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Förord

I Sverige hålls 5,8 procent av alla värphöns i ekologisk produktion och
intresset för produktionsformen ökar. Under 2002 var den ekologiska
äggproduktionen den ekologiska animaliegren som ökade mest

procentuellt sett. Men vad skiljer ekologisk äggproduktion från konven-
tionell sådan? Vilka effekter har ekologisk äggproduktion på djurmiljö,
djurhälsa och yttre miljö?

Som livsmedel betraktat är ägg fantastiskt näringsrika. Till exempel finns
alla vitaminer utom vitamin C. De ekologiska äggen är utöver sin nyttighet
”kryddade” med djur- och miljöetiska värderingar.

Tillgängligheten på ekologiska skalägg till konsument är god och de
ekologiska äggen finns i de flesta livsmedelsbutiker. Att få in ekologiska
ägg och äggprodukter i storköks- och restaurangsektorn är svårare.

Regelverket för ekologisk äggproduktion kräver alltmer av näringen i
framtiden. Hur ska dessa krav mötas? Hur ska detta klaras av och vad tror vi
att konsumenten ställer för krav på äggen i framtiden? Dessa och många
andra frågor diskterades vid Ekologiskt Forums seminarium den 22 mars
2004.

Ekologiskt Forum är en öppen mötesplats för alla som vill verka för
utveckling av ekologisk produktion. Forumet erbjuder seminarier, kon-
ferenser och workshops där aktuella frågor diskuteras, analyseras, synteti-
seras och initiativ läggs fram. Ekologiskt Forum har sin hemvist vid Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som är en oberoende organisation.

Bruno Nilsson
Akademiens sekreterare och VD
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Lantmästare Claes Kalling inledde
seminariet med att ta deltagarna på en
3000 år lång resa. Kineserna var först

med att ha höns 1000 år före Kristus. Till Sverige
kom de första hönsen 2000 år senare. Men det
är först på 1500-talet som äggproduktionen
kommer igång på allvar.

– Kineserna förstod vilken fantastisk varelse
detta var, som producerade ett ägg om dagen.
Och vilken produkt dessutom – härligt nyttig.

Italienarna var framgångsrika när det gäller
att avla fram höns och döpte om vit leghorn till
vit italienare. En duktig värphöna, men köttet
var sämre.

Efter många år med stagnation ökade ägg-
produktionen igen i Sverige under 1800-talet.
1898 bildas Sveriges Fjäderfäodlarförening,
nuvarande Svenska ägg, som försöker organisera
importen och försäljningen av avelsdjur.

Åren 1960 till 2000 var de stora föränd-
ringarnas tid. Hönsen, som tidigare gått på
golven flyttar upp och in i japanska burar. Staten
subventionerar också stora buranläggningar.
Burarna förbjuds 1998, men äggproducenterna
får dispens till 2004.

– Snart kan alla höns få utlopp för sitt natur-
liga beteende och gå omkring och sprätta, leva
på golvet och gå till redet för att värpa. Vi är
tillbaka där jag började för 42 år sedan, sade
Claes Kalling.  Samtidigt menade han att detta
är en stor omställning. Att gå från golv till bur
var enkelt.  Att gå från bur till golv är mycket
svårare. Mycket beror också på beslutsfattande
som tar väldigt lång tid.

Samtidigt som burarna kom också avels-
hybriderna från USA. All avelsverksamhet i
Sverige las i stort sett ner. Alla var avelshybrider.

Senare kom också japanska könssorterare,
”sexers”, som snabbt kunde sortera tuppar och
hönor.

Som första land i världen tog Sverige 1986
beslutet att förbjuda foderantibiotika. Ett klokt
beslut, menar Claes Kalling.

Vägen till dagens äggsortiment

1000 f.Kr.:1000 f.Kr.:1000 f.Kr.:1000 f.Kr.:1000 f.Kr.:  Höns i Kina
1000 e.Kr.:1000 e.Kr.:1000 e.Kr.:1000 e.Kr.:1000 e.Kr.: Höns i Sverige
1500-talet:1500-talet:1500-talet:1500-talet:1500-talet: Svensk äggproduktion sätter fart
1885:1885:1885:1885:1885: Sveriges första hönstidning

Börjar kläcka med maskin
1898:1898:1898:1898:1898: Sveriges fjäderfäodlarförening

