver Svensk Fågels krav
och kontroller som rör djurhälsa, djurvälfärd och
livsmedelssäkerhet ska produkterna även följa
standarden FSSC 22 000 (Food Safety System
Certification) alternativt BRC Food. Det innebär
att alla företag som vill leverera livsmedelsprodukter till stora detaljhandelskedjor eller grossister måste uppfylla specifika krav för kvalitet och
livsmedelssäkerhet.

Vårt sociala ansvar
Ansvarsfull soja

Sedan 2014 samarbetar Svensk Fågel och medlemsföretagen med WWF för att öka andelen
ansvarsfullt odlad soja som används inom den
svenska livsmedelsbranschen. I februari presenterade Världsnaturfonden resultatet av arbetet –
mer än 250 000 ton certifierad soja har köpts in.
Svensk Fågels medlemmar använder certifierad
soja, fri från både GMO och fiskmjöl, tillsammans med svenskt spannmål i fodret till sina
kycklingar och kalkoner. Av den totala volymen
GMO-fri soja som Svensk Fågels medlemsföretag har använt under 2016, har motsvarade
certifikat köpts in som uppfyller RTRS och
ProTerra-certifiering. Certifikaten köps in av
foderföretagen Lantmännen och Svenska Foder
i egenskap av importörer av soja.

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) –
sjösatta projekt under 2016

Lantbruks- och trädgårdsföretagarnas egen
forskningsstiftelse finansierar behovsdriven
forskning för svenska förhållanden. Svensk Fågel
och Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare bidrar
tillsammans med 600 000 kronor per år. Under
året delades medel ut till ett projekt som direkt
berör matfågelbranschen: Optimerad skötsel
och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare
kyckling. Forskaransvarig för projektet är Helena
Wall, SLU.

Svensk Fågel stödjer

– Handikappidrottsförbundet

Svensk Fågel tar emot en delegation från
Sydkorea

– Läkare utan gränser

Under hösten fick Svensk Fågel ta emot en delegation från Sydkorea. Delegationen bestod av
veterinärer från den Sydkoreanska veterinärmyn-

– CancerRehabfonden
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Jordbruksverket. Dessa genomförs dels av en rikslikare som besöker kyckling- och kalkonbönder,
men även av salmonellakontrollveterinärer samt
det oberoende certifieringsorganet Prosanitas:

med en
rad olika kontrollprogram som syftar till att
garantera kyckling och kalkon av hög kvalitet och
säkerhet för konsumenter. Kontrollprogrammen
säkerställer god djurhälsa och djurvälfärd och
ligger även till grund för utbildning och forskning som det kan finnas behov av i vår bransch.
Programmen är också viktiga för att kunna driva
näringspolitiska frågor.
Från Svensk Fågels kansli drivs arbetet

• Djuromsorgs- och klassningsprogram
• Fothälsoprogram
• KC-program (kontrollprogram för
koccidios och clostridios)

Vi som arbetar på kansliet fokuserar mycket
på att göra frågor som berör våra medlemmars
vardag begripliga för myndigheter och departement. Syftet med vårt arbete är även att förbättra
medlemsföretagens villkor så att branschen kan
fortsätta att växa med god lönsamhet. Vi vill
underlätta för konsumenter att göra medvetna
val i butiken genom att öka deras kunskap om
Svensk Fågel och de mervärden som vår märkning innebär.

• Salmonellakontrollprogram
• Campylobacterprogram
• Resistensövervakningsprogram
Utöver dessa finns även en rad policybeslut som
vi följer i vårt arbete för att säkerställa att våra
produkter är hållbara och säkra:
• Antibiotikapolicy
• Miljöpolicy

För att driva och kontrollera Svensk Fågels
kvalitetsprogram inom ramen för djuromsorgsprogram, klassningsprogram och riktlinjer för
lastning och transport som omfattar hela kedjan,
ingår även övervaknings-och kontrollprogram
där Svensk Fågel är huvudman, vilket beslutas av

• Foderpolicy
• Förbud mot fiskmjöl i kycklingfoder
• Slampolicy
• Policy om maxgräns av saltlake
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• Att löpande föra in uppgifter i medlemsregister så att det innehåller samtliga uppgifter och funktioner som krävs för att driva
kontrollen, årligen rapportera till Jordbruksverket, överlämna information om antal
provtagna flockar till SVA inför zoonosrapporten samt rapportera till länsstyrelsen
för att underlätta deras tillsyn av den
obligatoriska salmonellakontrollen.

Smittskydd på gårdsnivå

Under 2015 ändrades det lagstöd som reglerar
frivillig kontroll. Författningen SJVFS 2007:78,
K 103 om frivillig och förebyggande hälsokontroll avseende salmonella hos fjäderfä ersattes av
SJVFS 2015:17, K 152 om frivillig organiserad
hälsokontroll av husdjur. Uppdatering av plan
och riktlinjer och ansökan om fortsatt huvudmannaskap skickades under året till Jordbruksverket. För 2016 års kontroll gällde dock de
gamla föreskrifterna och Jordbruksverket godkände branschorganisationen Svensk Fågels
ansökan om att få fortsätta driva programmet.

• Arbetsinstruktion och information till
nyrekryterade veterinärer inom frivillig
salmonellakontroll.
• Kontakt med uppfödare och veterinärer
per mail och telefon kring frågor som rör
kontrollen.

Arbetet har bestått av:

• Att utvärdera och uppdatera beredskapen
vid salmonellautbrott tillsammans med
veterinärer och representanter från uppfödare samt Agria Djurförsäkring.

• Löpande genomföra kalibrering mot Agria
Djurförsäkrings rikslikare för att likrikta
kontrollen.
Under året kompletterades ansökan med plan
och riktlinjer anpassade för fjäderfä med utevistelse, så kallad free range och ekologisk produktion. Inget besked har hittills lämnats av Jordbruksverket.

