
S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2017 11

Den kommersiella fjäderfänäringen
arbetar sedan lång tid tillbaka syste-
matiskt för att förebygga smittsam-
ma fjäderfäsjukdomar och zoono -
tiska agens genom hygienbarriärer,
vaccination, sjukdomsbekämpning,
övervakningsprogram och optime-
ring av skötsel. I denna andra arti-
kel om värphöns beskrivs hur djur -
ägarna och branschen i samarbete
med myndigheterna arbetar för att
begränsa effekten av smittämnen
och främja god djurhållning inom
äggproduktionen. Dessutom be -
skrivs vad som händer med hönorna
efter en avslutad produktionsom-
gång.

Den första artikeln i serien pub -
licerades i Svensk Veterinärtidning
nummer 10/16.

FÖREBYGGANDE SMITTSKYDD
Kommersiella värphöns hålls oftast i
stora flockar med relativt hög djurtäthet.
Därför kan en introduktion av en pato-
gen resultera i ett allvarligt sjukdomsut-
brott. I ett internationellt perspektiv har
dock svenska värphöns ett gott hälso -
läge. Detta kan förklaras bland annat av
relativt stora avstånd mellan olika värp-
hönsanläggningar och en långvarig tra-
dition av förebyggande smittskyddsarbete
där man systematiskt arbetat med att
identifiera och bryta smittvägar. Många
viktiga fjäderfäsjukdomar orsakas av
virus och fokus har därför länge legat på
prevention istället för behandling.

En viktig princip inom fjäderfä -
näringen är fysisk separation av olika
generationer. Därför hålls oftast föräldra-
djuren, unghönsen och värphönsen på
olika anläggningar. Så långt som möjligt
tillämpas omgångsuppfödning, vilket
innebär att samtliga djur i en avdelning
slaktas eller avlivas på samma gång. Där-
efter rengörs och desinfekteras djurut-
rymmet noggrant innan nya djur sätts 
in (8). Nya djur bör aldrig sättas in i en
befintlig flock. För flockar som är
anslutna till det frivilliga salmonellakon-
trollprogrammet (se kommande stycke)

råder förbud mot insättning i annat än
ett tomt djurutrymme som rengjorts
och desinficerats. På detta sätt minskas
risken att en infektion förs vidare. För
att minimera smittspridning är det bäst
att bara hålla höns i samma ålder på en
anläggning, men i verkligheten har de
flesta värphönsanläggningar flera avdel-
ningar och hus med höns i olika åldrar
för att jämna ut äggproduktionen under
året. Då blir fungerande smittskydds -
rutiner extra viktiga. Detsamma gäller
när hönsen har tillgång till utevistelse
(Figur 1).
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FIGUR 1. Gott smittskydd förebygger sjukdomar i fjäderfäbesättningar. I rastgården till-
kommer ökade risker i form av t ex smittspridning med vilda fåglar och gnagare. Vatten-
samlingar gynnar bakterier och parasiter.
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HYGIENGRÄNSER
En av de viktigaste smittvägarna för
mikroorganismer i hönsbesättningar är
via människor som går in till djuren.
Fungerande hygienbarriärer är därför av
största vikt oavsett inhysningssätt och
om hönsen har tillgång till utevistelse
eller inte. På en värphönsanläggning
betraktas förrummet/packrummet, djur-
 utrymmet, verandan och rastgården som
det rena området och allt utanför som
orent. När man går in i förrummet, som
på värphönsanläggningar ofta också ut -
gör packrum där äggen hanteras, passe-
ras först en yttre hygiengräns. Där hängs
ytterkläder av och skobyte sker. För att
komma in i djurutrymmet passeras sedan
en inre hygienzon där personal och
besökare ska tvätta händerna, byta skor
och ta på sig skyddskläder innan de 
passerar den inre hygiengränsen. Hygien-
gränserna består oftast av en fysisk bar-
riär (planka eller bänk) som ska vara 
tydligt markerad och tät mot golvet
(Figur 2). Yttre och inre hygienbarriärer
måste respekteras av alla, dvs inte bara av
personal utan även av besökare såsom
inspektör, rådgivare, hantverkare, veteri-
när och äggtransportör.

