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Sanderson Farms nettoindkomst falder 
med to tredjedele i 4. kvartal.
Sanderson Farms, der oplevede deres nettoindtægt 
falde med mere end to tredjedele i fjerde kvartal af regn-
skabsåret 2015, angiver lavere markedspriser for fjer-
kræprodukter som en væsentlig faktor i faldet . Kvartalet 
og regnskabsåret endte begge den 31 . oktober .
Selskabets nettoindkomst for kvartalet var 27,4 mio . $ 
(ca . 187,5 mio . kr .), et fald fra en nettoindtægt på 93,1 
mio . $ (ca . 637 mio . kr .) i fjerde kvartal af regnskabsåret 
2014 . For hele året faldt Sanderson Farms' nettoind-
komst fra 249 mio . $ (ca . 1,7 mia . kr .) til 216 mio . $ 
(knapt 1,5 mia . kr .) . Nettoomsætningen for selskabet 
faldt også i fjerde kvartal til 679,6 mio . $ (ca . 4,65 mia . 
kr .) mod 760,9 mio . $ (ca . 5,21 mia . kr .) i fjerde kvartal 
af 2014 . For året som helhed steg nettoomsætningen 
dog til rekordhøje 2,803 mia . $ (ca . 19,18 mia . kr .) mod 
2,775 mia . $ (ca . 18,99 mia . kr .) i 2014 .
"Mens markedet for udbening af store kyllinger forvær-
redes i fjerde kvartal af regnskabsåret 2015, markerede 
kvartalet afslutningen på endnu et vellykket år for San-
derson Farms" sagde Joe F . Sanderson, Jr ., bestyrel-
sesformand og adm . direktør for Sanderson Farms, Inc . 
"Vi rapporterede en rekordhøj årlig omsætning på 2,803 
mia . $, hvilket er 1,0 procent mere end i 2014 . Mens 
priser på fjerkræ generelt faldt i forhold til regnskabsåret 
2014, var foderpriserne i 2015 væsentligt lavere i løbet 
af året sammenlignet med 2014 . I 2015 solgte vi 3,418 
mia . lbs (1,55 mio . tons) fjerkrækød, som er en anden 
rekord, sammenlignet med 3 .045 mia . lbs (ca . 1,38 mio . 
tons) i 2014 ."
Ifølge Sanderson var de generelle markedspriser for 
fjerkræprodukter signifikant lavere i fjerde kvartal af 
regnskabsåret 2015 i forhold til 2014 . Målt som et gen-
nemsnit var priserne for hele kyllinger i Georgia omkring 
1,2 % højere i selskabets fjerde kvartal i forhold til sam-
me periode i regnskabsåret 2014, og priserne var højere 
for hele året 5,6 % højere sammenlignet med det forud-
gående år . Priserne på hele kyllinger i Georgia forblev 
rekordhøje i regnskabsåret 2015 og afspejlede en stærk 
efterspørgsel efter selskabets kølede produkter til detail . 
Priserne på udbenet brystkød lå i gennemsnit 29,5 % 

lavere i fjerde kvartal end 
samme periode året før . 
I regnskabsåret 2015 var 
priserne på udbenet kød var 
15,4 % lavere sammenlignet 
med 2014 . 
Priserne på jumbo-vinger lå i 
gennemsnit på 1,48 $ pr lbs 
(ca . 22,30 kr ./kg) i fjerde 
kvartal 2015, hvilket var et 
fald på 1,3 % fra gennem-
snittet på 1,50 $ per (ca . 
ca . 22,65 kr ./kg) året før . 
Priserne på jumbo vinger lå 
i gennemsnit 1,52 $ per lbs 
(ca . 22,92 kr ./kg) i regn-
skabsåret 2015, hvilket var 
26,9 % mere end gennem-
snit på 1,20 $ per lbs (ca . 18,06 kr ./kg) i regnskabsåret 
2014 . 
Den gennemsnitlige markedspris for bagkvarter i bulk 
faldt ca . 53,3 % i fjerde kvartalt, og ca . 31,5 % for 
regnskabsåret 2015 . Lavere priser på mørkt kød afspej-
ler det betydelige fald i industriens eksportmængder i 
anden halvdel af regnskabsåret 2015 . Priserne på majs 
i fjerde kvartal steg en smule med 0,4 %, mens priserne 
sojaskrå faldt med 21,2 % .
Sanderson tilføjede, at deres rentabilitet i regnskabsåret 
tillod selskabet at finansiere deres planlagte ekspansion 
i Palestine, Texas, og yderligere reducere den udestå-
ende gæld, styrke balancen, og belønne aktionærerne 
med et særligt udbytte . 
Sanderson fortsatte: "Vi er godt positioneret til at fort-
sætte vores vækststrategi . Vi fortsætter med at øge 
produktionen på vores nye anlæg i Palestine, Texas, 
så det kommer op på fuld produktion, og vi fortsætter 
opførelsen af vores nyeste anlæg i St . Pauls, North 
Carolina . Når anlæggene i Palestine og St . Pauls er i 
fuld produktion, vil det repræsentere en 32 % stigning i 
vores kapacitet ."

Wattagnet .com / jnl
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Af Birthe Steenberg, sektorchef  

Dansk Slagtefjerkræ  

Ved fjerkrækongressen i februar 
2015 holdt slagtekyllingeprodu-
cent David Speller fra England et 

spændende og inspirerende indlæg om sin virk-
somhed. Efterfølgende fik undertegnede mulighed 
for at aflægge et besøg hos hans virksomhed 
Applied Group – og det var mindst ligeså spæn-
dende og inspirerende.

Starten på det hele - Lower Farm.
David Speller har en landbrugsuddannelse og har tidli-
gere arbejdet med planteproduktion . Han har også haft 
selvstændig virksomhed som auditor for forskellige kva-
litetssystemer . I 2004 belånte han sit hus og købte en 
farm i ‘the Peak District’ ca . 70 km øst for Manchester, 
som da den blev bygget 1964, var på forkant med en 
intensiv produktion af slagtekyllinger . 
Efter en vinter med store energiregninger og en sommer 
med tab som følge af varme stress var det tydeligt, at 
en simpel forretningsmodel med minimal investering 
hverken ville sikre dyrevelfærd eller et pålideligt dæk-
ningsbidrag . Der blev derfor foretaget forhandlinger med 
slagteriet Moy Park, der hidtil havde aftaget kyllinger fra 
farmen, en bank og de lokale myndigheder og efter en 
del udfordringer (læs: problemer) blev de eksisterende 
bygninger jævnet med jorden og fire nye kyllingehuse 
med plads til 45 .000 kyllinger i hvert hus blev opført .
I alt tog udviklingsfasen 12 måneder og krævede blandt 

andet flytning af 60 .000 tons jord og udlægning af 300 
vognlæs af beton . Der blev som det første sted i Eng-
land installeret et komplet gulvvarmesystem i husene, 
idet David Speller fra starten ønskede at implementere 
moderne løsninger på ’gamle’ problemer . ›››
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Lidt fakta om den britiske fjerkræproduktion  
(2014 tal)
 – 92% af produktionen er kyllingekød 3 % kal-

kunkød og 2 % andekød . 
 – Samlet produktion af kyllingekød i 2014: 

1 .400 .000 ton (I Danmark producerede vi 
160 .000 ton)

 – Der blev slagtet 900 millioner kyllinger i 2014 – 
en stigning på 140 millioner i forhold til 2000 

 – De britiske forbrugere købte mere fjerkrækød 
end nogen anden kødtype . Vægtmæssigt 
udgjorde fjerkrækød 47% af alt kød solgt i UK

 – I 2014 blev 14% af den europæiske fjer-
krækødsproduktion produceret i UK

 – 26% af det fjerkrækød, der spises i UK er 
importeret – hovedparten importeres fra andre 
EU lande

 – Af det importerede fjerkrækød udgjorde frosset 
kød 32 % og fersk kød 38%

 – Den britiske fjerkrækøds industri leverer  
79,300 arbejdspladser i UK - 34,800 direkte 
og 44,500 i afledt industri



19

Moderne teknologi er nøglen til fremtidens 
produktion.
Der anvendes en bred vifte af teknologi på Lower Farm 
for at sikre en optimal dyrevelfærd . Investeringerne 
er gjort ud fra princippet, at slagtekyllinger performer 
bedst, når de har det godt og ikke er stressede . David 
Speller finder, at det med moderne teknologi er muligt at 
overvåge kyllingerne på en sådan måde, at det giver et 
væsentlig supple-
ment til traditionel 
management . 
Der er installe-
ret automatisk 
måling af vand- og 
foderforbrug samt 
automatisk vægte . 
Der sker en cen-
tral overvågning af 
data på PC . Den 
centrale pc har en 
oversigtsskærm 
der giver et overblik 
over alle fire huse, 
så man kan spotte 
et problem, før man fysisk går ud i husene . Alle data er 
tilgængelige via internettet – så det er muligt at overvåge 
og justere staldcomputerne fra en smartphone – tab-
let eller PC hvor som helst . Herfra kan man også se 

kyllingerne live – idet der er opsat web kameraer i hver 
ende af alle huse, dette giver mulighed for at kontrollere 
dyrevelfærden uden at forstyrre kyllingerne . Man kan via 
sin telefon / tablet / PC dreje og zoome med kameraet, 
så man kan få et meget detaljeret indtryk af, hvordan 
kyllingerne har det .
Et andet tiltag er fire loftskameraer i hvert hus samt 
mikrofoner, der gør det muligt at overvåge kyllingernes 

aktivitet både 
visuelt og via lyd . 
Systemet gør det 
muligt at overvåge 
fordelingen af 
kyllingerne i huset 
og sikre at de har 
adgang til foder, 
vand, osv . lige-
som, det er muligt 
at registrere, hvis 
der er markan-
te ændringer i 
dyrenes adfærd . 
Dette kan være 
med til at øge 

kyllingernes performance og det kan ligeledes anvendes 
til at bevise overfor udenforstående, at kyllingerne har 
det godt .
 ›››
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Applied Group er i samarbejde med et software firma i 
gang med at udvikle et velfærds overvågningssystem, 
der giver en visuelt overskuelig fremstilling af de forskel-
lige parametre, der er vigtige for kyllingernes velfærd .
David Speller er af den overbevisning, at implementering 
af ny teknologi samt overvågning og analyse af data 
rummer store muligheder for optimering af kyllingepro-
duktion . Det kræver dog, at der er nogle forudsætninger 
på plads: 
 – Der skal være ordentlige fysiske rammer, hvis ny tek-

nologi skal implementeres
 – Finansieringen skal være på plads, for de indledende 

omkostninger kan være betydelige
 – Hvis du får en masse af data skal du analysere dem 

… og bruge dem!

Virksomheden vokser.
Den totalt renoverede Lower Farm blev hurtigt en driftig 
og rentabel virksomhed, og i 2009 blev David Speller 
udnævnt til Poultry Farmer of the Year af det britiske 
landbrugsmagasin Farmers Weekly . 
Men da David Speller er noget af en entreprenør ønske-
de han at anvende erfaringerne fra Lower Farm og 
udvide virksomheden . Første skridt på vejen var at leje 
en farm med plads til 115 .000 kyllinger af gangen, og 
snart var der også ansat folk til vask af kyllingehuse 
på kontraktbasis samt investeret i udstyr til fodertrans-
port – firmaet Applied Group blev en realitet . Det næste 
skridt var, at en landmand, der ønskede, at komme i 
gang med slagtekyllingeproduktion kontaktede Applied 
Group, for at få gode råd omkring design af et anlæg . 
Det udviklede sig imidlertid til, at Applied Group udarbej-
dede hele planen (udarbejdning af budgetter, forslag til 
finansiering, ansøgning om byggetilladelse, overvågning 
af udbudsprocessen, overvågning af byggeriet m .m .) og 
indgik efterfølgende en aftale med ejeren, om at Applied 
Group også skulle stå for drift af produktionen – den før-
ste aftale om forpagtning af en kyllingeproduktion blev 
indgået . 

Forpagtning af kyllingeproduktion.
Efterfølgende er flere forpagtninger kommet i hus . Det 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

MODERNE TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSFORMER  
I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN I ENGLAND



21

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

MODERNE TEKNOLOGI OG NYE DRIFTSFORMER  
I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN I ENGLAND

er stadig ejeren, der har kontrakten med slagteriet, men 
Applied Group overvåger alle operationer, vejleder de 
ansatte og overvåger kyllingehusene via kamerasyste-
mer, som dem på Lower Farm, for at opnå maksimal 
performance . Ejeren får et stabilt investeringsafkast, og 
Applied Group opkræver et fast administrationsgebyr . 
Overskuddet deles de to parter imellem . 
Det varierer, hvor stor en grad af ydelser kunderne 
ønsker . Der afholdes et møde efter afslutningen af hver 
flok, hvor det aftales hvorledes samarbejdet skal fort-
sættes . Det er muligt for ejeren at ansætte og aflønne 
personale mens de vejledes af Applied Group – eller 
også kan Applied Group stille medarbejdere til rådighed 
til at varetage den daglige drift . 
David Spellers erfaring er, at det kan være svært både 
at være en god kyllingepasser og være god til at eva-
luere computerdata og sidde ved et skrivebord i lange 
perioder . Han mener derfor, at der er store fordele ved 
et samarbejde mellem en lokal driftsleder og en virksom-
hed som Applied Group .

Applied Group har en række områdeledere, der fungerer 
som konsulenter for hver sit geografiske område – og 
sørger for at der bliver delt information mellem driftsle-
derne . Dette er med til at hæve den samlede standard . 
Applied Group har adgang til alle data fra staldcomputer, 
kameraer m .v . fra de forskellige farme via internettet . 
Områdelederne får alarmer fra systemerne samtidig 
med driftslederen på den enkelte farm . Områdelederen 

kan da, uanset, hvor de befinde sig rent geografisk, gå 
ind og få et overblik over de aktuelle parametre på den 
pågældende farm via sin smartphone / tablet / PC . Der-
efter har områdelederen det bedste udgangspunkt for at 
vejlede driftslederen på farmen, hvis han har ønsker det .