• Att fortsatt rekrytera och kompetensutveckla fjäderfäveterinärer för 2016 års salmonellakontroll. Utbildningstillfälle hölls den
13–14 juni i Växjö.
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Samtliga djur i dessa infekterade flockar avlivades, destruerades och alla djurutrymmen sanerades. Spärrtiderna varierade och längst tid gavs de
fall med återinfektion för att kunna sanera extra
noggrant. På grund av stor efterfrågan på svensk
kyckling och brist på nya djurutrymmen är de
normala tomhållningstiderna kortare än tidigare.
Det innebär ingen risk för introduktion av salmonellasmitta men innebär större påfrestning vid
sanering. Under året har en arbetsgrupp sett över
mallar och rutiner vid salmonellainfektion och
sanering. Ett antal kritiska frågor kunde identifieras som nu följs upp, exempelvis höga kostnader
för destruktion, problem att hantera gödsel och
behov av snabbanalyser. Under 2016 antibiotikabehandlades endast 0,2 procent av Svensk Fågels
cirka 3 300 kycklingbesättningar, vilket är lågt
jämfört med andra länder.
Campylobacterprogrammet

Svensk Fågel sökte och godkändes av Jordbruksverket för att även under 2016 organisera
övervakning och kontroll av campylobacter hos
kyckling. Programmet leds av chefsveterinär Pia
Gustafsson. En nämnd är tillsatt sedan tidigare
med företrädare från Jordbruksverket (SJV),
Livsmedelsverket (SLV), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Folkhälsomyndigheten
(FoHM) och Sahlgrenska Sjukhuset (mikrobiologen). Svensk Fågels branschriktlinjer för kontroll av campylobacter antogs av styrelsen 2012.
Riktlinjerna är framtagna i samråd med SJV, SLV,
SVA och Sahlgrenska Sjukhuset (mikrobiologen). Dokumentet beskriver kontroll och resultat
sedan 2001, inklusive resultat av de studier som
genomförts inom programmet.

Förekomst av salmonella 2016

Under 2016 konstaterades åtta kycklingflockar
positiva med salmonella vid provtagning före
slakt. Av dessa var två flockar återinfekterade
med samma serotyp efter sanering vilket är
mycket ovanligt. Orsaken till varför dessa saneringar misslyckats är inte klarlagd.
Av övriga sex har fem med största sannolikhet
fått smittan via en låginfekterad föräldraflock
(från positiv föräldraflock 2015) och en (1)
via en låginfekterad mor- och farföräldraflock
(2016), som först efter upprepade provtagningar
kunde konstateras infekterade med Salmonella
typhimurium. Avelsflockar i produktion provtas
regelbundet varannan vecka och flockarna i fråga
(en föräldra- och en mor- och farföräldraflock)
var provtagna helt enligt plan utan att salmonella
påvisats under den tidsperioden.

Under 2016 har 4 389 flockar uppfödda hos
medlemmar i Svensk Fågel provtagits vid slakt
inom ramen för campylobacterprogrammet.
Campylobacter påvisades i 15,4 procent av de
4 389 flockarna, vilket är en ökning jämfört med
2015. Proverna togs på blindtarm som samlades
in på slakteri.
Under april till december 2016 har campylobacter även analyserats på 156 blindtarmsprov från
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kycklingar uppfödda och slaktade på slakterier
som inte är medlemmar eller anslutna till Svensk
Fågels smittskyddsprogram eller Djuromsorgsprogram. Flertalet av dessa flockar kommer från
uppfödare som ger djuren tillgång till utevistelse,
så kallad free range eller ekologisk. Med anledning av fågelinfluensan och förbud mot att hålla
fjäderfä utomhus har dock större delen av dessa
djur fötts upp inomhus. Campylobacter påvisades i 80 (motsvarande 51,3 procent) av dessa
flockar.

till ökningen av förekomsten av campylobacter
hos kyckling. Teorin var att den utrustning som
användes vid lastning och transport av djuren
till slakt kunde ha varit en gemensam smittkälla.
Under sommaren 2016 gjordes därför en stor
investering i ny utrustning för tvätt av lådor och
containrar med förhoppning om att vända den
negativa trenden. Samtidigt infördes regelbunden
provtagning av aktuell utrustning för att försäkra
sig om att utrustningen fungerade optimalt. I
påfallande många transportlådor, 15 av 27, kunde
campylobacter påvisas och felsökningen fortsatte
under hösten. Man kompletterade med ytterligare desinfektion under senhösten.

En tydlig säsongsvariation har påvisats där förekomsten av campylobacter är högst under sensommar och höst (Figur 4). Säsongsvariationen
finns både hos människor och kyckling i Sverige
samt i ett flertal andra länder. Under sommaren 2016 skedde en ökning av andelen positiva
flockar, men till skillnad från föregående år
minskade inte andelen med campylobacter under
perioden september till december. Under samma
period rapporterades även ovanligt många fall av
människor som infekterats med campylobacter
i Sverige.

Orsaken till problemen identifierades slutligen i
slutet av januari 2017 och har med största sannolikhet varit en felinstallation av den nya utrustningen där lådor och containrar tvättats med förorenat vatten. Felet åtgärdades omedelbart, vilket
innebär att campylobacterförekomsten förväntas
sjunka till acceptabla nivåer under 2017.
Samtliga slakteriföretag har, mot bakgrund av
den förhöjda förekomsten under 2016, tagit fram
företagsspecifika handlingsplaner inför 2017 med
innehåll som adresserar de utmaningar som gäller
för olika företag och gårdar. Dessa planer kommer att följas upp löpande under 2017.

Utredning av ökningen av campylobacter

Campylobacterstudien från 2015 gav tydliga
indikationer på att det fanns en gemensam källa

ANDELEN (i procent) KYCKLINGFLOCKAR DÄR CAMPYLOBACTER PÅVISATS
MELLAN ÅR 2010 OCH 2016
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Bekämpning av koccidier och clostridier

Aktivt arbete mot ESBL

KC-programmet är ett frivilligt program för kontroll och bekämpning av koccidier och clostridier
hos kyckling, inom ramen för Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17, K 152) om
frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.
Vid kontroller av tarmskador (så kallad lesion
scoring) har 16 rapporter inkommit. Gränsvärdet
(MTLS/Mean Total Lesion Score) på 2,5 överskreds i en flock med 0,1.

Förekomst av ESBL i tarmen hos kyckling har
konstaterats, trots att den typ av antibiotika som
driver ESBL-resistens inte används inom svensk
kycklinguppfödning. Syftet med ett uppstartat
övervakningsprogram har varit att kartlägga
förekomsten av ESBL i avelsflockar, samt att
testa och utvärdera olika åtgärder för att förhindra överföring från avelsflock till kyckling. Efter
de första fynden 2010 gjordes en omedelbar
smittspårning i avelsleden där proverna visade sig
vara positiva hela vägen tillbaka till importen av
dagsgamla avelsdjur från Storbritannien.

Under 2016 har prover vid slakt från 58 flockar
skickats in för histologi inom KC-programmet.
Enligt egna data från de fem största slakterierna
har 163 av 2 861 flockar slaktats under perioden
med mer än 0,5 procent kassation på grund av
diagnostiserade leverskador. I de fall prov inte
tagits ut rör det sig i vissa fall om slakt av tidigare
provtagen flock från samma uppfödningsomgång och besättning (57) eller endast lindrigt förhöjd andel leverskador (44). Under 2017 behövs
fortsatta insatser så att slakterierna säkerställer att
provtagning genomförs enligt programmet. För
de fem största slakterierna ligger medelvärdet
för leverskador, liksom förra året, på 0,1 procent.
Majoriteten av analyssvaren 2016 visade Clostridium perfringens som trolig orsak, en bakterie
som orsakar tarm- och leverskador hos kyckling.

