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Medborgarförslag om att Kalmar kommun 
omedelbart ska sluta köpa och använda 
ekologiska ägg 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
9 april 2017 ska utgöra svar på medborgarförslag om att Kalmar kommuns 
kostenhet ska sluta och använda ekologiska ägg. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Bakgrund 
Staffan Ljungar föreslår i ett medborgarförslag från den 26 januari 2017 att 
Kalmar kommun omedelbart ska sluta köpa och använda ekologiska ägg fram 
tills halterna av PCB och dioxiner gått ner till de halter som finns i 
konventionella ägg. 

Yttrande 
Kalmar kommun har ett mål om att 30% av inköpta livsmedel ska vara 
ekologiska 2020. Ett nationellt mål på 25% ekologiska livsmedel inom offentlig 
konsumtion har funnits sedan 2010, och ett nytt nationellt mål är satt om 60% 
till år 2030. Kalmar kommun köper in ekologiska ägg för värna om djurskydd 
och minska miljöpåverkan. Mängden ägg som konsumeras inom skola och 
förskola i Kalmar kommun är ca 20 ägg per person och år, dvs. i medeltal 
mindre än ett halvt ägg per person och vecka. 
 
Livsmedelsverket tar regelbundna prover på svenska livsmedel, däribland ägg. 
Proverna visar att dioxiner och dioxinlika PCB:er förekommer i högre halter i 
ekologiska ägg än i andra ägg. Kontrollen indikerar även att halterna har ökat 
över tid. Livsmedelsverket uppmanade därför branschen att undersöka vad 
ökningen berodde på och vidta åtgärder. Livsmedelsverket ansåg inte att 
konsumentråd (dvs. att avråda från konsumtion av ekologiska ägg) var 
proportionerligt eftersom man kunde se att den totala äggkonsumtionen bidrog 
väldigt lite till det totala dioxinintaget hos normalbefolkningen.  
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Värphöns behöver vissa aminosyror tillsatta till fodret. I konventionell 
äggproduktion tillsätts syntetiskt framställda aminosyror. Detta är inte tillåtet i 
ekologisk uppfödning, utan där används fiskolja istället. Branschen 
identifierade fiskoljan som orsaken till dioxinhalterna, och tog fram ett 
åtgärdspaket.  
 
Åtgärder genomförs nu hos äggproducenterna i form av ett nytt foderprogram 
som varit igång sedan årsskiftet. Programmet innebär minskad mängd fiskolja 
samt en annan fördelning av fiskoljan över hönans livslängd. De första 
proverna som tagits efter att det nya foderprogrammet införts visar att 
åtgärderna ger verkan. Senare under våren 2017 ska prover tas i stor skala.  
 
Kalmar kommun har de senaste månaderna haft en tät dialog med leverantören 
av ägg, och följt utvecklingen noga. Alla prover i branschen ligger klart under 
gränsvärdena, inklusive hos kommunens leverantör. Kommunens leverantör 
följer foderprogrammet. De första proverna från det nya foderprogrammet 
som införts på bred front i branschen visar en nedgång av halterna.  
 
Kalmar kommun anser, i likhet med Livsmedelsverket, att halterna i äggen 
måste gå ned. Kalmar kommun följer dock Livsmedelsverkets 
rekommendationer. Så länge Livsmedelsverket inte avråder från att äta 
ekologiska ägg, och så länge leverantören kan visa att halterna går stadigt nedåt, 
är kommunens uppfattning att vi kan fortsätta köpa ekologiska ägg. Utifrån 
den låga mängd ägg som konsumeras inom skola och förskola, och utifrån 
uppgifterna om att kommunens leverantörer inte har värden som ligger i 
överkant av det spann som Livsmedelsverket hittade, bedömer vi att det inte 
föreligger någon hälsorisk.  
 
Om halterna inte går ned i den takt man kan förvänta sig, eller om branschen, 
inklusive äggproducenter, fodertillverkare och utfärdare av kriterier för 
ekologiska ägg inte gör sitt yttersta för att komma tillrätta med problemet, kan 
Kalmar kommun omvärdera beslutet. 
 
 
 
 
 
Sara Gripstrand Jonas Sverkén  
strateg ekologisk hållbarhet kanslichef 
 
 
 
Bilaga: 
Medborgarförslag  
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