Besök in i djurutrymmena bör undvi-
kas och därför blir det allt vanligare med
ett inspektionsfönster mellan förrum
och djurutrymme som möjliggör för
besökare att se djuren utan att gå in till
dem. En karenstid på 48 timmar efter
ett tidigare fjäderfäbesök rekommende-
ras. Besökare, inklusive veterinärer, som
har egna hobbyhöns hemma utgör en
särskild risk eftersom endemiska smitt -
ämnen kan finnas i en hobbyflock utan
att djuren visar sjukdomssymtom. Besö-
kare ska helst inte nyligen ha besökt en
grisbesättning eftersom t ex rödsjuke -
bakterier (Erysipelothrix rhusiopathiae)
sannolikt kan spridas mellan grisar och
höns (6). Vid skötsel och besök i flera
avdelningar på en anläggning ska man
gå från yngre till äldre hönsflockar i
turordning. Ibland är det dock nödvän-
digt att frångå denna princip i samband
med ett pågående sjukdomsutbrott eller
om det finns kvalster eller spolmask i en
flock men inte i de andra. På anlägg-
ningarna arbetar man också aktivt med
att förhindra att vilda fåglar och gnagare
tar sig in i stallarna.

De flesta anläggningar som finns i

Sverige är i gott skick med hela och täta
byggnader. Exempel på svaga punkter
där det är svårt att få tätt är där gödsel-
bandet eller gödselskruven går ut ur
byggnaden, öppningar till veranda och
rastgård samt ventilationsdon. Eftersom
gnagare undviker öppna ytor ska det fin-
nas en så kallad frizon utan föremål och
vegetation runt stallarna. Dessutom ska
ytor under och kring silos hållas rena
från foderspill och hönsen ska inte
utfodras utomhus. De flesta producen-
ter har avtal med ett skadedjursbekämp-
ningsföretag.

VACCINATION
Ett väl genomtänkt vaccinationspro-

gram är en nödvändig förutsättning för
god hälsa och djurvälfärd och låg läke-
medelsförbrukning i kommersiella värp-
hönsbesättningar. Ett välkänt exempel
på en smitta som effektivt förebyggs
genom vaccination är Mareks sjukdom,
som innan det första vaccinet blev till-
gängligt under 1970-talet ofta orsakade
hög mortalitet i hönsflockar (4). Jämfört
med de flesta andra länder är Sverige
fritt från flera allvarliga hönssjukdomar
och därför används det förhållandevis få
vacciner till fjäderfän i vårt land. Detta
är en stor fördel eftersom det innebär
lägre vaccinkostnad och arbetsinsats och
begränsar den påfrestning för fåglarna
som uppstår till följd av vaccinadmi -

➤

12 N U M M E R  12 • 2017 S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G

VETENSKAP

FIGUR 2. Vid den inre hygiengränsen byter man skor och tar oftast på sig överdragskläder.
Gränsen ska vara tydligt markerad som på bilden.

FO
TO

: A
LE

X
A

N
D

RA
JE

RE
M

IA
SS

O
N
, S

V
EN

SK
A

Ä
G

G
.

SVT 12 2017 HI:Layout 1  17-11-11  10.58  Sida 12



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  12 • 2017 13

nistrering (infångning och hantering 
av djuren följt av injektion), påverkat
immunförsvar och risk för biverkningar.

Vaccinationsprogram för värphöns 
i Sverige
Ett typiskt svenskt vaccinationsprogram
för värphöns visas i Tabell 1. Nykläckta
värphönskycklingar och unghöns vacci-
neras rutinmässigt i Sverige för att före-
bygga sjukdom (Mareks sjukdom, kocci -
dios (Eimeria spp, gäller inte höns i
inredd bur) och IB (infektiös bronkit)).
Vaccination utförs dessutom för att före-
bygga sänkt äggproduktion och/eller
nedsatt skalkvalitet till följd av infektion
med aviärt encefalomyelitvirus (AEV,
picornavirus) och IB-virus. Samtliga
vacciner som rutinmässigt används till
värphönskycklingar och unghöns är
levande och kan därför administreras till
hela flocken via t ex dricksvattnet eller
som spray (Tabell 1). Vaccinet mot
Mareks sjukdom utgör ett undantag
eftersom det injiceras innan den ny -
kläckta värphönskycklingen lämnar
kläckeriet. Vaccination utförs på kläcke -
riet av kläckeripersonalen respektive per-
sonalen på unghöns- eller värphöns -
anläggningen, som regel utan veterinär
närvaro. Under de senaste åren har
användningen av vaccin mot IB under
produktionsperioden minskat avsevärt 
i Sverige (9), vilket sannolikt innebär att
många besättningar idag saknar immu-
nitet.