Ursprunget till ESBL är fortsatt huvudsakligen
kopplad till importen av dagsgamla avelskycklingar (mor- och farföräldrar). Under 2010 och 2011
var så gott som samtliga importerade flockar till
Sverige ESBL-positiva. Den andelen sjönk initialt
för att återigen öka under andra halvåret 2014.
Nu har trenden vänt. 2016 var endast två av 13
införda mor- och farföräldraflockar positiva.

ANDEL POSITIVA AVELSFLOCKAR VID IMPORT
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samtidigt som andelen med allvarlig anmärkning
var något högre (sju procent 2016 jämfört med
fem procent 2015). Det är även värt att notera att
medianvärdet för fotpoäng per slakt under året
var 10, vilket innebär att hälften av alla slakter
har en poäng på 10 eller lägre. Målsättningen är
att ha så låga poäng som möjligt. Hos uppfödare
med återkommande höga fotpoäng går det att se
ett samband med neddragningar i beläggning.

Granskning av djuromsorg

Besiktning av kyckling- och kalkonstallarna
genomförs kontinuerligt av Agria Djurförsäkrings
rikslikare Lotta Waldenstedt. Eftersom antalet
stallar ökar kontinuerligt anställde Svensk Fågel
Anna Silvera i slutet av 2016, för att bland annat
hjälpa till med besiktningarna som sker kontinuerligt hos redan anslutna uppfödare. Agrias
rikslikare kommer dock även fortsättningsvis att
genomföra samtliga inbesiktningar av nya stallar
som ska anslutas till djuromsorgsprogrammet.

Under 2016 har 16 nya kycklingstallar på totalt
35 600 kvm inbesiktigats i Västergötland, Östergötland och Skåne län, vilket är en ökning med
6 procent jämfört med 2015. I och med att efterfrågan på svensk kyckling och kalkon fortsätter
att öka är behovet av nya uppfödningsytor akut.
Svensk Fågel har under året arbetat för att myndigheterna ska förenkla administrationen och
nybyggnationer, i synnerhet när det gäller miljöoch förprövningen.

Resultaten från dessa kontroller samt från fothälsoprogrammet sammanställs till en rapport som
vanligtvis redovisas till Jordbruksverkets referensgrupp för matfågel. En omorganisation av
Jordbruksverkets arbetsgrupper för de olika kontrollprogrammen har varit under utredning även
under 2016 och rapporten skickas därför tillsvidare enbart till Jordbruksverkets fjäderfäenhet.
Medelpoängen för fothälsoprogrammet låg på
21 under 2016, vilket är samma nivå som föregående år. Andel bedömda fåglar utan anmärkning var 78 procent, vilket är något bättre än
2015 då andelen var 75 procent. Andelen med
svag anmärkning var något lägre under 2016
(15 procent jämfört med 19 procent under 2015)

Revision av lastning och transport

Djuromsorgsprogrammets del som rör lastning,
transport och utlastning på slakterierna kontrolleras av Prosanitas, ett oberoende kontrollorgan
ackrediterade genom Swedac. Återrapportering
sker till såväl slakteri som till Svensk Fågel.
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Tomasz Dzieciolowski,
veterinär på Kronfågel

Kunskapsdelning för veterinärer –
Veterinär samordningsgrupp (VSG)

Under året har Svensk Fågel träffat de fältverksamma veterinärerna vid ett möte i Växjö. I
samband med mötet gjordes kalibrering av
smittskydd på gårdsnivå samt vidareutbildning
för fältverksamma veterinärer i fjäderfäspecifik
obduktionsteknik. Det årliga mötet är en viktig
del i smittskyddsarbetet. Där diskuteras detaljer
inom programmet och tillsammans med Agria
Djurförsäkrings rikslikare, likriktar och utvärderas arbetet så att åtgärderna är riskbaserade
och relevanta. Bidrag till vidareutbildning av nya
veterinärer är värdefullt eftersom en del veterinärer som anlitas för smittskyddskontroll inte är
anställda inom branschen och har svårt att själva
finansiera specifik vidareutbildning inom området fjäderfä.

Anna Birgersson,
veterinär på Blenta
Magnus Algotsson,
veterinär på Guldfågeln
Stina Roupé,
egen praktik och besättningsveterinär
för uppfödare till Knäred, Bjärefågel och
Guldfågeln på västkusten
Nils-Einar Svensson,
egen praktik och besättningsveterinär
till kalkonuppfödare
Caroline Lundqvist,
DV Kristinehamn, besättningsuppdrag hos
avelskalkoner i Värmland
Från kansliet deltog:

Veterinärer som medverkade under
utbildningsdagar i Växjö var:

Maria Donis,
VD Svensk Fågel

Eva Berndtson,
veterinär på SweHatch och besättningsveterinär
till uppfödare som levererar till Lagerbergs

Pia Gustafsson,
chefsveterinär Svensk Fågel

Samson Sotona,
Aviagen SweChick

Från Agria Djurförsäkring deltog:

Lotta Waldenstedt,
rikslikare Agria Djurförsäkring

Johannes Bendel Möller,
SweHatch, Lagerbergs
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Kontrollsektion djurvälfärd

Offentlig upphandling

Kontrollsektionen har under 2016 haft ett möte
där resultaten från djuromsorgs- och fothälsoprogram följts upp. Utöver det har även aktuella
och generella frågor om uppfödning samt innehåll och behov i uppfödarnas årliga utbildningsdag tagits upp.

Allt fler väljer svensk kyckling i offentlig upphandling. Under 2015 ökade andelen svensk
kyckling för fjärde året i rad. Sedan 2012 har
andelen svenska fågelprodukter (i volym) ökat
med över 12 procentenheter, det framkommer
i en rapport från LRF som presenterades 2016.
Men trots att andelen svensk kyckling och kalkon
ökar i Sveriges kommuner och landsting står
importerat fågelkött för mer än hälften. Många
kommuner har mål för hur stor andel som ska
vara ekologiskt, vilket ofta leder till att importerat
kött upphandlas. Endast två av tio kommuner
och landsting har mål för hur stor del av maten
som ska vara svenskproducerad.