(Svenska ägg) bildas
1910:1910:1910:1910:1910: Färdigblandat foder finns att köpa
1919:1919:1919:1919:1919: Brandtal av Claes Lewenhaupt, ordf

i Sveriges Fjäderfäodlarförening
1930:1930:1930:1930:1930: 6,5 miljoner höns. 500 000 besätt-

ningar. Cirka 1500 kläckerier
1931:1931:1931:1931:1931: Svenska ägghandelsförbundet (Kron-

ägg) bildas
1952:1952:1952:1952:1952: Findus börjar slakta broiler
1960–2000:1960–2000:1960–2000:1960–2000:1960–2000: Den stora förändringens tid

Hönsburar från Japan
Staten subventionerar stora bur-
anläggningar
Avelshybrider från USA
Japanska ”sexers”
Förbud mot foderantibiotika
2 foderfirmor, 3 kläckerier, 15 ägg-
packerier

1988:1988:1988:1988:1988: Ny djurskyddslag. Burarna förbjuds.
Dispens till 2004

2002-2004:2002-2004:2002-2004:2002-2004:2002-2004: Cirka 5,4 miljoner höns i 6 000
besättningar. 223 äggpackerier i mars
2004

Viktiga årtal

För 40 år sedan övergick svenska hönserier från frigående höns till
burhållna. Den omställningen var mycket lättare än den som nu
sker, när burarna överges och hönsen åter ska gå fritt på golvet,
menar lantmästare Claes Kalling.

Claes Kalling,Claes Kalling,Claes Kalling,Claes Kalling,Claes Kalling,
lantmästare
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Som introduktion till sitt ämne ”Att skapa
en äggmarknad” visade Mikael Ro-
bertsson  Coops  reklamfilm för eko,

föreställande en höna på en Harley Davidson.
– Det var ett modernt sätt att spegla den

ekologiska marknaden, som också resulterade
i en ökad äggförsäljning, berättade Mikael
Robertsson.

Coop har sålt ekologiska produkter i 14 år.
Ekologiska ägg har funnits i sortimentet sedan
1995, då man sålde 150 kilo. Förra året såldes
mer än 900 ton ekologiska ägg.

Skälet till att de ekologiska produkterna kom
in i Coops sortiment var till stor del efterfrågan
från medlemmarna. De lämnade också in motio-
ner till årsstämman.

Mikael Robertsson berörde också Coop
Norden och hur Coop och marknaden i de olika
nordiska länderna kan komma att påverkas av
denna utvidgning. Danmark är en föregångare
när det gäller ekologiska produkter. Där har man
fler artiklar i sortimentet än vad som finns i

Sverige. Där kommer inte Coop Norden att
påverka så mycket. Däremot kan man förutse
en sådan påverkan i Norge, där konsumenterna
nyligen börjat efterfråga ekologiska alternativ.

Det gäller att hitta bra samarbetspartners,
äggproducenter som ställer upp på kraven för
ekologisk produktion, för att skapa en bra mark-
nad för ekoägg. Rätt prissättning och aktiviteter
för att uppnå försäljningsmålen är andra viktiga
faktorer.

– Det är också viktigt att även stötta de
äggproducenter som i dag har burhöns, men som
vill ställa om efter nya krav och att på så sätt
tänka långsiktigt.

Mikael Robertsson uttryckte också oro över
det krav på 100 procent ekologiskt foder till
värphöns som träder i kraft om  ett och ett halvt
år.

– Vad händer om detta inte uppfylls? Vi kan
inte överge våra producenter.

Att skapa en äggmarknad
 - fallet Coop

Mikael Robertsson,Mikael Robertsson,Mikael Robertsson,Mikael Robertsson,Mikael Robertsson,
miljöchef, Coop Konsum och Forum

Försäljningen av ekologiska ägg hos Coop har ökat  från 150 kg
1995 till över 900 ton, berättade Mikael Robertsson, Coop. Det
kommande kravet att ekologisk äggproduktion bara får använda
ekologiskt  foder är ett orosmoln för den fortsatta utvecklingen.
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Det finns två sätt att bygga upp
animalieproduktion. Det första är att
utgå från ett system och anpassa djuren

till detta. Det andra är att titta på vilka behov
djuren har och utforma systemen utifrån dem.
Ekologisk produktion fokuserar på det senare
sättet.

Djurmiljö

• Alla djur ska hållas i en sådan miljö och
skötas på ett sådant sätt att djurens hälsa och
välfärd befrämjas.

