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Marknadsöversikt  
– fågelkött och ägg
 

•	 Den svenska konsumtionen och produktionen av kyckling har 
stigit 2010 efter en minskning 2009. EU fortsätter vara i stort 
sett självförsörjande på kyckling och har ökat såväl produktion, 
konsumtion som export.

•	 Produktionen och konsumtionen av ägg i Sverige har fortsatt 
att öka 2010. Självförsörjningsgraden har också ökat. EU är 
nettoexportörer av ägg och 2010 ökade exporten.

•	 Både produktionen och konsumtionen av fågelkött och 
ägg ökar i världen. Handeln med fågelkött ökade medan 
ägghandeln minskade något 2010.
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This report describes the production, consumption and trade with poultry 
meat and eggs in 2010 and compares it to previous years. The focus is on 
Sweden, the EU, the EU candidates and the world. 

The consumption of poultry meat and eggs increases every year both in 
Sweden and in the world. Trade with these products has gained an 
increasing importance. The global export was worth more than $30 billion 
in 2010. This equaled almost 11 % of the total export value of all animal 
foodstuffs. 
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Sammanfattning 
Denna marknadsöversikt bygger på tillgänglig officiell statistik från flera olika källor. 
Översikten fokuserar på att beskriva och kort analysera priser och marknadssituationen 
för fågelkött, ägg och produkter därav. Ingen prognostisering görs, dock förekommer 
enkla analyser av framtiden på kort sikt. 

Antalet kycklinguppfödare i Sverige minskar varje år medan de som finns kvar blir 
större. Mängden kycklingkött som produceras i Sverige ökar också, men inte lika snabbt 
som konsumtionen. Priserna på kyckling har ökat kraftigt från 2008. Detta kan bero på 
dyrare foder. Sveriges priser ligger relativt högt jämfört med andra EU-länder.  

EU är världens fjärde största producent av kycklingkött. Även i EU blir uppfödarna 
färre men större. EU reglerar handeln med kyckling för att stabilisera priserna, men 
utgifterna för exportbidrag till fågel minskar varje år. EU:s kycklinghandel sker mest 
inom unionen men en del import och export sker även till länder utanför. Av de fem 
kandidatländerna är Turkiet den största kycklingproducenten. 

I världen ökade både produktion och konsumtion av fågelkött något 2010. 
Världshandeln ökade också. Den globala exporten av fågelkött och ägg var 2010 värd 
196 miljarder kronor. Detta utgjorde nästan 11 % av det totala värdet av handeln med 
animaliska livsmedel. 

Antalet svenska äggproducenter blir färre men större. Den svenska produktionen och 
konsumtionen ökade 2010, och graden av självförsörjning ökade också. Priserna på ägg 
ökade något i Sverige 2010 men sjönk i partiledet. Sverige ligger högt i pris jämfört 
med snittet i EU. Detta beror troligen på att Sverige har infört EU:s hårdare regler för 
inhysning vilket de flesta andra länder inte har gjort ännu. Dessutom är marknaden för 
konsumtionsägg i Sverige skyddad via det svenska salmonellaprogrammet. 

EU är världens näst största producent av ägg. Produktionen och konsumtionen av ägg 
ökade något 2010 medan exporten ökade stort. Det finns få EU-regler för handeln med 
ägg och EU:s utgifter för exportbidrag till ägg minskar varje år. EU:s externhandel med 
ägg utgör en mycket liten del av EU:s totala ägghandel. Av kandidatländerna har 
Turkiet störst äggproduktion. 

Världsproduktionen av ägg ökade 2010 men handeln minskade något. Världshandeln 
domineras av skalägg som handlas över korta avstånd. 
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1 Inledning 
1.1 Syfte 
Jordbruksverket har under många år regelbundet gett ut en marknadsöversikt för 
jordbruksprodukter. Av praktiska skäl har den i år delats upp i mindre delar varav detta 
är marknadsöversikten för fågelkött och ägg. Översikten fokuserar på att visualisera, 
beskriva och kort analysera priser, marknader, handel, viktiga händelser, subventioner 
och tullar för ägg och fågel i Sverige, EU och världen. 

1.2 Metod 
Marknadsöversikten har tagits fram med hjälp av en studie av befintlig officiell statistik 
både på internet och i tryckt form. Valet av data begränsas av att materialet i 
marknadsöversikten ska kunna vara jämförbart bakåt i tiden. 

1.3 Avgränsningar 
Marknadsöversikten syftar inte till att ge prognoser för framtiden. Historisk utveckling 
behöver inte ha någon inverkan på framtiden men kan ge indikationer för trender. 
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Figur 2.1 Procentuell andel slaktkycklingar i landets produktionsområden 2010 
Percentage share of chickens in Swedish production areas 2010 
Källa: Jordbruksverket (JO 20 SM 1101)  
 
2010 fortsatte antalet kycklingsuppfödare i Sverige att minska, men de företag som 
fanns kvar blev i genomsnitt större (se figur 2.2). Att antalet företag minskade berodde 
sannolikt på den strukturförändring som branschen har gått igenom de senaste åren. 176 
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2 Fågelkött 
I både lagtexter och i tulltaxan används kombinationer av ordet fjäderfä för att i ett och 
samma begrepp få med höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och 
pärlhöns. Utanför lagtext och tulltaxa används fågel som en synonym och därför 
används begreppet fågel också i denna marknadsöversikt. 

2.1 Fågelköttssektorn i Sverige 
De svenska smittskyddskraven inom fågelsektorn är mer långtgående än i övriga EU 
och världen. Skillnaderna mellan Sverige och övriga EU-länder minskade dock när 
EU:s hygienpaket trädde i kraft den 1 januari 2006. Syftet med paketet var att uppnå 
säkra livsmedel till konsumenterna med hjälp av gemensamma regler om bl.a. 
livsmedelshygien, spårbarhet och salmonellakontroll. Den svenska salmonellakontrollen 
fungerar väl då man tidigt upptäcker och bekämpar eventuell smitta genom destruktion 
av samtliga djur i den besättning som drabbats. Enligt studien Gröna Framtider1 är 
svensk kyckling den enda i världen som i praktiken är fri från salmonella.  

Även djurskyddet är avsevärt högre i Sverige jämfört med såväl EU-länder som övriga 
världen2. Ett gemensamt EU-direktiv för djurskydd av slaktkycklingar trädde dock i 
kraft 2010 och det innebär att gemenskapen sätter upp minimiregler för hur kycklingar 
ska födas upp. Direktivet närmar sig den svenska lagstiftningen, men ställer i många 
delar lägre djurskyddsmässiga krav än den nuvarande svenska lagstiftningen.  

2.1.1 Strukturuppgifter 
Den svenska produktionen av fågelkött är nästan helt spannmålsbaserad och därför 
koncentrerad till de regioner där spannmålsproduktionen är stor. Över 85 % av Sveriges 
slaktkycklingar återfinns i Götaland medan antalet slaktkycklingar i Norrland är i det 
närmaste obefintligt. Se figur 2.1 som visar den procentuella andelen slaktkycklingar i 
landets produktionsområden.  

                                                 
1 Jordbruksverket (2009), Marknadsanpassning av jordbruket – hur påverkas kollektiva nyttigheter? 
Rapport 2009:11 
2 Den största skillnaden i regelverket mellan Sverige och övriga EU (och världen) är begränsningen av 
beläggningsgraden. I många länder tillämpas en betydligt högre beläggningsgrad än i Sverige.  
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företag födde upp slaktkycklingar i Sverige 2010 (inklusive de som föder upp 
föräldradjur), vilket är en minskning med 9 % jämfört med 2006. 120 av dessa företag 
står för runt 99 % av Sveriges kycklinguppfödning. Två stora företag, Lantmännen 
Kronfågel och Guldfågeln, står för över 80 % av både produktion av 
fågelköttsprodukter och slakt. 

 
Figur 2.2 Antal kycklingföretag och miljoner slaktade kycklingar i Sverige 2006-
2010 
Number of chicken holdings and slaughtered chickens (millions) in Sweden 2006-2010 
Not: Antal företag avläses på den vänstra axeln och antalet slaktkycklingar på den högra.  
Källa: Jordbruksverket (JO SM 0901, JO 20 SM 1101 och statistikdatabasen (antal slaktade kycklingar)) 

Trenden med stigande antal slaktade kycklingar har återtagits 2010 sedan nedgången 
föregående år (se figur 2.2). Antalet ökade med 7 % till 78,5 miljoner3. Eftersom 
omsättningen på kycklingar är hög hos en uppfödare (ungefär sju omgångar per år) 
varierar den totala mängden stort. Det genomsnittliga antalet kycklingar per uppfödare 
och omgång var 2010 ca 36 600. Det finns flera mindre uppfödare, dock föds de allra 
flesta slaktkycklingarna upp hos uppfödare med mellan 20 000 och 120 000 kycklingar 
per omgång. Antalet slaktade höns4 fortsatte att öka (+11 %) till ca 3,6 miljoner stycken. 
Även antalet slaktade kalkoner ökade något (+4 %) till drygt 495 000 stycken.  

I juni 2011 fanns det 26 EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för 
fjäderfä i Sverige5. Av dessa anläggningar var 22 godkända för både slakt och 
styckning, medan 4 endast var godkända för styckning.  

                                                 
3 Exklusive kasserade kycklingar. År 2010 kasserades en miljon kycklingar. 
4 20 veckor eller äldre. 
5 Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras en gång i månaden av direktoratet för Hälso och 
konsumentfrågor (DG Sanco). 
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2.1.2 Produktion och konsumtion 
Konsumtionen av fågelkött har följt en uppåtgående trend under den senaste 
tioårsperioden i såväl Sverige, EU som i övriga världen. I Sverige var 2009 ett undantag 
då import, export och konsumtion sjönk (se tabell 2.1). Detta tros ha berott på de 
glasbitar som hittades i fryst styckad svensk kyckling under första kvartalet 2009. Då 
glasfynd även hittades i importerad kyckling och andra livsmedel som korv, pytt i 
panna, bröd och frukt vände den neråtgående trenden och konsumtionen ökade kraftigt 
under hösten 2009. 

Tabell 2.1 Balansläget i Sverige för fågelkött 2001-2010, vara med ben6, 1 000 ton 
Balance situation for poultry meat in Sweden 2001-2010, carcass weight, 1 000 metric tons 
År Produktion Konsumtion Underskott  Självförsörjningsgrad, % 
2001 104,4 122,3 -17,9 85 
2002 108,8 130,4 -21,6 83 
2003 103,8 126,1 -22,4 82 
2004 98,6 132,0 -33,4 75 
2005 105,8 141,4 -35,6 75 
2006 109,1 147,0 -37,9 74 
2007 113,0 151,7 -38,7 75 
2008 115,2 165,7 -50,6 69 
2009 113,9 162,6 -48,7 70 
2010 120,9 171,1 -50,2 71 
Förändring 
2009-2010 +6 % +5 % +3 % +1 % 

Not: Uppgift om totalkonsumtion är framräknad som produktion + import – export (förutom slaktbiprodukter). 
Not: Från och med 2005 har avdrag gjorts för kassationer.  
Källa: Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån 

2010 återhämtade sig konsumtionen och produktionen av fågelkött efter det föregående 
årets nedgång. I Sverige uppgick konsumtionen till 171 100 ton 2010, vilket är en 
ökning med 40 % jämfört med 2001. Den svenska produktionen uppgick till 120 900 
ton 2010, vilket motsvarar en ökning på 16 % sedan 2001. Detta innebär att import av 
fågelkött behövs för att möta de svenska konsumenternas efterfrågan.  

Svenskar har i regel ett högt förtroende för fågelkött. Inte minst tack vare de 
tilläggsgarantier7 som finns avseende salmonella som förhindrar att kött (och ägg) som 
inte uppfyller smittskyddskraven kommer in i Sverige. Ett exempel på förtroendet är att 
konsumtionen av fågelkött ökade i Sverige (till skillnad från merparten av EU:s 
medlemsländer) 2005 och 2006 då det förekom flera utbrott av fågelinfluensa i Asien 
och några länder i Europa.  

Den totala produktionen av fågelkött (enligt tabell 2.1) fördelade sig 2010 på 113,8 
miljoner kg kyckling, 4,2 miljoner kg höna, 2,9 miljoner kg kalkon. Detta kan jämföras 
med 2009 då den totala produktionen fågelkött var 113,9 miljoner kg fördelat på 107,4 

                                                 
6 På grund av att varan redovisas med ben är denna statistik inte helt jämförbar med andra tabeller som 
redovisas som produktvikt, det vill säga utan ben. Dessa siffror kan jämföras genom att räkna om 
produktvikterna till vara med ben genom förutbestämda mallar med genomsnittliga, teoretiska värden. 
7 Tilläggsgarantin innebär att importerade djur (värphöns, avelsfjäderfä och dagsgamla kycklingar) i 
Sverige och Finland måste genomgå ett mikrobiologiskt prov vars resultat ska åtföljas transporten. 
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miljoner kg kyckling, 3,8 miljoner kg höna, 2,8 miljoner kg kalkon. Det är alltså i 
huvudsak produktionen av kyckling som har ökat. 

2.1.3 Utrikeshandel 
Handeln med fågelkött påverkas i stor utsträckning av regler om sanitet och smittskydd. 
Enligt Kommissionen (DG Health and Consumer Protection) finns det 11 länder8 
utanför EU som är godkända för export till EU och Sverige – förutsatt att 
tilläggsgarantin för salmonella är uppfylld. Trots att det är så få länder ökar importen 
stadigt (se figur 2.3) och i flera stora producentländer pågår en förbättring av 
smittkontroller och hygienförhållanden i slakterierna. Handelsuppgifterna rör 
produktvikt, vilket innebär att varorna inte är omräknade till vara med ben. 

 
Figur 2.3 Import och export av fågelkött i Sverige 2001-2010, 1 000 ton 
(produktvikt) exklusive slaktbiprodukter 
Imports and exports of poultry meat in Sweden 2001-2010, 1 000 metric tons (product weight) 
excluding slaughter biproducts 
Källa: Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån 

Under 2010 ökade importen med 8 % efter att ha minskat något 2009. Detta kan 
jämföras med konsumtionen som ökade med 6 %. Graden av självförsörjning ökade 
med 1 % på grund av att svenskproducerat fågelkött vann marknadsandelar under året. 

Den totala svenska importen av fågelkött (inklusive slaktbiprodukter) har ökat med 
161 % mellan 2001 och 2010. Gemensamt för samtliga år är att mellan 50-60 % av 
importen består av frysta styckningsdelar av höns och kyckling, följt av beredda 
fågelköttsprodukter vars andel har ökat successivt från 11 % 2001 till nära 25 % 2010 
(se tabell 2.2). Importen av fågelkött har ökat under samtliga år i perioden förutom 2009 
då importen minskade med 5,3 %. Den minskningen kan i sin helhet härledas till en 
kraftigt minskad import av beredda hönsprodukter detta år (-18 %).  

                                                 
8 Argentina, Brasilien, Chile, Kanada, Kina, Kroatien, Island, Israel, Thailand, Uruguay och USA. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Import + införsel 22,7 28,0 29,8 37,5 42,4 48,6 50,6 57,9 54,4 58,8 

Export + utförsel 8,7 10,3 12,3 11,0 13,1 16,2 16,4 12,2 12,5 16,6 
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Tabell 2.2 Sveriges import och införsel av fågelkött 2001-2010, ton (produktvikt) 
Swedish poultry meat import 2001-2010, metric tons (product weight) 
Tullkodnr, produkt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0207 11 
Hönsfågel, ostyckat 
färska el. kylda 

175 433 528 298 525 748 817 689 642 638 

0207 12 
Hönsfågel, ostyckat fryst 

1 332 1 585 1 861 1 693 1 559 1 843 1 055 1 997 1 625 1663 
 

0207 13 
Hönsfågel, 
styckningsdelar färska 
el. kylda 

1 345 1 908 2 668 2 150 3 114 2 872 3 435 2 778 2 834 3183 

0207 14 
Hönsfågel, 
styckningsdelar frysta 

15 807 17 129 18 193 24 107 25 114 30 480 27 057 29 197 30 233 31 778 

0207 26 
Kalkon, styckningsdelar 
färska el. kylda 

105 86 150 243 932 986 1 168 1 085 1 180 1436 

0207 27 
Kalkon, styckningsdelar 
frysta 

156 515 581 784 1 067 1 148 1 037 989 1 193 974 

1602 31 
Beredda produkter, 
kalkon 

647 767 885 1 116 1 227 1 207 1 232 1 310 1 273 1630 

1602 32 
Beredda produkter, 
hönsfågel 

2 435 4 060 4 249 5 966 7 546 7 875 11 959 15 824 13 033 14742 

1602 39 
Beredda produkter, 
andra fåglar 

453 1 057 458 999 1 002 1 223 1 552 2 601 1 564 1168 

0210 99 39 
Fågelkött, saltat eller i 
saltlake 

0 361 35 3 137 210 1 303 1 271 1 105 1168 

Total import av fågelkött 
(se not) 

22 766 28 251 29 928 37 820 42 796 49 058 51 299 58 563 55 446 59 585 

Not: Tabellen visar Sveriges import och införsel av mer än 500 ton. 
Not: Hönsfågel avser hönor, tuppar och kycklingar av arten Gallus domesticus. 
Not: Total import omfattar tullkodnummer 0105 11, 0105 94, 0105 12, 0105 99 30, 0105 19, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 50, 
0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32, 0207 35, 0207 33, 0207 36, 0207 34, 1602 31, 
1602 32, 1602 39 och 0210 99 39. 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Tabell 2.2 visar även att importen av saltat fågelkött eller fågelkött i saltlake har ökat 
kraftigt under perioden, vilket antagligen har att göra med att EU i juli 2002 klassade 
om frysta benfria kycklingdelar (tullkodnummer 0210 14 10) med en salthalt per vikt på 
1,2 till 1,9 % till frysta benfria kycklingdelar (tullkodnummer 0207 14 10). 
Omklassningen innebar en högre tull och möjlighet att tillämpa den särskilda 
skyddsklausulen (SSG) i WTO-avtalet. EU:s omklassning resulterade i protester från 
både Brasilien och Thailand med motiveringen att EU bröt mot sina åtaganden i 
världshandelsorganisationen WTO. Brasilien och Thailand drog därför EU inför en 
panel i Genève. EU fälldes i samtliga instanser eftersom klassificeringen ska bygga på 
produktens salthalt, oberoende av om saltningen gjorts för att öka hållbarheten eller 
inte. Panelen ansåg även att EU bröt mot artikel II.1 i GATT, eftersom omklassningen 
innebar en högre tull än den bundna WTO-tullen. EU uppmanades att ändra sin 
tillämpning (till tullkodnummer 0210 99 39) och särskilda avtal förhandlades fram med 
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Brasilien och Thailand för några tullkodnummer9. Omklassningen innebar att importen 
av frysta benfria kycklingdelar ökade kontinuerligt mellan år 2000-2006, medan 
importen av saltat fågelkött ökade kraftigt först 2007. Det förekommer dessutom att 
produkter importeras under fel tullkodnummer. 

Sverige importerar fler produkter än vad som framgår i tabell 2.2, men i tabellen 
redovisas inte import som samtliga år understigit 500 ton. Viss import förekommer även 
av bland annat levande höns samt färska, kylda och frysta ostyckade kalkoner.  

Sveriges export av fågelkött ökade med 10 % 2010. Exporten har ökat under hela den 
studerade perioden om än inte lika mycket som importen (se tabell 2.3). Enligt 
handelsstatistiken har den svenska exporten av fågelkött ökat med 147 % mellan 2001 
och 2010. Den absolut största exportprodukten är slaktbiprodukter10 som med undantag 
för några år svarar för mellan 50 och 60 % av exporten. De första åren av 2000-talet var 
det främst frysta slaktbiprodukter som exporterades, men sedan 2006 är det nästan 
uteslutande färska och kylda slaktbiprodukter som exporteras för att användas som 
djurfoder. 