Förenkling

För att underlätta för branschens medlemmar
avsätter branschorganisationen tid för att hitta
lämpliga lösningar och förenklingar inom matfågelproduktionen. Detta ska dock inte ske på
bekostnad av säkerhet och kvalitet. Svensk Fågel
har listat förslag på åtgärder som avses bockas
av så snart som ändringar eller förbättringar
skett. Samtidigt kan det tillkomma punkter om
nya frågor uppmärksammas. Punkterna uppmärksammas såväl hos myndigheter som hos
politiker. Under året har flera möten hållits med
Jordbruksverket för att stämma av frågor som
tex. justeringar i kravet på sittpinnar till avelsdjuren. Vidare har det funnits frågor om kravet
på utomstående mätning av halm- eller flispanna.
Arbetet med listan fortgår.

WWF:s märkning med stoppljus – stopp
för importkyckling

Klimatpåverkan och ansvarsfull antibiotikaanvändning är två kriterier som svensk kyckling får
goda omdömen för i årets upplaga av WWF:s
Köttguiden. Rapporten lyfter även fram att
branschens förebyggande arbete har lett till att
förekomsten av vanliga sjukdomar i Europa är
mycket låg i Sverige. Nytt för i år är att WWF
lagt till kriterier för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Här ligger Sverige i framkant och inom
Svensk Fågel ligger förbrukningen till kyckling
under en procent.

Lantbrukets brandskyddskommitté (LBK)

Enligt Jordbruksverkets råd om djurhållning
(L 100) ska det för djuren finns ett godtagbart
byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot
brand samt godtagbara förutsättningar att rädda
djuren vid brand. I det allmänna rådet hänvisas
till Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer. Djurstall i brandceller över 1 000
m2 i isolerade byggnader med mekanisk ventilation (till- och/eller frånluftsfläktar) ska övervakas
av brandvarningsanläggning. Brandvarningsanläggningen ska även bevaka utrymme ovanför
djurstallet som ingår i samma brandcell som
djurutrymmet. Under året godkändes att undantag från LBK:s rekommendationer får tillämpas
för anläggningar anslutna till Svensk Fågel. Villkoret är att anläggningen är ansluten till Svensk
Fågels Djuromsorgsprogram.
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Viktiga
affärshändelser
Lagerbergs

Varningsbrev angående varumärkesintrång

I mars 2016 blev det klart att Atria Scandinavia
köper Sveriges tredje största kycklingleverantör
– Lagerberg i Norjeby AB. Lagerbergs har fött
upp, slaktat och förädlat svensk kyckling i över
50 år och har 120 anställda. För Atria innebar
förvärvet att de tog sig an en ny livsmedelskategori då de inte arbetat med kyckling på den
svenska marknaden tidigare.

Kanter Advokatbyrå har på uppdrag av Svensk
Fågel riktat ett varningsbrev mot Sverigemärkningen AB med anledning av varumärkesintrång,
vilseledande marknadsföring och renommésnyltning kring Svensk Fågels Djuromsorgsprogram,
vilket strider mot marknadsföringslagen. Rättelse
har därefter genomförts av bolaget.
Utredning om kontrollavgiften

Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har
gett den danska advokatbyrån Sønderby Legal
i uppdrag att redogöra för om EU-domstolens
förhandsavgörande gällande avgifter som medlemsstaterna kan ta ut för offentlig kontroll, i
mål C-112/15, dom från den 17 mars 2016, är
tillämplig på Livsmedelsverkets princip om att
kontrollavgiften ska täcka de faktiska kostnaderna. Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och
LRF har mot bakgrund av den juridiska redogörelsen som redovisats av advokatbyrån till regeringen anfört att grunden för avgift skyndsamt
ska justeras ner så att avgiften tillämpas enhetligt
enligt likvärdighetsprincipen och endast belastar
den faktiska kontrollen för samtliga slakterianläggningar oavsett storlek. Det juridiska underlaget är överlämnat till regeringskansliet.

Kronfågel utökar i Skåne

Medlemsföretaget Kronfågel tecknade under
året hyreskontrakt i Karpalund, sju kilometer
nordväst om Kristianstad. Avsikten är att slakta,
stycka och förädla kyckling i lokalerna.
Guldfågeln satsar på ny säljkår

Medlemsföretaget Guldfågeln satsar på ny
säljkår mot Restaurang & Storhushåll. De ser
stor tillväxtpotential på R&S-marknaden och har
redan börjat rekrytering av ny personal. Den nya
säljkåren, som blev klar i slutet av 2016, innebär
att Guldfågeln tar hem ansvaret efter ett långt
samarbete med Atria Foodservice.
Cobb 100 år

Redan 1916 ville Robert C Cobb Senior ta fram
en kyckling som gav friska djur, hög köttkvalitet
och smakade gott. Han startade det lilla familjeföretaget Cobb’s Pedigreed Chicks i Massachusetts som nu är ett globalt företag med filialer
över hela världen. Idag är företaget världens
äldsta avelsföretag för matfågel och firade under
året sitt 100 års-jubileum.
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Resor, konferenser och
utbildningar

Fransk journalist besökte svensk
kycklinggård

Delegationsresa till USA

Ariane Gaffuri, journalist vid Radio France International, spelade under hösten in ett program om
att franska konsumenter nu börjar intressera sig
för att djuren de äter ska ha haft ett bra liv. När
journalisten fick uppdraget att titta på EU:s bästa
land för djuruppfödning, transport och slakt
föll valet på Sverige. Studieresan gick till Anders
Larssons gård utanför Helsingborg.

Svensk Fågel besökte en av världens största
fjäderfäutställningar, International Production
& Processing Expo, i Atlanta USA. Vi kunde
notera att det bland branschfolk har inletts en
diskussion om överförbrukning av antibiotika
och tillväxtantibiotika och dess konsekvenser.
Stora matkedjor, exempelvis McDonald’s, har
infört restriktioner för sina leverantörer gällande
användningen av tillväxtantibiotika. Man är väl
medveten om att USA ligger långt efter Sverige,
och det är glädjande för oss att det har börjat
uppmärksammats.
Under resan passade den svenska delegationen
även på att träffa VD för Aviagen samt besöka
den svenska ambassaden i Washington. På plats
var även näringsministern Mikael Damberg. Vid
besöket lyfte Svensk Fågel frågan om antibiotikaförbrukningen i Sverige, EU och USA. Björn
Lyrvall, svensk ambassadör i Washington, tog
emot önskelistan.
Studieresa med Fri Köpenskaps chefredaktör
Maya Saksi

Franskt journalistbesök

Resan gick till en av våra kycklingbönder som
fick möjlighet att redogöra för vardagen och de
tankar, hot och möjligheter som finns hos en
familj som föder upp kyckling.
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Studiebesök till Nederländerna

WPSA

Olika modeller utvecklas kring kläckning av
dagsgammal kyckling. I Nederländerna besökte
en svensk delegation ett integrerat kläckeri där
kycklingen får tillgång till foder och vatten strax
efter kläckning. Vidare presenterades två övriga
modeller där kläckning sker i stallmiljö.