Applied Group.
I skrivende stund står Applied Group for otte slagtekyl-
lingefarme . De ejer stadig Lower farm – de øvrige syv er 
forpagtede . Den samlede produktion er 15 mill . Slagte-
kyllinger pr . år . Disse tal bliver dog hurtigt forældede, da 
virksomheden er i en løbende ekspansion .
Applied Group leverer I dag følgende ydelser:
 – Forpagtning af slagtekyllingeproduktion
 – Rådgivning om drift af slagtekyllingeproduktion ›››

Disse nøgleord fremgår af virksomhedens ‘totempæl’,  

der står ved et af Applied Groups domiciler .
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 – Business plans, 
 – Benchmarking, 
 – Effektivitets optimering m .v .
 – Rådgivning af banker vedr . Finansiering af etablering 

af slagtekyllingeproduktion
 – Vask af slagtekyllingehuse
 – Både egne og andres kyllingehuse
 – Transport af foder
 – Både til egne og andre farme
 – Partnerskab med Geotek underfloor heating

Virksomheden har pr . 1 . januar 2016 50 ansatte . For 
David Speller – og virksomheden er der følgende fakto-
rer nøglen til succes:
 – Nytænkning
 – Velfærd
 – Effektivitet
 – Partnerskaber
 – Kommunikation
 – Bæredygtighed
 – Miljø

Med velfærd menes der selvfølgelig dyrevelfærd 
… men i høj grad også menneskevelfærd! David Speller 
er meget opmærksom på medarbejdernes ve og vel – og 
på, hvad der motiverer dem . Et eksempel:
Driftslederen på David Spellers egen farm havde en 
Jeep af ældre dato, som han passede, plejede og pud-
sede – og var meget stolt af . En morgen, hvor driftslede-
ren trådte ud af døren for at køre på arbejde, var Jeepen 
væk . Den var blevet stjålet, og den stakkels mand var 
sønderknust!  
David Speller kontaktede den lokale Jeep forhandler 
og foretog en investering, så da driftslederen næste 
morgen trådte ud af sin dør stod der en ny Jeep udenfor 
– ejet af Applied Group – men fuldstændig til driftslede-
rens disposition .
Nu er biler i England ikke nær så dyre, som i Danmark 
… men det var da alligevel en investering! Men absolut 
en investering, der giver afkast ifølge David Speller, i 
form af en motiveret og overordentlig engageret medar-
bejder .

Hvad vil fremtiden bringe?
Der er gang i flere spændende projekter indenfor 
Applied Group . 
 – Vandsystemer - elektroniske trykregulatorer, som kan 

styres via smartphone / tablet / PC
 – Automatisk højdekontrol af foder- og vandstrenge – 

med mulighed for at hæve og sænke via smartphone 
/ tablet / PC

 – Robotteknologi af forskellig art
 – … .

Som tidligere nævnt er moderne teknologi omdrej-
ningspunktet . David Speller mener, at forpagtning af 
slagtekyllingeproduktion sagtens kan foregå på tværs 
af landegrænser . Jo bedre overvågningssystemer, der 
udvikles og implementeres, jo større muligheder vil der 
være for at sidde i England og vejlede / instruere en 
driftsleder i princippet på den anden side af jorden!

Videndeling … VIGTIGT!
Under sig besøg i Danmark i forbindelse med Fjerkræ-
kongressen i 2015 besøgte David Speller flere danske 
virksomheder – bl .a . Rokkedahl, DanHatch og Skov – og 
under selve kongressen havde han en god dialog med 
strøelsesfirmaet Spanvall . Han hentede stor inspiration 
under sit besøg i Danmark, og var glad for at få mulighe-
den for at tale med mange dygtige fagfolk .
I det hele taget står det, at indsamle viden og inspiration 
meget højt på David Spellers liste . Han er til gengæld 
også meget villig til at dele ud af sin viden . Gæster er 
mere end velkomne, og alle der ønsker det, kan følge 
Applied Group på Twitter @Appliedpoultry . Her er et 
eksempel på et tweet, der blev slået op under besøget i 
Danmark i februar 2015:

Skulle nogen have lyst til at få mere at vide om Applied 
Group kan dette ske via deres hjemmeside http://www .
applied-group .co .uk/index - eller ved at kontakte under-
tegnede .
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Huvepharma køber visse aktiver af Zoetis.
Huvepharma, en global dyresundhedsselskab, har aftalt 
i at overtage visse aktiver fra Zoetis, og det omfatter 
produkter samt 3 fabrikker (to ejede og en leaset) i 
USA .
De aktiver, der er forbundet med denne aftale inde-
bærer en international portefølje af medicinske foder-
tilsætningsstoffer, herunder Albac® (ekskl . det ame-
rikanske marked) og Bio-Cox® / Salinomax® samt 
Ino-vocox®EM1, en førende coccidiose vaccine til 
slagtekyllinger . 
Sammen med disse produkter vil Huvepharma overtage 
produktionsanlæg beliggende i Laurinburg, North Caro-
lina og Van Buren, Arkansas . Andre aktiver, der indgår 
i købet er store mærker af vandopløselige veterinære 
produkter; R-PEN®, Oxytet®, Sul -Q-Nox, CTC, Lin-
comycin, Poultry Sulfa og Neo-Sol® herunder formule-
ringsanlæg beliggende i Longmont, Colorado . Yderligere 
farmaceutiske aktiver, der overvejende sælges i Europa, 
blev også erhvervet, og de omfatter Lincocin Forte®, 
Stockade®, Bacivet®, Combiotic® og Quadrisol® . 
Medarbejderne på de tre fabrikker vil blive overført til 
Huvepharma .
"Vi er meget begejstrede for dette opkøb fra Zoetis, for 
det styrker og bygger videre på vores engagement over 
for vores kunder om at levere veterinære produkter af 
høj kvalitet, som produceres på vores anlæg i EU og 
USA . Huvepharma forbliver dedikeret til vores strategi 
om at skabe en fuldt integreret selskabsstruktur til frem-
stilling af verdensklasse produkter og tjenester til vores 
globale kundebase . Vi er tilfredse med, at de stærke 
brands, der er forbundet med disse aktiver, vil fortsætte 
med at styrke vores position på vigtige markeder og 
styrke vores vækstpotentiale" siger Kiril Domuschiev, 
præsident og ejer af Huvepharma . "Dette opkøb frem-
mer Huvepharma’s strategi på dyresundhedsmarkedet 
og styrker vores nuværende portefølje af produkter . Det 
er endnu en milepæl for vores virksomhed, og vi ser 
frem til at integrere de produkter og produktionssteder, 
så vi kan realisere potentialet, som disse aktiver vil give 
Huvepharma og vores kunder i hele verden" siger Glen 
Wilkinson, præsident for Huvepharma i USA .

Produkter forventes at være tilgængelig fra Huvepharma 
den 1 . februar 2016 og kan indtil da fortsat bestilles fra 
Zoetis .

AllAboutFeed .com / jnl

Alle Nestlés amerikanske æg skal være 
alternative i 2020.
Nestlé vil overgå til kun at bruge alternative æg i alle 
deres amerikanske fødevarer inden for de næste fem år, 
meddelte selskabet den 22 . december . Selskabet havde 
tidligere meddelt, at den ville udfase æg fra burhøns, 
men på det tidspunkt havde de endnu ikke forpligtet sig 
til en dato, hvor overgangen ville blive afsluttet .
Nestlé bruger ca . 20 mio . lbs (ca . 9 .100 tons) æg om 
året for at producere nogle af Amerikas mest kendte 
fødevarebrands, herunder Häagen-Dazs, Dreyers og 
Edy 's is, Nestlé Toll House småkagedej og Buitoni 
pasta . Æg er også en vigtig del af Lean Cuisine og 
Stouffer’s populære morgenmadsprodukter .
"Vores produkter er i køleskabe og spisekamre hos 
socialt bevidste forbrugere over hele USA, og vi deler 
deres tro på vigtigheden af at bruge ansvarligt produce-
rede ingredienser, siger Paul Grimwood, bestyrelsesfor-
mand og adm . direktør for Nestlé USA . "Overgangen til 
udelukkende at bruge alternative æg er endnu en måde, 
hvorpå vi reagerer på forbrugerne, og laver en preferen-
ce for dyrevelfærd ."
Løftet om udelukkende at bruge alternative æg i USA i 
2020 bygger på Nestlés fokus på dyrevelfærd, der blev 
lanceret i 2012 og styrket i 2014 .
Som en del af denne forpligtelse skitserede virksomhe-
den sin plan om at fjerne bestemte landbrugsmetoder, 
som halekupering til kvæg og svin, drægtighedbokse til 
søer og tremmebokse til kalve . Nestlé har arbejdet med 
World Animal Protection, en global dyrevelfærdsorgani-
sation for at vurdere, om deres leverandører kan leve op 
til disse krav .
Nestlé udvikler pilotprojekter med deres leverandører og 
World Animal Protection om at etablere en køreplan for 
indkøb af alternative æg i Europa og resten af verden .

Wattagnet .com / jnl
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Den 13. januar 2016 er der konstateret 1 udbrud af 
lavpatogen fugleinfluenza (LPAI) H5N1 i Skotland. 
I perioden 25. november 2015 – 12. januar 2016 er 
der konstateret 69 udbrud af højpatogen fuglein-
fluenza (HPAI) H5 i Frankrig og 14 udbrud af LPAI. 

Skotland. 
De engelske veterinærmyndigheder har den 13 . januar 
2016 meddelt EU Kommissionen, at der er konstateret 
udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5N1 i en fjerkræ-
besætning med 40 .000 høns (57 uger gamle forældre-
dyr til slagteproduktion) . Besætningen er beliggende ved 
Townhill i Dunfermline sogn i Skotland . 
Der opstod mistanke om fugleinfluenza som følge af kli-
niske symptomer herunder fald i æglægningen og ned-
sat foderindtag . Der sås ingen forøget dødelighed . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er blevet iværksat, og der er oprettet en 1 
km zone omkring den smittede besætning . Besætningen 
blev påbegyndt aflivet den 13 . januar . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra England/Skotland til Danmark ved direkte ind-
førsler af levende fjerkræ og daggamle kyllinger, er der 
udført søgning i TRACES . Der er undersøgt indførsler 

og udførsler indenfor de seneste 2 måneder fra den 13 . 
november 2015 . Der har i perioden været 1 indførsel fra 
England til Danmark . Indførslen kom ikke fra Skotland . 
Der har i perioden ikke været nogle udførsler .

Frankrig. 
I perioden 25 . november 2015 – 12 . januar 2016 er 
der konstateret 69 udbrud af HPAI H5 i Frankrig og 14 
udbrud af LPAI H5 . Alle udbruddene er sket i den syd-
vestlige del af Frankrig i hovedsageligt ande- og gåse-
besætninger (97 %) . 
Der er konstateret følgende HPAI typer: H5N1, H5N2, 
H5N9 . 
Omkring 37 % af udbruddene blev opdaget ved kliniske 
symptomer, 54 % blev fundet ved screening i zonerne 
og 9 % blev fundet i forbindelse med det nationale over-
vågningsprogram for AI samt ved smittesporinger . (De 
seneste 2 udbrud er ikke med i disse beregninger) . 
De epidemiologiske undersøgelser pågår stadig, men de 

foreløbige konklusioner tyder på, at 
smitteniveauet er meget højt indenfor én 
enkelt sektor (ænder og gæs) 
flytninger af dyr mellem besætninger 
med slagteænder har haft stor betydning 
for smittespredningen . 
biosikkerheden i den berørte sektor ikke 
har været tilstrækkelig . 
fund af virus i den vilde fauna ikke har 
været signifikant . 

Trusselsvurdering.
Fødevarestyrelsen vurderer, at den sam-
lede risiko for smitte med aviær influenza 
til dansk fjerkræ er lav .

Fødevarestyrelsen / jnl
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Efterspørgslen efter kyllingekød stiger rundt 
omkring i verden, og dette fører til krav om større 
produktivitet og bæredygtig intensiv produktion.

Men større intensiv produktion har også indflydelse på 
dyrevelfærden for fjerkræ, for ofte kan man ikke forene 
økonomien i produktionen med høj dyrevelfærd .

God dyrevelfærd er økonomisk levedygtigt.
Dette dilemma skal, ifølge Dr. Marian 
Dawkins i et papir præsenteret ved 
Australian Poultry Science Symposium 
Sydney i februar 2015, løses ved at 
sikre, at god velfærd er en økonomisk 
levedygtig del af en bæredygtig inten-

siv fjerkræproduktion .
Dawkins sagde, at der er behov for en aftalt og brugbar 
definition på god velfærd og bedre metoder til måling og 
vurdering af velfærden, så de økonomiske fordele ved 
dyrevelfærd kan blive mere tydeligt evalueret og integre-
ret med andre prioriteter .

Bæredygtig intensiv produktion.
Bekymringen over, hvordan man skaffer mad til den 
stigende befolkning, mens miljøpåvirkningen samtidig 

bliver holdt nede på et minimum, har ført til opfordringer 
til landbruget om at udvikle en mere bæredygtig intensiv 
produktion .
Dawkins sagde, at mere end 60 mia . kyllinger bliver 
slagtet hvert år, og kyllingekød forventes at overhale 
svinekød som det mest udbredte og mest populære 
kød i 2020 . Moderne afstamninger af slagtekyllinger er 
allerede meget effektive producenter af protein takket 
være en kombination af foder, management og målrettet 
avlsarbejde .

Målrettet avlsarbejde med bivirkninger.
Dawkins sagde dog, at målrettet avlsarbejde til fordel for 
effektiv foderudnyttelse allerede har haft bivirkninger på 
sundhed og velfærd hos kyllingerne, herunder modtage-
lighed for hjertekarsygdomme og halthed .
Målrettet avlsarbejde for hurtigere vækstrater, mens kyl-
lingerne er unge, har også haft en effekt på velfærden 
for forældredyrene .
Uden begrænsninger på foder bliver disse forældredyr 
hurtigt overvægtige, og de får bevægelsesmæssige pro-
blemer, og hannerne får nedsat frugtbarhed .
Mens tilvæksten for slagtekyllinger er fortsat med at 
stige, er behovet for   restriktiv fodring af forældredyrene 
for, at de har en sund vækst, også steget, men Dawkins 
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sagde, at disse resultater rejser alvorlige spørgsmål om, 
hvad der vil ske med velfærden for kyllingerne i et sta-
digt mere effektivt landbrug i fremtiden .
Avlsprogrammer for fjerkræ, som er baseret på økono-
misk vigtige produktionsegenskaber, har allerede været 
holdt ansvarlig for reduceret velfærd i både slagtekyllin-
ger og forældredyr i løbet af de sidste 50 år, sagde hun .
På grund af dette er dyrevelfærden under fortsat og sti-
gende pres .

Dyrevelfærd kan ikke ses isoleret.
Dawkins sagde, at kyllingernes velfærd ikke kan ses iso-
leret . Det skal tages med i overvejelserne sammen med 
andre parametre, fordi landbruget stræber efter større 
effektivitet, en reduceret miljøbelastning og større øko-
nomisk bæredygtighed .
Hvis man ser på dyrevelfærd isoleret, sagde hun, vil kyl-
lingekød kun være overkommeligt for et lille mindretal af 
relativt velhavende mennesker med særlige synspunkter 
om dyreetik .
Men Dawkins sagde, at hvis de økonomiske, sundheds-
mæssige og miljømæssige fordele ved høje standarder 
for dyrevelfærd kan dokumenteres, så bliver velfærden 
en nødvendig og kommercielt vigtig del af en bæredygtig 
fødevareproduktion på verdensplan .
”På samme måde, som økologer i stigende grad frem-
hæver vigtigheden af at bevare levesteder og forebygge 
tabet af biodiversitet ved at sætte pengeværdi på de 
’tjenester’ eller ’naturlige kapitaler’, som en sundt miljø 
giver, såsom at holde på regnvandet efter skybrud, jor-
dens frugtbarhed, bestøvning og turistattraktioner, så 
bør de forretningsmæssige og andre fordele ved dyrevel-
færd gøres langt mere tydelige, end de har været indtil 
nu” sagde Dawkins i sin præsentation .