• All KRAV-godkänd djurhållning ska känne-
tecknas av en mycket god djuromsorg och
ett mycket gott djurskydd.
Ett av djurens elementära behov är att få leta

efter mat. Höns ägnar 95 procent av sin vakna
tid åt att leta efter mat, hantera och äta den.

Alla ekohöns är frigående, eftersom hönsen
ska ha möjlighet till ett naturligt beteende.
Inomhus ska de ha tillgång till olika bekväm-
ligheter. Värpa vill de helst göra avskilt. Det
skiljer sig inte så mycket från konventionella,
frigående höns, men ekohönsen har större reden.
Ekohöns har också rätt till sandbad med riktig
sand. När de är utomhus är detta inget problem,
men de ska också ha möjlighet att sandbada
inomhus.

Djurhälsa

• Djur som visar tecken på sjukdom eller skada
ska omgående tas om hand och ges erfor-
derlig vård.

• Uteblivna erforderliga behandlingar kan leda
till underkännande av hela besättningen
– Det finns fortfarande fördomar om eko-

logiska djur. Människor tror att eftersom det är
ekologiska djur så får de inte behandlas om de
är sjuka.  Sjuka djur ska behandlas och få rätt
vård vilket innebär medicinering om det behövs.
Om djurägarna inte behandlar sina sjuka djur
kan hela besättningen underkännas av KRAV.

Ekologiska höns testas oftare för salmonella,
eftersom de går ute och därmed utsätts för en
större smittorisk. Men än så länge har det inte
skett något utbrott av sjukdomen i någon svensk
ekologisk besättning. Det behövs dock fler
studier på sjuklighet och dödlighet i ekologiska
besättningar.

– Svenska besättningar är överlag väldigt
friska, och man jobbar förebyggande och testar
ofta för att skydda konsumenterna. Dessutom
värmebehandlar man fodret och låter inte vem
som helst springa omkring i stallet.

Slutsatser

• Djurmiljö: ekohönsen har större utrymme och
en mer stimulerande miljö

• Djurhälsa: ingen större skillnad

• Miljö: den som köper ekologiska ägg bidrar
till en lägre kemikalieanvändning
– Jag tycker att man kan välja ekologiska

ägg för att hönorna har bättre möjlighet att bete
sig naturligt och har ett roligare liv. De har en
mer stimulerande miljö än konventionella ur
djurmiljösynpunkt.

– Ur miljösynpunkt bör man välja ekologiska
ägg eftersom de bidrar till en lägre kemikalie-
användning och sannolikt också till en ökad
biologisk mångfald.

De problem som oroar ekologiska äggprodu-
center mest just nu är kommande kostnads-

Varför ekologiska ägg?
Djurhälsa, djurmiljö och yttre miljö

Det finns både miljöskäl och djuretiska skäl för konsumenten att
välja ekologiska ägg, menar Jackis Bengtson, Jorsdbruksverket,
och och Åsa Odelros, Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduk-
tion. När det gäller djurhälsan är det dock inga större skillnader
mellan ekologisk produktion och konventionell.
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Jackis Bengtson,Jackis Bengtson,Jackis Bengtson,Jackis Bengtson,Jackis Bengtson,
handläggare,  Statens Jordbruksverk
 Åsa Odelros, Åsa Odelros, Åsa Odelros, Åsa Odelros, Åsa Odelros,
värphönsrådgivare, Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion

ökningar för produktionen, som till exempel
kravet på 100 procentigt ekologiskt foder inom
en snar framtid. Ekologisk unghönsuppfödning
och kvalsterinfektioner upplevs också som
problem.
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Hösten 2003 arbetade Stockholms
gymnasiers konsumentförening med ett
ekologiskt projekt. Martin Ajax, Emma

Berggren, Johanna Bertling, Karl Rönnberg och
Hanna Svedman fick i uppdrag att jobba med
ekologiska ägg.

I projektet ingick bland annat en resa till
äggproducenten Adelsö ägg där de fick lära sig
mer om hur äggproduktion går till. De fick också
veta att äggproducentens största rädsla är att
hönsen ska bli sjuka. Salmonella är det största
hotet. Smittan kan komma från två olika källor:
genom mat och utifrån. För att skydda sig mot
eventuella smittor via foder värmebehandlas
allt foder genom upphettning till 70 grader.
Dessutom måste alla som går in i höns-husen
tvätta av sina skosulor i en desinfektionsvätska
så att de inte för med sig smittoämnen utifrån.

