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Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling
och kalkon. Medlemsföretagen är Kronfågel, Guldfågeln,
Atria, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon.
Medlemmarna är också svenska avelsföretag, kläckerier,
fodertillverkare och bönder. Alla arbetar mot samma mål
– att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.
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VD HAR ORDET

Konsumenterna
ger högt betyg
Svenska folket har tagit kyckling och kalkon till sina hjärtan.
Alltfler väljer det hållbara, goda och hälsosamma fågelköttet.
År 2019 ökade konsumtionen av fågel med 2,2 procent i
Sverige. Det innebär att vi äter 22,4 kilo fågelkött per person
och år. Och det som gör mig extra stolt är att även den svenska
kycklingen och kalkonen fortsätter att öka. År 2019 ökade den
svenska andelen av matfågelförbrukningen med 3,1 procent
jämfört med 2018.
Bakom ökningen ligger många års hårt arbete. Hela branschen
- från kläckeri och uppfödning till slakt och förädling - utvecklas hela tiden. Alltfler konsumenter väljer att äta just fågel
och säger sig även kunna öka konsumtionen av kyckling. Vår
kvalitetsmärkning Gula Pippin är ett viktigt märke som alltfler
känner igen. Enligt våra undersökningar har vi under året
dessutom stärkt kännedomen ytterligare. Det hårda arbetet har
också resulterat under året i den lägsta förekomsten av campylobacter på årsbasis, sedan programmet startade.
Tyvärr fortsätter även importen av fågelkött att öka. Företag
och grossister köper in billig kyckling från länder som har helt
andra kvalitetskrav än det vi har i Sverige. Många importkycklingar har behandlats med antibiotika och arbetsförhållandena
i uppfödningen är ofta under all kritik. En stor del av denna
kyckling hamnar idag på krogar och inom den offentliga
sektorn. För att det ska bli en ändring är det viktigt att faktiskt
våga fråga var råvarorna kommer ifrån samt ställa krav i den
offentliga upphandlingen.
Under våren och hösten fick Svensk Fågel mycket utrymme
på debatt- och insändarsidor när det gäller ”fulkyckling” som
köpts in från exempelvis Polen. Vår ordförande Jenny Andersson fick också möjlighet att debattera i TV-soffan. Jag är
övertygad om att allt påverkansarbete som vi gör i Svensk Fågel
bidrar till att stärka den svenska kycklingen och kalkonen. Det
ser man inte minst ute i kommunerna där alltfler politiker
driver frågan om närproducerad mat.
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Under våren 2019 blev det mycket uppmärksamhet kring
vingskador på kycklingar hos ett slakteri och myndigheterna
drog för snabba slutsatser kring orsakerna. Frågan är komplex
med många aktörer i kedjan och det är viktigt att alltid göra
en ordentlig utredning. Här är det viktigt att alla tar ansvar för
sin del och gör vad man kan för att förbättra och utveckla. Vad
händelsen visade är dock att vårt kvalitetsprogram fungerar.
Det fångade upp skador och entreprenörer och slakteriföretagen samt bönderna genomförde översyn av rutinerna för att
kunna hitta orsaker och genomföra åtgärder.
En stor del av vår tid på kansliet har under året gått till att
hantera de nya avgifterna för köttkontroll på slakterierna och
Livsmedelsverkets effektivitetsprojekt med ett flertal delprojekt. Mycket tid och kraft läggs ner och sakta börjar vi se
förändringar, men som tyvärr tar alldeles för lång tid. Kostnaderna är inte reducerade och kraftigt höjda avgifter aviseras för
ett flertal av våra medlemsföretag.
Vi går in i 2020 med gott självförtroende och ett högt betyg
från konsumenterna i ryggen. Jag är oerhört stolt över det arbete som utförs på gårdar och företag runt om i landet. Och jag är
övertygad om att fler svenskar kommer att efterfråga närproducerade råvaror från våra familjegårdar runt om i Sverige.
Vår största utmaning i närtid blir nu den svenska livsmedelsförsörjningen med anledning av Coronavirusets utbrott.
Branschen står redo och har en hög beredskap för att hantera
rådande situation som förändras från dag till dag. Hela värdekedjan är samlad vilket är en styrka i rådande omständighet.
Vi vet att vi tar fram en bra produkt; svensk, god, hållbar och
hälsosam kyckling och kalkon, som svenska folket vill ha.

Maria Donis
VD Svensk Fågel

3

MATFÅGEL I SVERIGE & VÄRLDEN

Marknaden internationellt
och i EU
Afrikansk svinpest och AI påverkade den
internationella och europeiska
matfågelmarknaden.
Effekten av afrikansk svinpest i Kina har påverkat den internationella marknaden genom en ökad import av kyckling
till Kina, framför allt när det gäller fötter, bakdel och vingar.
Exempelvis ökade den ryska exporten till Kina kraftigt under
2019 i och med att man fick anläggningarna godkända. Idag är
närmare 40 anläggningar godkända för den kinesiska marknaden. Närmare 207 000 ton beräknas ha exporterats från
Ryssland, vilket är en ökning med 10 procent. Ett flertal länder
som idag är godkända för export till Kina har ökat sin export
kraftigt. Under hösten lyfte Kina sina handelsrestriktioner mot
USA som därmed kunde återuppta exporten som varit stängd
sedan landet drabbades av aviär influensa år 2015.

EU ökade sin export under året med cirka 7,6 procent och
beräknas landa på närmare 1 912 740 ton. Största mottagningsländerna var Filippinerna, dit exporten ökade med
35,5 procent och Ghana där den ökade med 13,9 procent.

Foderprisutvecklingen har också påverkat marknaden och det
återstår att se om den globala konsumtionen av fågelkött går
om grisköttet tidigare än beräknat. Den tidigare beräkningen
förutsåg att detta skulle ske 2026. Kina, Brasilien och Mexiko
har haft en balanserad prisutveckling under året. Resten av
världen har drabbats av överproduktion med en dålig prisutveckling. Under andra hälften av året balanserades dock
produktionen. Detta beroende på att ett flertal länder drabbats
av aviär influensa, exempelvis Mexiko samt att effekterna av
den afrikanska svinpesten eskalerade.
Brasilien som under några år minskat sin produktion på
grund av recession i landet samt livsmedelsskandaler i ett flertal
anläggningar, har nu återhämtat sig. Den tidigare kraftiga
minskningen av import från Brasilien till EU, på grund av
salmonellaskandalen har vänt. År 2019 ökade importen till
EU med 3,8 procent, vilket innebär att de återigen är ledande
importör till EU med cirka 832 838 ton. Kina har också blivit
Brasiliens viktigaste exportland och byter därmed plats med
Saudiarabien. Även Ukraina ökade kraftigt sin export till EU
med 8,6 procent. Thailand som fortfarande är nummer två
som exportör till EU tappade knappt 1 procent. Totalt ökade
importen till EU från tredje land med 2,4 procent.
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Matfågel står för

EU: Största mottagarländer för export av
kyckling under 2019
Filipinerna

168 908

228 879

Ghana

164 727

187 571 + 13.9 %

Ukraina

178 124

178 619

av den samlade
köttförbrukningen i Sverige

+ 0.3 %

Syd Afrika

84 518

Hong Kong

127 857

110 158

- 13.8 %

88 669

90 398

+ 2.0 %

Vietnam

33,4%

+35.5 %

130 847 + 54.8 %

Av den totala produktionen i EU så står kyckling för 83
procent, kalkon för 13 procent anka för 3 procent och övrigt
för procent. Sex länder, inberäknat Storbritannien står för 71
procent av den totala produktionen i EU.

De största exportländerna inom EU 2019

Produktion av matfågel i EU

Nederländerna

Polen

Frankrike

Polen

Storbritannien

Frankrike

Belgien

Storbritannien

Spanien

Spanien

Tyskland

Italien

Tyskland

Italien

Ungern

Övrigt

..

