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Med vänlig hälsning 

Bengt Ingerstam  ordförande 
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Köp därför bara riktigt märkta ägg. 
   Vad som ska stå på förpackningen framgår av bil-
den nedan, hämtad från Livsmedelsverkets folder 
”Märkning av hönsägg” (pdf-fil). Vid lösviktsförsäljning 
ska vissa uppgifter finnas klart exponerade vid äggen, 
nämligen 3,4,5,7 och 8. 

Debatten om att släppa burhönorna fria är nästan 
15 år gammal och det ena sveket efter det andra 
har vi upplevt. Nu är en milstolpe passerad och från 
den 1 januari gäller exakta regler för märkning. Vis-
serligen är inte märkningen obligatorisk men man 
får inte sälja ägg av kvalitetsklass A utan märkning. 
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På förpackningen ska produktionssystem anges: 
• Ägg från utehöns 
• Ägg från frigående höns inomhus 
• Ägg från burhöns (gäller inredda burar av nyare 
konstruktion)  

De gamla burhönsen levde i oinredda trånga burar, 
utan möjlighet till naturligt beteende, och i sådan an-
läggningar får inte produceras ägg längre i Sverige, 
men det förekommer och rättsmaskineriet mal lång-
samt. Några dispenser ges inte längre. Däremot kan 
import förkomma. Självklart undviker vi konsumenter 
att köpa sådana. Ägg är ändå ett så otroligt billigt livs-
medel med tanke på näringsinnehållet och den full-
värdiga näringen att vi har råd att välja kvalitet och 
hänsyn till de verkliga äggproducenterna 

    hönorna.  

Enskilda ägg skall vara märkta 
enligt bilden till höger, också 
den hämtad ur Livsmedelsver-
kets folder.	 
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Forts. om märkning 

Äggen ska dessutom vara klassificerade efter vikt: 
XL – mycket stora, 73 g eller mer 
L – stora, 63-73 g 
M – medelstora, 53-63 g 
S – små, från 43 g  

Prismärkningen är ett problem för sig. Dels packas ägg i 6,10,12,15,18 och 24 ägg. Storleksklasserna är 4 
och därför kan det vara svårt att ha koll på vad man betalar för. Kilopriser är alltid ett exakt mått, men enligt en 
överenskommelse med Konsumentverket ska ett jämförpris per styck uppges. Håll då i minnet att vikten varie-
rar.   Kräv att kilopris ska anges utöver annan föreskriven information. 	

���� 	�� � 	��� 	� � � 	� �	� � � 	

Näst bästa rådet: 
   Som andra alternativ kan du köpa ägg från frigående hönor (märkta med 1SE för frigående med tillgång 
till utevistelse eller 2SE för frigående inomhus). I lösvikt eller packade hittar du priser i genomsnitt på 
1:75 kr/ägg = 28 kr/kg. Hos ICA har vi hittat priser ner till 19:90 kr/kg för lösvikt och hos COOP i 6-pack 
ända upp till 40:61 kr/kg. Variationen är tydligen större i handeln än priserna från producenterna. 

Undvik: 
   Burägg från s k inredda burar (märkta med 3SE), godkända men inte accepterade av konsument- och 
djurskyddsorganisationer. Skillnaden vi hittat i priser är inte av intresse jämfört med frigående, (mellan 23 kr och 
30 kr/kg). Eftersom osäkerhet råder om att gamla burägg också märks med 3SE, så undviker vi alla burägg. 

Bojkotta:  
   ägg från gamla FÖRBJUDNA oinredda burar (omärkta ägg!). Kommer att kollas av SLV mera nu, men vi konsumenter kan ju ta bort dem 
från marknaden med en gång! De finns på bl a WILLY:s som då kallas Ekonomiägg, 24 ägg för 25:90 (1:08 kr/ägg (S-M) = 19:07 kr/kg vid 
skyltad vikt 1,358 kg.  På vissa ICA Maxi lär de också förekomma, även i servicebutiker (där märkningen är helt oacceptabel). Prisskillnaden 
mellan dessa ägg och ägg från frigående hönor motiverar inte att gynna olaglig äggproduktion.  
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