God dyrevelfærd giver en række kommercielle 
fordele.
”Sunde dyr med høj velfærd giver en række kommer-
cielle fordele bl .a . lavere dødelighed, reduceret foder-
forbrug, bedre produkter af højere kvalitet og lavere 
omkostninger til medicin, men disse fordele er ikke ble-
vet tilstrækkeligt synliggjort eller dokumenteret .”

Det er ofte blevet sagt, at forbrugerne er villige til at 
betale for høj dyrevelfærd og andre etiske hensyn, men 
forbrugeren er vægelsindet og prisen dominerer forbru-
gerens beslutning .
Dawkins sagde, at dokumentere fordelene ved god dyre-
velfærd som en del af en bæredygtig, effektiv produktion 
af fjerkræ er der brug for mindst to komponenter:
En aftalt og brugbar definition på god dyrevelfærd
Bedre måder at måle og vurdere dyrevelfærden, så 
dens økonomiske fordele kan blive mere klart vurderet i 
forhold til andre prioriteter såsom menneskers sundhed, 
dyrs sundhed, miljøbeskyttelse, reduktion i brugen af 
antibiotika og økonomisk gevinst .
Dawkins sagde, at den enkleste måde at definere dyre-
velfærd på er, at dyrene er sunde, og at de har, hvad de 
vil have .

Teknologiske redskaber.
Teknologi til at måle og vurdere dyrevelfærd bliver et 
mere og mere vigtigt redskab for fjerkræproducenten 
ikke kun, fordi han skal for at opfylde krav om velfærd 
og fødevaresikkerhed, men også på grund af pres på 
miljø, foder, jord, arbejdskraft mm .
Teknologi kan også bidrage til at øge produktiviteten og 
forbedre arbejdsgange og management .
Dawkins sagde, at selvom godt management fortsat 
er afgørende i en intensiv fjerkræproduktion, så er der 
nu er et stadig større behov for automatiserede for-
anstaltninger til kontinuerlig måling af dyrevelfærden i 
store kommercielle flokke, som kan føre til mere effektiv 
management .
For eksempel er kameraer i smartphone inde i stalde 
med slagtekyllinger i stand til at opdage flokke med en 
høj andel af dyr, der har problemer med bevægelighe-
den, ved hjælp af simple mål for optisk bevøgelighed .
Det samme system er i stand til at opdage flokke, der 
sandsynligvis vil ende op med en høj procentvis dødelig-
hed og høje niveauer af haseforbrændinger, som måles 
på slagteriet .

Bedre analyser af eksisterende data.
Men endnu større forbedringer i managementet af flokke 
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med deraf følgende forbedringer i både produktivitet og 
velfærd er mulige ved at forbedre analysen af   de data, 
der allerede bliver indsamlet af producenterne, såsom 
registreringer af dødelighed, aflivninger, vandforbrug, 
vaccination, temperatur og luftfugtighed .

Bedre samarbejde nødvendigt.
Dawkins konkluderede, at der er potentielle konflikter 
mellem standarder for dyrevelfærd og kommerciel pro-
duktion af fjerkræ, der bedst kan løses ved at arbejde 
sammen med fjerkræbranchen om at finde løsninger 
på de mange udfordringer, som branchen står overfor i  
hele verden .
Disse udfordringer omfatter kontrol med smitsomme 
sygdomme, løsninger på globale opfordringer til at 
reducere brugen af antibiotika, imødekomme nationale 
og internationale standarder for fødevaresikkerhed og 
produktkvalitet, stigende foderomkostninger, forbedre 
produktiviteten og krav om højere standarder for dyre-
velfærd .

Dyrevelfærd og produktivitet er ikke  
modsatrettede krav.
”Inden vi antager, at dyrevelfærd og produktivitet uund-
gåeligt er modsatrettede krav, er vi nødt til at udfordre 
nogle udbredte antagelser og se på de økonomiske 
gevinster, høje standarder for dyrevelfærd kan bringe” 
sagde Dawkins . ”Da sundhed er en vigtig del af dyre-
velfærd, er der åbenlyse økonomiske gevinster ved 
opdrætsprogrammer og styringssystemer, der koncen-
trerer sig om at forbedre dyrenes sundhed og dermed 
har direkte økonomiske gevinster i form af flere, sundere 
dyr og færre dyr, der går til spilde .

Afslutning.
“Hvis dyrevelfærd ses som et enkelt mål, isoleret fra 
andre af fjerkræbranchens udfordringer, så er sandsyn-
ligt, at dyrevelfærden vil tabe overfor andre prioriteter . 
Men hvis dens sande økonomiske værdi er værdisat, 
så bliver dyrevelfærd opfattet som en central del af et 
bæredygtigt intensivt landbrug .”

jnl /
Oversat af Cecilie Bossow 
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Amerikanske Shake Shack vil kun bruge 
alternative ved udgangen af 2016.
Fastfood restaurantkæden Shake Shack satser mere på 
alternative æg og vil fra udgangen af 2016 kun bruge 
alternative æg . Virksomheden har allerede brugt alterna-
tive æg i nogle af deres menupunkter . Da de først intro-
ducerede deres sin morgenmadsmenuer i 2013, brugte 
de alternative æg til deres Egg N 'Cheese sandwich . 
Det bruger også alternative æg til deres Buttermilk Herb 
Mayo, som bruges på Chick'n Shack .
"Vi ved, vi altid kan gøre det bedre, hvilket er grunden til, 
at vi har forpligtet os til at skifte til alternative æg i vores 
sidste to menupunkter ved udgangen af 2016: vores 
ShackSauce og frosne desserter . På det tidspunkt vil 

hele vores menu bruge alternative æg" skriver selskabet 
på deres hjemmeside . "Det er vigtigt for os, at vores 
holdninger er klare for både vores ansatte, gæster og 
leverandører . At slå fast, at vi i år har arbejdet hårdt på 
at udvikle dette koncept, som vi forventer at annoncere 
medio 2016 . Shake Shack, der blev grundlagt i 2004 
og har hovedkvarter i New York, har flere restauranter i 
12 amerikanske stater, og i District of Columbia . Kæden 
har også en international tilstedeværelse, med placerin-
ger i de større byer, herunder London, Istanbul, Dubai 
og Moskva . Virksomhedens mission, i henhold til Shake 
Shack hjemmeside, er at "Stå for noget godt ."

Wattagnet .com / jnl
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Perdue beklager og undskylder.
Mere end en uge efter Mercy for Animals (dyreværns-
gruppe fra Los Angeles) udsendte en video optaget med 
skjult kamera, som skildrer, hvordan en ansat på en kon-
traktfarm til Perdue Farms mishandler kyllinger, udstedte 
Perdue en erklæring, der takkede Mercy for Animals "for 
at afdække klar dyremishandling på en enkelt farm, der 
opdrætter vores kyllinger, og vi sætter pris på myndighe-
dernes hurtige aktion mod gerningsmanden ."
Perdue sagde også, det havde brug for at forbedre 
deres overvågning, uddannelse og daglige management 
af deres dyr . En video, der var optaget med skjult kame-
ra, blev lagt på YouTube den 9 . december af Mercy for 
Animals, og den viste en ansat, som trampede på kyllin-
ger og smed dem ind i en væg . Ifølge Richmond County 
Daily Journal, er medarbejderen, Danny Cajija Miranda, 
ansat af Deese Farms, en kontraktproducenten til Per-
due, der har hovedkontor i Salisbury, Maryland . Han står 
over for anklager for dyremishandling .
Vandhana Bala fra Mercy for Animals indgav ifølge Daily 
Journal en klage til Richmond County Sheriff Office den 
15 . december .
Perdue sagde, at firmaet deler målene om at forebygge 
dyremishandling og forbedre managementet af fjerkræ 
med Mercy for Animals . "Som virksomhed er Perdue 
forpligtet til løbende at forbedre vores produktionsfor-
hold, og som med vores mål om at blive førende indenfor 
produktion af kyllinger uden brug af antibiotika, forsøger 
vi aktivt at forbedre den måde, vi opdrætter kyllinger på" 
tilføjede selskabet .
Perdue sagde, at det for nylig har oprettet en ny stil-
ling som vicepræsident med ansvar for dyrevelfærd og 
udnævnt Mike Levengood, der har arbejdet hos Perdue i 
31 år til jobbet .
"Mike leder vores bestræbelser på at forbedre manage-
ment i primærproduktionen og udvikle tætte relationer 
med de farmere, der opdrætter kyllingerne" konkludere-
de Perdue i sin erklæring .

Meatpoultry .com / jnl

Workshop om produktion af insekter,  
forarbejdning og lovgivning.
Efter en vellykket første udgave 
vil International Insect Center og 
deres partnere arrangere en 
anden workshop, som vil blive 
afholdt den 18 . februar 
2016 .
Insekter betragtes almin-
deligvis som en lovende og 
bæredygtig ingrediens til 
foder og fødevarer . For mange 
iværksættere og virksomheder er dette en mulighed for 
at skabe nye forretninger . For at starte insektopdræt er 
ikke et spørgsmål om forsøg længere, men oplysninger-
ne er sparsomme og ikke alt er til rådighed og videnska-
beligt dokumenteret . Det er grunden til, at International 
Insect Center og deres partnere organiserer denne 
workshop for at give deltagerne grundlæggende oplys-
ninger om produktion af insekter .
Workshoppen vil give et overblik over eksisterende viden 
og erfaringer og er værdifuld for enhver virksomhed, der 
ønsker at starte i insekt-sektoren for foderstoffer og 
fødevarer på et kommercielt grundlag eller virksomheder 
relateret til insektopdræt til foder og fødevarer .
Workshoppen vil berøre følgende emner:
• Grundlæggende insektbiologi i relation til opdræt
• Insekter og deres markedspotentiale
•  Insektproduktion: Aktuel status af produktion og tek-

nologi
• Lovgivning, sikkerhed og kvalitet
• Forskning udført i Holland på HAS og VNF
• Udflugt til forskningsfaciliteter på VNF
Underviserne er fra Wageningen University and 
Research Centre (WUR), HAS University of Applied 
Sciences og NGN . Alle præsentationer vil være på 
engelsk .
For mere information og tilmelding, send en e-mail til: 
events@insectcentre .com .

AllAboutFeed .net / jnl
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WPSA’s arbejdsgruppe 1 - Economics and Marke-
ting – holdt sit femte møde i Cambridge den 15. 
og 16. oktober 2015. Mødet den 15. oktober blev 
holdt på Cambridge Central Library, hvor forman-
den Peter van Horne fra Wageningen University 
bød velkommen og fortalte om programmet.

Mark Williams, adm . direktør i British 
Egg Industry Council (BEIC), fortalte 
om arbejdet i BEIC og om perspekti-
verne for den britiske ægbranche .
I BEIC arbejder de med politik, Lion 
Code, der omfatter 90 % af æggene 

i Storbritannien, og inforationskampagner, og en gang 
imellem sponserer de forskningsprojekter .
I Storbritannien går 53 % af æggene til detail, 23 % 
i skal til foodservice og 24 % til produktfabrikkerne . I 
Første halvdel af 2015 blev der produceret 51,5 % bur, 
43,8 % frilands, 2,4 % skrab og 2,3 % økologisk . I 
detail er salget af frilands ca . 58 % .
Indtil 13 . september var salget i 2015 steget med 5,3 % 
i antal, men værdien var faldet med 5,6 % .
Priserne i Aldi og Lidl sætter niveauet, og her kam man 
få 6 M frilandsæg for 0,99 £ (ca . 9,80 kr .) . 
Importen begrænset på grund af Lion programmet, og 
Mark Williams vurderer, at ellers havde 50 % nok været 
importeret . Alle supermarkeder kræver Lion æg, og 
BEIC vil nu også lave en protokol for ægprodukter .
Under Lion er der krav om vaccination mod salmonella .
Mark Williams sluttede sit indlæg med igen at fremføre 
de britiske synspunkter omkring næbtrimning, som de 
ikke mener at kunne undvære, bl .a . fordi de hovedsage-
ligt har brune høner .

Andrew Large, adm . direktør i British 
Poultry Council (BPC), fortalte om 
slagtekyllingebranchen i Storbritannien 
og om deres fremtidige muligheder .
BPC dækker 90 % af produktionen, 
og fjerkrækød har 47 % af kødmar-

kedet i Storbritannien . Briterne er ca . 75 % selvforsy-
nende . Der slagtes årligt ca . 16 mio . kalkuner, 17 mio . 

ænder, 250 .000 gæs og 900 mio . slagtekyllinger .
I Storbritannien er integrationen stor, og det ser Andrew 
large som en stor styrke .
Der er ingen britiske brands i Storbritannien, men en 
række private labels .
Briterne har gode markeder i Afrika, især i Benin og 
Sydafrika .
I slagtekyllingeproduktionen er 95 % konventionel, 4,5 
% frilands og 0,5 % økologisk .
85 % kyllinger er fordelt på 5 firmaer, 70 % af ænderne 
er fordelt på 2 firmaer, og 85 % af kalkuner er fordelt på 
3 firmaer .
Der er intet, der tyder på, at EU vil ikke ændre de 
12 uger, som man max må have frilandskyllinger (og 
æglæggere) inde, og så må fjerkræbranchen tilpasse 
sig, så der vil på sigt ikke være nogen frilandsproduktion 
tæt på vådområder .
Over 70 % af de ferske slagtekyllinger er inficeret med 
campylobacter, men forureningsniveauer på over 1000 
cfu er faldet fra 30 % til 19 %, så det går den rigtige vej .
BPC’s politik vedrørende antibiotika er: Så meget som 
nødvendigt, men så lidt som muligt .