Tabell 2.3 Sveriges export och utförsel av fågelkött 2001-2010, ton (produktvikt) 
Swedish poultry meat export 2001-2010, metric tons (product weight) 
Tullkodnr, produkt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0207 11 
Hönsfågel, ostyckat färska 
el. kylda 

1 893 1 722 1 822 2 308 1 969 4 611 6 310 2 885 1 771 2 712 

0207 12 
Hönsfågel, ostyckat fryst 

1 690 2 057 3 165 1 649 1 575 1 393 820 1 347 1 179 737 

0207 13 
Hönsfågel, 
styckningsdelar färska el. 
kylda 

173 46 1 775 3 692 1 470 25 487 22 449 19 369 21 940 34 266 

0207 14 
Hönsfågel, 
styckningsdelar frysta 

14 946 6 786 7 176 4 909 8 006 6 674 6 653 5 153 5 536 6 332 

0207 27 
Kalkon, styckningsdelar 
frysta 

239 27 277 645 186 153 3 6 0 56 

1602 32 
Beredda produkter, 
hönsfågel 

540 785 1 139 1 106 973 1 117 1 356 1 617 2 489 4 734 

1602 39 
Beredda produkter, andra 
fåglar 

251 544 220 121 163 47 84 147 679 257 

Total export av fågelkött 
(se not) 

17 334 20 074 12 522 16 268 15 161 14 792 40 075 38 041 30 932 33 942 

Not: Tabellen visar Sveriges export och utförsel av mer än 500 ton. 
Not: Hönsfågel avser hönor, tuppar och kycklingar av arten Gallus domesticus. 
Not: Total export omfattar tullkodnummer 0105 11, 0105 94, 0105 12, 0105 99 30, 0105 19, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 50, 
0207 11, 0207 12, 0207 13, 0207 14, 0207 24, 0207 25, 0207 26, 0207 27, 0207 32, 0207 35, 0207 33, 0207 36, 0207 34, 1602 31, 
1602 32, 1602 3 och 0210 99 39. 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Sverige exporterar fler produkter än vad som framgår av tabell 2.3, men i tabellen 
redovisas inte import som samtliga år under tidsperioden understigit 500 ton. Viss 
                                                 
9 Tullkodnummer 0210 99 39, 0207 14 10, 1602 32 19 och 1602 31. 
10 Tullkodnummer 0207 13 99 (färska eller kylda) och 0207 14 99 (frysta). 
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export förekommer av bland annat kalkoner (frysta ostyckade och styckningsdelar) och 
levande höns.   

2.1.3.1 Import specificerad per destination 

Sveriges import och införsel av färskt, kylt och fryst fågelkött (exklusive 
slaktbiprodukter11) under tullkodnummer 0207 uppgick 2010 till 39,7 miljoner kg, 
vilket var en ökning med 6 % jämfört med året dessförinnan. Uppgifterna rör 
produktvikt, vilket innebär att varorna inte är omräknade till vara med ben. 

Importen består nästan uteslutande av införsel, det vill säga den kommer från andra EU-
länder (se figur 2.4). Danmark är det dominerande avsändarlandet. Vissa 
införselkvantiteter kan dock ha importerats till EU från ett land utanför EU, vilket inte 
framgår i handelsstatistiken.  

 
Figur 2.4 Sveriges import och införsel av färskt, kylt och fryst fågelkött fördelat på 
avsändningsland 2008-2010, 1 000 ton (produktvikt) 
Swedish import of fresh, chilled and frozen poultry meat distributed per dispatching country 2008-
2010, 1 000 metric tons (product weight) 
Not: Figuren visar Sveriges import och införsel exkl. slaktbiprodukter 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Mellan 91 och 92 % av Sveriges totala import och införsel 2010 kom från Danmark, 
Tyskland och Nederländerna. Bland de mindre avsändarländerna kan Finland och 
Portugal nämnas, som stod för 2 % av den totala svenska importen vardera 2010. 
Svensk import från Finland och Portugal ökade med 64 % respektive 26 %.  

Danmark är även det land som Sverige importerar mest beredda produkter från under 
tullkodnummer 160212. Sveriges totala import av beredda produkter 2010 uppgick till 
17,5 miljoner kg 2010, vilket var en ökning med 11 % jämfört med 2009. 2010 ökade 

                                                 
11 Exkluderat tullkodnummer 0207 13 91, 0207 13 99, 0207 14 91, 0207 14 99, 0207 26 91, 0207 26 99, 
0207 27 91, 0207 27 99, 0207 35 91, 0207 35 99, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89 och 0207 36 90. 
12 Tullkodnummer 1602 31, 1602 32 och 1602 39. 
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importen och införseln från de tre största ursprungsländerna; Danmark (+16 %), 
Thailand (+17 %) och Tyskland (+21 %).  Importen och införseln ökade även från flera 
andra länder som har en liten export av beredda fågelköttsprodukter till Sverige: Kina, 
Kroatien, Lettland, Norge, Polen, Slovenien, Storbritannien och Turkiet. Denna handel 
rör dock små kvantiteter. Från de flesta övriga länder minskade importen och införseln 
(till exempel Finland, Frankrike, Irland, Israel och Nederländerna). 

Även Sveriges import och införsel av saltat fågelkött ökade 2010 med 6 % till 1,2 
miljoner kg. Det var bara införseln från Nederländerna som ökade jämfört med 2009 
(+163 %). Från de flesta resterande länder minskade importen och införseln 
(exempelvis Brasilien, Danmark, Finland och Slovakien). 

2.1.3.2 Export specificerad per destination 

Sveriges totala export och utförsel av färskt, kylt och fryst fågelkött (exklusive 
slaktbiprodukter13) under tullkodnummer 0207 uppgick till 11,1 miljoner kg 2010, 
vilket var en ökning med 27 %. Under både 2009 och 2010 var 60 % av den totala 
svenska exporten utförsel till andra EU-länder, exempelvis Tyskland, Danmark, Polen 
och Nederländerna (se figur 2.5). Andra mottagarländer utanför EU var Hongkong, 
Kina, Malaysia, Norge, Ryssland och Vietnam. 2010 ökade exporten till Malaysia 
kraftigt (+260 %). Även exporten till Hongkong ökade (+22 %). Exporten till Kina 
minskade (-83 %). Gemensamt för de tre länderna är dock att deras import från Sverige 
ligger på låga nivåer vilket gör att relativt små förändringar i absoluta tal får stor 
betydelse i procent. 

Den absolut största utförseln av färskt, kylt och fryst fågelkött är slaktbiprodukter 
(exporteras i form av mat till hundar och minkar till Danmark) som inte är inkluderat i 
figur 2.5. Utförseln av slaktbiprodukter14 uppgick 2010 till 33,1 miljoner kg, vilket var 
en ökning med 55 % jämfört med 2009. Denna utförsel till Danmark har ökat stadigt 
sedan 2006. 

                                                 
13 Exkluderat tullkodnummer 0207 13 91, 0207 13 99, 0207 14 91, 0207 14 99, 0207 26 91, 0207 26 99, 
0207 27 91, 0207 27 99, 0207 35 91, 0207 35 99, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89 och 0207 36 90. 
14 Tullkodnummer 0207 13 99 samt 0207 14 99. 
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Figur 2.5 Sveriges export och utförsel av färskt, kylt och fryst griskött fördelat på 
avsändningsland 2008-2010, 1 000 ton (produktvikt) 
Swedish import of fresh, chilled and frozen poultry meat distributed per dispatching country 2008-
2010, 1 000 metric tons (product weight) 
Not: Figuren visar Sveriges import och införsel exkl. slaktbiprodukter 
Källa: Statistiska centralbyrån 
 
Sveriges export och utförsel av beredda produkter under tullkodnummer 160215 har ökat 
med drygt 53 % till 5,1 miljoner ton 2010. Även i detta fall ökade exporten från låga 
nivåer och som exempel kan nämnas att den största utförseln till ett enskilt land 2010 
var på knappt 2 miljoner ton till Danmark. Den största mottagaren av den svenska 
utförseln var just Danmark som tog emot 38 % av totala exporten och utförseln 2010. 
Näst störst var Finland med 22 % och tredje störst Storbritannien med 19 %. Andra 
mottagarländer av betydelse var Belgien, Norge och Tyskland.  

2.1.4 Prisutveckling 

För att följa prisutvecklingen i Sverige på jordbruks- och livsmedelsområdet tas olika 
index fram. Det övergripande syftet med indexserierna är att följa den genomsnittliga 
prisutvecklingen, dels för jordbruks- och livsmedelsprodukter från jordbrukarledet fram 
till konsumentledet och dels för jordbrukets produktionsmedel.  

De index som används för fågelkött är avräkningsprisindex (A-index), 
producentprisindex för jordbruksreglerade produkter (PPI-J) och konsumentprisindex 
för jordbruksreglerade produkter (KPI-J) (se figur 2.6). 
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Figur 2.6 Prisutveckling för fågelkött i producent-, parti- och konsumentled, 2001-
2010 (2005=100) 
Development of the price index for poultry meat, producer price, wholesale price and consumer 
price, 2001-2010 (2005=100) 
Not: Uppgifter saknas för PPI-J år 2002. 
Källa: Jordbruksverket 

Index-serierna visar prisutvecklingen och säger inget om hur de absoluta prisnivåerna 
ligger i förhållande till varandra. Den procentuella utvecklingen blir dock större ju lägre 
ett pris är och vice versa. Av betydelse för utvecklingen är också vad som inkluderas i 
beräkningarna, och detta beskrivs under respektive underrubrik samtidigt som 
utvecklingen kommenteras.  

2.1.4.1 Producentled 
Avräkningsprisindex (A-index) används för att visa utvecklingen av avräkningspriser 
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kraftigt (-40 %), men priset på kyckling följde bara utvecklingen till viss del (-9 %) mot 
slutet av 2008 och början av 2009.  

 
Figur 2.7 Avräkningspriser, slaktkyckling och foderspannmål 2006-2010 
(månadsvis), kr/kg 
Output price for poultry, monthly 2006-2010, SEK/kg 
Not: Priset på foderspannmål är ett genomsnitt av priserna på höstvete, foderkorn och foderhavre.  
Källa: Jordbruksverket 

2.1.4.2 Förädlingsled  
Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade produkter (PPI-J), 
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Figur 2.8 Partipriser för slaktkyckling, veckovis 2006-2010, kr/kg 
Weekly whole sale price for broilers (65 %), SEK/kg 
Källa: Jordbruksverket 

Den svenska prisrapporteringen är ett viktat genomsnitt för färsk och fryst grill- 
respektive gödkyckling16. Det pris som företagen rapporterar till Jordbruksverket ska 
vara ett nettopris, dvs. att företagen har dragit bort eventuella avdrag för rabatter, 
bonusar och liknande, och motsvara försäljningspris fritt levererat till grossist. 

2.1.4.3 Konsumentled (KPI-J) 
Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) används för att visa 
prisutvecklingen på priser till konsument för samma produkter som ingår i PPI-J. 
Varuurvalen är dock inte samordnade mellan PPI-J och KPI-J. I mätningarna ingår 
importerade livsmedel och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser, men inte 
försäljning till storhushåll. Förändringar av momsen påverkar KPI-J, men inte A-index 
och PPI-J.  

KPI-J för fågelkött har haft en lägre ökningstakt än KPI-J för samtliga 
jordbruksreglerade livsmedel. Mellan januari 2006 och december 2010 ökade KPI-J för 
samtliga livsmedel med 14 %, vilket kan jämföras med 12 % för fågelkött.  

2.1.4.4 Prisutveckling i ett EU-perspektiv 
Enligt gällande regelverk (EU-förordning 546/2003) ska alla medlemsländer i EU 
rapportera in slakteriernas försäljningspris alternativt grossistpris på alla representativa 
marknader veckovis (se figur 2.9). Priserna ska avse hel kyckling klass A (sk. 65 %-
kyckling) alternativt annan form av hel kyckling om den är mer representativ. De 
rapporterade uppgifterna ska vara exklusive moms och avse priset föregående vecka.  

Trots att det är reglerat i en EU-förordning hur prisrapporteringen ska gå till är det inte 
säkert att alla länder tolkar förordningen på samma sätt. Det finns därför inga garantier 
för att uppgifterna från de enskilda EU-länderna är helt jämförbara. Däremot kan 
                                                 
16 En grillkyckling har en vikt runt 1 700 g medan gödkycklingarna är större.  
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prisuppgifterna vara bra för att jämföra utvecklingen över tiden. Samtliga priser anges i 
euro/kg vilket innebär att förändringar i växelkursen har betydelse vid en jämförelse. 
Som exempel kan nämnas det minskade gapet mellan Sverige och EU-snittet 2008-2009 
som inte berodde på lägre priser i Sverige utan att kronan försvagades med 11 % 
gentemot euron och 16 % mot US-dollarn.  

 
Figur 2.9 Pris i förädlingsled för helkyckling klass A (2001-2010), euro/kg 
Market price for broilers (65 %) in Sweden 2001-2010 compared to the EU average EUR/kilo 
Källa: Europeiska kommissionen 

Priset i förädlingsledet för helkyckling klass A i Sverige låg över EU-snittet under hela 
den studerade perioden, men Sverige hade inte högst pris i EU under ett enda år.  

2.1.5 Svenska nischprodukter 

I Sverige finns flera sorters fågel som endast produceras och säljs i små volymer. Dessa 
köttprodukter har liksom kyckling också påverkats av fågelindustrins omvandling de 
senaste åren. Kalkonuppfödningen har fluktuerat både upp och ner de senaste tio åren 
medan produktionen av gås och anka har sjunkit. Andra faktorer som spätt på denna 
omvandling har varit flera salmonellautbrott bland gås och anka i slutet av 90-talet och 
mitten av 00-talet. Ankor och gäss är särskilt känsliga för salmonella och hålls dessutom 
utomhus vilket gör att de kan bli smittade i kontakt med vilda fåglar och insekter. 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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2.1.5.1 Kalkon 

Kalkoner har fötts upp i Sverige i runt 400 år17. Två sorter förekommer; minikalkon 
som säljs hel, främst kring jul och påsk samt större kalkoner som vidareförädlas. 
Produktionen av kalkon i Sverige började minska efter 2003 men är sedan 2007 på 
uppgång igen (se figur 2.10). 

  
Figur 2.10 Totalt antal slaktade kalkoner i Sverige 2006-2010, 1 000 djur 
Total number of slaughtered turkeys in Sweden 2006-2010, 1 000 heads 
Källa: Jordbruksverket 

2.1.5.2 Gås 

Gäss äts i Sverige nu för tiden mest på restaurang eller i hemmet på Mårtensafton den 
10 november. År 2003 slaktades över 32 000 gäss i Sverige men antalet har varierat från 
år till år. Trenden är dock nedåtgående och därför importeras även gäss från Frankrike, 
Ungern, Polen och Tyskland. Viss produktion förekommer dock fortfarande i Sverige 
(se tabell 2.4). 

Tabell 2.4 Totalt antal slaktade gäss i Sverige 2006-2010, 1 000 djur 
Total number of slaughtered geese in Sweden 2006-2010, 1 000 heads 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Antal slaktade gäss 22,6 19,9 23,8 8,4 18,1 
Källa: Svensk Fågel 

2.1.5.3 Anka 

Ankor är domesticerade andfåglar. Den ras som föds upp i Sverige är främst 
Pekinganka. Jämfört med andra fåglar har ankan aldrig haft någon betydande roll i 
Sverige, men under 2000-talets första hälft slaktades över 100 000 ankor årligen i 
landet. Sedan 2008 börjar dock ankproduktionen närma sig noll (se tabell 2.5). 
Salmonellautbrott har slagit hårt mot produktionen som fått stoppas under flera år och 
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djuren har fått nödslaktas. Detta ledde 2007 till att det största slakteriet, Bangs 
fjäderfäslakteri, upphörde helt med ankslakt och sedermera lades ner. 

Tabell 2.5 Totalt antal slaktade ankor i Sverige 2006-2010, 1 000 djur 
Total number of slaughtered ducks in Sweden 2006-2010, 1 000 heads 
 2007 2008 2009 2010 
Antal slaktade ankor 13,6 1,1 1,0 0,2 
Källa: Svensk Fågel 

2.1.5.4 Struts 

Strutsar började födas upp i Sverige på 90-talet, och runt 2000 fanns det flera hundra 
uppfödare. De flesta var småskaliga med ett fåtal strutsar och lönsamheten blev därför 
låg. Idag finns bara 15 kommersiella strutsfarmer kvar, men de har i sin tur blivit större 
och slaktar hundratals strutsar per år och farm. Det finns ingen större aktör som förädlar 
köttet vidare och varje producent får därför själv marknadsföra och sälja produkterna. 
Konsumtionen av strutskött ökar varje år men eftersom produktionen och 
vidareförädlingen är begränsad kan det vara svårt för grossister och restauranger att få 
tag på köttet. 

2.1.5.5 Ekologisk kyckling 

Produktionen av ekologisk kyckling är väldigt liten i Sverige med en enda producent; 
Bosarps Gård. Tillsammans med sina underleverantörer födde Bosarps Gård upp över 
133 000 ekologiska kycklingar 201018. För att få en KRAV-märkning behövs en stor 
omställning av produktionen vilket gör att aktörerna inte vågar ge sig in på marknaden. 
Detta medför också att priset på ekologisk kyckling är väldigt högt och konsumenten får 
betala runt dubbelt så mycket som för konventionell kyckling. Efterfrågan är dock stor 
och en del av kycklingen går på export, bland annat till Danmark. 

2.2 Fågelköttssektorn i EU 
EU var 2010 världens fjärde största producent och konsument av kycklingkött, samt 
tredje störst när det gäller både export och import. 

2.2.1 Marknadsregleringen 
I likhet med flera andra varuområden är syftet med EU:s marknadsreglering för 
fågelkött att stabilisera priserna och hålla dem på vissa nivåer. På detta område består 
EU:s regleringar av: 

 gränsskydd 

 exportbidrag 

 handelsnormer 
EU:s utgifter för fågelköttsregleringen utgörs endast av exportbidrag och de uppgick 
2010 till 90,7 miljoner euro (se tabell 2.10) 
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2.2.1.1 Gränsskydd 
Inom fågelköttssektorn består EU:s gränsskydd av tullar och importkvoter. För fågelkött 
tillämpar EU nästan uteslutande så kallade specifika tullar (uttryckta som euro per 100 
kg). Värdetullar (som anges i procent) används dock för bl.a. lever och köttberedningar. 
Utöver de vanliga tullarna har även EU rätt att ta ut tilläggstullar om importpriserna 
sjunker under en viss nivå, eller om importvolymerna stiger över en viss volym. EU:s 
tillämpade tullar för de största importprodukterna framgår av tabell 2.6. 

Tabell 2.6 Ett urval av EU:s tillämpade tullar för kycklingprodukter, euro/100 kg 
A selection of EU.s applied import duties for chicken products, EUR/100 kilos 
Tullkodnummer, produkt MGN-tull, euro/100 kg 

0207 13 10, 0207 14 10 
Hönsfågel, benfria styckningsdelar färska, kylda eller frysta  

102,4 

0207 13 50, 0207 14 50 
Hönsfågel, styckningsdelar bröst och delar därav färska, kylda eller 
frysta  

60,2 

0207 13 60, 0207 14 60 
Hönsfågel, styckningsdelar klubbor och delar därav färska, kylda 
eller frysta 
 

46,3 

0207 13 70, 0207 14 70 
Hönsfågel, styckningsdelar andra slag färska, kylda eller frysta 

100,8 

1602 32 19 
Beredda produkter, hönsfågel 

102,4 

0210 99 39 
Fågelkött, saltat eller i saltlake) 

130 

Not: MGN-tull (mest-gynnad-nation, från engelskans most favoured nation) innebär att tullen gäller lika för alla WTO-medlemmar. 
Källa: Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 861/2010 

Förutom tullar är även importkvoter en form av gränsskydd. Vid import från tredje land 
till EU finns det två olika förmånssystem att ta del av; WTO-kvoter och regionala 
kvoter. Båda kvoterna innebär att en viss volym får importeras till reducerad tull eller 
tullfritt. 

