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1 Förord 
År 1988 fick Sverige en ny djurskyddslag (1988:534) och en ny djurskyddsförordning 
(1988:539). I djurskyddsförordningen förbjöds hönshållning i bur och äggproducenterna fick 
10 år på sig att avveckla burhållningen. Vid denna tidpunkt inhystes 95 % av hönsen i oinred-
da burar. I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen om djurskyddslagen uttalade 
Jordbruksutskottet att de nya systemen inte fick leda till försämringar från djurhälso- och ar-
betsmiljösynpunkt och att ökad medicinering och näbbtrimning inte accepterades. Någon 
ekonomisk stimulans till omställningen lämnades inte till producenterna. 

Jordbruksverket lämnade under omställningsperiodens gång ett flertal lägesrapporter till re-
geringen. Mer omfattande rapporter lämnades 1993, 1994, 1996, 1999 och 2007. I rapporterna 
redogjorde Jordbruksverket för omställningssituationen och de svårigheter som uppdagats 
samt gav förslag på åtgärder som på olika sätt kunde stimulera eller påskynda omställningen. 
Det har förelegat både ett behov av och ett intresse för en sammanfattande redogörelse för 
hela omställningsperioden där både positiva och negativa erfarenheter samt värdefulla lärdo-
mar finns redovisade. Detta har varit en av utgångspunkterna för denna rapport. 

Materialet till rapporten är i första hand hämtat från de tidigare nämnda rapporterna och pro-
tokollen från referensgruppens sammanträden samt från Internet och från material som forsk-
ningen lämnat. Perioden fram till omställningen är mer detaljerad beskriven men rapporten 
sträcker sig fram till 2008 när EU tydligt klargjorde att förbudet mot höns i traditionella burar 
år 2012, som tagits redan 1999, skulle ligga fast. Rapportens inledande kapitel redovisar ut-
vecklingen kronologiskt under omställningstiden med en kort sammanfattning efter varje pe-
riod. Detaljerade beskrivningar av dispenserna och forskningen har samlats i två separata ka-
pitel. Rapporten avslutas med en genomgång av näringen och handelsleden under perioden. 
Rapporten har under sommaren 2008 skickats på en begränsad remissrunda till personer som 
varit involverade i omställningsarbetet. Många har lämnat värdefulla synpunkter som har ar-
betats in i rapporten. 

Vi som har skrivit rapporten, Agneta Brasch och Christer Nilsson, var på olika sätt starkt in-
volverade i arbetet rörande omställningen och den nu föreliggande rapporten är naturligtvis 
starkt präglad av våra erfarenheter som tjänstemän på Jordbruksverket. 

Ansvaret för omställningen hamnade i samband med Jordbruksverkets tillblivelse den 1 juli 
1991 på Djurmiljöenheten där Agneta var enhetschef och Christer handläggare med ansvar för 
djurskydd- och byggnadsfrågor. Agneta var ordförande och Christer var ledamot och senare 
sekretare i referensgruppen under hela tiden denna verkade. År 1999 skedde en omorganisa-
tion inom Djuravdelningen och djurskyddet och byggnadsfrågorna överfördes till Djur-
skyddsenheten. Rådgivning, forskning och ansvaret för ordförandeskapet i referensgruppen 
låg kvar på Djurmiljöenheten. År 2004 överfördes djurskyddsfrågorna till den nyinrättade 
Djurskyddsmyndigheten. 

Författarna ansvarar för innehållet i föreliggande rapport och för det urval som gjorts dels från 
rapporterna till regeringen och dels från material som skickats till oss.  
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2 Sammanfattande översikt 
År Händelser och aktiviteter 
1988 Ny djurskyddslag och -förordning. Höns för äggproduktion får inte inhysas i burar. Alternativa 

system får inte leda till försämringar från djurhälso- och arbetsmiljösynpunkt enligt riksdagen. SLU 
påbörjar försök med frigående höns i högbeläggningssystem. 

1989 Krav på ökat utrymme i burar - fjärde hönan bort. 

1990 Ny teknikbestämmelserna träder ikraft. 

1991 Regeringens anslag till forskning och försök ökar. Jordbruksverket bildas. Referensgruppen för 
inhysning av värphöns bildas. SJV lämnar en lägesrapport till regeringen. 

1992 Provningsprogrammet för högbeläggningssystem fastställs. 3-åriga forskningsprogrammet Djur-
skyddsfrämjande åtgärder för värphöns startar. SLU inleder försök med modifierade burar. 

1993 SJV-rapport 1993:14 till regeringen. Krav på klonötare och täta mellanväggar i burar införs. 

1994 3-åriga forskningsprogrammet Hönshållning startar. SJV-rapport 1994:13 till regeringen 

1995 Sverige medlem i EU. Provningsprogrammet modifieras-max 15 anläggningar per fabrikat. SFS 
presenterar förslag till omsorgsprogram. Fortsatt provning av Oli-systemet pga ej godtagbara resul-
tat. Äggimport från Finland besvärande. 

1996 SJV-rapport 1996:6 till regeringen. 

1997 9 § i förordningen ändras så att inredda burar blir ett tillåtet alternativ. Jordbruksutskottet hade inga 
invändningar. SJV fastställer dispensföreskrifter och anställer besiktningsmän. 500 tkr anslås för 
rådgivning och SJV anställer en rådgivare. 

1998 EU:s regler för frivillig märkning av ägg börjar tillämpas. EU presenterar förslag till minimiregler 
för värphöns. Provningsprogram för inredda burar fastställs. Flervåningssystemen godkänns och 
provningarna avslutas. Hög aktivitet med besiktningar för dispens och märkning. Sista dispensen 
beräknas löpa ut i december 2002. 

1999 Jordbruksdepartementet anslår 2,5 mkr för konsumentinformation. EU:s hönsdirektiv beslutas. 
SJV-rapport 1999:9 till regeringen. Ny teknikprovning av inredda burar startar. 

2000 Dispensföreskrifterna ändras-möjlighet till en fjärde dispensomgång. Sista dispensen beräknas nu 
löpa ut i januari 2004. Första inredda buren (Victorssons) godkänns. 

2001 Andra generationen flervåningssystem börjar introduceras. 

2002 Helt nya märkningsklasser för ägg beslutas av EU. Inredda burar godkänns och provningarna av-
slutas. Referensgruppen upplöses. EU:s hönsdirektiv ska vara införlivat i alla medlemsstater. Mer 
än hälften av de svenska hönsen är inhysta i godkända system. 

2003 9 § i djurskyddsförordningen ändras – dispensmöjligheterna tas bort. Värphönsregistert införs. 
Omställningen är intensiv. 

2004 Djurskyddsmyndigheten bildas och tar över myndighetsansvaret för hönshållning. Märkning av ägg 
enligt EU:s regler blir obligatorisk. 

2005 Endast 3 % av hönsen kvar i oinredda burar. 

2006 Drygt 1 % av hönsen kvar i oinredda burar. 

2007 SJV-rapport 2007:6 till regeringen. Djurskyddsmyndigheten läggs ner. 

2008 EU:kommissionen meddelar att förbudet mot inredda burar från 2012 kvarstår. Högsta Domstolen 
meddelar inte prövningstillstånd för en producent med oinredda burar vilket innebär att sådana 
burar är förbjudna. Inte heller regeringsrätten meddelar prövningstillstånd till överklagande ägg-
producenter. 
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3 Reflektioner 
När löftet om en ny djurskyddslag överlämnades som present till Astrid Lindgren på hennes 
80-årsdag fanns inte någon proposition skriven och inte heller någon utredning som kunde 
utgöra underlag för den kommande propositionen. Det efterföljande beslutet i djurskyddsför-
ordningen om att höns inte fick inhysas i burar innebar att hela äggnäringen måste ställas om 
från burhållning till golvsystem. Övergångstiden sattes till 10 år vilket många tyckte var en 
lång tid. Några färdigutvecklade system för frigående höns, utom traditionella envåningssy-
stem, fanns inte även om det hänvisades till Schweiz där man sedan en tid arbetat med att 
utveckla aviär- eller flervåningssystem för frigående höns. Det visade sig senare att man även 
i Schweiz hade problem med hög dödlighet och kannibalism och att man näbbtrimmade vissa 
hönsflockar för att för att minska problemen, en åtgärd som är förbjuden i Sverige av djur-
skyddsskäl. 

Till en början var äggproducenterna mycket negativt inställd till omställningen som enligt 
vissa uppskattningar skulle kosta mellan 1-2 miljarder kronor. Att återgå till golvsystem, som 
tidigare av flera orsaker hade dömts ut när det gällde mer storskalig äggproduktion, var inget 
tilltalande alternativ. Resultaten i de första omgångarna av ny teknikprovningen var också 
mycket nedslående. Nakna höns och dödligheter på i vissa fall 30 % var inga resultat som 
uppmuntrade till omställning. Till skillnad från t.ex. Danmark hade regeringen eller riksdagen 
inte heller avsatt några medel för skrotning av gamla burar eller till investeringsstöd för att 
underlätta omställningen. Omorganisation inom Lantbruksverket och avsaknaden av medel 
till forskning, ny teknikprovning och rådgivning var andra faktorer som medverkade till att 
omställningen inte kom igång på allvar. 

Efterhand avsatte regering och riksdag medel för forskning, utvecklingsarbete och rådgivning 
De medel som Jordbruksverket från år 1991 fick disponera för dessa ändamål fick stor bety-
delse och den senare samordningen med näringens forskningsmedel var lyckosam. Den kun-
skaps- och kompetensuppbyggnad som skedde inom forskningen och de tre centrumen som 
byggdes upp på Ultuna, Alnarp och i Skara innebar att Sverige blev ledande när det gäller de 
alternativa hönshållningssystemen. Forskarna deltog också i ny teknikprovningen vilket inne-
bar att producenternas erfarenheter snabbt kunde tas om hand och omsättas i arbetet med att 
successivt förbättra systemen. Nya hybrider, förändrade foderstater och bättre kunskaper om 
hur de nya inhysningssystemen skulle skötas innebar också att produktionsresultaten förbätt-
rades. Så även om många producenter först var tveksamma till att ställa om kunde föregång-
producenter efterhand visa att en lönsam produktion kunde genomföras i alternativa system. 
Näringen fick därtill företrädare som förstod att omställningen både kunde och måste genom-
föras. Uppbyggnaden av näringens omsorgsprogram fick stor psykologisk betydelse. Äggpro-
ducenterna visade omgivningen att man ville satsa på kvalitet och få tillbaka konsumenternas 
förtroende för sin näring. Handelns och konsumenternas efterfrågan på ägg från frigående 
höns innebar också att intresset för omställning ökade, bl. a. beroende på att ett högre pris 
kunde tas ut för ägg från frigående höns. 

Den referensgrupp som Jordbruksverket tillsatte för att vara rådgivande vid ny teknikprov-
ningen av nya system för värphöns fick stor betydelse. På de regelbundna mötena fick de oli-
ka intressenterna möjlighet att ventilera sina synpunkter och Jordbruksverket kunde informera 
om bakgrund till beslut och vidtagna åtgärder. Det svenska kravet att ny teknik inom djurhåll-
ning ska prövas och godkännas från djurskyddssynpunkt innan den får användas har ifråga-
satts av både tillverkare och producenter. I efterhand kan man dock konstatera att om ingen 
provning hade skett och om det hade varit fritt fram att sälja de nya systemen hade säkert 
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många producenter investerat i system som i början på 90-talet inte var färdigutvecklade. Det 
hade inneburit stora problem både från lönsamhets- och djurskyddssynpunkt. 

Från icke insatta personer har det framförts kritik mot att omställningen tog så lång tid. Den 
var i princip inte färdig förrän 2004. Den främsta orsaken till detta är som ovan beskrivits att 
det inte fanns några färdigutvecklade alternativa system när burförbudet beslutades 1988. 
Trots kraftfulla forskningsinsatser kvarstod under lång tid problemen med fjäderplockning, 
kannibalism och hög dödlighet i systemen för frigående höns. I mitten på 1990-talet var man 
inte säker på att det skulle gå att lösa dessa problem och för att inte svensk äggproduktion 
skulle slås ut ändrades år 1997 djurskyddsförordningen så att inredda burar blev tillåtna. Inte 
förrän i början på 2000-talet var de alternativa system så pass utvecklade att de blev allmänt 
accepterade av flertalet äggproducenter och först då tog omställningen fart.  

En fråga som inställer sig är om omställningen hade kunnat gå fortare och/eller smidigare om 
man hade använt morot i stället för piska för att få bort de gamla burarna. Om progressiva 
äggproducenter inledningsvis hade fått stimulans i form av skrotningsbidrag som i Danmark 
eller investeringsbidrag så hade kanske inställningen till att byta system blivit mer positiv 
bland äggproducenter i allmänhet. Omfattande forskning om och ny teknikprovning av de 
alternativa systemen hade givetvis varit nödvändig eftersom de djurskyddsmässiga problemen 
skulle ha dykt upp även med denna metod. Men kanske hade man kunnat arbeta i en mer posi-
tiv anda. När sedan utvecklingen av och kunskaperna om de alternativa systemen hade kom-
mit så långt att man kunde visa att de fungerade på ett godtagbart sätt så kunde det vara på sin 
plats med ett förbud och övergångstid. Ett exempel på att denna metod är mer gångbar är om-
ställningen på grisområdet. Samtidigt med burförbudet stadgades nämligen i djurskyddsför-
ordningen att svin ska hållas lösgående och att denna omställning skulle vara genomförd före 
den 1 januari 1994. På detta område fanns redan utprovade system som fungerade utmärkt 
och omställningen från fixerade till lösgående suggor genomfördes utan nämnvärda diskus-
sioner eller protester.  

Generellt sett torde det vara olämpligt att försöka styra utvecklingen med förbud när biolo-
giskt material är inblandat. Det är inte alltid så att djuren, i detta fall hönsen, uppskattar det 
som människor tror ska vara bra för dem. Vad som är bra för djuren måste de själva få tala om 
i vetenskapliga beteendestudier och praktiska fullskaleförsök. I frågor där enbart teknik är 
inblandat däremot kan förbud eller gränsvärden vara mer verkningsfulla. Ett exempel på detta 
är avgasutsläpp från motorfordon. Här torde uppsatta gränsvärden i hög grad ha påskyndat 
utvecklingen av renare och mer bränslesnåla motorer. 

Trots alla farhågor kunde dock omställningen på hönsområdet genomföras utan alltför allvar-
liga störningar. Sverige är det första EU-landet som har ställt om sin äggproduktion till god-
kända system. I övriga länder ska detta vara genomfört till 2012. Den svenska äggproduktio-
nen torde vara stärkt av att vara omställd. Konsumenterna förtroende för svenska ägg har ökat 
och många anläggningar är i dag renoverade eller nybyggda och anpassade till nutidens krav 
på hygien och teknik. 
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4 Historik, perioden före 1988 
År 1955 fanns 230 000 besättningar med värphöns i Sverige och medelhönsantalet var om-
kring 30 höns. Äggproduktionen var sålunda spridd på ett mycket stort antal besättningar och 
denna situation varade långt in på 60-talet. År 1995 fanns 9 600 besättningar med 636 höns 
per besättning. Före andra världskriget var det vanligt att man i välskötta besättningar gödsla-
de ut varje dag och att utfordringen skedde på bestämda tider flera gånger om dagen med oli-
ka fodermedel. Dåtidens hönshus var ofta av sämre kvalitet. De stod emot väder och vind då-
ligt men detta var kanske nödvändigt eftersom anordningar för ventilation saknades. Byggna-
derna förbättrades successivt liksom möjligheterna att styra ventilationen. 

                                   
Fig 4.1. Bild på mindre hönshus.. Källa:  Örborn, A., Holmqvist, N., Johansson, C.-O. 1947. Planlösning och konstruktion 
av mindre hönshus.Meddelande från Statens Forskningskommitté för Lantmannabyggnader. Nr 10. Lund. 

Förutsättningarna för större anläggningar uppstod efterhand. För inhysning på golv rekom-
menderades system med en gödselbinge på en till två tredjedelar av golvarean. Gödselbingen 
medgav högre beläggning. Antalet höns/m2 varierade i allmänhet mellan fyra och sex men 
kunde även uppgå till åtta höns/m2. Det poängterades dock att ventilationen måste vara god 
och att det måste finnas tillräckligt med utrymme vid foder- och vattenkoppar samt tillräckligt 
med reden och sittpinnar. 

I slutet av 50-talet började burhållningssystem, som hade uppstått i USA, att få större sprid-
ning i Sverige. Gödselhantering, foder- och vattentillförsel automatiserades liksom ägginsam-
lingen. I mitten på 60-talet fanns 20-30% av hönsen i burar. Fördelar med burhönsen ansågs 
framför allt vara bättre hygien och djurhälsa. Orsaken var bl.a. att risken för tarmparasiter 
minskade då djuren skiljdes från sin avföring och att hållning i små grupper gav hönsen ett 
visst skydd mot sjukdomar som lätt kunde sprida sig i större hönsgrupper. Benstyrkan försäm-
rades dock i burarna. Både enhönsburar och så kallade koloniburar med upp till 25 höns an-
vändes. I början var dödligheten i burar högre än i konventionella golvsystem men dödlighe-
ten kom att sjunka betydligt efterhand som burarna utvecklades och förbättrades. En fördel 
med burar var att man kunde hålla 2-3 gånger så många höns per ytenhet som när hönsen gick 
på golv men å andra sidan var investeringskostnaderna högre. 

Flera journalister engagerade sig och skrev om den sterila miljön som äggproduktionen be-
drevs i. I sin bok Djurfabriken skrev journalisten Barbro Soller 1971 om ”Fjäderfä utan fjäd-
rar”. Hon påtalade att värphönsen i burarna var halvnakna och det fanns även andra problem 
som t.ex. hackning. Hon nämnde också att man i fjäderfälitteraturen beskrev det som positivt 
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att hönorna i burarna förbrukade 5-10 % mindre energi jämfört med dem som gick på golv 
därför att de rörde sig mindre i burarna. 

Under 1970-talet inventerade veterinär Jan Svedberg djurhälsan i de svenska värphönsbesätt-
ningarna och fann att en betydande del av värphönsen dog till följd av inhysningsrelaterade 
sjukdomar som sårskador på grund av olämpligt utformade burar (trådburar). Det var även 
mycket vanligt med klo- och fotskador samt fjäderslitage. Forskningsstudier av agronom 
Ragnar Tauson ledde till att batteriburarna kunde förbättras och att skadefrekvensen minska-
de. 

Under 80-talet började synen på djur och djurhantering att förändras mer allmänt. I TV visa-
des stora burhönsanläggningar med nakna höns och det sterila och begränsade utrymmet för 
hönsen ifrågasattes alltmer av framför allt de ideella djurskyddsorganisationerna. Att en hönas 
utrymme i en bur inte var större än ett A4-ark kritiserades hårt.  

Thomas Michélsen som var journalist på Dagens Nyheter skrev 1981 boken Massmaten, 
Svenskt jordbruk i kemiåldern. I inledningskapitlet som har rubriken Vill du veta vad du äter 
beskrivs äggproduktionen så här: Äggen kommer från en höna som har levt sitt liv i en trång 
bur med ståltrådsnät till golv. Fyra eller fem höns trängs ihop i burar som bara är en fjärde-
dels kvadratmeter stora. I stora äggfabriker bor tiotusentals hönor fyra och fyra i sådana 
småburar. Äggen de värper rullar genast ut ur burarna, ned på ett mjukt löpande band, ut till 
ett äggpackningsrum intill. Äggfabriken har inga fönster. I stället är det svaga elektriska 
lampor som tänds och släcks och avgör om det är dag eller natt för hönorna. Genom ett ut-
studerat ljusprogram avpassas de konstgjorda dagarnas längd så att hönorna ska tro det är 
evig vår. På våren värper nämligen hönor bäst, om de får leva naturligt.  

Forskningen om värphönsens beteende kom snart fram till att de s.k. traditionella burarna inte 
i tillräcklig grad uppfyllde hönsens behov av att få utlopp för naturliga beteenden i många 
avseenden. Forskningen kom därför sedan slutet av 1980-talet alltmer att inriktas på system 
för frigående höns. 

I Schweiz infördes år 1982 bestämmelser som medförde att konventionella burar för höns i 
praktiken blev förbjudna. Övergångstiden var 10 år. 

År 1985 startades en kampanj för bättre djurskydd i Sverige av veterinär Kristina Forslund 
och Astrid Lindgren. De ville tala om för folk att även om Sverige i mångt och mycket var ett 
föregångsland på djurskyddsområdet så fanns där ändå stora brister framför allt inom den s.k. 
industrialiserade djurhållningen. De delade på uppgiften. Kristina Forslund, veterinär och do-
cent vid SLU, försåg Astrid Lindgren med faktamaterial från djurfabriker och slakterier och 
Astrid Lindgren kunde på så sätt föra djurens talan vilket hon gjorde på sitt eget vis med en 
lång serie artiklar i Expressen.  
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Fig 4.2. Det var så här det började. Löpsedel från Expressen den 27 oktober 1985. 

 

I en artikel 1986 hade Astrid Lindgren t.ex. fått besök av livstidsfångarna burhönan Lovisa 
och suggan Augusta. De samlade artiklarna gavs 1990 ut i boken Min ko vill ha roligt med 
illustrationer av Bengt Berg. På hösten 1987 skrev hon ett öppet brev till statsminister Ingvar 
Carlsson. Hjärtefrågan var de urusla förhållandena som svenska burhöns levde i. I brevet 
skrev hon: Ändå kommer här en blyg förhoppning om att du vill ägna lite tid och eftertanke åt 
kreaturens suckan i detta land. 

Under stor medial uppmärksamhet gav statsminister Ingvar Carlsson i november 1987 löfte 
om en ny djurskyddslag-Lex Lindgren-till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag som en pre-
sent från regeringen. Lagen var vid denna tidpunkt inte skriven. Den fanns inte ens i proposi-
tionsform. Burhönsens situation kom att symbolisera hela lagen och detta fick stort inflytande 
på de kommande diskussionerna om inhysningen av höns. 
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5 Perioden 1988-1990 
5.1 Behandling på riksdags -, regerings - och myndighets-

nivå 
Regeringen lade under våren 1988 fram en proposition med förslag om en ny djurskyddslag 
(prop.1987/88:93). I propositionen fanns förslag om att bestämmelser skulle införas om att 
djur skulle få bete sig naturligt och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. För att uppfyl-
la djurskyddslagens nya krav om naturligt beteende föreslogs bl. a. att hållning av värphöns i 
burar skulle förbjudas. En relativ lång övergångstid skulle dock införas så att näringen hade 
möjlighet att anpassa sig. I propositionen uttalade departementschefen, Mats Hellström, bl.a. 
att burar för höns inte tillgodoser ens några av de mest grundläggande behoven hos hönorna, 
som t.ex. att kunna röra sig, sprätta, flaxa, sandbada och putsa fjädrarna och att kunna lägga 
sina ägg i reden. 

I riksdagsbehandlingen av propositionen skrev Jordbruksutskottet i sitt betänkande (bet. 
1987/88: JoU 22, rskr.1987/88:327) följande om burhönsen: 

Oberoende av vilken innebörd som kan läggas i begreppet burhållning bör det understrykas 
att sådana alternativa system som nu avses inte får leda till försämringar från djurhälso- eller 
arbetsmiljösynpunkt. Det bör t.ex. inte accepteras att medicineringen ökar eller s.k. näbb-
trimning kommer till användning.  

Utskottet föreslog vidare att en utvärdering av forskning och försök skulle göras i form av en 
s.k. kontrollstation efter en femårsperiod, dvs. år 1993. I samband därmed bör regeringen i 
lämpligt sammanhang för riksdagen redovisa resultatet av detta arbete.  

Målet skall, som sägs i propositionen, vara att nuvarande system för burhållning av höns av-
skaffas och bör vara avvecklat år 1998. 

Den 27 maj 1988 biföll riksdagen vad utskottet hemställt och den nya djurskyddslagen var 
därmed ett faktum. Lagen trädde i kraft den 1 juli 1988. 

I 4 § djurskyddslagen (1988:534) står bl. a. att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö 
och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. I 
den av regeringen fastställda djurskyddsförordningen (1988:539) står i 9 § att höns för ägg-
produktion inte får inhysas i burar. Enligt övergångsbestämmelsen till förordningen får vid 
ikraftträdandet befintliga anläggningar för burhöns användas till utgången av år 1998. Någon 
nybyggnation med burar var därmed inte tillåten och i princip inte heller byte av burar. Byte 
av burar blev dock av djurskyddsskäl tillåtet i befintliga anläggningar från 1991 genom en 
ändring i Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1991:3). Villkoret var att antalet hönsplatser 
inte utökades. 

Under våren 1988 genomförde ett antal ledamöter från Lantbruksstyrelsens djurmiljögrupp en 
studieresa till Schweiz och England för att studera alternativ hönshållning. Med på resan var 
Jan Emmervall, Christer Nilsson, Jan-Åke Robertsson, Rolf Svensson, Ragnar Tauson och 
John-Erik Trollsten. 

Från oktober 1989 ökades kravet på utrymme för höns i burar från 450 cm2 till 600 cm2 enligt 
lantbruksstyrelsens föreskrifter (LFSF 1989:20). De flesta producenter löste detta genom att ta 
bort den fjärde hönan i varje bur. Eftersom det vid denna tid rådde överskott på ägg i Sverige 
var denna åtgärd lönsam för producenterna och några protester förekom inte. 
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I budgetpropositionen januari 1990 meddelades det att anslaget till djurskyddsfrämjande åt-
gärder under budgetåret 1990/91 ökades från 100 tkr till 500 tkr. 

I den forskningspolitiska propositionen våren 1990 (prop. 1989/90:90) fanns följande skriv-
ning: 

Behovet av forskning, försök och utveckling för att skapa en bättre djurmiljö inom animalie-
produktionen är stort. Det är nödvändigt att kraven i den nya djurskyddslagen blir tillgodo-
sedda. Därför bör ytterligare 3,3 milj. kr anvisas för bl.a. FoU på detta område. Därmed 
kommer även en nödvändig bred försöksverksamhet kunna bedrivas. 

Riksdagen beslöt enligt regeringens förslag (bet.1989/90: JoU17, rskr.1989/90:328) 

Den 1 juli 1990 trädde bestämmelsen i djurskyddsförordningen (1988:539) om förprövning av 
ny teknik i kraft. I propositionen till den nya djurskyddslagen hade statsrådet uttalat att ny 
teknik borde kunna förprövas för att djurskyddet skulle förbättras. Ny teknik borde utvärderas 
från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan den tillåts komma till allmän användning (prop. 
1987/88:93, sid. 20). 

Regeringen uppdrog den 5 april 1990 åt Jordbruksnämnden och Lantbruksstyrelsen att i sam-
råd utveckla underlag för beräkning av kostnads- och intäktsförändringar till följd av riksda-
gens beslut om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och en ny djurskyddslag. Myndighe-
terna ålades också att redovisa hittills uppkomna kostnader för jordbruket till följd av ovan 
nämnda åtgärder. Utredningen överlämnades den 18 september 1990. I utredningen fanns inte 
kostnaderna för burförbudet redovisade eftersom denna bestämmelse var beslutad av reger-
ingen i förordningen. 

Under hösten 1990 genomförde tf generaldirektör Alf Wallin, veterinärråden Bengt Nordblom 
och Eric Skoglund samt byråchefen Agneta Brasch en resa till Schweiz för att studera inhys-
ningen av frigående höns. Erfarenheterna sammanställdes i en rapport. Även i Schweiz hade 
man i vissa omgångar problem med hackning och kannibalism. Näbbtrimning var dock tillå-
ten och genomfördes när problem uppstod. Den inhemska äggproduktionen i Schweiz upp-
gick till 40 %. Importen på 60 % bestod huvudsakligen av burägg. 
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6 Perioden 1991-1993  
6.1 År 1991 
6.1.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå, 
Regeringen beslutade den 31 januari 1991 att lantbruksstyrelsen fick disponera 3,3 miljoner 
kr utöver de tidigare beviljade 500 tkr under anslaget Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgär-
der. Medlen skulle användas för forskning, utveckling och försök rörande djurmiljöförbätt-
rande åtgärder i jordbruket, särskilt alternativ till burhållning inom äggproduktionen. Medlen 
skulle fördelas av Lantbruksstyrelsen och Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) i sam-
råd.  

I betänkandet 1990/91: JoU18 hemställde jordbruksutskottet att riksdagen skulle ge regering-
en till känna vad utskottet anfört med anledning av motionen (1989/90 Jo 519) om den svens-
ka äggproduktionen. Utskottet förordade därvid, att utöver den tidigare beslutade kontrollsta-
tionen år 1993, borde en lägesavstämning ske under våren 1991 för pågående försök med al-
ternativa produktionsmetoder inom äggproduktionen och att regeringen skulle lämna en redo-
visning om detta. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets hemställan (rskr 
1990/91:137). 

I propositionen om vissa livsmedelspolitiska frågor (prop. 1990/91:191) våren 1991 skrev 
jordbruksministern (Mats Hellström) att det i vissa fall kunde finnas skäl att ytterligare stimu-
lera investeringsverksamheten i djur- och miljöskyddsbefrämjande åtgärder. Selektiva stödåt-
gärder kan behövas om utvecklingen visar att svårigheter föreligger att genomföra åtgärder 
inom områden, där det är särskilt angeläget att utvecklingen påskyndas, t.ex. för införande av 
alternativa former till hållande av burhöns. Jordbruksministerns avsikt var att föreslå reger-
ingen att Statens jordbruksverk ges i uppdrag att följa utvecklingen på sistnämnda område 
(prop. 1990/91:191, bet.1990/91: JoU31, rskr 1990/91: 365). 

I beslut den 4 april 1991 gav regeringen Lantbruksstyrelsen i uppdrag att med beaktande av 
vad som anförs i jordbruksutskottets betänkande 1990/91: JoU18 redovisa en lägesbeskriv-
ning för pågående och planerade försök rörande alternativ till burhållning av värphöns. Upp-
draget skulle redovisas till regeringen senast den 15 juni 1991. Statens jordbruksverk lämnan-
de på regeringens uppdrag den 15 juli 1991 en lägesbeskrivning av pågående och planerade 
försök rörande alternativ till burhållning inom äggproduktionen.  

Från den 1 juli 1991 avreglerades hela äggnäringen. Marknadsregleringen slopades och re-
gleringsföreningarna lades ner. I och med detta fanns det ingen exportstödsreglering och inget 
exportbidrag kvar. Samma datum bildades Statens jordbruksverk efter nedläggning av Lant-
bruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd och samtidigt blev lantbruksnämnderna en del av 
länsstyrelserna. 

”Förbudet mot hållande av värphöns i bur fr.o.m. 1999 innebär en stor fysisk omställning av 
en produktionsgren”, skrev regeringen i ett beslut från den 5 september 1991 och gav Jord-
bruksverket i uppdrag att, mot bakgrund av bl. a. riksdagens beslut ( bet. 1990/91: JoU31, rskr 
1990/91: 365) om vissa livsmedelspolitiska frågor, fortlöpande följa utvecklingen på området. 
Verket skulle årligen i samband med anslagsframställningen redovisa uppdraget för regering-
en. 

Regeringen överlämnade till riksdagen den 31 oktober 1991 en skrivelse (skr. 1991/92:68) 
Forskning och försök rörande alternativ till burhållning inom äggproduktionen. I skrivelsen, 
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som byggde på Jordbruksverkets lägesbeskrivning, redogjordes för pågående försök rörande 
alternativ till burhållning av värphöns och den innehöll även en ekonomisk redovisning. 

6.1.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppsmöten 910221 Lantbruksstyrelsen (förmöte) 
under 1991  911001 Jordbruksverket 
  911112 Jordbruksverket 
  911220 Jordbruksverket 

Bestämmelsen i djurskyddsförordningen (1988:539) om förprövning av ny teknik trädde 
ikraft den 1 juli 1990. Vid denna tidpunkt pågick redan praktisk forskning om s.k. högbelägg-
ningssystem (numera benämnda flervåningssystem) för frigående höns i SLU:s regi. En för-
söksanläggning från AB Br. Victorsson togs i drift 1988 i Marielund utanför Uppsala och en 
anläggning från Oli AB startade 1989 på St. Segerstad naturbruksgymnasium i Småland. 

Dåvarande Lantbruksstyrelsen menade att högbeläggningssystem för värphöns måste prövas 
som ny teknik. Bakgrunden var att i propositionen till den nya djurskyddslagen hade statsrå-
det uttalat att ny teknik borde kunna förprövas för att djurskyddet skulle förbättras. Ny teknik 
borde utvärderas från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan den tillåts komma till allmän 
användning (prop1987/88:93, sid. 20). I februari 1991 sammankallade Lantbruksstyrelsen en 
grupp med representanter från forskning och näring för att diskutera dels hur provningen skul-
le utföras och dels hur en referensgrupp skulle sättas samman. Vid detta möte presenterades 
Lantbruksstyrelsens föreskrifter (LSFS 1990:41) och allmänna råd om godkännande av ny 
teknik för djurhållning som hade trätt ikraft den 1 december 1990. Redan vid detta möte dis-
kuterades eventuella krav på hur unghönsuppfödningen skulle ske. Senare under våren in-
bjöds olika organisationer att utse representanter i en referensgrupp. 

Nedläggningen av Statens jordbruksnämnd och Lantbruksstyrelsen och bildandet av Jord-
bruksverket den 1 juli 1991 var en process som försinkade arbetet med ny teknikprovning i 
och med byte av personal och ansvarsområden men i oktober 1991 genomfördes det första 
mötet med referensgruppen. Referensgruppen hade då följande sammansättning. 