Den brasilianske professor Dirceu 
Talamini fortalte succeshistorien om 
den brasilianske slagtekyllingeproduk-
tion .
I Brasilien er der stadig 69 mio . ha, 
der kan tages ind til landbrugsproduk-

tion uden, at det berører Amazon området .
I 1977 dyrkede de 40 mio . ha, og produktionen lå på 
40 mio . tons landbrugsprodukter . I 2013 dyrkede de 58 
mio . ha, og produktionen var på 205 mio . tons . Altså en 
firdobling af produktiviteten . Se Figur 1 .
Fra 1990 til 2014 er produktionen af fjerkrækød steget 
439 % til 13,013 mio . tons, heraf eksporteres 3,665 
mio . tons, hvilket er en stigning på 1 .086 % . Se Figur 
2 og 3 . Forbruget af fjerkrækød i Brasilien lå i 2014 på 
45,74 kg pr indb .
Produktionen er helt integreret, og den er koncentreret 
sydpå, men den stiger meget i den centrale vestlige del 
af landet .
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Belægningen var på omkring 13 kyllinger/m2 i 1970’ere, 
nu ligger den på 16 kyllinger/m2 . 
Farmene bliver større . For bare 10 år siden byggede 
man kyllingehuse, der var 14 x 150 m, og op til 5 huse 
pr farm . Nu bygger man fuldt klimakontrollerede huse, 
der er 16 x 160 m, og nu kan der være op til 60 huse på 
en farm . Se figur 4 .
I øjeblikket taber Brasilien konkurrencekraft til USA og 
Argentina, især på grund af højere lønninger og krav til 
arbejdsmiljøet .

Maro Ibarburu-Blanc fra Iowa State University fortalte 
om tendenser og udviklingen I den amerikanske ægpro-
duktion .

I Californien skal hønerne havemindst 
750 cm2, også i gamle bursystemer, 
men de skal have mere plads, hvis der 
er færre end 9 høner i burene . F .eks . 
må et bur på 61 x 51 cm (3111 cm2) 
kun have 2 høner, men hvis man fjer-

ner et skillevæg, så arealet øges til 6222 cm2, så må der 
være 8 høner i buret (755 cm2 pr høne) .
I Californien skal man vaccinere mod Salmonella Enteri-
tidis, og æggene skal testes for Salmonella Enteritidis .
Antallet af æglæggere i Californien er reduceret med 6 
mio . æglæggere (33 %9, mens antallet af høner i resten 
af USA er steget med 13 mio . høner (5 %) (se figur 5) .
Priserne i Californien er 20 % højere end i nordvest 
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Figur 3 . Udviklingen i den brasilianske kødeksport .

Figur 2 . Udviklingen i den brasilianske kødproduktion .

Figur 4 . Farm i Brasilien med 32 slagtekyllingehuse .

Figur 1 . Landbrugsareal og produktion af landbrugsvarer i 

Brasilien .
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(Oregon og Washington), hvilket afspejler de øgede pro-
duktionsomkostninger .
Nogle producenter har ændret deres ordrer fra berigede 
bure til skrabeanlæg efter McDonald’s meddelte, at de 
kun ville købe alternative æg i løbet af 10 år .
I USA er ca . halvdelen af de alternative høner er økologi-
ske (se figur 6), og en veranda kan være nok udeareal til 
at kunne kalde sig økologisk . 
Maro Ibarburu-Blanc fortalte også om udbruddene af 
højpatogen fugleinfluenza og hvordan det har påvirket 
markedet for æg .
223 ejendomme med mere end 48 mio . fugle blev ramt 
(se figur 7) . Antallet af æglæggerfarme udgjorde 14 % 
af de ramte ejendomme men hele 71 % af de ramte fug-
le, fordi besætningerne er meget store .
De økologiske producenter fik lov til at holde deres 
høner indendørs, da der var udbrud af HPAI i baggårds-
flokke i det vestlige USA .
Importen af æg i perioden fra januar til august steg fra 
ca . 250 mio . stk ., heraf ca . 150 mio . i ægprodukter, i 
2014 til ca . 400 . mio . stk . heraf 150 mio . i ægproduk-
ter i 2015 . Mens importen af ægprodukter var stort set 
uændret, så var det mere end en fordobling af importen 
af skalæg – fra ca . 100 mio . stk . i 2014 til ca . 250 mio . 
stk . i 2015 . Det skal dog ses i det perspektiv, at den 
amerikanske eksport af æg i 2013 lå på 4,5 mia . æg, 
hvoraf skalæg udgjorde ca . halvdelen .
De producenter, hvis besætninger ikke blev ramt har 
HPAI, har fra januar til oktober tjent ca . 9 $ (ca . 62 kr .) 
mere pr indsat høne end i samme periode i 2014 (se 
figur 8) .
Kun 2 firmaer fik inficeret alle deres høner .
For hurtigt at få produktionen i gang igen fælder nogle 
firmaer deres høner og flytter hønnikerne til et af de ren-
gjorte huse . Andre køber udsætterhøner og fælder dem .
Man opdrætter normalt sine egne hønniker, og der er 
ikke et frit marked for hønniker .
Maro Ibarburu-Blanc sluttede med at slå fast, at antallet 
af alternative høner ville stige i 2015, efter at det har lig-
get rimeligt stabilt i mange år .

 ›››
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Figur 5 . Udviklingen i antallet af æglæggende høner i USA og 

i Californien .

Figur 6 . Udviklingen i antallet af alternative æglæggende høner 

i USA .

Figur 7 . Antal ejendomme og antal fugle, der blev ramt af 

HPAI-udbruddene i USA i 2015 . 

Figur 8 . Indtjeningen på skalæg i USA .
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Pascal Magdelaine fra ITAVI i Frank-
rig fortalte om tendenser i forbruget af 
æg og fjerkrækød i EU .
I mange lande bruger man mindre 
tid på at spise hjemme, og i EU er 
andelen af fødevarer, der sælges i 

supermarkeder, steget fra 44 % i 2000 til 62 % i 2011 
(se figur 9) .
Fjerkrækød er den eneste kødart, der stiger i EU (+ 12 
%) fra 2004 til 2014 .
Der er stor forskel på forbruget i de enkelte lande i EU . 
Pascal Magdelaine fortalte også med Frankrig som 
eksempel, at der er sket et skifte fra hele kyllinger til 
parteringer og forarbejdede produkter, og der er samti-
dig sket det skifte, at de konventionelle kyllinger hoved-
sageligt sælges som parteringer, mens specialkyllinger 
som f .eks . Label Rouge og økologiske sælges som hele 
kyllinger (se figur 10) . 
Pascal Magdelaine afsluttede med at fremhæve nogle af 
tendenserne mod 2025:
• Forbruget af fjerkrækød ifølge OECD og FAO vil fort-

sætte med at stige
 – + 6,1 % i udviklede lande
 – + 18,2 % i udviklingslande

• Der er stigende bekymring over den almene sund-
hedstilstand
 – I 2013 var 2,1 mia . mennesker (30 %) overvægti-

ge – 670 mio . var svært overvægtige
 – Antibiotikaresistens

• Hver person skal have sin egen kost
 – Traditionel
 – Halal
 – Kosher
 – Glutenfri
 – Laktosefri
 – Vegetar
 – Veganer
 –  . . . . . . . . . .

• Der er bekymring over miljøpåvirkning og dyrevelfærd
 – Afvisning af industriel produktion

 · Meget store produktionsanlæg
 · Indespærring af dyrene
 · Ikke tillid til dyrenes foder

 – Udvikling af alternative produktionssystemer
• Ændringer i distributionskanaler

 – Foodservice
 – Fastfood restauranter
 – Korte afstande
 – Lokale produkter

• Stigning i antallet af veganere, vegetarer og semive-
getarer
 – Man beskriver sig selv som vegetarer eller veganer

 · I USA siger 7 % af kvinderne og 4 % af mæn-
dene, at de er vegetarer ›››
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Figur 9 . Andelen af fødevarer købt i supermarkeder i 2000 og 

2001 .

Figur 10 . Ændringer i de franske forbrugeres indkøb af kyllin-

gekød .
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 · I USA siger 2 % af befolkningen, at de er vega-
nere

 · I EU antages det, at 2-10 % er vegetarer
 – Man begrænser selv indtaget af kød (=semivege-

tar)
 · 31 % af 25 .000 interviewede personer i 24 

lande

Tone Steinsland fortalte, hvordan 
den norske fjerkræsektor adskiller sig 
fra den europæiske .
I Norge har Steinsland rugeriet en 
markedsandel på ca . 75 % indenfor 

æglæggende høner .
Den norske brancheforening vil lave en kampagne for at 
øge forbruget af æg, for de ligger betydeligt lavere end 
i både Sverige og Danmark . De vil gerne løfte forbruget 
fra 190 æg pr indbygger i 2014 til 217 æg pr indbygger 
i 2020 .
I Norge er 98 % af æggene hvide og 2 % brune .
I Norge er der lovmæssige begrænsninger på besæt-
ningernes størrelse, og man må max have 7 .500 høner 
pr farm, og man må højst producere 280 .000 slagte-
kyllinger om året . Der er også begrænsninger for andre 
husdyr .
Hønerne vaccineres kun mod Marek, frilandsflokke vac-
cineres også med paracox .
Forbruget af kyllingekød i Norge er faldet med 14 % i 
2015, på grund af frygten for ESBL .

Gemma Tacken fra Wageningen i 
Holland fortalte om udbuddet af fjer-
krækød i Jakarta i Indonesien .
Regeringen i Indonesien har igangsat 
en kampagne, der har som mål at få 

forbrugerne til at skifte til kølede kyllingeprodukter, så 
der ikke kommer så mange levende kyllinger til de store 
byer som f .eks . Jakarta, hvor der kommer 1 mio . leven-
de kyllinger ind om dagen, og de bliver slagtet i baggår-
de, så der er tusindvis af job på spil . 
Det er i dag et kvalitetsparameter, at kyllingen er varm, 
når den sælges til forbrugerne, for så er forbrugerne sik-

re på, at kyllingen er sund og rask .
Næsten 80 % af kyllingerne sælges på denne måde, og 
de bruger oftest den lokale kapung kylling .
Fødevaresikkerhed er ikke højt på listen over parameter, 
der påvirker indkøb .
På markeder sælges især hele kyllinger, mens super-
markederne især sælger parteringer .
Produktion forventes at stige med 80 % i løbet af de 
næste 10 år .
Kølede kyllinger vil også kunne komme udefra, mens 
varme kyllinger er lokale .

Patricia Parrot fra Harper Adams 
University i Storbritannien fortalte om 
markedet for æg og fjerkrækød i Bei-
jing i Kina .
I Beijing sælges stadig flere æg i 
supermarkeder .

På Harper Adams University har de en hel del kinesiske 
studerende, og Patricia Parrot har bedt de kinesiske 
studerende lave en undersøgelse af markedet i Beijing, 
men hun er ikke helt sikker på, at man kan stole på 
deres indberetninger .

Jason Gittens fra ADAS, der er rådgiver for de britiske 
ægproducenter, fortalte om frilandsproduktionen i Stor-
britannien .
I Storbritannien stiger produktionen af frilandsæg, og 
besætningerne Bliver større . ›››
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Figur 11 . Traditionelt britisk system i et niveau med 9 høner/m2 

gulvareal .
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Flokstørrelsen er nu oppe på 16 .000 
hos mange producenter .
De fleste har hønerne på gulv, altså 
et system med kun et niveau, og 9 
høner/m2, og de kan ikke fjerne gød-
ningen i løbet af rotationen (se figur 

11) . De nye systemer, der nu bygges, er i flere etager 
med 15 høner/m2 gulvareal (se figur 12) .
Hønerne udsættes normalt ved 72-76 uger, enkelte går 
op til 80-84 uger .
Der er stor variation mellem producenter, men ved 
budgetteringen af et nyt system regnes med 300 æg 
ved 72 uger, et foderforbrug på 130 g/høne/dag, 7 % 
dødelighed ved 72 uger og en investering på 30 £ (ca . 
292 kr .) pr høneplads .
Priserne på udsætterhøner er faldet dramatisk på grund 
af udbruddene af fugleinfluenza, der har lukket mange 
markeder . I september faldt priserne faldet igen, så nu 
kan indfangningen dårligt dækkes .
Pt . (4 . kvartal 2015) så taber 
gennemsnitsproducenterne penge, når afskrivninger på 
bygninger regnes med .
De bedste 25 % har omkostninger på 20 £ (ca . 195 kr .) 
pr indsat høne, mens de dårligste 25 % har omkostnin-
ger på 27 £ (ca . 263 kr .) pr indsat høne, og indtægterne 
ligger på 24 £ (ca . 234 kr .) pr indsat høne .

Hanspeter Christ fortalte om udviklingen af det tyske 

QS system, der er et kvalitetssystem 
gennem hele kæden på kødsiden, sva-
rende til det KAT-system som bruges 
til æg .
Systemet er skabt på baggrund af 
Initiative Tierwohl, der er en alliance 

mellem landbruget, kødsektoren og detailhandelen, og 
målet er højere dyrevelfærd for svin og fjerkræ . 
I Tyskland står discountkæderne for 2/3 af salget til 
husholdningerne, og 85 % af detailhandelen står bag 
initiativet .
Supermarkederne opkræver 0,04 € (ca . 30 øre) pr kg 
solgt produkt, og det går til de primærproducenter, som 
deltager i systemet . Der vil blive opkrævet 85 mio . Sym-
bol  (ca . 635 mio . kr .) om året eller 255 mio . Symbol  
(ca . 1,9 mia . kr .) over de første 3 år .
Producenterne binder sig for 3 år, og hvis de ikke lever 
op til kravene, så skal alle pengene betales tilbage . Op 
til 8 mio . svin, 300 mio . kyllinger og 15 mio . kalkuner vil 
være omfattet af initiativet .
Belægningen i kyllingestaldene er reduceret med 10 %, 
og der blev fra starten aftalt følgende maksimale tillæg:
• 3,6 cent (ca . 27 øre) pr kg levende vægt for kylling, 

mindst 2,0 cent (ca . 15 øre)
• 3,25 cent (ca . 24 øre) pr kg levende vægt for kalkun-

høne, mindst 2,5 cent (ca . 19 øre)
• 4,0 cent (ca . 30 øre) pr kg levende vægt for kalkun-

hane, mindst 3,0 cents (ca . 22 øre) ›››
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Figur 12 . Nyt etagesystem fra Storbritannien med 15 høner/m2 gulvareal .
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For kyllinger blev det maksimale tillæg reduceret til max 
2 cent (ca . 15 øre) i august 2015, så nogle producenter 
har trukket deres ansøgning, men der er stadig en ven-
teliste over producenter, som gerne vil være med .
Det samme er sket for kalkuner, men her har de fleste 
trukket sig, og der er ingen venteliste .
Betalingen starter den 15 . januar 2016, for kalkuner dog 
først den 15 . april 2016 .