År 2010 omfattade WTO-avtalet kvoter för fågelkött på över 45 600 ton (se tabell 2.7).  
En stor del av den totala kvotvolymen är resultatet av de särskilda avtal som EU 
förhandlade fram med Brasilien och Thailand till följd av den fällande domen i WTO 
för saltat fågelkött (se avsnitt 2.1.3). 
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Not: MGN-tull (mest-gynnad-nation, från engelskans most favoured nation) innebär att tullen gäller lika för alla WTO-medlemmar. 
Källa: Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 861/2010 

Förutom tullar är även importkvoter en form av gränsskydd. Vid import från tredje land 
till EU finns det två olika förmånssystem att ta del av; WTO-kvoter och regionala 
kvoter. Båda kvoterna innebär att en viss volym får importeras till reducerad tull eller 
tullfritt. 

År 2010 omfattade WTO-avtalet kvoter för fågelkött på över 45 600 ton (se tabell 2.7).  
En stor del av den totala kvotvolymen är resultatet av de särskilda avtal som EU 
förhandlade fram med Brasilien och Thailand till följd av den fällande domen i WTO 
för saltat fågelkött (se avsnitt 2.1.3). 
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Tabell 2.7 WTO:s kvoter för EU-import av fågelkött till reducerad tull eller fritt 
från tull 
WTO-tariff rate quota for poultry meat imported into the EU with reduced duty or duty-free 
Tullkodnummer, produkt Kvotvolym, ton Tull inom 

kvot, % 
Land 

Ex0207 11 10, ex 0207 12 10 
Hönsfågelkött, ostyckat 

6 249 50 WTO-medlemmar 

Ex0207 13 10, ex0207 14 20 
Hönsfågelkött, styckningsdelar 

8 070 50 WTO-medlemmar 

0207 14 10 
Hönsfågelkött, benfria styckningsdelar 

2 305 78 WTO-medlemmar 

Ex0207 24 10, ex0207 25 10 
Kalkonkött 

1 201 50 WTO-medlemmar 

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70 
Hönsfågelkött, styckningsdelar 

3 300 0 WTO-medlemmar 

0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80 
Kalkonkött, styckningsdelar 

700 0 WTO-medlemmar 

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70 
Hönsfågelkött, styckningsdelar 

11 932 0 Brasilien 

0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80 
Kalkonkött, styckningsdelar 

4 300 0 Brasilien 

0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70 
Hönsfågelkött, styckningsdelar 

5 100 0 Thailand 

0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80 
Kalkonkött, styckningsdelar 

2 485 0 Tredje länder 

Källa: Europeiska Unionens officiella tidning 

Även de regionala kvoterna är störst från Brasilien och Thailand (se tabell 2.8).  Mindre 
kvoter finns även från flera andra länder varav en del endast rör slaktbiprodukter och 
produkter som korv och liknande. 

Utöver WTO-kvoterna och de regionala kvoterna ger EU även förmåner för import av 
fågelkött från u-länderna. Vilka regler som gäller beror på det enskilda landets status. 
Från de minst utvecklade länderna, MUL, kan alla jordbruksprodukter importeras 
tullfritt. Tullfrihet gäller även för de tidigare kolonierna i Afrika, Västindien och Stilla 
havet (AVS) som skrivit under ömsesidiga avtal med EU. Det allmänna 
preferenssystemet (GSP) ger alla u-länder lägre tullar för många, men långt ifrån alla, 
jordbruksprodukter. Det är dock bara en fågelprodukt som omfattas av GSP, fryst lever 
från flera olika fågelslag. 
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Tabell 2.8 Regionala kvoter för EU-import av fågelkött till reducerad tull eller fritt 
från tull 
Regional quotas for poultry meat imported into the EU with reduced duty or duty-free 
Tullkodnummer, produkt Kvotvolym, ton Tull inom 

kvot, % 
Land 

Ex0207 25, ex0207 27 
Hönsfågelkött 

1 000 50 Turkiet 

Ex0207 11 10, ex0207 14 10 
Hönsfågelkött 

16 665 0-78 USA 

0207 
Hönsfågelkött 

400 35 AVS-länderna 

1602 31, 1602 32, 1602 39 
Beredningar av fågelkött 

500 35 AVS-länderna 

Ex0207 27 
Styckningsdelar av kalkon, frysta 

4 000 0 Israel 

Ex0207 33, ex0207 35, ex0207 36 
Kött av ankor och gäss 

560 0 Israel 

Ex0207 11, ex1602 31 
Hönsfågelkött och beredda produkter 

12 325 (se not) 0 Chile 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

170 807 15,4 Brasilien 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

79 477 8 Brasilien 

1602 31 
Kalkonkött 

92 300 8,5 Brasilien 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

92 610 15,4 Thailand 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

160 033 8 Thailand 

Ex0207 25 10, ex0207 27 30 
Kalkonkött 

1 000 50 Turkiet 

1602 31 
Kalkonkött 

11 596 8,5 Övriga 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

828 15,4 Övriga 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

11 443 8 Övriga 

Not: Chiles kvotvolym har en årlig ökning med 725 ton. 
Not: bilaterala kvoter finns även för Norge, Island och Moldavien som rör slaktbiprodukter av fågel och beredda produkter som kan 
innehålla fågelkött men dessa är exkluderade i tabellen. 
Källa: Europeiska Unionens officiella tidning 

2.2.1.2 Exportbidrag 
För att täcka skillnaden mellan EU:s prisnivå och världsmarknadspriserna, som 
vanligtvis ligger lägre, betalar EU ut exportbidrag för vissa fågelprodukter. Hur stora 
exportbidrag som helst får inte betalas ut eftersom det finns begränsningar för detta i 
WTO-avtalet. Där framgår vilka produkter som har rätt att erhålla bidrag, vilka 
kvantiteter som får exporteras med bidrag samt begränsningar av bidragsbeloppen.  

Sedan 2006/2007 har EU åtagit sig att exportera högst 430 800 ton fågelkött med 
exportbidrag och att maximalt dela ut ett totalt bidrag för fågelkött på 182,4 miljoner 
euro. Utnyttjandegrad i form ansökta exportlicenser framgår av tabell 2.9. 
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Tabell 2.8 Regionala kvoter för EU-import av fågelkött till reducerad tull eller fritt 
från tull 
Regional quotas for poultry meat imported into the EU with reduced duty or duty-free 
Tullkodnummer, produkt Kvotvolym, ton Tull inom 

kvot, % 
Land 

Ex0207 25, ex0207 27 
Hönsfågelkött 

1 000 50 Turkiet 

Ex0207 11 10, ex0207 14 10 
Hönsfågelkött 

16 665 0-78 USA 

0207 
Hönsfågelkött 

400 35 AVS-länderna 

1602 31, 1602 32, 1602 39 
Beredningar av fågelkött 

500 35 AVS-länderna 

Ex0207 27 
Styckningsdelar av kalkon, frysta 

4 000 0 Israel 

Ex0207 33, ex0207 35, ex0207 36 
Kött av ankor och gäss 

560 0 Israel 

Ex0207 11, ex1602 31 
Hönsfågelkött och beredda produkter 

12 325 (se not) 0 Chile 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

170 807 15,4 Brasilien 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

79 477 8 Brasilien 

1602 31 
Kalkonkött 

92 300 8,5 Brasilien 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

92 610 15,4 Thailand 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

160 033 8 Thailand 

Ex0207 25 10, ex0207 27 30 
Kalkonkött 

1 000 50 Turkiet 

1602 31 
Kalkonkött 

11 596 8,5 Övriga 

Ex0210 99 39  
Saltat fjäderfäkött 

828 15,4 Övriga 

1602 32 19 
Beredningar av kycklingkött 

11 443 8 Övriga 

Not: Chiles kvotvolym har en årlig ökning med 725 ton. 
Not: bilaterala kvoter finns även för Norge, Island och Moldavien som rör slaktbiprodukter av fågel och beredda produkter som kan 
innehålla fågelkött men dessa är exkluderade i tabellen. 
Källa: Europeiska Unionens officiella tidning 

2.2.1.2 Exportbidrag 
För att täcka skillnaden mellan EU:s prisnivå och världsmarknadspriserna, som 
vanligtvis ligger lägre, betalar EU ut exportbidrag för vissa fågelprodukter. Hur stora 
exportbidrag som helst får inte betalas ut eftersom det finns begränsningar för detta i 
WTO-avtalet. Där framgår vilka produkter som har rätt att erhålla bidrag, vilka 
kvantiteter som får exporteras med bidrag samt begränsningar av bidragsbeloppen.  

Sedan 2006/2007 har EU åtagit sig att exportera högst 430 800 ton fågelkött med 
exportbidrag och att maximalt dela ut ett totalt bidrag för fågelkött på 182,4 miljoner 
euro. Utnyttjandegrad i form ansökta exportlicenser framgår av tabell 2.9. 
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Tabell 2.9 Utnyttjandegrad av EU:s kvantitets- och beloppstak för fågelkött enligt 
WTO-avtalet 2006-2010 
Utilization of EU quantities and refund ceiling for poultry following the WTO-agreement 2006-2010 
År Utnyttjandegrad av 

kvantitetstak, % 
Utnyttjandegrad 

av beloppstak, % 

2006/07 53 53 

2007/08 43  53 

2008/09 45 (se not) 49 

2009/10 58 54 

2010/11 54 41 

Not: WTO-åt löper mellan juli föregående år och juni följande år. 
Not: Utnyttjandegrad av belopp för 2008/09 innehåller en uppskattning för sista veckan då underlag saknas. 
Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen. 

Exportbidragens storlek är inte fasta utan kan justeras då marknadssituationen 
förändras. EU har, enligt WTO-avtalet, rätt att betala ut bidrag för export av levande 
fåglar19 och ostyckade frysta hönsfåglar20. Exporten av levande fåglar är mycket liten 
och därför åskådliggörs endast exportbidragsutvecklingen för ostyckade frysta 
hönsfåglar i figur 2.11.  

 
Figur 2.11 Exportbidrag för ostyckade frysta höns (tullkodnummer 0207 12 10, 
0207 12 90) 2006-2010, euro/100 kg 
Export refunds for frozen hens not cut in pieces 2006-2010, EUR/100 kilos 
Not: Destinationen för ostyckade frysta höns är VO3, dvs. A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Oman, Förenade 
Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran. Destinationen för Levande fåglar är A02 och fastställs i Europeiska 
kommissionens förordning (EEB) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse. 
Källa: Europeiska kommissionen (protokoll Förvaltningskommitté) 

Fågelköttssektorn påverkades mycket av jordbruksavtalets kvantitativa tak, vilket 
innebar att både bidragsbelopp och destinationer ändrades relativt ofta under slutet av 

                                                 
19 Tullkodnummer 0105 11 11 9000, 0105 11 19 9000, 0105 11 91 9000, 0105 11 99 9000, 0105 12 00 
9000 och 0105 19 20 9000. 
20 Tullkodnummer 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 och 0207 12 90 9990. 
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1990- och början av 2000- talet. Ändringarna har blivit avsevärt färre under senare år 
eftersom åtaganden har varit desamma.  

EU:s utgifter för fågelköttsregleringen utgörs endast av exportbidrag och av tabell 2.10 
framgår utgifterna 2001-2010. 

Tabell 2.10 EU:s utgifter för fågelköttsregleringen 2001-2010, miljoner euro 
EU expenditures for the Common Market Organization for poultry 2001-2010, million euros 
Budgetår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Miljoner euro 51,9 71,1 94,1 85,2 80 55 86 97,2 91,6 90,7 
Not: Åren avser inte kalenderår utan löper mellan 16 oktober föregående år t.o.m. 15 oktober aktuellt år. 
Källa: FEOGA 

Under åren 2008-2010 förekom ingen export med bidrag överhuvudtaget från Sverige. 
Däremot har en liten export skett med bidrag i början av 2000-talet. Sveriges andel av 
EU:s totala utgifter för fågelköttsregleringen uppgick till knappa 0-0,4 % under 
perioden. 

2.2.1.3 Handelsnormer 
Handelsnormer innebär att det finns vissa grundkrav på kvalitet för att produkterna (i 
detta fall fågelköttet) ska få säljas. Ett förslag på grundkrav från Europeiska 
kommissionen är sund, god och marknadsmässig kvalitet.  

I Sverige är det är Livsmedelsverket som ansvarar för utformningen, tillämpningen och 
kontrollen av denna lagstiftning21. 

2.2.2 Strukturuppgifter 
Det totala antalet fågelföretag i EU uppgår enligt Eurostat till drygt 6,5 miljoner. I stort 
sett alla företag (över 99 %) har färre än 100 fåglar i sin besättning22. Dessa är oftast 
mindre gårdar med fåglar för egen konsumtion, inte för försäljning eller vidareförädling. 
Fågelföretag med 100 eller fler fåglar kan betraktas som kommersiella företag och dessa 
åskådliggörs i figur 2.12 uppdelat på olika besättningsstorlekar. 

                                                 
21 EU:s handelsnormer för fjäderfäkött regleras i förordningarna 1234/2007 och 543/2008. 
22 Det är oklart om uppgifterna avser det totala antalet fåglar under året, eller fåglar per omgång. 
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Figur 2.12 Antal företag i EU med 100 eller fler fåglar, baserat på 
besättningsstorlek 2003-2007 
Number of holdnings with 100 or more birds, based on flock size 2003-2007 
Not: Det totala antalet fågelföretag i EU uppgår till 6,53 miljoner. I stort sett samtliga företag, 6,49 miljoner, har mellan 1-99 fåglar i 
sin besättning.  
Källa: Eurostat 

Det totala antalet fågelföretag har minskat med 10 % sedan 2003 och med ett undantag23 
har antalet företag minskat i samtliga besättningsstorlekar. Det är framför allt Rumänien 
och Polen som har en småskalig produktion men även Grekland, dock inte i lika stor 
omfattning. Över 70 % av det totala antalet företag i EU återfinns i Polen och 
Rumänien. Den storskaliga produktionen bedrivs framförallt i Storbritannien, 
Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Sverige hade 176 kycklinguppfödare 
2010 och ungefär en tredjedel av dem hade mellan ett och 99 djur. Majoriteten av alla 
kycklingar i Sverige finns dock hos de stora uppfödarna med över 5 000 djur. 

2.2.3 Produktion och konsumtion 
2010 producerade EU 12,1 miljoner ton fågelkött24, vilket var en ökning med ca 4 % 
jämfört med året före (se tabell 2.11). Konsumtionen låg något under produktionen på 
ca 11,1 miljoner ton. Sex länder (Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Polen, Italien och 
Spanien) stod tillsammans för 70 % av EU:s totala produktion. 
Genomsnittskonsumtionen av fågelkött i EU ligger på 22 kg per person och år. Sverige 
har en något lägre konsumtion, 18 kr per person och år. Trots detta har Sverige en 
relativt hög konsumtion globalt sett där snittet ligger på 13 kg per person och år. 

  

                                                 
23 Företag med mellan 1 och 99 fåglar har mer än fördubblats under tidsperioden. 
24 Källa: Eurostat 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

50 000 

2003 2005 2007 

A
nt

al
 fö

re
ta

g 

100-999 

1 000-2 999 

3 000-4 999 

5 000-9999 

10 000-49 000 

50 000-99 999 

> 100 000 



23

 

22 

1990- och början av 2000- talet. Ändringarna har blivit avsevärt färre under senare år 
eftersom åtaganden har varit desamma.  

EU:s utgifter för fågelköttsregleringen utgörs endast av exportbidrag och av tabell 2.10 
framgår utgifterna 2001-2010. 

Tabell 2.10 EU:s utgifter för fågelköttsregleringen 2001-2010, miljoner euro 
EU expenditures for the Common Market Organization for poultry 2001-2010, million euros 
Budgetår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Miljoner euro 51,9 71,1 94,1 85,2 80 55 86 97,2 91,6 90,7 
Not: Åren avser inte kalenderår utan löper mellan 16 oktober föregående år t.o.m. 15 oktober aktuellt år. 
Källa: FEOGA 

Under åren 2008-2010 förekom ingen export med bidrag överhuvudtaget från Sverige. 
Däremot har en liten export skett med bidrag i början av 2000-talet. Sveriges andel av 
EU:s totala utgifter för fågelköttsregleringen uppgick till knappa 0-0,4 % under 
perioden. 

2.2.1.3 Handelsnormer 
Handelsnormer innebär att det finns vissa grundkrav på kvalitet för att produkterna (i 
detta fall fågelköttet) ska få säljas. Ett förslag på grundkrav från Europeiska 
kommissionen är sund, god och marknadsmässig kvalitet.  

I Sverige är det är Livsmedelsverket som ansvarar för utformningen, tillämpningen och 
kontrollen av denna lagstiftning21. 

2.2.2 Strukturuppgifter 
Det totala antalet fågelföretag i EU uppgår enligt Eurostat till drygt 6,5 miljoner. I stort 
sett alla företag (över 99 %) har färre än 100 fåglar i sin besättning22. Dessa är oftast 
mindre gårdar med fåglar för egen konsumtion, inte för försäljning eller vidareförädling. 
Fågelföretag med 100 eller fler fåglar kan betraktas som kommersiella företag och dessa 
åskådliggörs i figur 2.12 uppdelat på olika besättningsstorlekar. 

                                                 
21 EU:s handelsnormer för fjäderfäkött regleras i förordningarna 1234/2007 och 543/2008. 
22 Det är oklart om uppgifterna avser det totala antalet fåglar under året, eller fåglar per omgång. 
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Figur 2.12 Antal företag i EU med 100 eller fler fåglar, baserat på 
besättningsstorlek 2003-2007 
Number of holdnings with 100 or more birds, based on flock size 2003-2007 
Not: Det totala antalet fågelföretag i EU uppgår till 6,53 miljoner. I stort sett samtliga företag, 6,49 miljoner, har mellan 1-99 fåglar i 
sin besättning.  
Källa: Eurostat 

Det totala antalet fågelföretag har minskat med 10 % sedan 2003 och med ett undantag23 
har antalet företag minskat i samtliga besättningsstorlekar. Det är framför allt Rumänien 
och Polen som har en småskalig produktion men även Grekland, dock inte i lika stor 
omfattning. Över 70 % av det totala antalet företag i EU återfinns i Polen och 
Rumänien. Den storskaliga produktionen bedrivs framförallt i Storbritannien, 
Nederländerna, Italien, Frankrike och Tyskland. Sverige hade 176 kycklinguppfödare 
2010 och ungefär en tredjedel av dem hade mellan ett och 99 djur. Majoriteten av alla 
kycklingar i Sverige finns dock hos de stora uppfödarna med över 5 000 djur. 

2.2.3 Produktion och konsumtion 
2010 producerade EU 12,1 miljoner ton fågelkött24, vilket var en ökning med ca 4 % 
jämfört med året före (se tabell 2.11). Konsumtionen låg något under produktionen på 
ca 11,1 miljoner ton. Sex länder (Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Polen, Italien och 
Spanien) stod tillsammans för 70 % av EU:s totala produktion. 
Genomsnittskonsumtionen av fågelkött i EU ligger på 22 kg per person och år. Sverige 
har en något lägre konsumtion, 18 kr per person och år. Trots detta har Sverige en 
relativt hög konsumtion globalt sett där snittet ligger på 13 kg per person och år. 