Övriga

Samtliga siffror är preliminära då det är en kraftig
eftersläpning i statistiken från EU.
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Den svenska marknaden
Ökad konsumtion och fler förädlade
produkter

Den totala produktionen av matfågel ökade under 2019 med
5,4 procent och enbart kyckling från medlemsföretagen inom
Svensk Fågel ökade sin produktion i ton med 8,5 procent.
Branschorganisationen Svensk Fågels medlemmar står för
99 procent av den totala produktionen i landet.

Effekten av foderprishöjningarna med anledning av torkan
2018 slog igenom i försäljningsledet under första halvåret
2019. Priset på kyckling har under året varit högt i jämförelse
med andra köttslag. Som en effekt av torkan bokades också
ett flertal kampanjer om till försäljning av nötkött. Allt för
att stödja den ökade slakten. Några faktorer som påverkade
konsumtionen var även den allmänna klimatdebatten som
eskalerade under första halvåret samt den afrikanska svinpesten
i framför allt Kina.

Enligt Jordbruksverkets beräkningsmodell ökade förbrukningen av matfågel i Sverige med 2,2 procent till 230 600 ton.
Förbrukningen per capita ökade till 22,4 kilo per år vilket är en
ökning med 1,2 procent. Samtidigt ökade exporten med hela
24,6 procent. Här är Danmark och Hong Kong viktiga mottagare av svensk matfågel. Den svenska andelen av förbrukningen, dvs. produktionen plus import landade på 71, 6 procent
vilket är en ökning med 3,1 procent.

I jämförelse med andra EU-länder hade Sverige inte samma
tillväxt det första kvartalet som exempelvis de övriga nordiska
länderna. Uppmärksamheten kring den cypriotiska haloumin
och den ökade antibiotikaförbrukningen inom djurproduktionen, resulterade sannolikt i en vändning under sommaren.
Från och med tredje och fjärde kvartalet ökade försäljningen
bland branschens medlemmar.

Den största andelen av fågelkött till Sverige kommer från
Danmark. En stor överproduktion i landet har resulterat i att
danska produkter tagit andel från andra införselländer som
Nederländerna och Tyskland. En stor andel av styckade, frysta
produkter har ökat inom ”private label” och inom ”foodservice”. Andra stora införselländer på den svenska marknaden är
Nederländerna, Tyskland, Polen samt Lettland, varav den senare har ökat under sista året. Totalt ökade importen till Sverige
under året med 2,5 procent och beräknas landa på 94 960 ton.

Konsumtionen av förädlade produkter har mer eller mindre
fördubblats, vilket visar att ”ready to eat-produkter” fortsätter
att öka bland svenska konsumenter. Matsvinnet minskar också
när hela fågeln tillvaratas på ett bättre och mer hållbart sätt.

Produktion, förbrukning, import och export av matfågel tusen ton 2011-2019
Tusen ton
250

200

150

100

50

0

2011

2012

2013

2014

2015
Förbrukni ng

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

2016
Produktion

Import

2017

2018

2019

Export

6

SVENSK FÅGELS OMVÄRLD

Ministermöte och
offentlig upphandling
Givande möte med nya
landsbygdsministern
Under årets första månad och pågående Utbildningsdagar,
presenterades den nya landsbygdsministern Jennie Andersson,
tidigare riksdagsledamot från Halmstad. Den långdragna regeringsbildningen gjorde att en rad frågor som låg hos departementet, exempelvis framtida köttkontrollavgifter, var parkerad
under en mycket lång tid. Mycket snart kom en inbjudan från
landsbygdsministern för att träffa och lära känna branschen,
vilket uppskattades och var väldigt positivt. En dialog med
branscherna menade ministern, är viktigt för att kunna jobba
vidare för att skapa en hållbar tillväxt och arbetstillfällen i landet. Delegationen bestod av LRF, Lantmännen samt Svenska
Ägg och Svensk Fågel. Här fick vi möjlighet att presentera
matfågelbranschens struktur och utmaningar.
Följande frågor togs upp:
• Långa handläggningstider vid nybyggnation.
• Vilken avgiftsmodell för köttkontrollen ska Sverige
tillämpa från årsskiftet då den nya EU-förordningen
träder i kraft? Samtidigt som den svenska livsmedelsproduktionen ska öka och konkurrenskraften stärkas?
• Hur kan vi minska byråkratin kring Lantbrukarnas
brandskydds kommitté (LBK) och nya miljörapporteringssystemet (BAT)?
• Hur kan vi öka tilltron och förbättra relationen mellan
lantbrukare, företag och myndigheterna?
• Hur kan vi minska handelshinder vid export samt öka
handelstillträden till nya marknader?

Jennie Andersson,
landsbygdsminister

Ökade foderpriser
I kölvattnet av torkan sommaren 2018 blev årets stora utmaning de ökade foderpriserna som slog igenom ordentligt hos
medlemmarna. Ett flertal möten hölls med Jordbruksverket
och Livsmedelsverket om hur torkstödet skulle fördelas och
beräknas fram. Cirka 1 miljard kronor i krisstöd beviljades för
närmare 45 000 lantbrukare. Lantbrukarna hade rätt att söka
stöd genom ett mycket enkelt förfarande som välkomnades av
branschen. Utbetalningarna kunde därefter genomföras kring
midsommar.

Utbildningsdagarna 2019
Utbildningsdagarna var mycket väl besökta och de fick gott
betyg kring innehåll och genomförande. Nya ansikten med
”nybyggarna” och generationsskiften samt nya medarbetare
på gårdarna gjorde utbildningsdagarna både dynamiska och
utvecklande.

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Utbildningsdagarna
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Ekonomi- och marknadsdagen

Ekonomi och marknadsdagen, SLU
Uppsala, Skara, Umeå och Alnarp

Italienska RAI

Två miljoner tittare i italienska TV-kanalen
Rai om svensk antibiotikapolicy
Mitt under Utbildningsdagarna fick vi besök av den italienska
TV-kanalen Rai för ett reportage om den svenska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen. Programmet, som
har två miljoner tittare sändes i Italien i mars. Mitt i det snörika
landskapet fick Henrik Lilje på sin gård utanför Köping, den
stora äran att visa upp och förklara hur vår svenska modell
hänger ihop. Det handlar om djurhälsa, djurvälfärd och
biosäkerhet. Och inte minst om ett långsiktigt arbete i nära
samarbete mellan myndigheter, forskare och branschen.

EU-kommissionens revision
EU-kommissionen genomförde under våren en revision hos
svenska myndigheter. Syftet var att avgöra om de myndigheter
som ansvarar för djurskyddet inom lantbruket arbetar strategiskt med att säkerställa efterlevnaden av Europeiska unionens
(EU) krav. Det vill säga, om kontrollerna följer principerna för
”kvalitetssäkring” och om djurskyddsindikatorer används för
att fastställa djurskyddsproblems allvarlighetsgrad, omfattning
och varaktighet. Svensk Fågel var inbjuden för att redovisa de
olika programmen. Resultatet av revisionen redovisades i en
rapport med ett flertal rekommendationer om hur bristerna
som hade identifierats kunde åtgärdas.

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Målet med dagen var att öka kunskapen inom SLU om
marknad, ekonomi och företagsledning. En allt viktigare del
i svenskt lantbruk är att utveckla marknaden då prispress och
stora variationer i världsmarknadspris gör lantbrukarna mycket
sårbara. Den vinstmarginal som finns räcker oftast inte för att
möta dessa risker och allt fler lantbrukare tar tag i marknadsfrågorna för att påverka sin egen situation. Forskare, bransch- och
företagsrepresentanter fick ge sin bild av marknaden. Svensk
Fågel fick under rubriken ”Hur lyckas Svensk Fågel hålla ett
pris långt över världsmarknadspriset?” försöka redogöra för
branschens förutsättningar i en tuff och konkurrerande öppen
marknad.