SLU    3 repr. Ragnar Tauson, Gösta Gustafsson, Bo 
    Algers 
SVA   1 repr. Björn Engström 
Sveriges djurskyddsföreningar (SDR) 1 repr. John-Erik Trollsten 
Nordiska samfundet mot   
plågsamma djurförsök (NSMPD) 1 repr. Kristina Odén 
Svensk Fjäderfäskötsel  2 repr. Kent Andreasson, Otto Randau 
Arbetarskyddsstyrelsen  1 repr.  Ivar Lindé 

Från Jordbruksverket deltog Agneta Brasch (ordförande), Elisabeth Andersson (sekreterare) 
och Christer Nilsson. I ett beslut från Jordbruksverket slogs fast att referensgruppen skulle 
”vara rådgivande till verket i uppläggning och utvärdering av försöksmässig provning av nya 
system för värphönshållning”. Ersättning utgick för rese- och traktamentskostnader till de 
ledamöter som inte representerade någon myndighet. Medel togs från anslaget Bidrag till 
djurskyddsfrämjande åtgärder. 

Bo Algers och Ragnar Tauson presenterade vid referensgruppens möte i oktober ett utkast till 
provningsprogram där de föreslog att provningarna skulle inledas med en experimentell fas 
och sedan fortsätta i en fältfas. Resultat från de anläggningar som redan var i drift skulle in-
räknas i den experimentella fasen. Provningens omfattning och kriterier för godkännande, s.k. 
ribbor, diskuterades livligt. Bo Algers, Ragnar Tauson och Gösta Gustafsson fick i uppdrag 
att arbeta vidare med programmet. 
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Vid mötet i december 1991 konstaterade Jordbruksverket att det föreslagna programmet var 
alltför tidskrävande och att det inte fanns förutsättningar att godkänna något fabrikat före 
1999. För att påskynda processen beslutade Jordbruksverket att Oli-Voletage skulle få till-
stånd att påbörja fältfasen. Detta beslut framkallade kraftiga protester från flera ledamöter i 
referensgruppen. Man ansåg att resultaten från St. Segerstad än så länge var alltför dåliga och 
i Holland hade ett burförbud rivits upp på grund av stora djurskyddsmässiga problem i system 
för frigående höns. 

6.2 År 1992 
6.2.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Jordbruksutskottet skrev, med anledning av regeringens skrivelse Forskning och försök rö-
rande alternativ till burhållning inom äggproduktionen, i sitt betänkande 1991/92 JoU:11 att 
jämfört med situationen för tre år sedan hade de försök som pågår medfört att de alternativa 
systemen i flera avseenden förbättrats. Problem kvarstod emellertid framför allt vad gällde det 
veterinärmedicinska området, äggens kvalitet och arbetsmiljön för personalen. Utskottet för-
utsatte att dessa och andra frågor som t.ex. näringens bidrag till utvecklingen och om försök 
förekom som var inriktad på en småskalig produktion skulle komma att belysas i den kon-
trollstation som utskottet beslutat skulle ske under 1993. 

6.2.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möte 920221 Funbo/Lövsta, SLU 
under 1992  920429 Götala 
  920917 St. Segerstad 

Diskussionerna om provningsprogrammet fortsatte på referensgruppens möte i februari 1992. 
Då meddelades också att en ansökan från Västsvenska Lantmän om ny teknikprovning av 
fabrikatet Vencomatic hade kommit in. Vidare informerades om att regeringen uppdragit åt 
Jordbruksverket att sammanställa en lägesrapport sommaren 1992 och en större rapport 1993. 
Eftersom detta arbete krävde aktiv medverkan från ledamöterna utökades därmed referens-
gruppens arbetsuppgifter.  

Efter många och långa diskussioner i referensgruppen fastställde Jordbruksverket provnings-
programmet den 24 mars 1992. Omfattningen av den experimentella fasen och fältfasen spe-
cificerades. I fältfasen fick högst 10 anläggningar med maximalt 100 000 hönsplatser per fab-
rikat ingå. Jordbruksverket svarade för ersättningen till de provningsansvariga forskarna och 
till försöksvärdarna för deras merarbete. Medel till provningen anslogs från anslaget till djur-
skyddsfrämjande åtgärder. 

Provningsprogrammet omfattade ett stort antal registreringar och studier av vilka följande 
särskilt kan nämnas 

Registreringar: Antal döda/avlivade djur, värpprocent, äggkvalitet och vikt samt fellagda 
ägg. 
Hälsokontroll på normalt 100 vid insättning märkta djur: Vikt, hull, kamkondition, fjä-
derdräkt, hackskador, bröstben och fötter. 
Beteendestudier 
Slakt: Vikt, kassationsorsak, fotkondition, befjädring och bröstbensdeviationer. 
Obduktion av före slakt döda djur 
Miljöstudier: Damm, ammoniak, endotoxiner och fukthalt i ströbädden. 
Övrig arbetsmiljö: Tillsyn av djur, olycksrisker och arbetsförhållanden. 
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Det ska noteras att stallmiljö och arbetsmiljö fick relativt stor omfattning i programmet. Bak-
grunden till detta var naturligtvis Jordbruksutskottets uttalande om att de alternativa systemen 
inte fick leda till försämringar från bl.a. arbetsmiljösynpunkt. I programmet fastställdes också 
godtagbara nivåer (sk. ”ribbor”) för ett antal parametrar, vilka framgår av bilaga 1. Prövning 
av godkännande kunde tidigast ske när resultat från 15 produktionsomgångar i fältfasen före-
låg. 

På möte i april 1992 informerades om att Br. Victorsson AB hade ansökt om godkännande för 
Marielundsystemet. Systemet var då installerat på tre anläggningar och sex hönsomgångar var 
avslutade. Det bedömdes att provningen kunde få tillstånd att fortsätta i fältfasen även om 
resultaten inte uppfyllde alla ribbor (Jordbruksverkets beslut 920831). Från provningarna av 
Oli-Voletage rapporterades problem med fjäderplockning och kannibalism. Fodret antogs 
kunna vara en orsak till problemen men även vikten av rätt unghönsuppfödning togs upp. För-
sök med dimspridning för att minska dammhalten i luften visade tveksam effekt. Ett förslag 
till disposition av rapporten Kontrollstation 1993 presenterades och diskuterades.  

Ivar Lindé från Arbetarskyddsstyrelsen framförde på flera möten att arbetsmiljön måste beak-
tas även om ny teknikprovningarna formellt endast omfattar djurskydd och djurhälsa. På mö-
tet i september uppdrogs åt Ragnar Tauson, Bo Algers och Kristina Odén att skriva informa-
tion om kvalster och unghönsuppfödning och åt Klas Elwinger, Stefan Gunnarsson och Arne 
Bengtsson att skriva information om foder. Resultaten från Oli-Voletage var fortsatt dåliga 
och det fanns även problem med en äggproducent, som inte ville inordna sig i provningen. 
Ragnar Tauson informerade för första gången om försök med inredda burar, det s.k. EMC-
systemet (Edinburgh Modified Cage). 

6.3 År 1993 
6.3.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Redan 1989 fick Lantbruksstyrelsen ett regeringsuppdrag att i sin anslagsframställning år 
1993 särskilt redovisa vilken eventuell ytterligare forskning som krävdes för att burhållningen 
skulle vara avvecklad vid utgången av 1998. I ett nytt beslut 1991 uppdrogs åt Jordbruksver-
ket att årligen i samband med anslagsframställningen redovisa utvecklingen inom äggproduk-
tionen och i ytterligare ett beslut den 8 juli 1992 uppdrogs åt verket att i samband med an-
slagsframställningen 1993 särskilt redovisa en utvärdering av den forskning och de försök 
kring alternativ till burhållning av värphöns som bedrivits. Jordbruksverket skulle därutöver 
bedöma möjligheterna att komma till rätta med de eventuella problem som hittills kommit 
fram. 

Ett omfattande arbete vidtogs för att få fram en så fullständig kartläggning och beskrivning av 
förhållandena inom äggproduktionen som möjligt. Forskningsinstitutionerna lämnade detalje-
rade redovisningar av sin verksamhet. SVA beskrev hälsoläget. Jordbruksverkets marknads-
avdelning redovisade utvecklingen inom äggproduktionen när det gäller produktion, priser 
och handel. Erfarenheter från andra länder om system för frigående höns sammanställdes av 
statskonsulent Elis Jönsson, SLU. 

Inför arbetet med Kontrollstation 93 ansåg Jordbruksverket det angeläget att få fram en bild 
av i vilket skick landets värphönsanläggningar befann sig. Verket skrev till samtliga länssty-
relser och miljö- och hälsoskyddsnämnder i kommunerna och föreslog att en projektformad 
tillsyn av värphönsanläggningar i samtliga kommuner skulle genomföras, i första hand av 
anläggningar med mer 5 000 höns. Det blev samtidigt en inventering av vilka värphönsan-
läggningar som fanns inom varje kommun. Nya djurskyddsbestämmelser när det gällde höns-
burar trädde i kraft 1994, bl.a. skulle burarna ha täta mellanväggar och vara försedda med 
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klonötare. Projektet innebar också att kommunen kunde kontrollera om dessa åtgärder hade 
genomförts i anläggningarna. För att underlätta denna tillsyn tog Jordbruksverket fram en 
missivskrivelse och ett tillsynsprotokoll efter en modell som tidigare använts i Östergötlands 
län. 

På den av Jordbruksverket anordnade Tillsynsdagen för kommunernas djurskyddsinspektörer 
och länsstyrelsernas representanter den 5 maj på Elmia redovisades resultatet av projekttillsy-
nen. 22 län hade genomfört tillsynsprojektet och resultatet från 440 anläggningar kunde redo-
visas. I 16 % av anläggningarna förekom överbeläggning. Av dem som uppgett år för burar-
nas installering hade 60 % installerats efter 1980.  

En enkät genomfördes också till ett 30-tal producenter som hade golvhöns. Deras erfarenheter 
var i stort sett positiva. Länsstyrelserna tillfrågades om vilka fjäderfäkurser som hade anord-
nats under de sista fem åren. Totalt hade 25 kurser med 568 deltagare genomförts. De flesta 
kurserna hade varit en-dagarskurser och hade haft småskalig och ekologisk äggproduktion 
som tema. 

I Jordbruksverkets tidning Ordbruk 7/93 skrev ekonomiprofessor Olof Bolin, SLU, under 
rubriken ”Om djur kunde tala”. Han kritiserade i artikeln riksdagens beslut om ett förbud för 
burhöns utan att det fanns några färdiga alternativ. Olof Bolin ansåg att när vi blir medlemmar 
i EU så kommer vi inte att ha någon äggproduktion kvar i landet. 

Den rapport som Jordbruksverket fått i uppdrag att avlämna till regeringen, Kontrollstation 
93, diskuterades dels i referensgruppen och dels på ett seminarium Om fjäderfäfrågor som 
verket anordnade den 18 maj 1993 med ca 50 deltagare. Rapporten, Alternativa inhysningssy-
stem för värphöns (Jordbruksverket rapport 1993:14), presenterades för Jordbruksverkets sty-
relse den 25 augusti och den 1 september 1993 översändes rapporten till regeringen. 

I rapporten redovisades en utvärdering av den forskning och de försök kring alternativa sy-
stem, som bedrivits samt en redovisning av utvecklingen inom äggproduktionen. Enligt ver-
kets bedömning pågick en utveckling inom EU mot ett burförbud. Det var dock enligt Jord-
bruksverkets bedömning inte realistiskt att i Sverige genomföra ett totalt burförbud den 1 ja-
nuari 1999. Det var alltför många problem som ännu kvarstod och som kunde ta förhållande-
vis lång tid att lösa. Mot denna bakgrund föreslog Jordbruksverket att burförbudet skulle flyt-
tas fram till 2004 och en ny kontrollstation skulle genomföras 1998.  

För att inte hönsens situation i gamla föråldrade burar ytterligare skulle försämras föreslog 
Jordbruksverket att en djurmiljöprövning, som utformats enligt den modell som använts inom 
slaktkycklinguppfödningen, skulle genomföras fram till 1997. Med utgångspunkt från antalet 
poäng skulle fastställas hur länge produktionen i burhönsanläggningen skulle få fortsätta, 
dock inte längre än till den 1 januari 2006. I anläggningar som inte uppnått vissa minipoäng 
måste produktionen upphöra den 1 januari 1999. 

Jordbruksverket förslog också att djurskyddsförordningen skulle ändras och att det i stället för 
förbud mot burhållning skulle införs krav på att hönsen skulle kunna utöva vissa naturliga 
beteenden som att sandbada, ha möjlighet att utnyttja sittpinne och att kunna lägga ägg i rede 
samt ha möjlighet till viss rörlighet. Jordbruksverket föreslog att ett system för frivillig märk-
ning av ägg utifrån produktionssystem, i likhet med det som användes inom EU, borde införas 
i Sverige. 

Jordbruksverkets rapport remissbehandlades av regeringen. Jordbruksverkets rapport och re-
geringens och riksdagens behandling av densamma medförde under hösten 1993 en rad akti-
viteter som skriverier i både riks- och lokalpress, uppvaktningar, samt inslag i radio och TV. I 
Skaraborgs läns tidning fanns en artikel med rubriken ” Brott i underlag till burhönsförslag” 
där professor Ingvar Ekesbo och docent Bo Algers intervjuades och uttalade stark kritik till 
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Jordbrukverkets rapport och på vilket sätt den tagits fram. I en svarsartikel skrev Bengt Rosén 
(riksdagsman fp) ”Skall kartan eller verkligheten gälla?” Han föreslog att alla skulle ställa sig 
bakom Jordbruksverkets väl motiverade förslag. Djurskyddsrådets ledamöter var upprörda 
över att rapportens slutversion inte hade diskuterats i rådet och skrev ett brev till generaldirek-
tören att djurskyddsrådets ansvar och uppgifter borde diskuteras. 

Jordbruksministern Karl-Erik Olsson inbjöd den 12 november 1993 företrädare för bl.a. be-
rörda myndigheter samt djurskydds-, konsument-, producent- och arbetstagarorganisationerna 
till en Diskussion om alternativ till burhållning av värphöns på Jordbruksdepartementet i 
Stockholm. Jordbruksverkets rapport och ställningstagande presenterades på mötet av Agneta 
Brasch. 

I en skrivelse till riksdagen den 2 december 1993 lämnade regeringen en redogörelse för ut-
vecklandet av nya system för hållande av värphöns och för regeringens bedömning och ställ-
ningstagande i fråga om förbudet att hålla värphöns i bur fr.o.m. 1999 (skr. 1993/94:106). 
Regeringens ställningstagande innebar att ikraftträdandet av förbudet år 1999 låg fast. Reger-
ingen ansåg vidare att ett system liknande EU:s för frivillig märkning av ägg efter produk-
tionssätt borde införas. Regeringen förslog också att en ny kontrollstation skulle ske år 1997. 
Någon ändring av djurskyddsförordningen genomfördes inte. Regeringen gick således emot 
Jordbruksverkets förslag. 

Den 13 december anordnade Jordbruksutskottet en offentlig utfrågning om förutsättningarna 
för att fullfölja riksdagens principbeslut år 1988 om avveckling av det traditionella burhöns-
systemet. Förutom riksdagsledamöterna deltog 29 representanter från myndigheter, näringen, 
djurskyddet, m.fl. 

Jordbruksutskottets presidium företog tillsammans med representanter från Jordbruksverket 
en studieresa till Schweiz i syfte att på plats studera de alternativa inhysningssystemen inför 
utskottets behandling av regeringens skrivelse. 

I samband riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse anförde jordbruksutskottet i sitt 
betänkande att utskottet efter ingående överväganden anslutit sig till regeringens mening att 
arbetet på att avveckla bursystemet bör fortsätta i enlighet med den tidsplan som riksdagens 
tidigare fastställt. Vidare underströk utskottet vikten av att forskningen rörande alternativ till 
de nuvarande bursystemen blir så mångsidig som möjligt och att verksamheten liksom hittills, 
bör kunna omfatta även modifierade bursystem. (bet 1993/94 JoU14, rskr 1993/94:160). 

Nedanstående citat från riksdagsman Ulla Pettersons(s) inlägg i samband med riksdagsdebat-
ten när regeringens och utskottets betänkande behandlades gav en bra bild av den debatt som 
hade pågått sedan Jordbruksverket lämnade rapporten Kontrollstation 93.  

Jag har insett att burhönsens liv och leverne har ett intresse långt utanför utskottet, ett intres-
se som inte bara handlar om bra förhållanden för äggproduktionen. Burhönsen har blivit 
något av en symbol för hur vi handskas med de levande varelser som förser oss med nödvän-
diga livsmedel. Livet för hönsen i en trång bur är på något sätt så tydligt onaturligt och olus-
tigt för oss alla och så långt ifrån de hönsflockar som många av oss – jag också – hade 
springande fritt hemma på gården, när vi växte upp, och som inte var större än att vi kunde 
ge hönorna egna namn. 

I en rapport (SLU Info Rapporter Allmänt nr 196) Påverkas politiska beslut av forskningsre-
sultat från SLU? använder Uno Björkman burhönsdebatten som ett exempel på beslutsproces-
ser där forskning och politik var inblandade. Han beskriver processen kring Jordbruksverkets 
rapport Kontrollstation 93 sålunda. Processen initierades av regeringens behov och vilja att 
möta opinionen. Den beslutade lagen visade sig svår att genomföra. Existerande forskning 
kunde inte tillfredsställande belysa alla aspekter. Det statliga verket utsattes för lobbying och 
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för att freda sig och komma till en kompromiss utnyttjade man en partsammansatt referens-
grupp med forskare från SLU som hade olika uppfattningar i frågan. Han skrev också: Under 
hela perioden fördes en delvis hätsk debatt i massmedia och facktidskrifter och Jordbruksver-
kets referensgrupp arbetade tidvis tungt. Alla parter har utsatts för lobbyverksamhet och 
många aktörer försökte på olika sätt påverka besluten. Hans slutsats blev att det är svårt att 
visa om forskare och forskningsresultat påverkar politiska beslut.  

6.3.2 Ny teknik och referensgruppens arbeten 
Referensgruppsmöten  930113 Länsstyrelsen, Kalmar 
under 1993  930331 Jordbruksverket 
  930427 Funbo/Lövsta, SLU 
  930615 Jordbruksverket 

På de fyra mötena med referensgruppen som hölls under 1993 ägnades mycket tid åt uppdra-
get Kontrollstation 1993 och arbetsgruppen utökades med personal från Jordbruksverket (Ing-
er Nilsson) och LRF (Rune Fredell). I övrigt avhandlades och informerades om allehanda 
projekt och arbeten, bl.a. informationsartiklar till media, fjäderätningsprojekt, miljöstudier, 
endotoxinstudier, EU-bestämmelser, nya föreskrifter i L100 (klonötare och täta mellanväg-
gar), m.m.  

Projekttillsyn av burhönsanläggningar och inventering av golvhönsanläggningar var andra 
aktuella aktiviteter liksom tillsynsdagen på Elmia den 5 maj då kommunernas projekttillsyn 
av värphönsanläggningar skulle redovisas. Jordbruksverket anordnade den 18 maj ett fjäder-
fäseminarium inför arbetet med Kontrollstation 1993.  

Nya anläggningar inom ramen för ny teknikprovning tillkom efterhand. Vencomatic-systemet 
var ännu inte klart för fältfasen. Näringen hade bildat en grupp för alternativ hönshållning där 
Torbjörn Eriksson, ordförande i SFS-Svenska Ägg, var sammankallande. Manus till rapporten 
Kontrollstation 1993 skickades ut till referensgruppens ledamöter för synpunkter i slutet av 
augusti.  

6.4 Rådgivning, information, seminarier under perioden 
När omställningen startade 1988 saknades kunskaper om de nya systemen och därmed fanns 
ingen rådgivning eller kursverksamhet som kunde bistå producenterna i deras omställning. 
Antalet rådgivare inom näringen, på Lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna hade mins-
kat kraftigt eller försvunnit och den statskonsulenttjänst i fjäderfä som fanns på SLU avskaf-
fades ett par år in på 90-talet. Det fanns således inget samordnat ansvar för grund- eller fort-
bildning varken av rådgivare eller av producenter när omställningen påbörjades. Det anordna-
des dock en del kurser för producenter och tjänstemän. Informationsbehovet var stort i sam-
band med att beslut skulle tas om nya forskningsprogram av regering och riksdag och många 
seminarier och utfrågningar anordnades. Erfarenheterna från den svenska forskningen var 
eftersökta eftersom liknande diskussioner om alternativa inhysningsformer pågick i många 
andra länder. De svenska resultaten presenterades på både nordiska och andra internationella 
konferenser.  

Behovet av investeringar i nya och ombyggnader av gamla anläggningar var stort och det var 
därför angeläget att byggnadskonsulenter och länsveterinärer fick kunskaper om de erfarenhe-
ter som kom fram i samband med provningen av ny teknik och i forskningen. På uppdrag av 
Jordbruksverket anordnades den första kursen i september 1991 av Institutionen för lantbru-
kets byggnadsteknik i Lund för byggnadskonsulenter och länsveterinärer -Förprövning av 
djurstallar i vid bemärkelse På kursen presenterades programmet för ny teknikprovningen och 
nya rön om inhysningen av höns.  
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Jordbruksverket genomförde inför Kontrollstation 1993 en enkät till länsstyrelserna rörande 
den kursverksamhet om fjäderfä som lantbruksnämnderna/länsstyrelserna genomfört under de 
senaste 5 åren. Totalt hade 25 kurser med 568 deltagare genomförts. De flesta kurserna hade 
varit en-dagarskurser och hade småskalig och ekologisk produktion som tema. Länsstyrelsen 
(länsveterinären) i Östergötlands län anordnade 1992 en studieresa till hönsbesättningar i 
Karlstad och Skara. 

Flera lantbruksskolor/naturbruksgymnasier anordnade i början av 90-talet fem-dagarskurser i 
äggproduktion med frigående höns. St. Segerstad i Jönköpings län anordnade två kurser, 
Lövsta på Gotland en kurs och Rättviks i Dalarna två kurser. Torsta i Jämtland hade anordnat 
en längre kurs (2 veckor) om ekologisk produktion där även äggproduktion ingick. 

Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel – Svenska Ägg anordnade varje år s.k. Kontaktdagar för 
producenter, rådgivare och tjänstemän. Inhysningen av hönsen var ofta ett ämne som diskute-
rades under de här åren. På kontaktdagen 1992, då huvudtemat var Framtida äggproduktion i 
Sverige, redovisade flera medlemmar i referensgruppen sina synpunkter. 

Institutionen för husdjurshygien, SLU, Skara, startade från och med år 1993 årliga möten för 
försöksvärdarna i inom programmet för utvärdering av ny teknik avseende inhysningssystem 
för höns i Skara. Den första kursen hölls den 10-11 november 1993. Mötena hölls som tvåda-
garsseminarier som dels innehöll en presentation av resultaten inom nyteknikprovningen och 
dels föreläsningar om aktuella ämnen. 

6.5 Sammanfattning av perioden 1991-1993 
Under år 1991 påbörjades inom det nybildade Jordbruksverket en rad åtgärder såsom ny tek-
nikprovning av olika inhysningssystem, informationsinsatser, framtagning av forskningspro-
gram mm., allt med syfte att anpassa svensk äggproduktion till de nya kraven på hönsens in-
hysning. Samma år beviljades Jordbruksverket medel under anslaget Djurmiljöförbättrande 
åtgärder. I och med det kunde verksamheten med ny teknikprovningen komma igång genom 
att verket hade medel som kunde användas till de forskare som ansvarade för provningen och 
till de producenter som ställt upp som försöksvärdar och även till andra angelägna utveck-
lingsprojekt. Forskningen kom igång på allvar. Det första forskningsprogrammet, som Jord-
bruksverket i samråd med SJFR svarade för, beslutades och förberedelserna för det nya pro-
grammet från 1994 kunde påbörjas i samarbete mellan Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning 
(SLF) och Jordbruksverket. 

En referensgrupp tillsattes med bred kompetens och representation från de berörda organisa-
tioner, myndigheter och forskningsinstitutioner. Referensgruppen kom att få stor betydelse 
under hela omställningsperioden. Jordbruksverket kunde stämma av olika beslut i referens-
gruppen och hade tillgång till den främsta kompetensen inom landet när det gällde framtag-
ning av nya provningsprogram samt fick värdefulla underlag för rapporterna till regeringen. 

Den viktigaste och mest omfattande rapporten under den här perioden var Kontrollstation 
1993. Rapporten innehöll en omfattande lägesbeskrivning av forskningsinsatserna men också 
genomgång av EU:s regler på detta område, erfarenheter från andra länder, marknadssituatio-
nen och hälsoläget inom fjäderfänäringen. Rapporten blev föremål för livliga diskussioner 
både före Jordbruksverkets beslut om rapportens innehåll och efteråt när regering och riksdag 
skulle ta ställning. 

Jordbruksverket förslag till en förlängning av övergångsperioden på grund av att dödlighet 
och fjäderplockning på försöksanläggningarna fortfarande låg högt över de för godkännande 
fastställda ribborna godtogs inte utan burförbudet 1999 stod fast. En ändring av djurskyddsla-
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gen från burförbud till funktionskrav, vilket kunde ha medfört en tidigare provning av inredda 
burar, blev inte heller genomförd. Beslut togs dock om en ny kontrollstation redan 1997. 

                                            
Fig 6.1. Många inblandade tyckte att texten i figuren väl speglade situationen för de nya in-
hysningssystemen. 
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7 Perioden 1994-april 1997 
7.1 År 1994 
7.1.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
I beslut den 21 april 1994 gav regeringen Statens jordbruksverk i uppdrag att mot bakgrund 
av riksdagens uttalande, i samband med riksdagsbehandlingen av regeringens skrivelse, att 
årligen redovisa utvecklingen inom äggproduktionen och arbetet med omställningen av nuva-
rande burhållningssystem.  

Jordbruksverket lämnade den 1 september 1994 en lägesrapport Alternativa inhysningssystem 
för värphöns - lägesrapport (Jordbruksverkets rapport 1994:13) till regeringen. Rapporten 
innehöll en redovisning av utvecklingen inom äggproduktionen och en redovisning av de re-
sultat som hittills framkommit när det gäller prövning av ny teknik och den forskning som 
pågick. 

På jordbruksminister Karl-Erik Olssons sista arbetsdag i september, efter den borgerliga val-
förlusten, anordnades ett möte på departementet. Till mötet var företrädare för Oli-systemet 
AB kallade samt Bo Algers och Agneta Brasch. Mötet gällde den begränsning i ny teknikpro-
grammet till 10 anläggningar i fältfasen som inte accepterades av företrädarna för Oli. 

Regeringen lämnade mot bakgrund av Jordbruksverkets rapport en skrivelse Forskning och 
försök rörande alternativ till burhållning av höns till riksdagen 22 december 1994. Skrivelsen 
innehöll en redogörelse för utvecklingen inom äggproduktionen samt för utvecklingen av nya 
system för hållande av värphöns (skr. 1994/95:121). Regeringen bedömde att den av Jord-
bruksverket satta begränsningen vid tio anläggningar när det gäller inhysningssystem i fältfa-
sen av ny teknikprovningen borde omprövas. 

I jordbruksutskottets betänkande med anledning av skrivelsen underströks än en gång att be-
slutet om avveckling av burhönssystemet inte fick innebära att svensk äggproduktion skulle 
slås ut och ersättas med ägg producerade i andra länders bursystem. Den av Jordbruksverket 
uppsatta begränsningen av tio försöksanläggningar med intensiv golvhönsproduktion ansåg 
utskottet borde omprövas så att fler producenter gavs möjlighet att delta i ny teknikprovning-
en. Vidare menade utskottet i sitt betänkande att den kontrollstation som aviserats till år 1997 
borde tidigareläggas till år 1996. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan att 
utskottets synpunkt angående tidigareläggande av kontrollstationen skulle ges regeringen till-
känna (bet. 1994/95: JoU12, rskr. 1994/95:186). 

7.1.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppsmöten 940202  Jordbruksverket 
under 1994  940524  Adelsö 
  941005  Jordbruksverket 

På det första mötet under 1994 rapporterades att Jordbruksutskotten ännu inte hade tagit ställ-
ning till Kontrollstation 1993. Vencomatic-systemet var klart att fortsätta provningen i fältfa-
sen trots vissa problem med fjäderplockning, hög dödlighet och utmärgling (Jordbruksverkets 
beslut 040328). En tänkbar orsak till utmärglingen kunde vara för hög beläggning. Oli hade 
nått taket 10 anläggningar och önskade få tillstånd att sälja ytterligare anläggningar vilket 
referensgruppen avstyrkte. Ansvariga forskare rapporterade fortsatta problem med fjäder-
plockning och kannibalism i fältfasanläggningarna. 
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På mötet i maj 1994 konstaterades att Jordbruksutskottet inte bedömde att slutdatum för om-
ställningen behövde flyttas fram till 2004 vilket Jordbruksverket hade föreslagit i Kontrollsta-
tion 1993. Däremot ställdes krav på årliga rapporter om utveckling och omställning. Mot den-
na bakgrund presenterades förslag till disposition av årets rapport och arbetsuppgifter delades 
ut till ledamöterna i referensgruppen. Foderförsök visade att 50 % vete gav sämre befjädring 
och att bruna hybrider var känsligare än vita. Institutionen för jordbrukets biosystem och tek-
nologi (JBT), SLU, rapport om ”Luftföroreningar i värphönsstallar” delades ut. 

Oli accepterade inte begränsningen på 10 anläggningar utan önskade sälja fler anläggningar. 
Agneta Brasch hade med anledning av detta varit kallad till Jordbruksdepartementet. Efter 
diskussion på mötet i oktober 1994 ansåg referensgruppen att taket borde bibehållas. Forskar-
na rapporterade om flera pågående projekt, bl.a. modifierade burar, konventionella golvsy-
stem, ergonomistudier, miljöstudier, närvaro av tuppar i hönsflockarna och start av projekt på 
Alnarp Södergård. Att EU:s frivilliga märkningsregler för ägg efter produktionssystem skulle 
införas i Sverige var klart men tidpunkten var ännu inte bestämd. Märkningsreglerna precise-
rade djurhållningskrav för fem olika märkningskategorier, se avsnitt 8.1.1. 

7.2 År 1995 
7.2.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Sverige blev medlem i EU den 1 januari.  

I beslut den 16 november 1995 gav regeringen, med ändring av sitt beslut den 21 april 1994, 
Statens jordbruksverk i uppdrag att efter hörande av Sveriges lantbruksuniversitet och med 
hänsyn till vad som förts fram i jordbruksutskottets betänkande 1994/95 JoU12 lämna en ut-
förlig redovisning av utvecklingen inom äggproduktionen och en djupgående utvärdering av 
arbetet med omställningen av nuvarande burhållningssystem. Uppdraget skulle redovisas se-
nast den 1 april 1996. 

Familjejordbrukarnas riksförbund polisanmälde Jordbruksverkets generaldirektör Svante Eng-
lund för djurplågeri. Intresseorganisationen tyckte att Jordbruksverket omöjliggjorde över-
gången till frigående höns, framför allt genom att nonchalera fodrets betydelse. (TT 21/10 
95). Riksförbundet skrev också till riksdagens revisorer vilket föranledde revisorerna att den 
18 oktober 1995 begära en särskild föredragning i plenum av generaldirektör Svante Englund.  

De två frågor i riksförbundets skrivelse som berörde äggproduktionen var att Jordbruksverket 
inte hade vidtagit några åtgärder att ta fram en förordning för äggproduktionens anpassning 
till 1988 års djurskyddslag och att försöken med alternativa inhysningssystem skulle snabbas 
på som riksdagen hade begärt. Jordbruksverket hade inga svårigheter att förklara och besvara 
frågorna. Ingen av skrivelserna föranledde några ytterligare åtgärder från polis eller riksda-
gens revisorer. 

Under budgetåret 1995/96 avsattes 30 mkr inom Jordbruksdepartementets område för konsu-
ment- och marknadsföringsåtgärder inom livsmedelsområdet varav 11 mkr avsåg konsument-
främjande åtgärder och 19 mkr marknadsföring av svenska livsmedel. Medlen fördelades di-
rekt från Jordbruksdepartementet. Inga medel var direkt avsatta för fjäderfäsektorn. 

Djurskyddshandboken, som var en handbok till Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning 
inom lantbruket, blev klar under detta år. Ett exemplar av handboken skickades till Astrid 
Lindgren som i ett vänligt brev tackade för den fina skriften. 
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7.2.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten 950220  Jordbruksverket 
under 1995  950516-17  Odalgården 
  951108  Jordbruksverket 

På mötet i februari 1995 rapporterades att regeringen ville öka omfattningen av fältfasen till 
100 000 hönsplatser/fabrikat och alltså ta bort taket på 10 anläggningar. I pressen hade det 
förekommit artiklar där meningsmotsättningar i referensgruppen hade uppmärksammats. 
Motsättningarna bottnade till en del i olika uppfattningar om uppgivna produktionsdata. Be-
träffande märkningen av ägg så konstaterades att KF avsåg att satsa på alternativet max 7 
höns/m2 vilket missgynnade ägg från högbeläggningssystemen. Läget i ny teknikprovningen 
var följande: 
Oli:12 hönsomgångar var klara, 11 pågick och 5 nya skulle påbörjas. 
Vencomatic: 10 omgångar pågick 
Marielund: 2 omgångar var klara, 4 pågick och 1 skulle påbörjas. 

På initiativ av Institutionen för husdjurshygien i Skara hade den andra träffen för försöksvär-
dar genomförts. 

Tvådagarsmötet på Odalgården handlade bl.a. om provningsprogrammet eftersom även Jord-
bruksutskottet ville ompröva taket på 10 anläggningar. Flera ledamöter var kritiska till reger-
ingens och riksdagens agerande, bl.a. beroende på att fler anläggningar inte skulle medverka 
till en snabbare lösning av problemen. 

Ett förslag till modifierat program diskuterades dock. I korthet innebar modifieringen att anta-
let tillåtna anläggningar/fabrikat i fältfasen skulle ökas från 10 till 15. Eftersom ansvariga 
forskare inte hade personella resurser att följa upp ett så stort antal anläggningar infördes en 
ny provningsfas (fältfas B) som i princip innebar att uppföljningen av vissa anläggningar in-
skränkte sig till inrapporterade data från försöksvärdarna. (Det modifierade programmet be-
slutades av Jordbruksverket 950629).  

