Fjäderfä 3-2013

”Förbjudna” ägg i Icas egna livsmedel
Ica säljer egna emv-livsmedel med ägg från hönshållning som inte uppfyller 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.
Icas svar på Fjäderfäs femton frågor om äggråvaran
i Icas egna livsmedel är så ofullständiga att en fullständig redovisning inte blir meningsfull. Vi redovi-
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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).

Fjäderfä ställde i förra numret 15 frågor om åtta av Icas emv-livsmedel. 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.

Falskt agerande döljer sanningen
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1. Vilket land kommer
äggen ifrån?
(Produkt: Ica Petit Fours).

Av Icas märkliga och uteblivna
svar på mina frågor om åtta IcaEMV-livsmedel, kan dras följande 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 frågor, vilket leder till att grundläggande 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 hönsburar, vilka är förbjudna såväl i
Sverige som i hela EU.

Fjäderfä 03-2013

Sven Secher, redaktör

Icas svar

”Till exempel Nederländerna,
Belgien, Frankrike och Spanien.”

2. Vilken/vem är äggpro- ”Leverantörer av hela ägg:
Ovobest Eiprodukte, van den
ducent?
(Produkt: Ica Petit Fours).

Burg Eiprodukten.
Leverantörer av äggvitepulver: Diana (Noventum), Enthoven* b.v., Hamegg Nootbaar (kommer från våra leverantörers egna hönsfarmer
och kontrakterade farmer).”

6. Är hönsen näbbtrimmade?

”Ja”.

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

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

(Produkt: Ica Petit Fours).

13

ICA AB vet inte vilket land äggen
kommer ifrån i sina egna livsmedel, Icas EMV. Man vet inte heller 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 dimridåer och försvårar för konsumenter (och frågvisa journalister)
som önskar svar på fullt relevanta
frågor om livsmedlens råvaruinnehåll.

Frågeställning

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

14. Vad händer vid konstaterad salmonella på
hönsgården?
(Produkt: Ica Petit Fours).
Fjäderfä 03-2013

Kommentar

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

För de flesta produkter har
Ica lämnat denna fråga helt
obesvarad. Vidstående svar
talar heller inte om ursprunglandet. T ex *Enthoven
hämtar ägg i länder som Spanien, Polen, Frankrike Holland m fl. Frågan lämnas alltså återigen obesvarad.

Tack för ett rakt och tydligt
svar. Men obs att näbbtrimning icke är tillåtet enligt
svensk djurskyddslag.
Godag yxskaft.

(Produkt: Ica Tagliatelle).

”Enligt EU-lagstiftning, Salmonella Enteritidis och Salmonella Thyphimurium”.

Inom svensk äggproduktion
testar man mot alla salmonellatyper.

”Vid påträffad salmonella
bearbetas ägg i en produktionsanläggning som är utformad för att hantera dessa ägg.
Detta är också kontrollerat av
nationella hälso- och livsmedelsinspektörer”.

När salmonella konstateras i
en svensk hönsflock slaktas
den omgående ut och inga
ägg används, inte ens inom
produktindustrin. Ica däremot
accepterar ägg från salmonellaflockar i sina egna emv.
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Fler frågor till ICA AB
Med anledning av oklarheterna kring äggen i Icas emv-livsmedel 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 koncernnivå.
Men det var enligt pressavdelningen inte möjligt att få intervjua 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.
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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 emvleverantörer 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.

Är den svenska djurskyddslagen viktig för
Ica?
– Ja.

Fjäderfäs kommentar:
Följdfrågan på detta svar blir: Varför accepterar då Ica livsmedel med ägg som har producerats 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 djurskyddslagstiftning 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 kontrollerade 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 producerade på ett sätt som är förbjudet i Sverige.
Ologiskt, svårförklarligt och uppenbar dubbelmoral!
Fjäderfä 03-2013

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.
Ica säljer under sitt eget varumärke för skalägg enbart ägg från frigående höns och ekologiska 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 respektive ekologiska höns. Genom det centrala sortimentet säljer vi dock ägg från höns i moderna,
inredda burar. Denna andel utgör 10%.

Samtidigt som ovanstående svenska ägg utestängs 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 emvsortiment 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.

Fjäderfä 03-2013

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?

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?
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