Vacciner mot bakteriella sjukdomar
På gårdar där hönsen drabbats av
utbrott av rödsjuka (Erysipelothrix rhu-
siopathiae) eller aviär pasteurellos/höns -
kolera (Pasteurella multocida subsp mul-
tocida) vaccineras oftast kommande
flockar i samband med insättning (Figur
3). Vaccination kan vidare vara ett alter-
nativ till antibiotikabehandling eller
avlivning av flocken i samband med
akuta utbrott (6). Vaccination förekom-
mer också mot Escherichia coli. Dessa
vacciner innehåller inaktiverat sjukdoms-
agens och administreras genom injek-
tion. Vid vaccination i samband med
insättning vaccineras hönorna när de
anländer till gården. Vaccinationen ut -
förs av djurägare och djurskötare, ibland
med hjälp av inhyrd personal. Vi rekom-
menderar att en veterinär är närvarande.
Vid ett akut utbrott måste hönorna först
fångas in, vilket kan vara svårt och 
tidskrävande och utsätter hönorna för
stress. Branschorganisationen Svenska
Ägg har nyligen tagit fram ett informa-
tionsmaterial om användning av injek-
tionsvacciner i värphönsbesättningar
(10).

OFFENTLIG KONTROLL
Hönshälsokontrollprogrammet
Värphönsens hälsostatus grundläggs
redan bland avelsdjuren hos de interna-
tionella avelsföretagen genom att de
garanterar frihet från vissa sjukdomar, 
t ex Mycoplasma gallisepticum och aviärt

lymfom/sarkomvirus (retrovirus). För-
äldradjur (parents) importeras som 
daggamla till Sverige och hålls under
karantänliknande förhållanden tills de
friförklarats avseende olika smittämnen
inklusive Salmonella. Flockarna ansluts
därefter till Hönshälsokontrollprogram-
met (Statens jordbruksverks föreskrifter
om obligatorisk hälsoövervakning av 
fjäderfä, SJVFS 2010:58, K20). I detta
program tas blodprover med regelbundna
intervall för serologiska tester med sär-
skilt fokus på sådana smittämnen som
kan spridas vertikalt (via ägg) till nästa
generation. Kontrollprogrammet är
obligatoriskt för anläggningar med
kommersiella avelsdjur (parents och
grandparents) av arterna tamhöns och
kalkon som levererar kläckägg till kläcke -
rier som producerar ≥50 000 daggamla
kycklingar per år. Programmet innehål-
ler, förutom provtagningskrav, även
regler för lokaler, hygien, hälsoövervak-
ning och skötsel. Efterlevnaden kontrol-
leras av officiella veterinärer.

Obligatorisk salmonellakontroll
Sedan 1994 är det obligatoriskt att ta
prov för salmonellaundersökning på
anläggningar med mer än 200 värphöns
och även på mindre anläggningar om de
säljer ägg till detaljhandeln eller föräd-
lingsindustrin. Enligt nuvarande pro-
gram ska provtagning ske var 15:e vecka
från det att hönorna är mellan 22 och 26
veckor gamla. Provtagning görs dess - ➤
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Tabell 1. EXEMPEL PÅ VACCINATIONSPROGRAM FÖR UNGHÖNS OCH VÄRPHÖNS I SVERIGE. MA-STAM=MASSACHUSETTS-STAM

Ålder Smittämne/sjukdom Vaccintyp Administrationssätt Kommentar

0 dygn Mareks sjukdom Levande Injektion Utförs på kläckeriet

Cirka 1 vecka Koccidios (Eimeria spp) Levande1 Oralt Ej till höns som ska inhysas 

i inredd bur

3–4 veckor Infektiöst bronkitvirus (IBV, Ma-stam) Levande Dricksvatten/spray -

6–8 veckor Infektiöst bronkitvirus (IBV, stam 4/91) Levande Dricksvatten/spray -

12 veckor Aviär encefalomyelit (AEV) Levande Dricksvatten -

11–13 veckor Infektiöst bronkitvirus (IBV, Ma-stam) Levande Dricksvatten/spray -

Leverans av unghöns till produktionsanläggningen

Var 7–10 vecka Infektiös bronkit (IBV, Ma-stam/4/91). Levande Dricksvatten/spray En gång under produktions-

perioden ersätts Ma-stam av 

stam 4/91 (> 27 veckors ålder)

