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Svensk äggproduktion
har ett guldläge!

• Hög självförsörjningsgrad (ca 90%)

• Högt förtroende hos konsumenter

• Ökad äggkonsumtion (ca 220 ägg /person/år enl SJV 2012)

• Bra djurvälfärd,  vi ligger i framkant

• Ägg är trendigt, näringstätt och prisvärt

• Men har ansträngd lönsamhet

• Trots påhopp av djurrättsgrupper och med

kriminella handlingar!



Svenska Ägg 
• Ca 7 miljoner värphöns = ca 3 % av EUs 

• Årsproduktion på ca 122 230 ton ägg (2012, SJV)

• Fyra lagliga koncept (ca 25% inredd bur, 52% frigående 

inomhus, utomhus och ca 13% ekologisk produktion) 

• Unikt livsmedel med full spårbarhet 



Svenska Äggproduktion

• Är unik och med sin salmonellafrihet 

• I SE kan vi äta råa äggulor!

• 20% av flockar inom EU är bärare av salmonella 

• Tack vare ett systematiskt och målinriktat arbete 
sen 1950- talet (Alvestaepidemin),   har vi ett  
starkt  smittskydd i SE

• SÄ arbetar förebyggande, frivilligt och proaktivt  
med olika omsorgs- och smittskyddsprogram i 
samarbete med myndigheter



Svenska Äggs djuromsorgsprogram

• Mål att behålla det goda hälsoläget och 
motverka ev smittspridning genom:

1. Omsorgsprogram godkänt av SJV (1997) 

2. Obligatoriska salmonellakontrollen ( 1984)

3. Frivilliga salmonellakontrollen (2008 + 2009, 80%) 

4. Vaccinationsprogram

5. Hälsokontroll spolmask

6. Kontinuerliga besiktningar



Vad hände efter EU inträdet?

1. Näringen tog ett ökat ansvar för smittskydd och 
djurvälfärd 

2. Omställning till berikade burar- en dyr kostnad 
för äggproducenterna

3. Import av finska subventionerade ägg från 
oinredda burar sänkte äggpriset 

4. Strukturrationalisering →större enheter
5. Salmonella garanti och tvättade ägg höll övrig 

import borta från SE marknaden
6. Offentlig upphandling gynnade importen



Efter EU inträdet

Vad har blivit bättre? 

• ↓ importtryck tack vare salmonellagarantin

• Smittskyddskontroll/karantän för import av 
avelsdjur ger minskad risk för sjukdomar

• Bättre djurhälsa och minskad dödlighet

• Fortsatt hög självförsörjningsgrad



Vad gick sämre? 

• Ökad byråkrati och fler kontroller

• Särregler (näbbtrimning, GMO, dagsljus,  beläggning, mm)

• Omställningen  till inredda burar fick betalas 
av äggproducenterna. 12 år före EU

• Finska importen sänkte priserna  under flera år

• Lönsamheten sjönk

• Djurrättsattacker och mordhot



Vad lyckades vi bäst med?
Utmaningen

• Salmonellagarantin och tvättning av ägg 
gjorde att importen hölls borta, idag ca 90% 
självförsörjningsgrad

• Karantänkrav på import av avelsdjur

• Bibehållen samt hög produktion och gott 
hälsoläge

• Ökad äggkonsumtion varje år

• Högt förtroende för det SE ägget



Äggproducenters erfarenhet

• Sverige är ett litet land med kallare klimat, långa 
avstånd  och en liten äggproduktion (ca 3% av EUs)

• Vi har konkurrenskraft men illojal konkurrens!
• Detta ger oss inte storproduktionens fördelar som i   

andra länder utan vi får dyrare  produktion, dyrare 
baslivsmedel,  transporter, mm. 

• Vi har dyra nationella särregler, viktiga men 
fördyrande mervärden som  producenten betalar! 

• Ett första stålbad
• Politiker måst skapa en stark  jordbrukspolitik och 

långsiktig livsmedelsstrategi!
• Vi måste tänka på livsmedelssäkerheten! 



Framtiden? 

• Tuffare konkurrenssituation med SE särregler 
• Stark oro för frihandelsavtal med tredje land, då gäller 

inte djurskydd och miljö
• SE måste möta upp detta och uppgradera   sina olika  

omsorgs- och smittskyddsprogram
• Tickande bomber som antibiotikaresistens, mm 
• Ökat tryck av olika smittor, nya sjukdomar,  
• Oro för  råvaurusäkerhet pga klimat/oroligheter
• Konkurrerande certifieringar i olika länder,
• Kunder kommer att ställa  allt större krav!
• Stålbad, djurrättsattacker, mm.          
• Vi har stora möjligheter! 



Vi behöver

• Beredskap av epidemier, klimatförändringar

• Mer välorganiserad krishantering (semester)

• Ökat samarbete mellan branscher/myndigheter

• Harmonisering av regler inom EU eller

betalt för de svenska mervärdena

• Mer forskning, utveckling kompetens

• Stoppa djurrättsaktivism =hot mot 
livsmedelsproduktionen!!



Tack för att ni lyssnade! 
ÄT MER ÄGG! 

För mer information www.svenskaagg.se
www.sjv.se  www.sva.se 