Jordbruksutskottets betänkande innebar också att lägesrapporten 1995 slopades men att en 
mer fyllig rapport i form av en kontrollstation skulle lämnas 1996. Näringens representanter 
presenterade ett kommande omsorgsprogram för värphöns och förklarade att äggimporten 
från Finland var besvärande för näringen. Forskarrapporterna handlade om fjäderplockning, 
kannibalism och gruppstorlek (L. Keeling), beteendestudier (K. Odén) och om klimatförsöken 
på Alnarp Södergård (G. Gustafsson). Vidare efterfrågades utredare för det avslutade tvååriga 
forskningsprogrammet (Thorkil Ambrosen fick senare uppdraget) samt redovisades att JBT, 
SLU, fått pengar till en bygghandbok (sk. systemlösning) för höns i lågbeläggningssystem 
och att en utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av burförbudet pågick vid SLU. 

Mötet i november 1995 ägnades bl.a. åt Kontrollstation 1996. Förslag till disposition presen-
terades och arbetsuppgifter delades ut. Oli hade överklagat Jordbruksverkets beslut om fort-
satt provning i fältfas B men efter syn på Toftanäs avslogs överklagandet av Kammarrätten. 
För första gången började funktionskrav i stället för burförbud att diskuteras mer ingående. 
Näringen hade uppvaktat EU-kommissionen med anledning av importen av ägg från Finland, 
dock utan resultat. 18 hönsomgångar i Oli-systemet var klara och ansvariga forskare medde-
lade att de i slutrapporten skulle rekommendera fortsatt provning. Skälet var att resultaten inte 
var godtagbara, framför allt när det gällde dödlighet och befjädring.  
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7.3 År 1996 
7.3.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Den 28 februari 1996 inbjöd Jordbruksverket till en diskussion om Smutsägg – omfattning 
och orsaker i Jönköping. Problem hade uppstått med fodret både i buranläggningar och i sy-
stemen för frigående höns. Hönsen fick lös avföring vilket innebar att burgaller och nätgolv 
blev igensatta och både ägg och höns blev smutsiga. I pressen och i andra sammanhang skrev 
man att de många problem som konstaterats i högbeläggningssystemen berodde på fodret. På 
mötet deltog representanter från foderindustrin, SLU, Jordbruksverket (foderkontrollen och 
djurmiljö) och äggproducenter. Ändringar i fodrets sammansättning och värmebehandling 
medförde att problemen minskade efterhand. 

Efter ett omfattande förarbete med många inblandade och ingående diskussioner lämnade 
Jordbruksverket den 1 april 1996 rapporten Värphöns- Kontrollstation 1996 (Rapport 1996:6) 
till regeringen. Rapporten hade presenterats för Jordbruksverkets styrelse den 28 mars. 

I rapporten beskrevs i tre scenarier hur utvecklingen av svensk äggproduktion skulle kunna 
utvecklas. 

Scenario 1 Burhönsförbudet kvarstår. Inga dispenser, sista insättningen i traditionella burar 
skulle ske i september 1997. 

Scenario 2. Burförbudet kvarstår för investeringar när det gäller traditionella burar. Individu-
ella tidsbegränsade dispenser skulle ges för redan befintliga anläggningar som uppfyllde vissa 
djurskyddsmässiga krav. Möjligheterna för utveckling av andra alternativ skulle öka. 

Scenario 3. Hönshållning i nuvarande bursystem tillåts i avvaktan på ett nytt gemensamt be-
slut inom EU. Krav på 600 cm2 per höna kvarstår. Nyinvesteringar i traditionella burar borde 
åter tillåtas. (EU-scenariot).  

Jordbruksverket förordade scenariot 2 men för att genomföra det krävdes vissa åtgärder. 

Jordbruksverket föreslog två åtgärder som nödvändiga för att ge svensk produktion rimliga 
ekonomiska förhållanden  

1. Funktionskrav skulle införas i djurskyddsförordningen i stället för burförbud. 
2. Dispenser skulle ges för traditionella burar under en övergångsperiod. 

Övriga förslag var införande av ett investeringsstöd, ökade satsningar på utbildning och råd-
givning, fortsatt satsning på forskning, en korrekt information till konsumenterna så det klart 
skulle framgå i vilket system ägg var producerade samt införandet av ett stöd till marknadsfö-
ring av ägg från frigående höns. Sverige borde också aktivt verka för att funktionskrav när det 
gäller inhysning av höns införs i alla EU-länder och att EU:s märkningskrav skulle anpassas 
till svenska förhållanden. 

Jordbruksverkets rapport medförde en rad aktiviteter och debatten för och emot burförbudet 
blev intensiv.  

Jordbruksutskottet anordnade den 21 maj 1996 en utfrågning angående den svenska äggpro-
duktionen i anslutning till Jordbruksverkets rapport. Utfrågningen var inte offentlig. Inbjudna 
var Jordbruksverket, forskningen (Bo Algers, Ingvar Ekesbo, Kristina Odén, Ragnar Tauson), 
producenterna genom SFS-Svenska Ägg och Olisystem AB, Värnamo. 

I tidningens Lands ledare den 10 maj 1996 skrev man under rubriken ”Oförsonlighet riskerar 
svensk äggnäring” följande: Jordbruksverket presenterade för en tid sedan på regeringens 
uppdrag sin rapport Värphöns, kontrollstation 1996. Det i vanliga fall så utskällda verket har 
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här presenterat ett både insiktsfullt och väl avvägt material som förenar strävan efter att bätt-
re tillgodose djurens naturliga behov med konsumenternas krav. Ska svensk äggnäring kunna 
klara hemmamarknaden måste man kunna producera billiga ägg, som håller importen stång-
en liksom klara efterfrågan på ägg från en liten men växande skara konsumenter som med 
hänvisning till miljö och kvalitet är beredda att betala ett merpris. Båda sidor har anledning 
att sluta upp kring detta synsätt. De producenter och forskare som fortsätter att framträda i 
reportage som ensidigt hävdar den egna metodens välsignelse tar därför på sig ett enormt 
ansvar. 

Inför regeringens ställningstagande inkom ett flertal skrivelser och många uppvaktningar ägde 
rum. Flera seminarier och möten anordnades. Sveriges Konsumentråd och Konsumenter i 
Samverkan anordnade ett seminarium Konsumentkrav på äggproduktionen den 13 juni. Stif-
telsen Svensk Lantbruksforskning (SLF) inbjöd till ett seminarium i september Var står höns-
forskningen idag? I oktober anordnade Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) ett 
seminarium Framtidens inhysningssystem för höns. Efter seminarium på KSLA inbjöd jord-
bruksminister Annika Åhnberg till ett samtal om alternativ till burhållning av värphöns som 
ett led i regeringens arbete att ta fram en skrivelse till riksdagen med anledning av Jordbruks-
verket rapport Kontrollstation 1996. 

I Dagens Nyheter den 30 november 1996 fanns ett öppet brev till Annika Åhnberg ”Svik inte 
löftet om burförbud” som undertecknats av 31 personer som representerande forskningen, 
djurskyddet och politiken. Bland dem som skrivit under fanns Astrid Lindgren, Birger Schla-
ug och Gudrun Schyman.  

Annika Åhnberg skriver i sin memoarbok Isprinsessa 1999 följande om regeringens svåra 
ställningstagande till burförbudets vara eller icke vara hösten 1996: Man borde inte ha sneglat 
så mycket på kortsiktiga politiska vinster utan mer på långsiktiga möjligheter. Istället för ett 
totalt förbud, som aldrig blev av, så borde man med lock och pock ha givit incitament till nya 
produktionsformer. Då hade man fått till stånd ett samarbete med de producenter, som var 
villiga att tänka nytt och konsumentanpassat. Istället retade man upp så gott som alla produ-
center och fick dem att lägga sin kraft och energi på att motarbeta beslutet istället för på för-
ändringsarbete. Och konsumenterna lät sig invaggas i en skön trygghet. Nu har staten tagit 
på sig mitt konsumentansvar igen. Nu kan jag lugnt köpa det som finns i butiken. Inte behöver 
jag själv engagera mig i detta. Så behagligt! Att tillhöra världens mest utvecklade land, när 
det gäller god djuromsorg utan att det kostar på alls. Det paradoxala är att förändringen 
antagligen hade blivit större om ambitionen varit lägre. 

Regeringen överlämnade den 5 december 1996 en skrivelse till riksdagen om Alternativ till 
traditionell burhållning av höns (skr.1996/97:64). Vid presskonferensen i samband med över-
lämnandet av skrivelsen deltog förutom Annika Åhnberg, Ragnar Tausson och Bo Algers från 
SLU. 

I skrivelsen framhöll regeringen att förbudet mot traditionella burar skulle kvarstå och kom-
pletteras genom att funktionskrav infördes i 9 § i djurskyddsförordningen(1988:539). De vä-
sentligaste funktionskraven vid inhysning av värphöns var tillgång till värprede, sittpinne och 
sandbad. Dessutom skulle inhysningen ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestör-
ningar hölls på en låg nivå. Dispens från delar av funktionskraven förutsattes kunna ges för en 
begränsad tid för traditionella burar som uppfyllde högt ställda djurhälso- och djurskyddskrav. 
Takten i avvecklingen av traditionella burar skulle bli beroende av hur bra anläggningen var 
från djurhälso- och djurskyddssynpunkt. Jordbruksverket fick i uppdrag att utarbeta en ak-
tionsplan som gick ut på att de traditionella burarna successivt skulle bytas ut mot andra 
hönshållningssystem till dess att inga sådana burar fanns kvar. 
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Annika Åhnberg skrev på Dagens Nyheters debattsida den 9 december 1996: Att halsstarrigt 
hålla fast vid beslutet om att alla former av burar ska vara borta den 1 januari 1999 - oavsett 
konsekvenserna - är inte ett kraftfullt fasthållande av viktiga principer, det är ett svek mot 
visionen om bättre djurmiljö. Dessutom innebär det förlust av arbetstillfällen. Äggnäringen 
heltidssysselsätter i dag 2 200 personer och på deltid ytterligare ett par tusen. 

Astrid Lindgren tyckte att det var ”fisigt” att ta tillbaka presenten. Gudrun Lindvall (mp och 
ledamot i riksdagens jordbruksutskott) skrev en lång debattartikel i Länstidningen, Södertälje. 
Artikeln inleddes med orden: Jordbruksminister Annika Åhnberg har lagt ett förslag, som i 
praktiken tar bort det förbud att ha höns i bur från januari 1999, som beslutats tidigare. Det 
är illa nog, men att försöka försköna förslaget med en uppsjö av undanglidande formulering-
ar, felaktigheter och förtal gör inte saken bättre. 

Annika Åhnberg skrev sedan i sin memoarbok 1999. Beslutet i sig – som var ett bra beslut, 
ungefär vad som borde ha gjorts från början – och diskussionen som det gav upphov till gjor-
de att intresset tog fart. Och utvecklingen fortsatte i rätt riktning. 

Jordbruksdepartementet begärde i skrivelse (Jo 96/668) den 15 november synpunkter på ett 
förslag hur tillsyn och kontrollinsatser borde lösas kortsiktigt när det gäller tillsynen över 
marknadsförordningar av ägg och fjäderfäkött m.m. Det beslutades sedan att Jordbruksverket 
skulle ha ansvaret för tillsyn och kontroll på gårdsnivå medan Livsmedelsverket skulle ha 
tillsyn på packerier och i handeln. 

EU-kommissionen (Directorat – General for Agriculture VI/BIL:2) avlämnade i december 
1996 Report on the Welfare of Laying hens av Scientific Veterinary Committee, Animal Wel-
fare Section. 

7.3.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten 960207 Arbetarskyddsstyrelsen (SJV per tel) 
under 1996  960306 Lundsbrunn 
  961106 Jordbruksverket 

Inkommet material till Kontrollstation 1996 presenterades och diskuterades på mötet i februa-
ri 1996. Eftersom det inte bedömdes möjligt att genomföra omställningen till 1999 tillsattes 
tre minigrupper med uppdrag att analysera konsekvenserna för den svenska äggproduktionen i 
tre tänkta framtidsscenarier, se föregående avsnitt. I korthet var dessa (1) att burhönsförbudet 
kvarstod och att inga dispenser gavs, (2) att förbudet kvarstod men att individuella dispenser 
gavs och (3) att nuvarande bursystem tilläts i avvaktan på nya gemensamma EU-regler. Dessa 
scenarier skulle presenteras i kontrollstationen. I rapporten skulle också det stora behovet av 
utbildning och rådgivning tas upp. Bo Algers ansåg att tillsynen av hönsen i buranläggningar-
na var otillräcklig och med anledning av detta tillsattes en arbetsgrupp (Eric Magnusson, Jan 
Svedberg och Peter Lundqvist) för att utreda frågan. Från fältet rapporterades det att intresset 
för högbeläggningssystem hade avtagit. 

Mötet på Lundsbrunn i mars 1996 ägnades nästan helt åt Kontrollstation 1996. Senare förkla-
rade representanterna för djurskyddsorganisationerna att de inte ställde sig bakom avsnittet 
om scenarier i rapporten. 

På mötet i november 1996 konstaterades att Kontrollstation 1996, som lämnats till regeringen 
den 1 april, resulterat i många diskussioner och möten om den framtida hönshållningen. Den 9 
december översändes regeringens skrivelse i ärendet till riksdagen. Hög beredskap inför re-
geringens och riksdagens ställningstagande anbefalldes. Övrigt av intresse var att märknings-
reglerna hade skjutits upp till den 1 januari 1998, att EU-reglerna för ekologisk produktion 
skulle vara klara 1 januari 1997 (blev klara 990719), att JBT:s systemlösningar om lågbelägg-
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ningssystem skulle vara klara vid årsskiftet, att hönsforskningsprogrammet skulle kunna fort-
sätta, att näringens omsorgsprogram nu hade testats i fält (E- och N-län) och att försök med 
uterum skulle påbörjas hos P. Wejåker, Morgongåva, och S. Rabb, Krylbo.  

Eventuell ny teknikprovning av inredda burar diskuterades. Eftersom försök med dessa burar 
hade pågått på Lövsta, SLU, i fyra år ansåg flertalet att provningen kunde gå in i fältfasen 
direkt. Avvikande mening hade representanten för djurskyddet. Åsa Odelros hade engagerats 
som rådgivare för ekologisk produktion. Från ny teknikprovningarna rapporterades bl.a. att 
byte av redena i Oli-systemen hade medfört att antalet fellagda ägg och dödligheten hade 
minskat. 

7.4 År 1997 fram till april 
Inför Jordbruksutskottets beslut anordnade Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök 
en namninsamling. På varje papper där det fanns plats för ca 20 namnunderskrifter stod: 

Släpp ut hönsen! I början av året kommer ni i jordbruksutskottet att ta ställning till frågan om 
att behålla burhönsförbudet 1999 eller att skjuta upp förbudet i ytterligare fem år. Jag tycker 
att förbudet ska genomföras 1999 som planerat. Det går om bara viljan finns! Jag vill ha ägg 
från frigående höns hellre än från burhöns, och jag är beredd att betala några kronor mer. 
Med vänlig hälsning ….  

På namnlistan fanns bilder på burhöns och på jordbruksminister Karl-Erik Olsson. Under hans 
bild stod Jordbruksminister Karl-Erik Olsson har inte böjt sig för burmaffians krav, utan står 
fast vid beslutet att hönsen ska ut 1999. 

Jordbruksutskottet anordnade en offentlig utfrågning om alternativ till traditionell burhållning 
av höns inför sitt betänkande den 6 februari 1997. Mötet leddes av utskottets ordförande Len-
nart Dalerus. I möte deltog 22 riksdagsledamöter och 42 inbjudna gäster. Från Jordbruksver-
ket deltog Agneta Brasch, Christer Nilsson och Anna Olsson. Agneta Brasch fick inleda mötet 
och redogjorde framför allt för hur verket hade tänk utforma dispensprogrammet om riksda-
gen beslutade enligt regeringens förslag. 

Jordbruksutskottet skrev sedan i sitt betänkande (bet.1996/97 JoU 9) som behandlade reger-
ingens skrivelse och 9 motioner att utskottet inte hade några invändningar mot regeringens 
bedömningar i skrivelsen. Det fanns dock 10 reservationer i betänkandet. 

Den 10 april 1997 ändrades 9 § i djurskyddsförordningen(1988:539). Ändringen trädde i kraft 
den 15 maj 1997 och innebar att inredda burar för värphöns blev ett tillåtet alternativ till tradi-
tionella hönsburar. Paragrafen fick följande lydelse  

9 § Höns för äggproduktion får inte inhysas i andra burar än sådana som uppfyller 
hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt 
att dödlighet och beteendestörningar hålls på en låg nivå. 

Kraven i första stycket gäller även för andra inhysningsformer. 

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall inhysas. Om 
det finns särskilda skäl får Jordbruksverket i enskilda fall medge undantag från första 
stycket i enlighet med föreskrifter som meddelas av verket. 
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7.5 Rådgivning, information och seminarier under perio-
den 

Osäkerheten om den framtida inhysningen kom att påverka även rådgivningen och informa-
tionsverksamheten under denna period. De längre kurser som anordnades på naturbruksgym-
nasierna/lantbruksskolorna hade svårt att få deltagare. Detta berodde säkert på att framtiden 
bedömdes som osäker. 

Intresset för det som kallades lågbeläggningssystem ökade och i oktober 1995 anordnades en 
kursdag för länsveterinärer och byggnadskonsulenter Att bygga för golvhöns i Alnarp (43 del-
tagare) där erfarenheterna från dessa system presenterades. 

Institutionen för husdjurshygien, SLU, Skara, startade från och med år 1993 möten på Simma-
torps Herrgård, Skara för försöksvärdarna inom programmet för utvärdering av ny teknik av-
seende system för frigående höns. Den första kursen hölls i november 1993. Mötena hölls 
som tvådagarsseminarier som dels innehöll en presentation av resultaten inom nyteknikprov-
ningen och dels föreläsningar om aktuella ämnen. Den andra kursen anordnades i februari 
1995 för försöksvärdarna men även forskare, andra äggproducenter, Jordbruksverket, m.fl. 
deltog (57 deltagare). 

Medel till rådgivning om ekologisk äggproduktion beviljades av Jordbruksverket inom ramen 
för medel till Utbildning – Information och Rådgivning (UID-medel) inom Miljöprogrammet. 
Intresset för ekologisk äggproduktion ökade starkt under perioden och inrättandet av rådgiv-
ningstjänsten, som innehades av Åsa Odelros, betydde mycket för utvecklingen. 

En relativt omfattande informations- och studiebesöksverksamhet bedrevs också av SLU i 
anslutning till universitetets forsknings-, försöks och utvecklingsverksamhet inom området. 

Jordbruksverket, SLU, Kronägg, KSLA, Konsumenter i samverkan m.fl. anordnade under 
perioden seminarier för forskare, politiker och producenter. De dominerade frågorna var in-
hysningen och de problem som framkommit i ny teknikprovningen samt kommande beslut av 
regering och riksdag med anledning av kontrollstationerna. Intresset från andra länder var 
också stort och forskarna fick informera om de svenska erfarenheterna på internationella kon-
ferenser och kongresser. De många offentliga utfrågningarna bidrog också till spridning av 
information om forskningsresultat och både positiva och negativa erfarenheter. 

Den 18 april 1994 anordnade Djurskyddsförbundet Animalia från Finland en studieresa med 
nio deltagare till Sverige där bland andra studieobjekt Dala gård utanför Linköping besöktes. 
Resultat från gårdens hönshållning hämtades in inom ramen för ny teknikprovningen av Oli-
systemet. På eftermiddagens diskussioner medverkade Jordbruksverket. 

Den 15 november och 16 november 1994 anordnade Kronägg och Jordbruksverket två semi-
narier Seminar on Future Egg Production in Sweden med samma innehåll, ett i Helsingborg 
och ett på Arlanda där även utländska forskare medverkade. I oktober 1996 anordnade KSLA 
ett seminarium Framtida inhysningsformer för värphöns där jordbruksministern och ledamö-
ter från jordbruksutskottet tillsammans med forskare och producenter deltog. 

7.6 Sammanfattning av perioden 1994-april 1997 
I början av perioden förekom efterdyningar av den omfattande och stundtals stormiga debatt 
som Kontrollstation 1993 hade medfört. En ny lägesrapport lämnades i september 1994 och 
regeringen lämnade en ny skrivelse till riksdagen senare på hösten. I skrivelsen och i den 
kommande riksdagsdebatten diskuterades de begränsningar på 10 företag och 100 000 höns-
platser som beslutats om i programmet för ny teknikprovning av högbeläggningssystemen. 
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Familjejordbrukarna skrev till riksdagens revisorer och Jordbruksverkets generaldirektör blev 
polisanmäld och i bl. a. ATL debatterades livligt orsaken till varför Jordbruksverket inte änd-
rade i programmet.  

Efter moget övervägande beslöt Jordbruksverket att modifiera programmet så att fler företag 
kunde ingå i provningen. En fältfas B infördes som innebar mindre insatser från forskarna i 
anläggningar som deltagit med minst en omgång i provningen. Intresset för högbeläggnings-
systemen hade dock minskat vilket medförde att antalet nya företag i programmet blev be-
gränsat. De som nyinvesterade byggde i stället lågbeläggningsystem med högst 9 höns per m2 
som inte behövde genomgå en ny teknikprovning. Leverantörer till Konsum fick endast ha 
inhysningssystem med högst 7 höns per m2 om de ville använda märkningen ”sprättägg”. 

Vissa problem som hade konstaterats i ny teknikprovningarna började finna lösningar under 
perioden. Fodret fick en ändrad sammansättning och djurmaterialets betydelse blev allt klara-
re. Resultaten för bruna hybrider var sämre och det fanns också skillnader bland de vita hy-
briderna. Nya hybrider, som var mer anpassade till system för frigående höns, började komma 
på marknaden.  

Riksdagen begärde att kontrollstationen 1997 skulle tidigareläggas ett år. Jordbruksverket 
lade ner mycket förarbete för att kunna lämna en så genomarbetad analys som möjligt av den 
rådande situationen. I Kontrollstation 1996 presenterades tre scenarier, ett där burförbudet var 
kvar oförändrat, ett där burförbudet låg fast men dispenser skulle kunna ges till anläggningar 
som uppfyllde höga djurhälso- och djurskyddskrav och ett tredje där burförbudet togs bort i 
avvaktan på gemensamma EU-bestämmelser. Jordbruksverket förordade det andra scenariot. 

Regeringen gick på Jordbruksverket:s linje och föreslog att djurskyddsförordningen skulle 
ändras och att Jordbruksverket skulle kunna ge dispenser i befintliga anläggningar som upp-
fyllde höga djurhälso- och djurskyddskrav. Regeringen gjorde den bedömningen att i annat 
fall skulle svensk äggproduktion försvinna och ersättas av ägg producerade i andra länders 
bursystem. Återigen blev debatten våldsam. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens 
förslag och djurskyddsförordningen ändrades i april 1997. Positivt under perioden var forsk-
ningsprogrammen som medförde att den svenska forskningen om alternativa inhysningsmeto-
der för höns blev känd och uppskattad runt om i världen och gav värdefulla underlag för de 
svåra politiska besluten. 
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8 Perioden maj 1997-2003 
8.1 År 1997  
8.1.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Ändringen i 9 § djurskyddsförordningen(1988:539) trädde i kraft den 15 maj 1997 och inne-
bar att inredda burar för värphöns blev ett tillåtet alternativ till traditionella hönsburar och att 
Jordbruksverket hade möjlighet att ge dispens för fortsatt djurhållning i anläggningar med 
traditionella burar även efter 1999. Genom ändringen fanns det nu också förutsättningar för 
ny teknikprovning av inredda burar i fält. Jordbruksverket fick också bemyndigande att före-
skriva om avgifter för ärenden som gällde dispenser från djurskyddslagen. 

Den 19 juni fastställdes Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1997:71) om undantag från 
kravet att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hön-
sens behov av rede, sittpinne och sandbad. Enligt dessa föreskrifter kunde undantag ges för 
besättningar som uppfyllde högt ställda djurskyddskrav, vilket skulle kontrolleras vid besikt-
ning enligt ett av Jordbruksverket fastställt dispensprogram. Enligt dispensprogrammet kunde 
en producent få dispens högst tre omgångar efter den 1 januari 1999. Varje anläggning måste 
vid besiktningen uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser samt uppnå vissa uppsatta pro-
centsatser med avseende på bl. a. djurhälsa, teknik och skötsel. Producenten skulle dessutom 
vara ansluten till ett av Jordbruksverket godkänt omsorgsprogram. Se vidare avsnitt 12.4. 

Initiativet till ett omsorgsprogram hade tagits av SFS - Svenska Ägg redan 1994 och Jord-
bruksverkets dispensprogram byggde på detta program. Målet med dispensprogrammet var att 
garantera en god djurhälsa och en hög kvalitet på de ägg som producerades i Sverige. Pro-
grammet innebar att nya besiktningar skulle utföras en gång under varje hönsomgång hos de 
producenter som fått dispens att fortsätta med äggproduktion i de gamla burarna. Detta för att 
kontrollera att den höga nivå som uppmätts under besiktningen bibehölls. 

Jordbruksverket anställde fyra besiktningsmän (3 män och 1 kvinna) för att klara den omfat-
tande mängd ansökningar om dispenser och besiktningar som inkom, se vidare avsnitt 10. 
Kurser och genomgångar anordnades för besiktningsmännen för att få en så lika bedömning 
som möjligt. Totalt besiktades 578 anläggningar under 1997 och 1998. Gränserna/villkoren 
för hur många dispensomgångar som skulle medges fastställdes av Jordbruksverket genom 
beslut den 4 december 1997. Av anläggningarna höll 65 % så hög standard att de kunde få 
dispens i tre omgångar. Besiktningarna var avgiftsbelagda. 
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Fig 8.1. Rådgivare Eva von Wachenfelt fotograferad efter väl förrättat samordningsmöte med 
besiktningsmännen. Foto: Christer Nilsson 

I Jordbruksverkets regleringsbrev för 1997 framgick att av anslaget till Djurskyddsfrämjande 
åtgärder fick 500 000 kr användas till rådgivning. Jordbruksverket tillsatte den 1 juli en rådgi-
vare, Eva von Wachenfelt, på en 60-procentig tjänst men med fortsatt placering i Alnarp, 
SLU. 

Inför införandet av EU:s frivilliga äggmärkningsregler 1998 fastställde Jordbruksverket före-
skrifter (SJVFS 1997:78) om avgifter för kontroll av äggproduktion samt skyldighet att lämna 
uppgifter enligt EU:s handelsnormer för ägg (förordning (EEG) nr 1907/90 och förordning 
(EEG) nr 1274/91). 

Enligt märkningsreglerna var följande märkningar tillåtna (på förpackningar): 

a) Ägg från utehöns, högst en höna/10 m2 

b) Ägg från utehöns, högst en höna/2,5 m2 

c) Ägg från frigående höns inomhus, högst 7 höns/m2 

d) Ägg från frigående höns inomhus, fler än 7 höns/m2 

e) Ägg från burhöns 
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8.1.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten  970521 Jordbruksverket 
under 1997   971030 Jordbruksverket 

I samband med ändringen av 9 § djurskyddsförordningen fick Jordbruksverket i uppdrag att ta 
fram en aktionsplan för omställning av värphönshållningen i Sverige.  

Jordbruksverket ansåg att det fanns behov att även fortsättningsvis ha hjälp av en referens-
grupp men eftersom arbetsområdet hade utvidgats bedömdes det vara meningsfullt att ombil-
da referensgruppen. Efter inbjudan till de olika intresseorganisationerna att utse representanter 
fick referensgruppen från 1997 följande sammansättning. 

SLU    3 repr. Ragnar Tauson, Gösta Gustafsson, 
    Lotta Ekstrand (senare Berg) 
SVA   1 repr. Oddvar Fossum 
Sveriges djurskyddsföreningar (SDR) 1 repr. Jan-Olof Rönnegård 
Nordiska Samfundet mot   
plågsamma djurförsök (NSMPD)   1 repr. Kristina Odén 
Svensk Fjäderfäskötsel, allmänt 1 repr. Per-Olof Sallin 
                 , alternativkom. 1 repr.  Magnus Bolin 
Arbetarskyddsstyrelsen  1 repr.  Kerstin Andersson (senare Lindberg) 
Konsumenter i samverkan 1 repr. Birgitta Carlsson 
Svenska Lantarbetarförbundet 1 repr. (svarade ej på inbjudan) 

Från Jordbruksverket deltog Agneta Brasch (ordförande), Christer Nilsson (sekreterare), Ma-
ria Nyström samt adjungerade representanter från marknadsenheten (vanligen Börje Karlsson 
med någon medarbetare). 

På mötet i maj 1997 informerades om att Jordbruksverkets förslag på dispensföreskrifter var 
ute på remiss. Andra pågående aktiviteter var att Jordbruksverket höll på att anställa besikt-
ningsmän för besiktning av anläggningar som sökte dispens från kravet på rede, sittpinne och 
sandbad. Eftersom dispens endast kunde medges i enskilda fall var det nödvändigt att varje 
anläggning besiktigades. Besiktning skulle ske enligt ett särskilt besiktningsprogram som höll 
på att färdigställas. Besiktningsmännen skulle också göra besiktningar för äggmärkning. Vi-
dare informerades om kommande rådgivartjänster. Ny teknikprovningarna av högbelägg-
ningssystem var inne i slutfasen och prövning av godkännande började närma sig. 

Vid mötet i oktober 1997 informerades om att Eva von Wachenfelt, JBT, hade anställts som 
rådgivare. Fyra besiktningsmän, varav en kvinna, hade anställts och dispensbesiktningarna 
var i full gång. Dock hade gränserna/villkoren för hur långa dispenser som skulle medges 
(från 0 till 3 hönsomgångar) ännu inte lagts fast. Besiktningarna för märkning av ägg pågick 
parallellt och den 1 januari 1998 skulle bestämmelserna för den frivilliga märkningen träda i 
kraft. 

Slutrapporterna för ny teknikprovningen av högbeläggningssystemen var klara eller skulle 
vara klara inom kort. På Lövsta hade en ny typ av inredd bur installerats, Big Dutchman Avi-
plus. I andra försök på Lövsta hade konstaterats att hos höns i burar började hackning uppträ-
da vid gruppstorlekar över 14-16 höns och att bruna hybrider var mer hackningsbenägna än 
vita. Föreningen Svenska Frigångshöns hade bildats och önskade få en representant i refe-
rensgruppen.  
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8.2 År 1998 
8.2.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Den 1 januari 1998 blev EU:s märkningsregler för ägg gällande i Sverige. Regler var dock 
frivilliga men den äggproducent, som önskade ange vilket produktionssystem äggen var pro-
ducerade i, måste använda någon av de klasser som redovisats i avsnitt 8.1.1. Jordbruksver-
kets personal ansvarade för inbesiktning av de anläggningar som önskade märka äggen samt 
för den kontroll som skulle göras en gång varje hönsomgång. 

Under 1997 presenterade EU-kommissionen ett förslag om nya minimiregler för värphöns 
baserat på en rapport från Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén. Förslaget diskutera-
des i parlamentet och i olika arbetsgrupper. Svenska representanter i rådsarbetsgruppen var 
Ingrid Mossberg från Jordbruksdepartementet och Christer Nilsson från Jordbruksverket. Ma-
joriteten av medlemsstaterna kritiserade förslaget eftersom det innebar ökade kostnader för 
producenterna och högre priser för konsumenterna vilket i sin tur kunde medföra importer 
från tredje land. Frågan var uppe i Coreper och ministerrådet i september 1998. 

Justitieombudsmannen (JO) meddelade i ett beslut den 3 april 1998 att JO inte kommer att 
utreda en anmälan som gällde en artikel i Metro där det stått att Jordbruksverket meddelar 
”dispenser” på löpande band för hönsfarmare som ej ”hunnit” anpassa verksamheten. Moti-
veringen till beslutet var ”att det tar tid att ställa om en hel bransch”. Anmälaren hade ifråga-
satt förfarandet med hänvisning till att det kommande förbudet varit känt i 10 år. 

Den 28 september 1998 fastställde Jordbruksverket provningsprogrammet för inredda burar 
och i slutet av samma månad godkändes de tre fabrikaten för högbeläggningssystem som ge-
nomgått ny teknikprovningen: Oli-Voletage, Marielund och Vencomatic. Systemen kunde 
därefter, om vissa villkor var uppfyllda, installeras fritt. Ett villkor var att tillåten beläggning 
knöts till näringens omsorgsprogram. 

Jordbruksverket fick två nya regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 1999. Utvecklingen 
inom äggproduktionen och arbetet med avveckling av nuvarande burhållningssystem skulle 
redovisas senast den 1 mars 1999 och kvalitativa och kvantitativa mål för den ekologiska pro-
duktionen senast den 1 juni 1999. 

8.2.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten  980219 Funbo/Lövsta, SLU 
under 1998   980514-15 Visby 
   981022 Pelle & Lisa, Nälden 

År 1998 inleddes med ett möte på Funbo/Lövsta där Ragnar Tauson förevisade pågående för-
sök och bl.a. konstaterade att det är stor skillnad på hur olika hybrider fungerar i olika system. 
Det framfördes idéer om att blåsa liv i den gamla hönskontrollen eftersom hybriderna uppvi-
sade så olika resultat i systemen för frigående höns.  

Dispensbesiktningarna fortgick på ett bra sätt även om vissa producenter ansåg sig bli felbe-
dömda. För att likrikta besiktningarna hade besiktningsmännen träffats på två samordnings-
möten (Skara och Bergdala). Gränserna/villkoren för hur många dispensomgångar som skulle 
medges hade fastställts av Jordbruksverket genom beslut den 4 december 1997. Flera ledamö-
ter framförde kritik mot dispensgränserna, bl.a. befarades äggbrist och import.  

Ny teknikprovningarna av Oli-Voletage och Marielundsystemet var slutförda och redovisades 
av ansvariga forskare. Oli-systemet hade främst problem med dålig fjäderdräkt och hög död-
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lighet och Marielundsystemet med fotbölder. Utkast till godkännande av högbeläggningssy-
stemen presenterades och diskuterades. 