1 Vaccineras med brådmogna oocystor av samtliga sju arter av Eimeria spp.
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utom i unghönsflockar två veckor före
leverans och i värphönsflockar inför
slakt. Kontrollen regleras i Statens jord-
bruksverks föreskrifter om obligatorisk
salmonellakontroll av fjäderfän, SJVFS
2007:19, K104. Vid fynd av Salmonella
avlivas hela flocken oavsett serotyp och
staten ersätter maximalt 50 procent av
förlusterna.

Fågelinfluensaövervakning
År 2002 infördes övervakning avseende
förekomst av aviära influensavirus av
subtyp H5 och H7 i EUs samtliga med-
lemsländer. För att resultaten av över-
vakningen ska vara möjliga att jämföra

mellan EU-länderna styrs programmet
av riktlinjer i ett beslut från EU-kom-
missionen (2010/367/EU). Inom ramen
för programmet tas blodprov vid slakt
från cirka 90 svenska värphönsflockar
årligen. Av dessa flockar är cirka 60 fri-
gående inomhus eller inhysta i inredda
burar medan resterande flockar är ekolo-
giska eller frigående med utevistelse (7).

BRANSCHENS EGENKONTROLL 
Omsorgsprogrammet
1995 tog branschorganisationen Svenska
Ägg initiativ till ett frivilligt kvalitetspro-
gram, det så kallade Omsorgsprogram-
met. Syftet med programmet är att

garantera efterlevnad av svensk lagstift-
ning, god djurhälsa, god djurhållning
och hög äggkvalitet. Programmet utvär-
derades och godkändes av Jordbruksver-
ket år 2000 och låg till grund för dis-
pensprogrammet för oinredda burar
under omställningen till inredda burar
eller en-/flervåningssystem (11).

Omsorgsprogrammet består av be -
siktningskontroller, inrapportering av
egenkontroller/stalldeklaration samt råd-
 givning och förslag till förbättringsåt -
gärder vid behov eller på förfrågan från 
djurägaren. Programmet är öppet för
alla djurägare verksamma inom svensk
äggproduktion, såväl äggproducenter
som unghönsuppfödare. Vid besiktning
kontrolleras 25 punkter som omfattar
bland annat anläggningens kondition,
skötselrutiner, förebyggande smittskydd
och stallklimat (Figur 4). Förekomst av
röda hönskvalster kontrolleras i stallet
samt provtagningsrutin för tarmmask
noteras.

Djurens kondition vid besöket (hull,
befjädring, förekomst av hack- och fot -
skador med mera) bedöms enligt ett
standardiserat protokoll på flocknivå.
Efterlevnad av reglerna för utevistelse
och besiktning av rastgård ingår i dags -
läget inte i omsorgsprogrammet. För att
godkännas måste en anläggning uppnå
minst 80 procent av maxpoängen och
uppnå minimipoäng på vissa kritiska
kontrollpunkter, exempelvis ammoniak-
nivå. Godkänd besiktning inom om -
sorgsprogrammet är idag ett krav på ägg-
producenter hos alla större packerier i
Sverige och godkännande krävs även i
Svenska Äggs certifiering som tas i bruk
under 2017. Utöver detta finns en
koppling till beläggningsgrad för ung-
höns och värphöns i flervåningssystem,
se kommande stycke. I dagsläget besikti-
gas alla anslutna anläggningar var tredje
hönsomgång när hönsen är mellan 45
och 65 veckor gamla. Kontrollerna görs
av någon av de tre rikslikare som arbetar
för branschorganisationen. Nybyggda
anläggningar ska besiktigas av såväl läns-
styrelsens förprövare som av en rikslikare
innan de första hönsen får sättas in. 
Därefter gör rikslikaren en uppföljande 
kontroll av skötselrutiner och hönsens
kondition när hönsen är mellan 45 och
65 veckor gamla. I mars 2017 var 94
procent av landets värphönsplatser och

➤
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FIGUR 3. På en del gårdar vaccineras blivande värphöns mot rödsjuka i samband med 
insättning. Vaccinet mot rödsjuka administreras subkutant till varje individuell unghöna.
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80 procent av alla unghönsplatser an -
slutna till omsorgsprogrammet (Svenska
Ägg, opublicerade data 2017).