The World’s Poultry Science Association (WPSA)
är en världsomspännande förening med syfte att
aktivt arbeta för att främja samarbete inom och
mellan fjäderfäforskning och näring. Årligen hålls
konferenser och seminarier på internationell nivå.
Internationellt har WPSA cirka 7 000 medlemmar och firade 2012 sitt 100-årsjubileum. Totalt
finns sektioner av WPSA i ett 60-tal länder. I
styrelsen för Svenska WPSA är matfågelnäringen
representerad av Thomas Carlsson från Aviagen
SweChick och Lotta Waldenstedt från Agria djurförsäkring. Lotta Waldenstedt sitter också med
som svensk representant och sekreterare i den
europeiska arbetsgruppen för foder inom WPSA.
Gruppen är bland annat ansvarig för ”the
European Symposium on Poultry Nutrition
(www.espn2017.es) som 2017 hålls i Tarragona
i Spanien mellan den 8-11 maj. Konferensen
beräknas locka upp emot 1000 deltagare.

Elmias Framtidsseminarium under
lantbruksdagarna

Svensk Fågel deltog under Elmias framtidsseminarium där bland annat framtida livsmedelsstrategi diskuterades.
Elpha årsstämma

Svensk Fågel medverkade vid Elphas första
årsstämma i Budapest.
Avecs årsmöte i Portugal

På den årliga konferensen, som 2016 hölls i Lissabon, fick värdlandet ta emot kommissionären
Phil Hogan, ansvarig för jordbrukspolitik och
landsbygdsutveckling i EU-kommissionen.

Information om kommande konferenser finns
på wpsa.com.
PVSG

Veterinärkonferens för fältverksamma fjäderfäveterinärer inom EU där Pia Gustafsson deltar
tillsammans med Eva Berndtson som Sveriges representanter. Möten under 2016 hölls i
Newcastle, UK och i Székesfehérvar i Ungern.
Undervisning på SLU

Under året har undervisning hållits för blivande husdjursagronomer och veterinärer om fjäderfäproduktionens förutsättningar och djuroch smittskydd.
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Remisser och utredningar
Under året lämnades svar på följande remisser:

Om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter – handelsnormerna
Utvärdering av implementeringen och tillämpning av EU:s kycklingdirektiv om djurskydd
Statens jordbruksverk om kontroll av husdjur m.m.
Ändringar i plan och riktlinjer för Campylobacterprogrammet, KC-programmet och
Smittskyddsprogrammet.
Pågående utredning kring införande av nytt kapitel i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna
råd om djurhållning inom lantbrukets djur
Pågående utredning om LBK och allmänna råd vid larmsinstallation i kycklingstallar
Uppdrag angående den offentliga kontrollen av primärproducenter
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier som rör både den allmänna delen och specifikt
den del som rör kyckling
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för vissa kontroller m.m som
rör avelsdjur och kläckerier
Utredning om vägledning vid slakt
Pågående utredning om kontroll av halmpannor
Pågående utredning om kontrollprogram som rör djurvälfärden
Köttkontrollen – förhöjd avgift för Livsmedelsverkets offentliga kontroll på slakterier
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Kommunikation –
Svensk Fågel syns och hörs
Kännedomen om de svenska
mervärdena ökar

Fokus på annonsering i digitala kanaler

Tidigare år har Svensk Fågel annonserat både i
tv och print. Det har varit framgångsrikt för att
öka kännedomen om märkningen, men 2016 var
också målet att öka kännedomen om mervärdena. Det krävde en annan typ av marknadsföring
där mottagaren gavs möjlighet att läsa sig till mer
information om vår kvalitetsmärkning. Annonseringen har därför sett väldigt annorlunda ut
mot tidigare. Bloggare har skrivit om vad som
skiljer svensk matfågel mot importerad fågel och
publicerat recept. På Facebook och i morgontidningarnas webbupplagor har vi haft annonser
som länkat till artiklar där den intresserade kan
fördjupa sig. Texterna har varit mycket uppskattade och den genomsnittliga lästiden har varit
längre än snittet.

Efter flera förfrågningar beslutade Svensk Fågel
att även tredje part får använda märkningen på
egna, förädlade produkter. Under året har två
externa marknadsledare tecknat avtal kring användning av märket som gäller förädlade fågelprodukter.
Majoriteten av kött och fågel i Dalarna
är importerat

Sveriges radio i Dalarna uppmärksammade att
majoriteten av kött och fågel som saluförs på
krogen är importerad. Ett svek både mot konsumenter, som vill äta svenskproducerat, och
mot de svenska lantbrukare som lägger ner tid,
engagemang och pengar på att uppfylla det konsumenterna efterfrågar. Svensk Fågel kommenterade detta och reflekterade även över möjligheten
för märkning på menyer när det serveras svenskt.
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Nytt annonsformat i tryckta medier

Tävlingar i sociala medier

Utöver den digitala annonseringen genomfördes
printannonser i Fri Köpenskap och några av
landets största veckotidningar. I Fri Köpenskap
publicerades gula annonser med slagkraftiga budskap i blå text som lyfte mervärdena. I veckotidningarna testades en helt ny typ av annonsering.
I stället för att fylla en helsida med en annons
användes sidan till att ge inspirerande recept på
fågel, en intervju med en uppfödare och fakta om Gula Pippin. Detta för att ge fördjupad
kunskap om våra mervärden. Det nya formatet
visade god effekt och läsare upplevde att de rent
av hade nytta och glädje av innehållet i annonsen.

Fyra Instagram-tävlingar genomfördes under
2016. Användare uppmanades att publicera
härliga recept på fågel anpassade efter årstiden.
Det vinnande bidraget presenterades i några av
Allers tidningar samt på Svensk Fågels hemsida.
Tävlingsregler och annan information skedde via
Svensk Fågels egna kanaler.
Till julen hölls tävlingar tillsammans med bloggare och deras läsare på temat ”Jul på Svensk
Fågel”. Totalt samarbetade Svensk Fågel med
fem matbloggare som fick i uppgift att publicera
julinspirerade recept på fågel. Recepten lades
också upp som inlägg på Svensk Fågels hemsida.