Eva von Wachenfelt och Eric Magnusson hade genomfört en välbesökt hönskurs i Västergöt-
land. Övriga punkter som avhandlades var bl.a. ny lägesrapport 1999, EU:s värphönsdirektiv 
som höll på att utarbetas, den försämrade arbetsmiljön i de nya systemen och att Pelle Sallin 
skulle bli först i landet med inredda burar för provning i fältfasen. Burar från AB 
Br.Victorsson skulle levereras vecka 21. 

 
Fig 8.2. Några av referensgruppens ledamöter på besök hos Magnus Bolin. Från vänster Lot-
ta Ekstrand (Berg), Niclas Damm, Kerstin Lindberg, Gösta Gustafsson och Kristina Odén. 
Foto:Christer Nilsson 

Gotlandsmötet inleddes med studiebesök hos Magnus Bolin, som var en av de första som 
skaffade ett Oli-system. Stor del av mötet ägnades åt att diskutera villkor för godkännande av 
högbeläggningssystemen. Bl.a. Sallin, Fossum, Tauson och Gustafsson ifrågasatte ett gene-
rellt godkännande av högbeläggningssystemen eftersom systemen på flera punkter inte klarat 
de uppsatta ribborna vilket framgår av uppställningen på nästa sida.  
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Antal  System 

hönsom- 
gångar 

anlägg- 
ningar 

avdel- 
ningar 

Områden där uppsatta nivåer/ribbor inte klarats

Oli-Voletage 26 10 12 >9 % dödlighet i 71 % av omgångarna (äggle-
dar-, bukhinneinflammation, kloakkanniba-
lism). 
Befjädring ej godtagbar i någon omgång. 
13,3 % fellagda ägg i dubbelreden, 3,4 % i en-
kelreden, 1,2 % i koloni-/kollektivreden.  

Vencomatic 25 10 14 >9 % dödlighet i 42 % av omgångarna (ut-
märgling, äggledar-, bukhinneinflammation, 
kloakkannibalism). 
Befjädringen ej godtagbar i flertalet omgångar. 

Marielund 21 5 7 Fothälsa ej godtagbar i flertalet omgångar. 
Fellagda ägg ej godtagbart i vissa omgångar. 

 

Det positiva med systemen var att hönsen kunde utföra betydligt fler naturliga beteenden än i 
traditionella burar. Slutsatsen av diskussionen blev att beslut om godkännande skulle skrivas 
för varje fabrikat och att besluten skulle inledas med en utförlig redovisning av provningsre-
sultaten. Villkoren för godkännande skulle vara likartade för alla fabrikat. Flera ledamöter var 
positiva till att knyta tillåten beläggning till ett omsorgsprogram som det ankom på näringen 
att utarbeta (i slutet av september 1998 godkände Jordbruksverket samtliga ny teknikprovade 
högbeläggningssystem. Ett villkor var att tillåten beläggning knöts till näringens omsorgspro-
gram. Jordbruksverkets totala kostnad för ny teknikprovningen av högbeläggningssystemen 
uppgick till nära 8,6 miljoner kr. Besluten om godkännande innebar samtidigt att nya högbe-
läggningssystem som uppfyllde villkoren inte behövde förprövas som ny teknik. Statistik över 
både märknings- och dispensbesiktningar delades ut. 30-40 dispensbeslut hade överklagats 
eftersom man ville ha längre dispens. Sallin förutspådde överskott på ägg.  

Förslag på anpassning av provningsprogrammet till inredda burar redovisades av Tauson. Den 
28 september 1998 fastställde Jordbruksverket provningsprogrammet för inredda burar. Om-
fattningen av den experimentella fasen och fältfasen var densamma som för högbeläggnings-
systemen och Jordbruksverket svarade som tidigare för ersättningen till de provningsansvari-
ga forskarna och för viss ersättning för försöksvärdarnas merarbete. De registreringar och 
studier som skulle göras modifierades något jämfört med programmet för högbeläggningssy-
stemen. Framför allt gällde detta beteendestudierna. De godtagbara nivåerna (s.k. ”ribborna”) 
ändrades också något. Parametern och nivån för befjädring på bröst och buk togs bort och 
ammoniakgränsen sänktes från 25 till 10 ppm (parts per million). Prövning av godkännande 
kunde tidigast ske när resultat från 8 produktionsomgångar i fältfasen förelåg. För burar som 
liknade varandra kunde antalet omgångar reduceras för fabrikat som kom in senare i prov-
ningen. I praktiken kom fyra produktionsomgångar per fabrikat att tillämpas. 

Mötet i oktober 1998 var förlagt till Pelle & Lisas anläggning i Nälden där inledningsvis bl.a. 
inredda burar i praktisk drift studerades. Ny teknikprovningarna av burarna var i gång och 
bl.a. hade fler knäckägg än i traditionella burar noterats. AB Br. Victorsson hade vid mötes-
tillfället sålt 5 fältfasanläggningar. Big Dutchman-buren skulle vara klar för fältfas i februari 
1999. 
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Under mötet informerades om att dispensbesiktningarna beräknades vara klara innan årsskif-
tet. Regeringen hade anslagit 2,5 miljoner kronor för marknadsföring och information om 
alternativproducerade ägg. I samband härmed hade SKOP utfört en undersökning av konsu-
menternas attityder till hur äggen var producerade. 64 % av de intervjuade uppgav att de of-
tast köper ägg från frigående höns. I verkligheten var förhållandet, intressant nog, det omvän-
da. Merparten av äggen i handeln kom från burhöns. Arbetarskyddsstyrelsens rapport 
”Dammexponering i djurstallar” presenterades liksom ett förslag till disposition av Lägesrap-
port 1999. I likhet med tidigare möten redogjorde forskarna för pågående projekt och Eva von 
Wachenfelt för kommande rådgivningskurser. 

8.3 År 1999 
8.3.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Jordbruksdepartementet anslog 2,5 miljoner kr i syfte att under 1999 

- informera konsumenterna om äggproduktion och olika system för hönshållning 
- klarlägga konsumenters inställning till alternativproducerade ägg 
- att motivera konsumenterna att göra val som främjar god djuromsorg 

Medlen kom främst att användas till Internetinformation, videofilmer och informationsblad, 
affischer och häften. De som fick tilldelning av medel var SLU, Hushållningssällskapens för-
bund, djurskyddsorganisationerna och Konsumenter i Samverkan men också enskilda perso-
ner. 

I början på februari skickade Jordbruksverket ut listor med alla av Jordbruksverket kända 
äggproducenter till berörda kommuner och länsstyrelser. Utskicket bestod av en lista över de 
producenter som fått dispens, över dem som meddelat avveckling och även över dem som 
enligt Jordbruksverket hade frigående höns. Ansvaret för att kontrollera att äggproduktionen 
upphörde i anläggningar med ej godkända bursystem eller när dispenstiden löpte ut låg på 
kommunernas miljö- och hälsokontor. 

Arbetet med EU:s nya hönsdirektiv fortgick under 1998-99. De svenska representanterna, 
Ingrid Mossberg från Jordbruksdepartementet och Christer Nilsson från Jordbruksverket, 
kunde under mötena med arbetsgruppen i Rådet informera om hur de alternativa systemen 
fungerade i praktiken och många representanter från andra medlemsstater visade intresse av 
att komma till Sverige på studiebesök. Det hela resulterade i att Jordbruksdepartementet bjöd 
in delegaterna (egentligen 1-2 experter från varje land) i den rådsarbetsgrupp, som arbetade 
med att ta fram minimistandarder för skydd av värphöns, till en studieresa i Sverige den 8-10 
februari 1999.  

Omkring 25 delegater från samtliga EU-länder anmälde sig till studieresan som började i Ös-
tersund med studiebesök hos Pelle & Lisa, Nälden, där bl.a. inredda burar i praktisk drift stu-
derades. Därefter fortsatte resan till Uppsala och SLU:s försöksstation Funbo/Lövsta där Rag-
nar Tauson och Linda Keeling informerade om den svenska forskningen på värphönsområdet 
och visade de pågående försöken med alternativa inhysningssystem. Som arrangör och enga-
gerad reseledare fungerade Jordbruksverkets chefsveterinär Bengt Nordblom. De sociala ar-
rangemangen bestod bl.a. i en gemensam middag med sång på Odalgården utanför Uppsala. 
Middagen hade föregåtts av bastubad med efterföljande ”änglabilder” i snön. Det kan antas att 
studieresan bidrog till att öka medlemsländernas och kommissionens förståelse för hur alter-
nativa inhysningssystem kunde utformas och fungera. Detta ledde i sin tur till att de svenska 
erfarenheterna i hög grad beaktades när bestämmelserna i hönsdirektivet slutligen utformades. 
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EU:s värphönsdirektiv trädde ikraft 3 augusti 1999 och skulle vara införlivat i medlemsstater-
nas lagstiftning den 1 januari 2002. 

 
Fig 8.3. Deltagarna på studieresan utanför kontorsbyggnaden på Funbo/Lövsta. Till vänster i 
ljus kappa står Linda Keeling och längst till höger i profil Ragnar Tauson i samtal med And-
rea Gavinelli från kommissionen. Foto: Christer Nilsson 

Ett problem som successivt blev allt större och akut i februari var slakt av uttjänta värphöns. 
Tidigare hade slaktkycklingslakterierna även tagit emot uttjänta värphöns som kunnat använ-
das till livsmedel. Slaktkycklingbranschen hade emellertid ökat och allt fler slakterier tog inte 
längre emot höns. Kronfågel i Skara hade meddelat att slakt av värphöns skulle gradvis mins-
kas för att helt upphöra 2000. Ett möte anordnades på Jordbruksverket den 23 februari 1999 
om det akuta problemet med slakt av höns. Under mötet diskuterades även vilka avlivnings-
metoder som användes och hur man tar hand om höns som inte hanteras så att de godkänns 
som livsmedel(avfall). Senare samma år startade näringen ett nytt slakteri för uttjänta höns i 
Håkantorp. 

Den 29 mars 1999 anordnade Jordbruksdepartementet ett seminarium om framtidens ägg på 
Skansen i Stockholm. Inbjudare var jordbruksminister Margareta Winberg. I inbjudan nämn-
des fyra frågor som skulle belysas under seminariet, nämligen Vad vet vi om dagens äggpro-
duktion? Hur ser framtidens äggproduktion ut? Vilka beteenden och behov har hönsen? Vilka 
alternativ till burar finns i dag? Margareta Winberg inledde och berättade om sin syn på ägg-
produktionen samtidigt som hon tillagade en omelett. Därefter redogjorde Agneta Brasch för 
de gångna 10 årens händelseutveckling. I dag är vi längre komna och mer överens löd den 
sammanfattande rubriken av anförandet i tidningen Fjäderfä 5.99. Forskarna redogjorde för de 
rön som hittills kommit fram. I lunchpausen var det vandring på Skansen med visning av 
lanthönsflockar. Seminariet hölls i en positiv anda och utan hätska anklagelser vilket kanske 
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var första gången i sådana här sammanhang när hönsen inhysning diskuterades med politiker 
närvarande. 

                                        
Fig 8.4. Enkelt recept på omelett. Källa: Utdelat material. 

Jordbruksverket redovisade den 19 maj 1999 på uppdrag av regeringen utvecklingen inom 
äggproduktionen och hur arbetet med att avveckla de nuvarande burhållningssystemen fort-
skred i Värphöns lägesrapport 1999 (rapport 1999:9). I uppdraget ingick att presentera en 
aktionsplan för hur de traditionella burarna successivt skulle bytas ut mot andra system. Jord-
bruksverket ansåg att informationen till konsumenterna borde öka, att märkning av ägg efter 
produktionssystem samt att utbildning av och rådgivning till producenterna och fortsatt forsk-
ning var viktigt för att få en positiv utveckling. Titeln på Pressmeddelandet som lämnades i 
samband med rapporten var: ”Konsumenterna styr hönornas framtid.” 

 
Fig 8.5. Avvecklingstakten 1999-2002 (procent av dispenserna). Källa:SJV-rapport 1999:9. 

Den 1 juli 1999 omorganiserades djuravdelningen på Jordbruksverkets. Ansvaret för bygg-
nadsfrågor och ny teknik överfördes från djurmiljöenheten till djurskyddsenheten. 

EU beslutade om rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa minimi-
normer för skyddet av värphöns. I direktivet fastställdes att det är förbjudet att bygga eller för 
första gången ta i bruk traditionella burar från och med den 1 januari 2003. All inhysning i 
traditionella burar förbjuds fr.o.m. den 1 januari 2012. I direktivet angavs att kommissionen 
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senast den 1 januari 2005 skulle presentera en rapport som bl.a. skulle beskriva olika inhys-
ningssystems inverkan på hönsens hälsa och åtföljas av lämpliga förslag.  

Jordbruksverket fastställde nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter 
(SJVFS 1997:78) om avgifter för kontroll av äggproduktion samt skyldighet att lämna uppgif-
ter enligt EU:s handelsnormer för ägg (SJVFS 1999:107). 

8.3.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möte   990407 Jordbruksverket 
under 1999   991125 Jordbruksverket 

På mötet i april 1999 informerade Jordbruksverket om att alla dispensbesiktningar var slutför-
da. 13 % av landets hönsplatser skulle försvinna. 60 ärenden hade överklagats men endast i 
fyra fall hade Jordbruksverkets beslut ändrats. 150 anläggningar med frigående höns hade 
besiktigats och godkänts för märkning av äggen med produktionssystem.  

Ny teknikprovningarna av inredda burar var i gång och två fabrikat (Br. Victorsson och Big 
Dutchman) var i fältfas. Två ytterligare ansökningar hade kommit in (Tape och Hellmann). 
Tape-buren för 28 höns ifrågasattes på grund av för stor gruppstorlek och någon provning av 
den buren startades aldrig. En tidsplan för provningarna presenterades. Representanterna för 
djurskyddet meddelade att de var emot alla typer av burar.  

Näringens omsorgsprogram för frigående höns och det nya programmet för höns i burar var 
nästan klara. Ett seminarium om Framtidens ägg på Skansen hade ägt rum och material från 
detta delades ut. Lägesrapport 1999 gicks igenom och forskarna uppmanades att inkomma 
med korta beskrivningar av pågående forskning. 

På mötet i november 1999 meddelades att Eva von Wachenfelt skulle sluta. Under hennes 2,5 
år som rådgivare hade 25-30 kurser av olika slag anordnats. Ny rådgivare skulle anställas. 

Dispenssituationen redovisades och det konstaterades att sista dispensen skulle löpa ut i de-
cember 2002. Eftersom många producenter ändrat sina planer efter det att dispensansökan 
lämnats in skulle en enkät skickas ut för att få ett grepp om den verkliga situationen. 

Ny teknikprovningarna av inredda burar fortgick men det konstaterades att tiden från det att 
burarna skulle kunde godkännas till dess att dispenserna löpte ut var mycket knapp. Företagen 
skulle tillfrågas om tillverknings- och monteringskapacitet. Forskarna rapporterade i vanlig 
ordning om pågående projekt. EU:s nya värphönsdirektiv diskuterades, bl.a. gångbredd och 
tillåtet antal våningar. Arbetarskyddsstyrelsens broschyr ”Så undviker du att andas in det far-
liga dammet” delades ut och det upplystes om JBT:s publikation ”Att arbeta med höns. En 
arbetsmiljöhandbok”. 

8.4 År 2000 
8.4.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Jordbruksverket skickade ut en enkät till samtliga äggproducenter. En analys av resultaten 
visade att dispenserna måste förlängas om inte svensk äggproduktion skulle riskera att slås ut 
eftersom tillgången på alternativa system både när det gäller system för frigående höns och 
inredda burar var mycket begränsad beroende på den tillverknings- och monteringskapacitet 
som fanns i Sverige. Mot denna bakgrund avsåg Jordbruksverket att göra ett tillägg i dispens-
föreskrifterna om förlängning av dispenserna och detta skulle redovisas på Jordbruksutskot-
tets utfrågning i mars. 
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Vid Jordbruksutskottets utfrågning den 7 mars 2000 presenterade Christer Nilsson och Leif 
Denneberg från Jordbruksverket de problem med omställningen som förelåg. Eftersom så 
många skulle ställa om samtidigt hade tillverkarna av inhysningssystem svårt att hinna tillver-
ka och montera i den takt dispenser gick ut. För att kunna hålla en jämn tillförsel av ägg till 
den svenska handeln gjorde Jordbruksverket bedömningen att ytterligare dispenser måste be-
viljas. 

Den 1 augusti 2000 trädde de modifierade dispensföreskrifterna (SJVFS 200:113) i kraft. I 
korthet innebar förändringarna att en fjärde dispensomgång kunde medges för hönsavdelning-
ar som tidigare beviljats dispens för tre omgångar och under förutsättning att producenten 
med köpeavtal kunde styrka att beslut om omställning till ett godkänt system var fattat.  

Riksdagens djurskyddsforum, som bestod av en representant från varje riksdagsparti, anord-
nade den 31 maj ett halvdagsseminarium Framtidens äggproduktion - Hönan i centrum.  

Näringens omsorgsprogram hade utvecklats och modifierats och godkändes av Jordbruksver-
ket den 29 september. 

Den 17 oktober 2000 godkände Jordbruksverket det första systemet för inredda burar ”Vic-
torsson-buren”. Djurens Rätt överklagade beslutet. Länsrätten avvisade överklagandet med 
motiveringen att Djurens Rätt inte var berättigade att överklaga Jordbruksverkets beslut. 

8.4.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten  000303 Jordbruksverket 
under 2000   000915 Alnarp 

Resultatet av den enkät som skickats ut sedan förra mötet presenterades på mötet i mars 2000. 
En analys av resultaten visade att dispenserna måste förlängas om inte svensk äggproduktion 
skulle riskera att slås ut. Mot denna bakgrund avsåg Jordbruksverket att göra ett tillägg i dis-
pensföreskrifterna om förlängning av dispenserna och detta skulle redovisas på Jordbruksut-
skottets utfrågning den 7 mars 2000. Djurskyddet protesterade mot utökade dispensmöjlighe-
ter (den 1 augusti 2000 trädde de modifierade dispensföreskrifterna i kraft). Med utgångs-
punkt från förprövningsstatistiken uppskattades antalet frigående höns till 1,5 miljoner, eller 
ca 25 % av totala antalet.  

Hans Borgvall hade anställts som ny rådgivare på Jordbruksverket och hans intryck var att 
intresset för inredda burar var stort. Den nya MRL-förordningen (Maximum Residue Limit) 
innebar att kvalsterbekämpningsmedlet Neguvon inte skulle bli tillåtet vilket skulle medföra 
allvarliga djurskydds- och arbetsmiljöproblem. Eventuell ny teknikprovning av ett nytt system 
(Boleg) för unghönsuppfödning, som företaget Gimranäs hade för avsikt att introducera, dis-
kuterades. Sallin tog som så många gånger tidigare upp frågan om slakt av uttjänta värphöns. 

På mötet i Alnarp protesterade djurskyddet mot att dispensföreskrifterna hade ändrats så att 
dispenserna kunde förlängas. Näringens omsorgsprogram hade utvecklats och modifierats och 
hade godkänts av Jordbruksverket (formellt beslut 2000-09-29). Jackis Bengtson (senare Lan-
nek) vikarierade för Hans Borgvall som rådgivare. Fem rådgivarträffar planerades liksom en 
5-poängskurs för lantmästare på Alnarp. Eric Magnusson hade anställts för att besiktiga de 
anläggningar som önskade märka äggen enligt EU:s märkningsregler. 

Resultat från åtta färdiga hönsomgångar i Victorsson-burarna redovisades och frågan om 
godkännande diskuterades. Flera förbättringar i burarna hade gjorts under provningens gång, 
bl.a redes- och ströbadsutformning och sittpinneplacering. Åtta anläggningar med Big 
Dutchman-burar, två med Tape-burar (för 8 höns) och en med Hellmann-burar var i gång. En 
ansökan om ny teknikprovning av unghönsuppfödningssystemet Boleg 2 hade inkommit från 
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Gimranäs. Börje Karlsson informerade om kommande obligatorisk märkning av äggen och de 
märkningsklasser som diskuterades. Hemköp hade beslutat att enbart sälja ägg från frigående 
höns. 

Den 17 oktober 2000 godkände Jordbruksverket Victorsson-buren med plats för 8 höns. 
Smärre avvikelser från godtagbara nivåer hade i enstaka fall konstaterats när det gällde be-
fjädring, smutsig fjäderdräkt, skador på kam och fotbölder. När det gällde bröstbensdeforma-
tioner och brutna klor var avvikelserna av större omfattning. Bröstbensdeformationerna an-
togs vara en följd av olämpligt utformade sittpinnar och de brutna klorna en följd av olämpligt 
utformade klonötare. Burarna modifierades senare på dessa områden. Som beskrivits ovan 
överklagade Djurens Rätt beslutet att godkänna den inredda buren utan framgång. 

8.5 År 2001 
8.5.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Med anledning av att EU:s hönsdirektiv 1999/74/EG om att fastställa miniminormer för skyd-
det av värphöns skulle vara införlivat i medlemsländernas lagstiftning 2002 så ändrades också 
märkningsreglerna. Från den 1 januari 2002 fick endast följande märkningsklasser användas 
på förpackningar: 

 Ägg från utehöns 
 Ägg från frigående höns inomhus 
 Ägg från burhöns 

Äggen stämplades med ett särskiljande nummer för att ange produktionssystem enligt följan-
de: 0=ekologisk produktion, 1= frigående utomhus, 2=frigående inomhus och 3= burhöns. 

Märkningen var fortfarande frivillig men skulle från 2004 bli obligatorisk. 

 

 

  

 

 

Fig 8.6. Exempel på märkning av ägg. Källa: Svenska Äggs webb-plats. 
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8.5.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möten   010607 Jordbruksverket 
under 2001   011204 Jordbruksverket 

På mötet i juni 2001 utlämnades en skriftlig lägesbeskrivning av omställningen. Ett stort antal 
producenter som fått dispens för tre hönsomgångar ansökte om ytterligare dispens. Andra 
ämnen som avhandlades var kommande märkningsregler, krav på registrering av värphönsan-
läggningar, pågående ny teknikprovningar, problem med höga ammoniakhalter i envånings-
system och besiktningar enligt omsorgsprogrammet. Andra generationen högbeläggningssy-
stem var på gång. Bl.a. skulle RedL-systemet installeras hos CA Cedergren i Fliseryd. Den 9 
september skulle ett seminarium om genomförd och kommande forskning på hönsområdet 
äga rum. 

En skriftlig lägesbeskrivning av omställningen lämnades även på mötet i december 2001. To-
talt inhystes 3,4 miljoner höns, nära 60 % av totala antalet, i gamla burar med dispens. Den 
sista dispensen skulle löpa ut vid årsskiftet 2003/04. Jordbruksverket var restriktivt med att 
bevilja dispenser och många beslut om avslag av dispensansökan överklagades därför. På 
grund av begränsad kapacitet att ställa om befarades brist på svenska ägg från sommaren 
2002. Åtta hönsomgångar med Big Dutchman-buren var klara och beslut om godkännande 
diskuterades (buren godkändes i beslut 2002-01-22). EU:s nya märkningsregler redovisades. 
Fram till 1 januari 2004 var tillämpningen frivillig, därefter obligatorisk. Intresset för andra 
generationens högbeläggningssystem (nu benämnda flervåningssystem) var ökande. Ändring-
ar i djurskyddsföreskrifterna (L 100) till följd av EU:s hönsdirektiv redovisades. En ekono-
misk uppföljning av äggproduktion i inredda burar hade startats på SLU. 

8.6 År 2002 
8.6.1 Behandling på riksdags-, regerings- och myndighetsnivå 
Den 12 april 2002 införlivades EU:s hönsdirektiv något försenat i de svenska djurskyddsbe-
stämmelserna genom en ändring i L 100 (SJVFS 2002:23). Ändringarna fick inga större kon-
sekvenser i praktiken eftersom det mesta redan fanns i den svenska lagstiftningen. En störan-
de regel var att utrymmet vid rakt fodertråg för frigående höns ökades från 40 mm till 100 
mm. För detta fanns ingen grund vare sig vetenskapligt eller praktiskt. 

Jordbruksverket hade i uppdrag att varje kvartal redovisa hur omställningen gick till regering-
en. Handläggning av dispensärendena fortsatte. Jordbruksverket var restriktivt med att ge dis-
pens. Den sista dispensen skulle löpa ut i januari 2004. 

8.6.2 Ny teknik och referensgruppens arbete 
Referensgruppens möte under 2002 021001-02 Fliseryd och Färjestaden 

Mötet i oktober 2002 inleddes med studiebesök hos CA Cedergren i Fliseryd som i stor skala 
satsat på RedL-systemet. Efterhand hade förbättringar i systemet genomförts. Själva mötet 
ägde rum på hotell Skansen i Färjestaden. Det konstaterades att mer än hälften av landets 5,1-
5,2 miljoner höns nu inhystes i godkända system. Ny teknikprovningen av Hellmann-buren 
hade just avslutats och generella regler för inredda burar diskuterades. Det bedömdes bl.a. att 
ströbad direkt på burgolvet utan avgränsningar inte kunde godtas utan ytterligare studier. Det 
konstaterades att det var brist på rätt uppfödda unghöns till flervåningssystem och det infor-
merades om att Ragnar Tauson och Stefan Gunnarsson fått 50 000 kr genom Stiftelsen Lant-
bruksforskning för att utforma en projektplan inom detta område. För flervåningssystem be-
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dömdes det vara angeläget att ta fram riktlinjer för hur olika fabrikat skulle bedömas avseende 
t.ex. tillgänglig area, placering av sittpinnar och fodertråg (sådana riktlinjer redovisades i ett 
meddelande från Jordbruksverket daterat 2003-04-11).  

Studier visade att produktionskostnaden per kilo ägg var 2-3 kr lägre i gamla burar än i de nya 
systemen. I och med att ny teknikprovningarna av nya system för värphönshållning i princip 
var avslutade och att referensgruppens egentliga uppgift var att bistå Jordbruksverket i detta 
arbete meddelade ordförande Agneta Brasch att detta var referensgruppens sista möte. Stort 
tack riktades till ledamöterna för förtjänstfullt arbete. Det förutsades att referensgruppen skul-
le återuppstå i annan form och detta skedde också år 2004 men då på initiativ av Djurskydds-
myndigheten. Referensgruppens sammansättning vid det sista mötet var följande. 

SLU    3 repr. Ragnar Tauson, Gösta Gustafsson, 
    Lotta Berg/Stefan Gunnarsson 
SVA   1 repr. Oddvar Fossum 
Sveriges djurskyddsföreningar (SDR) 1 repr. Karina Burlin 
Djurens Rätt   1 repr. Kristina Odén 
Svensk Fjäderfäskötsel, allmänt 1 repr. Per-Olof Sallin 
                 , alternativkom. 1 repr.  Magnus Bolin 
Arbetsmiljöverket  1 repr.  Marie Norell (deltog aldrig) 
Konsumenter i samverkan 1 repr. Birgitta Carlsson 
Svenska Kommunalarbetarförbundet 1 repr. Bengt Åkerblom 

Jordbruksverket representerades av Agneta Brasch (ordförande), Christer Nilsson (sekretera-
re) och Karin Åhl. Adjungerade ledamöter från Jordbruksverket var Jackis Bengtson, Börje 
Karlsson, Lars Anders Strandberg, My Sahlman, Pia Gustavsson och Eric Magnusson. 

En sammanställning av provningarna av inredda burar redovisas i uppställningen nedan. 

Fabrikat Beslut 
om prov-
ning 

Start första 
omgången 
(år, vecka) 

Antal an-
lägg-
ningar/avdel-
ningar 

Beslut om 
godkännande

Områden där uppsatta 
nivåer/ribbor överskri-
dits i mer än enstaka 
fall 

Victorsson 97-05-29 9821 12/122) 00-10-17 bröstbensdeformationer,  
brutna klor  

Big Dutch-
man 

99-03-04 9938 7/10 02-01-22 smutsig fjäderdräkt, 
kamskador 

Triotec, 
Tape1) 

99-09-09 0015 2/4 02-07-29 fotbölder,  
smutsig fjäderdräkt 

Hellmann1) 99-10-28 0033 3/4 02-10-16 befjädring 
1) Reducerat provningsprogram, 4 omgångar. 

2) Utökat antal efter särskilt beslut. 
I de fall uppsatta nivåer/ribbor har överskridits har orsaken oftast varit olämpligt utformade 
detaljer i burarna eller bristande funktion. Dessa brister har efterhand rättats till under prov-
ningarnas gång och resultaten har därefter blivit godtagbara. Jordbruksverkets totala kostnad 
för ny teknikprovningen av inredda burar uppgick till nära 4,8 miljoner kr. 
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8.7 År 2003 
År 2003 ändrades 9 § i djurskyddsförordningen och fick följande lydelse:  

9 § Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som upp-
fyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant 
sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. 
Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall hållas. 

I och med ändringen togs Jordbruksverkets möjligheter att ge dispens bort och Jordbruksver-
kets dispensföreskrifter (SJVFS 1997:71) upphävdes därför. Jordbruksdepartementet anmälde 
denna gång förordningsändringen till EU-kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG. Den ändring som gjordes 1997 hade inte anmälts vilket skapade en hel del 
juridiska problem. 

I enlighet med rådets direktiv 1999/74/EG ska varje land inrätta ett särskilt värphönsregister. 
Det svenska registret togs i bruk den 1 juni 2003. Alla äggproducenter, som har 350 värp-
hönsplatser eller fler och som säljer ägg för konsumtion, ska registreras i registret. Uppgifter-
na i registret ska användas för att ge varje produktionsplats ett särskiljande nummer genom 
vilket äggen ska kunna spåras tillbaka till produktionsplatsen. Detta ska underlätta myndighe-
ternas arbete med livsmedelssäkerhet och smittskyddsutredningar. Livsmedelsverket ansvarar 
för reglerna om hur äggen ska märkas medan Jordbruksverket ansvarar för driften av själva 
värphönsregistret. Bestämmelser om registret finns i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 
2003:20) om registrering av anläggningar med värphöns. 

Före 1997 fick inte investeringsstöd beviljas till ägg- och fjäderfäsektorn enligt de regler som 
fanns inom EU. Mellan 1997 och 1999 kunde stöd lämnas endast till djurmiljöinvesteringar 
under förutsättning att verksamheten inte utökades. Från år 2000 kunde stöd till äggproduk-
tion även lämnas vid utökning och då ökade antalet beviljade stöd markant. Under 2003 togs 
ett nytt datasystem för investeringsstöden i bruk på Jordbruksverket vilket gör att det finns 
statistik att tillgå. Mellan 2003 och 2006 beslutades om stöd till 89 värphönsanläggningar med 
ett sammanlagt belopp på knappt 27 miljoner kronor, dvs. i genomsnitt ca 300 000 kr per an-
läggning. 

Coop:s reklamkampanjen Vi har slutat sälja burägg belönades med flera förstapriser, både 
guldägg och 100 wattare, vilka är priser som årligen delas ut inom reklambranschen. 
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Fig 8.7. Exempel på Coop:s reklamkampanj mot burägg. Källa: Coop.  

8.8 Rådgivningen 
Under denna period intensifierades rådgivningen tack vare flera insatser. I Jordbruksverkets 
rapport till regeringen Värphöns kontrollstation 1996 hade framhållits att det fanns ett stort 
behov av rådgivning till producenter som hade för avsikt att satsa på inhysningssystem för 
frigående höns. 

I skrivelsen 1996/97:64 gjorde regeringen följande bedömning: 

Utbildning och rådgivning om alternativa system för äggproduktion bör öka. För rådgivning 
bör medel disponeras inom ramen för anslaget Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åt-
gärder. 
I Jordbruksverkets regleringsbrev för 1997 framgick att verket fick använda 500 000 kr per år 
av anslaget Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder till rådgivning. I augusti månad 
1997 anställdes en rådgivare, Eva von Wachenfelt, vars rådgivning i stor utsträckning bedrevs 
i form av kurser, telefonsamtal, besättningsbesök och framställning av rådgivningsmaterial. 
Marknadsföringen av tjänsten skedde på konferenser och i tidningen Fjäderfä. Eva slutade 
efter 2,5 år och efterträddes av Hans Borgvall som senare efterträddes av Jackis Bengtson 
(senare Lannek). 
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Fig 8.8. Hans Borgvall anställdes som rådgivare efter Eva von Wachenfelt. Foto: Christer Nilsson 

Äggnäringen hade genom sin organisation SFS-Svenska Ägg redan1994 tagit initiativet till ett 
omsorgs- och profilprogram. Programmet hade en hög ambitionsnivå kring djuromsorg, sal-
monellafrihet och hygien och målet var att lyfta dessa faktorer och därmed stärka de svenska 
äggens konkurrenskraft. Omsorgsprogrammet testades i Halland och Östergötland och finns 
redovisat i en publikation från institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU, 
med Klas Elwinger som huvudförfattare. Jordbruksverket beviljade medel till bland annat 
uppläggningen av ett dataprogram för bearbetningen av rapporterade data. Programmet var 
klart i sin helhet 1997. Eric Magnusson, som arbetade som s.k. rikslikare för Svenska Ägg, 
ansvarade för besiktning och bedömde anläggningarna enligt ett poängsystem med en fast-
ställd miniminivå för godkännande. Besiktningstillfället gav dessutom en unik möjlighet att 
bedriva individuell rådgivning. 

År 1998 infördes EU:s regler för märkning av ägg efter produktionssystem. Jordbruksverkets 
personal ansvarade för kontroll och inbesiktning av de anläggningar som frivilligt önskade 
märka äggen efter produktionssystem. Denna besiktning innebar också ett rådgivningstillfälle. 
Jordbruksverket använde de medel till rådgivning som verket disponerade för att bekosta ca 
en halv timmes individuell rådgivning i samband med besiktningen. 

Under perioden anordnade Jordbruksverket och SLU ett antal kurser som handlade om fram-
tidens värphönsstallar, om djurskydd och förprövning samt om värphönsens sjukdomar.  

• November 1997: Framtidens värphönsstallar, Alnarp, SJV/SLU. Deltagare: rådgivare, 
lärare m.m. 
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• Maj 1998: Djurskydd. Fördjupningskurs fjäderfä, Skara, SLU. Deltagare: djurskydds-
inspektörer. 