Offentlig upphandling – svenskt även
på konferensanläggningar
Frågan om offentlig upphandling i den kommunala sektorn har
uppmärksammats vid ett flertal tillfällen under året. Inte minst
efter att det uppdagades att sjuka djur från Polen hade serverats i
svenska friskolors skolkök. Dagens Nyheter publicerade artiklar
om friskolor som inte ställer motsvarande krav enligt kriterierna i offentlig upphandling. I en debattartikel i Aftonbladet
framförde Svensk Fågel vikten av att alla skolor, även friskolor,
bör omfattas av kravet om offentlig upphandling. Alla svenska
skolbarn har rätt till bra, näringsrik och god mat av hög kvalitet.
Detta oavsett om man går i en kommunal skola eller friskola. En
ny uppdaterad folder med tips och kriterier som kan användas
av kommuners upphandlingsansvariga togs fram.
I samband med Svensk Fågels stämma i Skåne uppmärksammades maten och vikten av en hållbar servering. Detta
resulterade i att man frångick bestraffning i form av extra avgift
vid servering av kött och istället beslutades att närproducerat
ska vara principen vid servering av kött och fågel.
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Vaccinering av Newcastlesjuka (ND) –
möte med Jordbruksverket
Vaccinering av ND har varit en prioriterad fråga i branschen
då den innebär stora negativa konsekvenser om landet får ett
utbrott. I samband med mötet på Jordbruksverket då den nya
organisationen på verket presenterades, framfördes branschens
önskemål om att se över Jordbruksverkets beräkningar genom
en ny skrivning till Jordbruksverket.
Med nya beräkningar och framför allt mot bakgrund av två
nya rekombinanta vaccin som används inom EU och internationellt framfördes önskemål om att verket behöver se över sin
nuvarande analys.
Exempel lämnades på beräkningar för export till viktiga exportländer som Ryssland. Dessutom innebär Sveriges nuvarande
“non-vaccination” policy att marknader i Asien, med en
skattad årlig exportpotential till ett värde av 133 000 000 kr
och marknader i Mellanöstern till ett värde av 95 000 000 kr, är
stängda. I länder där Newcastlevirus är spritt innebär en ovaccinerad kyckling en risk man inte är beredd att ta. Tillgång till
dessa marknader skulle dessutom innebära utbyggnadspotential
av avelsgårdar inom Sverige. Jordbruksverket har tyvärr svarat att
man inte kommer att prioritera frågan kring ND vaccination på
grund av omfattande arbete med den nya djurhälsolagen.

Märkning på krogen

Mercosur-avtalet
Strax före midsommarfirandet meddelade EU-kommissionen
att man hade nått en överenskommelse med Mercosur om
ett frihandelsavtal. Vad som inte framgick i avtalet var att det
omfattade närmare 180 000 ton kyckling från Sydamerika
utöver den redan idag fastställda volymen på närmare 500 000
ton kyckling, som redan tillåts exporteras till EU. Genom Mercosur-avtalet så öppnar man upp för ytterligare import som
motsvarar hela den svenska, danska och finska kycklingproduktionen på årsbasis. Den sydamerikanska kycklingen uppfyller
inte motsvarande krav som ställs på de svenska kycklingbönderna, varken när det gäller antibiotikaanvändning, djurvälfärd
eller livsmedelssäkerhet.
Svensk Fågel debatterade emot avtalet och fick bland annat
medverka i TV4:s morgonsoffa tillsammans med dåvarande
civilministern Shekarabi, direkt från Almedalen.

Konsekvenserna av det nya Mercosur-avtalet resulterade i att
branschen beslutade att se över möjligheten att låta de restauranger och storkök som serverar svensk kyckling att få märka
menyn med Gula Pippi-märket. Allt för att tydliggöra för
konsumenten vad som verkligen serveras på krogen och i storhushåll där maten annars är mer anonym och konsumenten
själv inte kan göra ett aktivt val. Arbetet med detta fortsätter
under 2020.

Lagom till Riksdagens öppnande uppmärksammade vi även
frågan genom insändare i lokalpress. Frågan riktades till lokala
politiker om behovet av att ställa krav på schyssta villkor som
man bäst möter när det gäller import av ”fulkyckling”. Totalt
publicerades inläggen i 27 lokaltidningar.

Möte med myndigheter, departement
och riksdagspolitiker

Under året skedde även stora omorganisationer på såväl
Jordbruksverket som Livsmedelsverket med tillsättning av ny
personal. Detta resulterade i uppvaktning av myndigheten
för genomgång av branschen och dess verksamhet som också
inkluderade studiebesök i hela värdekedjan. Att förstå
produktionen i värdekedjan samt komplexiteten som finns i
det dagliga arbetet, är viktig för att kunna realisera livsmedelsstrategins mål. Även Campylobacternämnden med företrädare
från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA fick komma
ut i verkligheten och besöka en kycklinggård hos en av ledamöterna i nämnden.

Under året har möten ägt rum med riksdagspolitiker och
departement för att framför allt uppmärksamma frågan om
modellen för köttkontrollavgiften samt behovet av effektivisering kring kontrollen. Dialogen har gjorts tillsammans med
Svenska Köttföretagen, Kött-och Charkföretagen samt LRF.
En ”högnivågrupp” där branschen har ingått har vid ett flertal
tillfällen under året även haft möten med Livsmedelsverkets
generaldirektör Annika Sohlström.
SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Omorganisationer på våra myndigheter
– behov av utbildningsinsatser
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På Livsmedelsverket bildades Team Fjäderfä som enbart ska
verka för kontroll inom slakterianläggningar som rör fjäderfä.
Därmed finns det stora möjligheter att kompetensen ökar
både när det gäller kött- och djurvälfärdskontrollen på våra
fjäderfäanläggningar. Med specialisering och fokusering kan
kvaliteten i kontrollen också förbättras och likriktas. Med ökad
kompetens finns det stora förhoppningar att rättssäkerheten
och förståelse för kontrollobjekten förändras till det bättre.
Våra medlemmar har under året tagit emot studenter och
medlemmarnas kunder. Besöken har varit uppskattade. Det är
angeläget att visa en riktig bild av uppfödning och produktion,
som är långt från den bild som exempelvis vissa djurrättsaktivister vill måla upp.

Förenklad och förbättrad hantering
av förprövningar av djurstallar
Regeringen gav 2018 Jordbruksverket i uppdrag att se över
kompetensfrågan när det gäller hantering av förprövning
hos länsstyrelsen. Allt med syfte att förenkla och förbättra
hanteringen. Djurutrymmena är generellt mycket enkla
avseende inredning (foder, vatten, värme och ventilation) och
byggnaderna är standardiserade (mottagningsrum, djurutrymme, lastningsutrymme och tillhörande hygiengränser). Mot
bakgrund av detta framförde Svensk Fågel att det borde finnas
möjlighet till typgodkännande för dessa standardiserade stallar.
På så sätt behöver man inte förpröva varje enskilt fall. Därmed
skulle hanteringen förenklas och även bli mer rättssäker och
förutsägbar, exempelvis vid upphandlingar inför byggnation. I
den slutliga rapporten så fastställde Jordbruksverket att frågan
om typgodkännande borde utredas vidare.
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EAT-Lancet rapporten
I början på året lanserades EAT-Lancet-rapporten vars
övergripande syfte är att presentera en hälsosam kost i ett
hållbart livsmedelssystem baserat på ett arbete inom EATLancet-kommissionen, under ledning av professor Walter
Willett och professor Johan Rockström. Kommissionen har
arbetat med att besvara två huvudsakliga frågor: ”Vad är en
hälsosam kost? och ”Vad är en hållbar livsmedelsproduktion?”.
Utifrån detta har man definierat ett livsmedelssystem som
man menar är både hälsosamt och planetärt hållbart. Kort
därefter publicerades en uppföljande rapport med nordiskt
fokus, författad av Stockholm Resilience Center. Beräkningar
utifrån rapporten ger utrymme till att kunna öka konsumtion
av svensk kyckling, vilket välkomnas. Enligt EAT-rapporten
rekommenderas kyckling och ägg som huvudsakliga källor till
animaliskt protein.

