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Stor skillnad på  
svenskt och importerat

När Sverige gick med i EU 1995 var en stor fråga hur 
svenska bönder skulle kunna stå emot konkurrensen 
från andra europeiska länders potentiellt billigare 
mat. En annan farhåga var hur vi i Sverige skulle 
kunna behålla vårt goda smittskydd när gränserna 
öppnades mot resten av Europa.

Lösningen blev att Sverige förhandlade till sig så 
kallade tilläggsgarantier för att kunna hindra att  
exempelvis salmonellasmittat kött skulle komma in 
i landet. Då den svenska kyckling- och kalkonbran-
schen kämpat, och lyckats, med att utrota  
salmonella var detta en mycket viktig seger. I  
Sverige, till skillnad från EU, avlivas djuren vid all 
typ av salmonella – inga djur kommer in till slakt. 
Dessutom hålls mor- och farföräldradjuren i karantän 
vid import för att säkerställa att de inte bär på några 
fjäderfäsjukdomar eller sjukdomar som kan  
överföras från människor. 

Tilläggsgarantier

Vi brukar ofta slå oss för bröstet och hävda att vi i  
Sverige har världens bästa kyckling. På alla sätt är vi 
bäst i klassen. Men vad menar vi exakt, och har vi 
belägg för det? Svaret är ja. På de flesta punkter skiljer 
sig den svenska och importerade kycklingen åt. Och 
skillnaderna är stora.

Så funkar det
Sverige har en av världens tuffaste 
djurskyddslagstiftning och även hårda hälsokrav. Men 
inom Svensk Fågel nöjer vi oss inte med det. Som 
medlem hos oss har man att följa 
branschorganisationens krav som går ännu längre än 
lagen. Den svenska modellen har under lång tid grundat 
sig i idén att ett förebyggande arbete i samtliga led ger 
friska och välmående kycklingar. Något alla tjänar på. 
Såväl djur och bönder som konsumenter

Svensk Fågel ställer kvalitetskrav genom värdekedjan, 
från  mor-och farföräldradjur till kyckling- och  
kalkonbönderna och slakteri. Något som särskiljer den 
svenska kycklingen och kalkonen ännu mer från den  
importerade. Inom EU har man endast ett fåtal regler 
för uppfödning, transport och slakt av kyckling, för 
kalkon finns i princip inga regler alls. Medlemmar i 
Svensk Fågel följer flera olika program som säkerställer 
kvaliteten och säkerheten i den svenska kyckling- och 
kalkonbranschen.

Och det är skillnad
Svensk Fågel ställer mycket hårdare krav än någon 
annan branschorganisation inom matfågelbranschen. 
Kombinerat med den redan tuffa svenska lag- 
stiftningen har den svenska kycklingen och kalkonen 
flera merväden gentemot den importerade. Förutom 
kontrollprogram har medlemmarna i Svensk Fågel 
förbundit sig att följa fler krav. Nedan listar vi några 
områden där skillnaden mellan Svensk Fågel och EU-
lagstiftningen är tydlig.

• Djuromsorgsprogram
• Fothälsoprogram
• Campylobacterprogram
• Förebyggande smittskyddsprogram
• Djurhälsoprogram
• Tarmhälsoprogram
• Program kring övervakning av resistensutveckling
• Lastning och transportprogram

Unika program inom Svensk Fågel

mariadonis
Anteckning
OM DJUREN BÄR PÅ NGN TYP AV SALMONELLA



Svensk Fågel
Är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från 
avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, 
Guldfågeln, Atria Sweden, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål 
– att ta fram världens bästa kyckling och kalkon. 

Svensk Fågel EU
Foder • GMO-fritt foder

• Enbart ansvarsfullt producerad soja
certifierad av tredje part

• Förbud mot fiskmjöl till kyckling
• Ingen förebyggande antibiotikabe-

handling i fodret

• Inga krav i EU-direktiv

Näbbtrimning • Helt förbjudet på såväl kyckling och
kalkon som höns

• Inga krav i EU-direktiv

Beläggning • Regler och krav på Svensk Fågels
djuromsorgsprogram för att ha
mer än 20 kg kyckling per kvadrat-
meter, max 36 kg vid slakttillfället.
Motsvarande system finns även för
kalkon

• Inga krav upp till 33 kg per kvadratmeter.
Vanligt med upp till 42 kg per
kvadratmeter

• Inga regler för kalkon

Stallar • Krav på fönster för stallar byggda
efter 1994

• Krav på ljusinsläpp
• Krav på ljud- och bullernivåer

• Inga krav i EU-direktiv

Stallkvalitet • Krav på tillstånd för nybyggen
• Kontinuerlig besiktning

• Inga krav i EU-direktiv

Gödsel • Krav på marktillgång eller gödsel-
spridningsavtal

• Inga krav i EU-direktiv

Sittpinnar • Krav på sittpinnar till avelshöns • Inga krav i EU-direktiv

Transport • Lägre maxtider för transport
• Krav på utbildning av förare även på

transporter under 8 timmar
• Väldigt låg dödlighet internationellt

sett, tack vare tuff uppföljning av
incidenter

• Högre maxtider
• Generellt längre transporter
• Högre dödlighet

Skillnaden mellan Svensk Fågel och EU