  

                                                 
23 Företag med mellan 1 och 99 fåglar har mer än fördubblats under tidsperioden. 
24 Källa: Eurostat 
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Tabell 2.11 Produktion av fågelkött per land i EU 2006-2010, 1 000 ton 
EU production of poultry meat per country 2006-2010, 1 000 metric tons 
 Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
Frankrike 1 722 1 716 1 706 1 670 1 712 14,1 % 
Storbritannien 1 517 1 455 1 433 1 463 1 571 12,9 % 
Tyskland 1 009 1 087 1 192 1 276 1 380 11,4 % 
Spanien 1 261 1 328 1 375 1 317 1 345 11,1 % 
Polen 1 058 1 143 1 186 1 267 1 342 11,1 % 
Italien 919 1 029 1 116 1 143 1 180 9,7 % 
Nederländerna 661 721 739 782 799 6,6 % 
Belgien se not se not se not 469 506 4,2 % 
Ungern 385 376 388 360 360 3,0 % 
Portugal 247 271 284 292 296 2,4 % 
Rumänien se not se not 343 290 288 2,4 % 
Tjeckien 231 217 210 194 188 1,5 % 
Danmark 170 171 176 167 184 1,5 % 
Grekland 154 162 172 174 178 1,5 % 
Sverige 108 112 114 110 119 1,0 % 
Irland 130 122 117 112 124 1,0 % 
Österrike 102 109 109 109 113 0,9 % 
Finland 87 95 101 95 96 0,8 % 
Bulgarien 107 116 92 99 96 0,8 % 
Litauen 66 68 71 65 72 0,6 % 
Slovakien 94 84 78 68 64 0,5 % 
Slovenien 48 59 59 60 61 0,5 % 
Cypern 27 29 29 27 28 0,2 % 
Lettland 21 21 23 23 23 0,2 % 
Estland 13 12 13 15 16 0,1 % 
Malta 4 5 5 5 4 0,0 % 
Luxemburg 0 0 0 0 se not - 
Totalt EU 10 160 10 531 11 130 11652 12 145  

Not: Data saknas för vissa länder och år. Mängderna är dock små i sammanhanget. 
Källa: Eurostat 

2.2.4 Handel 
Ca 80 % av EU:s handel med fågelkött sker mellan olika EU-länder, vanligen benämnt 
införsel och utförsel. Under många år har den totala årliga exporten och utförseln varit 
ungefär 500 000 ton större än importen och införseln. 2010 drog dock exporten och 
utförseln ifrån ytterligare och är nu en miljon ton större.  

Trots att EU:s  import från tredje land är mindre än exporten är importvärdet högre än 
exportvärdet. Det beror på att EU importerar dyrare kycklingdelar som filéer och 
exporterar billigare delar som slaktbiprodukter. 
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2.2.4.1 Import och införsel 
EU:s totala import och införsel av fågelkött25 uppgick till 4,5 miljoner ton fågelkött 
2010 vilket var en ökning med 3 % jämfört med 2009. Införseln (import inom EU) stod 
för 3,7 miljoner ton och fyra huvudimportörer i EU stod tillsammans för 61 % av 
införseln. De fyra länderna var Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien 
(se figur 2.13).  Det är nästan uteslutande (69 %) färskt, kylt eller fryst fågelkött 
(tullkodnummer 0207) som EU:s medlemsländer handlar av varandra. Införseln till 
Frankrike och Nederländerna har ökat konstant sedan 2006 medan volymerna för övriga 
länder varierar från år till år. 

 
Figur 2.13 EU:s internhandel med fågelkött, största mottagarländer 2006-2010, 
miljoner ton 
EU intra trade, largest importers 2006-2010, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 

Nederländernas kraftiga införselökning 2009 berodde på att landet som normalt 
importerar stora mängder levande fågel drabbades av flera utbrott av fågelinfluensa 
mellan 2006 och 2008. Under denna period var importen av levande fåglar stängd och 
exporten kraftigt begränsad. 

Nederländerna, Storbritannien och Tyskland var även de tre största mottagarländerna 
för import från tredje land till EU. I stort sett all import från tredje land har kommit från 
Brasilien, Thailand och Chile (se figur 2.14). Importen från Brasilien står för två 
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Tabell 2.11 Produktion av fågelkött per land i EU 2006-2010, 1 000 ton 
EU production of poultry meat per country 2006-2010, 1 000 metric tons 
 Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
Frankrike 1 722 1 716 1 706 1 670 1 712 14,1 % 
Storbritannien 1 517 1 455 1 433 1 463 1 571 12,9 % 
Tyskland 1 009 1 087 1 192 1 276 1 380 11,4 % 
Spanien 1 261 1 328 1 375 1 317 1 345 11,1 % 
Polen 1 058 1 143 1 186 1 267 1 342 11,1 % 
Italien 919 1 029 1 116 1 143 1 180 9,7 % 
Nederländerna 661 721 739 782 799 6,6 % 
Belgien se not se not se not 469 506 4,2 % 
Ungern 385 376 388 360 360 3,0 % 
Portugal 247 271 284 292 296 2,4 % 
Rumänien se not se not 343 290 288 2,4 % 
Tjeckien 231 217 210 194 188 1,5 % 
Danmark 170 171 176 167 184 1,5 % 
Grekland 154 162 172 174 178 1,5 % 
Sverige 108 112 114 110 119 1,0 % 
Irland 130 122 117 112 124 1,0 % 
Österrike 102 109 109 109 113 0,9 % 
Finland 87 95 101 95 96 0,8 % 
Bulgarien 107 116 92 99 96 0,8 % 
Litauen 66 68 71 65 72 0,6 % 
Slovakien 94 84 78 68 64 0,5 % 
Slovenien 48 59 59 60 61 0,5 % 
Cypern 27 29 29 27 28 0,2 % 
Lettland 21 21 23 23 23 0,2 % 
Estland 13 12 13 15 16 0,1 % 
Malta 4 5 5 5 4 0,0 % 
Luxemburg 0 0 0 0 se not - 
Totalt EU 10 160 10 531 11 130 11652 12 145  

Not: Data saknas för vissa länder och år. Mängderna är dock små i sammanhanget. 
Källa: Eurostat 

2.2.4 Handel 
Ca 80 % av EU:s handel med fågelkött sker mellan olika EU-länder, vanligen benämnt 
införsel och utförsel. Under många år har den totala årliga exporten och utförseln varit 
ungefär 500 000 ton större än importen och införseln. 2010 drog dock exporten och 
utförseln ifrån ytterligare och är nu en miljon ton större.  

Trots att EU:s  import från tredje land är mindre än exporten är importvärdet högre än 
exportvärdet. Det beror på att EU importerar dyrare kycklingdelar som filéer och 
exporterar billigare delar som slaktbiprodukter. 
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2.2.4.1 Import och införsel 
EU:s totala import och införsel av fågelkött25 uppgick till 4,5 miljoner ton fågelkött 
2010 vilket var en ökning med 3 % jämfört med 2009. Införseln (import inom EU) stod 
för 3,7 miljoner ton och fyra huvudimportörer i EU stod tillsammans för 61 % av 
införseln. De fyra länderna var Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien 
(se figur 2.13).  Det är nästan uteslutande (69 %) färskt, kylt eller fryst fågelkött 
(tullkodnummer 0207) som EU:s medlemsländer handlar av varandra. Införseln till 
Frankrike och Nederländerna har ökat konstant sedan 2006 medan volymerna för övriga 
länder varierar från år till år. 

 
Figur 2.13 EU:s internhandel med fågelkött, största mottagarländer 2006-2010, 
miljoner ton 
EU intra trade, largest importers 2006-2010, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 
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Nederländerna, Storbritannien och Tyskland var även de tre största mottagarländerna 
för import från tredje land till EU. I stort sett all import från tredje land har kommit från 
Brasilien, Thailand och Chile (se figur 2.14). Importen från Brasilien står för två 
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tredjedelar av den totala importen från tredje land. Importen från tredje land består 
främst av beredda produkter26, följt av färskt, kylt eller fryst fågelkött. 

 
Figur 2.14 EU:s import från tredje land av fågelkött fördelat på de största 
avsändarländerna 2006-2010, miljoner ton 
EU extra trade, largest exporters 2006-2010, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 

Det totala värdet av EU:s import från tredje land var 2 miljarder euro 2010. Detta var en 
ökning med 5 % jämfört med året före. 

2.2.4.2 Export och utförsel 
EU:s totala export och utförsel av fågelkött uppgick till 5,5 miljoner ton 2010, vilket var 
en ökning med 15 % jämfört med året innan. Utförseln (export inom EU) stod för 4,3 
miljoner ton och de största avsändarländerna framgår av figur 2.15. Det är i första hand 
färskt, kylt eller fryst fågelkött som EU:s medlemsländer handlar av varandra, följt av 
beredda produkter och levande djur.  
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Figur 2.15 EU:s internhandel 2006-2010, största avsändarländer, miljoner ton 
EU intra trade 2006-2010, largest exporters, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 10, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 

Anledningen till att vissa länder både har en hög införsel och utförsel beror på att det 
handlas med olika former av fågel i olika riktning. I Nederländernas fall importeras 
stora mängder levande fåglar från Tyskland som sedan slaktas och exporteras vidare. 

Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Polen var EU:s största exportörer till tredje 
land 2010. EU:s export är mer jämnfördelad mellan olika mottagarländer än importen 
(se figur 2.16). De tre största mottagarländerna svarade tillsammans för 41 %, vilket kan 
jämföras med motsvarande för de tre största avsändarländerna för EU:s import som 
uppgick till 95 %. EU exporterar nästan uteslutande färskt, kylt eller fryst fågelkött. 
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Figur 2.16 EU:s export till tredje land av fågelkött fördelat på de största 
mottagarländerna 2006-2010, miljoner ton 
EU extra trade 2006-2010, largest importers, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 

Värdet av EU:s export till tredje land uppgick 2010 till 1,6 miljarder euro. Detta var en 
ökning med 27 % jämfört med föregående år. 

2.2.5 Prisutveckling 
För att kunna jämföra priserna i förädlingsledet inom EU ska alla medlemsländer 
rapportera in slakteriernas försäljningspris eller grossistpris veckovis (se figur 2.17). 
Priserna ska avse den mest representativa typen av hel kyckling på marknaden och vara 
exklusive moms (se avsnitt 2.1.4.4 för mer information om prisrapportering i EU).  
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Figur 2.16 EU:s export till tredje land av fågelkött fördelat på de största 
mottagarländerna 2006-2010, miljoner ton 
EU extra trade 2006-2010, largest importers, million metric tons 
Not: Handeln omfattar tullkodnummer 0105, 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 
Källa: Eurostat 
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Figur 2.17 Pris i förädlingsled i EU för helkyckling klass A, euro/100 kg 
Annual EU market price for broilers (65 %), (EUR/100 kg) 
Källa: Europeiska kommissionen 

Det svenska priset i förädlingsledet för helkyckling klass A låg över EU-snittet under 
hela perioden 2001-2010, men inte något år var det Sverige som hade det högsta priset i 
EU. De högsta priserna som finns redovisade kommer från Finland och Cypern. Även 
Tyskland, Grekland, Frankrike och Slovenien har prisnoteringar över eller runt Sveriges 
prisnivåer. Exempel på länder med låga prisnivåer är Bulgarien, Polen och 
Storbritannien.  

2.3 Fågelköttssektorn i kandidatländerna 
Den senaste EU-utvidgningen var 2007 då Bulgarien och Rumänien blev medlemmar, 
men redan innan dess hade anslutningsförhandlingar påbörjats med ytterligare två 
kandidatländer – Turkiet och Kroatien. Därefter har anslutningsförhandlingar även 
inletts med Island, men inget datum är fastställt för att påbörja förhandlingarna med 
Makedonien och Montenegro. EU överväger ytterligare utvidgning med länderna på 
västra Balkan. Serbien och Albanien har lämnat in medlemsansökningar men uppskattas 
inte under den närmaste tiden kunna tilldelas kandidatstatus.  

2.3.1 Kroatien 
Förhandlingarna med Kroatien inleddes i oktober 2005 och den sista fasen har nu 
slutförts. Kommissionen har satt som mål att Kroatien ska bli medlemsstat den första 
juli 2013. I slutändan kvarstår dock några hinder, exempelvis krävs en folkomröstning i 
landet och EU:s nuvarande medlemmar kan ha invändningar, även om detta inte väntas 
vara fallet. 
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Kroatiens största jordbruksprodukter 2009 mätt i produktvikt var majs, sockerbetor och 
vete27. Mätt i värde var mjölk, griskött och vindruvor de största produkterna. Fågelkött 
är i sammanhanget en ganska liten produkt. Landet är till största delen självförsörjande 
på fågelkött men bedriver även en del import och export (se figur 2.18). Den egna 
produktionen har minskat under de senaste åren och importen har ökat. 

 
Figur 2.18 Kroatiens handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Croatia’s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Not: Produktionsdata för 2010 innehåller estimat. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

2.3.2 Turkiet 
Förhandlingar med Turkiet inleddes i oktober 2005, men i jämförelse med Kroatien 
bedömer Europeiska kommissionen att förhandlingarna kommer att ta betydligt längre 
tid. Frågor som kräver fortsatt arbete är mänskliga rättigheter och gränsen mot Cypern. 

De största turkiska produkterna inom jordbruk mätt i vikt var 2009 vete, sockerbetor 
och mjölk. Värdemässigt var mjölk, tomater och vete de största produkterna. Turkiet har 
också en mycket stor produktion av fågelkött, värdemässigt på femteplats (se figur 
2.19). Exporten av fågelkött är omfattande. Importen är i det närmaste noll. 
Produktionen av fågelkött utgör en ansenlig del av den totala köttproduktionen, mer än 
hälften.  

                                                 
27 Källa: FAO 

2006 2007 2008 2009 2010 

Import 7,0 11,5 12,6 15,5 16,5 

Export 4,6 6,6 7,6 9,6 9,6 

Produktion 38,7 40,9 40,7 37,8 29,2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1 
00

0 
to

n 

 

31 

 
Figur 2.19 Turkiets handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Turkey´s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

2.3.3 Island 
Förhandlingarna med Island inleddes i juli 2010. Europeiska kommissionen menar att 
Island är väl förberett på de skyldigheter som ett medlemskap innebär, speciellt inom 
områden som omfattas av EES-avtalet28. EES-avtalet innebär att Island redan tillämpar 
EU-regler på flera områden. Island har börjat återhämta sig sedan den ekonomiska 
kollapsen 2008. De största utmaningarna för Island ligger idag i att anpassa sina höga 
tullar och jordbrukssubventioner till EU:s nivåer samt att lösa en del frågor där oenighet 
råder med andra medlemsländer. 

Den överlägset största jordbruksprodukten på Island 2009 både vikt- och värdemässigt 
var mjölk, men det handlar om mycket små kvantiteter i EU-sammanhang. Potatis och 
fårkött var näst respektive tredje störst viktmässigt. Kycklingkött var fjärde störst. I 
produktvärde är fårkött den näst största och fågelkött den tredje största 
jordbruksprodukten. Ungefär en fjärdedel av den totala köttproduktionen utgörs av 
fågelkött. 

Island är i stort sett självförsörjande på fågelkött. Både importen och exporten är i det 
närmaste noll medan produktionen uppgår till knappt 7 000 ton (se figur 2.20).  

                                                 
28 EES-avtalet utvidgar den inre marknaden (med undantag för jordbruk och fiske) till att också innefatta 
Island, Norge och Liechtenstein.  
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Figur 2.19 Turkiets handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Turkey´s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 
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Figur 2.20 Islands handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Iceland’s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

2.3.4 Makedonien 

EU gav Makedonien kandidatstatus redan 2005. Något datum för när förhandlingarna 
kan påbörjas är dock inte fastställt, eftersom landet bland annat måste reda ut det 
problem som Grekland har med användandet av namnet Makedonien. 

Den största Makedonska jordbruksprodukten mätt i vikt 2009 var mjölk. Därefter kom 
vete och på tredje plats vindruvor. Sett i värde var de största produkterna vindruvor, 
mjölk och chilifrukter/paprikor. Produktionen av fågelkött är i sammanhanget av 
mycket liten betydelse. 

Makedonien har en nästan nio gånger större import av fågelkött än den egna 
produktionen (se figur 2.21). Fågelkött är en av de absolut största importprodukterna i 
landet värdemässigt, medan exporten är i det närmaste obefintlig. 
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Figur 2.20 Islands handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Iceland’s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 
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produktionen (se figur 2.21). Fågelkött är en av de absolut största importprodukterna i 
landet värdemässigt, medan exporten är i det närmaste obefintlig. 
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Figur 2.21 Makedoniens handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
The former Yugoslav Republic of Macedonia´s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 
1 000 metric tons 
Not: Makedonien hade vid sammanställningen av denna skrift inte uppgett handelsdata för 2010. Siffrorna baseras istället på andra 
länders rapporterade handel med Makedonien. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

2.3.5 Montenegro 

Montenegro fick status som kandidatland 2010 och är således EU:s nyaste kandidatland. 
Landet arbetar för tillfället på att nå vissa krav på lagar och administration innan 
förhandlingarna kan påbörjas. Förbättringsarbetet ska uppföljas under 2011. 

Mätt i vikt var de största jordbruksprodukterna potatis, mjölk och kål 2009. 
Värdemässigt är ordningen mjölk, potatis och vindruvor. Fågelköttet står i 
sammanhanget för en ganska liten volym och inkomst. Montenegro har viss import av 
fågelkött som har ökat under den senaste femårsperioden, medan exporten i stort sett är 
obefintlig (se figur 2.22). 

2006 2007 2008 2009 2010 

Import 24,4 30,9 30,8 33,7 28,1 

Export 0,1 0,1 0 0,2 0,3 

Produktion 3,7 3,5 3,0 3,3 3,2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10
00

 t
on

 



34

 

34 

 
Figur 2.22 Montenegros handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Montenegro’s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Not: Produktionsdata för 2010 innehåller estimat. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

2.4 Världsmarknaden för fågelkött 
De största aktörerna har haft relativt stabila andelar av världsmarknaden under de 
senaste fem åren men producerar främst för egen konsumtion. Många länder är dåliga 
på att rapportera data för andra fågelsorter än kycklingar och därför jämförs endast 
ländernas produktion av just kycklingkött. 

2.4.1 Produktion 
2010 växte den totala världsproduktionen med 5 %. Samtliga av de elva största 
producenterna samt övriga länder ökade sin produktion (se tabell 2.12). Den enskilt 
största producenten är USA vars produktion ökade med 4 %. Kina och EU ökade också 
sin produktion med 4 %. Den tredje största kycklingproducenten är Brasilien som ökade 
med 12 %. Samma procentuella tillväxt hade Ryssland, som dock är en liten aktör i 
sammanhanget. 
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Figur 2.22 Montenegros handel och produktion av fågelkött, 2005-2010, 1 000 ton 
Montenegro’s trade and production of poultry meat, 2005-2010, 1 000 metric tons 
Not: Produktionsdata för 2010 innehåller estimat. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 
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Tabell 2.12 Världsproduktionen av kyckling 1 000 ton (färdigt att tillaga-
ekvivalenter) 
World production of Broiler Meat, 1 000 metric tons (Ready to Cook Equivalent) 
Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
USA 15 930 16 226 16 561 15 935 16 563 21,8 % 
Kina 10 350 11 291 11 840 12 100 12 550 16,5 % 
Brasilien 9 355 10 305 11 033 11 023 12 312 16,2 % 
EU 7 740 8 320 8 594 8 756 9 095 12,0 % 
Mexiko 2 592 2 683 2 853 2 781 2 809 3,7 % 
Indien 2 000 2 240 2 490 2 550 2 650 3,5 % 
Ryssland 1 180 1 410 1 680 2 060 2 310 3,0 % 
Argentina 1 200 1 320 1 430 1 500 1 600 2,1 % 
Iran 1 327 1 423 1 450 1 525 1 600 2,1 % 
Sydafrika 1 113 1 159 1 240 1 250 1 290 1,7 % 
Thailand 1 100 1 050 1 170 1 200 1 280 1,7 % 
Övriga 10 609 11 098 11 377 11 613 11 932 15,7 % 
Totalt 64 496 68 525 71 718 72 293 75 991  
Källa: United States Department of Agruculture 

2.4.2 Konsumtion 
I likhet med produktionen ökade den totala världskonsumtionen med 5 % år 2010. 
Kycklingkött är en jämförelsevis billig typ av kött. Konsumtionsökningen av kyckling 
blir därför särskilt tydlig då inkomsten ökar i riktigt fattiga länder där befolkningen 
tidigare inte haft råd med kött. På samma sätt byts ofta nötkött och liknande dyrare 
köttslag ut mot kyckling under sämre tider i länder med högre inkomst.  