Vingskador
Svensk Fågel har sedan år 2007 branschriktlinjer för kontroll av
vingskador, framtagna i samråd med slakterierna. Syftet med
riktlinjerna är en löpande kontroll för att fånga upp eventuella djurskyddsproblem i samband med slakt. Det handlar
om skador som kan uppstå vid lastning och på slakteri innan
djuren bedövas.
I början av året noterades en viss ökning av skador på en av
medlemsföretagens anläggningar, vilket resulterade i en utredning. Företaget presenterade ett projekt för utredning och åtgärd
som godkändes av länsstyrelsen och kunde genomföras under
året med support av Svensk Fågel. Projektet har gett god effekt.
Branschriktlinjerna har därefter setts över och Djurskyddssansvariga på slakterierna tillsammans med företrädare från
plockföretagen har upprättat en Vingskadegrupp. Målet är
att tillsammans dela med sig av kompetens, erfarenheter och
upprätta delmål i arbetet.
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Nytt hos medlemsföretagen
Mats Hedlund, ny VD på Kronfågel
I september tillträdde den nya VD:n på Kronfågel, Mats Hedlund. Mats har tidigare haft ledande befattningar inom Arla
Foods, Barilla, L´Oreál och Carlsberg.
Magnus Lagergren som därmed lämnade sin post gick in i
Scandi Standards övergripande verksamhet som Group Business Development Director med fokus på M&A och andra
grupprojekt.
Omorganisation i Blentakoncernen
En större omorganisation genomfördes inom Blentagruppen
med en tydligare uppdelning i affärsområde; Daggamla-affären,
Kyckling-affären och Kalkon-affären.
Nina Yngwe, ny vd på Blenta
Nina Yngwe tillträdde sin tjänst under hösten. Nina är
agronom med lång erfarenhet av branschen, bland annat som
foderförsäljare på Lantmännen under flera år. Därefter blev
hon ansvarig för planering och uppfödning på SweHatch.

Blenta AB beslutar att gå över till Ross
Vid årsskiftet meddelade Blentagruppen att man ska fokusera
på kärnverksamheten. Cobb Sweden som varit distributör för
Cobb i Skandinavien och Baltikum kommer därmed att tappa
sin största kund inom Blenta AB.
Reklamkampanj som skapade känslor
Under hösten väckte Kronfågels reklamkampanj starka känslor
inom den gröna näringen. Svensk Fågel har som branschorganisation inte för avsikt att ta ställning till kommersiella reklamkampanjer från medlemsföretagen. Däremot tydliggjordes att
branschorganisationens uppgift är bland annat att informera
om vilka mervärden som svensk kyckling och kalkon står för.
Dessutom är det viktigt för Svensk Fågel att kunna kroka arm
med andra organisationer inom den gröna näringen. Detta för
att tillsammans samverka kring de regelverk som påverkar oss
samt att gemensamt motverka den billiga importen. Importen är ett av de största hoten mot svenska bönder och företag
genom en prispress i alla lantbruksbranscher.
Utbrott av Newcastlesjuka och fågelinfluensa
Inga utbrott har förekommit i Sverige under 2019. Däremot
har det varit ett flertal utbrott av fågelinfluensa i framförallt
sydöstra Europa.
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SVENSK FÅGEL INTERNT

Kvalitet och kontroll
Kontrollprogram för djurhälsa
och kvalitet
Från Svensk Fågels kansli drivs arbetet med en rad olika
kontrollprogram som syftar till att säkerställa en produktion
av kyckling och kalkon med hög kvalitet och säkerhet för
konsumenter. Kontrollprogrammen garanterar god djurhälsa
och djurvälfärd och ligger även till grund för utbildning och
forskning. Programmen är också viktiga för att kunna driva
näringspolitiska frågor.
Vi som arbetar på kansliet fokuserar mycket på att göra frågor
som berör våra medlemmars vardag begripliga för myndigheter
och departement. Syftet med arbetet är även att förbättra medlemsföretagens villkor så att branschen kan fortsätta att växa
med god lönsamhet. Målet är att underlätta för konsumenter
att göra medvetna val i butiken. Detta görs genom att öka deras
kunskap om Svensk Fågel och de mervärden som märkningen
står för.
Svensk Fågels kvalitetsprogram innebär att hela värdekedjan regelbundet kontrolleras. I kvalitetsprogrammen ingår
även övervaknings- och kontrollprogram av smittskydd och
livsmedelssäkerhet. Programmen kontrolleras av rikslikare som
besöker kyckling- och kalkonbönders gårdar och av salmonellakontrollveterinärer samt det oberoende certifieringsorganet HS
Certifiering.

Utöver dessa finns även en rad policybeslut som Svensk
Fågel följer i sitt arbete för att trygga att produkterna är
hållbara och säkra:
• Antibiotikapolicy
• Miljöpolicy
• Foderpolicy
• Förbud mot fiskmjöl i kycklingfoder
• Policy om maxgräns av saltlake

Smittskyddsprogrammet fungerar
Under 2019 har endast en kycklingflock konstaterats positiv
med salmonella vid provtagning före slakt. Samtliga djur i
infekterad flock avlivades och destruerades och djurutrymmet
sanerades.
Under 2018 togs en film fram som visar omgångsvis rengöring och desinfektion i stallarna. Filmen innehåller samtliga
moment som krävs för att reducera och eliminera eventuella
smittämnen. Filmen presenterades under 2019 i samband med
ökat fokus kring rengöring.

Svensk Fågels kvalitetsprogram:
• Djuromsorgs- och klassningsprogram
• Fothälsoprogram
• Lastning och transport
• Smittskyddsprogram
• KC-program (kontrollprogram för koccidios
och clostridios)
• Campylobacterprogram
• Antibiotikaresistensövervakning

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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Låg andel campylobacter
Svensk Fågel godkändes av Jordbruksverket 2016 att organisera övervakning och kontroll av campylobacter hos kyckling.
Programmet leds av chefsveterinär Pia Gustavsson. En nämnd
är tillsatt sedan tidigare med företrädare från Jordbruksverket
(SJV), Livsmedelsverket (SLV), Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (mikrobiologen).

Under 2019 har även 51 blindtarmsprover analyserats från
kyckling som fötts upp och slaktats 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 ekologisk kyckling. Campylobacter påvisades i 30
(58,8 procent) av dessa flockar.

Under 2019 har 4 312 slaktgrupper uppfödda hos medlemmar
i Svensk Fågel provtagits vid slakt inom ramen för Campylobacterprogrammet. Campylobacter påvisades i 4,6 procent
av flockarna. Det är den lägsta förekomsten på årsbasis sedan
programmet startade.

Vanligtvis ses en tydlig säsongsvariation där förekomsten är
högst under sommarmånaderna. Under 2019 har dock förekomsten varit betydligt lägre än föregående år.

Andelen Campylobacterpositiva slaktgrupper påvisade inom Campylobacterprogrammet
hos kyckling år 2002–2019.

Antal slaktgrupper där Campylobacter påvisats i blindtarmen under 2019 fördelade per månad

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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Typningsresultat under 2019

Aktivt arbete mot ESBL

Under 2019 har ett antal campylobacterisolat typats och
jämförts. Syftet var att följa upp kopplingar, dels mellan transportlådor och containrar i samband med delad slakt men även
eventuell förekomst av campylobacter till daggamla kycklingar
via ursprungsflock. Resultaten av typningarna visade inte på
någon koppling under 2019.

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, moroch farföräldrardjur, från Storbritannien.

Kontroll av koccidier och clostridier
KC-programmet är ett frivilligt program för kontroll och
bekämpning av koccidier och clostridier hos kyckling, inom
ramen för Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:17, K
152) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.
Under 2019 har 37 kontroller av tarmskador (så kallad lesion
scoring) genomförts . Gränsvärdet (MTLS Mean Total Lesion
Score) på 2,5 överskreds inte i någon flock under 2019.