• September 1998: Förprövning av fjäderfästallar, Skara, SLU. Deltagare: länsveterinä-
rer och byggnadskonsulenter. 

• November 1998: Värphönsens sjukdomar, Skara, SLU/SJV. Deltagare: producenter. 

Endagskurser för producenter i samarbete med berörda länsstyrelser, Lantmännen eller lant-
bruksskolor anordnades under 1997 och 1998. Med på kurserna var Eva von Wachenfelt och 
rikslikaren Eric Magnusson. Under Evas 2,5 år på tjänsten anordnades mellan 25 och 30 kur-
ser för producenterna. 

I oktober 2002 anordnades ett endagars forskningsseminarium i anslutning till SFS-Svenska 
Äggs kontaktdagar i Lund. Arrangemanget, som benämndes Forum forskning, var ett samar-
bete mellan Jordbruksverket, Svenska Ägg och Stiftelsen lantbruksforskning. På seminariet 
redovisade berörda forskare de senaste rönen om uppfödning, inhysning, stallmiljö, ekonomi 
och djurvälfärd.  

Kostnaden för rådgivningen uppgick under perioden till 2,9 miljoner kr. 

8.9 Sammanfattning av perioden maj 1997-2003 
I och med att djurskyddsförordningen ändrades och EU:s hönsdirektiv beslutades fick ägg-
producenterna klarare riktlinjer för framtiden och omställningen tog fart. Ny teknikprovning-
arna av både flervåningssystemen och inredda burar kunde avslutas under perioden. Tillsam-
mans med de traditionella envåningssystemen hade producenterna nu flera alternativ att välja 
på. Jordbruksverkets totala kostnad för ny teknikprovningen av alternativa inhysningssystem 
uppgick till nära 13,4 miljoner kr varav flervåningssystemen svarade för ca 2/3. 

Eftersom många producenter fick dispens i tre omgångar blev det problem när flertalet av 
dessa skulle ställa om under en kort period. Jordbruksverket ansåg sig tvunget att bevilja dis-
pens ytterligare en omgång med starka protester från djurskyddet som följd. Arbete med både 
besiktningar och de många ärenden om dispenser som inkom innebar att Jordbruksverket fick 
uppgift om namn och adresser till äggproducenterna och att ett register kunde påbörjas. 

Rådgivningen tog fart. Från anslaget Djurskyddsfrämjande åtgärder blev det nu möjligt att 
bevilja medel till rådgivning. Intresset för både information och rådgivning var stort under 
den här perioden. Både dispens- och märkningsbesiktningarna innebar att kunskaperna om 
förhållandena inom äggproduktionen kunde spridas och utnyttjas inom rådgivningen tillsam-
mans med kunskaperna som forskningen och ny teknikprovningen hade gett. EU:s märknings-
regler trädde i kraft och innebar att konsumenterna för första gången verkligen kunde välja 
ägg efter produktionssystem. 

Referensgruppen avtackades. Totalt hade 33 möten hållits. Referensgruppen hade haft stor 
betydelse för Jordbruksverkets arbete under hela 90-talet och hade stor del i att omställningen 
ändå kunde genomföras utan att den svenska äggproduktionen utsattes för alltför stora på-
frestningar. Jordbruksverkets kostnader för referensgruppens resor och traktamenten uppgick 
under perioden 1994-2003 till 0,5 miljoner kr. 
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9 Perioden 2004 - 2008 
9.1 År 2004 
Djurskyddsmyndigheten inrättades och övertog det centrala ansvaret för allt djurskydd, för 
ärenden som gällde omställningen och för kvartalsrapporterna till regeringen. En referens-
grupp motsvarande den som Jordbruksverket haft inrättades. 

Från den 1 januari 2004 blev EU:s krav för märkning av ägg efter produktionssystem obliga-
toriskt, se avsnitt 8.5.1. Inhysningssystemet ska anges i klartext på förpackningarna. På varje 
ägg ska finnas en kod som beskriver i vilket produktionssystem ägget är producerat. Undan-
tagna är ägg som producenten säljer direkt till konsument för dennes eget bruk, antingen på 
gården, på en lokal offentlig marknad (med undantag för auktionsmarknader) eller genom 
dörrförsäljning. Ägg som säljs på lokal offentlig marknad ska dock märkas med särskiljande 
nummer som bland annat identifierar producenten. 

Den 22 mars anordnade Ekologiskt forum, som har sin hemvist på KSLA, ett seminarium 
Ekologiska ägg, tack? Vilket eko ger eko i hönsgården? 

Omställningen skulle egentligen vara avslutad men några äggproducenter överklagade kom-
munernas beslut om att inhysning i oinredda burar var i strid mot djurskyddslagstiftningen. 
Motivering vid överklagandet var att den svenska djurskyddslagen stred emot EU:s regler. 

Den 15 september 2004 inbjöd jordbruksminister Ann-Christin Nykvist äggbranschen, forsk-
ningen och myndigheterna till ett seminarium med anledning av att ca 700 000 höns fortfa-
rande satt kvar i oinredda burar. ”Den här frågan borde egentligen vara ett avslutat kapitel 
men det är den inte”, sa ministern och fortsatte ”lagstiftningen är tydlig och det är oaccepta-
belt att ett beslut fattat i demokratisk ordning ej följs”. 

I november 2004 utarbetade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) på begä-
ran av kommissionen ett vetenskapligt yttrande om djurskyddsaspekter när det gäller olika 
inhysningssystem för värphöns. I yttrandet bekräftades att aspekter som har att göra med dju-
rens hälsa och beteende är av största vikt för djurs välbefinnande. 

9.2 År 2005  
Inför påskhelgen i mars 2005 skickade Jordbruksdepartementet ut ett pressmeddelande med 
titeln Eggstra glädjande besked om värphönsens situation inför påskhelgen. I pressmeddelan-
det står att Sverige kommer att bli det första EU-land som uppfyller EU:s värphönsdirektiv 
där oinredda burar förbjuds från den 1 januari 2012.  

Enligt Djurskyddsmyndigheten var fördelningen av antalet höns i olika inhysningssystem 
följande 

System för frigående höns 3,3 miljoner  
Inredda burar   2,5 miljoner 
Ekologisk äggproduktion  0,35 miljoner 
Frigående ute  0,037 miljoner 

Under den allmänna motionstiden i september 2005 lämnades fyra motioner in som rörde 
äggproduktion och inhysning av höns, bl. a. från Birgitta Ohlsson (fp). Motionerna uttryckte 
farhågor om den svenska äggproduktionen. Lönsamheten var dålig och importen av finska 
subventionerade burägg inverkade negativt på det svenska äggpriset. I ett interpellationssvar 
den 9 december uttryckte jordbruksminister Ann-Christine Nykvist sin förhoppning om att 



  

   

 

56

den svenska omställda produktionen skulle klara konkurrensen från andra länder. Miljö- och 
jordbruksutskottet skrev i sitt betänkande (2005/06 MJU:18) att utskottet inte delade de farhå-
gor som uttryckts i motionerna och avstyrkte motionerna. 

9.3 År 2006 
I ett beslut den 21 december 2006 uppdrog regeringen åt Djurskyddsmyndigheten och Statens 
Jordbruksverk att snarast dock senast 31 mars 2007 gemensamt och efter samråd med företrä-
dare för äggproducenterna presentera en rapport över det nationella genomförandet av förbu-
det mot icke inredda burar för värphöns. Rapporten var tänkt att ingå i processen att på EU-
nivå informera och påverka andra medlemsstater och kommissionen inför ikraftträdandet av 
förbudet mot traditionella burar 2012. 

Vid halvårsskiftet 2006 fanns fortfarande drygt 1 % av 6,1 miljoner höns i Sverige i oinredda 
burar enligt Djurskyddsmyndighetens kvartalsrapport till regeringen. 

Även detta år lämnades under allmänna motionstiden in en motion av Birgitta Ohlsson (fp) 
om att burhållning av hönor för äggproduktion måste förbjudas. Texten var detsamma som 
tidigare år. Utskottet skrev i sitt betänkande (2006/07 MJU:13) att man förutsatte att arbetet 
med att tillse att samtliga höns hålls i lagliga inhysningssystem fortsätter och avstyrkte motio-
nen.  

9.4 År 2007 
Rapporten Sveriges genomförande av förbudet mot icke inredda burar för värphöns (Jord-
bruksverkets rapport 2007:6) lämnades den 13 april till regeringen. 

Jordbruksdepartementet lät översätta valda delar av rapporten till engelska och den 19 juni 
översändes rapporten till kommissionen som i brev den 1 augusti tackade och meddelade att 
de svenska erfarenheterna var av stort intresse både för kommissionen och för övriga med-
lemsländer. Jordbruksdepartementet utarbetade också en lättillgänglig broschyr på engelska 
med utgångspunkt från rapporten. Detta material användes som information under ett möte 
med representanter från Europaparlamentet i Bryssel den 2 juli, då även hela rapporten dela-
des ut. I samband med jordbruksrådet den 16 juli tog jordbruksminister Eskil Erlandsson upp 
frågan om genomförandet av djurskyddsreglerna för värphöns med kommissionären Markos 
Kyrianou. 

                                                
Fig 9.1. Förstasidan på Jordbruksdepartementets broschyr. 
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Vid mötet framhöll Eskil Erlandsson vikten av att förbudet mot traditionella burar verkligen 
träder ikraft som beslutat år 2012 av djurskyddsskäl men också av hänsyn till konkurrenssitu-
ationen mellan medlemsländer. Erlandsson hänvisade också till den rapport som de svenska 
myndigheterna sammanställt och vars slutsatser han hoppades kunde vara till hjälp för andra 
länder när de planerade för att genomföra regelverket (Rapporten hade översänts till kommis-
sionen). Sverige var angelägen att arbeta med kommissionen för att genomförandet ska kunna 
ske som förutsatt. 

Kyprianou informerade om att DG Sanco höll på att slutföra rapporten som man enligt direk-
tivet skulle ha presenterat år 2005. Den interna konsultationen var något fördröjd bl.a. på 
grund av att man tillfört nya ekonomiska data. Dessa visade på att investeringarna i nya burar 
inte skulle innebära stora kostnader. Enligt kommissionens uppfattning fanns det ett entydigt 
underlag för att lagstiftningen ska träda i kraft. Kyprianous hänvisade till EFSA:s vetenskap-
liga bedömning, Eurobarometern, ekonomiska analyser och märkningsundersökningar som 
underlag för detta. 

Även detta år lämnade Birgitta Olsson(fp) in en motion med samma text som tidigare. Denna 
gång tog utskottet inte upp den till behandling (2007/08 MJU:13) eftersom en motion med 
samma innehåll hade behandlats tidigare under valperioden. 

9.5 År 2008 
I januari 2008 kom den rapport som kommissionen enligt hönsdirektivet (1999/74/EG) skulle 
ha avlämnat 2005. Rapporten har rubriken Meddelande från kommissionen till Europaparla-
mentet och Rådet om de olika uppfödningssystemen för värphöns, särskilt de system som om-
fattas av direktiv 1999/74/EG. I rapporten konstateras att mot bakgrund av resultaten från de 
vetenskapliga undersökningarna som gjorts fanns det ingen anledning att ändra de nuvarande 
bestämmelserna i direktiv 1999/74/EG. Meddelandet hänvisar till den rapport som EFSA 
lämnade 2004 och ytterligare projekt bl. a. ”Lay Wel”. Lay Wel (Welfare implications of 
changes in productionssystems for laying hens) var ett av gemenskapen samfinansierat forsk-
ningsprojekt som syftade till att optimera inhysningssystemen för värphöns. Projektet som 
avslutades år 2006 bekräftade att icke inredda burar medförde djurskyddsproblem. SLU an-
svarade inom projektet för utvecklingen av ett bedömningssystem, byggt på fotografier, för 
olika välfärdsegenskaper som t ex. fjäderdräkt. 

Flera äggproducenter i Sverige drev sedan 2004 i förvaltningsdomstolar frågan om djur-
skyddslagens krav på inhysningsformer med sittpinne, sandbad och rede var förenliga med 
EU:s lagstiftning. 

Enligt en dom från kammarrätten i början av året förbjöds två äggproducenter i Skåne att fort-
sätta med hönshållning i gamla burar utan sittpinne, sandbad och rede. Därmed stod länsrät-
tens dom från 2005 fast. Producenterna hade hävdat att den svenska lagen inte stämde överens 
med ett EU-direktiv om djurskydd. Dessutom ansågs kraven bidra till en snedvriden konkur-
rens mot utländska producenter. Kammarrättens dom överklagades sedan till Regeringsrätten. 
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Förutom prövningarna i förvaltningsdomstolarna pågick en process i tingsrätten och Göta 
hovrätt som gällde en äggproducent i Småland som fortfarande år 2008 hade kvar de gamla 
burarna. I mars beviljade inte Högsta domstolen prövningstillstånd utan hovrättens gällande 
dom stod fast. I Sydsvenskan fanns den 13 mars 2008 nedanstående artikel: 

Höns fick rätt till egen pinne.  

Efter en mångårig rättstvist slog Högsta domstolen idag fast att oinredda hönsburar är för-
bjudna. Domstolen behövde nära tre år för att komma fram till beslute. Målet gäller en ägg-
producent i Småland som åtalades för brott mot djurskyddslagen. Han liksom ett 25-tal andra 
äggproducenter i landet ansåg att det svenska kravet på burar med sittpinne, rede och sand-
bad står i strid med EU:s regler. Äggproducenten fortsatte därför att hålla hönsen i gammal-
dags burar. Den nu 76-årige mannen friades i tingsrätten men fälldes för tre år sedan av 
Göta hovrätt för brott mot djurskyddslagen. Högsta domstolen beslutade i dag att inte medde-
la prövningstillstånd vilket alltså innebär att hovrättens fällande dom står fast. 

9.6 Rådgivning under perioden 
Från år 2003 fortsatte rådgivningen i olika former. Kalmar Högskola anordnade tre-
veckorskurser för ägg- och slaktfågelproducenter och i mars 2003 bildades Fjäderfäcentrum i 
Skara. Fjäderfäcentrum är en ideell förening där medlemmar är företag, organisationer, en-
skilda personer och andra som är intresserade av fjäderfäbranschen.  

Fjäderfäcentrum har sedan 2004 anordnat kurser för sina medlemmar. Kurserna som har an-
ordnats är både grund- och fördjupningskurser och kan omfatta en eller flera dagar, studiebe-
sök eller resor. Flera av kurserna har delfinansierats med KULM-medel (KULM = kompe-
tensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet) från Jordbruksverket. 

Under perioden har litteraturen på området utökats väsentligt i form av kursböcker, rådgiv-
ningsbrev, forskningsinformation etc. 

Jordbruksverket genomför inte längre någon fjäderfärådgivning i egen regi. Inom verksamhe-
ten med KULM har SFS - Svenska Ägg Service AB, Svensk Fågel Service AB, Fjäderfäcent-
rum, Skara och Åsa Odelros beviljats medel för rådgivnings- och kursverksamhet. Avsikten är 
att deras verksamhet ska fortsätta inom ramen för det nya landsbygdsprogrammet 2007–2013.  

9.7 Sammanfattning av perioden 2004-2008 
I periodens början pågick ännu ärendehandläggning av dispensärenden. Ändringen i Djur-
skyddsförordningen 2003 innebar att Jordbruksverkets möjligheter att ge ytterligare dispenser 
togs bort. Omställningen skulle vara genomförd i början på 2004. Kommunerna fick uppgifter 
från Jordbruksverket vilka som fått dispens. Det var sedan kommunens uppgift att följa upp 
att de traditionella burarna ersattes med nya godkända system. Relativt många äggproducenter 
vägrade följa kommunernas beslut och en omfattande rättslig process med överklagningar 
började som inte är helt avslutade ännu. 

En stor framgång för Sverige och för hönsen är att EU:s beslut om förbud mot traditionella 
burar står fast trots protester från flera länders producenter. Kravet på obligatorisk märkning 
av alla ägg efter vilket inhysningssystem de är producerade i blev mycket uppmärksammat 
och gav både producenter och handeln möjligheter att marknadsföra äggen på ett helt annat 
sätt än tidigare. Både Coop och Hemköp har beslutat att inte saluföra burägg. Rådgivningen 
har kunnat samordnas genom att organisationen Fjäderfäcentrum bildades. Både grundläg-
gande och fördjupningskurser anordnas. Djurskyddsmyndigheten inrättades i Skara den 1 ja-
nuari 2004 och tog därmed över ansvaret för djurskydd och utvecklingsarbetet på området. 
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Redan 1 juli 2007 lades myndigheten ner på initiativ av den nytillträdda borgerliga regeringen 
och ansvaret för djurskyddet överfördes åter till Jordbruksverket. 

Under hela omställningsprocessen har ett flertal jordbruksministrar varit inblandade. Dessa är: 

 1986 – 1991 Mats Hellström (s) 
1991 – 1994 Karl Erik Olsson (c) 
1994 – 1996 Margareta Winberg (s) 
1996 – 1998 Annika Åhnberg (s) 
1998 – 2002 Margareta Winberg (s) 
2002 – 2006 Ann-Christin Nykvist (s) 
2006 –      Eskil Erlandsson (c) 
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10 Dispenserna 
Förbudet mot oinredda burar 1988 innebar att inga nya anläggningar med burar fick byggas. 
Det var dock tillåtet att byta oinredda burar i befintliga anläggningar men villkoren var att 
antalet hönsplatser inte ökades och att burarna var tagna ur drift efter den 10-åriga övergångs-
tiden. Det visade sig efterhand att det inte skulle vara möjligt att ställa om produktionen till 
1999 och för att svensk äggproduktion inte skulle slås ut gavs Jordbruksverket möjlighet att i 
enskilda fall medge undantag från kravet på sittpinne, rede och sandbad. Enskilda producenter 
fick alltså möjlighet att på dispens fortsätta med äggproduktionen i oinredda burar även efter 
1999. För detta utarbetades ett särskilt dispensprogram. 

10.1 Dispensprogrammet 
10.1.1 Bakgrund 
Som beskrivs i avsnitt 7.3.1 utarbetade Jordbruksverket år 1996 en rapport, Värphöns-
Kontrollstation 1996 (Rapport 1996:6) i vilken tre möjliga framtidsscenarier beskrivs. Det 
scenarium som Jordbruksverket förordar i rapporten är att förbudet mot oinredda burar kvar-
står, att funktionskrav införs för nya alternativa system och att individuella dispenser kan ges 
för befintliga anläggningar med oinredda burar under förutsättning att de uppfyller högt ställ-
da djurskyddskrav. Skälet till att möjlighet till dispenser föreslogs var de djurskyddsmässiga 
problem som visat sig vid de pågående ny teknikprovningarna av högbeläggningssyste-
men/flervåningsystemen. Problemen var så stora att det bedömdes vara omöjligt att klara om-
ställningen till 1999. Rapporten låg till grund för regeringens skrivelse (skr 1996/97:64) om 
alternativ till traditionell burhållning av höns. I princip valde regeringen att gå på det förslag 
som Jordbruksverket förordat och så småningom resulterade skrivelsen i en ändring av 9 § 
djurskyddsförordningen (1988:539). Ändringen trädde i kraft den 15 maj 1997 och paragrafen 
fick då den lydelse som redovisas i avsnitt 7.4. 

Ändringen innebar att inredda burar blev tillåtna men enligt regeringens skrivelse skulle de 
genomgå ny teknikprovning innan de fick användas. Bedömningen att det skulle vara omöj-
ligt att klara omställningen till 1999 delades av regeringen och därför gavs Jordbruksverket 
möjlighet att i enskilda fall medge undantag från kraven på rede, sittpinne och sandbad. Dis-
penser skulle endast ges till producenter vars buranläggningar uppfyllde högt ställda djurhäl-
so- och djurskyddskrav enligt regeringens skrivelse. 

10.1.2 Dispenser 
Med stöd av den ändrade paragrafen i djurskyddsförordningen utarbetade Jordbruksverket 
dispensföreskrifter (SJVFS 1997:71) som trädde i kraft den 1 juli 1997. I föreskrifterna an-
gavs villkoren för dispens som förenklat var följande: 

3 § Jordbruksverket kan medge dispens om 
 1. besättningens storlek överstiger 200 höns för äggproduktion 
 2. stallet eller stallavdelningen uppfyller högt ställda djurskyddskrav, vilket skall 
 konstateras vid besiktning (vid 40-55 veckors ålder) enligt ett av  Jordbruks-
verket fastställt dispensprogram, och 
 3. besättningen är ansluten till ett av Jordbruksverket godkänt omsorgsprogram.  
4 § Undantag kan medges för högst tre hönsomgångar 
5 § Ansökan ska ske på av Jordbruksverket fastställd blankett 
6 § Avgift ska erläggas för besiktning 
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Eftersom dispenser endast kunde ges enskilt och under förutsättning att högt ställda djur-
skyddskrav uppfylldes var det nödvändigt med besiktning hos varje enskild producent. För 
detta ändamål utarbetades ett dispensprogram med hjälp av experter från Sveriges lantbruks-
universitet (Jan Svedberg, Linda Keeling och Ragnar Tauson) och näringen (Jan-Olof Bohlin, 
Eric Magnusson och Ingvar Andersson). Programmet var färdigt i slutet av augusti 1997 och 
innehöll följande kontroll- och bedömningspunkter: 

1. Djurskyddsbestämmelser/absolutkrav (12 kontrollpunkter): Larm, antal våningar, täta 
sidoväggar, burarea/höna, burhöjd, fodertrågkant/höna, trådtjocklek, golvlutning, vat-
tennipplar, sittpinne (vissa fall), annat, anslutning till omsorgsprogrammet. 

2. Djurbedömning av 100 höns per avdelning (10 bedömningspunkter): Kondition, hal-
shudsaterom, fotskador, klor, hackskador (kam, huvud), hackskador (kroppen), befjäd-
ring, dödlighet, kvalster och produktion. 

3. Djurmiljö (bedömning av teknik och skötsel, 5 bedömningspunkter): Burar, utgödsling, 
utfodring, vatten, belysning. 

4. Klimat och luft (bedömning av teknik och skötsel, 3 bedömningspunkter): Ventilation, 
ammoniak och nödventilation. 

5. Byggnad (bedömning av teknik och skötsel, 4 bedömningspunkter): Golv/väggar/tak, 
takhöjd, fågel- och gnagarsäkerhet och hygiengräns. 

6. Tillsyn, kontroll och skydd (bedömning av teknik och skötsel, 4 bedömningspunkter): 
Tillsyn, journaler, larm och reservelverk. 

Sammanlagt alltså 12 absolutkrav och 26 bedömningspunkter. Bedömningspunkterna poäng-
sattes från 1 till 4 (4 bäst) enligt en manual som utarbetats för dispensprogrammet (delvis med 
näringens omsorgsprogram som mall). Dispens gavs enligt följande 

3 hönsomgångar: absolutkraven ska vara uppfyllda och för bedömningspunkterna ska 
minst 87 % av maxpoäng ha uppnåtts. 

2 hönsomgångar: enligt ovan men 75 % 
1 hönsomgång: enligt ovan men 67 % 

Om villkoren ovan inte uppnåddes gavs ingen dispens. En hönsomgång beräknades ha en var-
aktighet på 68 veckor. 

I Sverige fanns det år 1997 ca 5,7 miljoner höns på ca 8 300 företag. Antal företag med mer 
än 200 höns bedömdes vara ca 700 varav ca 50 med frigående höns. Jordbruksverket bedöm-
de att ca 600 producenter skulle ansöka om dispens. 

För att klara besiktningarna anställdes 4 besiktningsmän (Ingvar Andersson, Eric Magnusson, 
Hans Borgvall och Cecilia von Braun). Dessa genomgick en utbildning i augusti 1997 och 
därefter träffades de regelbundet på samordningsmöten för att bl. a. likrikta bedömningarna. 
Besiktningsmännen arbetade inte heltid med dispensbesiktningarna. 
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Fig 10.1 Bild på delar av besiktningsgruppen efter väl förrättat samordningsmöte. Från väns-
ter Per Abrahamsson, Eric Magnusson, Eva von Wachenfelt (skymd), Cecilia von Braun och 
Ingvar Andersson. Foto: Christer Nilsson 

Drygt 600 dispensansökningar kom in till Jordbruksverket. Vid årsskiftet 1998/99 var i prin-
cip alla anläggningar besiktigade. Att arbetet med dispensgivningen var klart till årsskiftet var 
en förutsättning för fortsatt hönshållning i bur eftersom burförbudet trädde ikraft den 1 januari 
1999. 69 % av anläggningarna fick dispens tre hönsomgångar, 21 % två omgångar, 1 % en 
omgång och 8 % fick avslag. Räknat i hönsplatser motsvarar detta 79, 14, 1 respektive 5 %. 
Därtill meddelade ca 136 producenter att de hade avvecklat produktionen eller skulle avveck-
la inom kort, totalt ca 317 000 hönsplatser. 

Dispens gavs för ca 4,25 milj. hönsplatser och de sista dispenserna löpte ut i december 2002. 

Antalet frigående höns uppskattades i början av år 1999 till knappt 1,5 milj. höns. 

10.1.3 Fortsatta dispenser 
De alternativa system för äggproduktion som var tillgängliga vid årsskiftet 1998/99 var tradi-
tionella envåningssystem och första generationens flervåningssystem. Inredda burar var en-
dast tillåtna för de äggproducenter som medverkade i den obligatoriska ny teknikprovningen. 
Som beskrivs i avsnitt 8.3.2 och 8.6.2 ingick fyra fabrikat i denna provning och det första fab-
rikatet blev godkänt 2000 och det sista 2002. En tidig analys av situationen visade att tiden 
var för kort för att omställningen skulle kunna genomföras till utgången av 2002. De buräggs-
producenter som fått dispens och som önskade ställa om till något alternativt system skulle 
inte hinna göra detta, dels eftersom vissa system inledningsvis inte kunde köpas eftersom de 
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inte var godkända, dels för att tillverknings- och monteringskapaciteten hos återförsälja-
re/tillverkare var begränsad. Vid denna tidpunkt fanns fyra dominerande återförsälja-
re/tillverkare i Sverige och dessa uppgav att de var och en hade en tillverknings- och monte-
ringskapacitet på 20 000-40 000 hönsplatser per månad eller sammanlagt 1,0–1,3 miljoner 
hönsplatser per år. 

Som en konsekvens av denna analys och för att inte svensk äggproduktion skulle slås ut mo-
difierades dispensföreskrifterna i juli 2000 på så sätt att fortsatt dispens kunde sökas (SJVFS 
2000:113). Villkor för fortsatt dispens var att tidigare dispens omfattade tre hönsomgångar 
och att äggproducenten kunde styrka att den planerade omställning var försenad på grund av 
särskilda omständigheter, t.ex. lång leveranstid på ny inredning. Någon ny besiktning krävdes 
inte.  

För 223 stallavdelningar ansöktes om fortsatt dispens. Av dessa beviljades 149 stallavdel-
ningar med sammanlagt 1,43 miljoner hönsplatser dispens för en fjärde hönsomgång. Den 
sista dispensen i denna dispensomgång löpte ut i januari 2004. 

Ett antal äggproducenter motsatte sig omställningen, överklagade Jordbruksverkets beslut och 
behöll sina oinredda burar efter det att dispenserna löpt ut. Detta innebar att omställningen 
inte var fullständigt genomförd i januari 2004. Vid denna tidpunkt fanns det ca 5 miljoner 
värphöns i Sverige varav ca 56 % inhystes i system för frigående höns, ca 26 % i inredda bu-
rar och ca 17 % i oinredda burar. År 2008 har i princip alla ställt om till godkända system inte 
minst av ekonomiska skäl. Handeln var inte intresserad av ägg från oinredda burar. Mer stati-
stik om omställningen redovisas i avsnitt 12. 
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11 Forskning 
11.1 Forskningsprogrammen 
Forskningen rörande alternativa system för värphöns startade i Sverige i mitten av 80-talet. 
Anläggningar för försök med golvhöns togs i bruk 1988 på SLU:s försöksgård Lövsta och i 
SLU:s regi installerades samma år Marielundssystemet på en gård utanför Uppsala. Försöken 
på St. Segerstad med Oli-Voletage påbörjades 1990. Dessa projekt finansierades bl.a. av bi-
drag från djurskyddsföreningar, Lantbruksstyrelsen och SLU:s egna medel. Inredningen i Ma-
rielundsprojektet ställdes till förfogande av AB Br. Victorsson. Nästan samtidigt som beslutet 
om den nya djurskyddslagen togs 1988 beslöt SLU att minska resurserna till fjäderfäforsk-
ningen med 0,8 miljoner kr i och med en ändrad policy. SLU skulle satsa mer på grundforsk-
ning. Den mer tillämpade forskningen skulle näringen bekosta. Flera möten där finansierings-
problemen diskuterades anordnades, en arbetsgrupp tillsattes men inga konkreta lösningar 
kom till stånd. 

Lantbruksstyrelsen disponerade under anslaget Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder en 
mindre summa (runt 0,1 miljoner kr) för sådana åtgärder. Före dispositionen skulle samråd 
ske med SLU. I samband med att djurskyddslagen antogs 1988 framförde Lantbruksstyrelsen 
i anslagsframställningen behovet av utökade resurser till FoU-insatser inom djurskyddsområ-
det. Forskningsbeviljande instanser hade i regel inte möjlighet att bevilja medel till den typ av 
insatser som Lantbruksstyrelsen ansåg vara nödvändiga för att t.ex. få fram underlag till före-
skrifter om djurhållning i lantbruket och att prova nya djurhållningssystem. I budgetproposi-
tionen januari 1990 hade ovan nämnda anslagspost ökat till 0.5 miljoner kr. Jordbruksminis-
tern angav också att förslag om ytterligare medel skulle komma i samband med den forsk-
ningspolitiska propositionen senare samma år.  

I den forskningspolitiska propositionen (prop. 1989/90:90) förslog regeringen att 3,3 miljoner 
kr skulle avsättas till forskning, försök och utvecklingsarbete när det gäller djurskyddsfräm-
jande åtgärder förutom de 0,5 miljoner kr som redan anslagits i budgetpropositionen. Riksda-
gen beslöt enligt regeringens förslag (JoU 1989/90:17, rskr 1989/90 328). 

I ett regeringsbeslut från den 31 januari 1991 stipulerades att medlen skull användas för 
forskning, utveckling och försök rörande djurmiljöförbättrande åtgärder i jordbruket, särskilt 
alternativ till burhållning inom äggproduktionen. Lantbruksstyrelsen skulle fördela medlen i 
samråd med Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR). Av medlen skulle 0,6 miljoner kr 
avsättas till SLU för fort- och vidareutbildning av djurskyddsinspektörer. Anslaget ökade un-
der budgetåret 1992/93 till 4,8 miljoner kr. 

11.1.1 Djurskyddsfrämjande åtgärder för värphöns 
Efter ett inledande möte i april 1991 tillsatte SJFR, i samråd med Lantbruksstyrelsen, profes-
sorerna Hans Viktorsson och Göran Jönsson för att utarbeta ett forskningsprogram för inhys-
ning av höns. Den 10 oktober 1991 anordnade Jordbruksverket och SJFR på SLU, Ultuna, en 
hearing med inbjudna forskare och Jordbruksverkets nyligen tillsatta referensgrupp. Ämnet 
var Diskussion om forskning, utveckling och försök. Vid hearingen presenterade professorerna 
sitt förslag till forskningsprogram Förslag till forsknings-, försöks- och utvecklingsprogram 
rörande djurmiljöförbättrande åtgärder inom alternativa äggproduktionssystem. En inbjudan 
att söka medel skickades ut senare samma månad efter det att SJFR och Jordbruksverket 
(SJV) beslutat att genomföra forskningsprogrammet Djurskyddsfrämjande åtgärder för värp-
höns och att 2,0 miljoner kr per år skulle avsättas i tre år. I december 1991 fattade Jordbruks-
verket och SJFR beslut om fördelning. 
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Programmet löpte under perioden från den 1 januari 1992 till den 31 december 1994. Pro-
grammet inriktades på tre huvudområden, nämligen biologiska frågeställningar, tekniska frå-
geställningar och arbetsmiljö samt ekonomi. Anslaget till djurskyddsfrämjande åtgärder höj-
des med 1 miljon kr 1992/93. Jordbruksverket beslöt att även dessa medel skulle ingå i pro-
grammet. Totalt avsattes inom detta program ca 5,821 miljoner kr till 8 projekt. 

11.1.2 Hönshållning 
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) tilldelades nya medel (återbäring gödselskatt) 1993 och 
beslöt att använda en del av dessa till fjäderfäforskning. Både SLF och Jordbruksverket ansåg 
det var mest rationellt, med tanke på att fjäderfäforskningen var koncentrerad till ett fåtal 
forskare, att anta ett nytt gemensamt program för forskning och utvecklingsarbete (FoU-
program).  

Den 10 maj 1993 anordnade ett seminarium om framtidens hönshållning i Stockholm med 30 
deltagare. Efter seminariet antogs det nya forskningsprogrammet Hönshållning. Forsknings-
programmet, som finansierades tillsammans av SLF och Jordbruksverket löpte under perioden 
den 1 januari 1994 till den 31 december 1996. Programmet hade som mål att utveckla alterna-
tiva inhysningssystem för värphöns som uppfyllde djurskyddslagens krav och inte ledde till 
försämring från djurhälso- och arbetsmiljösynpunkt. Systemen skulle också ge producenterna 
en lönsam produktion som klarade en internationell konkurrens.  

Samarbetet organiserades genom en gemensam ansökningsomgång och en beredningsgrupp. 
Kontraktsskrivning för enskilda projekt delades mellan Jordbruksverket och SLF. Samråd 
skedde också med SJFR om både avslag och tilldelning för samtliga projekt.  