Några av de fakta eleverna redovisade i pro-
jektet:
• En högvärpande höna värper drygt 300 ägg

om året. För att klara att värpa så mycket
måste hon ha en bra livsmiljö med rätt mängd
näring av rätt sammansättning, ljus, värme,
utrymme och inredning.

• Hönan börjar värpa när den är 18-20 veckor
gammal.

• De första äggen är små och har tjockare skal
medan äggen i slutperioden är betydligt
större och har tunnare skal.

• Det finns i princip lika mycket kalcium i
skalet på ett litet ägg som på ett stort.

• Hönsen omvandlar effektivt det foder sin de
utfodras med, för ett kilo ägg behövs drygt
två kilo foder.

Skolprojekt Ägg
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Provkökschef Christina Möller,
Coop Sverige AB:

Ägg är en fantastisk produkt. En av de
största fördelarna är enkelheten. Äggen
är enkla att få tag i, förvara, hantera och

tillaga.
– Ägg är en viktig del i matkulturen, en

naturlig produkt med högt näringsvärde. En mer
funktionell produkt än ägg är svår att hitta,
förklarade Christina Möller.

Andra fördelar med ägg är de många an-
vändningsområdena. Ett ägg kan agera binde-
medel, redningsmedel, uppluckringsmedel,
emulgeringsmedel, klarmedel och färgmedel.

Christina Möller tog också upp att ägg ger
mycket energi och att även om kolesterol de-
batteras mycket är det nödvändigt. Men det
handlar om att äta lite av mycket.

Christina Möller avslutade med ett önskemål
om nya produkter i butikerna. Hon skulle vilja
se en äggkartong med plats för ägg i olika
storlekar: ett litet ägg för panering av fiskfilé,
ett medelstort ägg till sockerkaksbaket och ett
stort ägg till frukosten. Dessutom önskar hon
sig pannkakssmet i tetrapack.

Provkökschef Birgitta Rasmussen,
ICA Sverige AB:

Konsumenter är outgrundliga. De vill ha
mångfald, 500 olika märken och
varianter av varje produkt. Finns det

endast betydligt färre  blir de besvikna. Kunden
är kung. Den ska få välja och butiken tillhanda-
hålla det kunden är ute efter.

– Det ekologiska tänkandet passar bra ihop
med vårt hälsobegrepp, där inte bara kroppslig
hälsa ingår utan också mental hälsa och etik. Vi
mår inte bra om vi inte vet var det vi äter kommer
ifrån, sade Birgitta Rasmussen.

Salmonellaläget i Tyskland och Danmark är
väldigt annorlunda jämfört med i Sverige. En
kokbok som ICA tog fram till tysk marknad
stupade på en av äggrätterna –  nämligen råbiff
med en äggula.

Ägget som livsmedel - två perspektiv
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Marknadschef Jan-Olof Bohlin,
Svenska Lantägg AB:

För nio år sedan köpte Svenska Lantägg in
1500 kg ekologiska ägg per vecka. I år är
siffran uppe i 40 ton i veckan. Men för-

säljningen av ekologiska produkter till livs-
medelsindustrin går trögt, anser Jan-Olof Bohlin.

– Tillgängligheten av ekologiska ägg i bu-
tiker är väldigt god idag, med undantag av
väldigt små affärer. Men i restauranger, storkök
och i livsmedelsindustrin är det en helt annan
verklighet. Där är det svårt att skapa en förståelse
för ekologiska produkter.

Ekologiska ägg är för dyra för att restaurang-
erna, storköken och livsmedelsföretagen ska
tycka att det är värt att ta in dem. En annan
kommentar är att alla ägg är varandra lika.
Konsumenten bryr sig inte om vilken typ av ägg
han eller hon köper.

Jan-Olof Bohlin var också bekymrad för
äggproduktionen i framtiden. Att bara ha eko-
logisk produktion innebär högre priser för kon-
sumenten. Hur behåller man kunderna?

Ekologisk äggproducent Åke
Göthberg, Kopparfly Sprättägg:

När Kopparfly Sprättägg var på väg att
starta sin verksamhet 1996 gjorde
företaget en marknadsundersökning

bland potentiella kunder i trakten. Gensvaret var
positivt, men i slutändan var det inte så många
som köpte in de ekologiska produkterna. Or-
sakerna var två. Dels var det dyrt att ta in en ny
produkt, dels jobbigt att administrera en till
faktura.