Peter van Horne fra Wageningen i 
Holland fortalte om alternativ slagte-
kyllingeproduktion i Holland .
Der er tale om en kylling mellem øko-
logisk og konventionel .
Der var en produktion med lavere 

belægning og et skrabeareal i en veranda, som fik 1 
stjerne af Beter Leven .
Nu har denne kylling en markedsandel på ca . 10 %, og 
den fortsætter med at stige, mens markedsandeln for 
økoligiske slagtekyllinger ligger stabilt på 2 % .
Plofkip, ’eksploderende kylling’, der bruges som beteg-
nelse for konventionelle slagtekyllinger, blev årets ord i 
Holland i 2012 .
Alle supermarkedskæder gik sammen med branchen om 
at opstille krav til morgendagens kylling .
Man blev enige om max 50 g tilvækst om dagen, en max 
belægning på 38 kg/m2, berigelse i staldene og en 6 
timers mørkeperiode, og Beter Leven ville give kyllinger-
ne fra denne produktion 1 stjerne . 
De markedsledende supermarkeder (AH og Jumbo) vil 
fra starten af 2016 kun sælge morgendagens kylling .
Konkurrencemyndighederne forbød aftalen mellem 

alle supermarkedskæder, fordi forbrugerne så ikke fik 
adgang til produkter produceret efter EU’s regler .
Alle supermarkedskæde vil udfase den konventionelle 
kylling, men nu har hver supermarkedskæde deres egne 
krav til produktionen med hensyn til belægning og daglig 
tilvækst (se figur 13) . 
Producenterne bliver nødt til at vælge at producere efter 
et bestemt system, og deres kyllinger kan kun afsættes 
til en kæde .
Man forventer at priserne på brystkød i supermarkeder-
ne vil stige med 15-30 % .
Producentpriserne vil blive udregnet, så DB/m2 vil være 
det samme som for konventionelle slagtekyllinger .
Peter van Horne sluttede med at konstatere, at mange 
forveksler bæredygtighed med dyrevelfærd .

Vesna Rodic fortalte om forbuddet 
mod konventionelle æglægningsbure i 
Serbien .
Loven sagde, at de havde 2 år – fra 
2010-2012 - til at lægge om, men det 
blev ikke kontrolleret, så kun nogle få 

har lagt om, mens langt de fleste fortsætter produktion i 
de konventionelle bure .
I 2014 var op til 95 % af hønerne stadig i konventionelle 
bure, og i juni 2014 blev loven ændret, så man nu fik lov 
til at bruge konventionelle bure indtil udgangen af 2020 .
830 farme har mere end 300 høner, heraf har 160 far-
me mere end 5 .000 høner, og den største farm har godt 
270 .000 høner .
I 2015 har hun besøgt 10 % af farmene, og i de besøgte 
farme var 75 % stadig i konventionelle bure, og 2/3 
kendte ikke noget til forbuddet mod konventionelle bure 
og til udsættelsen til 2020 .
Når og hvis de skal lægge om vil op til 30 % forlade 
branchen, heraf vil nogle lægge om til slagtekyllinger, 
men andre vil gå på pension .

Jose Castello fortalte om fjerkræproduktionen i Spani-
en, hvor kalkunkød ikke er så populært, for forbruget lå i 
2014 kun på 2,5 kg pr indbygger, mens forbruget af kyl-
lingekød lå på 26,5 kg pr indbygger og andet fjerkrækød 
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Figur 13: De forskellige hollandske supermarkedskæders krav 

til en ny velfærdskylling .
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på 1,3 kg pr indbygger .
I dag bruger alle slagtekyllingeprodu-
center alt-ind alt-ud princippet .
Farmene er på 2-8 huse med 
30-60 .000 kyllinger i hver .
Der udtyndes efter 35 dage for at få 

kyllinger på 1,8-1,9 kg levende vægt til restauranter, og 
der slutslagtes ved 47 dag, hvor kyllingerne vejer 2,7 kg .
63 % af kyllingerne sælges som hele .
16-24 % af æggene eksporteres, og i dag er 95 % af 
æggene brune og 5 % hvide . De hvide kun i den sydlige 
del af Spanien .
Fjerkræproduktionen er koncentreret i nogle af de span-
ske regioner . 
Omkring 80 % af produktionen af fjerkrækødkoncentre-
ret i følgende 5 regioner: Cataluña 24,3 %, Andalucía 
22,7 %, Valencia 14,0 %, Galicia 12,2 %, Castilla-León 
7,5 % .
83 % af de spanske æg blev i 2013 produceres i føl-
gende 7 regioner: Castilla-La Mancha 26,2 %, Castil-
la-León 17,2 %, Aragón 11,8 %, Cataluña 8,3 %, 
Valencia 7,8 %, Andalucía 7,0 % og Galicia 5,0 % (se 
figur 14) .

Romaric Chenut fra ITAVI fortalte om 
fjerkræproduktionen i Frankrig .
Der er 13 .500 producenter af fjer-
krækød i frankrig, heraf er 9 .000 slag-
tekyllingeproducenter
Frankrig var i mange år EU største 

producent af fjerkrækød, men Frankrig blev overhalet af 
Polen i 2013, og den tyske produktion e nu lige så stor 
som den franske (se figur 15) .
Den franske produktion af kyllingekød svarer stort set til 
forbruget, men 43 % af forbruget importeres (hovedsa-
geligt fersk fra Holland, Tyskland og Polen), så en tilsva-
rende mængde eksporteres (se figur 16) .

På slagterisiden er der sket en strukturudvikling, hvor 
det største har (LDC) overtaget nr . 4 (GLON), og nr . 2 
(DOUX) bliver overtaget af kooperativet Terrana, der 
også ejer det tredjestørste fjerkræslagteriselskab Gatro-
nome . ›››
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Figur 15: Udviklingen i produktionen af fjerkrækød i udvalgt 

lande i EU (tons slagtet vægt) .

16: Udviklingen i produktionen og importen af kyllingekød i 

Frankrig .

Figur 14: Spanien med regioner .
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I Frankrig har de ca . 45 . mio . æglæggere, men i forbin-
delse med omlægningen til berigede bure, faldt antallet 
af burhøner til ca . 31 mio . mens antallet af alternative 
høner steg til ca . 14 . mio . høner (se figur 17 .)

Alois Mettler fortalte om fjerkræpro-
duktionen i Schweiz .
I Schweiz må man højst have 18 .000 
høner pr farm, og højst 18 .000 slag-
tekyllinger pr farm, dog op til 27 .000 
til 28 dage . Belægningen i slagtekyl-

lingeproduktionen på højst være 30 kg/m2, så selv om 
antallet af producenter er faldet meget de sidste 50 år, 
så der er efter europæiske forhold mange små produ-
center (se figur 18) .

36 % af slagtekyllingerne produceres på farme med 
under 8 .000 kyllinger pr rotation, og 40 % af æggene 
produceres i besætninger med under 2 .000 høner .
Forbruget ligger på 12 kg kyllingekød pr indbygger og 7 
kg æg (ca . 112 stk .) pr indbygger .

45 % af fjerkrækødet og 43 % af æggene importeres
Importerede æg er meget billige i forhold til æg produ-
ceret i Schweiz, men schweiziske æg har en markeds-
andel på over 80 % af skalæggene . Den økologiske 
ægproduktion udgør med 124 mio . æg i 2014, hvilket 
var en stigning på 7 % i forhold til 2013, ca . 15 % af 
skalægsmarkedet (se figur 19) . 
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Figur 17: Udviklingen i antallet af høner i Frankrig indenfor de 

forskellige produktionsmetoder (1 .000 stk .)  .

Figur 18: Udviklingen i produktionen af æg og fjerkrækød samt 

i antallet af producenter i Schweiz .

Figur 19: Økologisk ægproduktion i Schweiz . jnl
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Taco Bell vil kun bruge alternative æg.
Rækken af store amerikanske restaurantkæder, der 
fremover kun vil bruge alternative æg, bliver længere og 
længere, og den 31 . december 2015 meddelte Taco Bell, 
at de vil stoppe brugen af buræg . Taco Bell, der er et 
datterselskab af Yum! Brands, Inc ., satser på at blive den 
første amerikanske fastfood kæde til helt at gennemføre 
ændringen, inden Panera’s og Starbucks’ planer om at 
gøre det i 2020 og McDonalds mål om at nå 100 % alter-
native æg i løbet af næste årti .
"Vi er et brand, der har fingeren på pulsen i ikke kun, 
hvad der appellerer til vores kunders smag, men også i de 
spørgsmål, kunderne bekymrer sig mest om, og de for-
tæller os, at de vil have mad, der er simpelt og let at for-
stå" siger Brian Niccol, adm . direktør for Taco Bell Corp 
"Når denne ændring gennemfører i rekordtempo, under-
streger det, at vi altid lytter og reagerer på vores kunder 
samtidig med, at vi gør det, der er rigtigt for vores forret-
ning ." Taco Bell har sat et mål om, at overgangen til alter-
native æg indenfor "en branche-førende 12-måneders 
periode ." The fastfood kæden ægs vil blive produceret 
efter ’American Humane Certified’ produktionsstandarder 
for alternative æg . Standarderne er fastsat af American 
Humane Association .
"Levering af bæredygtige og sikre æg til Taco Bell’s 
restauranter over hele landet på et år er muligt på grund 
af vores store fleksible infrastruktur og mange års tæt 
samarbejde med vores partnere" siger Liz Matthews, chef 
for fødevareinnovation hos Taco Bell Corp .
Ud over at skifte til 100 % alternative æg ved udgangen 
af 2016 har Taco Bell bekræftet, at i begyndelsen af 
2016 vil de levere på deres erklærede mål om at fjerne 
kunstige smagsstoffer og farver, tilsat transfedt, majssirup 
med højt indhold af fruktose og ikke-bæredygtigt palme-
olie fra deres vigtigste menuer . Virksomheden har også 
planer om at indføre aspartan-fri diæt Pepsi-produkter i 
alle deres amerikanske restauranter fra begyndelsen af 
2016 . Virksomheden har også planer om at udvide deres 
politikker i forbindelse med simpelt mad, gennemsigtighed 
og menuer i de kommende måneder for at supplere deres 
erklærede mål om at eliminere ekstra konserveringsmidler 
og tilsætningsstoffer om muligt ved udgangen af 2017 .

"Gennemsigtighed vedrørende ingredienser er vigtigere 
end nogensinde for den næste generation af Taco Bell 
kunder" sagde Matthews . "Det er derfor, vi er på mærker-
ne og udfordrer os selv til at opstille ambitiøse men reali-
serbare mål, der gør vores mad bedre, uden nogensinde 
at gå på kompromis med den smag, vores vil have .

Meatpoultry .com / jnl

Subway’s æg i Nordamerika skal være 
alternative inden 2025.
Subway forventer at skifte til alternative æg i alle dens 
anslåede 30 .000 restauranter i USA og Canada inden 
2025 . Overgangen til alternative æg er en del af virk-
somhedens dyrevelfærdspolitik . "Vi vil servere mad, 
der afspejler vores engagement i human behandling af 
dyr, og det har længe været en prioritet i vores brand" 
siger Elizabeth Stewart, direktør for CSR i Subway . "Vi 
ved, hvor vigtigt det er for forbrugerne at føle tillid til, at 
den mad, de spiser, er produceret etisk forsvarligt, og 
vores kunder bekymrer sig dybt om dyrevelfærd . Som et 
resultat af denne beslutning, kan man ikke bare komme 
til vores restauranter for et velsmagende og økonomisk 
overkommelige måltid af høj kvalitet, men vores kunder vil 
også være i stand til at nyde lækre morgenmadssandwich 
lavet med alternative æg ." Virksomheden fortsætter med 
at følge forskningen inden for opstaldning af æglæggere 
for at finde det bedste fremtidige produktionssystem, der 
opfylder de højeste standarder for dyrevelfærd .
"Subway’s kunder i hele Europa får kun æg fra frilands-
høner og i Australien serveres kun æg fra alternative 
produktioner" sagde Stewart . "Store ændringer i menu-
erne som denne tager tid, men vi vil holde vores kunder 
opdateret om hvert skridt på vejen, og vi arbejder flittigt 
med vores leverandører om at nå vores mål . Efterhånden 
som flere og flere kæder gør det samme, ønsker vi, at 
vores kunder ved, hvad vi gør ." Subway’s skifte til alter-
native æg følger efter planerne om at eliminere brugen af 
antibiotika i deres kyllinge-, kalkun-, svine- og oksekød . 
Denne plan blev offentliggjort i oktober .

Wattagnet .com / jnl
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I 2015 holdt Lohmann Tierzucth deres årlige for-
handlermode den 29. og 30. september i Istanbul. 
Der var 220 deltagere fra 40 lande, og 93 forhand-
lere var repræsenteret.

Der var velkomst ved markedsførings-
direktør Chiel Ter Heerdt og Xavier 
Ramirez, adm . direktør, der pegede 
på to udviklinger fra det sidste år:
I nogle lande ønsker man at tage 
hønerne fra ekstensive systemer og 
placere dem i bure, mens man i andre 
lande ønsker at tage burhøner og pla-
cere dem i alternative systemer .
Udbruddet af AI i Tyskland betød, at 
Lohmann ikke kunne levere forældre-
dyr til langt de fleste lande udenfor 

EU . Det betyder også, at stigningen i salget af foræl-
dredyr ud af Tyskland ikke vil fortsætte i år, mens andre 
lande, herunder især Canada og Danmark, har øget 
deres salg .

Müjdat Sezer, der var præsident for 
den tyrkiske brancheorganisation, for-
talte om landets ægproduktion .
Lohmann er markedsledende for 
æglæggere i Tyrkiet
Blandt de 100 største virksomheder i 

Tyrkiet er der 10 fra fjerkræbranchen .
Tyrkiet er verdens 10 . største ægproducent med en pro-
duktion på 931 .000 tons i 2014 .
Produktioner er på 226 æg pr indbygger, mens forbru-
get er 166 æg pr indbygger, og eksporten er stigende 
til 4,654 mia . æg i 2014 . Tyrkiet var den tredjestørste 
eksportør af æg i 2013 efter Holland og USA .
Ægproduktionen i Tyrkiet udvides kraftigt, og der var 
i 2015 godt 82,5 mio . hønepladser (se figur 1) . Far-
mene bliver også større og større, med 80 farme med 
250 .000-1 .000 .000 hønepladser, 8 farme med mellem 
1 og 2 mio . hønepladser og 3 farme med mere end 2 
mio . hønepladser (se figur 2) . Hele produktionen er i 
konventionelle bure .

Tyrkiet vil producere efter EU’s standarder, og de vil ger-
ne eksportere fjerkræprodukter til Japan, EU og Kina, 
og Kina aftager allerede alle fødder fra slagtekyllinge-
produktionen . Man arbejder også på at øge det inden-
landske forbrug . Müjdat Sezer sluttede sit indlæg med 
at sige, at tilstrækkeligt med fødevarer til en voksende 
global befolkning er en af de vigtigste faktorer for fred .

André Brandt fra Trouw Nutrition for-
talte om udfordringerne ved at skulle 
brødføde 9 mia . mennesker i 2050 .
André Brandt slog fast, at der er sti-
gende efterspørgsel efter animalsk 
protein .

Fødevareforbruget stiger 2 % om året, og derfor stiger 
efterspørgslen på højprotein fødevarer voldsomt . En 
anden fakt er også, at der kommer mange flere i med-
delklassen .
Den stigende urbanisering, som ligger på 50 % i dag og 
forventes at stige til 67 % i 2050, betyder, at færre vil 
producere deres egne fødevarer . 
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Figur 1: Udviklingen i antal hønepladser i Tyrkiet .