En utvärdering av programmet genomfördes 1995 av Thorkil Ambrosen, avdelningschef vid 
det Danske Fjerkræraad i Köpenhamn, Danmark. Utvärderingen överlämnades i mars 1996. I 
sammanfattningen stod bl.a. att forskning, försök och utvecklingsarbetet i Sverige och i 
många andra länder ännu inte kunde anvisa ett alternativt produktionssystem till traditionella 
burar som samtidigt säkrade en god djurmiljö, var acceptabla från djurmiljösynpunkt och gav 
en konkurrenskraftig produktion.  

Totalt avsattes inom detta program 12,3 miljoner kr till 20 projekt. Jordbruksverket svarade 
för 6,645 miljoner kr  

11.1.3 Fjäderfäprojekt utanför forskningsprogrammen 
När forskningsprogrammet Hönshållning var avslutat tog det ett år innan alla beslut var tagna 
om ett nytt program. Jordbruksverket var angeläget om att forskning och försök kunde fortsät-
ta i samma takt som tidigare och utlyste två ansökningsomgångar våren 96 och januari 97. 
Totalt avsattes under dessa år 4,5 miljoner kr till 10 projekt. 

11.1.4 Djurvänlig och lönsam äggproduktion I 
Den 25 september 1996 anordnade Jordbruksverket och Stiftelsen Lantbruksforskning ett se-
minarium med 66 deltagare i Stockholm med titeln Var står hönsforskningen i dag – hur gå 
vidare? På seminariet redovisades resultaten från de två genomförda forskningsprogrammen. 
Behovet av fortsatt forskning bedömdes som stort och resultatet blev det andra gemensamma 
forskningsprogrammet mellan SLF, Jordbruksverket och SFS – Svenska ägg. Denna gång 
bidrog även näringen i form av SFS-Svenska Ägg till finansieringen vilket var en förutsätt-
ning för att stiftelsen skulle satsa medel. 

Det nya FoU - programmet Djurvänlig och lönsam äggproduktion I bedrevs under perioden 
från den 1 januari 1998 till den 12 december 2000. Första ansökningsomgången var i oktober 
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1997. Programmet finansierades av SLF, SFS-Svenska Ägg och Jordbruksverket gemensamt 
och omfattade totalt 7 miljoner kr. Jordbruksverket svarade för 3 miljoner kr och SLF och 
SFS-Svenska Ägg för 2 miljoner kr vardera. 

SLF tillsatte en beredningsgrupp med representanter från Jordbruksverket, forskningen och 
äggproducenterna. Beredningsgruppen var beslutande för SLF. Vid beredningssammanträdet 
upprättades ett protokoll med förslag över samtliga projekt och vilken instans som beviljat 
medel. Protokollet skickades till SJFR för samråd. Efter samrådet fattade Jordbruksverket 
beslut. Denna beslutsprocedur var nödvändig för att dels uppfylla de krav på samråd som var 
uppställda i anslagstexten, dels förvaltningslagen krav på ett myndighetsbeslut. 

Programmet utvärderades 2001 av professor Nils Kolstad, Norges Lantbrukshögskola. Profes-
sor Nils Kolstad skrev i sin utvärdering av forskningsprogrammet Djurvänlig och lönsam 
äggproduktion att det har utvecklats starka forskningsmiljöer på flera relevanta områden i 
Sverige. Det finns i dag mycket kompetens och resursstarka forskningsmiljöer inom fjäderfä-
sektorn som det vore synd om de inte blev utnyttjade maximalt i framtiden. Detta har också 
en nordisk aspekt då fjäderfäforskningen speciellt i Finland och Norge nu för tiden ges låg 
prioritet.  

11.1.5 Djurvänlig och lönsam äggproduktion II 
Som en fortsättning startade FoU-programmet Djurvänlig och lönsam äggproduktion II som 
löpte i tre år från 2001-12-03 till 2004-12-03. Även detta program finansierades gemensamt 
av SLF, SFS-Svenska Ägg och Jordbruksverket och under det sista året (2004) av Djur-
skyddsmyndigheten. Programmet omfattade totalt 7 miljoner kr. Jordbruksver-
ket/Djurskyddsmyndigheten anslog 3 miljoner kr och SLF och SFS-Svenska Ägg 2 miljoner 
kr vardera. Prioriterade områden var skötsel, slakt, sjukdomar, stallutformning, inhysning, 
miljö samt kvalitet och lönsamhet. 

Något nytt forskningsprogram på värphönsområdet finansierat av SLF och SFS- Svenska Ägg 
har inte påbörjats efter 2004. Äggbranschens har på eget initiativ prioriterat marknadsföring 
och insatserna på forskning från näringens sida är för närvarande vilande. Medel till forskning 
om värphöns och äggproduktion efter 2004 har beviljats från framför allt Djurskyddsmyndig-
heten men även från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(FORMAS). 
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Fig 11.1  Stiftelsen Lantbruksforskning gav ut sammanfattande rapporter om genomförd 
forskning. 

11.1.6 Ytterligare medel till forskning och summering 
Djurskyddsmyndigheten har förutom den miljon kr som ingått i forskningsprogrammet Djur-
vänlig och lönsam äggproduktion II beviljat medel till två forskningsprojekt (2005-2006) 
inom ramen för Djurmiljöförbättrande åtgärder på 0,79 miljoner kr. 

Förutom de tre nämnda forskningsprogrammen har Jordbrukverket beviljat medel på 5,3 mil-
joner kr på andra angelägna fjäderfäprojekt under perioden 1991-2003. På området ekologisk 
äggproduktion har Jordbruksverket satsat 3,12 miljoner kr på forskning och utvecklingsarbete. 

Inom Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) bedrevs forskningsprogrammet MAT 
21 - uthållig livsmedelsproduktion under åren 1997–2004. Inom programmet genomfördes ett 
par projekt med anknytning till värphöns. 

I bilaga 2 redovisas en sammanställning av de ovan redovisade forskningsmedlen. Det är känt 
att ytterligare arbete och forskning har bedrivits inom detta område. Exempelvis har Arbetar-
skyddsstyrelsen gett ut en skrift med titeln Dammexponering i djurstallar och SFS:s packeri-
råd har beviljat medel för utredning av samhällsekonomiska konsekvenser av ett burförbud 
för värphöns (Koffman, R., Andersson, H. 1996. Samhällsekonomiska konsekvenser av ett 
burförbud mot värphöns. Swedish University of Agricultural Sciences. Report 96. Uppsala 
1996). 

I tabellen nedan redovisas en kort sammanställning över beviljade forskningsanslag. 
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Tabell 11.1. Beviljade forskningsmedel till värphöns under åren 1991-2004, miljoner kr. 

Forskningsprogram SJV Djursk.- 
mynd. 

SLF SJFR Svenska 
Ägg 

Andra 

Djurskyddsfrämjande åtgärder 5,821  5,695    

Hönshållning 6,645      

Djurvänlig och lönsam äggpro-
duktion I 

3,220  1,730  2,000  

Djurvänlig och lönsam äggpro-
duktion II 

2,000 1,000 2,000  2,000  

Utanför programmen 5,351 0,790 4,224 1,960  4,149 

Summa 23,037 1,790 13,649 1,960 4,000 4,149 

Ekologiska forskningsprogram 3,120      

11.2 Redovisning av forskningen på olika institutioner 
Nedanstående redovisning gör inte anspråk på att vara helt fullständig. Syftet är att ge en bild 
av den mycket omfattande forskning som bedrevs i Sverige under omställningsperioden och 
att göra läsaren uppmärksam på det internationella intresse som riktades mot de svenska höns-
forskarna. Sverige var och är ett föregångsland på detta område. 

11.2.1 Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU. 
Forskningen vid institutionen på moderna alternativa system till konventionella burar inleddes 
1984 med studier av stora burar för 15 djur innehållande reden, sittpinnar och sandbad. 1988 
startades i institutionens egen regi i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen och Brö-
derna Viktorsson AB en långtidsstudie av ett modifierat aviärsystem i praktisk skala på Ma-
rielunds Gård utanför Uppsala. Anläggningen hade plats för 4500 höns och kom att benämnas 
Marielundssystemet. Samtidigt inleddes studier av olika aviärsystem i smågrupper, ”Lövsta” 
och ”Marielund”, i jämförelse med konventionella burar i ett försöksstall på Funbo-Lövsta 
Forskningscentrum. 

I ett annat stall startades år 1992 i samarbete med en skotsk forskargrupp en pilotstudie av 
berikade smågruppssystem (5 djur per grupp) innehållande samma faciliteter som storburarna 
(1 400 djur). Dessa studier utvecklades till att dels utnyttjas som forskning och utveckling av 
olika inredningsdetaljer för aviärer i form av redestyper och sittpinnar för olika djurmaterial, 
dels på senare tid till studier av smågruppssystem i sig som ett tänkbart alternativ till de kon-
ventionella 3-hönsburar. År 1993 startades studier av fodrets effekt på särskilt fjäderplockning 
och kannibalism i två stallar, varav ett nyinrett. 

Forskningen har varit inriktad på att i jämförande studier mellan olika inhysningssystem i 
kombination med olika djurmaterial och foderkvaliteter studera effekter på framför allt djur-
hälsa, befjädring, produktion, foderförbrukning och äggkvalitet. Dessutom har stor vikt lagts 
vid djurens beteende i form av utnyttjande av faciliteter som rede, sittpinnar och ströbädd. 
Särskilt djurens utnyttjande av redet påverkar andelen fellagda ägg, vilket i sin tur starkt på-
verkar arbetsmiljön ergonomiskt samt arbetstiden totalt. Vissa dammätningar har utförts på 
Marielunds gård samt i ett näraliggande burstall av motsvarande storlek. 

Forskningen kom allt mer att inriktas på inredda burar. Förutom de grundläggande faktorerna 
studerades den sociala strukturen för att kunna optimera gruppstorlek: Olika strömaterial samt 
redesutformning ingick i studierna. Genom att fästa en risgrynsstor transponder på hönan 
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kunde faktorer som frekvensen redes- resp. sandbadsbesök samt grupptillhörighet studeras. I 
golvsystem studerades samspelet mellan fodrets sammansättning och valet av djurmaterial 
särskilt vad gällde kannibalism och fjäderplockning men även äggkvalitet och ströbäddens 
kvalitet. 

Den genomförda forskningen har presenterats och redovisats i en ansenlig mängd rapporter, 
konferensrapporter och artiklar. Sålunda har forskare från institutionen medverkat i ett 60-tal 
konferenser och symposier av olika slag, framför allt i Europa men även i Australien, Kanada 
och Indien. Den forskare som varit mest aktiv och anlitad är professor Ragnar Tauson.  

 

 
Fig 11.2 Ragnar Tauson i system med frigående höns på Funbo-Lövsta forskningscentrum.  
Foto: Kent Pehrzon 

Förutom artiklar i fackpressen, t.ex. i tidningen Fjäderfä, har institutionen producerat ett 50-
tal artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom Swedish Journal of Agricultural Research, Acta 
Agriculturae Scandinavica, Brittish Poultry Science och World Poultry Science. Nedan följer 
en lista över de större rapporter och avhandlingar som publicerats vid institutionen sedan 
1989. På institutionens webbplats, (www.huv.slu.se), kan en mer fullständig litteraturlista 
sökas. 

Rapporter 
• Gunnarsson, T., Lundqvist, L. & Tauson, R. 1991. Rovkvalster, en möjlig metod att bekämpa höns-

kvalster (Dermanyssus gallinae). Slutrapport till Stiftelsen Lantbrukets Fond. Zoologiska Institutionen, 
Lunds Universitet, 223 62 Lund. 

• Tauson, R., Jansson, L. & Abrahamsson, P. 1992. Studies on alternative keeping systems for laying 
hens in Sweden at the Dept. of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Uppsala. March 1988-October 1991. Report 209. Inst. f. HUV, Funbo-Lövsta, 755 97 Uppsa-
la. 

• Tauson, R. 1993. Current state of research and development at the Dept. of Animal Nutrition and Man-
agement. Alternative housing systems for laying hens. Report to the Government. Swedish Board of Ag-
riculture, Djurmiljöenheten, 551 82 Jönköping. Report no. 1993:14, pp. 1(26)-26. 
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• Tauson, R. 1994. Current state of research and development at the Dept. of Animal Nutrition and Man-
agement. Alternative housing systems for laying hens. Report to the Government. Swedish Board of Ag-
riculture, Djurmiljöenheten, 551 82 Jönköping. Report no. 1994:13., pp. 1(4)-4; 1(8)-8. 

• Tauson, R., Holm. K.-E. & Abrahamsson, P. 1996. Ny-teknik provning av Marielundsystemet för lös-
gående höns. I Värphöns Kontrollstation 1996. SJV Rapport 1996:6, Bilaga 2(2), 1-11. SJV, Jönköping. 

• Tauson, R. 1996. Sammanfattande beskrivning av forskning och erferenheter. I Värphöns Kontrollsta-
tion 1996. SJV Rapport 1996:6, Bilaga 6(3), 1-10. SJV, Jönköping. 

• Tauson, R., Holm. K-E. 1998. Utvärdering av MARIELUND inhysningssystem för värphöns. Enligt 
SJV:s program för förprövning av ny teknik. Rapport 244. SLU, Inst. för HUV, 755 97 Uppsala, 33 pp. 

• Wall, H. 1998. Utvärdering av transponderteknik i studier av individuella värphönors redesutnyttjande i 
inredda burar. Examensarbete 96. Inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU, 750 07 Uppsala.  

• Tauson, R. 1999. Preliminär rapport: Inredda avels/produktionsburar för värphöns i en praktisk besätt-
ning. Stencil, 7 pp. 

• Tauson, R., Wall, H. & Elwinger, K. 1999. Preliminär rapport över studie av Big Dutchman inredd bur. 
Stencil 14 pp. 

• Tauson, R., Holm. K.-E. 2000. Ny-teknik provning av Victorsson inredda burar för 8 hönor -preliminär 
rapport. SJV, Jönköping. 

• Tauson, R., Holm. K-E. 2001. Ny-teknik provning av Big Dutchman inredda burar för 10 hönor. SJV, 
Jönköping.  

• Tauson, R., Holm. K.-E. 2002. Utvärdering av Victorsson inredd bur för 8 värphöns enligt 7§ Djur-
skyddsförordningen och enligt SJV:s Ny-teknik provningsprogram. Rapport 251. SLU, Funbo-Lövsta 
Forskningscenter, 755 97 Uppsala. 

• Tauson, R., Holm. K.-E. 2002. NT-provning av Triotec inredd bur för 8 hönor maj-00 - juni-02. SJV, 
551 82 Jönköping. 

• Tauson, R., Holm. K.-E. 2002. NT-provning av Hellmann inredd bur augusti-00 - oktober-02. SJV, 551 
82 Jönköpng. 

• Tauson, R., Holm. K.-E. 2003. Utvärdering av ”Aviplus”- Big Dutchman - inredd bur för 10 värphöns 
enligt 7§ Djurskyddsförordningen och enligt SJV:s Ny-teknik provningsprogram Rapport 251. SLU, 
Funbo-Lövsta Forskningscenter, 755 97 Uppsala. 

• Nys, Y. 2004. Improving egg quality and safety of eggs in new production systems by reinforcing the 
antimicrobial natural defence and by developing tools for grading eggs. In Final Report EU-project 
Eggdefence. Partner 7 SLU (R. Tauson) pp. 39-44. 

• Wall, H., Tauson, R., 2004. Kartläggning av produktionsekonomiska faktorer vid introduktion av inred-
da burar i praktisk drift i Sverige. Rapport 261. Institutionen för utfodring och vård. SLU. Uppsala. 

Avhandlingar 
• Abrahamsson, P. 1996. Furnished cages and aviaries for laying hens. Effects on production, health and 

use of facilities. Dissertation. Report 234. Dept. Animal Nutrition and Management, SLU, 750 07 Upp-
sala. 

• Wahlström, A. 1999. Diet x Hybrid Interactions in Large Groups of  Laying Hens. Dissertation. Agraria 
184. Dept. Animal Nutrition and Management, SLU, 750 07 Uppsala.  

• Wall, H. 2003. Laying Hens in Furnished Cages - use of Facilities, Exterior Egg Quality and Bird 
Health. Dissertation. Agraria 406. Dept. Animal Nutrition and Management, SLU, 750 07 Uppsala. 
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11.2.2 Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), SLU 
JBT:s forskning om nya inhysningssystem inom värphönshållning berörde följande huvudom-
råden: 

• luftföroreningar 
• erfarenhetsåterföring från besättningar med golvhöns 
• ergonomi och olycksfall 
Forskning om luftföroreningar genomfördes dels genom fältundersökningar, dels genom en 
internationell inventering av forskningsresultat, dels genom laboratorieundersökningar i en 
klimatkammare med ett våningssystem för lösgående värphöns på Alnarp Södergård. 

Undersökningarnas mål var att finna tekniska åtgärder för att åstadkomma bra klimat och låga 
halter av luftföroreningar i lågbeläggningssystem. Vidare undersöktes speciellt vilken inver-
kan gödselns lagringstid och utgödslingstekniken har för avgivningen och halten av ammoni-
ak i stalluften i golvsystem. I samarbete med institutionen för husdjurens miljö och hälsa 
genomfördes fältstudier över hur byggnadsrelaterade faktorer påverkar djurhälsa och produk-
tion i system med golvhöns. Avsikten var att ta fram grunddata om inhysning i golvsystem 
beträffande byggnadsplanering, utformning av inredningar, klimat- och luftföroreningar, pro-
duktion, dödlighet, skador på djur, fjäderplockning, kannibalism, sjukdomar, parasitföre-
komst, skötsel, golväggsförekomst, m.m. 

Ekologisk äggproduktion ställer speciella krav på inhysningen som tillgång till utevistelse och 
tillgång till naturligt ljus. I en mindre byggnad på Alnarp undersöktes därför olika tekniker 
som är betingade av dessa krav i två flockar om totalt 80 djur. Speciell vikt lades vid utform-
ningen av dagljusinsläpp och ljusavskärmningar, utgångar och yttre vistelseytor med avseen-
de på vegetation. 

Erfarenhetsåterföringen från olika former av inhysning på golv vid låg beläggningsgrad utför-
des genom producentintervjuer och vissa mätningar i 22 kommersiella besättningar. 

Forskning om ergonomi och olycksfall i nya inhysningssystem har genomförts genom fältun-
dersökningar, utveckling av teknik för uppsamling av fellagda ägg och hjälpmedel för intern-
transporter. 

Forskare från institutionen har medverkat med konferensrapporter på ett 30-tal konferenser 
och symposier inte bara i Europa utan även i Marocko, Kanada och Kina. 10 vetenskapliga 
artiklar har publicerats i bl. a. Annals of Environmental Medicine, British Poultry Science, 
CIGR Ejournal Journal of Agricultural Safty and Health och American Journal of Industrial 
Medicine. Forskarna har även skrivit artiklar i fackpressen och utarbetat undervisningsmateri-
al. Nedan följer en lista över de större rapporter och avhandlingar som publicerats vid institu-
tionen sedan 1988. På institutionens webbplats, (www.ltj.slu.se), kan en mer fullständig litte-
raturlista sökas. 

Rapporter 
• Gustafsson, G. & Mårtensson, L. 1990. Gaser och damm i fjäderfästallar. Sveriges Lantbruksuniversi-

tet. Inst. för lantbrukets byggnadsteknik Rapport nr 68. Lund. 

• Mårtensson, L. & Lundqvist, P. 1991. Arbetsmiljön i ett stall för lösgående höns. Luftmiljö, ergonomi 
och olycksfallsrisker. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för lantbrukets byggnadsteknik. Rapport 71. 
Lund.  

• von Wachenfelt, E., Mårtensson, L. & Stål, M. 1994. Utveckling av flervåningssystem för uppfödning 
av livkycklingar. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst för jordbrukets biosystem och teknologi. Special-
meddelande 207. Lund. 
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• Mårtensson, L., Löwgren, W.,Lundqvist, P. & Andersson, L. 1995. Luftkvalité, arbete och produktions-
resultat i ett flervåningssystem för uppfödning av livkycklingar - en fallstudie för vid . Sveriges lant-
bruksuniversitet. Inst för jordbrukets biosystem och teknologi. Specialmeddelande 213. 

• Mårtensson, L., Lundqvist, P. & Andersson, L. 1995. Evaluations of working conditions in an alterna-
tive rearing system for laying hens - A case study at Segerstad Agricultural School. In: ”Poultry health 
and behaviour in a tiered system for loose housed layers” by S. Gunnarsson et al. Swedish University of 
Agricultural Sciences, Dep. of Animal Hygiene. Report 35, Skara.  

• Hellsten, M & Lundqvist, P.1997.  Förbättring av arbetsmiljön i stallar med lösgående höns. Resultat-
sammanställning av idévalsseminarium 970212. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU. In-
tern rapport. Alnarp. 

• Ascárd, K. & von Wachenfelt E. 1997. Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader. Stallar för 
äggproduktion. Höns på golv i lågbeläggningssystem. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. 
Alnarp. 

• Gustafsson, G. & von Wachenfelt, E. 1997. Gödselgasventilation i stallar för lösgående värphöns. Sve-
riges Lantbruksuniversitet. Inst. för Jordbrukets biosystem och teknologi. Rapport nr 111. Alnarp. 

• Lundqvist, P. 1999. Att arbeta med höns - en arbetsmiljöhandbok. Sveriges lantbruksuniversitet. Inst. 
för jordbrukets biosystem och teknologi. Specialmeddelande 233. Alnarp.  

• Mårtensson, L. 1999. Luftkvalitet en arbetsmiljöfaktor i alternativa inhysningsformer för värphöns. . 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Intern rapport, Alnarp. 

• Gustafsson, G.; von Wachenfelt, E. & Asca´rd, K. 2001. Utgödslingsteknik som begränsar exponering 
för höga ammoniakhalter i lågbeläggningssystem för lösgående värphöns. Sveriges Lantbruksuniversi-
tet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Rapport126. Alnarp. 

• Ascárd, K., von Wachenfelt, E. & von Wachenfelt, H. 2002. Ekologisk äggproduktion. Sveriges lant-
bruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Specialmeddelande 241. Alnarp. 

• Gustafsson, G. & von Wachenfelt. 2004. Begränsning av luftföroreningar vid inhysning av golvhöns. 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Rapport 129. Alnarp. 

• Gustafsson, G., von Wachenfelt, H. & von Wachenfelt, E. 2005. Ljus till frigående värphöns i golvsystem. Sveriges 
Lantbruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Rapport 135. Alnarp. 

• Gustafsson, G., Ascard, K., Odelros, Å. & von Wachenfelt, E. 2005. Utformning av avskärmningsanordningar för 
direkt solljus i stallar för frigående värphöns. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för jordbrukets biosystem och 
teknologi. Rapport 138. Alnarp. 

• Alwall Svennefelt, C & Lundqvist, P. 2005. Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom 
svensk äggproduktion?  Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU. Projektrapport. Alnarp. 

• Nimmermark, S., Gustafsson, G. & Nilsson, T. 2008. Nödventilation och larm i djurstallar. Sveriges Lantbruksuni-
versitet. Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi. Rapport:5. Alnarp. 

Avhandlingar 
• Lundqvist, P. 1988. Working environment in farm buildings. Dissertation. Sveriges Lantbruksuniversi-

tet. Inst. för lantbrukets byggnadsteknik. Rapport nr 58. Lund. 

• Gustafsson, G. 1988. Luft- och värmebalanser i djurstallar. Dissertation. Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Inst. för lantbrukets byggnadsteknik. Rapport nr 59. Lund. 

• Mårtensson, L. 1995. Concentrations of dust, endotoxin and organic acids in confined animal buildings. 
Dissertation. Sveriges Lantbruksuniversitet. Inst. för lantbrukets byggnadsteknik. Rapport nr 103. Lund. 

• Nimmermark, S. 2004. Odour impact. Odour release, dispersion and influence on human well-being 
with specific focus on animal production. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Suecia, 
Agraria 494. Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp. 154 pp 
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11.2.3 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU 
Forskningen vid institutionen för husdjurshygien inleddes 1989 och inriktades tidigt på pro-
blem såsom förekomst av fjäderplockning, kannibalism och fotskador. Syftet var att skapa 
grundläggande kunskaper om hönans biologi snarare än att jämföra olika inhysningssystem. 
Forskningen har riktats på att identifiera orsaksfaktorer som är viktiga för de nämnda proble-
mens uppkomst för att i ett andra steg tillämpa sådan kunskap för att utveckla inhysningssy-
stem i vilka djuren kan hållas friska och med möjlighet till ett naturligt beteende. Forskningen 
har dels genomförts med experimentell metodik under väl kontrollerade betingelser, dels med 
epidemiologiska metodik där data från ny teknikprovningen användes. Framför allt användes 
beteendedata, hälsodata från kliniska undersökningar samt produktionsdata. 

I den experimentella forskningen gjordes dels jämförande studier där faktorer som t.ex. 
gruppstorlek varierades, dels användes mer avancerad metodik med t.ex. preferenstest (valför-
sök). Exempel på resultat från institutionens forskning är att fjäderplockning kan beskrivas 
som två olika typer, en ”mjuk” som liknar putsningsbeteende, som många djur utför, och en 
”hård”, som få djur utför, och som sannolikt har en annan genes. En ärftlig komponent tycks 
finnas för den hårda fjäderätningen. Vidare visades att det inte är samma djur som är fjäder-
plockare och hackare (kannibalistiska).  

Vid institutionen har bedrivits forskning om hur olika uppfödningsfaktorer, såsom tidig till-
gång till strö och sittpinne, påverkar den vuxna hönans anpassningsförmåga och hennes bete-
ende och hälsa. Andra projekt var inriktade på hur sociala faktorer, det vill säga andra hönors 
beteende, påverkar den vuxna hönans motivation och möjlighet att utnyttja resurserna sittpin-
ne, sandbad och värprede. Det bedrevs också projekt, både inom den grundläggande och till-
lämpade etologin som rörde beteendeproblem hos höns och då främst fjäderplockning och 
kannibalism. Bland annat undersöktes vilka egenskaper hos djuren, såsom skador i fjäder-
dräkten, som bidrog till att fjäderplockning uppstod och ifall fjäderplockningsbeteendet kunde 
spridas i en flock genom att hönorna härmade varandras beteende. 

Ett annat projekt gällde hur agressionsnivån och förekomsten av fjäderplockning hos höns i 
stora flockar påverkas av närvaron av tuppar. Därtill bedrevs studier i syfte att öka kunskapen 
om de faktorer som orsakar kannibalism hos värphöns, bland annat genom att man försökte 
identifiera karakteristiska egenskaper hos de höns som hackar och hos dem som blir utsatta 
för hackning. Vidare genomfördes ett forskningsprojekt inom ramen för Mat 21-programmet 
och som benämndes ”Domesticering – naurliga beeende – genetiska markörer”. Detta projekt 
syftade till att undersöka hur den ursprungliga hönans beteende, främst avseende födosöksbe-
teende, förändras genom avel.  

I ett samarbetsprojekt med JBT i Alnarp genomfördes en inventering med avseende på djur-
hälsa och djurmiljö i svenska besättningar för frigående höns i lågbeläggningssystem. 

I samarbete med Kronägg och ICA bedrevs studier i det så kallade Svenska Hönanprojektet 
som syftade till att utvärdera möjligheterna till salmonellasäkrad utevistelse.  

Vid institutionen har ett stort antal forskare varit involverade i hönsforskningen vilket avspeg-
lar sig i antalet publicerade rapporter, konferensrapporter, artiklar och avhandlingar. Forskar-
na har medverkat med konferensrapporter på ett 80-tal konferenser och symposier, huvudsak-
ligen i Europa utan även i Kanada, Australien, Brasilien, USA, Japan och Mexico. Ett 70-tal 
vetenskapliga artiklar har publicerats i internationella tidskrifter såsom Applied Animal Be-
haviour Science, Journal of Animal Science, Acta Agriculturae Scandinavica, British Poultry 
Science och Nature. Dessutom har ett flertal artiklar skrivits i den svenska fackpressen. Nedan 
följer en lista över de större rapporter och avhandlingar som publicerats vid institutionen se-
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dan 1989. På institutionens webbplats, (www.hmh.slu.se), kan en mer fullständig litteraturlis-
ta sökas. 

Rapporter/specialarbeten 
• Algers, B. 1991Forskning och försök rörande alternativ till burhållnig inom äggproduktionen. 

SLU.Vet.Med.Fak.Rapport. 1991. 

• Algers, B. 1994. Redovisning av projekt inom området djurmiljöförbättrande åtgärder, fjäderfä, vid 
Inst. för husdjurshygien, SLU. SJV´s rapport 1994:13. 

• Algers, B. 1994. Studier av Oli-Voletage och Ventomatic i SJV:s fältprovningsfas. SJV:s Rapport 
1994:13 (Bilaga 5:0 - 5:6) 

• Bokkers, E. 1994. Operant conditioning and recognition in hens. SLU Inst. f. husdjurshygien. 1994. 
Specialarbete 16. 1-37. 

• Ekstrand, C., Keeling, L. 1994. Modified cages and get-away cages for laying hens. SLU. Inst. för hus-
djurshygien, Skara. Rapport 34. 1-39. 1994. 

• Algers, B., Ekstrand, C., Geismar, J., Gunnarsson, S., Odén, K., Onila, M., Svedberg, J. 1995. Utvärde-
ring av Oli Voletage inhysningssystem för värphöns. SLU. Inst för husdjurshygien. Specialarbete 31. 
1995. 1-50. 

• Gunnarsson, S., Oden, K., Algers, B., Svedberg, J., Keeling, L. 1995. Poultry health and behaviour in a 
tiered system for loose housed layers. SLU Inst. för husdjurshyg, Skara. Rapport 35. 1-110. 1995. 

• Svedberg, J. 1995. Salmonellasanering i fjäderbesättningar - en handledning. SLU. Speciella skrifter, 
58. 1-48. 1995. 

• Algers, B. 1996. Redovisning av projekt 3/91: Golvhållning av värphöns i s.k. Voletagesystem. Med 
andra metoder - om alternativ till djurförsök. Hunananimal 3, 77-79. 1996. 

• Algers, B., Ekstrand, C., Gunnarsson, S., Odén, K., Onila, M., Svedberg, J. 1997. Utvärdering av Oli 
Voletage inhysningssystem för värphöns. Inst. för husdjurens miljö och hälsa. Kompletterande rapport. 
Suppl. Specialarbete 31, 26pp. Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 1997. 

• Yngvesson, J. 1997. Cannibalism in layings hens. A literature review. Rapport 1. Husdjurens miljö och 
hälsa. SLU. 1997. 1-54. 

• Nordin, E. 1998. Domestication effects on foraging behaviour in poultry. Specialarbete nr 6. 1-30. Hus-
djurens miljö och hälsa. SLU. 1997. 1998. 

• Fröberg, S. 2002. Motivation to Perfom Contrafreeloading in Red JungleFowl and White Leghorn. Spe-
cialarbete 17. 1-32. Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 2002. 

• von Wachenfelt, H., Odén, K., Gunnarsson, S. 2002. Värphöns i lågbeläggningssystem. Specialmedde-
lande 237. 1-78. Alnarp 2002. 

• Lindqvist, C. 2002. Differences in Contrafreeloading between White Leghorn and Red Jungle Fowl - 
Effect of Genetic Selection or Increased Body Size. Specialarbete 16. 1-30. Husdjurens miljö och hälsa. 
SLU. 2002. 

• Atkinson, S. 2003. A review of handling and killing methods in end of lay (spent) hens in Sweden and 
other contries. Specialarbete 25 Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 2003 

• Håkansson, J. 2003. Domestication effects on aggressiveness in fowl. A comparison of agonistic behav-
iour in red junglefowl (Gallus gallus) and white leghorn layers. Specialarbete 19. Husdjurens miljö och 
hälsa. SLU. 2003. 

• Odén, K. 2003. Uppfödningssystem för livkycklingar: Boleg 2. Djurhälso- och djurskyddsaspekter. På 
uppdrag av Statens Jordbruksverk. Specialarbete 21. 1-38. Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 2003. 

• Väisänen, J. 2003. Social behaviour of the fowl. Specialarbete 18. Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 
2003. 

• Svedberg, J. 2004. Djurskyddstillsyn i praktiken. Värphöns. Kroniskt sjuka värphöns. SLU, Inst för 
husdjurens miljö och hälsa, Skara, 2004. Institutionsrapport. 



  

   

 

76

• Atkinson, S. & Algers, B. 2006. Welfare during handling and killing of spent hens. SLU, Inst. för hus-
djurens miljö och hälsa, Skara, 2006. Rapport 9. 

Avhandlingar 
• Bilcík, B. 2000. Feather pecking in laying hens. Thesis. Sveriges Lantbruksuniversitet. 2000. 

• Gunnarsson, S. 2000. Laying hens in loose housing systems. Thesis. Sveriges Lantbruksuniversitet. 
2000. 

• Odén, K. 2000. Laying hens in large flocks. Influence of sex composion on female aggression. Thesis 
(Licentiatae) Sveriges Lantbruksuniversitet. Husdjurens miljö och hälsa. Rapport 3, 2000. 

• Olsson, A. 2001. Motivation in laying hens. Studies of perching and dustbathing behaviour. Veterinaria 
101. Thesis. Sveriges Lantbruksuniversitet. 2001. 

• Lundberg, A. 2002. Social Influences on the Behaviour of Laying Hens. Thesis, Veterinaria 138. SLU 
Skara. 

• Schütz, K. 2002. Trade-off resource allocation between Behaviour and production in Fowl. Thesis. Vet-
erinaria 115. 2002. 

• Yngvesson, J. 2002. Cannibalism in laying hens: Characteristics of individual hens and effects of 
perches during rearing. Thesis, Veterinaria 120. SLU, Skara. 

• Odén, K. 2003. Fear and aggression in large flocks of laying hens. Effects of sex composition. Thesis. 
Veterinaria 144. SLU, Skara. 

• Lindqvist, C. 2003. Contrafreeloading in Red Jungle Fowl and White Leghorn Layers. Thesis (Licentia-
te) Rapport 6. Husdjurens miljö och hälsa, SLU. 2003. 

• Väisänen, J. 2003. Social Motivation in Red Junglefowl ( Gallus gallus) and White Leghorn Layers. 
Thesis (Licentiate) Rapport 7. Husdjurens miljö och hälsa. SLU. 2003. 