Gula Pippin i sociala medier

Film om julbord på Svensk Fågel

Utöver annonsering i sociala medier har Svensk
Fågel arbetat aktivt med att kontinuerligt ta fram
och publicera underhållande material anpassat
för sociala medier. På Facebook har bilder med
slagkraftiga budskap växlats med bondeporträtt,
och på Instagram har inspirerande recept publicerats. Fördelen med att kommunicera i sociala
medier är att det öppnar upp för dialog och vi
har sett att engagemanget i våra kanaler har ökat
under 2016.

En julfilm anpassad för sociala medier som visade på ett alternativt julbord med produkter från
våra medlemsföretag togs fram. I filmen lyftes
produkter på fågel som kan ersätta eller komplettera klassiker som köttbullar, korv, julskinka och
liknande. Syftet var att öka kunskapen om det
breda utbud vi har idag. Filmen gick som annons
på Facebook, Instagram och Youtube från första
advent till och med julafton. På YouTube sågs
filmen 520 000 gånger och den totala räckvidden
för samtliga kanaler var över 6 miljoner, vilket är
väldigt bra genomslag.
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har 1087 riksrepresentativa intervjuer med män
och kvinnor 16-65 år, genomförts under perioden 2–7 september 2016.

Bevis på framgång

Konsumenterna blir även alltmer medvetna om
de svenska mervärdena, såsom att kycklingen
inte får antibiotikabehandling i förebyggande
syfte och att svensk kyckling lever under bättre
förhållanden under uppfödningen. Så många
som åtta av tio konsumenter är beredda att betala
mer för kyckling från svenska gårdar eftersom
det känns tryggt, och också för att man vill gynna svenska uppfödare. Detta visade årets konsumentundersökning, genomförd av Ipsos. Totalt

Trots att en klar majoritet vill köpa svensk kyckling är det endast sex procent av dem som svarat
att det är viktigt att kycklingen är svensk som
frågar efter ursprungsland när de äter kyckling
på restaurang. Hälften frågar aldrig när de är på
restaurang och 16 procent frågar ibland. Övriga
beställer inte kyckling ute.

Därför väljer konsumenter svensk kyckling
De vill gynna svenska uppfödare: 62%
De tycker att det känns tryggt med svensk kyckling: 59%
För att kycklingen inte får antibiotikabehandling i förebyggande syfte: 56%
För att svensk kyckling är bättre uppfödd: 48%
För att det finns ett kontrollerat kvalitetsprogram: 39%
För att de anser att svensk kyckling håller högre kvalitet: 39%
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Kalmar kommun

Årets kock, Gustav Trädgårdh

Tacka en kommun

Vid tävlingens stora final i februari passade några
av våra medlemmar på att bjuda på en fantastiskt
god buljong med goda fågelköttdelikatesser till
alla som kom förbi. Tidigare segrare av Årets
Kock och 2014 års vinnare av TV4:s Kockarnas
kamp, Gustav Trädgårdh, visade upp sina imponerande styckningskunskaper. I november, på
delfinalen i 2016 års tävling, presenterades ett
svenskt julbord med delikatesser på såväl kyckling och kalkon från våra medlemsföretag.

Allt fler skolor, vårdhem och sjukhus väljer att
upphandla närproducerad kalkon och kyckling
vilket vi på Svensk Fågel uppmärksammade
under året. Syftet med projektet Tacka en kommun
har varit att hylla de kommuner som upphandlar en stor andel svensk kyckling och kalkon
från svenska bönder. Vid tre tillfällen under året
uppvaktade Gula Pippin och bönderna kostansvariga, kommuner och skolor med överräckning
av diplom.

Nyhetsbrevet Fågel i Fokus

Svensk Fågels nyhetsbrev Fågel i Fokus vänder
sig till alla som intresserar sig för svensk kyckling och kalkon – från jord till bord. Målet är
att spegla branschen och vår omvärld och ge
en tydligare bild av svensk kyckling och kalkon.
Målgruppen är opinionsbildare, myndigheter,
matjournalister samt intresseorganisationer.

Svensk Fågel på Årets Kock

Tävlingen Årets Kock grundades 1983 av de
svenska mejeriföretagens branschorganisation
Svensk Mjölk och Gastronomiska Akademien,
med stöd av Tore Wretman. Målet var att öka
intresset för gastronomi, lyfta kockyrkets status
och även det skandinaviska kökets renommé.

Under 2016 publicerades fyra nummer innehållande reportage med kända och mindre kända profiler. Några av de som medverkade var
YouTube-profilen Matgeek, matinspiratören
Maria Masoomi, Fredrik Olsson, inköpschef på
Parks and Resorts, kycklingbonden Joakim Furhoff som fick stor medial uppmärksamhet efter
att ha låtit traktens ryttare galoppera fritt på hans
marker, Anna Karin Lindberg, ansvarig för miljö
och socialt ansvar på ICA m.fl.

Som sponsor av tävlingen har Svensk Fågel,
tillsammans med uppfödare och slakteriföreträdare, möjlighet att berätta om svensk kyckling
och kalkon. Att öka andelen svenska råvaror på
restauranger och storkök är en viktig fråga för
Svensk Fågel och våra medlemmar. Årets Kock
är en plattform där många av restaurang-Sveriges
förebilder föds och det är därför viktigt att våra
svenska mervärden etableras här. Samarbetet
känns givet då båda parter har som mål att ge
matgästen god mat framtagen med stort engagemang och omsorg.
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Webbsidan

Kunskapsunderlag till Svensk Fågel

Svensk Fågels webbsida utvecklas ständigt. Arbetet med att göra hemsidan mer lättnavigerad och
målgruppsanpassad har intensifierats under året.
Eftersom undersökningar har visat att många vill
köpa svenskt för att gynna svenska bönder har
bönderna fått mer synlighet på hemsidan genom
exempelvis bondeporträtt. Ett exempel på hur
vi arbetat för att stärka relationen till konsumenterna har varit att göra dem till stolta medproducenter av innehåll till hemsidan genom att bland
annat bidra med inspirerande recept.

Underlag om antibiotikaanvändning och resistens
i Sverige, EU och USA har tagits fram. Likaså en
sammanställning av praxis och förbrukning av
antibiotika, och resistenssituationen i Sverige, EU
och USA.
Butiksfolder om Svensk Fågels märkning

En folder som enkelt informerar om vad
Svensk Fågels märkning står för.
Nytryck 2016

Det goda valet – 35 000 ex
4 klimatsmarta skäl – 15 000 ex
Kyckling är klimatsmart – 15 000 ex
Nyproduktioner 2016

Butiksfolder om Svensk Fågels märkning –
80 000 ex
Kritik och debatt

Svensk Fågel är kontinuerligt ute i debatten för
att representera branschen, driva gemensamma
frågor och svara på kritik. Exempel på utspel
som gjorts:

Tidningen Fjäderfä

Medlemstidningen för Svensk Fågel har getts ut
tio gånger under 2016. Reportage har gjorts hos
medlemmarna men även utifrån ett omvärldsperspektiv. Man har också kunnat läsa om verksamheten på kansliet. Ansvarig utgivare är
Sven Secher.