Av de största aktörerna ökade alla utom Ryssland sin konsumtion 2010 (se tabell 2.13). 
USA är störst även avseende konsumtion och landet gjorde en ökning med 4 % 2010. 
De växande ekonomierna Kina och Brasilien är världens näst största och tredje största 
kycklingkonsumenter. Kina ökade sin konsumtion med 2 %, och med en 
konsumtionsökning på 14 % gick Brasilien om EU 2010. EU ökade samtidigt sin 
konsumtion med 1 %. 
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Tabell 2.13 Världskonsumtionen av kyckling, 1 000 ton (färdigt att tillaga-
ekvivalenter) 
World consumption of Broiler Meat, 1 000 metric tons (Ready to Cook Equivalent) 
Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
USA 13 671 13 582 13 428 12 940 13 463 17,9 % 
Kina 10 371 11 415 11 954 12 210 12 457 16,6 % 
Brasilien 6 853 7 384 7 792 8 032 9 132 12,2 % 
EU 7 656 8 358 8 564 8 692 8 779 11,7 % 
Mexiko 3 010 3 061 3 281 3 264 3 344 4,5 % 
Ryssland 2 367 2 630 2 834 2 966 2 923 3,9 % 
Indien 2 000 2 239 2 489 2 549 2 649 3,5 % 
Japan 1 970 1 945 1 926 1 978 2 063 2,7 % 
Iran 1 326 1 464 1 460 1 542 1 660 2,2 % 
Sydafrika 1 369 1 394 1 428 1 443 1 514 2,0 % 
Argentina 1 109 1 200 1 270 1 327 1 395 1,9 % 
Övriga 12 677 13 636 14 606 14 917 15 748 21,0 % 
Totalt  64 379 68 308 71 032 71 860 75 127  
Källa: United States Department of Agriculture 

2.4.3 Handel 
Handeln med kycklingkött rör relativt små mängder i jämförelse med produktion och 
konsumtion. Av det kycklingkött som producerades 2010 gick 12 % på export. Trots 
detta var det samlade värdet av fågelköttsexporten drygt 171 miljarder kronor29, vilket 
utgör 9 % av det totala värdet av exporten av animalieprodukter. De flesta stora 
aktörerna är antingen huvudsakligen exportör eller importör. Undantaget är EU, som är 
tredje störst både inom import och inom export. 

Världsimporten av kycklingkött ökade med 5 % 2010. Den största enskilda importören 
av kycklingkött har under flera år varit Ryssland (se tabell 2.14). Rysslands import av 
kycklingkött har dock minskat sedan 2007 och 2010 blev Japan det största importlandet 
efter en ökning med 22 %. Skillnaden mellan de största importörerna är dock inte stor 
och kvantiteterna varierar kraftigt från år till år. 

  

                                                 
29 Källa: UN Comtrade och International Trade Centre 
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29 Källa: UN Comtrade och International Trade Centre 
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Tabell 2.14 Världsimporten av kyckling, 1 000 ton (färdigt att tillaga-ekvivalenter) 
Imports of Broiler Meat, 1 000 metric tons (Ready to Cook Equivalent) 
Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
Japan 716 696 737 645 789 9,9 % 
Saudiarabien 423 470 510 605 678 8,5 % 
EU 605 673 712 719 676 8,5 % 
Ryssland 1 189 1 222 1 159 913 618 7,7 % 
Mexiko 419 380 433 492 549 6,9 % 
Irak 119 176 211 374 319 4,0 % 
Hongkong 243 215 236 253 295 3,7 % 
Vietnam 25 110 211 201 291 3,6 % 
Förenade Arabemiraten 182 238 289 297 288 3,6 % 
Venezuela 124 163 352 181 237 3,0 % 
USA 21 28 36 39 44 0,6 % 
Övriga länder 2 334 2 714 2 920 2 933 3 215 40,2 % 
Totalt  6 350 7 085 7 806 7 652 7 999  
Källa: United States Department of Agriculture 

Den globala exporten av kycklingkött ökade med 7 % 2010. De överlägset största 
exportörerna av kycklingkött är Brasilien och USA med ungefär lika stora 
exportvolymer (se tabell 2.15). Under 2010 var Brasilien störst efter en exportökning på 
6 % medan USA minskade sin export med 1 % jämfört med föregående år. Samtidigt 
ökade EU sin export med 27 %. Även Thailand, Kina, Argentina och Ukraina hade 
procentuellt stora ökningar men volymerna rör i sammanhanget små mängder. 
 
Tabell 2.15 Världsexporten av kyckling, 1 000 ton (färdigt att tillaga-ekvivalenter) 
Exports of Broiler Meat, 1 000 metric tons (Ready to Cook Equivalent) 
Land 2006 2007 2008 2009 2010 Andel 2010 
Brasilien 2 502 2 922 3 242 2 992 3 181 36,2 % 
USA 2 361 2 678 3 157 3 093 3 072 34,9 % 
EU 689 635 742 783 992 11,3 % 
Thailand 261 296 383 379 432 4,9 % 
Kina 322 358 285 291 379 4,3 % 
Argentina 94 125 164 178 214 2,4 % 
Kanada 110 139 152 147 147 1,7 % 
Chile 64 39 63 87 79 0,9 % 
Kuwait 38 60 70 70 70 0,8 % 
Ukraina 6 6 8 19 33 0,4 % 
Australien 16 25 27 30 26 0,3 % 
Övriga länder 95 98 120 144 168 1,9 % 
Totalt  6 546 7 381 8 413 8 213 8 793  
Källa: United States Department of Agriculture 
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3 Äggsektorn i Sverige 
3.1.1 Strukturuppgifter 
Det fanns 2010 ungefär sex miljoner värphöns i Sverige (se figur 3.1). Antalet har ökat 
med 7 % sedan 2001, men trenden fluktuerar en hel del. Under fyra av de fem åren 
under perioden 2002-2006 var antalet höns under fem miljoner, men har ökat igen på 
senare tid. Antalet kycklingar av värpras har varierat mindre, men har minskat med 4 % 
sedan början av årtiondet.30  

 
Figur 3.1 Antal värphöns och kycklingar av värpras i Sverige 2001-2010, miljoner 
Number of laying hens in Sweden 2001-2010, million heads 
Not: Åren 2001-2002, 2004-2006 och 2008-2009 baseras statistiken från ett urval av företag. Siffrorna avser antalet djur vid ett visst 
datum. 
Källa: Jordbruksverket 

Huvuddelen av värphönsen finns i södra Sverige (se figur 3.2). Över 75 % av landets 
höns finns i Götaland, ganska jämnt fördelade på de fyra produktionsområdena i den 
regionen. Ytterligare 12 % finns i Svealands slättbygder. Bara några få procent av 
värphönsen finns i Norrland. Äggproduktionen är med andra ord koncentrerad till de 
områden där det odlas mycket spannmål. 

På länsnivå syns det ännu tydligare att äggproduktionen är koncentrerad till vissa delar 
av landet. Skåne och Östergötland står för nästan 18 % vardera av det totala antalet 
värphöns, och Västergötland för 14 %. Även Halland och Kalmar län har en märkbar 
del av det totala antalet höns, med ungefär 11 % var. 

 

                                                 
30 Antal höns avser hur många djur som fanns vid ett visst datum. Dessutom är det förhållandevis få 
företag som har värphöns och som rapporterar data, så siffrorna kan påverkas av tillfälliga förhållanden 
på enskilda gårdar. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Höns 5,7 4,7 4,5 5,0 5,1 4,5 5,3 5,5 5,3 6,1 

Kycklingar 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 1,8 1,6 1,9 1,6 
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Figur 3.2 Procentuell andel höns i landets olika produktionsområden 2010 
Percentage share of hens Swedish production areas 2010 
Källa: Jordbruksverket (JO20 SM1101) 

Det fanns 2010 ungefär 3 700 gårdar med värphöns i Sverige. Siffran inkluderar dock 
även hobbyflockar med färre än 50 djur, vilket var den överlägset största typen av 
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hönsgård. Bara omkring 300 gårdar hade fler än 200 hönsfåglar. De riktigt stora 
gårdarna var ännu färre, endast 219 företag hade fler än 5 000 höns. 

Det har under många år pågått en strukturomvandling inom hönsnäringen. Dagens 
marknad kräver att hönsföretagen är tillräckligt stora för att kunna överleva och vara 
lönsamma. Detta medför att små aktörer antingen måste växa eller försvinna. Under en 
lång tid har därför små och mellanstora gårdar minskat snabbt i antal medan de stora har 
ökat (se figur 3.3). Företag med upp till 49 höns har gått från 4 200 år 2005 till knappt 
3 000 företag (-29 %) år 2010. Antalet företag minskade också i kategorin 50-199 djur, 
som gick ner med 35 % under perioden. En liknande trend observeras i kategorin 200-
4999 höns som har minskat med 40 %. Under samma period har de stora aktörerna med 
över 5000 höns ökat med 7 %. 

 

Figur 3.3 Antal företag per besättningsstorlek 2005-2010 (utom gårdar med färre 
än 50 djur) 
Number of farms by flock size 2005-2010 (excluding farms with fewer than 50 animals) 
Källa: Jordbruksverket (JO 20 SM 1101) 

I takt med att antalet små besättningar har minskat har också den genomsnittliga 
besättningsstorleken för värphöns ökat. Jämfört med läget vid sekelskiftet har 
djurantalet ökat med närmare 600 djur, eller omkring 60 %. Även antalet kycklingar av 
värpras har ökat. Sedan 2000 handlar det om en ökning med 40 %. 

3.1.1.1 Inhysningssystem 
År 1999 beslutade EU att oinredda burar skulle förbjudas från 2012. I Sverige började 
det förbudet gälla redan 2003; därefter gick det inte längre att få dispens för att använda 
sådana burar. Regeländringen krävde en del nyinvesteringar, och kan vara en 
bidragande anledning till strukturomvandlingen. 
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Drygt hälften av hönsen i Sverige hålls frigående inomhus (se figur 3.4). Ungefär 40 % 
hålls i inredda burar, och resten, 5-10 %, är antingen ekologiska eller frigående 
utomhus. De här andelarna har legat ganska stilla de senaste fyra åren. I den mån det 
finns någon trend så ökar andelen frigående och ekologiska höns något31. 

 
Figur 3.4 Antal djur i olika inhysningssystem 2006-2010, miljoner djur 
Number of animals in different keeping systems 2006-2010, million heads 
Källa: Jordbruksverkets värphönsregister 

3.1.2 Packerier  
Det finns 127 godkända äggpackerier i Sverige. De allra flesta är små företag med lokal 
verksamhet, så den nationella marknaden domineras av ett fåtal företag. De nio 
äggföretag som tillsammans utgör Stjärnägg är tillsammans den största aktören på den 
svenska marknaden med nästan 40 %. Näst efter Stjärnägg är det enskilt största 
företaget Svenska lantägg, med omkring 25 % av invägda ägg, följt av Kronägg med 
omkring 13 %. Därmed återstår 15-20 % av marknaden för de övriga 120 företagen32. 

Betydligt färre företag är godkända för hantering av äggprodukter (innefattar alla former 
av ägg som inte säljs hela i skal till konsumenterna). Bara sex anläggningar är godkända 
för detta, fördelade på fyra företag: Källbergs, Svenska lantägg, Vätterns äggprodukter 
och Ekolaggen33. 

                                                 
31 Data avser maxkapaciteten.  
32 Källa: Livsmedelsverket 
33 Källa Livsmedelsverkets checklista för äggkontroller 
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3.1.3 Produktion och konsumtion  
Den svenska äggproduktionen har fluktuerat kring 100 000 ton de senaste tio åren (se 
tabell 3.1). Den varierar med några procent från år till år. De senaste tre åren har dock 
trenden varit svagt uppgående och 2010 steg produktionen med 6,5 %. 

Svenskar äter i genomsnitt omkring 160 färska ägg om året, och dessutom nästan 40 ägg 
i form av olika produkter. Dessa siffror är ungefär desamma som vid sekelskiftet och 
totalkonsumtionen har därför ökat med befolkningstillväxten. Under början av 2000-
talet utvecklades konsumtionen i takt med produktionen; om produktionen ökade ett år 
så gjorde konsumtionen det också, och tvärtom. Självförsörjningsgraden låg därför 
kring 90 % med några procentenheters avvikelse varje år. Även om 
självförsörjningsgraden steg med 2,6 procentenheter 2010 har snittet under seklets sista 
fem år varit nästan 5 procentenheter lägre än seklets första femårssnitt. 

Tabell 3.1 Balansläget i Sverige för ägg 2001-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
Balance situation for eggs in Sweden 2001-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
 År Produktion Konsumtion Underskott  Självförsörjningsgrad, % 
2001 97,9 106,5 -8,6 92 
2002 93,6 101,6 -8,0 92 
2003 92,6 104,3 -11,7 89 
2004 103,6 117,2 -13,6 88 
2005 101,5 115,0 -13,5 88 
2006 98,8 115,6 -16,8 86 
2007 95,4 116,5 -21,1 82 
2008 102,5 118,4 -15,9 87 
2009 104,6 124,2 -19,6 84 
2010 111,4 128,3 -16,9 87 
Förändring 
2009-2010 +7 % +3 % -14 % +3 % 

Not: tabellen omfattar inte kläckägg. 
Not: Produktionsstatistiken bygger delvis på schablonberäkningar. 
Not: Konsumtionen är framräknad som produktion plus import minus export. Siffrorna bör tolkas med försiktighet, eftersom en del 
införsel, framför allt från Finland, inte syns i statistiken på grund av bristfällig rapportering. 

Källa: Jordbruksverket 

Det är svårt att se någon tydlig effekt av burförbudet på antalet höns eller på 
äggproduktionen. Året efter förbudet, 2004, ökade både antalet höns och mängden 
producerade ägg markant vilket kan tyda på att omställningen ledde till nyinvesteringar. 
Å andra sidan minskade äggproduktionen de tre följande åren, vilket inte styrker den 
tolkningen.  

3.1.4 Utrikeshandel 
Sveriges import och införsel av ägg har ökat under det senaste decenniet (se figur 3.5). 
Från 2001 har ökningen varit 69 %. Exporten och utförseln har de flesta åren haft en 
mer flack trend, men sett över samma tidsperiod har förändringen inneburit en ökning 
med 58 %. 
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Drygt hälften av hönsen i Sverige hålls frigående inomhus (se figur 3.4). Ungefär 40 % 
hålls i inredda burar, och resten, 5-10 %, är antingen ekologiska eller frigående 
utomhus. De här andelarna har legat ganska stilla de senaste fyra åren. I den mån det 
finns någon trend så ökar andelen frigående och ekologiska höns något31. 
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verksamhet, så den nationella marknaden domineras av ett fåtal företag. De nio 
äggföretag som tillsammans utgör Stjärnägg är tillsammans den största aktören på den 
svenska marknaden med nästan 40 %. Näst efter Stjärnägg är det enskilt största 
företaget Svenska lantägg, med omkring 25 % av invägda ägg, följt av Kronägg med 
omkring 13 %. Därmed återstår 15-20 % av marknaden för de övriga 120 företagen32. 

Betydligt färre företag är godkända för hantering av äggprodukter (innefattar alla former 
av ägg som inte säljs hela i skal till konsumenterna). Bara sex anläggningar är godkända 
för detta, fördelade på fyra företag: Källbergs, Svenska lantägg, Vätterns äggprodukter 
och Ekolaggen33. 

                                                 
31 Data avser maxkapaciteten.  
32 Källa: Livsmedelsverket 
33 Källa Livsmedelsverkets checklista för äggkontroller 
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3.1.3 Produktion och konsumtion  
Den svenska äggproduktionen har fluktuerat kring 100 000 ton de senaste tio åren (se 
tabell 3.1). Den varierar med några procent från år till år. De senaste tre åren har dock 
trenden varit svagt uppgående och 2010 steg produktionen med 6,5 %. 

Svenskar äter i genomsnitt omkring 160 färska ägg om året, och dessutom nästan 40 ägg 
i form av olika produkter. Dessa siffror är ungefär desamma som vid sekelskiftet och 
totalkonsumtionen har därför ökat med befolkningstillväxten. Under början av 2000-
talet utvecklades konsumtionen i takt med produktionen; om produktionen ökade ett år 
så gjorde konsumtionen det också, och tvärtom. Självförsörjningsgraden låg därför 
kring 90 % med några procentenheters avvikelse varje år. Även om 
självförsörjningsgraden steg med 2,6 procentenheter 2010 har snittet under seklets sista 
fem år varit nästan 5 procentenheter lägre än seklets första femårssnitt. 

Tabell 3.1 Balansläget i Sverige för ägg 2001-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
Balance situation for eggs in Sweden 2001-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
 År Produktion Konsumtion Underskott  Självförsörjningsgrad, % 
2001 97,9 106,5 -8,6 92 
2002 93,6 101,6 -8,0 92 
2003 92,6 104,3 -11,7 89 
2004 103,6 117,2 -13,6 88 
2005 101,5 115,0 -13,5 88 
2006 98,8 115,6 -16,8 86 
2007 95,4 116,5 -21,1 82 
2008 102,5 118,4 -15,9 87 
2009 104,6 124,2 -19,6 84 
2010 111,4 128,3 -16,9 87 
Förändring 
2009-2010 +7 % +3 % -14 % +3 % 

Not: tabellen omfattar inte kläckägg. 
Not: Produktionsstatistiken bygger delvis på schablonberäkningar. 
Not: Konsumtionen är framräknad som produktion plus import minus export. Siffrorna bör tolkas med försiktighet, eftersom en del 
införsel, framför allt från Finland, inte syns i statistiken på grund av bristfällig rapportering. 

Källa: Jordbruksverket 

Det är svårt att se någon tydlig effekt av burförbudet på antalet höns eller på 
äggproduktionen. Året efter förbudet, 2004, ökade både antalet höns och mängden 
producerade ägg markant vilket kan tyda på att omställningen ledde till nyinvesteringar. 
Å andra sidan minskade äggproduktionen de tre följande åren, vilket inte styrker den 
tolkningen.  

3.1.4 Utrikeshandel 
Sveriges import och införsel av ägg har ökat under det senaste decenniet (se figur 3.5). 
Från 2001 har ökningen varit 69 %. Exporten och utförseln har de flesta åren haft en 
mer flack trend, men sett över samma tidsperiod har förändringen inneburit en ökning 
med 58 %. 
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Figur 3.5 Sveriges import och export av ägg och äggprodukter, inklusive ägg som 
ingredienser i andra varor 2001-2010, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 
Swedish egg imports and exports 2001-2010, 1 000 metric tons, egg equivalents 
Not: Med äggprodukter menas rena produkter av ägg som torkade äggulor.  
Not: Ägg som ingredienser i andra varor omfattar till exempel yoghurt, choklad, bakverk och pasta. Exkluderas dessa varor var 
importen och införseln 25 000 ton och exporten och utförseln 11 200 ton 2010. 
Källa: Statistiska centralbyrån, Jordbruksverket och Svenska Ägg. 

Den svenska importen plus införseln har länge varit större än exporten plus utförseln, 
men skillnaden har ökat markant på senare år. År 2001 motsvarade exporten och 
utförseln 70 % av importen och införseln. År 2010 var motsvarande siffra 65 %. 