Lösningen blev att Svenska Lantägg köpte

upp allt det Kopparfly inte kunde sälja. Det blev
företagets ryggrad. Men efter ett år hade in-
ställningen ändrats bland handlarna och de
började höra av sig till Kopparfly. Kopparfly drar
också nytta av det stora turistmål som Glasriket
är. Många lokala restauranger är kunder hos
äggproducenten.

Inköpsdirektör Nils Berntsson,
Servera R & S AB:

De som är intresserade av ekologiska ägg
är oftast offentliga kunder. Det är ofta
politiskt drivet inom kommunerna att

arbeta med KRAV/EKO-produkter. Däremot blir
det inte alltid affär i slutändan eftersom  den
krassa ekonomin ofta kommer ikapp de goda
ambitionerna. De ekologiska äggen är betydligt
dyrare än de konventionella. Ett av undantagen
är Malmö kommun som köper ekologiska ägg
av Servera. Privata kunder och kedjor är mindre
intresserade av de ekologiska produkterna. Där
styr i större utsträckning marknadsekonomin.

Nils Berntsson betonade att sänkta pro-
duktionskostnader är en förutsättning för att
volymen av ekologiska ägg ska kunna öka. I dag
är ett 6-pack ekoägg 61 procent dyrare i in-
köpspris för Servera från producenterna jämfört
med konventionella ägg. Servera arbetar med
30 olika artikelnummer av skalägg. Fem av dessa
är KRAV-märkta. Försäljningen av ekologiska
produkter utgör mindre än en procent av Ser-
veras totala försäljning av skalägg. Servera är
positiva till att sälja och marknadsföra KRAV/
EKO produkter, det ligger väl i linje med Ser-
veras miljöarbete. I sista änden är det ändå
kunderna och marknaden som avgör.

Hur kan tillgängligheten
för ekoägg öka?
Priset är den viktigaste faktorn när det gäller att öka marknaden
för ekologiska ägg. Producenter och företrädare för restauranger
och storkök är överens om, att det väsentligt högre priset är
orsaken till att de ekologiska äggen inte fått något genomslag i
livsmedelsindustrin, storköken och restaurangerna.
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Miljökoordinator Wilhelm Hardt,
Scandic Hotels AB:

Scandic anser att inget företag kan undvika
att ta ansvar för miljön och fokusera på
miljöfrågorna. Scandic ska därför ta täten

och aktivt arbeta för en minskad miljöbelastning
och ett ekologiskt hållbart samhälle. Så står i
företagets miljöpolicy.

Sedan 2001 serverar koncernen ekologisk

frukost på samtliga 69 hotell. Det innebär 583
ton ekologiska produkter per år. Men de 200
ton ägg de köper varje år är däremot inte eko-
logiska. Sedan 2002 köper de ägg från frigående
höns. Det är så nära de kan komma ekologiska
ägg, säger Wilhelm Hardt. Målet är att köpa
KRAV-märkta ägg. Den enda anledningen till
att Scandic inte gör det i dag är priset.

– Om priset skulle sänkas skulle också till-
gängligheten öka, menar Wilhelm Hardt.
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Göte Frid listade sju frågor av stor betydelse för
den ekologiska äggproduktionens framtid.

Ekologiskt uppfödda unghöns
I dag är det möjligt att köpa in konventionella
unghöns, föda upp dem ekologiskt i sex veckor
och sedan sälja äggen som ekologiska. I fram-
tiden kan kravet bli att hönsen ska födas upp
ekologiskt från tre dagars ålder för att äggen
ska klassas som ekologiska.

100 procent ekologiskt foder/
Syntetiska aminosyror.
I augusti 2005 ska det foder som används i
ekologisk äggproduktoin vara 100 procent eko-
logisk. Diskussionen om hur detta mål ska nås
har ännu inte börjat. Och det börjar bli bråttom.
I Frankrike är det tillåtet med högst 10 procent
konventionellt foder inom ekologisk uppföd-
ning, ett krav de klarar att hålla, men där går
också smärtgränsen.

Våningssystem  eller enbart
golvhållning för värphöns/Djurtäthet.
Detta är inget stort problem i Sverige. Däremot
finns det en språkförbistring. Olika länder har
tytt reglerna på olika sätt, vilket inneburit att
husen skiljer sig åt utseendemässigt mellan
länderna. Länderna har också tolkat reglerna om
antalet höns per kvadratmeter på olika sätt.
Därför behöver regelverket ses över.

Äggkvalitet
Det är viktigt att se över säkerhetsfrågorna för
ekologiska produktioner. Det finns flera faror
för äggen. Spolmask och parasiter är några av
de problem som finns.

