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Ica säljer egna emv-livsmedel med ägg från hönshållning som inte upp-
fyller den grundläggande svenska djurskyddslagstiftningen. Inte heller
uppfylls kraven i den svenska salmonellagstiftningen. Faktum är att
man inte ens säkerställer efterlevnad av EU:s hönslagstiftning.
Detta är ingenting som Ica berättar för konsumenterna och man klarar
inte heller av att ta fram fakta när frågor ställs.

”Förbjudna” ägg i Icas egna livsmedel
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Ica håller en hög svansfö
ring på sin hemsida när det

gäller skalägg. Så här stå
r det bland annat:

”För våra egna varum
ärken är minimikravet 

att

äggen kommer från fr
igående svenska höns.

 Här

hjälper vi dig att skilja 
mellan ägg och ägg.”

Tidningen Fjäderfä besl
öt att undersöka äggen

s

ursprung även i de äg
gprodukter som Ica säljer

under sina egna varumärken. Var och hur är d
essa

ägg producerade? 
Vi valde ut åtta olika livs

medel som innehåller ägg

i någon form och ställde 15 frågor k
ring hönshåll-

ningen som vi bad Ica att besvara m
ed avseende på

vart och ett av dessa livs
medel. Vilka produkter de

t

handlar om och vilka frågor vi stä
llde framgår på

sidan 13. 

Många obesvarade frågor
Efter att ha haft telefonko

ntakt med Ica:s pressavdel-

ning e-postade vi frågorn
a torsdagen den 17 janua

ri.

Vi bad att få frågorna s
kriftligen besvarade sen

ast

den 24 januari. Ica fick d
ärmed en hel vecka på sig.

När veckan hade gått had
e vi fått svar gällande ett

av livsmedlen, nämligen Ica Bernaisesås m
ed ägg-

gulepulver. Eller rättare
 sagt, Ica hänvisade o

ss

vidare till leverantören 
av produkten om vi ville

ställa frågor. Leverantöre
n uppgavs vara Källberg

s i

Töreboda. Någon dag se
nare fick Fjäderfä beske

det

att även Ica Basic Majonnäs med äggula samt Ica

salladsdressing med äggula hade Källbe
rgs som

leverantör.
När elva dagar hade gått

 fick vi svar från Ica gäl
-

lande Ica Pasta färsk F
ettucine, en produkt so

m

enligt förpackningen är 
producerad i Italien för 

Ica

AB. Bland svaren note
rade vi främst att äggen i

pastan kan komma från näbbtrimmade höns, en

åtgärd som den svenska djurskydd
slagen klart och

tydligt förbjuder. Frågor
 kring huruvida produkt

io-

nen i övrigt följer sven
ska lagar och normer, till

exempel om det finns krav på föns
ter i stallarna

respektive krav på maximal bullernivå fick vi ing
a

svar på. Inte ens frågan
 om ursprungsland kan till

fullo besvaras.

Tilltagande förvirring
Därefter tog vi kontakt 

med Källbergs, som enligt

informationen från Ica är lever
antör av de tre livs-

medlen Ica Bernaisesås med äggulepulver, Ica Bas
ic

Majonnäs med äggula samt Ica Salladsdressing med

äggula. Vi hänvisades ti
ll Mats Engdahl som dock

av förklarliga skäl visad
e sig vara helt okunnig 

när

vi ställde frågor om och kring äggprodukter
na i de

nämnda livsmedlen. 

Många oklarheter 

kring Icas ägg
Det är väldigt svårt att 

få besked från Ica om varifrån

äggen i deras livsmedel kommer, och hur hönshåll-

ning, djurskydd och sm
ittskydd ser ut. Detta tr

ots att

livsmedlen säljs under Icas e
gna varumärken. 

Förvirringen blir total
 när en av Ica uppgive

n leve-

rantör bestämt förnekar att man är leverantör. 

Fjäderfä ställde frågor
 gällande åtta olika liv

smedel

med Ica:s egna varumärken. 

Det enda svar vi hade 
fått vid tidningens pre

sslägg-

ning, gällande pasta, v
isar att äggen i det fal

let kan

vara producerade på e
tt sätt som strider mot svensk

djurskyddslagstiftning.
 Detta sker med Ica:s goda

minne. 

forts på sidan 14

Av: Sven Secher

och  B jörn Lundbeck
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Icas eget varumärke och ICA Selection, ”särskiltutvalt av Ica”, saluför många livsmedel med ägg. Men vilka ägg döljer sig inom detta varumärke? I vilken utsträckning uppfylls den grundläggandesvenska djurskyddslagen samt svensk lagstiftningkring djurhälsa och smittskydd?Ica har inte kunnat svara på Fjäderfäs frågor omäggen i Icas egna varumärken.