Figur 2: Udviklingen i besætningsstørrelser i Tyrkiet .
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Der forventes en stigning på 67-70 % i forbruget af æg 
og en stigning på 75 % i forbruget af kød .
Det giver ikke bare stigende efterspørgsel, men også 
vigende produktion til foder pga . større konkurrence om 
ressourcerne på grund af klimaforandringer, biofuel, små 
lagre og spekulation .
André Brandt pointerede, at hvis man ikke får startet 
dyrene godt (i de første timer) så må man leve med kon-
sekvenserne i resten af produktionsperioden .
I Holland er de ved at udvikle en test, hvor man i blod-
prøver af hønerne ved 50 uger, kan se, om de skal sæt-
tes ud ved 76, 85 eller 100 uger .
André Brandt slog også fast, at den lLaveste foderpris 
giver ikke det bedste økonomiske resultat . Det handler 
om at finde det økonomiske optimum .
Han argumenterede for at bruge split feeding, som er 
optimeret efter, hvordan ægget dannes – blomme – hvi-
de – skal, men det kræver godt management på farme-
ne .
André Brandt sluttede med at vise nogle beregninger på 
en italiensk besætning på 80,000 høner, hvor man hav-
de brugt split feeding (se figur 4) .

Professor Rudolf Preisinger fra Lohmann fortalte om 
nyheder indenfor avlsmålene .

Rudolf Preisinger er nu ansvarlig for 
avlsprogrammerne for både Lohmann 
Tierzucht, H&N og Hy-Line, og der-
ved kan virksomheden fokusere sine 
ressourcer og fokusere på fremtidens 
krav, men der vil fortsat være tre for-

skellige avlsretninger .
Rudolf Preisinger mente, at burproduktionen fortsat vil 
dominere ægproduktionen for at kunne brødføde ver-
dens stigende befolkning, og der vil blive arbejdet på 
længere produktionsperiode og flere æg pr høne .
Indre kvaliteter i ægget er ikke vigtige, når det handler 
om profitabilitet, enkelte markeder undtaget (Japan)
I avlsarbejdet vil der være fokus på:
Stærkere æggeskal og knogler
Tørstof i ægget
Længere produktionsperiode med høj ydelse .

Cuticula: 
Ved farvning kan man se, hvor god cuticula er . Jo bedre 
den er, jo mindre risiko for at bakterier (salmonella) kan 
komme ind i ægget .
Skaltykkelsen betyder ikke noget for bakteriers evne til 
at inficere ægget .

Knogleskørhed:
I selektionen bruger de ultralyd på levende høner, gene-
tiske markører og metaboliske markører .

Tørstof i æg:
Tørstoffet måles med refraktometer og BRIX værdi .
I fremtiden vil der nok udvikles høner specielt til in-line 
produktioner .

Næblængde:
Længden på næbbet indgår i avlsmålene, og bæbbet 
bliver kortere hvert år . Aggression og næbbets størrelse 
hænger sammen, og heritabiliteten er 16-25 % . Der er 
ingen alvorlige negative korrelationer til andre egenska-
ber .

 ›››
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Figur 4: Praktisk regneeksempel på split feeding .
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Rudolf Preisinger fortalte, at de i avlsarbejdet nu arbej-
der med udvidede test til 100 uger .
De næste generationer af haner selekteres med geno-
miske metoder .
Æg pr indsat høne pr år er stadig det vigtigste, og nye 
avlsmål betyder, at Lohmann har flere ansatte på avls-
siden .
De nye managementguder er klar, og de er ikke længere 
målrettet til markedsføring, men hvad man kan opnå 
under realistiske forhold . Det genetiske potentiale er 
højere – 360 æg pr indsat høne pr år .
Det er meget lettere at selektere for aggressive høne 
end for ikke-aggressive .
Jo ældre hønen er jo sværere har den ved at udnytte 
næringsstofferne i foderet og konvertere det til en tyk-
kere skal . Foderet er afgørende . Fint calcium i foderet er 
ikke nok . Der skal være groft calcium i foderet .

Peter van Horne fra LEI Wageningen 
UR om, gvordan udbruddene af fug-
leinfluenza havde påvirket den globale 
ægbranche .
Peter van Horne fortalte, at efter et 
udbrud af fugleinfluenza stiger prisen 

på æg, men når husene er fulde igen, falder priserne 
voldsomt . Man har tabt markeder under udbruddet, og 
det er svært at tage dem tilbage .
Generelt er de indirekte omkostninger efter udbruddene 

i USA og Europa meget svære at gøre op, men det løber 
op i milliarder .
Priserne på æg steg meget i Europa, delvis på grund af 
spekulation .
Virus spredes med vilde fugle, og de er en trussel for 
den kommercielle produktion . 
Udbruddene i Holland i 2014 var uafhængige, og de var 
alle i indendørs flokke . De havde ikke ret stor betydning 
for salget af æg, selvom priserne streg, men salget af 
slagtekyllinger blev ramt .
Når æg mangler begynder man at bruge alternativer til 
æg .
I USA blev der sat begrænsninger på salget i nogle 
supermarkeder, og nogle restauranter indskrænkede 
perioden med morgenmad til kl . 9 .
Mange lande har forbudt import af alle fjerkræprodukter 
frea de ramte områder .
Peter van Horne slog fast, at det er nødvendigt med et 
early warning system, og at fjerkræ udendørs har en 
meget større risiko .
I tilfælde af udbrud skal der være en koordinering med 
myndighederne, så der kommer kontrol med flytning af 
dyr mm . Inficerede flokke skal hurtigt slås ned, og der 
skal være klare regler for erstatning til producenterne .
I Indonesien er der ingen erstatninger, og derfor vil far-
merne ikke rapportere udbrud, men skynde sig at sælge 
dyrene på markedet .
Peter van Horne konkluderede, at virusset ikke kan 
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Per Kruse og Jørgen Nyberg Larsen i selskab med  

Peter van Horne fra Holland .

Nils Steinsland fra Norge i selskab med Kim Kragh Jensen 

og Glen Nielsen .
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stoppes, og høj biosikkerhed er en effektiv måde at kon-
trollere problemet på, samt at der bør aftales procedurer 
omkring handelen med fjerkræprodukter .

Forhandler præsentationer.
Herefter fulgte en række forhandlerpræsentationer, hvor 
jeg i det efterfølgende vil gengive det væsentligste .

Tyrkiet .
HasTavuk blev startet i 1972
Det er en fuldt integreret virksomhed, og de 

har en markedsandel på 55 % af det tyrkiske marked .
De arbejder både med æglæggere og slagtekyllinger .
HasTavuk har 3 foderfabrikker, 2 rugerier – et for slag-
tekyllinger og et for æglæggere – med 350 km mellem 
dem og de har 27 æglæggerfarme med bure, og der er 
mindst 150 km mellem hver .

Ecuador.
Incubandina har arbejdet sammen med Loh-
mann siden 1992, og Lohmann-gruppen har 

en markedsandel på 90 % - Lohmann (60 %), H&N (16 
%) og Hyline (14 %) .
70 % af landet er over 2600 meter over havet, men 
deres rugeri ligger nede ved havoverfladen .
De kan levere op til 90 .000 daggamle hønekyllinger pr 
gang .
Incubandina producerer også hønniker til 12 uger af de 
små æg fra unge høner, og disse hønniker sælges til 
mindre producenter .

Canada.
Boire & Fréres blev grundlagt i 1927 og er 
hjemmehørende i Quebec-området .

De producerer årligt 85 mio . slagtekyllinger (42 % mar-
kedsandel) og 4,5 mio . æglæggere (75 % markedsan-
del), hvoraf 1 mio . æglæggere sælges til Ontario
De må flytte deres konsumægsrugeri til en ny lokalitet 
grundet miljøklager .
Det canadiske marked er fordelt på 90 % hvide og 10 % 
brune æg .
I Quebec-området er der 60 graders forskel mellem 

vinter- og sommertemperatur, hvilket giver udfordringer 
med temperaturkontrol . De må opvarme om vinteren, og 
ved hedebølger om sommeren dør nogle unge høner, 
fordi de er fuldfjerede, selvom man ventilerer mere .

Østrig.
Schropper er et familiefirma, som blev grund-
lagt i 1930 .

De har en rugerikapacitet på 1,7 mio . æg og producerer 
8 mio . daggamle hønekyllinger om året, hvoraf 40 % går 
til eksport .
De kan levere op til 120 .000 daggamle hønekyllinger 
pr gang, og de har 1 mio . opdrætspladser på 30 farme 
med i alt 60 huse . Over 90 % af hønnikerne bliver i 
Østrig .
De har 75 .000 forældredyr – 90 % Lohmann Brown og 
10 % LSL .
De er lige begyndt med nogle Lohmann Brown til økolo-
gisk produktion
I Østrig har man nogle æglæggerhuse i 2 etager til skra-
beægsproduktion .
Fra 1 . januar 2016 må man ikke længere slå hanekyllin-
ger ihjel til den økologiske produktion .
Den økologiske produktion e udgør 10 % eller 600 .000 
høner, og dermed er der 600 .000 hanekyllinger, som 
skal slagtes efter 10 uger ved 900-1000 g . De vil blive 
slagtet på 2-3 slagterier og blive brugt til pølser mm .

Fillippinerne.
Bounty Farms er et integreret selskab, der 
startede samarbejdet med Lohmann i 1999 .

I Fillippinerne spiller logistik en stor rolle, og der bruges 
både lastbiler, både og fly .
Bounty Farms har 16 rugerier spredt om på øerne .
Bounty Farms producerer årligt 95 % er slagtekyllinger 
(200 . mio .) + 5 % (12 mio .) æglæggere . 
De er nr . 2 på slagtekyllinger og nr . 1 på æglæggere .
Egen terminal til import af råvarer til foder og producerer 
også selv både slagtekyllinger og æg . 

Ægypten.
Wadi Group er et integreret selskab, der blev startet 
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i Libanon i 1958, og de begyndte i Syrien i 
1973, i Saudi Arabien i 1975, i Jordan i 1977, 

i Ægypten i 1984 og i Sudan i 2006 .
I Ægypten er ægmarkedet 80 % brune og 20 % hvide .
I 2015 forventede de at producere 88 mio . slagtekylling 
og 1,2 mio . forældredyr til slagtekyllinger samt 22 mio . 
æglæggere, hvor de har en markedsandel på 57 % i 
Ægypten - Lohmann (28,7 %), Hy-Line (10,8 %) og 
H&N 10,4 %) .
Tetra og Isa er nye på markedet og de vil tage markeds-
andele i 2015 .
I Sudan forter de at nå 2,6 mio . LSL og 35 mio . dag-
gamle slagtekyllinger i 2015 .

Økonomisk workshop. 
Efter indlæggene i plenum var der indlagt nogle works-
hops, hvor jeg deltog i den økonomiske workshop, hvor 
deltagerne blev spurgt om følgende spørgsmål:  

Hvordan kan du som leverandør af kyllinger  
forbedre dine kunders forretning?

Tyrkiet.
Vi giver teknisk rådgivning til farmeren, og det 
giver flere æg og bedre resultater . 

Nogle ønsker ikke hjælpen, måske fordi de ikke tror, de 
kan lære noget, eller fordi de tror, at de er de bedste . 
Nogle fælder hønerne, fordi de ikke har råd til nye .

Rudolf Preisinger.
Stort set ingen fælder hønerne i Europa, mens det uden-
for Europa er meget mere almindeligt .
I den nye management guide er der begge dele .

Sri Lanka.
Udsætterhønen har en værdi, der er næsten 
det samme som en ny hønnike .

Det er godt med nye dyr, så produktiviteten og 
læggeprocenten er høj .

Rudolf Preisinger.
Mange steder i Europa har udsætterhønen ingen værdi .

Vi har brug for modelberegninger af, hvad det koster, når 
man tager lavere produktivitet, ægpriser og foderpris i 
betragtning .
McDonalds har forbudt fældning af æglæggende høner 
af dyrevelfærdsmæssige grunde .

Colombia.
Vi bruger et simpelt Excel-regneark til at 
udregne produktiviteten, hvor vi tager hensyn 

til foderpriser og ægproduktion .
Vi er begyndt at bruge webinar en gang om måneden 
med et specifikt emne . En af vores tekniker deltager, og 
så kan farmerne (40-50) logge på hjemmefra .

Norge.
En let fældning kunne være interessant, hvis 
man har et dårligt hold .

Rudolf Preisinger.
Japanerne og amerikanerne har en model, hvor dødelig-
heden ikke stiger .

Hvordan kan Lohmann bidrage til jeres indtjening?

Peru.
Der burde være en større procentdel hønekyl-
linger .

Rudolf Preisinger.
Det kan man ikke ændre på .

Sydafrika.
Forhandleren i Sydafrika var bekymret over, at 
de andre avlslinjer for EW-gruppen (Hy-Line 

og H&N) ville ’indhente’ Lohmann’s forspring .

Rudolf Preisinger.
Vores konkurrenter vil selvfølgelig bruge det mod os, at 
vi har flere afstamninger . En af mine kollegaer fra uni-
versitetet starter som chefgenetiker hos Hendrix den 1 . 
januar 2016 med ansvar for alle arter . Hos EW-gruppen 
har vi delt det mellem æg og slagt .
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Flere forhandler sagde, at de ønskede alle 3 afstamnin-
ger med hver deres fordele .

Rudolf Preisinger.
Vi holder linjerne så forskelligt som muligt .

Pakistan.
Vi forventer mere fra Lohmann, for vi kan ikke 
sende vores folk til Tyskland, fordi de ikke kan 

få visa . Lohmann bør sende teknikere til Pakistan .

Rudolf Preisinger.
Vi kan give teknisk service til jer, og så må I hver især 
træne nogle folk, der kan rådgive de lokale farmere .

Rudolf Preisinger gav derefter en orientering om pro-
blematikken omkring hanekyllinger .
Der er pt . 2 metoder til at sortere hanekyllinger fra inden 
klækning .

Hormoner
Kønssorteringen sker ved dag 10 .
Der bores et lille hul i skallen, men æggene skal håndte-
res 2 gange, for det tager tid at analysere for hormoner .
Der er en sikkerhed på 99,5 %, men metoden giver 
3-5 % lavere klækkeprocent, og der vil kunne opstå en 
abort-diskussion .
Pris: 30 eurocent (ca . 2,25 kr .) pr hønekylling

Lys
Kønssorteringen sker ved dag 4 .
Der skal bores et 10 mm hul, men kønssorteringen kan 
foretages med det samme .