• Wichman, A. 2007. Influence of rearing environment on development of perching and dustbathing be-
haviour in laying hens. Swedish Univ. of Agric. Sci., Dept. of Animal Enrivonment and Health, Skara, 
Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Doctoral Thesis no 2007:71.  

11.2.4 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
SVA:s forskning och utvecklingsarbete har berört koccidios och kvalster. Målsättningen med 
forskningen rörande koccidios var att studera koccidiernas epidemiologi i olika inhysningssy-
stem för värphöns samt att undersöka olika sätt att kontrollera koccidieinfektioner både med 
hjälp av vacciner och med olika skötsel- och utfordringsbaserade åtgärder. För detta ändamål 
användes traditionella metoder att påvisa och artbestämma koccidier, men under projektets 
gång etablerades även en metod baserad på s.k. isoenzymalys och senare också flera PCR-
metoder. Genom att man kunde visa att hönsens alla sju koccidie-arter fanns i landet kunde ett 
levande koccidie-vaccin registreras. Fältförsök med detta vaccin genomfördes också. Möjlig-
heterna att med olika utfodringsbaserade åtgärder stärka kycklingars motståndskraft mot koc-
cidie-infektion studerades i samarbete med institutionen för husdjurens utfodring och vård.  

Kvalsterangrepp betraktas vid sidan av koccidios som det största parasitproblemet inom 
svensk fjäderfänäring. Ett forskningsprojekt avsåg att utreda kvalstrens betydelse under 
svenska förhållanden. En viktig målsättning var att utarbeta riktlinjer för ett effektivt och 
praktiskt användbart kontrollprogram. 

Forskare vid anstalten har medverkat med konferensrapporter på ett 15-tal konferenser och 
symposier inte bara i Europa utan även i Australien, Malaysia och Japan. Ett 15-tal vetenskap-
liga artiklar har publicerats i internationella tidskrifter såsom British Poultry Science, Journal 
of Medical Etomology, World Poultry och Avian Pathology. Nedan följer en lista över de 
större rapporter och avhandlingar som publicerats vid institutionen sedan 1989. På SVA:s 
webbplats, (www.sva.se), kan en mer fullständig litteraturlista sökas. 
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Rapporter 
• Höglund, J, Nordenfors, H. & Uggla, A. 1997. Infektionsvägar, skadeverkningar och bekämpning av 

blodsugande kvalster i svenska värphönsanläggingar. Slutrapport. Meddelanden från parasitologen, 
1997:1. 

• Lundén, A. (2000). Koccidios hos fjäderfä - diagnostik, epidemiologi och kontroll. Avdelningen för pa-
rasitologi, SLU/SVA. Meddelanden från parasitologen, 2000:3, ISBN 91-576-5978-8. 

• Thebo, P. & Uggla, A. (1999). Förekomst av koccidier i samband med KRAV-godkänd äggproduktion 
på Lerviks gård. Rapport, Lantbruks- och fiskeenheten Länsstyrelsen Värmland, nr 19, 14 pp. 

Avhandlingar 
• Nordenfors, H. (2000). Epidemiology and control of the poultry red mite. Swedish University of Agri-

cultural Sciences, Uppsala. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Veterinaria 93. ISBN 91-576-
5907-9. 

11.2.5 Institution för husdjursgenetik, SLU 
Förutom selektionsexperiment för äggproduktionsegenskaper under traditionella burförhål-
landen och selektion för otraditionella egenskaper har man utvärderat de på marknaden till-
gängliga djurmaterialens produktionskapaciteter under golvförhållanden med låg beläggning 
(ca 5 djur/m2 och måttligt stora grupper ca 450 djur) i samarbete med Kriminalvårdsanstalten, 
Hinseberg. 

11.2.6 Ekhaga försöksgård, SLU 
Verksamheten var inriktad på dels mobila inhysningssystem, dels golvsystem med smågrup-
per och växelbete, dels utfordringssystemet ”Fritt foderval”. I försöken med mobil hönssköt-
sel testades två system. Modell Sjelin ger hönsen möjlighet att utveckla hela sitt beteendere-
pertoar samtidigt som systemet ger möjlighet till utevistelse och stor flexibilitet. Anläggning-
en kan flyttas inom gården men också mellan gårdar. Hönsvagnen L:a Vallby är tänkt att an-
vändas för att ge hönsen optimalt bete på sommaren. ”Fritt foderval” går ut på att i stället för 
inköpt fullfoder erbjuda hönsen fritt val från en meny av lämpliga råvaror för höns. 

11.2.7 Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) 
Forskning kring alternativa inhysningssystem för värphöns startade år 1997, då fyra alternati-
va inhysningssystem för golvhöns kartlades under en hel värpningsomgång (dvs. mer än ett 
år). Studierna omfattade luftkvalitet och ströbäddens sammansättning. Omfattande studier har 
senare ägnats åt växtnäringsinnehåll i och användning av fjäderfägödsel. 

Rapporter 

• Larsson, K. 1999. Luftkvalitet och ströbäddsegenskaper i alternativa inhysningssystem 
för värphöns. JTI-rapport Lantbruks & Industri nr 255. JTI – Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik, Uppsala. 

• Stintzing Richert, A., Åkerhielm, H. 2001. Fjäderfägödsel. En kunskapssammanställ-
ning. JTI-rapport Lantbruks & Industri nr 283. JTI – Institutet för jordbruks- och mil-
jöteknik, Uppsala. 

• Malgeryd, J., Åkerhielm, H., Stintzing Richert, A. & Elmquist, H. 2002. Hönsgödsel 
till vårsäd – växtnäringseffekt och efterverkan. JTI-rapport Lantbruks & Industri nr 
292. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala. 

• Salomon, E., Malgeryd, J., Rogstrand, G. Bergström, J. & Tersmeden, M. 2006. Halter 
av växtnäring och spårelement i lagrad gödsel från värphöns. JTI-rapport Lantbruks & 
Industri nr 349. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala. 
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11.2.8 Institutionen för ekonomi, SLU 
Vid institutionen har följande rapport publicerats. 

• Koffman, R., Andersson, H. 1996. Samhällsekonomiska konsekvenser av ett burförbud mot värphöns. 
Swedish University of Agricultural Sciences. Report 96. Uppsala 1996. 

11.2.9 Övrigt 
Medel till forskning och fältstudier beviljades också till Länsstyrelsen i Kalmar (Jörgen Weh-
re), Arbetsmiljöinstitutet (Per Malmberg), SFS-Svenska Ägg (Torbjörn Eriksson), Kronägg 
(Ingemar Haggärde), SLR (Waldemar Löwgren) och Fjäderfäcentrum i Skara (Astrid Lovén 
Persson). 

11.3 Kunskapsläget idag 
Den omfattande forskning som bedrivits sedan burförbudet infördes 1988 har naturligtvis 
medfört att kunskapsläget om hur värphönsen ska hållas och skötas i de nya systemen idag är 
avsevärt mycket bättre än när ny teknikprovningarna av flervåningssystemen inleddes. De 
inledningsvis svåra problemen med bl.a. kannibalism, fjäderplockning, fellagda ägg och dålig 
fothälsa har man i stor utsträckning kommit tillrätta med även om de fortfarande kan uppträda 
i enskilda flockar. Förbättringarna har inte bara genomförts när det gäller den tekniska ut-
formningen och skötseln av systemen utan även på flera andra områden. Val och utveckling 
av lämpliga hönshybrider, anpassning av foder och uppfödning av unghönsen är några exem-
pel. Självklart har också äggproducenternas kunskaper om hur systemen ska skötas i hög grad 
förbättrats. 

Kunskapen om att uppfödningen av unghönsen i hög grad inverkar på funktionen i produk-
tionsstallarna har varit ett avgörande framsteg. Man vet t.ex. att tidig tillgång till sittpinnar 
och strö är av stor vikt. Tidig tillgång till sittpinnar minskar sålunda risken för kloakkanniba-
lism och fellagda ägg. Kannibalism är ett stort djurskyddsproblem och ett stort ekonomiskt 
problem på grund av förhöjd dödlighet i flocken. Detta problem förebyggs internationellt sett 
ofta genom näbbtrimning, dvs att näbbarnas yttre del amputeras en eller flera gånger under 
kycklingens liv. Näbbtrimning är dock ingen bra lösning eftersom det inte löser grundproble-
met och dessutom är arbetsintensivt och för hönorna smärtsamt både på kort och på lång sikt. 
I Sverige är näbbtrimning förbjuden. Ytterligare en faktor som är av stor betydelse är att alla 
kycklingar i flocken ges tillgång till och faktiskt använder sittpinnarna för att uppnå den ovan 
nämnda goda effekten av dessa. Detta kan uppnås genom att till exempel ”tvinga” kyckling-
arna att röra sig i olika nivåer för att komma åt olika resurser i stallet. 

Tidig tillgång till strö minskar risken för att vuxna höns ska utveckla fjäderhackning. Man har 
även väl studerat de bakomliggande faktorerna för fjäderhackning och kartlagt en del av ge-
nomet som styr fjäderhackningsbeteendet. Fjäderplockning innebär ett lidande för djuren men 
har också ekonomisk betydelse i och med att hönsens foderförbrukning ökar. Den försämrade 
fjäderdräkten medför att hönans värmeförlusterna ökar och att hon måste kompensera detta 
genom att äta mer. 

Att hönsen värper i redena är av stor vikt både av djurskyddsskäl liksom av ekonomiska skäl. 
Om hönsen värper utanför redet innebär det en ökad risk för att hönan utsätts för kloakhack-
ning. Dessutom påverkas äggkvaliteten och därtill innebär fellagda ägg i en- och flervånings-
system en stor arbetsbelastning. Att det ska finnas tillräckligt med redesutrymme och att rede-
na ska vara utformade så att hönsen uppfattar dem som en avskild och skyddad plats är viktigt 
för en bra funktion men fortfarande är forskarna inte helt överens om hur man bäst ska utfor-
ma redena, var de ska placeras, hur de ska belysas och vilken färg de bör ha. Det finns studier 
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som har börjat undersöka hur kycklingarnas ljusmiljö tidigt i livet påverkar deras val av reden 
efter värpstarten. 

11.3.1 Dagens kommersiella inhysningssystem  
I de inredda burarna har hönsen möjlighet att utföra flera viktiga naturliga beteenden. De 
kan värpa i avskildhet, greppa om en pinne vid vila, picka i strö och i någon mån ströbada. 
Däremot gör den begränsade totala tillgängliga arean och volymen att de inte kan utföra vissa 
komfortbeteenden. Den sociala gruppen är relativt liten (i dagens svenska hönsburar tillåts 
maximalt 16 höns per bur) och beteenden som fjäderhackning och kannibalism sprids inte i 
särskilt snabb utsträckning mellan burar, även om en viss spridning förekommer. För närva-
rande pågår försök med fler än 16 höns per bur. 

Envåningssystem kännetecknas av stora gruppstorlekar i ett relativt lätt överblickbart stall. 
Hönsen har möjlighet att utföra en stor del av sina naturliga beteenden så som att picka och 
sprätta, sandbada, värpa i avskildhet, i vissa fall sova på en upphöjd plats, flyga och utföra 
komfortbeteenden. Däremot medför den stora gruppstorleken att hönsen utsätts för en social 
situation som skiljer sig från den de är anpassade för. Om fjäderhackning eller kannibalism 
utbryter sprider sig beteendet snabbt och många individer i flocken kommer att påverkas ne-
gativt. Hönsen har tillgång till sittpinnar antingen placerade direkt på det dränerande golvet 
eller i form av en konstruktion ovanpå golvet. På sidorna om gödselbingen finns värpreden 
respektive ströyta. Om gödseln lagras i gödselbingen under hela hönsomgången uppstår pro-
blem med luftkvaliteten, främst höga ammoniakhalter. Anläggningar som har byggts under 
senare tid har försetts med mekanisk utgödsling vilket har bidragit till en förbättrad luftkvali-
tet. Från 2007 är det krav på mekanisk utgödsling i stallar som är förprövningspliktiga. 

Flertalet flervåningssystem finns i nybyggda stallar med hög teknisk nivå. Detta ger förut-
sättningar för en god djur- och arbetsmiljö. Systemen kännetecknas av att de kräver hög tak-
höjd, medger mycket stora gruppstorlekar och kan i vissa fall medföra svårigheter att över-
blicka djuren och sköta den dagliga tillsynen. Ett problem som uppmärksammats är att det är 
svårt och stressande för djur och djurskötare att lasta ut djuren vid slakt. Flervåningssystemen 
ger hönsen möjlighet att utföra en stor del av sina naturliga beteenden. De kan sova och vila 
på en upphöjd plats, de kan värpa i avskildhet, sandbada, picka och sprätta, flyga, utföra kom-
fortbeteenden m.m. Den sociala situationen kan vara stressande för hönsen på grund av den 
mycket stora gruppstorleken. Precis som i envåningssystemen får utbrott av fjäderhackning 
och kannibalism svåra konsekvenser både för hönornas välfärd och för flockens produktions-
ekonomi. 

I alla system för frigående höns är dammhalten i stalluften högre än i bursystem framför allt 
beroende på att frigående höns rör sig mer. 
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Fig 11.3 Envåningssystem 

 
Fig 11.4 Flervåningssystem 

 
Fig 11.5 Inredd bur för 8 värphöns med 45 veckors LSL-djur. Bilden illustrerar bl. a. ving-
sträckning, utnyttjande av sittpinne, rede och ströområde. Foto: SLU, Uppsala. 
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12 Näringen 
12.1 Antal företag och företagens storlek 
När burförbudet infördes i den svenska lagstiftningen år 1988 fanns det ca 6,4 miljoner höns i 
Sverige fördelade på ca 15 000 företag. I likhet med annan djurproduktion inom lantbruket 
har antalet företag minskat med åren medan besättningsstorlekarna ökat. Hur utvecklingen har 
varit framgår av tabell 12.1. 
Tabell 12.1 Antal företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningsstorlek och antalet höns 1988-2005 

År 1-49 höns 50-199 höns 200-4999 
höns 

Över 4999 
höns 

Summa före-
tag 

Antal höns 

1988 11 688 1 803 833 301 14 688 6 411 821 
1992 9 268 1 267 652 296 11 483 6 063 357 
1993 8 764 1 171 576 287 10 798 5 764 401 
1995 7 952 945 410 286 9 593 6 100 270 
1997 6 987 725 353 275 8 340 5 724 509 
1999 5 449 478 242 272 6 441 5 647 509 
2000 4 819 390 213 256 5 678 5 669 655 
2003 4 745 317 156 204 5 422 4 497 678 
2005 4 242 318 146 210 4 916 5 065 258 
2007 3 674 236 122 213 4 245 5 327 507 
*Redovisning efter besättningsstorlek har inte skett under åren 2001, 2002, 2004 och 2006 
Källa: Jordbruksverket och SCB, Lantbruksregistret 

Av tabell 12.1 framgår att antalet företag med höns minskat med nära 70 % under perioden 
1988 till 2005. Man ska i sammanhanget ha klart för sig att besättningar med mindre än 50 
höns i huvudsak har karaktär av hobbyverksamhet. 

Det kan konstateras att år 2007 fanns 98,6 % av det totala antalet höns i 335 besättningar med 
en genomsnittlig besättningsstorlek på närmare 15 700 höns. Strukturrationaliseringen har 
alltså gått långt inom äggnäringen och de största företagen har upp till 300 000 hönsplatser. 
Vilka inhysningssystem som de stora företagen har valt varierar men ett av de största företa-
gen har enbart flervåningssystem för frigående höns. 

Det är inte utrett i vilken mån omställningen har bidragit till att påskynda strukturutveckling-
en men det ligger nära till hands att anta att så är fallet. I tabell 12.2 redovisas hur omställ-
ningen har fortskridit. 
Tabell 12.2 Omställningsstatistik 

Andel hönsplatser i olika inhysningssystem, % Inhysningssystem 

1988 1995 1999 2001 2003 2005 2007 

Ekologiska   2 3 6 6 7 

Envåningssystem 5 9 21 22 29 25 24 

Flervåningssystem  2 2 3 21 28 29 

Frigående 

Summa 5 11 25 28 56 59 60 

Inredd bur   1 7 27 38 39 

Oinredd bur 95 89 74 65 17 3 0,01 

Summa 100 100 100 100 100 100 99 
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Fram till 2001 var takten i omställningen låg. Orsakerna till detta var sannolikt flera. Ett skäl 
var säkert att äggproducenterna kände en stor osäkerhet inför framtiden. Vilka typer av ägg 
skulle marknaden efterfråga, skulle det vara möjligt att få ersättning för de ökade produk-
tionskostnaderna och skulle det i så fall vara möjlighet att få en godtagbar lönsamhet i pro-
duktionen? Ett annat skäl var att de alternativa systemen fortfarande befann sig i ett ganska 
tidigt utvecklingsstadium. Efterhand fann man lösningar på problemen och i början på 2000-
talet var de alternativa systemen så pass utvecklade att majoriteten av producenterna vågade 
sig på att investera. 

År 2001 tog omställningen verklig fart och de system som ökade mest var flervåningssystem 
och inredda burar. Idag är omställningen, med några få undantag, slutförd och slutresultatet 
har blivit att omkring 60 % av de svenska hönsen inhyses i system för frigående höns och 
omkring 40 % i inredda burar. 

Hur den svenska produktionen av ägg har påverkats under omställningsperioden kan beskri-
vas med statistiska uppgifter. Tabell 12.1 visar antalet höns av värpras enligt de årliga djur-
räkningarna för några utvalda år. De fullständiga djurräkningarna visar ett nästan oförändrat 
hönsantal för åren 1988–2001. För 2002 uppstod en kraftig nedgång med närmare 17 % i an-
talet värphöns följt av en nedgång med 5 % även 2003. Denna period med minskande antal 
värphöns sammanföll med omställningens mest intensiva skede. I och med att de sista dispen-
serna löpte ut i början på 2004 och omställningen i det närmaste var avslutad ökade antalet 
höns 2004 (+11 %) följt av en smärre ökning 2005 (+1,4 %). Under 2006 minskade antalet 
höns betydligt (-10,7 %) för att under 2007 öka kraftigt (+17,8 %). 

När hönskycklingarna är 5 t.o.m. 18 månader gamla räknas de in i den produktiva hönsgrup-
pen. Den månatliga variationen av den produktiva hönsgruppens storlek samt avräkningspri-
set för ägg visas i figur 12.1. 

. 

 
Fig 12.1. Den produktiva hönsgruppens storlek och avräkningspris 1995–2007, tusen indivi-
der respektive kr/kg. (Produktiv hönsgrupp = hönskycklingar kläckta 5–18 månader bakåt i 
tiden. Ruggade höns ingår inte. ** Viktförhållandet mellan uppgiftslämnarna har ändrats och 
det nya förhållandet gäller fr.o.m. 2000.  
Källa: Jordbruksverket (priser), Svenska Ägg (kläckningar) 

Efter flera års minskning vände trenden och den produktiva hönsgruppen uppgick i september 
2004, för första gången sedan oktober 1998, till fler än 6 miljoner höns. Minskningen av anta-
let höns som började under 1999 och slutade i mitten av 2002 medförde enbart en liten ökning 
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av avräkningspriset i början av perioden och ökningen av den produktiva hönsgruppen under 
2003 avspeglas inte heller i avräkningspriset. 2004 fortsatte den produktiva hönsgruppen att 
öka vilket medförde en tydlig produktionsökning och ett successivt sjunkande avräkningspris. 
Under 2005 stabiliserade sig den produktiva hönsgruppen på en nivå något under 6 miljoner 
höns samtidigt som den successiva prisnedgången 2004 avstannat och mot slutet av 2005 
skedde en smärre prisökning. Under 2006 sjönk den produktiva hönsgruppen något samtidigt 
som avräkningspriset steg. 2007 har den produktiva hönsgruppen sjunkit till en nivå strax 
över 5,5 miljoner höns samtidigt som en tydlig prisökning skett, främst under den senare de-
len av året. 

Att antalet höns baserat på djurräkningen avviker från motsvarande beräkningar baserade på 
kläckningsuppgifterna beror på att beräkningarna utifrån kläckningsuppgifterna inte tar hän-
syn till onormalt hög dödlighet eller lägre slaktåldrar än normalt. 

Omställningen, som i stort avslutades i och med att de sista dispenserna löpte ut i början på 
2004, hade således inte haft någon mer långtgående påverkan på den svenska äggproduktio-
nen. Antalet höns minskade under omställningen men har efterhand har en återhämtning skett. 

12.2 Organisation 
Föreningen Svensk fjäderfäskötsel (SFS) är en ideell förening med ändamål att främja den 
svenska äggnäringen. Till SFS hör anslutna regionala föreningar. Föreningens verksamhet 
bedrivs inom serviceaktiebolaget SFS-Svenska Ägg. Medlemmar i Svenska Ägg är kläckerier, 
unghönsuppfödare, äggproducenter, packerier och foderföretag. Svenska Äggs uppdrag är att 
driva frågor som är strategiskt viktiga för den svenska äggnäringen. Svenska Ägg arbetar när-
ingspolitiskt, för en god djuromsorg och säkra livsmedel, med information om det svenska 
ägget och ägg som livsmedel och med kunskapsöverföring till företagen i näringen. Svenska 
Ägg hade representanter i Jordbruksverkets referensgrupp under hela omställningsperioden 
vilket var mycket värdefullt för det ömsesidiga informationsutbytet. 

Under omställningsperioden var följande personer ordförande i SFS-Svenska Ägg: 

 Jan-Axel Roslund 1989-1994 
 Torbjörn Eriksson 1994-1997 
 Jan-Erik Sjöö 1997-1999 
 Bernt Johansson 1999-2003 
 Per-Olof Björnsson 2003-2006 
 Henric Larsén 2006- 

År 2000 beslutades att organisationen skulle ha en vd. Som första vd anställdes Anna Carl-
ström. Från 2006 är Therese Schultz vd. 

Tidskriften Fjäderfä ges ut av Pig Poultry Press AB på uppdrag av ägaren SFS-Svenska Ägg 
Service AB, i samarbete med Svensk Fågel. I Fjäderfä finns läsning om allt inom fjäderfä, det 
vill säga om djur och djurhälsa, biologi, teknik, ekonomi och marknad samt om det som hän-
der i Sverige kompletterat med viss internationell bevakning. I november varje år utkommer 
ett nordiskt specialnummer. Det första numret av Fjäderfä gavs ut 1908. Tidningen kommer 
ut med 10 nummer per år. Tidskriften har under hela omställningsperioden informerat om 
läget och varit en viktig informations- och rådgivningskanal. 

Organisationen av avelsarbetet och framställning av avelsmaterial skiljer sig inom fjäderfä-
produktionen jämfört med annan husdjursavel. Avelsarbetet sker utomlands av internationella 
företag. Svenska representanter för avelsföretagen importerar varje år ca 1 000 daggamla 
kycklingar av värpras (tupp- och hönlinjer) s.k. grandparents. Linjerna korsas och ca 100 000 



  

   

 

84

föräldradjur eller parents tas fram. De får sedan i sin tur 5 500 000 bruksdjur. Uppfödningen 
av de daggamla kycklingarna sker i regel i kläckeriernas regi. När kycklingarna är ca 14 
veckor flyttas de till den kommande produktionsmiljön. 

I Sverige finns för närvarande tre hybrider: Lohmann, Hy-Line och Bovans. Det dåliga resul-
tatet som erhölls i början av ny teknikprovningen av system för frigående höns berodde delvis 
på att de hybrider som då användes var anpassade till produktion i bursystem. Nya hybrider, 
som bättre är anpassade till frigående system, har successivt tagits fram, eftersom det funnits 
ett intresse för sådana inte bara i Sverige utan även i flera andra länder. 

12.3 Branschperspektiv på omställningen 
Den nya djurskyddslagen, som tillkom 1988, skulle visa sig få stora konsekvenser för svensk 
äggnäring. Som en del av lagen ingick förbudet mot att hålla höns i burar. Näringen fick en 
övergångstid på 10 år att övergå till andra system för äggproduktion. Det betydde att inga nya 
buranläggningar fick byggas och fram till 1991 var det inte heller tillåtet att byta gamla be-
fintliga burar mot nya burar. Beslut skapade stor oro bland äggproducenterna. Att återgå till 
tidigare tiders golvhållning uppfattades som ett mindre bra alternativ av majoriteten av ägg-
producenterna.  

Många av de äldre äggproducenterna hade erfarenhet av gammaldags hönshållning, där hön-
sen sprätte fritt i stallarna och där stora problem uppstod när man började hålla höns i stor 
skala. Sjukdomar och parasiter spreds lätt, och det var utan tvekan anledning till att många 
producenter tidigt valde att sätta in bursystem när dessa blev kända i Europa. 

Speciellt ökade buranläggningarna när det under 70-talet kom till nya tekniska lösningar med 
automatisk utfodring, vattentillförsel och utgödsling vilket gjorde att det var möjligt att öka 
produktionen avsevärt utan betydande merarbete. Under 60- och 70-talet var den politiska 
uppfattningen att jordbruket skulle industrialiseras för att därmed frigöra arbetskraft som skul-
le kunna användas i industrin. Hönsnäringen gick därför samma väg som de övriga näringarna 
inom lantbruket. 

Trots det hårda motståndet från början visade det sig snart att det fanns ett intresse bland pro-
ducenterna att hitta nya vägar. Det skedde inte minst för att Sveriges konsumenter började 
efterfråga ägg från alternativa produktionssystem.  

Det stod dock samtidigt klart, inte minst för SFS-Svenska Äggs dåvarande ordförande Tor-
björn Eriksson, att det var nödvändigt att modernisera svensk äggnäring, oavsett om framtiden 
skulle innebära bur- eller frigående system. Efter svenskt jordbruks avreglering 1990-91 var 
det ”fritt fall” för såväl produktion som packning av ägg, inga kvalitetsregler gällde längre. 
Han satte därför i gång ett omsorgsprogram som handlade om att förbättra produktionen i alla 
led. 

I samband med behandlingen av Kontrollstation 1996 uppvaktade näringen riksdagsledamöter 
i syfte att få dem att modifiera djurskyddslagen och ge utrymme för att använda sig av den 
nya typen av bur med rede, sittpinne och sandbad där hönan bättre än i en traditionell bur 
kunde utöva ett naturligt beteende. Riksdagens beslut 1997 om ändring av djurskyddslagen 
för att tillåta användning av den nya typen av burar och att ytterligare tid gavs för en omställ-
ning innebar att näringens intresse och engagemang ökade markant och omläggningen av 
produktionen kom i gång på allvar. De flesta anpassade sig till de nya tiderna trots att inve-
steringskostnaderna var stora. Omsorgsprogrammet kom att användas som mall i dispenspro-
grammet och låg till grund för bedömningen av produktionsanläggningarna. 
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Näringen var från början mycket angelägen om att forskningen rörande de alternativa inhys-
ningssystemen skulle komma igång och beviljade också medel till SLU:s forskning redan 
1988. Svenska Ägg var med och finansierade forskningsprogrammet Djurvänlig och lönsam 
äggproduktion I  med 1 miljon kr per år. På motsvarande sätt finansierade det forskningspro-
gram Djurvänlig och lönsam äggproduktion II som bedrevs under perioden 2001-2004. Efter 
2004 valde Svenska Ägg att i stället för forskning satsa gemensamma medel på informations-
kampanjen Knäck ett ägg som syftade till att stabilisera/öka efterfrågan och värdet på svenska 
skalägg. 

Kursverksamheten bedrivs numera företrädesvis inom ramen för Fjäderfäcentrum som bilda-
des 2004. Många av kurserna har finansierats genom KULM-4 medel. Kontrollen och de årli-
ga besöken inom omsorgsprogrammets ram innebär möjligheter för rikslikaren att ge en kvali-
ficerad individuell rådgivning. Under 2006 erbjöds t.ex. Svenska Äggs medlemmar enskild 
rådgivning av rikslikaren angående kvalsterbekämpning. Andra viktiga informationskanaler 
är tidningen Fjäderfä och de kontaktdagar som hålls årligen. I anslutning till kontaktdagarna 
har det två gånger anordnats forskardagar, en gång i Lund och en gång i Linköping. 

12.4 Omsorgsprogram, rikslikare 
Äggnäringen tog som tidigare nämnts genom SFS-Svenska Ägg ett initiativ till ett eget kvali-
tetsprogram kallat omsorgsprogrammet. Målet med programmet var att garantera ett djurhåll-
ningsprogram som tillgodosåg god djurhälsa och djurhållning, att garantera en hög kvalitet på 
svenska ägg och att därmed öka svensk äggproduktions möjlighet att konkurrera med ägg från 
andra länder. Programmet inleddes med en förstudie i oktober 1995 och omfattade alla produ-
center med mer än 200 hönsplatser i Hallands och Östergötlands län. Förstudien genomfördes 
i samarbete med SLU och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder.  

Programmet omfattade alla led från kläckerier, uppfödning, äggproduktion till packerier. 
Kontrollerna genomfördes av en så kallad rikslikare som besökte samtliga anläggningar årli-
gen. Anläggningarna poängbedömdes enligt ett standardiserat system och anläggningarna som 
uppnått ett visst poäng blev godkända. Om brister framkom skulle producenten åtgärda dessa 
och kunde därefter godkännas vid en ny besiktning. Organisationens förste rikslikare var Eric 
Magnusson. 

Jordbruksverket godkände 1998 de tre högbeläggningssystemen som genomgått ny teknik-
provning. De kunde därefter, om vissa villkor var uppfyllda, installeras fritt. Ett villkor var att 
tillåten beläggning knöts till omsorgsprogrammet. Programmet utvecklades vidare och 2000 
godkände Jordbruksverket SFS-Svenska Äggs omsorgsprogram. År 2006 var 80 % av alla 
besättningar med fler än 3000 värphöns anslutna till omsorgsprogrammet. Detta motsvarar 90 
% av alla värphönsplatser i Sverige. Nuvarande rikslikare är Claes Björck. 

12.5 Lönsamhet 
Som framgått tidigare är det cirka 335 företag som bedriver äggproduktion på heltid. Varje 
företag har sina unika förutsättningar både produktivitets- och finansieringsmässigt. Detta 
innebär att den företagsekonomiska lönsamheten ett givet år skiljer mellan företagen. Tillfäl-
ligheter kan medföra att lönsamheten varierar mellan åren för ett och samma företag. 

Äggproduktionen uppvisade sin lägsta nivå 2002-2003 men har sedan dess ökat. Prisutveck-
lingen på ägg avviker inte från förhållandena i några av våra närliggande länder. Något lön-
samhetsproblem i stort finns inte i branschen. Denna slutsats understryks dessutom av det 
faktum att det byggs en hel del nya hönsplatser. År 2006 förprövade länsstyrelserna t.ex. 13 
stallar för frigående höns och 5 stallar för burhöns. Under detta år ökade antalet hönsplatser 
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med drygt 73 000. År 2007 ökade förprövningarna och uppgick till 23 stallar för frigående 
höns och till 15 för burhöns. Antalet hönsplatser ökade med nära 376 000. 

SFS-Svenska Ägg tog inför Jordbruksverkets och Djurskyddsmyndighetens rapport 2007 till 
regeringen fram produktionsdata från några anläggningar med nya alternativa system. Dessa 
redovisas i tabell 12.3. 
Tabell 12.3 Produktionsdata för ett antal anläggningar med nya alternativa system för värphöns 

System Antal höns-
flockar 

Foderkvot, 
kg foder/kg 

ägg 

Produktion, 
kg ägg/höna 

Dödlighet, 
% 

Äggvikt vid 
hönsomgångens 

slut, g 

Kvalitets-
avdrag, % 

Slutålder, 
veckor 

Inredd bur 15 2,07 21,7 5,4 67,9 4,8 75 

Envåningssystem 10 2,22 19,9 8,0 66,9 5,2 76 

Flervåningssystem 10 2,21 20,6 9,9 68,3 4,5 76 

Källa: Svenska Ägg 

Några kommentarer från de producenter som lämnat underlag var att andelen knäckta ägg 
hade minskat i de inredda burarna och att smutsfrekvensen blivit lägre med en ny typ av re-
desmattor. En annan synpunkt var att ben och skelett blivit starkare. Det enda som inte funge-
rade tillfredsställande var ströbaden men lösningar såg ut att vara på väg i nyare burar. Att 
arbetsmiljön och därmed djurmiljön blivit bättre framhölls ofta. Det påpekades också att den 
höga dödligheten för höns i flervåningssystem berodde på att flertalet svenska äggproducenter 
använde LSL-djur och att det under en 3-4-årsperiod varit problem med dessa djur. Idag är det 
annorlunda då djurmaterialet har förbättrats och att man lärt sig hur uppfödningen ska vara 
utformad för att hönan ska fungera i ett flervåningssystem. Produktionsresultaten skiljer sig 
därmed inte på något avgörande sätt från de oinredda burarna. 

I figur 12.2 framgår att den relativa lönsamheten uttryckt som äggpris minus foderkostnad har 
varit relativt konstant under åren 2004-2005 medan 2003 var ett bättre år. Även skillnaden i 
relativ lönsamhet mellan produktionen i de olika inhysningssystemen har varit ganska kon-
stant. 
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Fig 12.2 Relativ lönsamhet. Differens: Äggpris - foderkostnad för svenska ägg, kr per kg. Källa: 
EuroEgg & Business AB.  

12.6 Hälsoläget 
Hälsoläget för svenska värphöns får betecknas som gott. Under omställningsfasen fanns stora 
problem med ökad dödlighet på grund av kannibalism och problem med fjäderhackning. Allra 
störst var dessa djurskydds- och ekonomiska problem i flockar med frigående höns. Anled-
ningarna till att fjäderhackning och kannibalism har minskat är flera. En förbättring av avels-
materialet har skett, uppfödningen av unghönsen blir gradvis mer lämplig, fodret har anpas-
sats till hönsens nya förutsättningar, djurhållarna har blivit skickligare och systemen har blivit 
bättre. 

