


Vi har 25 000st höns frigående inomhus som är fördelade 
på tre stallar.



Eget äggpackeri
• Stalldörrsförsäljning ok direkt till kund– ingen 

kostnad – ingen kontroll

Packeritillstånd

• När du säljer till butik och storhushåll

• Packeritillstånd ansökan hos Livsmedelsverket

• EU’s handelsnormer



Svensken äter 200 ägg per år

• I Sverige fanns förra året 6,5 miljoner höns

• Under 2010 ökade konsumtionen av ägg i Sverige 
med 3,2% procent

• I genomsnitt äter svensken drygt ett halvt ägg om 
dagen, eller drygt 200 ägg per år

• Det är lite om man jämför med de verkliga äggätarna 
i EU: Spanjorerna äter 320 ägg per person och år.

Källa: Jordbruksverket och Svenska Ägg 



Värpperioden 

• När hönsen kommer till oss är dom 16 veckor

• Börjar värpa vid 18 veckor 

• Avslutar en omgång när hönsen är runt 80 veckor



Svenska äggnäringen i siffror

• 6,5 miljoner värphönsplatser 

• 53,3% frigående 35,2% inredd bur 11,5% eko

• Årsproduktion 111 000 ton (2010)

• Självförsörjningsgrad 87%

• ca. 400 verksamma företag

Invägning för 2010 (vecka 1-30)



”Ägghistoria” 

• 1988 - Astrid Lindgren får fria höns i 
födelsedagspresent

• 10 års övergångsperiod

• 1995 - EU-medlemskap

• 1997 - funktionskrav - sittpinne, rede och sandbad, 
men den inredda buren var ännu inte godkänd...

• Dispensförfarande kopplat till inbesiktning och 
omsorgsprogram

• Sista dispensen löpte ut i januari -04 



Omställningen

• Omställningen från traditionella hönsburar till enligt 
djurskyddslagen godkända system tog fart under 
2003 vilket medförde att omställningen slutligen var 
så gott som klar under 2005.

• Alla ställde inte om i tid orättvis konkurrens



Svenska ägg – vilken fullträff !!

• Småskaligt lokalproducerat

• Större skala tillgänglighet

• salmonellafrihet

• förtroende hos konsumenten

• genomförd omställning

• effektiv o modern produktion



Påskfakta 

Därför äter vi ägg till påsk
Traditionen att äta ägg till påsk är utbredd över hela 
världen. Ja, en påsk utan ägg skulle nog i de flesta kristna 
länder betraktas som otänkbar. 
Ägget anses vara en symbol för liv och även för Jesu 
uppståndelse på själva påskdagen. 
Seden att äta ägg som kanske färgats och dekorerats är 
dock äldre än kristendomen. Bruket fanns även i det forna 
Egypten och Persien. 
Att påsken blivit den stora ägghelgen beror också på att 
det var förbjudet att äta ägg under den 40 dagar långa 
fastan före påsk. 
När påsken väl kom hade dessutom hönsen åter börjat 
värpa efter vinterns mörka månader och det började åter 
finnas gott om ägg att ta av.
Källa: Våra högtider, Prisma, 2001



Svenska folkets äggvanor 

• Fyra av tio vill att äggen ska vara mittemellan, med 
krämig gula och fast vita

• Var tredje vill ha hårdkokta ägg med fast gula och fast 
vita

• Var fjärde vill ha äggen löskokta med lös vita och lös 
gula

• Fler män gillar löskokta ägg: 28 procent av männen 
föredrar ägg med lös vita mot 20 procent av 
kvinnorna. 

• Andelen som vill ha hårdkokta ägg är högst i norra 
Sverige

• Yngre säger oftare nej till löskokta ägg



"Tack för oss!"



Alla ägg som kommer från hönshusen genomlyses och 
sorteras innan de går till vårt eget packeri eller till externt 
packeri. 



Ägg som säljs utanför gården ska vara stämplade enligt 
regler från Livsmedelverket. Alla producenter har en egen 
kod som stämplas på äggen när de paketeras hos 
packerierna. 