Der er en sikkerhed på 90 %, men metoden giver 5 % 
lavere klækkeprocent, men metoden vil nok lettere kun-
ne accepteres af offentligheden .
Pris: 50-70 eurocent (ca . 3,75-5,25 kr .) pr hønekylling

Konklusion
Prisen på en daggammel hønekylling ligger i gennem-
snit på verdensplan nok på omkring 70 eurocent (ca . 
5,25 kr .) så kønssortering af æggene inden klækning vil 
betyde store prisstigninger, og i praksis skal rugeriet nok 
producere mindst 10 mio . daggamle hønekyllingerfor at 
få økonomi i det pga . prisen på maskinen .

Rudolf Preisinger opsummerede workshoppen med 
følgende råd og bemærkninger: 

Rugeri
Lad ikke hønerne begynde at lægge æg for tidligt .
Brug SPIDES, for det giver flere og bedre kyllinger fra 
ældre æg . Her imiterer vi naturen, hvor hønen lægger et 
æg om dagen, ruger til sidst, mens de første er blevet 
ruget lidt de første dage . Klækkevinduet bliver også 
mindre .
Udrug færre dage om ugen, for det betyder mindre ren-
gøring, men udrug efter forældredyrenes alder, for det 
giver større ensartethed .
Antallet af ekstra kyllinger leveret til producenten varierer 
fra 4 % til ingenting fra det ene land til det næste .

Genetik
De enkelte linjer i EW-gruppen bør fortsat være forskelli-
ge, og vi holder en klar adskillelse mellem linjerne på det 
genetiske niveau, for vi ønsker at bevare de forskellige 
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SPIDES
Æg overføres fra lagerrummet til en forvarmet rugemaskine og afkøles igen til opbevaringstemperatur, så 
snart æggeskallen når en temperaturen på max på 32° C (90° F) . Den nødvendige tid for at nå 32° C (90° F) 
varierer med type af rugemaskine, men er typisk 3-6 timer ved en rugetemperatur på 37,8 til 38° C (100,0 til 
100,4° F) . For at forhindre embryoner i at udvikle sig ud over den opbevaringsresistente fase, skal man passe 
på, at den samlede tid af de komplette eller flere SPIDES behandlinger, hvor temperaturen på æggeskallen når 
32° C (90° F), ikke overstige 12 timer .



56

genpuljer, og derfor er det forskellige mennesker, der 
arbejder med de enkelte linjer .

Økonomi.
Vi burde kunne forbedre logistik og kvaliteten af sendin-
ger med daggamle kyllinger, men i flyene er der kun en 
RH på 6 %, når det optimale er over 60 % RH .
Priserne på daggamle kyllinger stiger ikke, selv om 
produktiviteten gør det, men måske skulle prisen være 
afhængig af hvor mange æg, der bliver produceret .

Sundhed:
Vigtigheden af høj biosikkerhed og hurtig diagnostice-
ring kan ikke understreges nok .
Hvis man ikke får erstatning for smitsomme sygdomme, 
vil man vente med at slå dyrene ned .
Vaccination mod fugleinfluenza i Ægypten kan beskytte 
70 % af dyrene men ikke alle .
Italien brugte vaccination i 2000, men har evnet at stop-
pe igen .
I øjeblikket vaccinerer man mod fugleinfluenza i Indone-
sien, Pakistan, Kina, .
Hvis et land begynder at vaccinere, kan man ikke eks-
portere fra en bedsteforældredyrsflok i landet .

jnl
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RAPPORT FRA LOHMANN’S FORHANDLERMØDE 
DEN 29. OG 30. SEPTEMBER I ISTANBUL

Forskere identificerer bakteriearter knyt-
tet til halthed hos slagtekyllinger.
Forskere ved University of Arkansas har identificeret en art 
af bakterier, der aldrig før havde været forbundet med halt-
hed i slagtekyllinger, og det bringer forskerne tættere på at 
finde en måde at forebygge infektioner .
Ved hjælp af genetiske værktøjer og kyllinger opdrættet på 
netgulv, som bruges i kommerciel produktion, har forsker-
holdet fundet ud af, at bakterien Staphylococcus agnetis er 
væsentligt involveret i en tilstand, der fører til halthed i slag-
tekyllinger, siger Douglas Rhoads, universitetsprofessor i 
biologiske videnskaber og direktør for Cell and Molecular 
Biology tværfaglige kandidatuddannelse på University of 
Arkansas . Bakterierne er blevet associeret med betændel-
se i mælkekirtlen hos kvæg, men ikke i benene hos slagte-
kyllinger . Halthed får kyllingerne til at lide, og de syge kyl-
linger er ikke egnet til konsum . Grove skøn viser, at halthed 
i fjerkræbesætninger i Arkansas kan koste avlere omkring 
20 mio . $ (ca . 137 mio . kr .) om året på grund af tabet af 
fugle, siger Rhoads . Forskerholdet offentliggjorde deres 
resultater den 25 . november i PLoS ONE, online-tidsskrif-
tet fra Public Library of Science .

"Halthed i slagtekyllinger er en betydelig dyrevelfærds- og 
finansielt problem" siger Rhoads . "Dette er den første rap-
port om dette dårligt beskrevet patogen i kyllinger ."
Bob Wideman, professor i fjerkrævidenskab på University 
of Arkansas, havde vist, at man opdrætter slagtekyllinger 
på netgulv, så er det en medvirkende faktor til halthed i 
slagtekyllinger . Denne undersøgelse, som Wideman også 
deltog i, viser, at S . agnetis også er en medvirkende faktor 
til halthed i disse kyllinger, siger Rhoads .
Undersøgelsen er afledt af en doktorafhandling af Adnan 
AK Al-Rubaye, der nu er instruktør og vicedirektør for Cell 
and Molecular Biology kandidatuddannelsen, med bidrag 
fra Sohita Ojha, en ph .d .-studerende i programmet, og 
Joseph Koon, en bachelor studerende på Ouachita Baptist 
University . De genomiske undersøgelser i undersøgelsen 
blev udført på Arkansas High Performance Computing 
Center og High Performance Computing Center på Okla-
homa State University . Jeff Pummill fra Arkansas High 
Performing Computer Center og Brian Couger fra Oklaho-
ma State University var medforfattere . National Institutes 
of Health og Arkansas Biosciences Institute har delvist 
finansieret undersøgelsen .

Wattagnet .com / jnl
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TYSKLAND IMPORTERER FLERE ÆG  
FRA POLEN

I de første otte måneder i 2015 importe-
rede Tyskland i henhold til det føderale 

statistiske kontor 3,986 mia. æg. Det betød et lille 
fald i forhold på 1,9 % i forhold til året før.  Dette 
er foreløbige oplysninger, så der kan stadig ske 
ændringer i de sidste 4 måneder.

Med en andel på 70 % af den tyske import var Holland 
den vigtigste leverandør af æg til Tyskland i de første 
otte måneder af 2015 . I samme periode i 2013 leverede 
Holland signifikant flere æg til det tyske marked . 
Polen udbyggede sin markedsposition, og 15 % af den 
tyske import af skalæg fra januar til august 2015 eller 
616 mio . æg kom fra Polen . Det var en stigning på 33,6 
% i forhold til samme periode i 2014 . 
Belgien leverede i samme periode i 2015 omkring 202 
mio . æg, som var omkring 5 % af den tyske import . 
Frankrig leverede ca . 3 % af æggene til det tyske mar-
ked, hvilket er 52,5 % færre æg end i de første otte 
måneder af sidste år . 
Import fra tredjelande spillede en mindre rolle i de første 
8 måneder af 2015 .

Den tyske eksport til Holland faldt.
I modsætning til nedgangen i importen så steg ekspor-
ten af æg fra  Tyskland i de første otte måneder i 2015 
med 6,9 % til 1,097 mia . æg .

564 mio . æg eller mere end halvdelen af   dem gik i den-
ne periode i Holland, men eksporten faldt fra januar til 
august med 5 % i forhold til året før . 

Tabel 1: Eksporten af skalæg fra Tyskland (mio . stk .)

 2014 2015
ændring 

i %

I alt 1 .026 1 .097 6,9

heraf til:   

Holland 598 564 -5,4

Polen 50 52 3,2

Storbritannien 45 56 23,8

Frankrig 9 16 80,0

Østrig 96 93 -3,1

Schweiz 83 72 -13,2

Derimod steg eksporten fra Tyskland til Storbritannien, 
der aftager 5 % af eksporten, og til Polen, der også 
aftager 5 % af eksporten, mens eksporten til Østrig, der 
aftager 9 % af den tyske eksport, faldt en smule .
Eksporten til tredjelande steg med 13 % til 140,2 mio . 
æg, heraf gik alene 72 mio . æg gik til Schweiz, hvilket 
var 13 % mindre end i de første otte måneder 2014 .

DGS / jnl

Figur 1: Importen af skalæg til Tyskland i perioden januar til 

august 2015 .
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PRISDYK PÅ UDSÆTTERHØNER
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

Siden oktober 2015 har priserne på udsætterhøner 
været i frit fald. Mens priserne i 2014 var rekordhø-
je, kunne ægproducenterne kun få et par eurocent 
(ca. 15 øre) pr kg for deres udsætterhøner i slut-
ningen af 2015. 

Stort prisfald i Tyskland.
Ifølge oplysninger fra Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen lå priserne på 1,7 kg til 1,9 kg tunge udsæt-
terhøner i Hannover-området i slutningen af  september 
2015 stadig på 35 til 36 eurocent (ca . 2,60-2,70 kr .) pr 
kg levende vægt . I den første uge af december 2015 var 
priserne faldet til kun 4 eurocent (ca . 30 øre) per kilog-
ram levende vægt . I det sydlige Tyskland lå priserne på 6 
eurocent (ca . 45 øre) per kg levende vægt uge 50 i den 
tilsvarende vægtkategori .

Priser omkring nul i Holland.
Denne udvikling er ikke alene på det tyske marked . I 
Holland og i Frankrig er priserne også under pres . I Hol-
land er Barneveld priserne på små udsætterhøner endda 
negative . Ægproducenterne må derfor ville betale, for at 
komme af med deres udsætterhøner . Men den holland-
ske NOP-notering var stadig positiv .

Stort udbud.
Markedskendere forventer yderligere reduktioner i de 
kommende uger, fordi udbuddet af udsætterhøner er 
meget højt . Mange ægproducenter reducerer deres 
besætninger i øjeblikket, hvilket også kan være et svar 
på et svagt salg af æg op til jul . Afgørende for prisfaldet 
er også, at efterspørgslen efter udsætterhøner har afta-
get . Tilsyneladende er slagtekapaciteten nylig reduceret 
i Polen .

Eksporten til Afrika er gået i stå.
De høje priser i de foregående måneder skyldes også 
gode eksportmuligheder til Afrika . Dette er imidlertid nu 
stoppet på grund af importforbud efter udbruddene af 
fugleinfluenza i Storbritannien og Frankrig . Tidligere er 
store mængder af udsætterhøner fra forskellige europæ-
iske lande blevet leveret i Benin . Især polske slagterier 
tilbød i perioder meget høje priser for at kunne opfylde 
deres internationale aftaler .
Fra Benin er varerne blevet leveret til andre vestafrikan-
ske lande, især til Nigeria . Med importforbuddet er disse 
leverancer gået i stå .

DGS / jnl

Figur 1: Prisudviklingen på udsætterhøner i Tyskland og Hol-

land .

Frosne suppehøner .
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Brasilien producerer rekordmeget af  
kyllinge- og svinekød samt æg.
Trods store udfordringer i 2015 øgede Brasilien sin pro-
duktion af kylling, æg og svinekød, og eks-porten steg 
også .
Fjerkræ- og svinesektorerne i Brasilien brød en række 
rekorder i 2015, herunder dem for produktion og eksport 
af kylling, produktion og indenlandsk forbrug af svinekød 
og produktion og indenlandsk forbrug af æg, i henhold til 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) . Kyllin-
gekød er nr . 4 på landets liste over eksportartikler .
De gode nyheder fortsatte med åbningen af nye mar-
keder for kylling og æg og en genåbning af andre 
markeder for brasiliansk svinekød . Store importører gav 
tilladelse flere af Brasiliens fabrikker, og valutakurser har 
også begunstiget den brasilianske eksport i det seneste 
år .
Som et resultat forventer ABPA at  eksporten af fjer-
kræ- og svinekød i 2015 vil nå en værdi på 25 mia . BRL 
(ca . 43,7 mia . kr .) .
Der er også gode nyheder for Brasiliens landmænd fra 
hjemmemarkedet, hvor det indenlandske forbrug fortsat 
er højt for kylling, æg og svinekød, og priserne på okse-
kød forblive høje .
Producenterne har dog stået over for alvorlige udfor-
dringer i år . Disse har omfattet stigende priser på majs 
og sojabønner, som får produktionsomkostninger til at 
stige, især i anden halvdel af året . Eksporten blev også 
hæmmet af strejker blandt lastbilchaufførerne, føderale 
skatter på landbrug og lukninger af havne på grund af 
dårligt vejr .
Prognoser for kyllingekød .
Ifølge ABPA bør produktionen af fjerkrækød i Brasilien 
nå 13,136 millioner tons i 2015, hvilket er 3,5 % mere 
end i 2014 . Dette ville placere Brasilien på en anden-
plads på den globale rangliste af kyllingeproducenter 
efter USA men foran Kina .
I Brasilien forventes forbruget kyllingekød at nå 43 kg - 
mere end 1 % højere end i 2014 .
I 2016 forventes produktionen at stige mellem 3 og 5 % .
"Denne yderligere vækst vil komme nye markeder åbner 
for brasiliansk kylling og organisk vækst på hjemmemar-

kedet fra den stigende befolkning og forventet forbed-
ring af Brasiliens økonomiske situation" siger Francisco 
Turra adm . direktør i ABPA .
Den brasilianske eksport af fjerkrækød forventes at nå 
4,26 mio . tons i 2015, hvilket er 4 % højere end i 2014 . 
Mens værdien af eksporten med 23,7 mia . BRL er 25 % 
højere i lokal valuta, er den faldet med 11 % i amerikan-
ske dollar til 7,1 mia . $ .
"I år har vi fået åbnet nye markeder i Malaysia og Myan-
mar, Kina har godkendt yderligere to anlæg til eksport, 
hvilket bringer det samlede til 30, og Mexico har god-
kendt 16 nye anlæg, så der nu er i alt 20 tilladelser .
I 2016 forventer branchen yderligere vækst i eksport-
mængden på mellem 3 og 5 procent
"Vi forventer åbning af Taiwan og Den Dominikanske 
Republik som eksportmarkederne samt yderligere god-
kendelse af anlæg til eksport til Kina" sagde Ricardo 
Santin, vicepræsident for fjerkræ i ABPA . "Der er også 
interesse fra Australien, New Zealand og Cambodja, og 
WTO har nedsat et handelspanel til at behandle Brasili-
ens sag mod Indonesien ."
Prognoser for kalkunkød .
ABPA prognoser viser, at den brasilianske produktion af 
kalkunkød vil nå 329 .000 tons i 2015, 0,1 % mere end 
året før .
Eksporten forventes at nå 133 .000 tons i år, hvilket er 
en stigning på 6,3 % i volumen i forhold til 2014 . Dette 
vil give en stigning i årets omsætning 21 % målt i lokal 
valuta til 950 mio . BRL men et fald på 13 % i målt i 
amerikanske dollars til 287 mio . $ .
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Den amerikanske supermarkedskæde 
Costco skifter til alternative æg.
Nestle, General Mills og Kellogg er blandt de største 
fødevareproducenter til at meddele, at de skifter til alter-
native æg, mens Panera, McDonalds, Dunkin 'Donuts 
og Subway står øverst på listen over restauranter, der 
gør det samme . Nu følger supermarkedskæden Costco 
efter . Selskabet, der har hovedkontor i Issaquah i Was-
hington, offentliggjorde for nylig en erklæring på deres 
hjemmeside, hvor de skriver, at de satser på alternative 
æg . "Vi har siden 2006 øget vores andel af alternative 
æg væsentligt . I regnskabsåret 2006 solgte vi 2 % 
alternative æg, i dag de repræsenterer 26 %" siger virk-
somheden . "I 2016 forventer vi at sælge over en milliard 
alternative æg . Vi arbejder med vores leverandører mod 
en komplet og holdbar overgang til alternative æg i vores 
forsyningskæde . Denne overgang vil dog tage tid, for i 
øjeblikket er over 90 % af udbuddet af æg er fra burhø-
ner, og andre detailhandlere og restauranter skifter også 
til alternative æg, og det øger efterspørgslen efter det 
begrænsede udbud ." Costco er et amerikansk super-
marked, hvor kun medlemmer kan handle . Selskabet 
sælger et udvalg af varer, herunder fødevarer . Selskabet 
er den anden største detailhandler i verden efter Wal-
Mart, og det største medlemssupermarked i USA . Pr 
11 . november 2015 havde Costco 674 supermarkeder 
spredt over hele USA, Canada, Storbritannien, Australi-
en, Mexico, Taiwan, Sydkorea, Japan og Spanien .