Omsorgsprogrammets koppling till 
flervåningssystem
När flervåningssystemen godkändes i
Sverige 1998 var problemen med exem-
pelvis fjäderplockning och dödlighet
omfattande (5). Jordbruksverket beslöt
därför att beläggningsgraden i flervå-
ningssystemen skulle knytas till besikt-
ningsutfallet i branschorganisationens
omsorgsprogram. Enligt Rådets direktiv
(Europeiska Unionen) om miniminormer
för skyddet av värphöns (1) är högsta
tillåtna beläggningsgrad i system med
frigående värphöns nio värphöns/m2

tillgänglig area exklusive redesyta. Med
tillgänglig yta avses, för hönsen, ständigt
tillgänglig golvyta och våningsplan bre-
dare än 30 cm med gödseluppsamling.
EU-direktivet införlivades i de svenska
djurskyddsföreskrifterna 2002 och är
sedan dess norm för envåningssystem,
oavsett utfall i omsorgsprogrammet. 

För flervåningssystemen valde Jord-
bruksverket att bibehålla kravet på att
beläggningsgraden ska vara beroende 
av besiktningsresultatet i omsorgspro-
grammet. Tillåten beläggning kan därför
variera mellan 7 och 9 höns/m2 tillgäng-
lig area för värphöns. Besiktningsutfall i
flervåningssystem rapporteras halvårsvis
till Jordbruksverket och i juli 2016 hade
75 procent av de besiktigade värphöns-
anläggningarna en beviljad be läggning
på 8,7–9 höns/m2 tillgänglig area. Även
för unghöns i flervåningssystem är be -
läggningsgraden knuten till utfallet i
omsorgsprogrammet. Här kan belägg-
ningen variera från 10–20,2 unghöns/
m2 tillgänglig area. I juli 2016 hade 70
procent av de besiktigade unghönsan-
läggningarna en beviljad beläggning på
19,6–20,2 unghöns/m2 tillgänglig yta
vid 15 veckors ålder.

I april 2017 gick en reviderad version
av djurskyddsföreskrifterna ut på remiss,
där föreskriften delats upp i djurslags visa
författningar och där beläggningen för
värphöns och unghöns i flervåningssys-
tem inte längre är knuten till utfallet i
omsorgsprogrammet. I stället föreslås
beläggningen 9 höns/m2 tillgänglig yta
eller 20 unghöns/m2 tillgänglig yta vid
15 veckors ålder, vara knuten till åtta 

i föreskriften angivna krav. Dessa krav
omfattar bland annat anslutning till det
frivilliga salmonellakontrollprogammet
och Hälsokontroll spolmask men också
ströbäddens kvalitet och hönsens kondi-
tion. Utfallet av detta förslag är i dags -
läget (september 2017) inte klart.

Frivilliga salmonellakontroll-
programmet
2008 övertog branschorganisationen
Svenska Ägg ansvaret från Jordbruksver-
ket för den frivilliga och förebyggande
hälsokontrollen avseende salmonella hos
värphöns (programmet startade 1995).
Programmets syfte är att förhindra sal-
monellainfektion och minimera sprid-

ningsrisken mellan besättningar, djurut-
rymmen och till människa. En positiv
indirekt effekt är att programmet sanno-
likt även reducerar risken för spridning
av andra smittämnen.

Programmet är öppet för djurägare
som är verksamma inom svensk äggpro-
duktion under förutsättning att deras
anläggning uppfyller kraven för godkän-
nande. Programmet omfattar alla enligt
svensk lagstiftning godkända produk-
tionsformer utom besättningar med 
utevistelse, och inkluderar hela produk-
tionskedjan (föräldradjur, unghönsupp-
födning och värphöns). I programmet
görs en årlig besiktning av anläggningen
av besättningsveterinären. Vid den årliga ➤
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FIGUR 4. I samband med besiktning i branschorganisationen Svenska Äggs omsorgspro-
gram görs bland annat kontroller av stallmiljön.
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besiktningen kontrolleras bland annat
frizoner, gnagar- och fågelsäkerhet samt
smittskyddsrutiner. Oftast görs detta i
samband med den obligatoriska salmo-
nellaprovtagningen enligt vilken en
provtagning årligen ska utföras av en
veterinär (SJVFS 2007:19, K104).
Utöver besiktning av anläggningen kon-
trolleras resultatet av den årliga mikro-
biologiska analysen av djurens dricks -
vatten om gården har egen brunn, och
att provtagningarna inom den obligato-
riska salmonellakontrollen har utförts.
Om icke värmebehandlad spannmål
används vid utfodring ska berörda
fodersilos provtas avseende Salmonella. I
de produktionsformer som programmet
var öppet för, var i mars 2017 96 pro-
cent av unghönsplatserna och 94 pro-
cent av värphönsplatserna anslutna.
Besättningar som är anslutna och god-
kända i det frivilliga salmonellakontroll-
programmet är berättigade till en högre
ersättning från staten (70 %), vid på -
visad salmonella jämfört med icke an -
slutna besättningar som maximalt ersätts
till 50 procent.

