
Svensk Fågel 

- hur man som bransch gemensamt kan vända en  

trend



Branschorganisationen

+ cirka 160 

kycklingbönder & 

kalkonbönder

http://en.aviagen.com/broiler-breeders/


Öka produktionen av svensk

kyckling och kalkon med 

lönsamhet och gott samvete!

3



100,3 miljoner kycklingar producerades i 

Sverige 2017

99,2% av all kycklingproduktion i SF

Uppfödningen finns i 10 län

Finns i 42 kommuner

Anslutna bönder och slakterier
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Produktion, förbrukning import och export
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Global efterfrågan år 2025: +16% 2025 
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Säkerhet och hälsoprogram i hela värdekedjan
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FODER

ca100 miljoner

Hälsa

Kvalitet

Säkerhet

Hållbarhet 

Välfärd



Kvalitetsprogrammen i branschen – en svensk modell och 

ett krav för medlem i Svensk Fågel 

2014-05-15

Svensk Fågel
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Djurhälsa

Djurskydd

Livsmedels-
säkerhet

Förstärker 

kvalitet och 

kontrollen i: 



Svensk Fågels Djuromsorgsprogram = Svensk Fågels 

kvalitetsprogram - standard

2010-11-22Svensk Fågel
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Svensk Fågels 
kvalitetsprogram

Kontrollprogram 
djurvälfärd 

Omsorgsprogram

Fothälsoprogram

Kontrollprogram 
lastning och transport

Salmonella programm

Smittskyddskontroll Campylobacterkontroll KC-programmet Resistensövervakning

Kriterier för medlemskap

Policybeslut

Kriterier för kontroll



Klimat

Svensk Fågel

Vad står Svensk Fågel märkningen 

för?

• Djurhälsa 

- fri från fjäderfäsjukdomar och 

salmonella

• Djurvälfärd

- följer djurvälfärdsprogram

• Livsmedelssäkerhet

- Salmonella/Campylobacter/KC-

kontrollprogrammen

• Klimatsmart

- en fortsatt hållbar uppfödning

Hjärta för omsorg

Tuppen för övervakning

Blå/gult för svenskt

Klimatsmarta valet



Svensk Fågel

Varför efterfrågar 

svenskarna svensk 

kyckling?

• Trygghet

- Svensk Fågels 

kontrollprogram

• Säkerhet

- livmedelshygien

• Bonden

- stödja svenska 

kycklingbönder



Vad är det som gör att du föredrar svensk kyckling? (flera 

svar)

Trygghet, en vilja att gynna svenska uppfödare samt att kycklingen inte är uppfödd 

på antibiotika är viktiga parametrar för valet av svensk kyckling

Varför konsumenter föredrar svensk kyckling

Bas:    812, endast de som svarat att det är mycket eller ganska mycket viktigt att den är svensk på Q6

Q7:     Vad är det som gör att du tycker att det är viktigt att kycklingen är svensk? 

Att kycklingen inte är uppfödd på antibiotika är särskilt viktigt 

för gruppen 45+ år

I jämförelse med förra året är det fler som anser att ett 

kontrollerat kvalitetsprogram är ett skäl att köpa svenskt

Signifikant skillnad 

jämfört med 2016



Varför välja svenskt närproducerat:

Val av svensk kyckling innebär en levande landsbygd. Skapar 

arbetstillfällen i form av byggjobb, skötare, etc.

Skatteintäkter – genererar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter till 

kommunen och kunder till handel och butiker i närområdet.

Klimatsmart – svensk kyckling är klimatsmart och smartare än importerat.

Säker – tuffa krav på biosäkerhet – salmonellafri kyckling – låg 

campylobacterförekomst.

Hög djurvälfärd – ett av världens tuffaste djurskyddskrav, naturligt 

beteende, frigående kycklingarna som kan ströbada, och strikta regler kring 

hur många djur som får finnas i stallet.

Spårbarhet – full spårbarhet och kontroll på både var djuren är uppfödda, 

vad dom har ätit.

2010-11-22
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En hållbarare produktion för nästkommande generation



Utmaningar!

• 35 procent av kycklingen i butik är importerad

• Över 50 procent av kycklingen i restauranger och storkök är importerad

• EMV – tendens att ha importerat igen

• Efterfrågan ökar men stelbenta regelverk gör det svårt för oss att hålla takten

• Fjäderfäsjukdomar 



Mina kycklingar



Tack!

Svensk Fågel
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Fothälsoprogram – ett mervärde för djurvälfärden!

Men ger också stora möjligheter vid export!



Förekomst av campylobacter
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Källa: Ingrid Hansson, Enheten för bakterologi - SVA

Småskaliga slakterier Svensk Fågel Genomsnitt EU

Positiva flockar

(skinn)

Positiva flockar 

(tarm)



Sverige är överlägsna
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Före slakt Kycklingkött ut till butik

2014-05-15 Svensk Fågel 20

Förekomst av salmonella före slakt och i butik



Friska djur behöver ingen antibiotika

2014-05-15

Svensk Fågel
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Behandlade flockar:

2011 – 0,2%

2012 – 0,04%

2013 – 0,13%

2014 – 0,1%

2015 – 1%

2016 – 0,4%

2017- inga behandlade 

flockar