3.1.4.1 Sveriges import och införsel 
Sverige importerade och förde in ungefär 25 000 ton ägg i form av skalägg, rena 
äggprodukter och albumin 2010 (se tabell 3.2). Detta var en ökning med 9 % jämfört 
med året innan. Importen har ökat i två steg under 2000-talet: först från 15 000 till 
20 000 ton i början av decenniet, för att sedan stå stilla några år och sedan från 20 000 
till 25 000 ton under andra halvan av decenniet. Det är äggprodukter som torkade 
äggulor av olika slag som står för ökningen. Importen av skalägg har däremot sjunkit 
under 2000-talet. 
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Tabell 3.2 Sveriges import och införsel av ägg 2001-2010, ton skaläggsekvivalenter 
Swedish imports of eggs 2001-2010, metric tons, egg equivalents 
Tullkodnr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ex0407 00 
kläckägg 

0 10 5 12 4 8 12 26 17 14 

0407 0030 
hönsägg med 
skal 

6 529 3 998 5 025 5 023 4 086 7 035 7 629 5 668 5 243 5 591 

040834 
ägg utan skal, 
äggula 

5 364 8 693 8 340 7 699 8 493 9 180 11 527 11 276 13 338 15 824 

350235 
äggalbuminer 

3 854 6 533 6 546 6 595 6 396 5 420 6 817 5 901 4 284 3 594 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Den stora importökningen består av produkter under tullkodnummer 0408, det vill säga 
äggula och olika torkade eller frysta produkter. Den kategorin gick om skaläggen som 
största importprodukt redan 2002, och på senare år har importvolymen varit nästan 
tredubbelt så stor som för skalägg. Importen och införseln av äggalbuminer ökade i 
betydelse mot mitten av årtiondet, men har minskat de tre senaste åren. Den här bilden 
ändras inte om man jämför importvärde istället för importvolym; den enda skillnaden är 
att importen och införseln av äggprodukter framstår som ännu mer dominerande räknat i 
värde.  

Införseln av skalägg kommer i första hand från Finland (se figur 3.6). Under 2009 
minskade dock införseln från Finland vilket berodde på ett salmonellautbrott under 
våren36. 2010 ökade denna införsel igen, dock inte till tidigare nivåer.  Även Danmark 
är en betydande leverantör och mindre volymer kommer också in från de baltiska 
staterna. I början av 00-talet var Tyskland den största leverantören av skalägg till 
Sverige, men denna införsel upphörde mellan 2007 och 2008. Tyskland blev 2010 åter 
igen den tredje största enskilda avsändaren av skalägg till Sverige, men volymerna är 
betydligt lägre än de från Danmark och Finland. 

                                                 
34 Inkluderar tullkodnummer 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 0408 11 90 
och 0408 19 90. 
35 Inkluderar tullkodnummer 3502 11 90 och 3502 19 90. 
36 Källa: Tidningen Fjäderfä, webbutgåva 13 september 2010. 
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Figur 3.6 Sveriges import och införsel av skalägg per land 2006-2010, ton 
Swedish imports of egg in shell by country 2006-2010, metric tons 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Finland har inte en lika dominant roll när det gäller Sveriges införsel av äggprodukter, 
men har ändå stor betydelse (se figur 3.7). Förutom Finland så är Tyskland, 
Nederländerna och i viss mån Danmark viktiga leverantörer. Polen har också börjat 
synas i införselstatistiken sedan landet blev EU-medlem 2004, och var den största 
leverantören av flytande äggula 2009. 
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Figur 3.7 Sveriges import och införsel av äggprodukter per avsändarland, 2006-
2010, ton 
Swedish intra-community imports of egg products by country, 2006-2010, metric tons 
Not: Tabellen omfattar inte ägg som ingår som ingrediens i andra produkter som pasta. 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Sverige importerar Äggalbuminer i första hand från Tyskland, Frankrike och Norge. 
Både Frankrike och Norge är ganska nya som leverantörer till Sverige. Norge började 
exportera äggalbuminer till Sverige 2004, och är nu i stort sett den enda leverantören av 
icke torkade albuminer. Tyskland hade tidigare den rollen, men exporterar nu torkade 
albuminer istället. Från 2007 fick de konkurrens av Frankrike, som tidigare inte sålt 
några större volymer till Sverige. 

3.1.4.2 Sveriges export och utförsel 
Den svenska exporten och utförseln av ägg och äggprodukter var rekordstor 2010. 
Exporten och utförseln växte i alla fyra kategorier, en total ökning med 59 % jämfört 
med 2009 (se tabell 3.3). För första gången sedan 2004 noteras en exportvolym av över 
2 000 ton skalägg, en explosionsartad ökning med 305 % mot året innan. Exporten av 
äggprodukter under tullkodnummer 0408 ökade kraftigt med 120 %, till över 4 500 ton. 
Inte sedan 2002 har exporten av äggprodukter legat över 4 000 ton. 
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Tabell 3.3 Sveriges export och utförsel av ägg 2001-2010, ton skaläggsekvivalenter 
Swedish exports of eggs 2001-2010, metric tons, egg equivalents 
Tullkodnr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ex0407 00 
kläckägg 

823 1 481 2 021 1 246 726 958 604 609 728 879
  

0407 00 30 
hönsägg med 
skal 

1 507 1 641 1 279 2 342 1 902 675 627 1 063 548 2 222 

040837 
ägg utan skal, 
äggula 

1 188 4 168 1 474 1 445 2 797 2 303 2 424 2 724 2 031 4 515 

350238 
äggalbuminer 

5 504 6 506 6 814 7 192 6 453 5 718 6 467 6 156 4 299 4 492 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Äggalbuminer var länge den största svenska exportprodukten i äggsektorn (omräknat 
till skaläggsekvivalenter). På senare år har den exporten och utförseln dock minskat 
något, och 2010 var exporten av äggprodukter under tullkodnummer 0408 den största 
exportvaran. Denna export varierar dock kraftigt från år till år. 

Även exporten och utförseln av skalägg varierar stort mellan olika år. Trots att denna 
exportvara ökade kraftigt 2010 så är genomsnittet av skaläggsexporten under de senaste 
fem åren 41 % lägre än genomsnittet av decenniets första halva. Även exporten och 
utförseln av kläckägg har varit märkbart lägre under senare år. 

Samtidigt ökade exporten och utförseln av produkter under tullkodnummer 0408 med 
280 % från 2001 till 2010. Snittet för decenniets andra halva ligger 26 % över snittet för 
första halvan. Den ökningen sammanfaller ganska väl i tiden med nedgången i export 
och utförseln av skalägg.  

Sveriges utförsel av skalägg går huvudsakligen till Danmark och Färöarna (se figur 3.8). 
Små volymer säljs också till Tyskland, Polen, Finland och Nederländerna. 

                                                 
37 Inkluderar tullkodnummer 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 0408 11 90 
och 0408 19 90. 
38 Inkluderar tullkodnummer 3502 11 90 och 3502 19 90. 
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37 Inkluderar tullkodnummer 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 0408 11 90 
och 0408 19 90. 
38 Inkluderar tullkodnummer 3502 11 90 och 3502 19 90. 
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Figur 3.8 Sveriges export och utförsel av skalägg per land 2006-2010, ton 
Swedish shell egg exports by country 2006-2010, metric tons 
Källa: Statistiska centralbyrån 

Exporten och utförseln av äggprodukter går i första hand till Danmark (se figur 3.9), 
Tyskland, Finland och Schweiz. Tidigare under 00-talet exporterade Sverige också en 
del torkade ägg till Luxemburg och Ryssland, men den exporten upphörde 2009. 

 
Figur 3.9 Sveriges export och utförsel av äggprodukter per avsändarland, 2006-
2010 
Swedish egg product exports by country, 2006-2010, metric tons 
Not: Tabellen omfattar inte ägg som ingår som ingrediens i andra produkter som pasta. 
Källa: Statistiska centralbyrån 
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Exporten och utförseln av äggalbuminer är fördelad på flera länder, men de största 
mottagarna för den svenska utförseln är Danmark och Tyskland. På senare år har 
Estland, Taiwan och Jordanien dykt upp bland mottagarländerna, men å andra sidan har 
Japan gått från att vara den viktigaste köparen i början av 00-talet till att inte köpa något 
alls mot slutet. 

3.1.5 Prisutveckling 
För att följa prisutvecklingen i Sverige på jordbruks- och livsmedelsområdet tas olika 
index fram (se figur 3.10). Det övergripande syftet med indexserierna är att följa den 
genomsnittliga prisutvecklingen, dels för jordbruks- och livsmedelsprodukter från 
jordbrukarledet fram till konsumentledet och dels för jordbrukets produktionsmedel.  

De index som används för ägg är avräkningsprisindex (A-index), producentprisindex för 
jordbruksreglerade produkter (PPI-J) och konsumentprisindex för jordbruksreglerade 
produkter (KPI-J). 

Priserna på ägg har haft en stark utveckling de senaste fem åren. A-index och PPI-J har 
båda ökat med kring 40 % sedan 2005. Samtidigt har konsumentpriserna för ägg ökat i 
betydligt måttligare takt, 25 %. 

 
Figur 3.10 Index för avräkningspris, producentpris och konsumentpris, 2001-2010 
Indices for producer and consumer prices, 2001-2010 

Källa: Jordbruksverket 

A-index för ägg avser en sammanvägning av priserna på ägg från burhöns, golvhöns 
och ekologiska höns. PPI-J avser ägg från burhöns. KPI för ägg är en sammanvägning 
av ägg av olika storlekar från frigående höns och ekologiska ägg. 

Indexserierna visar prisutvecklingen och säger inget om hur de absoluta prisnivåerna 
ligger i förhållande till varandra. Den procentuella utvecklingen blir större ju lägre ett 
pris är i absoluta tal och vice versa.  
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A-index 108,8 111,2 114,2 108,5 100,0 107,3 117,7 144,4 144,6 143,0 

PPI-J 93,3 98,7 106,9 105,5 100,0 111,7 120,4 138,5 140,3 137,2 

KPI-J 95,0 98,2 100,3 101,5 100,0 102,1 104,7 116,8 120,9 125,4 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

In
de

x,
 1

00
=2

00
5 

 

 

51 

3.1.5.1 Producentled 
Äggpriser redovisas för fyra olika kategorier av ägg: ägg från burhöns, ägg från höns 
som går fritt inomhus, ägg av EU-storlek samt ekologiska ägg (se figur 3.11). De två 
förstnämnda brukar ligga ganska nära varandra, samtidigt som ekologiska ägg är 
betydligt dyrare och ägg av EU-storlek mycket billigare. Förändringar över tiden brukar 
se ungefär likadana ut för de fyra kategorierna. 

Avräkningspriset för ägg har sedan 2008 legat ganska stabilt, på en betydligt högre nivå 
än i mitten 2000-talet. Priserna började öka under 2006 efter ett producentuppror där 
producenterna under en lång tid fått se priserna sjunka. Mellan september 2007 och maj 
2008 fortsatte priserna stiga med omkring 30 % till följd av att foderpriserna steg 
kraftigt. 2010 var det genomsnittliga avräkningspriset 11,29 kr per kilo för ägg från 
burhöns, och 12,81 kr per kilo för ägg från frigående höns. Innan prisökningen i slutet 
av 2007 låg äggpriserna stadigt under 10 kronor per kilo. Det är värt att notera att de 
svenska äggpriserna inte sjunkit nämnvärt igen trots att spannmålspriserna sjönk och var 
på lägre nivå mellan 2008 och första halvåret 2010. 

 
Figur 3.11 Avräkningspriser för ägg per månad 2006-2010, kr/kg (frigående, 
burhöns och ekologiska) 
Monthly egg producer prices 2006-2010, SEK/kilo 

Källa: Jordbruksverket39 

                                                 
39 Det avräkningspris som anges i figuren är ett vägt genomsnitt av priset för ägg från burhöns och från 
frigående höns. Priset på ägg från frigående höns brukar ligga omkring 10 % högre än priset på ägg från 
burhöns. 
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Figur 3.11 Avräkningspriser för ägg per månad 2006-2010, kr/kg (frigående, 
burhöns och ekologiska) 
Monthly egg producer prices 2006-2010, SEK/kilo 

Källa: Jordbruksverket39 

                                                 
39 Det avräkningspris som anges i figuren är ett vägt genomsnitt av priset för ägg från burhöns och från 
frigående höns. Priset på ägg från frigående höns brukar ligga omkring 10 % högre än priset på ägg från 
burhöns. 
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3.1.5.2 Partiled 
Jordbruksverket samlar in pris per vecka från packerierna (se figur 3.12). Priset avser 
deras försäljning av konsumtionsägg i lösvikt från burhöns och är en sammanvägning 
av priset för medelstora och stora ägg.  

 
Figur 3.12 Partipriser på ägg, veckovis 2006-2010, kr/kg 
Swedish wholesale egg prices 2006-2010, SEK/kilo 
Källa: Jordbruksverket 

Priserna i partiledet uppvisar samma trend som avräkningspriserna. De steg gradvis 
2006-2007 till följd av de höjda priserna i producentled, och gjorde ett hopp uppåt mot 
slutet av 2007 då foderpriserna steg. Därefter låg de ganska stilla på den högre nivån 
2008-2009, men sjönk sedan i början av 2010. Någon motsvarande justering av pris i 
producentled har ännu inte uppstått. 

3.1.5.3 Konsumentled 
Konsumentpriserna för ägg har ökat, men inte lika mycket som producentpriserna (se 
figur 3.10).  

3.1.5.4 Prisutveckling i ett EU-perspektiv 
De svenska priserna på färska ägg ligger högre än motsvarande pris i Danmark och 
Finland (se figur 3.13). Däremot är priserna i Sverige betydligt lägre än de är i 
Tyskland. 

De svenska äggpriserna ligger alltså högre än de närmaste grannländerna och 
konkurrenterna. Om man jämför med hela EU ligger de svenska priserna i den övre 
tredjedelen, men flera länder har betydligt högre äggpriser än Sverige. Det gäller till 
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exempel Tyskland och Österrike, som på senare år haft priser på omkring 10-13 euro 
per 100 styck, jämfört med Sveriges 7-8 euro per 100 styck. 

Den svenska införseln av färska ägg kommer, som nämndes ovan, i första hand från 
Finland och i andra hand från Danmark. Prisskillnaden mellan svenska och finska ägg 
varierar från år till år, men i genomsnitt brukar finska ägg kosta ungefär tre fjärdedelar 
av vad svenska ägg kostar. De danska priserna ligger närmare de svenska; de kostar ofta 
omkring 80 % av vad de svenska äggen kostar. 

 
Figur 3.13 Producentpriser i Sverige och i länderna med störst utförsel till Sverige, 
2001-2010, euro/100 ägg 
Producer prices in Sweden and the most important export countries, 2001-2010, EUR/100 eggs 
Not: Tyskland ändrade mätmetod 2010 och därför finns ännu inte någon jämförbar siffra. 
Källa: Eurostat  

De svenska priserna har här räknats om till euro, vilket betyder att förändringar i valuta-
kurserna påverkar utvecklingen. Eftersom kronan var svag gentemot euron 200940 så ser 
det ut som om de svenska priserna sjönk. Räknat i kronor så steg de svenska priserna 
något 2009 (se figur 3.12). 

Priser på annat än färska ägg redovisas inte i denna översikt. Det går att få en del 
information genom att räkna fram så kallade enhetsvärden ur handelsstatistiken 
(importvärde delat med importkvantitet). Sådana siffror påverkas av transportkostnader, 
och i den mån importen kommer från annat än EU-länder påverkas de också av tullar. 

                                                 
40 Bottennoteringen kom i mars 2009, då en euro kostade mer än elva kronor. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Finland 4,39 5,06 5,12 4,74 3,85 3,97 4,92 5,92 5,58 5,63 

Sverige 5,91 6,11 6,30 5,99 5,77 6,34 6,99 8,32 7,44 8,18 

Danmark 5,19 4,96 5,42 4,65 4,39 4,94 5,62 6,44 6,31 6,31 

Tyskland 6,95 6,57 7,83 6,47 10,30 11,20 13,04 13,87 14,66   
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3.2 Äggsektorn i EU 
I det här avsnittet beskrivs marknadsregleringen för ägg. Därefter redovisas produktion, 
konsumtion och handel på EU-nivå. 

3.2.1 Marknadsregleringen 
Marknadsregleringen omfattar ägg av fjäderfä, samt äggula och torkade ägg. Den 
utesluter äggalbuminer, men för att ge en mer komplett bild finns dessa produkter ändå 
med i delar av det här avsnittet. 

Syftet med marknadsregleringen är att tillhandahålla stabila marknadspriser, att 
underlätta saluföringen av produkter och att slå fast regler för handeln med länder som 
inte är EU-medlemmar. Sammantaget ska åtgärderna stödja producenterna i att uppnå 
en rimlig levnadsstandard.  

Ägg är en ganska oreglerad sektor, jämfört med exempelvis mejeri eller nötkött. EU:s 
marknadsreglering består i huvudsak av tre delar:  

 gränsskydd 

 handelsnormer 

 exportbidrag 
Utöver detta finns också en möjlighet att tillfälligt stödja marknaden om det skulle 
inträffa sjukdomsutbrott som påverkar konsumenternas förtroende för äggproduktionen. 

Av de tre delarna i regleringen är det bara exportbidragen som har en kostnadspost i 
budgeten (tabell 3.4). Förra året betalade EU två miljoner euro i exportbidrag för ägg. 
Det kan jämföras med drygt 90 miljoner euro för fjäderfä, och 60 miljoner euro för 
griskött. I siffran ingår inte exportbidrag för ägg som ingår i förädlade produkter. 

Tabell 3.4 EU:s budgetutlägg för äggmarknadsregleringen 2008-2010, miljoner 
euro 
EU budget expenditure on the market organization for eggs 2008-2010, million euros 
Budgetår 2008 2009 2010 
Miljoner euro 4,3 3,1 2,0 
Källa: Europeiska kommissionen 

Sverige betalar också ut exportbidrag för ägg, även om beloppen är små i 
sammanhanget. Sveriges utbetalningar av exportbidrag för ägg har de senaste fem åren 
varit mindre än en halv miljon kronor om året. För 2010 var det totala bidragsbeloppet 
för ägg och fågel bara 77 000 kronor. Bidragsbeloppet för vidareförädlade äggprodukter 
var betydligt större, 584 000 kronor. Denna siffra brukar dock variera en hel del från år 
till år. 
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3.2.1.1 Gränsskydd 
Gränsskyddet består i första hand av tullar på importen. Tullarna på olika äggprodukter 
framgår av tabell 3.5. Tullen på skalägg motsvarar ungefär en värdetull41 på 75 %. 
Tullarna på äggprodukter motsvarar värdetullar på ungefär 50-60 %. För äggalbuminer 
är tullen lägre, och motsvarar en värdetull på ungefär 20 %. 

Om importpriset understiger ett visst tröskelvärde kan EU införa skyddstull. Även 
torkade ägg och äggalbuminer omfattas av dessa regler. EU har inte använt skyddstullar 
för äggprodukter. För import från stora delar av världen finns förmånssystem vilket 
medför att de normala tullsatserna inte gäller. 