Hönsbesättningar med utevistelse
2009 startade Svenska Ägg tillsammans
med ett försäkringsbolag ett frivilligt sal-
monellakontrollprogram för värphöns
med utevistelse, eftersom dessa besätt-
ningar inte kan anslutas till det av Jord-
bruksverket godkända frivilliga kontroll-
programmet för värphöns. Programmet
bygger på samma regler som det frivilliga
programmet för höns som hålls inom-
hus men har specifika tilläggsregler för
rastgård och veranda. Högre ersättning
beviljas inte från staten. Däremot finns
det en möjlighet till ökad ersättning via
försäkring. Programmet är granskat och
godkänt av Jordbruksverket. I mars 2017
var 62 procent av värphönsplatserna med
utevistelse anslutna till programmet. Den
lägre anslutningsgraden jämfört med
programmet för besättningar som hålls
inomhus beror delvis på att inte alla
anläggningar uppfyller de byggnadstek-
niska kraven i programmet. Exempelvis
måste stallet ha en veranda med gjuten
platta.

Hälsokontroll spolmask
Svenska Ägg driver sedan april 2009
programmet Hälsokontroll spolmask.

Det är ett frivilligt och förebyggande
program med syfte att begränsa sprid-
ning och infektionstryck av spolmask
(Ascaridia galli) i föräldradjurs-, ung-
höns- och värphönsbesättningar. Pro-
grammet innehåller riktlinjer för prov-
tagning, avmaskning och sanering. Enligt
programmet ska uppfödaren ta gödsel-
prov senast tre veckor före leverans av
unghönsen till äggproducenten. Anslutna
värphönsbesättningar ska ta gödselprov
för parasitundersökning när hönsen är
35–40 veckor gamla. Vid förekomst av
spolmaskägg avmaskas hönsen efter
samråd med veterinär som bedömer
behovet baserat på parasitbörda och
eventuell produktionsstörning och kli-
niska symtom. I mars 2017 var 83 pro-
cent vardera av unghönsplatserna och
värphönsplatserna anslutna (Svenska
Ägg, opublicerade data 2017).

HANTERING AV VÄRPHÖNS EFTER
AVSLUTAD PRODUKTION
Med ökad ålder hos hönsen sjunker ägg-
produktionen och skalkvaliteten försäm-
ras. Till slut är produktionen så låg och
äggskalen så tunna att det inte längre är
lönsamt att behålla flocken. I vissa län-
der tvångsruggas värphöns och kan då
hållas ytterligare en eller två produktions -
cykler (2) men detta görs i praktiken
inte i Sverige. Hos flera avelsföretag sker
en aktiv selektion för att förlänga pro-
duktionsperioden med bibehållen hög
äggproduktion, skalkvalitet och djurhälsa.
I den nulägesanalys Svenska Ägg genom-
förde under våren 2015 framgick att
slaktåldern varierade mellan 75 och 93
veckor (9). Även under 2016 varierade
slaktåldern men målet är fortsatt att
kunna behålla hönsen till 100 veckors
ålder (Svenska Ägg, opublicerade data,
2017).

Godkända metoder för slakt och
avlivning av värphönsflockar i Sverige är
slakt på slakteri, avlivning med kol -
dioxid (CO2) i en mobil flödeskontainer
(kallad tunnel i svensk lagstiftning) eller
avlivning med koldioxid i stallet. Olika
avlivningsmetoder för fjäderfäflockar i
samband med sjukdomsutbrott har tidi-
gare beskrivits i Svensk Veterinärtidning
(3).