Fjäderfä bad Ica besvara vidståendefrågor med avseende på var och en avföljande åtta äggprodukter i Ica:s sor-timent. Samtliga säljs under Ica:segna varumärken.
ICA bearnaisesås med äggulepulver.ICA Chokladcookies (33% mörkmjölkchoklad) med guläggspulver.ICA Salladsdressing (370 ml) medäggula.
Majonnäs, ICA Basic, äggula 1,5%.ICA Pannkakor med ägg.ICA Pasta färsk Fettucine, ägg13%. (Endast denna produkt har avIca besvarats, se sidan 16).ICA Pasta Tagliatelle, ägg 16,5 %.Petit Fours med kokos, med ägg ICASelektion, ”särskilt utvalt av ICA”.

1. Vilket land kommer äggen ifrån?2. Vilken/vilka är äggproducent/-er?3. Vilken är produktionsformen? (äggstämpel, 0,1,2,3?)4. Vilket vaccinationsprogram har använts från kycklingens
födelse och som unghöna och värphöna? (vilka sjukdomar och
smittämnen vaccinerar man mot och hur många gånger?)5. Vad vet ni om medicineringen och antibiotikaanvändningen?
6. Är hönsen näbbtrimmade? (Kan näbbtrimning förekomma?)
7. Finns det krav på fönster i stallarna i äggproduktionen?8. Har man krav på maximal bullernivå?9. Vilken är den maximala tillåtna ammoniakhalten (PPM)?10. Vet ni om det förekommer användning av eltrådar i stal-
larna?
11. Vilka hygienregler gäller för personal- och besökare?12. Hur går salmonellakontrollen till?13. Vilka salmonellor testar man mot?14. Vad händer vid konstaterad salmonella på hönsgården?15. Vad vet ni om hönsfodret när det gäller GMO?

Detta frågade Fjäderfä Ica om 8 dessa produkter

Fjäderfä ställde i förra numret 15 frågor om åtta av Icas emv-livsme-
del. Vi valde livsmedel där ägg ingår och enbart matprodukter som är
”av Ica särskilt utvalt”, alltså Icas egna varumärken.
Frågorna handlade om äggens ursprung samt djurskydd och smittskydd
i hönshållningen.
Ica har inte kunnat besvara Fjäderfäs frågor och därför ställer vi i
denna tidning mer övergripande frågor till Ica, se sidan 22.
Med ”Förbjudna” i  rubriken ovan avses produktioner av typen nedan, där
äggen produceras på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige och/eller EU.

ICA AB vet inte vilket land äggen
kommer ifrån i sina egna livsme-
del, Icas EMV. Man vet inte hel-
ler hur djurskydd, smittskydd
eller medicinanvändningen ser ut.
Vad värre är; Ica kan inte heller
plocka fram fakta om detta när
frågor ställs. 
Istället för att öppet deklarera

att man inte vet, och inte kan ta
fram information om äggens
ursprung, lägger man ut dim-
ridåer och försvårar för konsu-
menter (och frågvisa journalister)
som önskar svar på fullt relevanta
frågor om livsmedlens råvaru-
innehåll.

Av Icas märkliga och uteblivna
svar på mina frågor om åtta Ica-
EMV-livsmedel, kan dras föl-
jande slutsatser om orsakerna till
Icas oförmåga att informera:
1. Godag yxskaft 
Ica förstår inte frågan och svaret
blir därefter.
2. Kunskapsbrist
Vid de tillfällen när Ica förstår
frågan, så klarar man ändå inte av
att besvara den, då man inte vet.
3. Dold lögn
Ibland har man anledning att tro
att Ica förstår frågan men den
besvaras ändå inte: döljer fakta

4. Bedräglig taktik
Icas (des-)informationstaktik och
-teknik gör det svårt att ställa frå-
gor, vilket leder till att grundläg-
gande fakta inte når konsumenter.
5. Intervjuer beviljas INTE
Pressavdelningen förhindrar att
ansvariga intervjuas. Se sidan 22
angående Fjäderfäs önskemål om
att intervjua Icas vd Per Strömberg.
Omformation till Ica:
En del av Icas emv-livsmedel kan
innehålla ägg från oinredda höns-
burar, vilka är förbjudna såväl i
Sverige som i hela EU.