Tabell 3.5 EU:s tullar på ägg och äggprodukter 2010, euro/100 kg 
EU tariffs for egg and egg products 2010, EUR/100 kg 
Tullkodnummer Beskrivning Tull, euro/100 kg 
0407 00 11 Kläckägg, kalkon och gås 105 (se not)  
0407 00 19 Kläckägg, andra 35 (se not) 
0407 00 30 Ägg med skal 30,4  
0408 11 80 Torkad äggula 142,3  
0408 19 81 Flytande äggula 62  
0408 19 89 Annan äggula 66,3  
0408 91 80 Torkade ägg 137,4  
0408 99 80 Andra ägg 35,3  
3502 11 90 Äggalbumin, torkat 123,5  
3502 19 90 Äggalbumin, annat 16,7 
Not: Tullen på kläckägg anges i euro per 1 000 ägg. 
Källa: Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 861/2010 

Förmånssystemen innebär att vissa produkter kan importeras till lägre tullar inom kvot 
eller tullfritt in i EU. Det finns ingen tull på produkter från det femtiotal länder som är 
med på EU:s lista över de minst utvecklade länderna (MUL). Tullfrihet gäller också från 
de flesta länderna på västra Balkan och Moldavien, samt de länder i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet (AVS) som skrivit på särskilda avtal med EU. Tullfri import av 
ägg gäller även från Egypten, Libanon och Sydafrika. Från Israel är det ingen tull på 
skalägg, och från Tunisien är det ingen tull på skalägg och albuminer. 

Dessutom finns en del tullkvoter för ägg (se tabell 3.6). I första hand är det WTO-
tullkvoter som gäller för import från alla länder. Det finns dock även kvoter för import 
från Mexiko till halv ordinarie tull. Av WTO-kvoterna är det bara kvoten för äggula och 
torkade ägg som utnyttjas fullt ut. Kvoten för äggalbumin utnyttjas till ungefär en 
tredjedel, medan kvoten för skalägg nästan inte utnyttjas alls.42 

Det är inte säkert att det går att importera ägg från ett land bara för att det finns en 
handelsförmån för produkten. 2010 fanns inget land med anläggningar godkända för 
export till hela EU. Däremot finns det en del tredje länder som har avtal med enskilda 
EU-länder. Sverige har avtal för import av äggprodukter med USA, Kanada, Indien och 
Argentina.  

                                                 
41 Jordbruksverkets beräkning av värdetullsekvivalenter enligt den metod som används i WTO-
förhandlingarna. Värdetull anges i procent av varuvärdet. 
42 Källa: WTO-dokument G/AG/N/EEC/62. 



55

 

54 

3.2 Äggsektorn i EU 
I det här avsnittet beskrivs marknadsregleringen för ägg. Därefter redovisas produktion, 
konsumtion och handel på EU-nivå. 

3.2.1 Marknadsregleringen 
Marknadsregleringen omfattar ägg av fjäderfä, samt äggula och torkade ägg. Den 
utesluter äggalbuminer, men för att ge en mer komplett bild finns dessa produkter ändå 
med i delar av det här avsnittet. 

Syftet med marknadsregleringen är att tillhandahålla stabila marknadspriser, att 
underlätta saluföringen av produkter och att slå fast regler för handeln med länder som 
inte är EU-medlemmar. Sammantaget ska åtgärderna stödja producenterna i att uppnå 
en rimlig levnadsstandard.  

Ägg är en ganska oreglerad sektor, jämfört med exempelvis mejeri eller nötkött. EU:s 
marknadsreglering består i huvudsak av tre delar:  

 gränsskydd 

 handelsnormer 

 exportbidrag 
Utöver detta finns också en möjlighet att tillfälligt stödja marknaden om det skulle 
inträffa sjukdomsutbrott som påverkar konsumenternas förtroende för äggproduktionen. 

Av de tre delarna i regleringen är det bara exportbidragen som har en kostnadspost i 
budgeten (tabell 3.4). Förra året betalade EU två miljoner euro i exportbidrag för ägg. 
Det kan jämföras med drygt 90 miljoner euro för fjäderfä, och 60 miljoner euro för 
griskött. I siffran ingår inte exportbidrag för ägg som ingår i förädlade produkter. 

Tabell 3.4 EU:s budgetutlägg för äggmarknadsregleringen 2008-2010, miljoner 
euro 
EU budget expenditure on the market organization for eggs 2008-2010, million euros 
Budgetår 2008 2009 2010 
Miljoner euro 4,3 3,1 2,0 
Källa: Europeiska kommissionen 

Sverige betalar också ut exportbidrag för ägg, även om beloppen är små i 
sammanhanget. Sveriges utbetalningar av exportbidrag för ägg har de senaste fem åren 
varit mindre än en halv miljon kronor om året. För 2010 var det totala bidragsbeloppet 
för ägg och fågel bara 77 000 kronor. Bidragsbeloppet för vidareförädlade äggprodukter 
var betydligt större, 584 000 kronor. Denna siffra brukar dock variera en hel del från år 
till år. 

 

55 

3.2.1.1 Gränsskydd 
Gränsskyddet består i första hand av tullar på importen. Tullarna på olika äggprodukter 
framgår av tabell 3.5. Tullen på skalägg motsvarar ungefär en värdetull41 på 75 %. 
Tullarna på äggprodukter motsvarar värdetullar på ungefär 50-60 %. För äggalbuminer 
är tullen lägre, och motsvarar en värdetull på ungefär 20 %. 

Om importpriset understiger ett visst tröskelvärde kan EU införa skyddstull. Även 
torkade ägg och äggalbuminer omfattas av dessa regler. EU har inte använt skyddstullar 
för äggprodukter. För import från stora delar av världen finns förmånssystem vilket 
medför att de normala tullsatserna inte gäller. 

Tabell 3.5 EU:s tullar på ägg och äggprodukter 2010, euro/100 kg 
EU tariffs for egg and egg products 2010, EUR/100 kg 
Tullkodnummer Beskrivning Tull, euro/100 kg 
0407 00 11 Kläckägg, kalkon och gås 105 (se not)  
0407 00 19 Kläckägg, andra 35 (se not) 
0407 00 30 Ägg med skal 30,4  
0408 11 80 Torkad äggula 142,3  
0408 19 81 Flytande äggula 62  
0408 19 89 Annan äggula 66,3  
0408 91 80 Torkade ägg 137,4  
0408 99 80 Andra ägg 35,3  
3502 11 90 Äggalbumin, torkat 123,5  
3502 19 90 Äggalbumin, annat 16,7 
Not: Tullen på kläckägg anges i euro per 1 000 ägg. 
Källa: Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 861/2010 

Förmånssystemen innebär att vissa produkter kan importeras till lägre tullar inom kvot 
eller tullfritt in i EU. Det finns ingen tull på produkter från det femtiotal länder som är 
med på EU:s lista över de minst utvecklade länderna (MUL). Tullfrihet gäller också från 
de flesta länderna på västra Balkan och Moldavien, samt de länder i Afrika, Västindien 
och Stillahavsområdet (AVS) som skrivit på särskilda avtal med EU. Tullfri import av 
ägg gäller även från Egypten, Libanon och Sydafrika. Från Israel är det ingen tull på 
skalägg, och från Tunisien är det ingen tull på skalägg och albuminer. 

Dessutom finns en del tullkvoter för ägg (se tabell 3.6). I första hand är det WTO-
tullkvoter som gäller för import från alla länder. Det finns dock även kvoter för import 
från Mexiko till halv ordinarie tull. Av WTO-kvoterna är det bara kvoten för äggula och 
torkade ägg som utnyttjas fullt ut. Kvoten för äggalbumin utnyttjas till ungefär en 
tredjedel, medan kvoten för skalägg nästan inte utnyttjas alls.42 

Det är inte säkert att det går att importera ägg från ett land bara för att det finns en 
handelsförmån för produkten. 2010 fanns inget land med anläggningar godkända för 
export till hela EU. Däremot finns det en del tredje länder som har avtal med enskilda 
EU-länder. Sverige har avtal för import av äggprodukter med USA, Kanada, Indien och 
Argentina.  

                                                 
41 Jordbruksverkets beräkning av värdetullsekvivalenter enligt den metod som används i WTO-
förhandlingarna. Värdetull anges i procent av varuvärdet. 
42 Källa: WTO-dokument G/AG/N/EEC/62. 



56

 

56 

Tabell 3.6 WTO:s kvoter för EU-import av ägg till reducerad tull 
WTO-tariff rate quota for eggs imported into the EU with reduced duty 
Tullkodnummer Beskrivning Kvotstorlek Tullsats inom kvot43 
0407 00 30 Ägg med skal 135 000 ton 50 % av MGN 
Ex0408 11 80 Äggula, torkade ägg etc. 7 000 ton 50 % av MGN 
Ex3502 11 90 Äggalbumin 15 500 ton 32 % av MGN 
Not: MGN-tull (mest-gynnad-nation, från engelskans most favoured nation) innebär att tullen gäller lika för alla WTO-medlemmar. 
Källa: EU:s tulltaxa 

3.2.1.2 Exportbidrag 
EU ger exportbidrag för kläckägg, konsumtionsägg och olika äggprodukter under 
tullkodnummer 0408. Exportbidrag ges också för ägg som ingår i förädlade produkter, 
men de redovisas inte i denna marknadsöversikt. 

Exportbidragsbeloppen ändras löpande, men har legat still sedan slutet av 2009 (se figur 
3.14). För skalägg har exportbidraget var noll till de flesta destinationer sedan december 
2006. För äggula och liknande produkter sänktes exportbidragen markant i slutet av 
2008, men höjdes igen från början av 2009. Bidragen för äggula är högre 2010 än de var 
fyra år tidigare, men å andra sidan är bidragen för heläggspulver lägre. 

 
Figur 3.14 Exportbidrag för valda produkter, euro/kg (per 100 styck för kläckägg) 
2006-2010 
Export refunds for selected products, EUR/kg (per 100 pieces for hatching eggs), 2006-2010 

Källa: Europeiska unionens officiella tidning. Kläckägg avser ägg från annat än anka och gås. Skalägg avser destinationen E09 
(framför allt Ryssland, Mellanöstern och Hongkong). 

                                                 
43 Tullsatsen inom WTO-kvoten är egentligen uttryckt i fasta eurobelopp per ton, men är här uttryckt som 
procent av ordinarie tull. 
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Det finns ett tak för hur stora EU:s exportbidrag får vara. WTO:s jordbruksavtal slår fast 
maxvärden både för hur stora kvantiteter som får exporteras med bidrag och hur stora 
belopp EU får lägga på detta.  För ägg har dock EU så bred marginal till dessa tak att de 
inte har någon effekt i praktiken. För marknadsåret 2009/10, betalade EU ut 4 miljoner 
euro (8 % av tillåtet belopp) för 35 800 ton (32 % av tillåten kvantitet).44 

3.2.1.3 Handelsnormer  
EU:s handelsnormer gäller alla hönsägg som säljs till slutkonsumenten, utom de som 
säljs direkt från gården eller vid dörren. Ägg som säljs exempelvis från gården till ett 
packeri behöver inte uppfylla normerna i distributionsskedet. Normerna reglerar framför 
allt hur äggen ska klassificeras efter kvalitet och vikt, och hur de ska märkas. 

Normerna slår fast vilka krav som gäller för att ägg ska få räknas som klass A, som är 
den enda klass som får säljas till konsumenter. Kraven säger bland annat att äggen ska 
vara hela, rena och inte ha någon främmande lukt. Grundregeln är att äggen inte får vara 
tvättade, men detta är dock tillåtet i EU-länder som hade sådana system före 2003, 
däribland Sverige. 

Ägg ska vara märkta med en sifferkod som anger vilken typ av produktionsform det 
handlar om, samt vilket land och vilken anläggning äggen kommer ifrån. Dessutom ska 
det i klartext stå både på enskilda ägg och på förpackningen om hönsen hållits i bur eller 
varit frigående, och i så fall om det var utomhus eller inomhus. Den som vill får också 
ange vilken dag äggen värptes och i vilket stall (om anläggningen har flera). Det är 
också tillåtet att ange vilket foder hönsen har fått, men normerna slår fast en del 
detaljregler för detta.  

3.2.2 Djurantal och strukturuppgifter 
Det fanns 2010 i genomsnitt 410 miljoner värphöns i EU (se figur 3.15). Italien, 
Rumänien, Spanien, Frankrike och Tyskland har vardera omkring 10-12 % av den totala 
produktionen. 

                                                 
44 Källa: Arbetsmaterial från Europeiska kommissionen 
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Figur 3.15 Genomsnittligt antal värphöns i EU 2010, miljoner 
Average number of laying hens in EU 2010, millions 
Not: För Polen och Rumänien ingår estimat för icke-industriella flockar då officiell statistik för detta saknas. 
Källa: Circa 

Strukturen på EU:s äggsektor är tvådelad. Den absolut vanligaste typen av besättning är 
väldigt liten, med färre än 100 djur. Totalt omfattar dessa småbesättningar dock knappt 
en fjärdedel av värphönsen (se figur 3.16). Den största andelen värphöns finns istället på 
riktigt stora anläggningar med fler än 30 000 djur. Även om antalet stora besättningar 
har ökat så var andelen höns på sådana besättningar oförändrad under 
jämförelseperioden.

 
Figur 3.16 Andel värphöns i olika besättningsstorlek i EU 2003-2007, procent 
Percentage of laying hens by size of flock in EU 2003-2007, percentage 
Källa: Eurostat 
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Det finns ungefär sex miljoner företag som har värphöns i EU. Nästan alla har färre än 
100 djur. De allra flesta företagen finns i Rumänien, som ensamt har närapå hälften av 
samtliga företag med värphöns. De flesta av dessa småbesättningar kan betraktas som 
husbehov.  

Om man istället koncentrerar sig på de stora kommersiella besättningarna så finns det 
omkring 8 000 besättningar i EU som har fler än 10 000 djur (se figur 3.17). Dessutom 
finns en tendens att de stora företagen med fler än 25 000 värphöns växer. 

 
Figur 3.17 Antal företag i EU med 10 000 eller fler värphöns 2003-2007, 1 000 
stycken 
Number of farms in EU with 10,000 or more laying hens 2003-2007, 1 000s 
Källa: Eurostat 

3.2.3 Produktion och konsumtion 
EU både producerar och konsumerar ungefär sju miljoner ton ägg om året (se tabell 
3.7). Volymen har varit ganska stabil under 2000-talet (bortsett från att den totala 
produktionen har ökat i samband med EU-utvidgningarna).  

Tabell 3.7 Produktion och konsumtion av ägg i EU, miljoner ton, 2004-2010 
EU production and consumption of eggs, million tons, 2004-2010 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Produktion 6,3 6,4 6,9 6,4 6,9 6,8 6,9 
Konsumtion 6,2 6,2 6,7 6,2 6,7 6,7 6,8 
Källa: Europeiska kommissionen, Prospects for Agricultural Markets (olika år) 

De största producentländerna är Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Nederländerna 
och Storbritannien, som tillsammans står för ungefär två tredjedelar av EU:s 
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Figur 3.17 Antal företag i EU med 10 000 eller fler värphöns 2003-2007, 1 000 
stycken 
Number of farms in EU with 10,000 or more laying hens 2003-2007, 1 000s 
Källa: Eurostat 
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äggproduktion.45 Sveriges andel av EU:s totala äggproduktion är blygsam, omkring 
1 %. 

Produktionen har en nedåtgående tendens i både Frankrike och Tyskland, medan den är 
på uppgång i Spanien. Polen och Rumänien har en klart ökande äggproduktion. Polens 
produktion börjar närma sig storleken i Nederländerna och Storbritannien. 

EU:s äggkonsumtion är något mindre än produktionen, men i stort sett kan själv-
försörjningsgraden avrundas till 100 %. På den aggregerade nivån går det inte att se 
någon tydlig tendens varken uppåt eller neråt, även om International Egg Commission 
menar att konsumtionen minskar i flera viktiga länder, bland annat Tyskland och 
Storbritannien. Även i Sverige minskar konsumtionen något. 

Räknat per person är det stora skillnader i äggkonsumtionen mellan olika EU-länder. 
Danmark och Finland står för varsin extrempunkt, i och med att den danska 
konsumtionen uppgår till nästan 300 ägg per person om året, medan finländarna bara 
äter hälften så mycket, omkring 150 ägg om året. Sverige ligger i mitten med strax 
under 200 ägg per person och år. 

3.2.4 Handel 
EU är nettoexportör av ägg och äggprodukter (se tabell 3.8). Exporten till länder utanför 
EU brukar ligga omkring 150 000 ton (omräknat till äggekvivalenter), medan 
motsvarande import uppgår till ungefär 30 000 ton.  

Tabell 3.8 EU:s handelsbalans för ägg 2006-2010, ton äggekvivalenter 
EU egg trade balance 2006-2010, metric tons of egg equivavlents 
 2006 2007 2008 2009 2010 

import 38 950 44 732 22 850 30 409 31 356 
export 202 122 166 841 187 209 150 173 181 682 
balans 163 172 122 109 164 343 118 761 150 326 
Not: Inkluderar inte kläckägg. 
Källa: Eurostat Comext 

Handeln är liten jämfört med den totala produktionen. Exporten till länder utanför EU 
utgör ett par procent av produktionen, och motsvarande import motsvarar inte ens 1 % 
av EU:s produktion. 

3.2.4.1 Import och införsel 
EU-länderna handlar med stora volymer ägg och äggprodukter sinsemellan, och handeln 
har ökat varje år under den senaste femårsperioden (se figur 3.18). Internhandeln ligger 
omkring 1,4 miljoner ton, omräknat till äggekvivalenter och inkluderat kläckägg. Detta 
är en ökning med nästan 10 % jämfört med året innan. Den klart största aktören är 
Tyskland, som ensamt står för över 42 % av de volymer som förs in från andra EU-
länder. Även Nederländerna (14 %), Storbritannien (8 %) och Frankrike (8 %) har 
betydande införsel.  

                                                 
45 Källa: FAO 
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Figur 3.18 EU:s införsel 2008-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
EU internal import 2008-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
Källa: Eurostat Comext 

EU:s import av ägg från tredje land är betydligt mindre än internhandeln, och har 
varierat kraftigt de senaste åren (se figur 3.19). Under 2010 låg importen kvar på samma 
nivå som året tidigare, 34 900 ton. Under 2009 ökade importen med över en tredjedel 
jämfört med föregående års 25 700 ton. Importen kommer i första hand från USA 
(43 %) och Argentina (23 %). Indien och Albanien är också stora aktörer som vardera 
står för 9 % av EU:s import. Mindre kvantiteter kommer också från Mexiko (3 %), 
Norge (4 %), Israel och Kanada (1 % vardera). 

 
Figur 3.19 EU:s import från tredje land 2008-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
EU import 2008-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
Källa: Eurostat Comext 
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Importen består i första hand av olika bearbetade produkter, som äggula eller 
äggalbuminer. Handeln med kläckägg och skalägg utgör en mycket liten del av EU:s 
import.  

3.2.4.2 Export och utförsel 
Det land inom EU som hade störst utförsel av ägg 2010 var Nederländerna, som stod för 
nästan hälften av den totala mängden (se figur 3.20). Därefter fanns fyra ganska stora 
aktörer: Polen (11 %), Tyskland (9 %), Spanien (9 %) och Frankrike (7 %). 

 
Figur 3.20 EU:s utförsel 2008-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
EU internal export 2008-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
Källa: Eurostat Comext 

EU:s exportvolym till tredje land varierar kraftigt från år till år. Med kläckägg inräknade 
så överträffade dock 2010 års export av ägg och äggprodukter alla andra år under den 
senaste femårsperioden (se figur 3.21). 
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Figur 3.20 EU:s utförsel 2008-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
EU internal export 2008-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
Källa: Eurostat Comext 
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Figur 3.21 EU:s export till tredje land 2008-2010, 1 000 ton äggekvivalenter 
EU export 2008-2010, 1 000 metric tons egg equivalents 
Källa: Eurostat Comext 

Exporten av ägg och äggprodukter från EU går i första hand till Japan och Schweiz; 
dessa båda länder tar emot över 45 % av EU:s export. Andra stora mottagarländer är till 
exempel Ryssland (9 %), Ukraina (4 %), Taiwan (3 %) och Thailand (3 %).  

Den viktigaste exportprodukten är äggalbumin. Till skillnad från importen så utgörs en 
betydande del av exporten av färska konsumtionsägg och kläckägg, medan äggula och 
andra äggprodukter bara utgör en liten del av den totala exportvolymen.  