Januari: ”Kycklingbranschens

önskelista till

Mikael Damberg”
Februari: ”Frihandel

utan villkor hotar folkhälsan”, debattartikel om frihandelsförhandlingarna
”Kommuners eko-satsning: Riskerar öka
importen av mat”, debattartikel om problematiken kring kravet på ekologiskt i upphandling
Maj:

Populära trycksaker och produktioner

Svensk Fågel har många broschyrer och foldrar
som lyfter upp den svenska kycklingen och
kalkonens mervärden. Under året har anpassat
butiksmaterial tagits fram. Samtliga produktioner
finns även på Svensk Fågels webbsida där man
också kan beställa material.

”Skrämmande okunskap”, slutreplik till
Djurens Rätt i FoodMonitor
Juli:
Juli:

Svar till Camilla Björkbom, Djurens Rätt
i ETC
”Byråkrati hämmar landsbygdsutvecklingen”, debattartikel i Dagens Samhälle
September:

Informationsblad

• Om Svensk Fågel – information om en unik
branschorganisation

November: Branschens

influensan

• Skillnad mellan svenskt och importerat – ett
tydliggörande om vad som gör kyckling och
kalkon märkt med den Gula Pippin till en
produkt i världsklass.
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Fakta Svensk Fågel
Svensk Fågels kansli
Svensk Fågel hyr kontorsplats på Lantbrukarnas Riksförbunds huvudkontor i Stockholm.
På samma våningsplan finns även Svensk Kött, Sverigemärkningen, Stiftelsen Lantbruksforskning, Greppa Näringen samt LRF:s dotterbolag Samköp.
Maria Donis, VD

Anna Silvera, rikslikare Svensk Fågel

Övergripande ansvar för kansliets verksamhet.

Anna Silvera har en examen som husdjursagronom med inriktning på fjäderfäproduktion vid
Sveriges Lantbruksuniversitet. De senaste fem
åren har Anna arbetat på sin doktorsavhandling
inom etologi och djurskydd och forskat inom
välfärdsbedömning på kyckling, även det vid SLU.

Pia Gustafsson, Leg veterinär

Ansvarar för de veterinära frågorna i branschen
och för de program som drivs inom Svensk
Fågel avseende Förebyggande smittskydd på
gård, Campylobacter, KC-programmet och
resistensövervakning.

Sven Secher

Ansvar för Svensk Fågels medlemstidning
Fjäderfä som ägs av Svenska Ägg. Under året
har webben tagits över av Martina Olsson på
Gullers Grupp.

Elisabeth Secher

Ansvarade för ekonomi, administration och
frågor om exempelvis medlemsavgifter. Elisabeth
lämnade under våren 2016 sitt uppdrag.

Gullers Grupp

Anna Klaesson

Stödjer kontinuerligt Svensk Fågel med kommunikationsfrågor och produktion av informationsmaterial. I teamet ingår Anna Cedergren och
Martina Olsson, som tidigare arbetade på Hero
Kommunikation. I slutet av 2016 köptes Hero
Kommunikation upp av Gullers Grupp och nya
medarbetare har därmed tillkommit.

Anna Klaesson är civilekonom med inriktning
marknadsföring och har jobbat med politiska
frågor under flera år. Hennes roll på kansliet har
varit VD-assistent. I december valde Anna att gå
vidare till en annan tjänst.
Hélène Bagge

Hélène tillträdde som kanslichef och VD-assistent efter Anna Klaesson och fick även ansvaret
för bokföring och fakturering. Hon är civilekonom och utbildad på Grythyttan inom mat
och restaurang.

IT-konsultföretaget Agriprim

Supportar de tekniska lösningarna för TUPPEN® och IT. Torgil Folger och Daniel
Andersson är Svensk Fågels främsta konsulter,
Ulf Danielsson är personlig rådgivare för inmatning av TUPPEN.

Lotta Waldenstedt, Rikslikare, Agronomie Dr

Anlitas som djurskydds- och foderexpert, tidigare forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Hon är anställd av Agria Djurförsäkring och
utför bland annat besiktning och rikslikning av
branschens kyckling- och kalkonstallar.

Arbetsgrupper utvecklar och förbättrar

Inom branschen finns ett antal arbetsgrupper som
tillsammans med kansliet arbetar med specifika
frågor. I andra grupper sitter representanter från
Svensk Fågel tillsammans med företrädare för olika myndigheter och verk. Syftet med gruppernas
arbete är att ständigt utveckla och förbättra Svensk
Fågels verksamhet.
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Svensk Fågel arbetar i
följande grupper:

Kontrollsektionen

Kontrollsektionens uppgifter är att utse rikslikare
och kontrollveterinärer. Vidare ska kontrollsektionen sammanställa och följa upp resultaten från
besiktningar och årliga kontroller inom det officiella kontrollprogrammet. Kontrollsektionen ska
även föreslå och följa upp lämpliga förbättringar
och kompetenshöjande åtgärder inom näringen,
baserade på resultat från besiktningar och kontroller inom programmet. Kontrollsektionen för
Svensk Fågels officiella kontrollprogram består
av VD och ordförande i Svensk Fågel, Svensk
Fågels veterinär, en representant för Agria Djurförsäkringar, en representant för djuransvariga på
Svensk Fågels medlemsslakterier samt två kycklinguppfödare. Övrig expertis kallas in vid behov.

Fodergruppen

Behandlar foderfrågor som riktar sig specifikt
till matfågelbranschen. Sammankallande är
Lotta Waldenstedt, foderexpert.
Uppfödargruppen

Behandlar frågor som är av intresse för uppfödare. Sammankallande är ordförande i
Svensk Fågel.
Slaktgruppen

Behandlar frågor kring kyckling- och kalkonproduktion som rör ankomst till och från anläggning
samt fram till butik. Sammankallande är vice
ordförande i Svensk Fågel.

Försäkringsgruppen – förändringar i Agria

Marknadsföringsgruppen

Kyckling- och kalkonproducenter som är
anslutna till Svensk Fågel och följer dess krav
har möjlighet att teckna en djurförsäkring hos
Agria Djurförsäkring. Försäkringsgruppen har
under året bestått av Rasmus Troedsson och
Marianne Wahlgren från Agria Djurförsäkring
samt Maria Donis, Pia Gustafsson, Ola Göransson, Roland Bengtsson och Per-Åke Holgersson från Svensk Fågel samt Lotta Waldenstedt,
rikslikare på Agria Djurförsäkring. Gruppen har
under året haft möten för att diskutera skadeutfall och försäkringsvillkor.