Salmonellabakterien finns - och kommer alltid att finnas - i naturen hos t.ex. fåglar och gna-
gare och i många foderråvaror. Sverige har dock ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmo-
nella hos våra djur. Risken är därför liten att de svenska animalieproducerande djuren smittar 
oss människor. Många års arbete med att bekämpa salmonella i värphönsbesättningar bekräf-
tades då resultatet från EFSA:s baslinjestudie över salmonellastatusen inom EU presentera-
des. Inga salmonellasmittade ägg påvisades i Sverige under 2004-2005. Den genomsnittliga 
salmonellaförekomsten i Europas värphönsbesättningar låg på 30 %. 

Sverige har sedan många år tillbaka ett bekämpningsprogram mot salmonella på livsmedels-
producerande djur inklusive värphöns. Alla som har 200 värphöns eller fler eller som säljer 
ägg för konsumtion måste regelbundet ta träckprover från sina höns och skicka proverna för 
analys. Generellt sett gör inte salmonella hönsen sjuka och salmonella är därför mer ett folk-
hälsoproblem än ett djurhälsoproblem. För de flesta flockar tas från den 1 januari 2007 fem 
prover per produktionsomgång (tidigare tre) om hönsen slaktas vid 75 veckors ålder vilket är 
det vanligaste. Skulle salmonella konstateras i en besättning avlivas hönsen och hönshuset 
saneras. Svenska Ägg har fått Jordbruksverkets godkännande att driva det frivilliga och före-
byggande smittskyddsprogrammet inklusive den frivilliga salmonellakontrollen under perio-
den 2008-2012. 
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Fotskador är någonting som förekommer och som upptäcks i störst utsträckning i frigående 
flockar där man kan se hur hönsen rör sig. Fotskadorna kan kopplas till fuktiga och dåliga 
ströbäddar och till dåligt utformade sittpinnar. Känsligheten för fotskador är också kopplad 
till hönshybrid. 

Ett hälsoproblem, som av många producenter beskrivs som ökande, är hönskvalster. Kvalstren 
ger klåda på hönsen och kan orsaka blodbrist och sänkt produktion. Dessutom är de ett ar-
betsmiljöproblem eftersom de upplevs som obehagliga av djurskötaren. I Sverige saknas idag 
godkända bekämpningsmedel som kan användas för bekämpning av hönskvalster. Höns-
kvalstret förekommer i hela landet, på alla hönshybrider och i alla typer av produktionssy-
stem. Det tycks emellertid som om angreppen är vanligare i golvsystem, eftersom inredningen 
i dessa system erbjuder fler och bättre kvalstergömmen. 

Två bakterieinfektioner som kan ge hälsoproblem i svenska värphönsflockar är dels E-coli-
infektioner, dels rödsjuka som orsakas av bakterien Erysipelothrix rhusiopathiae. Det finns 
dock ingen statistik över hur många flockar som drabbas årligen eller över hur dessa fördelar 
sig i de olika inhysningssystemen. Enligt SVA smittas fåglarna oftast via skador på hud och 
slemhinnor, till exempel vid ett utbrott av kloakhackning. Förhöjd känslighet för E coli-
bakterier kan bero på stress och nedsatt immunförsvar och bakomliggande orsaker kan vara 
andra sjukdomar, förhöjd ammoniakhalt i luften, dålig hygien, förorenat foder eller vatten. 
Sedan mitten av 1990-talet har antalet utbrott av rödsjuka ökat hos värphöns i kommersiella 
flockar. Rödsjukan misstänks spridas till värphöns via det röda hönskvalstret.  
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13 Marknadsfrågor 
13.1 Marknadsperspektiv 
13.1.1 Produktion 
Under 1980-talets senare del förelåg det ett överskott inom äggproduktionen på ca 15 000 ton 
per år vilket innebar att producentpriset pressades neråt och att lönsamheten i äggproduktio-
nen var bekymmersam. Inför avregleringen den 1 juli 1991 sjönk produktionen bl. a. som en 
följd av att antalet höns per bur måste minskas genom att kravet på ökat utrymme per höna 
infördes i djurskyddslagstiftningen. Redan i november 1990 upphörde också möjligheterna att 
få exportbidrag. Ett relativ balanserat läge uppstod i samband med avregleringen på äggområ-
det.  

Den svenska äggproduktionen minskade från den höga nivån 125 miljoner kg/år 1988 till un-
der 110 mkg. Tillsammans med importen innebar detta ett visst överskott, som dock var nöd-
vändigt, för att möta den ökade efterfrågan under vissa delar av året.  

1995 blev Sverige EU-medlem. För äggprodukter, som pastöriserats, råder fri handel inom 
EU:s inre marknad. För icke pastöriserade äggprodukter finns vissa begränsningar som följer 
av salmonellaregler. Sverige och Finland har sedan EU-inträdet ett salmonellaskydd som be-
gränsar importen av färska ägg från övriga EU till Sverige och Finland. Det finska salmonel-
laprogrammet anses likvärdigt med det svenska och importerade ägg behöver inte åtföljas av 
hälsointyg. Eftersom Sverige och Finland utgör ett homogent område från smittskydds- och 
salmonellasynpunkt påverkar handelsströmmarna i Norden den svenska marknaden i hög 
grad. Under t. ex. 1997 var Sveriges självförsörjningsgrad på ägg 99 % och Finlands 113 %.  

Finland har inte förbjudit traditionella burar utan följer EU:s direktiv och ett förbud införs 
först 2012. Importen av billiga burägg från Finland påverkar den svenska marknaden och Sve-
rige har vid flera tillfällen begärt att det nationella stöd som utbetalas till den finska äggpro-
duktionen ska tas bort. EU-kommissionen har så sent som 2007 godkänt ett fortsatt stöd till år 
2012. Många av de svenska burinredningarna som blev över i samband med omställningen 
såldes till Finland. Finland kunde på det sättet modernisera sin äggproduktion. 

Förändringarna under omställningsperioden avspeglar sig också i statistik över äggproduktio-
nen. Tabell 13.1 visar att produktionen av ägg i Sverige minskade år för år under perioden 
1988 till 2003. Minskningen uppgick under perioden till 23 %. Trenden bröts under 2004 då 
produktionen ökade markant och uppgick till 103,6 miljoner kg ägg. Under 2005 sjönk dock 
produktionen tillbaka något jämfört med 2004 men låg på en fortsatt betydligt högre nivå än 
under omställningens mest intensiva skede som inträffade under 2002 och 2003. Produktionen 
under 2006 och 2007 har fortsatt att minska vilket främst avspeglat sig i en ökande import. 
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Tabell 13.1  Svensk balans för ägg 1988-2007, miljoner kg 
År Produktion Import Export Konsumtion Nettoimport (-)

Nettoexport (+) 
1988 121     
1992 110 12 10 112 -2 
1994 105 19 12 110 -7 
1996 109,6 14,8 15,8 108,7 +1,0 
1997 107,1 16,5 17,3 107,2 +0,8 
1998 105,7 22,4 18,4 109,7 -4,0 
1999 103,8 23,5 18,9 108,4 -4,6 
2000 100,2 26,0 18,3 107,9 -7,7 
2001 97,9 28,6 20,0 106,5 -8,6 
2002 93,4 32,7 25,2 100,9 -7,5 
2003 92,6 34,6 23,0 104,2 -11,6 
2004 103,6 38,0 24,4 117,2 -13,6 
2005 101,5 39,6 26,1 115,0 -13,5 
2006 98,8 41,8 25,0 115,6 -16,8 
2007 95,4 46,8 26,1 116,1 -20,7 

*Produktion = partihandelns invägning /0,65 (tom 2000) och /0,73 (fr.o.m.2001) 
Källa: Jordbruksverket 

13.1.2 Konsumtionen 
Den inhemska konsumtionen av ägg, som redovisas i tabell 13.1 har räknats fram genom att ta 
produktionen, lägga till importen och dra ifrån exporten. Då totalproduktionen är schablon-
mässigt framräknad och all utrikeshandel inte registrerats (ett visst mörkertal avseende ägg 
som kommer in till Sverige från främst Finland förekommer) är siffran för konsumtionen del-
vis en uppskattning. 

Den svenska konsumtionen av antalet ägg per person uppdelat på skalägg och ägg som ingår i 
äggprodukter redovisas i tabell 13.2 nedan. Konsumtionen har varit relativt konstant. Tenden-
sen är en ökning av skalägg under 2006 och 2007 men en tydlig minskning av äggprodukter 
under samma period. 

Av den totala produktionen 2007 i Sverige gick cirka en femtedel till livsmedelsindustrin, 
läkemedelsindustrin och bagerinäringen.  

 
Tabell 13.2  Konsumtion av antalet ägg  per person, 1997-2007 

År Totalt Varav skalägg Varav äggprodukter
1997 195 165 30 
1998 193 162 31 
1999 193 162 31 
2000 197 163 34 
2001 195 158 37 
2002 187 151 36 
2003 192 151 41 
2004 205 160 45 
2005 200 157 43 
2006 198 164 34 
2007 197 162 35 

Källa: International Egg Commission och för 2004 och 2005 EuroEgg och Business AB 
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13.1.3 Utrikeshandeln 
Sverige är nettoimportör av såväl äggprodukter som skalägg. Importen av äggprodukter har 
ökat omkring fyra gånger sedan mitten av 90-talet medan skaläggsimporten har varierat.  

Sveriges import av skalägg har främst kommit från Finland. Som framgår av tabell 13.3 har 
importen av skalägg från Finland under perioden 1996 till 2005 varierat år från år utan någon 
tydlig trend. Under 2006 och 2007 kan dock en klar ökningstrend noteras. Det bör i samman-
hanget konstateras att ett visst mörkertal förekommer avseende importen av skalägg från Fin-
land. 

Importen av äggprodukter från Finland har under perioden ökat från relativt små kvantiteter 
till betydligt större kvantiteter under periodens sista två år.  
Tabell 13.3 Import av ägg och äggprodukter från Finland 1996-2005, ton 

År Skalägg Äggprodukter 
exkl. albumin 

Albumin Summa äggpro-
dukter 

1996 3 793 30 46 76 
1997 3 104 48 11 59 
1998 3 636 27 14 41 
1999 2 075 59 14 73 
2000 2 616 146 24 170 
2001 3 053 144 59 203 
2002 2 751 155 20 175 
2003 3 830 145 2 147 
2004 4 367 495 8 503 
2005 3 232 1 216 22 1 238 
2006 4 035 1 279 0 1 279 
2007 4 661 1 324 0 1 324 

Källa: SCB 

13.1.4 Prisutveckling 
I figur 13.1 visas utvecklingen av avräkningspris och partipris (prisbevakningspris) på den 
svenska äggmarknaden under omställningsperioden. 
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Figur 13.1. Prisutveckling på den svenska äggmarknaden 1995–2007, kr/kg. Källa: Jordbruksverket 
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Av figuren framgår att avräkningspriset ökade år för år under perioden 2000 till 2003 för att 
därefter sjunka tillbaka. 

För prisbevakningspriset gäller att detta har mätts som ett vägt medelpris av alla ägg fritt leve-
rerat till kund t.o.m. december 1995. Fr.o.m. den 1 januari 1996 började partipriset mätas fritt 
packeri för kategorin lösvikt, kvalitetsklass A, viktklass 57,5–65 g. Genom kommissionens 
förordning 572/99 den 16 mars 1999 gäller att prismätningen fr.o.m. april avser försäljnings-
pris fritt packeri för lösviktsägg (burhönsägg) av klass A och av kategorierna L och M. 

Det nya prisbevakningspriset och avräkningspriset följdes tydligt åt fram t.o.m. början av vå-
ren 2001. Fr.o.m. april 2001 verkade dock skillnaden mellan de två priserna öka. Noteringar-
na för december 2007 var 10,97 kr/kg för avräkningspriset och 16,49 kr/kg för prisbevak-
ningspriset. 

13.2 Handelsledet 
I och med medlemskapet i EU stod det klart att konsumenterna och handeln skulle få ett stort 
inflytande på hur snabbt omställningen till alternativa system skulle gå. Skillnaden mellan 
priserna på ägg producerade i olika system eller importerade från Finland med statligt produk-
tionsstöd blev mer markant. Att konsumenterna var villiga att betala mer för att hönsen skulle 
få det bättre framgick i flera undersökningar. Det var dock svårt för konsumenten att välja 
eftersom märkningen ofta kunde missleda med bilder på en pickande höna ute i naturen på 
äggkartongens lock trots att äggen producerats av höns i bur. 

Av en SKOP-undersökning som utfördes 1998 på uppdrag av bl.a. Jordbruksdepartementet 
framgick dels att konsumenterna helst ville ha svenskproducerade ägg, dels att intresset för 
ägg från frigående höns var stort. Det var också tydligt att konsumenterna hade svårt att tolka 
märkningen på äggkartongen på ett riktigt sätt. Hela den tillgängliga produktionen av ägg från 
frigående höns skulle inte räcka till för alla som uppgav att de köpte den sortens ägg.  

Marknadsföringen av ägg från system med frigående höns var rätt blygsam men började ta 
fart när EU:s märkningskrav infördes från år 1998. Märkningen var frivillig. De som produce-
rade ägg från frigående höns såg möjligheterna att marknadsföra äggen som frigående medan 
de som producerade ägg från burhöns inte angav något produktionssystem utan fortsatte med 
de ofta vilseförande bilderna på förpackningarna. 

Konsum Stockholm beslutade att för den som ville använda varumärket sprättägg så var kra-
vet att beläggningen var högst 7 höns/m2. Det påverkade omställningen på så sätt att flera 
producenter installerade envåningssystem som inte behövdes genomgå ny teknik provning i 
motsats till flervåningssystemen. 

Jordbruksverket skrev i rapporten 1999 till regeringen att det var viktigt att öka konsumenter-
nas medvetenhet kring de olika inhysningsformer som används. Handeln och näringen kan 
bidra till en ökad konsumtion av alternativproducerade ägg, genom marknadsföring och in-
formation. Rubriken på Jordbruksverkets pressmeddelande när rapporten överlämnades var 
Konsumenterna styr hönornas framtid. 

Under vårvintern 1999 anslog Jordbruksdepartementet 2,5 miljoner kr i syfte att upplysa kon-
sumenterna om olika typer av äggproduktion. Flera av delprojekten behandlade information 
om olika inhysningssystem. 

Från den 1 januari 2004 blev EU:s krav för märkning av ägg obligatoriskt. Inhysningssyste-
met skulle anges i klartext på förpackningen, se avsnitt 9.1. 

Coop och Hemköp var de handelskedjor som tidigt och tydligt började marknadsföra ägg från 
frigående höns och lämna information om vilka system ägg var producerade i. Coop Konsum 
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och Coop Nära beslutade i november 2002 att inte sälja burägg alls, således inte heller ägg 
producerade i inredda burar. Coop Konsum bedrev samtidigt en omfattande reklamkampanj 
som fick stor genomslagskraft i TV och på reklampelare framför allt i storstäderna, se avsnitt 
8.7. Ica-handlarna beslöt år 2003 att sluta sälja ägg från icke tillåtna burar. Alla större han-
delskedjor avstod dock inte från att saluföra ägg från oinredda burar och därför fanns det även 
under 2005 avsättning för dessa ägg. Stor del av ägg från oinredda burar användes dock inom 
produktindustrin. 

Hemköp beslutade i mars 2008 att i likhet med Coop inte sälja burägg utan bara ägg från fri-
gående höns. Motivet var etiska skäl enligt det pressmeddelande som skickades ut. 

13.3 Ekologisk äggproduktion - en växande marknad 
Ekologisk äggproduktion har haft en snabb ökning. År 1993 fanns det cirka 3000 ekologiska 
värphöns, tio år senare, i december år 2003 fanns det 318 000 värphöns i ekologisk äggpro-
duktion. En sådan ökning saknar motstycke i andra ekologiska produktionsgrenar. Det som en 
gång var ett nischkoncept är i dag en väl etablerad produktionsgren. År 2007 fanns det 
386 000 ekologiska hönor och under 2008 ser det ut som om antalet kommer att öka med yt-
terligare ca 25 %. Den fokus som vilat på äggnäringen under omställningen har tillsammans 
med olika kampanjer gynnat utvecklingen för de ekologiska äggen. 

För att få kallas ekologisk ska djurhållningen och äggen uppfylla kraven i rådets förordning 
(EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och 
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel. Dessutom ska produktionen vara an-
sluten till och kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Produktionen på varje gård som leve-
rerar ekologiska ägg kontrolleras minst en gång varje år av kontrollorganet. 

Hönsen ska äta ett foder som består av ekologiska råvaror. Fram till 2012 får dock viss andel 
(för närvarande 10 %) bestå av konventionella råvaror, men bara om det inte går att få tag på 
ekologiska råvaror. Dessutom ska hönsen ha grovfoder att sysselsätta sig med. 

Ekologiska höns hålls frigående med tillgång till en bevuxen uterastgård. Beläggningen är 
lägre än för konventionella frigående höns. Hönsen ska ha tillgång till utevistelse minst en 
tredjedel av sitt liv. 

Det finns idag mer än hundra ekologiska äggproducenter. Ekologisk äggproduktion före-
kommer från mycket små besättningar med en handfull höns till stora, rationella anläggningar 
med tusentals höns. Ett trettiotal av besättningarna har färre än 1000 höns. Åtta gårdar har 10 
000 ekologiska höns eller fler. 

De flesta äggen säljs huvudsakligen via livsmedelsbutiker. I butiken är äggen inte längre ano-
nyma produkter, utan alla slags ägg är försedda med uppgift om produktionssystem. Hela 90 
% av de svenska butikerna tillhandahåller ekologiska ägg och Coop Sverige står för de största 
volymerna. Beroende på butikskoncept, så var mellan 25 och 38 % av alla ägg som såldes av 
Coop år 2005 ekologiska. Restauranger och offentliga storkök tar endast emot en liten del av 
de ekologiska äggen. I dessa sammanhang är ägg en anonym produkt och prisstyrningen hår-
dare än i butiksledet. Marknaden för förädlade äggprodukter, till exempel ekologisk äggmas-
sa, är underutvecklad. 

År 2005 gav Jordbruksverket ut en fyllig publikation om ekologisk äggproduktion. Publika-
tionen har titeln Äggproduktion i ekologiskt lantbruk. Jordbruksinformation 21-2005 och 
skrevs ursprungligen av Åsa Odelros och Lena Charpentier. Vid revisionen 2005 medverkade 
Jackis Lannek. 
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                                 BILAGA 2  
 

Hönsforskning 

Källor: Alternativa inhysningssystem för värphöns. Rapport 1993:14. Jordbruksverket 
Djurskyddsfrämjande åtgärder. Forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt 1990/91-1993/94. 
Rapport 1993:15. Jordbruksverket. 
Alternativa inhysningssystem för värphöns. Lägesrapport 1 september 1994. Rapport 1994:13. 
Jordbruksverket. 
Värphöns. Kontrollstation 1996. Rapport 1996:6. Jordbruksverket. 
Djurskyddsfrämjande åtgärder. Användning av anslagsmedel. Rapport 1999:11. Jordbruksver-
ket. 
Beredningsgrupp Hönsforskning, SLF. Protokoll 2/97-4/04, med flera dokument. 
www. djurskyddsmyndigheten.se/forskningsresultat. 
Jordbruksverket: Beviljade projekt inom området Ekologisk produktion. 

 

Förvaltande organ/Projekttitel Anslag, (Beräkn. 
kostn.) 

Projektledare Slut- 
redovisn. 

HUV/SLU 

Studier av ett alternativt system för lösgående höns 
med modern teknik och i praktisk skala.  

(3100 tkr)   

Alternativa inhysningsformer för värphöns. 425 tkr (SJV), 873 tkr 
(SLF) 

Ragnar Tauson 1993 

Vidareutveckling av alternativa inhysningsformer 
för lösgående höns.  

2040 tkr  Ragnar Tauson, 
Klas Elwinger 

1995 

Studier av Marielundsystemet i Jordbruksverkets 
fältprovningsfas.  

   

Fot- och skelett/hudskador hos värphöns i alternati-
va system. 

465 tkr (SLF). Ragnar Tauson, Per 
Abrahamsson 

 

Vidareutveckling av djurvänliga smågruppsystem 
för värphöns.  

(800 tkr)   

Inre bakteriell växt hos ägg lagda i olika inhys-
ningssystem. 

(55 tkr)   

Fodrets betydelse för djurens beteende- effekt av 
veteinblandning på djurhälsa med särskild tonvikt 
på befjädring och dödlighet.  

   

Fodrets betydelse för hönsens beteende i alternativa 
inhysningssystem. 

110tkr (SLF) Klas Elwinger 1996 

Arv- och miljösamspel hos värphöns i alternativa 
inhysningssystem av etagemodell.  

1710 tkr Ragnar Tauson 1997 

Vidareutveckling av djurvänliga smågruppsystem 
för värphöns II. 

   

Studier av smågruppsystem och inredningsdetaljer 
för värphöns.  

400 tkr Ragnar Tauson 1995 

Studier av två djurmaterial i ett modernt alternativt 
inhysningssystem för värphöns under praktiska 
förhållanden. 

375 tkr Ragnar Tauson 1995 
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Effekter av lågenergifoder och redesplacering i 
alternativa våningssystem för värphöns 

800 tkr Ragnar Tauson 1997 

Fodrets inverkan på gödselns konsistens och hygien 
i äggproduktion 

165 tkr Klas Elwinger 1999 

Utveckling av en värphönshållning där djuren lever 
i naturliga flockar 

60 tkr (SFD). Paul Ciszko, Lena 
Charpentier 

1994 

Utnyttjande av transponderteknik för att studera 
individuellt redes- och sandbadsutnyttjande i olika 
gruppstorlekar av värphöns 

250 tkr Ragnar Tauson 1997 

Studier av fjäderplockning, hälsa och produktion i 
ett lågbeläggningssystem för värphöns med tillgång 
till utevistelse.. 

70 tkr Per Abrahamsson 1998 

Inredda avels/produktionsburar för värphöns. 150 tkr Ragnar Tauson 1998 

Effekt av gruppstorlek och strömaterial på värphön-
sens hälsa, beteende och produktion vid varierande 
utformning av inredda burar 

1500 tkr Ragnar Tauson 2001 

Effekter på hälsa, beteende och produktion i en 
fältbesättning med traditionellt golvsystem och 
inredda burar för värphöns. 

80 tkr Ragnar Tauson 2000 

Fjäderplockning och kannibalism hos värphöns. 
Inverkan av foder och djurmaterial 

750 tkr Klas Elwinger 2001 

Studier av beteende, hälsa, och produktion hos olika 
djurmaterial av värphöns i inredda burar inklude-
rande fysiologiska och transpondertekniska mätme-
toder 

1575 tkr Ragnar Tauson 2002 

Effekter av sysselsättningsstimulering och djurmate-
rial i olika inhysningsformer för värphöns 

170 tkr Klas Elwinger 1999 

Kartläggning av produktionsekonomiska faktorer 
vid introduktion av inredda burar i praktisk drift i 
Sverige 

 

540 tkr Ragnar Tauson 2001 

Studier för utvinning av ny kunskap för vidare ut-
veckling av inredda burar med fokus på djurhälsa, 
beteende och äggkvalitet... 3 år. 

 

1500 tkr Ragnar Tauson  

Planeringsbidrag till unghönsprojektet. (med HMH) 50 tkr Ragnar Tauson, 
Stefan Gunnarsson 

 

Unghönsuppfödning i Sverige-effekt av belägg-
ningsgrad och inhysningsformer..(med HMH). 

1410 tkr Ragnar Tauson, 
Stefan Gunnarsson 

 

Djurmaterial för ekologisk produktion 1200 tkr Måns Tuvesson, 
Kjell Andersson 

 

Mobil hönsskötsel, modell Sjelin, utan fjäderplock-
ning och smutsiga ägg (1999) 

160 tkr Paul Ciszuk,  
Kjell Sjelin. 

 

HMH/SLU 

Utrymmesbehov och beteende.  240 tkr Linda Keeling 1990 

Golvhållning av värphöns i s.k. voletage-system 467 tkr (?) Bo Algers 1995 

Golvhållning av värphöns i voletage-system effekter 1300 tkr Bo Algers 1996 
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av uppfödning 

Utvärdering av nya inhysningssystem för golv-
höns/Vencomatic 

(642 tkr)   

Riskfaktorer för utveckling av bumble-foot hos 
golvhållna värphöns.  

70 tkr Bo Algers  

Fjäderhackning och kannibalism hos höns i alterna-
tiva inhysningssystem.  

1450 tkr (?) Linda Keeling 1994 

Undersökning av en sittpinnes viktigaste egenskaper 
och deras inflytande på beteendet. 

(40 tkr) Linda Keeling 1991 

Rationell värphönshållning enligt KRAV:s regler.  (285 tkr) Bo Algers 
Kristina Odén 

1995 

Agonistiska beteenden och social spänning hos 
grupper av tamhöns i olika miljöer.  

435 tkr Kristina Odén 1996 

Epidemiologisk studie av fjäderhackning och kan-
nibalism hos värphöns  i alternativa inhysningssy-
stem.  

900 tkr Linda Keeling 1996 

Hur ska kycklingar stimuleras för olika stimuli 
under uppfödningsperioden för att förberedas för ett 
inhysningssystem med lösgående värphöns.  

600 tkr Bo Algers 1997 

Sanerbar standard i värphönsbesättningar.  ? Jan Svedberg 1994 

Undersökning av ärftlighet i fjäderplockning hos 
värphöns 

250 tkr Linda Keeling 1996 

Beteendeproblem hos värphöns i alternativa inhys-
ningssystem 

800 tkr Linda Keeling 1997 

Sociala faktorer som påverkar beteendet hos höns 1110 tkr Linda Keeling 1997 

Hönshållning i flervåningssystem med uterastgård 80 tkr Bo Algers  

Golvhållning av värphöns i sk Voletagesystem (jfr 
ovan, ?) 

1060 tkr Bo Algers 1996 

Probleminventeringar av värphönsanläggningar 160 tkr Bo Algers 1995 ?. 

Skillnader mellan dagens värphöns och deras före-
gångare 

50 tkr Per Jensen  

Idetifying causes and preventing cannibalism in 
laying hens 

400 tkr Linda Keeling 1997 

Idetifying causes and preventing cannibalism in 
laying hens 

1500 tkr Linda Keeling 2001 

Förstudie till projektet “Värphybrider I lågbelägg-
ningssystem” 

160 tkr Bo Algers 1998 

Individuella variationer hos värphöns och dess rela-
tion till fjäderplockning 

160 tkr Linda Keeling 1999 

Avlivningsmetoder för uttjänta värphöns 250 tkr Stefan Gunnarsson 2002 

Planeringsbidrag till unghönsprojektet (med HUV) 50 tkr  Stefan Gunnarsson  

Unghönsuppfödning i Sverige-effekt av belägg-
ningsgrad och inhysningsformer..(med HUV) 

1410 tkr Stefan Gunnarsson  

Djurvälfärd vid hantering och avlivning av uttjänta 
värphöns 

? tkr Bo Algers, Sophie 
Atkinson. 
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En studie av hanterings- och avlivningsmetoder för 
uttjänta värphöns i Sverige och andra länder 

? tkr Stefan Gunnarsson, 
Sophie Atkinson 

 

JBT/SLU    

Ljus i värphönsstallar.  50 tkr Eva von Wachen-
felt 

1992 

Utveckling av ventilationssystem för utsugning av 
gödselgaser i inhysningssystem för lösgående värp-
höns.  

360 tkr Gösta Gustafsson 1994 

Utarbetande av normer för utvärdering av klimat- 
och luftföroreningar i nya inhysningssystem för 
fjäderfä.  

150 tkr Gösta Gustafsson 1993 

Utveckling av klimat- och åtgärdsteknik för luftför-
oreningar i inhysningssystem för lösgående värp-
höns 

1200 tkr Gösta Gustafsson 1996 

Sammanställning av erfarenheter från dagens inhys-
ningssystem för golvgående värphöns. 

420 tkr Kristina Ascard 1995 

Lufthygien i nya inhysningsformer för värphöns 

 

660 tkr Lennart Mårtens-
son 

1995 

Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader-
stallar för golvgående värphöns 

350 tkr Kristina Ascard 1996 

Ergonomi och arbetsorganisation i hönshållningen 1350 tkr Peter Lundqvist 1996 

Utveckling av klimat- och åtgärdsteknik för luftför-
oreningar i inhysningssystem för lösgående värp-
höns 

850 tkr Gösta Gustafsson, 
Eva von Wa-
chenfelt 

1998 

Arbetsmiljön avseende luftkvalitet och ergonomi i 
nya inhysningssystem 

1847 tkr Lennart Mårtens-
son 

1998 

Värphybrider i lågbeläggningssystem 1280 tkr Gösta Gustafsson 2001 

Miljöteknik i stallar med golvhöns 640 tkr (?) Gösta Gustafsson 2001 

Ljusförhållande och värphöns reaktion på ljus i 
stallar med frigående höns 

600 tkr Gösta Gustafsson  

Ekologisk äggproduktion (97-00) 1660 tkr Kristina Ascárd  

SVA 

Coccidios hos värphöns i Sverige-epidemiologi och 
kontroll med särskild inriktning mot utveckling och 
utvärdering av vacciner 

1730 tkr Parviz Hoosh-
mand-Rad, Arvid 
Uggla 

1995 

Infektionsvägar, skadeverkningar och bekämpning 
av blodsugande kvalster i svenska värphönsanlägg-
ningar. 

1065 tkr Arvid Uggla 1996 

Kontroll av koccidios hos värphöns. 360 tkr Arvid Uggla 1996 

Kontroll av koccidios hos värphöns 400 tkr Arvid Uggla 1997 

Utveckling av strategier för kontroll av blodsugande 
kvalster i svenska fjäderfäanläggningar 

1125 tkr Arvid Uggla 2001 

Diagnostik och identifiering av Infektös Bronkit 
Virus (IBV) med hjälp av molekylärvirologiska 
metoder 

200 tkr Belák Sándor 2001 

Förbättrad och specifik detektion av Newcastle 280 tkr Belák Sándor 2001 
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Disease virus för fjäderfä 

Toxikologisk karakterisering av djurfoder med hjälp 
av in vitro-metodik 

225 tkr Per Häggblom 2003 

Integrerad bekämpning av blodsugande kvalster hos 
fjäderfä 

1140 tkr Jan Chirico 2005 

Tarmspiroketer-viktig orsak till smutsägg och sänkt 
äggproduktion 

1200 tkr Anders Gunnarsson 2004 

Husdj.förädling/SLU 

Utvärdering av olika djurmaterial för äggproduktion 
i golvmiljö, bestämning av genotyp-miljösamspel 

300 tkr Martin Wilhelms-
son 

1993 

Ekhagastiftelsen/ Kungsängens forskningscentrum 

Utveckling av ekologisk värphönshållning med två 
hönstyper 

590 tkr Lena Chapentier, 
Klas Elwinger, 
Paul Ciszuk 

1994 

Konstruktion och prövning av ett mobilt hönshus 
med gård.  

47 tkr Paul Ciszuk 1995 

Rationell hönsskötsel enligt KRAV-regler 360 tkr (?) Paul Ciszuk 1995 

Betesgång och ruvhöns.  155 tkr Paul Ciszuk  

Mobilt hönshus med prövning av olika värphönshy-
brider under två produktionscykler 

450 tkr Paul Ciszuk 1997 

Mobilt hönshus med olika djurmaterial 300 tkr Paul Ciszuk 1997 

JTI 

Teknik för dammbekämpning och ströbäddshanter-
ing i alternativa inhysningssystem 

510 tkr Björn Sundell 1997 

Studier över luftkvalitet och ströbäddssammansätt-
ning i traditionella golvhönssystem med respektive 
utan långvarig gödsellagring i stallat 

250 tkr Kjell Larsson 1997 

Fjäderfägödsel-innehåll av växtnäring och spårele-
ment samt utveckling av provtagningsmetodik 

540 tkr Eva Salomon  

Börje Westman 

Utvärdering av nya inhysningssystem för golv-
höns... Slutredovisn.. 

46 tkr Bo Algers 1992 

Lst Kalmar 

Uppföljning av djurhälsa och djurmiljö m.m. i golv-
hönsanläggning  

56 tkr Jörgen Wehre 1993 

Arbetsmiljöinstitutet 

Luftvägspåverkan vid arbete i hönsstall utan burar 360 tkr Per Malmberg 1996 

Sv. Ägg 

Kvalitetskontroll av svensk äggproduktion.  700 tkr Torbjörn Eriksson 1997 

Åsa Odelros 

Ekologisk produktion. Ekohönan (97) 

 

100 tkr Åsa Odelros  

Kronägg 



  

   

 

102

Svenska hönan. Äggproduktion med frigående hö-
nor som har tillgång till hygiensäkrad utevistelse 
med kontroll från avelsmaterial till slutprodukt 

200 tkr. Ingemar Haggärde 1999 

SLR 

Utveckling av flervåningssystem för uppfödning av 
höns 

324 tkr Waldemar Löw-
gren 

1993 

Lunds Universitet 

Biologisk bekämpning av hönskvalster. 42 tkr Lars Lundqvist 1991 

Fjäderfäcentrum 

Transporttidernas inverkan på dödlighet och skador 
hos höns och broilermammor  

? tkr. Astrid Lovén Pers-
son 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



Jordbruksverkets rapporter 2008 

1. Terminshadel med jordbruksprodukter – översikt 

2. Förädlade livsmedel på den internationella arenan – studie över handeln med livsmedelsindustriprodukter 1995–2005 

3. Växtskyddsmedel och miljöeffekter – rapport från projektet CAP:s miljöeffekter 

4. Myndigheters kostnader och åtgärder vid hanteringen av EG-stöd 2007 

5. Mervärden för svenskt kött – studie 2007 

6. Jordbruksverkets foderkontroll 2007 – Feed Control by the Swedish Board of Agriculture 2007 

7. Kartläggning av mark som tagits ur produktion 

8. Utformning av stöd till biogas inom landsbygdsprogrammet 

9. Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i Sverige 
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17. Livsmedelsföretagen och exportmarknaden – Vilka faktorer stimulerar företagensexportdeltagande? 

18. Kunskap om mångfald – Verksamhetsberättelse för POM 2007 

19. Konsekvens av angrepp av tallvedsnematod i svensk skog 
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