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Slutbetänkande av konkurrenskraftsutredningen SOU 2015:15  
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och 
trädgårdsnäring. 
 
Sammanfattning  
Svenska Ägg välkomnar initiativet att skapa en långsiktig livsmedelsstrategi för att stärka 
konkurrenskraften samt att skapa motivation och vilja till satsningar och investeringar i det 
svenska lantbruket.   
 
Avsnitt 4.3 Djurskydd 
Utredningen föreslår ett antal åtgärder (på sid 75) inom djurskyddsområdet.  
Svenska Ägg vill ytterligare påpeka vikten av att djurskyddskontrollerna samordnas och 
kalibreras. Nu sker bedömningar på varierande sätt i olika län, på olika grunder beroende på 
att förordningar och annan lagtext tolkas på olika sätt.  
 
Om Sverige ska ha strängare regler än övriga EU, ska dessa grundas på vetenskaplighet och 
beprövad erfarenhet, vilket också beskrivs i utredningen (sid 82).   
Så är inte alltid fallet idag. 
 Ett exempel från verkligheten:  
Jordbruksverket har beslutat att burar för uppfödning av höns till inredda burar ska förses 
med sittpinnar och ströbad. Dessa nya regler ska införas med början under 2016, 
motsvarande regler finns inte i något annat land.  
Det finns inte någon forskning som visar att det skulle vara bättre för hönsen, inte heller 
finns någon erfarenhet av hur detta ska kunna lösas praktiskt. Då Sverige är ensamma om 
dessa regler finns det inte något företag som säljer denna typ av inredda burar för unghöns, 
och det finns inte heller intresse från dessa företag att utveckla en bur med efterfrågad 
inredning. Resultat blir alltså att det åligger branschen att själva ta kostnaderna för att 
utveckla en inredd unghönsbur, och via ”trial and error” försöka hitta ett system som inte 
försämrar djurvälfärden, uppfyller de nya kraven samtidigt som konkurrenskraften inte 
försämras.  
Då  L100:an var på remissrunda våren 2014, beskrev Svenska Ägg problematiken rörande 
detta i sitt remiss-svar, vilket dessvärre Jordbruksverket inte beaktade i sitt beslut. 
 
Vi vill alltså understryka vikten av att Sveriges strängare regler vilar på vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  
 



 
                             
 
I detta sammanhang vill vi också påpeka problematiken med att djurrättsorganisationer 
ingår i Jordbruksverkets referensgrupper. Dessa organisationers agenda innehåller 
förbjudandet av all animalisk produktion, vilket naturligt försvårar en konstruktiv dialog i 
dessa referensgrupper.  Deras synpunkter vägs också in, då beslut ska tas om nya regler för 
djurproduktion, vilket inte gynnar den svenska produktionens konkurrenskraft.  
 
Avsnitt 6.4 Kompetensförsörjning 
I februari 2014 skrev Svenska Ägg tillsammans med Svensk Fågel ett brev till SLUs ledning där 
vi påpekade bristerna i deras veterinärutbildning.  Vi i fjäderfäbranschen anser att SLU inte 
fullgör sitt uppdrag när det gäller att utbilda kvalificerad personal för 
livsmedelsproduktionens hela kedja.  
 
Efterfrågan och tillväxten på fjäderfäprodukter ökar och vi ser, trots en tuff konkurrens, att 
konsumenten i första hand vill välja svensk kyckling och svenska ägg. Tack vare att fågel är 
en effektiv foderomvandlare så är det också relativt billiga och klimatsmarta proteinkällor. 
Konsumenter i Sverige vill äta svensk kyckling och svenska ägg och det finns ett högt 
förtroende för dessa produkter. Genom olika insatser har förtroendet för och viljan att välja 
svensk kyckling ökat med 6 % under 2013. Skälen till att välja svenskt är många men 
huvudsakligen vill man ha en säker produkt, bra djuromsorg och närproducerat som är 
klimatsmart. Förtroendet har branschen erhållit genom ett nära samarbete med 
myndigheter, experter samt genom kompetensutveckling inom branschen där helhetssynen 
mellan god djurhälsa, bra smittskydd och god djurvälfärd varit basen. 
 
Idag kan man konstatera att de allra flesta veterinärer har undermålig kunskap om fjäderfä. 
För att de ska kunna fungera som besättningsveterinärer måste branschen själv utbilda dem 
i baskunskaper om fjäderfäsjukdomar, djurvälfärd och produktion.  
 
När nu SLU planerar att dra ner på fjäderfäundervisningen, kan man förmoda att de 
nyutexaminerade veterinärerna kommer ha ännu sämre kunskap om fjäderfä, vilket oroar 
oss i branschen. Det finns redan nu exempel på företag i Sverige som söker veterinär 
kompetens i andra länder. Dessa veterinärer har hög kompetens inom fjäderfä, men ofta en 
annan syn på förebyggande arbete inom såväl djurvälfärd som smittskydd jämfört med vad 
vi har i Sverige.  
Den svenska antibiotikaanvändningen ligger på en mycket låg nivå, som ett resultat av det 
gedigna arbete som hittills lagts ner. Vi har idag en särställning i EU inom dessa områden, 
och det är något som vi är rädda om och vill behålla.  Vilka konsekvenser det kan få, kan vi 
endast spekulera i.  
 
Vi är alltså överens med utredningen att det är viktigt att prioritera viktiga kunskapsområden 
samt att stärka kompetensförsörjningen för primärproduktionen. 
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