Gruppen beslutar kring Svensk Fågels övergripande marknadsföringskampanjer.

Forskningsgruppen

Kläckerigruppen

Kläckerigruppen bildades i samband med Svensk
Fågels årsstämma i Falkenberg. Gruppen har tillsammans med Pia Gustafsson och Maria Donis
träffats vid två tillfällen utöver premiärmötet.
Kommunikationsgruppen

Gruppen består av medlemsföretagens kommunikatörer och tillsattes under året.

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

Märkningsgruppen

Gruppen beslutar om kriterier som är kopplade
till Svensk Fågel-märket.
SJV:s referensgrupp för matfågel

Består av representanter från Jordbruksverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet samt
Djurskyddet Sverige, Djurens rätt och företrädare för branschen. Jordbruksverket genomför
en översyn av de olika arbetsgrupper/referensgrupper utifrån de framtida ambitioner verket
har om en ny färdplan. Målet är att grupperna
ska bli så resurseffektiva som möjligt.

Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä

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

Veterinärsamordningsgrupp (VSG)

Campylobacternämnden ansvarar för frågor
inom campylobacterkontrollprogrammet. Svensk
Fågel är huvudman för programmet. I nämnden
ingår även Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Smittskyddsinstitutet.

Samverkan mellan salmonellakontroll/besättningsveterinärer och Svensk Fågel. Gruppen
diskuterade alla frågor som rör djurproduktion,
slakt och livsmedelshygien. Under året hölls
utbildningsdagar för branschens salmonellakontrollveterinärer där det diskuterades vilka delar
i Djuromsorgsprogrammet som kan läggas på
deras kontroll framöver och därmed bli en årlig
kontroll i besättningen. Nya veterinärer har
tillkommit och följande är anslutna som besättnings- och kontrollveterinärer:

Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare

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

• Eva Berndtson
• Tomasz Dzieciolowski
• Samson Sotona
• Johannes Bendel Möller
• Anna Birgersson
• Magnus Algotsson
• Stina Roupé
• Nils-Einar Svensson
• Caroline Lundqvist
Övriga sammankomster

• 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.
2016 års bolags- och föreningsstämma

Bolagsstämman äger rum fredagen den 18 mars
på Söderköpings brunn. Kvällen avslutas med
en festmiddag.
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Medlemmar i Svensk Fågel
Under året ansökte 3 företag om medlemskap och godkändes av Svensk Fågels styrelse
efter inbesiktning av rikslikaren.

Styrelse
Uppfödare

Jenny Andersson

Jens Christensen

Ulrik Helgstrand

Martin Lindström

Peter Lagerberg

(ordförande)

Slakteriföretag

Magnus Lagergren
(vice ordförande)

Kläckeriföretag

Erik Hult

Torbjörn Persson

Fodertillverkning

VD Svensk Fågel

Sven Hellberg

Maria Donis
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Suppleanter till uppfödare

Revisor

Eskil Svensson
Daniel Johansson
Anders Larsson

Thomas Ekström
Lekmannarevisor

Ulf Danielsson

Suppleanter till kläckeriföretag

Suppleant till revisorn

Olle Persson
Thomas Carlsson

Kristina Ahlstrand
Suppleant till lekmannarevisorn

Suppleanter till slakteriföretag

Jan Weijber

Johan Ekerot
Martin Starkman/Christian Gylche
Göran Olsson

Under året adjungerades Tomas Back, VD i Atria
Sweden och Mats Markgren, VD Lagerbergs.

Suppleanter till fodertillverkning och övrigt

Joachim Brahce
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL ORG.NR: 8020000-4415

RESULTATRÄKNINGAR
2016-12-31

2015-12-31

22 170

22 300

22 170

22 300

-23 325

-53 536

-23 325

-53 536

-1 155

-31 236

13 012

0

13 012

0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

11 857

-31 236

ÅRETS RESULTAT

11 857

-31 236

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL ORG.NR: 8020000-4415

BALANSRÄKNINGAR
2016-12-31

2015-12-31

155 000

155 000

1 344 383

1 336 338

1 499 383

1 491 338

1 499 383

1 491 338

837 317

837 317

837 317

837 317

34 176

35 364

871 493

872 681

2 370 876

2 364 019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstilgångar
Andelar i koncernföretag
Fodringar hos koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL ORG.NR: 8020000-4415

BALANSRÄKNINGAR
2016-12-31

2015-12-31

160 000

160 000

160 000

160 000

2 179 019

2 210 255

11 857

-31 236

2 350 876

2 339 019

0

25 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 000

0

Summa kortfristiga skulder

20 000

25 000

2 370 876

2 364 019

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet kapital
Reservfond

Blanserad vinst
Årets reslutat
Summa eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

SVENSK FÅGEL SERVICE AB ORG.NR: 556134-3616

RESLUTATRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

Nettoomsättning

15 440 827

15 916 512

Övriga rörelseintäkter

3 240 000

3 626 037

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

18 680 827

19 542 549

Övriga externa kostnader

-14 574 299

-16 696 359

Personalkostnader

-3 985 782

-3 162 043

-6 864

-6 864

-18 566 945

-19 865 266

113 882

-322 717

293

0

-14 513

25 000

Summa finansiella poster

-14 220

-312

Resultat före skatt

99 662

-220 029

-49 820

-19 585

49 842

-239 614

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

SVENSK FÅGEL SERVICE AB ORG.NR: 556134-3616

BALANSRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

0

6 864

Summa materiella anläggningstillgångar

0

6 864

Summa anläggningstillgångar

0

6 864

2 542 900

2 140 287

Övriga fordringar

39 696

518

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

514 736

387 775

3 097 332

2 528 580

Kassa och bank

4 689 210

2 782 676

Summa kassa och bank

4 689 210

2 782 676

Summa omsättningstillgångar

7 786 542

5 311 256

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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RESU LTAT- OCH BAL AN S RÄKNING

SVENSK FÅGEL SERVICE AB ORG.NR: 556134-3616

BALANSRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

120 000

120 000

Balanserat resultat

231 131

470 745

Årets resultat

49 842

-239 614

Summa fritt eget kapital

280 973

231 131

Summa eget kapital

400 973

351 131

Leverantörsskulder

2 914 520

1 742 277

Skulder till koncernföretag

1 344 383

1 336 199

0

29 766

778 870

218 452

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 347 796

1 640 295

Summa kortfristiga skulder

7 385 569

4 966 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 786 542

5 318 120

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER

Skatteskulder
Övriga skulder
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