Sven Secher, redaktör

FJÄDERFÄ nummer 2-2013. 

Icas svar på Fjäderfäs femton frågor om äggråvaran
i Icas egna livsmedel är så ofullständiga att en full-
ständig redovisning inte blir meningsfull. Vi redovi-

sar dock några av det fåtal svar som har kommit in
från Ica för sex av de ställda femton frågorna (se
samtliga frågor i Fjäderfä nummer 2-2013).

Frågeställning Icas svar Kommentar
1. Vilket land kommer
äggen ifrån?

(Produkt: Ica Petit Fours).

”Till exempel Nederländerna,
Belgien, Frankrike och Spani-
en.”

Att ange ursprungsland med
”exempel” på länder som
äggen kan komma ifrån duger
inte. Det ger inte svar på frå-
gan om vilket land äggen
kommer ifrån. 
Av andra Ica-svar på denna
fråga framgår att även ameri-
kansk äggråvara kan före-
komma i Icas egna livsmedel.

2. Vilken/vem är äggpro-
ducent?

(Produkt: Ica Petit Fours).

”Leverantörer av hela ägg:
Ovobest Eiprodukte, van den
Burg Eiprodukten.
Leverantörer av äggvitepul-
ver: Diana (Noventum), Ent-
hoven* b.v., Hamegg Noot-
baar (kommer från våra leve-
rantörers egna hönsfarmer
och kontrakterade farmer).”

För de flesta produkter har
Ica lämnat denna fråga helt
obesvarad. Vidstående svar
talar heller inte om ur-
sprunglandet. T ex *Enthoven
hämtar ägg i länder som Spa-
nien, Polen, Frankrike Hol-
land m fl. Frågan lämnas allt-
så återigen obesvarad.

6. Är hönsen näbb-
trimmade?
(Produkt: Ica Petit Fours).

”Ja”. Tack för ett rakt och tydligt
svar. Men obs att näbbtrim-
ning icke är tillåtet enligt
svensk djurskyddslag.

7. Finns det krav på
fönster i stallarna i
äggproduktionen?

”Inga krav på fönster, det
inbyggda luftsystemet med
filter garanterar konstant luft-
ström och fräsch luft”.

Godag yxskaft.

(Produkt: Ica Tagliatelle).

13. Vilka salmonellor
testar man mot?
(Produkt: Ica Petit Fours).

”Enligt EU-lagstiftning, Sal-
monella Enteritidis och Sal-
monella Thyphimurium”.

Inom svensk äggproduktion
testar man mot alla salmo-
nellatyper.

14. Vad händer vid kon-
staterad salmonella på
hönsgården?

(Produkt: Ica Petit Fours).

”Vid påträffad salmonella
bearbetas ägg i en produk-
tionsanläggning som är utfor-
mad för att hantera dessa ägg.
Detta är också kontrollerat av
nationella hälso- och livsme-
delsinspektörer”.

När salmonella konstateras i
en svensk hönsflock slaktas
den omgående ut och inga
ägg används, inte ens inom
produktindustrin. Ica däremot
accepterar ägg från salmo-
nellaflockar i sina egna emv.

Falskt agerande döljer sanningen

Fjäderfä 3-2013
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Fler frågor till ICA AB
Med anledning av oklarheterna kring äggen i Icas emv-livs-
medel söker vi i denna tidning svar av högsta ledningen på
ICA AB. 
Våra frågor är här av mer övergripande karaktär och vi ville
ställa frågorna direkt till Per Strömberg, Icas vd på kon-
cernnivå.
Men det var enligt pressavdelningen inte möjligt att få inter-
vjua Per Strömberg, vare sig per telefon eller per mail. 
Dock har vi av Icas pressavdelning, per mail, fått svar på
ställda frågor och dessa återges här ordagrant. Fjäderfä
kommenterar svaren i högerspalten. 

Ska ICA AB kunna svara på frågor om var
äggen kommer ifrån i livsmedel som säljs
under Icas varumärken?
– Ja. Det är en kravställan vi har till våra emv-
leverantörer att ursprungsland måste anges.