Slakt på slakteri
Det finns idag två större slakterier som

slaktar värphöns i Sverige, ett i Skåne
och ett i Västergötland. En mindre
andel värphöns transporteras till norra
Tyskland för slakt. Inför slakt lastas
värphönsen manuellt i transportlådor
och körs på lastbil till slakteriet. På slak-
teriet hängs varje höna upp på slaktlin-
jen genom att fötterna träs i byglar.
Elbedövning sker sedan genom att
hönans huvud kommer i kontakt med
ett strömförande vattenbad. Efter be -
dövning öppnas halskärlen med ett snitt
och hönan avblodas. Köttet från värp-
höns som slaktas på slakteri i Sverige
säljs som kokhöns, används som råvara 
i livsmedelsindustrin i Sverige eller i
utlandet.

Avlivning på gården
Ett alternativ till slakt på slakteri är en
mobil anläggning på gården som tagits
fram i Danmark. Hönsen placeras på ett
transportband som passerar genom ett
slutet utrymme med koldioxid (flödes-
kontainer) i så hög koncentration att de
dör (Figur 5). Därifrån transporteras de
vidare till en kvarn och syra tillsätts för
att sänka pH-värdet. De nermalda hön-
sen används för tillverkning av mink -
foder i Danmark. Fördelen med denna
metod är att hönsen inte behöver trans-
porteras till slakteriet. Nackdelarna är
att hönsen måste fångas in manuellt 
och bäras till avlivningsenheten, och att 
köttet inte kan användas som livsmedel.
Djuren kontrolleras av en veterinär
innan avlivningen för att säkerställa att
de är friska. En veterinär ska även närvara
den första timmen under avlivningen
för att kontrollera att allt fungerar som
det ska och att djurskyddet upprätthålls.

En annan metod är att avliva hönsen
med koldioxid i stallet. Gasen, som leve-
reras i tankbil, sprutas in i stallet i kom-
primerad form genom ett speciellt inför-
selrör. Koldioxiden sprider sig i huset
och värphönsen blir snabbt medvetslösa.
När koldioxidkoncentrationen stiger
ytterligare dör hönorna. Fördelen med
denna metod är att djuren inte behöver
fångas in och transporteras till slakteri.
Nackdelen är att köttet inte kan använ-
das som livsmedel eller djurfoder. Det
finns också en risk att koldioxiden, som
är en tung gas, kan spridas via t ex göd-
selkulvertar till angränsande stall och
andra byggnader, vilket utgör en poten-
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tiell risk för såväl höns som personal.
Noggrann tätning är därför nödvändig.
En veterinär ska alltid närvara för att
kontrollera djuren före, under och efter
avlivningen. Denna metod används
främst när alternativ saknas. Koldioxid-
avlivning i stallet används dessutom för
avlivning i samband med sjukdomsut-
brott eller vid salmonellainfektion. Ny -
byggda hönsstallar utrustas idag med
införselrör för avlivning redan vid bygg-
nationen.

Fördelning mellan slakt och 
avlivning
2014 slaktades eller avlivades cirka 5,7
miljoner värphöns i Sverige (Svenska
Ägg, opublicerade data 2015). Av dessa
höns slaktades cirka 3,6 miljoner i 
Sverige, cirka 200 000 värphöns expor-
terades för slakt till norra Tyskland,
750 000 avlivades med koldioxid i mobil
flödeskontainer på gården och resteran-
de 1,1 miljoner avlivades med koldioxid
i stallet.

SAMMANFATTNING
Svenska värphöns har ett gott hälsoläge i
ett internationellt perspektiv. Trots en
relativt hög djurtäthet och allt större
flockar är sjukdomsutbrotten förhållan-
devis få. Antibiotikaanvändningen är
mycket låg och vaccinationsprogrammet
innehåller endast ett fåtal vacciner.
Detta är till stor del ett resultat av ett
gediget smittskyddsförebyggande arbete
som pågått på gårdarna under många år.
Friska djur behöver inte behandlas och
avsaknaden av smitta minskar vaccina-
tionsbehovet. Några nycklar till fram-
gången är det förebyggande arbetet
genom exempelvis Hönshälsokontroll-
programmet, uppföljningar via årliga
be sök inom det Frivilliga salmonella-
kontrollprogrammet och de återkom-
mande besöken i Svenska Äggs omsorgs-
program. För höns och unghöns i 
flervåningssystem, där omsorgsprogram-
mets utfall styr stallets beläggningsgrad,
innebär detta i praktiken att ett gott
smittskydd medger ett ökat antal djur.