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 och under hela
2015. Därefter har förekomsten av ESBL hos införda avelsdjur
minskat avsevärt. Under 2017 var 1 av 13 GP flockar positiva.
Under 2018 och 2019 har inga (0) ESBL-positiva GP flockar
påvisats.

Under 2019 har prover vid slakt från 14 flockar skickats in för
histologi inom KC-programmet. Utredning har genomförts i 5
flockar med NE.
Majoriteten av analyssvaren 2019 visar Clostridium perfringens
som trolig orsak, en bakterie som orsakar tarm- och leverskador
hos kyckling.

ESBL införda avelsflockar 2010-2019
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Granskning av djuromsorg

Vårt sociala ansvar

Besiktning av kyckling- och kalkonstallarna genomförs kontinuerligt av Agria Djurförsäkrings rikslikare Lotta Waldenstedt
och Svensk Fågels rikslikare Ulrika Stark. Agrias rikslikare genomför samtliga inbesiktningar av nya stallar som ska anslutas
till djuromsorgsprogrammet. De kontinuerliga besiktningarna
hos befintliga uppfödare har under året utförts av en rikslikargrupp bestående av rikslikarna från Agria och Svensk Fågel
samt två kontrakterade veterinärer med fjäderfäexpertis.

Ansvarsfull soja
Svensk Fågel och medlemsföretagen är sedan 2014 medlemmar i Sojadialogen, ett branschöverskridande initiativ
där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar
till utvecklingen av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. I februari presenterades resultatet av
arbetet – mer än 250 000 ton certifierad soja har köpts in.
Svensk Fågels medlemmar använder certifierad soja som
uppfyller antingen RTRS, ProTerra eller annan av Sojadialogen godkänd verifiering. Sojan är även fri från GMO.
Sojan köps in av foderföretagen Lantmännen och Svenska
Foder i egenskap av foderimportörer. Sojadialogen administreras idag av Axfoundation.

Resultaten från dessa kontroller samt från fothälsoprogrammet sammanställs till en rapport som redovisas till Jordbruksverkets fjäderfäenhet.
Fothälsoprogrammet har drivits sedan 1994, och målsättningen är att ha så låga fotpoäng som möjligt. Medelpoängen för
fothälsoprogrammet låg under 2019 på 11, att jämföra med 43
när programmet startade (maximal poäng är 200). Andel bedömda fåglar utan anmärkning var 89 procent. Andelen med
allvarlig anmärkning var 4 procent, vilket är något högre än
året innan. Hälften av alla flockar under året hade en poäng på
1,5 eller lägre, vilket visar på en generellt mycket bra fothälsa.
Hos uppfödare med återkommande höga fotpoäng har neddragningar i beläggningen gjorts, kombinerat med rådgivning
och andra åtgärder på gårdsnivå.
Under 2019 har nio nya kycklingstallar inbesiktigats i Värmland, Västergötland och Kalmar län.

Revision av lastning och transport
Djuromsorgsprogrammets del som rör lastning, transport
och utlastning på slakterierna kontrolleras av Prosanitas, ett
oberoende kontrollorgan ackrediterade genom Swedac. Under
året köptes Prosanitas upp av HS Certifiering och en ny samarbetspartner med revisorer upprättades. Återrapportering sker
till såväl slakteri som till Svensk Fågel. Samtliga slakterier som
reviderades 2019 är godkända enligt programmet och styrelsen
i Svensk Fågel har erhållit en dragning av resultatet.
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Svensk Fågel stödjer
Handikappidrottsförbundet
Läkare utan gränser
CancerRehabfonden

Internationella konferenser
PVSG - Internationell veterinärkonferens
Dessa veterinärkonferenser för fältverksamma fjäderfäveterinärer inom EU hålls två gånger per år. Från Sverige deltar veterinär Pia Gustavsson tillsammans med Eva Berndtson, veterinär
SweHatch. Under 2019 hölls två konferenser, en i Gdansk i
Polen och en i Catania på Sicilien.
Nordiska styrmötet och Nordiska Fjäderfäkonferensen
(Nordic Poultry Conference)
Årets Nordiska fjäderfäkonferens hölls av våra finska grannar
i Åbo och lyckades uppnå ett rekordeltagande. Tack vare ett
ökat intresse även från delegater utanför Norden fick vi möta
fjäderfäfolk från bland annat Nederländerna och Lettland,
vilket även noterades i den mycket populära Song Contest.
Programmet på konferensen är uppdelat i värphöns, matfågel
samt veterinära pass. Konferensens program lyfter aktuella produktionsfrågor och pågående eller slutförda forskningsprojekt.
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Årets AVEC-stämma med nyvald ordförande
Värd för årets stämma i AVEC var Ungern, där Budapest visade sig från sin bästa sida. Stort fokus låg på pågående Mercosur-förhandling med risk för utökade tullkvoter för import till
EU från Sydamerika. Vid årets tal framförde ordförande Paul
Lopez fyra punkter riktade till EU-kommissionen:

1. Vi behöver stöd för att klara en tuffare konkurrens
2. Vi behöver hjälp från EU kommissionen för att få tillgång
till den kinesiska marknaden
3. Vi behöver tuffare kontroll av produkter som importeras
till EU
4. Obligatorisk ursprungsmärkning (EU/icke EU) på alla
fågelköttprodukter, inklusive märkning på krogen.

Eurocent per kg slaktad kyckling
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ELPHA
Den årliga sammankomsten för styrelsen och årsstämma i
ELPHA ägde i år rum i Catania på Sicilien. Med rubriken
“Expectation of consumers are changing our world” höll bland
annat Romano Marabelli från FN:s World Animal Health
(OIE) en presentation under rubriekn “OIE engagement in
animal health and consumer perception”. Ordförande Wout
van Wolfswinkel, VD på Broederij Lagerwey presenterade
marknadsläget och avrapportering lämnades från de olika
arbetsgrupper inom handel, djurvälfärd och hållbarhet.
WPSA
The World’s Poultry Science Association (WPSA) är en
världsomspännande förening med syfte att aktivt arbeta för att
främja samarbete mellan fjäderfäforskning och näring. Årligen
hålls konferenser och seminarier på internationell nivå. WPSA
har cirka 7 000 medlemmar världen över 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. Den 16 - 20 augusti
2020 anordnar organisationen den 26:e världskonferensen
(http://www.wpcparis2020.com) i Paris, vilken beräknas locka
flera tusen fjäderfäintresserade delegater från över 100 länder.
Information om kommande konferenser inom WPSAs regi
finns på www.wpsa.com

Remisser, utredningar och hearings
•

Modernisering av köttkontrollen: För att säkerställa
långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen gav regeringen 2018 Livsmedelsverket i uppdrag
att effektivisera och modernisera den offentliga kontrollen.
Projektet ska pågå fram till 2020. Svensk Fågel deltar i ett
flertal av delprojekten.

•

Ett nytt avgiftssystem i enlighet med den nya kontrollförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning,
2017/625.

•

Generaldirektoratet (GD) för hälsa och livsmedelssäkerhet,
revision och analys för att avgöra om de myndigheter som
ansvarar för djurskyddet inom lantbruket arbetar strategiskt med att säkerställa efterlevnaden av Europeiska
unionens (EU) krav. Samt om kontrollerna följer principerna för ”kvalitetssäkring” och om djurskyddsindikatorer används för att fastställa djurskyddsproblems allvarlighetsgrad, omfattning och varaktighet.

•

Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor. Forumet
initierades av regeringen för att ta fram kriterier som ska
användas för att prioritera ansökningar från företag om att
öppna exportmarknader för livsmedel i länder utanför EU.

•

Livsmedelsverkets undersökning angående livsmedelsbedrägerier.

•

LRF: Handbok med handledning för myndigheter vid
utrymning av storskaliga stallar.