Uterastgårdarnas funktion
Uterastgårdarna måste designas på rätt sätt.
Trevliga bilder på höns i sina uterastgårdar är
också ett tacksamt sätt att marknadsföra eko-
logisk djurhållning.

Europeiska aktionsplanens inverkan
Kommissionen är just nu inne i slutfasen i arbetet
med den europeiska aktionsplanen. Eftersom
många är upptagna med skrivandet av denna plan
händer det inte så mycket inom det vanliga
arbetet med regelfrågorna.

Produktionskostnad/
marknadsutveckling/
produktionsutveckling
Livsmedelskedjornas val och vilka som vill satsa
på att producera ekoägg är en viktig framtids-
fråga. Ekologiska ägg är en viktig råvara i många
förädlade produkter.

Göte FGöte FGöte FGöte FGöte Fridridridridrid
enhetschef för Avel- och djurhållningsenheten , Statens Jordbruksverk

En titt i kristallkulan
– vad händer i framtiden?

Kraven på att allt foder ska vara ekologiskt producerat och ett
eventuellt  krav på att  även unghönsuppfödningen ska ske eko-
logiskt är två framtida förändringar av  stor betydelse för produk-
tionen av eko-ägg, enligt Göte Frid, Jordbruksverket.
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Anna Carlström: Det viktigaste för
framtiden är att hjälpas åt att öka intresset
för ägg som mat. Det är ett nyttigt, gott

och praktiskt livsmedel och där har ekoäggen
en viktig del. För att utveckla äggmarknaden
ytterligare vore det bra att satsa på fler ägg-
produkter än bara skalägg. Dessutom måste det
finnas långsiktiga villkor för produktionen för
att äggproducenter ska våga satsa. De måste ha
klart för sig vad som gäller. Forskning är också
viktigt att satsa på.

Helena Engström: Idag finns det inte så
många KRAV-godkända förädlade livsmedel
som innehåller ägg. Kanske det kan vara något
för framtiden. Det hoppas vi på. Till exempel
pannkakssmeten som nämndes tidigare. Givetvis
kommer vi att tjäna på om det blir fler eko-
äggsproducenter. Men det kan inte bli så stora
enheter inom ekoäggsproduktion så vi kan inte
hoppas alltför mycket på  stora rationaliserings-
fördelar.

Henric Larsen: Svenskt jordbruk är i kris,
vilket jag inte tror att någon har missat. Jord-
brukarna går på knäna. Vi är inte någon skyddad
ekonomi längre. Det är marknaden som styr,
men jag är en obotlig optimist och tror att det
kommer att lösa sig till slut. Problemet idag är

inte att ekoäggen är för dyra. När man jämför
priserna inser man att de konventionella äggen
som är alldeles för billiga.

Mikaela Nilsson: Det som Henric Larsen
säger om priserna låter väldigt sunt. Och det
visar än en gång att det är oerhört viktigt att
kommunicera sina mervärden. Dessutom måste
man diskutera igenom regelfrågorna utifrån
perspektivet att kunna kommunicera enkelt,
tydligt och trovärdigt och att de ska leda till en
långsiktig hållbarhet.

Bengt Eriksson: Det går att minska kost-
naderna på produktionsplatsen, främst när det
gäller att minska transportkostnaderna. Vi måste
komma upp i större enheter i transporterna. Men
detta handlar om små summor jämfört med
äggpriset. Det finns en risk att fördyringar i
produktion och packeri leder till en stagnerande
försäljning av ekoäggen. Det kan leda till att
den ekologiska försäljningen motverkas på
grund av för hårda krav.

Åke Göthberg: Det måste finnas framför-
hållning och långsiktighet för att som producent
kunna och vilja utveckla företagen på landet. I
Föreningen för ekologiska fjäderfäproduktion
har vi kört igång några arbetsgrupper som jobbar
med foder- och ungdjursuppfödningsfrågor.

Certifierare Helena Engström, KRAV
Avd.dir Mikaela Nilsson, Konsumentverket
VD Anna Carlström, SFS Svenska Ägg
Äggproducent Åke Göthberg, Kopparfly Sprättägg
Äggproducent Henric Larsén Springsta Säteri
Bengt Eriksson, Adelsö Ägg Äggpackeri
Moderator: Generaldirektör Ethel Forsberg, Kemikalieinspektionen

Paneldebatt
Deltagare:
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