Övervakning av exempelvis fågelinfluen-
sa, salmonella och spolmask via offentlig
kontroll eller branschprogram gör också
att bekämpning eller behandling kan
sättas in i ett tidigt skede, vilket minskar
omfattningen av ett utbrott. Här är en
nära dialog mellan näring, besättnings-
veterinär och myndigheter av stor vikt
för ett lyckat arbete.

UTMANINGAR
Den svenska äggnäringen är i ständig
förändring. Det innebär att det behövs
en kontinuerlig utveckling av det före-
byggande arbetet för att svenska värp-
höns och unghönsbesättningar ska
behålla sin goda hälsostatus. En förlängd
produktionsperiod, ökad andel besätt-
ningar med utevistelse och ökat smitt-
tryck genom t ex global spridning av
aviära influensavirus och infektiöst
bronkitvirus är några av dagens realite-
ter. En allt större icke-kommersiell/små-
skalig fjäderfäsektor utanför offentlig
och branschegen kontroll är andra fak- ➤

FIGUR 5. Ett alternativ till slakt på slakteri är avlivning på gården i flödeskontainer med koldioxid.
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torer som redan påverkar eller kan
komma att påverka nuvarande rutiner
för smittskyddsförebyggande arbete och
behov av kontroll. 

I en avslutande artikel (del 3) kom-
mer vi att beskriva några av de utma-
ningar som den svenska äggnäringen
arbetar med.

SUMMARY
Egg production in Sweden after
the change to alternative housing
systems, part 2. Biosecurity, control
programs and slaughter
The health and welfare status of Swedish
laying hens are favourable in an interna-
tional perspective. Despite the high
stocking density in non-caged hen flocks
(7–9 hens/m2 available area), increasing
flock sizes, longer production periods
and limited use of vaccines, the number
of disease outbreaks is relatively few.
This is a result of extensive preventive
work, including on-farm biosecurity
routines, and control programs coordi-
nated either by the industry or by
governmental authorities.

The Swedish Egg Association’s animal
welfare program was developed in order
to monitor animal health and welfare
during the transition period when con-
ventional cages were replaced by alter -
native housing in the 1990s. Later, it
became a requirement for those produ-
cers who wanted a stocking density of 
9 laying hens/m2 available area in aviary
systems. The checklist contains 25 con-
trol points divided into farm design and
condition, biosecurity, indoor climate
and animal condition. In March 2017,
94 % of all commercial laying hens and

80 % of all commercial pullets were in -
cluded in this program.

In addition to mandatory salmonella
sampling for all laying hen farms, there
is a voluntary salmonella control pro-
gram that was started in 1995 by the
Swedish Board of Agriculture and taken
over by the Swedish Egg Association in
2008. It focuses on the on-farm bio -
security and the prevention of spread
between houses and farms. An inspec-
tion is performed annually by a veteri-
narian. In March 2017, 96 % of all pul-
lets and 94 % of all laying hens were 
in cluded in the program. Affiliated
farms are eligible for higher economic
compensation in case Salmonella spp is
found. Since 2009, there is also a volun-
tary salmonella control program for 
laying hens with access to outdoor areas
and pasture.

The purpose of the helminth control
program is to limit the spread of hel-
minth infection (in particular Ascaridia
galli ) among houses and different farms.
It includes faecal sampling of pullets
before transfer to production farms and
of laying hens when they reach 35 to 40
weeks of age. The program was started
by the Swedish Egg Association in the
spring of 2009. In March 2017, 83 % of
both pullets and laying hens were affilia-
ted.

At end of lay, Swedish laying hens are
slaughtered at abattoirs or euthanized
with CO2. In 2014, 67 % of the laying
hens were slaughtered and used for
human consumption. Euthanasia with
CO2 at the farms is either performed in
the houses or in a mobile closed contai-
ner. Laying hens that are euthanized in

the mobile closed container are used as
mink feed.
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Längtar du till fjälls?
Välkommen till Fjällveterinären – en liten 
smådjursklinik belägen i natursköna norra 
Jämtland. Två veterinärer ska nu bli tre och 
vi söker dig som vågar prova något nytt. 

Läs mer om oss, verksamheten 
och tjänsten på vår hemsida.
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