•

Forskningsprojektet ”Hot och hat mot svensk djurproduktion”.

•

SLU examensarbete: inom SLU:s kassationsprojekt,
studien för att förbättra träffsäkerheten i köttbesiktningen
både inom och mellan slakterierna samt mellan företagsanställda assistenter (FA) och officiella veterinärer ( OV).

•

Europeiska investeringsbanken: Finansiella behov av inom
jordbrukssektorn och livsmedelsproduktionen, medlemsstatsspecificerat.

•

Livsmedelsverkets omarbetade förslag om planering av
kontroll vid slakt, dnr 2018/01621.

•

EU-förordningen om prisrapportering för bland annat
kyckling.

Undervisning på SLU
Under året har undervisning hållits för blivande husdjursagronomer där bland annat vår ordförande undervisade
i praktisk produktion av fjäderfä. Studentgrupper från SLU
har även besökt våra medlemsgårdar i utbildningssyfte.

Alnarp – blivande lantmästare
Svensk Fågel fick tillsammans med Arla äran att föredra hur
branschen och företaget med dess medlemmar jobbar med
strategi och hur processen går till för att nå fram till strategin.
Olika förutsättningar mellan ett kommersiellt företag som Arla
och Svensk Fågel som branschorganisation öppnade upp för
intressanta och utmanande diskussioner med studenterna.

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

17

•

Jordbruksverkets intervjufrågor kring erfarenhet och
synpunkter med anledning av torkan 2018.

•

Vägledning för Livsmedelsverkets officiella veterinärer vid
kontroll av fotskadebedömning.

•

Uppdatering av Jordbruksverkets rapport om kostnader
för ND-vaccinering.

Årets Foodservicevara 2019
Kronfågel Klubbfilé vann ”Årets Foodservicevara 2019” för
en särskilt framgångsrik lansering som bidragit till innovation
i branschen och skapat mervärde för restaurang och storkök.
Syftet med Årets Foodservicevara är att sätta fokus på foodservicebranschen, genom att uppmärksamma framgångsrika
lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till
innovation och produktutveckling.

Viktiga affärshändelser och utmärkelser
Årets Solenergipris
Årets solenergipris, som delas ut av branschorganisationen
Svensk Solenergi gick till en av våra kycklinguppfödare, Per
Watz på Husby gård. Motiveringen löd: ”Många större lantbruk har med sina stora tak bra förutsättningar att använda
solel. Husby Gård har installerat solceller som generera lika
mycket el som de använder i sin kycklinguppfödning under ett
år och är ett föredöme för andra lantbrukare”.
Gula Pippin får ett internationellt format
Genom Business Sweden träffade Svensk Fågel och dess medlemsföretag inköpare från CitySuper i Hong Kong som var
intresserade av gårdsbesök och information om Svensk Fågels
kvalitetsarbete. Tack var den utökade exporten under året
har behovet av att ta fram en internationell anpassad logotyp
funnits.
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Framtidsgruppen
En Framtidsgrupp, med personer huvudsakligen fristående
från styrelseuppdrag i Svensk Fågel tillsattes som har verkat
som en ”injektion” till styrelsen. Avsikten har varit att lämna
tankar och idéer som kan ligga till grund för styrelsens strategiarbete om Svensk Fågel och vad man vill med organisationen
i framtiden. Deltagarna har huvudsakligen bestått av en yngre
generation uppfödare, men även av nyckelpersoner med marknadskompetens. Vidare fanns personer med nationellt och
internationell erfarenhet samt med historisk erfarenhet från
branschens födelse.
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Hälsa,
hållbarhet
och smak

Kommunikation – Svensk Fågel
syns och hörs
Svensk Fågel har under året fortsatt att fokusera kommunikationsarbetet på mervärdena: hälsa, hållbarhet och smak.
Parallellt med det har vi tagit aktiv ställning i debatten om antibiotika och visat på hur lite antibiotika som används i svensk
kycklinguppfödning (nära nollvision) i jämförelse med övriga
Europa och världen.
Den låga förekomsten av campylobacter för 2019 uppmärksammades av bland annat Jordbruksverket i början av år 2020.
Vi har valt att kommunicera detta genom pressmeddelanden
och debattartiklar i fack- och morgonpress. Samt även spritt
detta via sociala medier.
På samma sätt har Svensk Fågel aktivt gett sig in i debatten
kring upphandling och påvisat hur skärpta krav i upphandling
kan ge mer svensk kyckling istället för importerad i offentlig
sektor, skolor, äldreboenden och på sjukhus. På grund av den
mediala uppmärksamhet som skapades kring vingskador har vi
även hanterat och kommunicerat kring hur Svensk Fågel och
branschen i stort arbetar med djuromsorg.

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

De kanaler vi har använt oss av i övrigt kommunikationsarbete är vår hemsida, sociala medier (med en hel del nyskapat
filmmaterial) TV-sponsring samt digital och traditionell
annonsering.
Vid två tillfällen har Svensk Fågel även medverkat i TV. I
samband med vingskaderapporteringen i mars 2019 deltog
Svensk Fågels rikslikare, Anna Silvera i en debatt mot Djurens
Rätt i SVT Aktuellt. I juli 2019 uttalade sig ordförande Jenny
Andersson i Nyhetsmorgon, TV4 i ett inslag kring Mercosuravtalet och risken att få in importerad kyckling istället för
svensk i offentlig sektor.
För att uppmärksamma vårt mervärde kring smaken, utförde
vi, i samarbete med doktor Johan Swahn på Grythyttan, ett
smakprojekt på vetenskaplig grund om kyckling och sensorisk
marknadsföring. Tillsammans med Johan Swahn undersökte
vi olika styckningsdetaljer, tillagningsmetoder och smakkompisar (livsmedel som passar extra bra ihop med kyckling, som
till exempel Västerbottensost, bacon och aubergine). Resultatet presenterades under en pressträff där ett tiotal av Sveriges
största influencers inom mat bjöds in och spred nyheten.
Dessutom fanns journalister samt representanter från handel
och grossister på plats. Kycklinglunchen som serverades under
smakträffen tillagades av ingen mindre än David Lundqvist,
Årets Kock 2019.
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Därför väljer konsumenter svensk
kyckling
Under 2019 har vi genomfört vår årliga konsumentundersökning via Ipsos* som visade liknande siffror som föregående år
med den skillnad att Svensk Fågels varumärke är stärkt, allt
fler känner till och väljer Gula Pippin i butik. Vi såg också en
ökning i viljan att stödja svenska bönder genom att köpa svensk
kyckling samt att framförallt kvinnor värdesätter en säker och
bra djuruppfödning – att det är viktigt att kycklingarna har
haft det bra.
Genom Novus gjorde vi även en före- och eftermätning med
anledning av Djurens Rätts kampanj på tågstationer runt
omkring i Sverige i november. * Resultatet visade att Djurens
Rätts kampanj inte hade uppmärksammats i större utsträckning och de konsumenter som rådfrågades hade inte ändrat
inställning vad gäller att välja svensk kyckling och leta efter
Gula Pippin.
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I fallande ordning är de viktigaste faktorerna bakom
konsumenters val att köpa svensk kyckling att:
• Gynna svenska bönder/uppfödare – 67 %
• Det känns tryggt med svensk kyckling – 61 %
• Kycklingen inte får antibiotikabehandling i förebyggande
syfte – 58 %
• Svensk kyckling är bättre uppfödd – 51 %
• Det finns ett kontrollerat kvalitetsprogram – 46 %
• Svensk kyckling håller högre kvalitet – 40 %
* Ipsos har på uppdrag av Svensk Fågel genomfört en konsumentundersökning om kyckling. Studien har genomförts årligen
sedan 2012 och täcker inköp- och konsumtionsvanor för kyckling
och attityd till svensk kyckling. Undersökningen genomfördes
under perioden 10 - 13 september 2019 i form av 1 082 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16 - 65 år i Ipsos
webbomnibuss.
* Novus genomförde på uppdrag av Svensk Fågel en undersökning baserad på 1016 intervjuer 14 - 20 november med syfte att
undersöka allmänhetens inställning till svensk kyckling.