3.2.5 Prisutveckling 
Producentpriset på ägg i EU brukar ligga på i genomsnitt 1-1,2 euro per kg, men 
varierar kraftigt från en vecka till en annan. Snittpriset har bottennoterats på 97 eurocent 
den senaste treårsperioden (se figur 3.22). Toppnoteringen under samma period ligger 
på 1,42 euro. 

Under 2008 och 2009 steg priserna jämfört med tidigare nivåer. Ökningen förklaras av 
svängningar i foderpriserna, som höjde kostnaderna för producenterna. Höga 
spannmålspriser kan dock inte förklara pristoppen i början av 2010. Efter denna topp 
återgick dock priset till snittet runt 1,10 euro. 

De svenska priserna ligger jämförelsevis högt. Det beror delvis på att Sverige redan 
ställt om till inredda värphönsburar. På sikt kan även EU:s priser pressas uppåt eftersom 
alla medlemsländer ska ha genomfört omställningen den första januari 2012. 
International Egg Commission åberopar studier som tyder på att omställningen kan 
medföra en ökning i produktionskostnaderna med mellan 10 och 20 %.46 

                                                 
46 Källa: International Egg Commission årsrapport 2009. 
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Figur 3.22 EU-pris på ägg (månadsgenomsnitt) 2008-2010, euro/100 kg 
EU producer price of eggs (monthly average) 2008-2010, EUR/100 kilos 
Not: Svenska priser avser frigående inomhushöns. De flesta EU-länder har burhöns. Priserna är valda för att spegla de mest 
representativa inhysningssystemen. 
Not: Skillnader i mätmetoder mellan länderna påverkar förmodligen statistiken kraftigt, trots att detta inte ska vara fallet. 
Källa: Europeiska kommissionen (protokoll för förvaltningskommittéer 2009-2011) 

Troligen kommer inte alla EU-länder lyckas med att genomföra förbudet mot oinredda 
burar i tid. Stora producenter som Polen, Spanien, Frankrike och Italien har meddelat att 
det kommer att ta dem flera år till att helt anpassa produktionen. Det finns därmed en 
risk för att en betydande del av de ägg som produceras i EU även fortsättningsvis 
kommer att ha producerats i oinredda burar. Tysklands förbud mot oinredda burar 
började gälla den 1 januari 2010, vilket redan har lett till att de tyska producenterna har 
fått svårt att konkurrera med ägg från andra medlemsstater. 

3.3 Äggsektorn i kandidatländerna 
Fem länder är kandidater för EU-medlemskap. Dessa är Island, Kroatien, Makedonien, 
Montenegro och Turkiet (se stycke 2.3 ”Fågelköttssektorn i kandidatländerna” i 
fågelköttsdelen och dess efterföljande stycken för information om respektive land). 

De fem kandidatländerna har väldigt olika handelsmönster. Kroatien, Makedonien och 
Island är nettoimportörer. Det var även Turkiet i början av 2000-talet, men numera är 
den turkiska exporten betydligt större än importen. 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

1,90 

2,00 

Eu
ro

/k
g 

 

Sverige EU-snitt 



65

 

64 

 
Figur 3.22 EU-pris på ägg (månadsgenomsnitt) 2008-2010, euro/100 kg 
EU producer price of eggs (monthly average) 2008-2010, EUR/100 kilos 
Not: Svenska priser avser frigående inomhushöns. De flesta EU-länder har burhöns. Priserna är valda för att spegla de mest 
representativa inhysningssystemen. 
Not: Skillnader i mätmetoder mellan länderna påverkar förmodligen statistiken kraftigt, trots att detta inte ska vara fallet. 
Källa: Europeiska kommissionen (protokoll för förvaltningskommittéer 2009-2011) 

Troligen kommer inte alla EU-länder lyckas med att genomföra förbudet mot oinredda 
burar i tid. Stora producenter som Polen, Spanien, Frankrike och Italien har meddelat att 
det kommer att ta dem flera år till att helt anpassa produktionen. Det finns därmed en 
risk för att en betydande del av de ägg som produceras i EU även fortsättningsvis 
kommer att ha producerats i oinredda burar. Tysklands förbud mot oinredda burar 
började gälla den 1 januari 2010, vilket redan har lett till att de tyska producenterna har 
fått svårt att konkurrera med ägg från andra medlemsstater. 

3.3 Äggsektorn i kandidatländerna 
Fem länder är kandidater för EU-medlemskap. Dessa är Island, Kroatien, Makedonien, 
Montenegro och Turkiet (se stycke 2.3 ”Fågelköttssektorn i kandidatländerna” i 
fågelköttsdelen och dess efterföljande stycken för information om respektive land). 

De fem kandidatländerna har väldigt olika handelsmönster. Kroatien, Makedonien och 
Island är nettoimportörer. Det var även Turkiet i början av 2000-talet, men numera är 
den turkiska exporten betydligt större än importen. 

0,90 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

1,50 

1,60 

1,70 

1,80 

1,90 

2,00 

Eu
ro

/k
g 

 

Sverige EU-snitt 

 

65 

3.3.1 Kroatien 
Liksom fågelproduktionen är produktionen av ägg i Kroatien mest inriktad på att 
tillgodose det inhemska behovet. Handeln som bedrivs47 är väldigt liten (se figur 3.23). 
Ungefär hälften av den Kroatiska exporten av ägg går till EU. 

 
Figur 3.23 Kroatiens handel och produktion av ägg 2006-2010, 1 000 ton 
Croatia’s trade and production of eggs 2006-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

3.3.2 Turkiet 

Av de fem kandidatländerna är det bara Turkiet som har någon nämnvärd 
äggproduktion i relation till den totala produktionsvolymen i EU. Turkiets 
årsproduktion skulle motsvara nästan 10 % av EU:s produktion om landet vore medlem 
(se figur 3.24). Turkiets export av ägg och äggprodukter har ökat kraftigt de senaste 
åren. 

                                                 
47 Not: Handeln i stycke 3.3 avser tullkodnummer 0407 00, 0408 11, 0408 19, 0408 91, 0408 99, 3502 11, 
3502 19. 
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Figur 3.24 Turkiets handel och produktion av ägg 2006-2010, 1 000 ton 
Turkey’s trade and production of eggs 2006-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

3.3.3 Island 
Islands handel med och produktion av ägg och äggprodukter är väldigt begränsad (se 
figur 3.25). Ungefär 80 % av den lilla import som landet har kommer från EU. 

 
Figur 3.25 Islands handel och produktion av ägg 2006-2010, 1 000 ton 
Iceland’s trade and production of eggs 2006-2010, 1 000 metric tons 
Not: Produktionsdata för 2010 var vid sammanställningen av denna skrift inte tillgänglig. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 
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3.3.4 Makedonien 

Liksom Kroatien så är Makedonien till stor del självförsörjande på ägg, och den handel 
som bedrivs är liten i förhållande till produktionen (se figur 3.26). 

 
Figur 3.26 Makedoniens handel och produktion av ägg 2006-2010, 1 000 ton 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia’s trade and production of eggs 2006-2010, 1 000 
metric tons 
Not: Makedonien hade vid sammanställningen av denna skrift inte uppgett handelsdata för 2010. Siffrorna baseras istället på andra 
länders rapporterade handel med Makedonien. 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

3.3.5 Montenegro 

Montenegro har liksom Island en mycket begränsad produktion av och handel med ägg 
och äggprodukter (se figur 3.27). Produkterna exporteras endast i undantagsfall men 
importen har ökat på senare år, om än till blygsamma nivåer jämfört med flera andra 
medlemsländer. 
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Figur 3.27 Montenegros handel och produktion av ägg 2006-2010, 1 000 ton 
Montenegro’s trade and production of eggs 2006-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade (handel) och FAOSTAT (produktion) 

3.4 Världsmarknaden för ägg 
3.4.1 Produktion 
Världsproduktionen av skalägg uppgick 2010 till drygt 64 miljoner ton (se tabell 3.9). 
Produktionen ökar stadigt med omkring 2-3 % om året. Den klart största producenten är 
Kina, som står för kring 38 % av världsproduktionen. EU är den näst största 
producenten med omkring 10 % av den totala produktionen. USA befinner sig på tredje 
plats, och står för 8 % av världens produktion. Andra stora producentländer är Indien, 
Japan och Mexiko. 

Tabell 3.9 Global produktion av skalägg 2001-2010, miljoner ton 
World production of shell eggs, 2001-2010, million metric tons 
Land 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Kina 19,2 19,7 20,2 20,5 21,0 20,9 21,8 23,3 23,6 24,6 
Indien 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 
Japan 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5 
Mexiko 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 
EU 6,8 6,8 6,6 6,8 6,6 6,7 6,6 6,8 6,7 6,7 
USA 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,3 5,3 5,4 
Världen 52,2 53,5 54,5 55,5 56,7 58,0 59,7 62,0 62,8 64,3 
Not: Data för 2010 är preliminära. 
Not: Data för EU är FAO:s estimat och skiljer sig därför något från EU:s egna uppgifter (se tabell 3.7). 

Källa: FAOSTAT 
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EU:s andel av den globala produktionen av skalägg har krympt med 2,6 procentenheter 
under de senaste tio åren, vid sekelskiftet var andelen 13 %. Under samma period har 
både Kinas och Indiens andel växt med 1,5 procentenheter vardera. 

3.4.2 Konsumtion  
Konsumtionen av ägg varierar kraftigt i världen och är starkt bunden till kultur och 
befolkningens inkomst. I fattigare länder äter befolkningen främst skalägg medan rikare 
länders befolkning även äter ägg som ingrediens i olika produkter. Indien har en stor 
produktion av ägg, men har trots detta lägst konsumtion. Indierna konsumerar bara 40 
ägg per person och år, delvis beroende på att stora delar av befolkningen inte äter 
animaliska produkter48.  

Flera av de stora producentländerna har en hög egen konsumtion per capita av ägg. 
Kina, Mexiko och Japan har alla en konsumtion på över 300 ägg per person och år, och 
USA kommer inte långt efter med drygt 250 ägg per person och år. Motsvarande siffra 
för EU-länderna ligger på ungefär 200 ägg per person och år, men det är stora skillnader 
mellan de olika medlemsstaterna. 

3.4.3 Handel 
Den totala handeln med ägg, äggprodukter och äggalbuminer var värd ungefär 25 
miljarder kronor år 2010 (exportvärde). Detta är 32 % lägre än 2009. I vikt mätt 
minskade den totala importen med 33 % (se figur 3.28).  

 
Figur 3.28 Global import av ägg och äggprodukter 2006-2010, 1 000 ton 
World import of eggs and egg products 2006-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade 

Handelssiffrorna bör betraktas med försiktighet eftersom import och export skiljer sig åt 
ganska mycket. Särskilt för skalägg finns märkligt stora avvikelser mellan 2007 och 
                                                 
48 Källa: International Egg Commission. 
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2009 (se figur 3.29). För 2010 ligger dock siffrorna närmare varandra vilket kan betyda 
att noggrannheten har blivit bättre. 

 
Figur 3.29 Global export av ägg och äggprodukter 2006-2010, 1 000 ton 
World export of eggs and egg products 2006-2010, 1 000 metric tons 
Källa: UN Comtrade 

De främsta aktörerna är olika EU-länder: Tyskland, Nederländerna och Frankrike 
dominerar både exporten och importen. Till detta kommer att Spanien är en betydande 
exportör, och Nederländerna är en stor importör av ägg och äggprodukter. Bland icke 
EU-medlemmar är USA en stor exportör, och Japan en betydande importör. 

Större delen av handeln avser skalägg. Handeln med äggprodukter och äggalbumin 
omsätter betydligt mindre belopp. Skalägg handlas framför allt över ganska korta 
avstånd, som exempelvis inom EU. Större delen av världshandeln med ägg är med 
andra ord regional.  
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4 Avslutande kommentar 
Den kraftiga stegring av foderpriserna som inleddes sommaren 2010 drabbade många 
animaliesektorer hårt. Under 2011 har foderpriserna emellertid fallit tillbaka något. 
Genomsnittssiffror för EU visar att fågelköttssektorn lyckats väl med att bibehålla 
marginalerna mellan avräkningspris och foderkostnad på en nivå i linje med eller över 
tioårsgenomsnittet. Detta beror på att avräkningspriserna stigit i högre takt än 
foderkostnaden. Prognosen för 2011 är fortsatt höga och stigande marginaler.  

FAO utfärdade under hösten 2011 en varning med anledning av att utbrotten av den 
dödliga varianten av fågelinfluensa ökat på senare år. Detta beror delvis på att nya 
stammar av virus som är resistenta mot de vaccin som används blivit mer vanligt 
förekommande i Kina och Vietnam.  

För svensk del finns synpunkter i producentled på det svenska kravet på sittpinne till 
avelsdjur, som inte finns i andra EU-länder.  

I slutet av 2010 uppdagades att tyska gårdar matat sina djur med foder som innehöll 
otillåtna mängder dioxin sedan mars samma år. Ägg och fågelkött som kommit från 
gårdarna har varit förorenade men har inte importerats till Sverige. Skandalen har fått 
stor betydelse för den tyska produktionen under 2011. Tusentals tyska gårdar har fått 
stänga ner och nödslakta sina djur och tyska konsumenter har demonstrerat för hårdare 
regler. 

Äggsektorn i EU har inte klarat av foderprishöjningen lika bra som fågelköttssektorn. 
Under hela 2011 har marginalerna i EU legat lägre än tioårsgenomsnittet.  

I äggsektorn kommer förbudet mot oinredda hönsburar i EU som ska vara genomfört 
den 1 januari 2012 att få stor betydelse. Det är Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd (DG Sanco) som ansvarar för 
regelverket och att det följs. Hittills har kommissionen sagt att det ska vara omställt och 
att medlemsländerna måste se till att ägg producerade i oinredda burar inte kommer ut 
på marknaden. Krav har framförts främst från länder där omställningen redan är 
genomförd om att kommissionen måste ta krafttag för att inte missgynna de 
äggproducenter som har respekterat tidsgränsen. I oktober 2011 uttalade sig 
kommissionen om att de har för avsikt att införa sanktioner mot medlemsstater som inte 
genomfört omställningen. Möjliga sanktioner kan vara att medlemsstatens försäljning 
av konsumtionsägg stoppas helt, och att äggen endast får säljas till den egna industrin. 
Kommissionen har också signalerat att de tänker skärpa inspektionerna mot 
medlemsstater som inte har ställt om och vid behov vidta ytterligare åtgärder. Det 
kommer dock fortfarande ligga ett stort ansvar på de enskilda medlemsstaterna att följa 
reglerna. 

Enligt kommissionen hölls fortfarande över 45 % av alla värphöns49 i EU i oinredda 
burar 2010 (se tabell 4.1). Detta är dock en stor minskning jämfört med året före då 
motsvarande siffra var nästan 71 %. Den totala andelen höns i inredda burar var 14 % 

                                                 
49 Siffran beror dock stort på beräkningsmetoden. I dessa siffror räknas inte polska och rumänska 
gårdsvärphöns för eget bruk in. Undersökningen Eurofarm Structure 2010 anger att 32,4 % av hönsen 
sitter i inredda burar. 
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2010, upp från 2 % 2009. Det är troligt att andelen höns i oinredda burar minskat 
ytterligare under 2011, men det står klart att många medlemsländer inte kommer att ha 
ställt om fullt ut den 1 januari 2012.  

Tabell 4.1 Andel värphöns i olika inhysningssystem i EU 2010 
Share of laying hens in different ways of keeping in the EU 2010 
Land Andel höns i 

traditionella 
burar, % 

Andel höns i 
inredda 

burar, % 

Andel frigående höns 
utomhus/inomhus och 

ekologiska höns, % 
Sverige 0 35 65 
Tyskland 0 17 83 
Österrike 0 5 95 
Luxemburg 0 0 100 
Lettland 20 70 10 
Danmark 21 36 43 
Ungern 25 62 13 
England 26 23 51 
Rumänien 28 53 19 
Litauen 34 62 4 
Estland 35 43 22 
Slovenien 35 14 51 
Malta 38 60 2 
Nederländerna 38 2 60 
Frankrike 42 36 22 
Cypern 44 35 20 
Irland 49 9 42 
Bulgarien 56 18 26 
Italien 56 15 29 
Slovakien 57 23 20 
Belgien 66 8 26 
Polen 67 23 10 
Portugal 73 24 3 
Finland 75 0 25 
Spanien 81 14 5 
Grekland 90 4 6 
Tjeckien 94 0 6 
Källa: EU-kommissionen 

4.1 Brister i statistiken 
Felaktiga uppgifter i marknadsöversikten kan bero på skillnader i källornas metoder för 
datainsamling, bristande kvalitetskontroll på data och att källorna helt enkelt inte mäter 
samma saker. Olika källor kan uppvisa stora avvikelser i sina data trots att de ska mäta 
samma sak. Det är också stor brist på aktuella data och i vissa fall utgörs uppgifterna av 
teoretiska beräkningar. 

Något annat som bör noteras är att uppdelningen av tullkodnummer används 
inkonsekvent. Detta beror på att olika källor delger uppgifter på olika nummernivå och 
ibland grupperar flera siffror. 
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ställt om fullt ut den 1 januari 2012.  

Tabell 4.1 Andel värphöns i olika inhysningssystem i EU 2010 
Share of laying hens in different ways of keeping in the EU 2010 
Land Andel höns i 

traditionella 
burar, % 

Andel höns i 
inredda 

burar, % 

Andel frigående höns 
utomhus/inomhus och 

ekologiska höns, % 
Sverige 0 35 65 
Tyskland 0 17 83 
Österrike 0 5 95 
Luxemburg 0 0 100 
Lettland 20 70 10 
Danmark 21 36 43 
Ungern 25 62 13 
England 26 23 51 
Rumänien 28 53 19 
Litauen 34 62 4 
Estland 35 43 22 
Slovenien 35 14 51 
Malta 38 60 2 
Nederländerna 38 2 60 
Frankrike 42 36 22 
Cypern 44 35 20 
Irland 49 9 42 
Bulgarien 56 18 26 
Italien 56 15 29 
Slovakien 57 23 20 
Belgien 66 8 26 
Polen 67 23 10 
Portugal 73 24 3 
Finland 75 0 25 
Spanien 81 14 5 
Grekland 90 4 6 
Tjeckien 94 0 6 
Källa: EU-kommissionen 

4.1 Brister i statistiken 
Felaktiga uppgifter i marknadsöversikten kan bero på skillnader i källornas metoder för 
datainsamling, bristande kvalitetskontroll på data och att källorna helt enkelt inte mäter 
samma saker. Olika källor kan uppvisa stora avvikelser i sina data trots att de ska mäta 
samma sak. Det är också stor brist på aktuella data och i vissa fall utgörs uppgifterna av 
teoretiska beräkningar. 

Något annat som bör noteras är att uppdelningen av tullkodnummer används 
inkonsekvent. Detta beror på att olika källor delger uppgifter på olika nummernivå och 
ibland grupperar flera siffror. 
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Publikationer inom samma område 
1. Marknadsråd ägg – 2010-11-23 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.e01569712f24e2ca0980007294/marknadsrad+agg.pdf 

2. Djurskyddsbestämmelser fjäderfä – Jordbruksinformation 7 – 2011 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo11_7.pdf 

3. Konkurrensen på fodermarknaden 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra11_22.pdf 

4. Import av ägg – Jordbruksverkets vägledning 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_vagledningar/vg1_36.pdf 

5. Export av ägg – Jordbruksverkets vägledning 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_vagledningar/vg1_35.pdf 

6. Import av fjäderfäkött – Jordbruksverkets vägledning 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_vagledningar/vg1_33.pdf 

7. Export av fjäderfäkött – Jordbruksverkets vägledning 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_vagledningar/vg1_32.pdf 

8. EU:s handelsnormer för ägg 
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_vagledningar/vg3_4.pdf 
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