Fjäderfäs kommentar:
Ica klarar inte av att svara på frågor om
ursprung. Svaret visar att Icas så kallade
”kravställan” inte fungerar.

Ica säljer under sitt eget varumärke för skal-
ägg enbart ägg från frigående höns och eko-
logiska höns. Detta innebär att man utesluter
den svenska äggproduktionen i moderna
inredda burar. Vilken är Icas sakliga grund
till att stoppa dessa fullt lagliga ägg som
efterfrågas av vissa konsumenter?
– Vi har valt att under vårt egna varumärke
enbart sälja skalägg från frigående höns respek-
tive ekologiska höns. Genom det centrala sorti-
mentet säljer vi dock ägg från höns i moderna,
inredda burar. Denna andel utgör 10%. 

Fjäderfäs kommentar:
Frågan gällde den sakliga grunden för beslutet
att inte sälja ägg från inredda svenska burar i
Icas emv. Ica svarar inte på frågan, vilket visar
att Ica inte har något svar. 
Samtidigt ”släpps” en del av dessa ägg in;
Dags att erkänna att ägg från inredda burar
är intressanta och attraktiva för många av
konsumenterna? 

Samtidigt som ovanstående svenska ägg ute-
stängs från Icas varumärke, säljer Ica pasta
och andra livsmedel under eget varumärke
där äggråvaran (ingående äggprodukter) är
producerad på ett sätt som är förbjudet i
Sverige. Kan Ica ha förståelse för att ordet
dubbelmoral kommer upp?
– För att kunna tillhandahålla det breda emv-
sortiment vi har så måste vi sätta en gräns i vår
kravställan gällande djuromsorgskrav på
industriägg. Det är inte möjligt att tillhandahålla
ägg från frigående, svenska hönor i alla våra
emv-produkter innehållande äggråvara.

Fjäderfäs kommentar:
Återigen inget svar på frågan, anser Fjäderfä. 
Slutsats: Undflyende förutbestämda svar,
kanske i syfte att trötta ut frågeställaren. 
Är det någon, utom ICA AB, som inte ser
dubbelmoralen?

Är den svenska djurskyddslagen viktig för
Ica?
– Ja.

Fjäderfäs kommentar:
Följdfrågan på detta svar blir: Varför accepte-
rar då Ica livsmedel med ägg som har produ-
cerats på ett sätt som är förbjudet enligt den
svenska djurskyddslagen?

Beaktas frågor om djurskydd samt djurhälsa
och smittskydd när Ica väljer leverantörer
och livsmedel, och i så fall på vilket sätt i
konkret mening?
– Den svenska djurskyddslagen är viktig för
ICA. Det ställs höga krav på uppfödare och
slakterier som levererar till ICA. Vi handlar
enbart från ett begränsat antal väl kontrollerade
leverantörer. I Sverige har vi en sträng djur-
skyddslagstiftning och för att kunna ställa
liknande krav på alla våra leverantörer arbetar
ICA med egna riktlinjer för god djuromsorg.
Där står bl a att vi inte godtar att antibiotika
används i förebyggande syfte och att vi så långt
som möjligt ska säkerställa god djuromsorg. Vi
har  enbart svenska skalägg under vårt eget
varumärke (ICA, ICA Gott Liv och ICA I love
eco) från frigående höns respektive ekologiska
höns. 

Fjäderfäs kommentar:
Om Ica (som man uppger i sitt svar) ”handlar
enbart från ett begränsat antal väl kontrolle-
rade leverantörer” blir följdfrågan: Hur kan
det då vara så att man inte kan besvara frågor
om vad som levereras från dessa leverantörer?
Ica säger också att man för att kunna ställa krav
på sina leverantörer som liknar den svenska
djurskyddslagstiftningen har egna riktlinjer, blir
frågan: Varför fungerar detta inte?
Ica godtar inte alla skalägg som produceras
enligt den svenska stränga djurskyddslagen.
Samtidigt godtar Ica äggprodukter som är pro-
ducerade på ett sätt som är förbjudet i Sverige. 
Ologiskt, svårförklarligt och uppenbar dubbel-
moral!

En del av äggen i Icas egna varumärken kan komma från höns som hålls i utländska oinredda burar. Dessa
höns har inte tillgång till reden, sittpinnar eller sandbad. Om salmonella konsteras i flocken fortsätter ändå
produktionen och äggen används i livsmedelsindustrin.                 Foto: Sven Secher och Staffan Ringskog.