20

Svensk Fågel och Årets Kock

Fjäderfätidningen

Svensk Fågel deltog som partner i tävlingen Årets Kock även
2019. Årets Kock är SM i matlagning, med syftet att öka
intresset för gastronomi, lyfta kockyrkets status och även det
skandinaviska kökets renommé. Genom vår partnermedverkan
ville Svensk Fågel visa att svensk kyckling passar utmärkt in i
sammanhanget.

Medlemstidningen för Svensk Fågel har getts ut tio gånger
under 2019. Reportage har gjorts hos medlemmarna men även
utifrån ett omvärldsperspektiv avseende exportmöjligheter och
reportage i Ukraina.

På plats i montern fanns medarbetare från kansliet, Svensk
Fågels ordförande, uppfödare och stjärnkocken Christian
Hellberg. Kycklingrätterna som serverades i montern, två
sorters klimatsmarta kycklingtacos, var tillagade av svensk
kyckling med fokus på hållbarhet. Svensk Fågels monter drog
även till sig nyfikna och tävlingssugna åskådare för att titta på
kockelever från Stockholms Hotell & Restaurangskola stycka
kalkon och publiken fick gissa rätt på vikterna.

Under året meddelade Fjäderfäs chefredaktör Sven Secher att
det var dags att lämna över stafettpinnen. Sven har bidragit till
att utveckla tidningens innehåll under åren och hans reportage
har varit intressanta, breda och djupa. Mångfalden och balansen för vad som ska publiceras i tidningen kräver en fingertoppskänsla för våra frågor, något som Sven har haft. Sven har
därför byggt upp ett högt förtroende hos medlemmarna.
Efter en rad gemensamma kontakter med olika förlag har
stafettpinnen tagits över av Lime förlag med Agneta Liliehöök
som chefredaktör. En ny design och redaktionsteam har upprättats med målet att publicera åtta nummer per år.

Svensk Fågel på Food & Wine
Svensk Fågel deltog även på det gastronomiska eventet Stockholm Food & Wine på Stockholmsmässan i Älvsjö i november
2019, i ett samarbete med Bonnier och Allt om Mat. Vi följde
samma lyckade monterkoncept som på Årets Kock. Det var
högt tryck av både matglada besökare och restaurangfolk som
alla ville smaka Christian Hellbergs klimatsmarta kycklingtacos, ta en pratstund med våra uppfödare och tävla med hjälp av
våra medarbetare på kansliet.

Bonde på stan och i skolan
Under 2019 medverkade Svensk Fågel som utställare på
”Bonde på stan” när det för fjärde året i rad arrangerades på
stortorget i Kalmar. Syftet med ”Bonde på stan” är främst
att uppmärksamma den gröna näringen och uppmuntra fler
ungdomar att välja ett yrke bland de olika inriktningar som
finns om man vill jobba ”grönt”. Här visade vi på Svensk Fågel
upp hur vardagen kan se ut för svenska kycklingbönder och
hur hållbarhet finns med som ett självklart inslag på gården och
i det dagliga arbetet.
På liknande sätt fanns Svensk Fågel med i LR:s satsning ”Bonden i skolan”: Där var syftet även att på ett enkelt och roligt
sätt visa skolelever på naturbruksgymnasium i Ösby och Berga
var maten på våra tallrikar kommer från och varför Sveriges
bönder är viktiga.
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Material och content
Hemsidan
Hemsidan, www.svenskfagel.se, drivs nu med hjälp av en
enskild teknisk konsult vilket är en bättre och mer kostnadseffektiv lösning.
Sociala medier
Genom annonskampanjer och organisk spridning fortsätter
Svensk Fågel att vara aktiv på Facebook, Instagram och You
tube. Under året ha vi genomfört ett lyckat influencersamarbete i samband med vårt Smak-event.
Butiksmaterial
Under året har anpassat butiksmaterial tagits fram och finns att
tillgå på Svensk Fågels hemsida. Materialet innehåller dels information om Svensk Fågels märkning, dels praktisk information
om styckningsdetaljer och tillagning.
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Butiksfolder
Nytryck under året: 4 klimatsmarta skäl, Kyckling är klimatsmart och Kolla efter den Gula Pippin
Nyproduktion
Laga kyckling som Årets Kock – receptfolder
Kycklingens bästa smakkompisar – flyer + affisch
Upphandlarens guide till kvalitet – folder
Svensk Fågels Lilla Gula – värderingar, policyer, kvalitetsprogram - folder
Våra filmer som producerades under året:
• Påskmiddag med svensk kyckling
• Thanksgiving med svensk kalkon
• Infofilmer om klimat och om märkningen
• I samarbete med produktionsbolaget UDSY: mångkulturell matlagning, kycklingens foder, svensk kyckling
och klimat, svensk kyckling och antibiotika, på plats i
kycklingstallet
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FAKTA SVENSK FÅGEL

Svensk Fågels kansli
Svensk Fågel hyr kontorsplats på LRF:s huvudkontor i Stockholm. På samma våningsplan finns även
Svenskt Kött, Sverigemärkningen, Svensk Sigill, Stiftelsen Lantbruksforskning, Greppa Näringen samt
LRF:s dotterbolag Samköp.

		
		
		

Maria Donis, VD
Övergripande ansvar för kansliets
verksamhet.

		
		
		
		

Kristina Kihlström,
vikarierande ekonomiassistent
Kristina har tidigare arbetat inom
finanssektorn.

		
		
		
		
		
		
		
		

Stina Nordqvist,
kommunikationsansvarig
Stina ansvarar för de övergripande
kommunikationsfrågorna på
kansliet. Vidare ansvarar Stina för
Svensk Fågels hemsida, sociala
medier samt Svensk Fågels övergripande PR och pressaktiviteter.

		
		
		
		
		

Anna Silvera
Anna var tidigare rikslikare för
Svensk Fågel men har av familjeskäl
flyttat till Storbritannien och ersattes
i augusti 2019 av Ulrika Stark.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ulrika Stark, djuromsorgsansvarig och rikslikare
Ulrika har en examen som husdjursagronom med en yrkesbakgrund
inom lantbruksbranschen. Kommer
senast från djuravdelningen på Jordbruksverket och har läst in flera
påbyggnadsutbildningar inom
djurskydd och djurskyddsinspektion.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Lotta Waldenstedt, Agronomie
Dr Agria, Djurförsäkring
Lotta anlitas som djurskydds- och
foderexpert och är anställd av Agria
Djurförsäkring som branschen har
en kollektiv salmonellaförsäkring
med. Utför bland annat inbesiktning
och rikslikning av branschens kyckling- och kalkonstallar. Lotta
kommer från år 2020 att ansvara för
hållbarhetsfrågor.

		
		
		
		
		
		
		
		

Pia Gustavsson, Leg vet.
Pia 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.

		
		
		
		
		
		
		

Pernilla Aspernäs,
kanslichef - föräldraledig
Pernilla är utbildad lantmästare
i grunden och har hand om
ekonomi, medlemsfrågor och
allmän administration på
Svensk Fågel.
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Lime förlag, produktionsbolag bakom tidningen Fjäderfä
Ansvar för Svensk Fågels medlemstidning Fjäderfä fr om med
2020. Tidningen ägs av Svenska Ägg och ges ut i samarbete
med Svensk Fågel.
IT-konsultföretaget Agriprim
Supportar de tekniska lösningarna för TUPPEN®. Torgil Folger och Ulf Danielsson är personliga rådgivare för inmatning
av TUPPEN.

Arbetsgrupper utvecklar och förbättrar
Inom branschen finns ett antal arbetsgrupper som tillsammans med kansliet arbetar med specifika frågor. I flera av dessa
grupper sitter representanter från Svensk Fågel tillsammans
med företrädare för olika myndigheter och verk. Syftet med
samarbetet är att ständigt utveckla och förbättra Svensk Fågels
verksamhet.
Svensk Fågel arbetar i följande grupper:
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.
Kläckerigruppen
Kläckerigruppen bildades i samband med Svensk Fågels
årsstämma i Falkenberg. Gruppen har tillsammans med Pia
Gustavsson och Maria Donis träffats vid två tillfällen utöver
premiärmötet.
Kommunikationsgruppen
Gruppen består av medlemsföretagens kommunikatörer och
har haft ett möte under året.
Marknadsföringsgruppen
Gruppen beslutar kring Svensk Fågels övergripande marknadsföringskampanjer.

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Märkningsgruppen
Gruppen beslutar om kriterier som är kopplade till Svensk
Fågel-märket.
Upphandlargruppen
Företrädare från medlemsföretagen bistår kansliet med underlag när det gäller frågor inom offentlig sektor och restaurangmåltider.
Vingskadegruppen
Djurskyddssansvariga på slakteriet tillsammans med företrädare från plockföretagen har upprättat en arbetsgrupp, med
målet att tillsammans dela med sig av kompetens, erfarenheter
och upprätta delmål i arbetet för att minska förekomsten av
vingskador.
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.
Försäkringsgruppen
Kyckling- och kalkonproducenter som är anslutna till Svensk
Fågel och följer branschorganisationens krav har möjlighet att
teckna en djurförsäkring hos Agria Djurförsäkring. Försäkringsgruppen har under året bestått av Rasmus Troedsson,
Madeleine Agneborg och Marianne Wahlgren från Agria Djurförsäkring samt Maria Donis, Pia Gustavsson, Ola Göransson,
Henning Trozelli, 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.
Forskningsgruppen
Stiftelsen Lantbruksforskning (SFL) har en grupp för matfågelproduktion där företrädare för branschen, SVA och SLF
går igenom och beviljar medel till forskningsprojekt inom
matfågelproduktionen.
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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.
Campylobacternämnden
Campylobacternämnden ansvarar för frågor inom campylobacterprogrammet. Svensk Fågel är huvudman för programmet. I nämnden ingår även Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU).
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.

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.
2019 års bolags- och föreningsstämma
Bolagsstämman äger rum torsdagen den 19 mars.

Veterinärer inom branschen
Nya veterinärer har tillkommit och följande anlitas som besättnings- och salmonellakontrollveterinärer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Berndtson
Tomasz Dzieciolowski
Samson Sotona
Johannes Bendel Möller
Anna Birgersson
Magnus Algotsson
Bodil Wahlgren
Stina Roupé
Nils-Einar Svensson
Caroline Lundqvist
Åsa Lundberg
Elin Larsson
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Medlemmar i Svensk Fågel
Under året ansökte två företagen om intressemedlemskap, vilket godkändes av Svensk Fågels
styrelse vid mötet den 18 juni 2019.

Styrelsen i Svensk Fågel
Uppfödare

Jenny Andersson (ordförande)

Jens Christensen

Ulrik Helgstrand

Peter Andersson

Juha Sarkkinen

Slakteriföretag

Magnus Lagergren (vice ordförande)
Kläckeriföretag

Ola Andersson, SweHatch

Fodertillverkning

Torbjörn Persson

Sven Hellberg

Svensk Fågel

Maria Donis, VD Svensk Fågel
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Suppleanter till uppfödare
Eskil Svensson
Daniel Johansson
Anders Larsson
Suppleanter till kläckeriföretag
Erika Tengvall Nilsson
Thomas Carlsson
Suppleanter till slakteriföretag
Johan Ekerot
Martin Starkman/Christian Gylche
Daniel Magnusson
Suppleanter till fodertillverkning och övrigt
Joachim Brahce

Revisor
Marcus Jonasén
Lekmannarevisor
Ulf Danielsson
Suppleant till revisorn
Kristina Ahlstrand
Suppleant till lekmannarevisorn
Henrik Weijber
Under året adjungerades Mats Hedlund, VD Kronfågel till vice
ordförande i Svensk Fågel, och efterträdde därmed Magnus
Lagergren.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skapar
osäkerhet om hur stor påverkan blir på matfågelbranschen,
våra medlemmar och i förlängningen vår organisation. Det
skapar i sin tur en osäkerhet hur resultatet för föreningen
kommer att påverkas på det nya året. Styrelsen följer aktivt
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa
effekten.
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FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL
Org.nr. 802000-4415

Resultaträkning
		
Not

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

Föreningens intäkter		
Nettoomsättning		

0

26 000

Summa föreningens intäkter		

0

26 000

Föreningens kostnader		

- 3 978

-29 688

Övriga externa kostnader		

- 3 978

-29 688

Summa föreningens kostnader
RÖRELSERESULTAT		
- 3 978

-3 688

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		 - 3 978

-3 688

RESULTAT FÖRE SKATT		
- 3 978

-3 688

ÅRETS RESULTAT		

-3 688
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FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL
Org.nr. 802000-4415

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Andelar i koncernföretag

2

155 000

155 000

Fordningar hos koncernföretag

3

1 328 833

1 331 383

Summa finansiella anläggningstillgångar		

1 483 833

1 486 383

Summa anläggningstillgångar		

1 483 833

1 486 383

Övriga kortfristiga placeringar		

837 317

837 317

Summa kortfristiga placeringar		

837 317

837 317

Kassa och bank		

30 372

31 800

Summa kassa och bank		

30 372

31 800

Summa omsättningstillgångar		

867 689

869 117

SUMMA TILLGÅNGAR		

2 351 522

2 355 500

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

SVENSK FÅGELS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

29

FÖRENINGEN SVENSK FÅGEL
Org.nr. 802000-4415

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets början		

2 355 500

2 359 188

Årets resultat		

-3 978

-3 688

Eget kapital vid räkenskapsårets slut		

2 351 522

2 355 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

2 351 522

2 355 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
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SVENSK FÅGEL SERVICE AB
Org.nr. 556134-3616

Resultaträkning
		
Not

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning		
16 140 034
17 702 239
Övriga rörelseintäkter		

9 558 431

4 559 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		

25 698 465

22 261 239

-20 082 601

-16 482 964

2

-5 490 981

-5 778 495

Summa rörelsekostnader		

-25 573 582

-22 261 459

RÖRELSERESULTAT		

124 883

-220

Ränteintäkter		

3

-771

Räntekostnader		

-100

-31

Summa finansiella poster		

-97

-802

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		

124 786

-1 022

RESULTAT FÖRE SKATT		

124 786

-1 022

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		
Personalkostnader

Finansiella poster

Skatter		
Skatt på årets resultat		
-52 926
ÅRETS RESULTAT		
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71 860 -

-24 752
25 774
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SVENSK FÅGEL SERVICE AB
Org.nr. 556134-3616

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Kundfordringar		

4 886 908

2 821 764

Övriga fordringar		

874 788

167 620

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

411 058

1 163 200

Summa kortfristiga fordringar		

6 172 754

4 152 584

Kassa och bank		

2 902 790

3 378 272

Summa kassa och bank		

2 902 790

3 378 272

Summa omsättningstillgångar		

9 075 544

7 530 856

SUMMA TILLGÅNGAR		

9 075 544

7 530 856

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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SVENSK FÅGEL SERVICE AB
Org.nr. 556134-3616

Balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital		

100 000

100 000

Reservfond		

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital		

120 000

120 000

Balanserat resultat		

336 717

362 492

Årets resultat		

71 860

-25 774

Summa fritt eget kapital		

408 577

336 718

Summa eget kapital		

528 577

456 718

Leverantörsskulder		

4 614 689

4 003 136

Skulder till koncernföretag		

1 328 833

1 331 383

Övriga skulder		

279 263

301 885

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

2 324 182

1 437 734

Summa kortfristiga skulder		

8 546 967

7 074 138

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

9 075 544

7 530 856

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
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