Meatpoultry .com / jnl

Papa Johns skifter til antibiotika-frie  
kyllinger.
Pizzakæden siger, at inden sommeren 2016 vil alle kyl-
linger på deres pizzaer og i deres nuggets kommer fra 
kyllinger, der aldrig er blevet behandlet med antibiotika
Papa Johns har meddelt, at deres grillede kyllinger, piz-
za toppings og kyllingenuggets vil komme fra kyllinger 
opdrættet uden brug af human eller veterinær antibio-
tika, samt at foderet vil være 100 % vegetabilsk inden 
sommeren 2016 .

Virksomheden har allerede gjort konkrete fremskridt 
hen imod dette mål ved at skrive kontrakter med deres 
leverandører, som sikrer, at de er godt på vej til at gen-
nemføre processen indenfor tidsplanen .
"Dette antibiotikainitiativ rummer alt, hvad vores brand 
står for" siger John Schnatter, grundlægger og adm . 
direktør for Papa Johns . "Jeg startede dette selskab 
for over 31 år siden på et fundament af kvalitet og en 
forpligtelse overfor mine kunder om at levere ’bedre 
ingredienser, bedre pizza’, og ved at servere kyllingepro-
dukter af høj kvalitet uden tilsat hyman eller veterinær 
antibiotika, tager vi bare det næste skridt på vores rejse 
mod altid at blive ’bedre' ."
Med meddelelsen, der blev offentliggjort den 16 . 
december, bliver Papa Johns den første nationale 
pizzakæde til at fjerne brugen af antibiotika fra deres 
forsyningskæde for kyllinger . Pizzakæden slutter sig 
også en den liste over restaurantkæder, der vil fjerne 
eller reducere brugen af kød og fjerkræ fra dyr, som er 
behandlet med antibiotika . Andre der har meddelt, at 
de er på vej væk fra alle antibiotika eller antibiotika, der 
anvendes i humanmedicinen, omfatter Chipotle, Panera 
Bread, Subway, Chick-fil-A, McDonalds, Dunkin 'Donuts 
og Wendys .

Wattagnet .com / jnl

Hvorfor amerikanske detailkæder ikke 
kræver alternative æg.
Mange fødevareproducenter og foodservice firmaer har 
inden for kort tid givet løfter om fremover at købe alter-
native æg, og det kunne få en til at tro, at der er sket et 
stort skift i de amerikanske forbrugernes holdninger til 
æglæggende høners velfærd, eller i det mindste, hvor-
dan de opfatter, at produktionsmetodens påvirker høner-
nes velfærd . Men det, tror jeg ikke, er tilfældet .
Jeg tror ikke, forbrugernes holdninger har ændret sig 
meget . Jeg tror bare, at grupper af dyreværnsaktivister 
har haft succes med at få nogle internationale fødeva-
revirksomheder, der opererer i lande, som har skiftet til 
alternative æg på detailniveau, til at give løfter for hele 
deres produktion . Omkostningerne til æg er i mange 
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tilfælde kun en lille del af de samlede omkostninger ved 
det færdige produkt, og beslutningerne blev sandsyn-
ligvis taget, fordi den lille omkostningsfordel ved buræg 
kontra alternative æg ikke stod mål med de omkostnin-
ger, der ville være ved at håndtere aktivistgrupper eller 
have flere typer på lager, som detailforretningerne har af 
skalæg .
Da de internationale fødevarevirksomheder begyndte 
at skifte holdning, var fastfood restaurant kæderne de 
næste . Jeg har absolut undret mig over, om McDonalds 
ville have givet deres løfte om alternative æg, hvis deres 
restaurant salg ikke havde været lidt vigende, eller hvis 
kæden ikke var ved at lancere all-day-breakfast . Men da 
først McDonalds lovede alternative æg, fulgte resten af 
foodservice restauranterne efter som dominobrikker, der 
vælter .
Dette fører os til det største ægmarkedt i USA: skalæg, 
som sælges i detail . Dette er den ene markedsplads, 
hvor forbrugerne i årevis haft et valg: buræg og alternati-
ve æg sælges side om side .
Salget af alternative æg har vundet markedsandele fra 
buræg, men salget af alternative æg udgør stadig kun 
en lille brøkdel af det samlede salg . Når forbrugerne får 
valget, er det store flertal af amerikanske forbrugere til-
fredse med buræg, og indkøberne ved det .

Terrence O'Keefe i Wattagnet .com / jnl

Amerikanske Cal-Maine næsten tredobler 
nettoindkomsten i andet kvartal.
Cal-Maine Foods rapporterede en nettoindtægt på 
109,2 mio . $ (ca . 748 mio . kr .) i andet kvartal af regn-
skabsåret 2016, der sluttede 28 . november, hvilket 
næsten var en tredobling indkomst i forhold til sidste 
års 36,6 mio . $ (ca . 251 mio . kr .) . Nettoindkomsten for 
de første seks måneder af regnskabsåret steg også fra 
64,3 mio . $ (ca . 440,5 mio . kr .) til hele 252,3 mio . $ 
(ca . 1,73 mia . kr .) .
Nettoomsætningen for andet kvartal i regnskabsåret 
2016 lå på 546,0 mio . € (ca . 3,74 mia . kr .), hvilken var 
en stigning på 44,2 % i forhold til sidste års 378,6 mio . 
$(ca . 2,60 mia . kr .) . I de første seks måneder af regn-

skabsåret 2016 var nettoomsætningen på 1,156 mia . 
$ (ca . 7,92 mia . kr .) i forhold til sidste års 735,6 mio . $ 
(ca . 5,04 mia . kr .) .
Dolph Baker, formand, præsident og adm . direktør 
for Cal-Maine Foods, siger: "Vores økonomiske og 
driftsmæssige resultater i andet kvartal af regnskabs-
året 2016 afspejler en ny meget stærk præstation hos 
Cal-Maine Foods . I andet kvartal steg det samlede salg 
med 44,2 % i forhold til samme periode sidste år, og 
salget i første halvår var 57,1 % højere . Denne impo-
nerende vækst skyldes primært højere gennemsnitlige 
salgspriser og en beskeden stigning i volumen i forhold 
til de samme perioder for et år siden . Mens ægpriser-
ne stadig lå på langt højere end de normale niveauer i 
begyndelsen af vores andet kvartal, så faldt de betyde-
ligt i oktober, før de igen steg på grund af højere efter-
spørgsel op til Thanksgiving . Selv med disse svingninger 
i løbet af andet kvartal var vores gennemsnitlige salgs-
priser for æg 42,9 % højere sammenlignet med samme 
periode for et år siden, men de var 12,2 % lavere end 
første kvartal af regnskabsåret 2016 . Ægpriserne er fal-
det siden slutningen af andet kvartal .”
"Vores branche fortsætter med at tilpasse sig den bety-
delige reduktion i antallet af æglæggende høner, der 
fandt sted i sidste forår efter udbruddene af højpatogen 
fugleinfluenza (HPAI) i den øvre del af Midtvesten . Mens 
udbuddet gradvist er begyndt at stige igen, er antallet af 
æglæggende høner ifølge USDA stadig 9 % lavere, end 
det var for et år siden . Ægpriserne har været lavere end 
forventet på trods af det reducerede udbud, og vi for-
venter, at priserne fortsat vil svinge, indtil Branchen har 
mere klarhed om de fremtidige forsyningsniveauer ."
Baker bemærker, at mens der ikke har været flere 
rapporterede amerikanske udbrud af HPAI, fortsætter 
virksomheden med at overvåge situationen nøje og sam-
arbejder med brancheforeninger og embedsmænd om at 
finde måder til at mindske risikoen for fremtidige udbrud .
Til dato har der ikke været nogen positive test for HPAI 
på nogen af  Cal-Maine Foods’ farmer; men virksomhe-
den har øget biosikkerheden på alle deres farme .

Wattagnet .com / jnl
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Slagtekyllinger.
Ifølge statistikker fra Department for 
Environment, Food and Rural Affairs 

(Defra) blev der i de første ti måneder af 2015 indsat 
827,7 mio . daggamle slagtekyllinger mod 798,8 mio . i 
samme periode i 2014 . Det er en stigning på 3,6 %
I de første ti måneder af 2015 blev der slagtet 787,7 
mio . slagtekyllinger i Storbritannien mod 765,4 mio . i 
samme periode i 2014 . Hvilket er en stigning på 2,9 % .
I de første ti måneder af 2015 blev der i Storbritannien 
produceret 1,2006 mio . tons (slagtet vægt) kyllingekød 
mod 1,1757 mio . tons i samme periode i 2014, hvilket 
var en stigning på 2,1 % . 

Kalkuner.
Produktionen af kalkubner har udviklet sig på samme 
måde .
I de første ti måneder af 2015 indsat 14,9 mio . dag-
gamle kalkunkyllinger mod 14,5 mio . i samme periode i 
2014 . Hvilket er en stigning på 2,9 % .
I de første ti måneder af 2015 blev der slagtet 12,4 mio . 
kalkuner i Storbritannien mod 11,8 mio . i samme periode 
i 2014 . Det var en stigning på 5,6 % .
I de første ti måneder af 2015 blev der i Storbritannien 
produceret 145 .200 . tons (slagtet vægt) kalkunkød mod 
142 .600 . tons i samme periode i 2014, hvilket var en 
stigning på 1,8 % . 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

PRODUKTIONEN AF FJERKRÆKØD STEG  
I STORBRITANNIEN

Figur 1: Antal slagtede slagtekyllinger pr måned . Bemærk der 

er 5 uger i januar, april juli og oktober .

Figur 2: Antal slagtede kalkuner pr måned . Bemærk der er 5 

uger i januar, april juli og oktober .
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Detailsalget af æg til de tyske forbrugere lå i 
de første tre kvartaler af 2015 på 6,03 mia . 

æg, hvilket er 1,2 % lavere end sidste år . Især i tredje 
kvartal faldt salget i forhold til 2014, viser tal fra Markt-
forschungsinstitut GfK . Salget lå i 3 . kvartal på 1,79 
mia . æg, hvilket er 3,9 % mindre end i 3 . kvartal 2014 . 
Udsvingene i de to første kvartaler af 2015 i forhold til 
2014 var på grund af forskellige datoer for påsken .
 
Salget af skrabeæg stagnerer. 
Med 60,7 % af salget i tredje kvartal 2015 var skrabe-
æg fortsat den bedst sælgende produktionsmetode, og 
markedsandelen var stort set uændret fra det foregåen-
de kvartal, deres andel (-0,1 procentpoint) . Frilandsæg 
faldt derimod med 0,6 procentpoint til 20,0 % . Kun 1,3 
% af de solgte æg var buræg, hvilket var 0,4 procent-
point lavere end i det foregående kvartal . Den eneste 
produktionsmetode, der vandt markedsandele i tredje 
kvartal af 2015, var de økologiske æg . Deres andel nåe-
de et nyt rekordniveau med 12,0 % .
 
10-stks bakker dominerer.
Omkring 7 % æg af de solgte æg i tredje kvartal 2015 
blev solgt i løs vægt .
10-stks bakker er klart dominerende med en mar-
kedsandel på 76 %, mens 14 % af æggene blev solgt 
i 6-stks bakker . Især indenfor skrabeæg dominerer 
10-stks bakkerne, for 86 % af æggene sælges i den-
ne emballage, mens det for frilandsæg er 75 % . For 

de økologiske æg har 6-stks bakken større betydning, 
for 43 % af de økologiske æg sælges i 6-stks bakker, 
mens 51 % sælges i 10-stks bakker .
 
Andelen af tyske æg var på 80 %.  
Andelen med DE printet på æggene var i tredje kvartal 
i 2015 på 80 %, næsten alle de resterende æg (19 %) 
kom fra Holland . Den højeste andel af tyske æg var 
blandt de økologiske med 84 % . Kun 7 % af økologiske 
æg var mærket med NL . Den højeste andel af holland-
ske æg var blandt skrabeæggene, hvor 24 % var mær-
ket med NL .
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Af Jackie Linden, Wattagnet .com

Slagtekyllingers adfærd ændrer 
sig, når de bliver smittet med 
Campylobacter, hvilket fører til 
muligheden for et nyt system til 

tidlig varsling i kyllinger inficeret med denne føde-
varebårne bakterie.

Ny forskning fra det britiske University of Oxford har vist, 
at overvågning af bevægelserne i flokken af kyllinger kan 
vise de tidlige advarselstegn på flokke, der er i risiko for 
at blive smittet med Campylobacter . Dette er en af   de 
mest almindelige bakterielle patogener, der forårsager 
madforgiftning hos mennesker, og mange tilfælde er 
forbundet med indtagelse af råt eller utilstrækkeligt var-
mebehandlet kyllingekød .

Forskere ved universitetet brugt et kamerasystem til at 
analysere de optiske bevægelsesmønstre’ af kyllinger 
i fjerkræstalden . De fandt, at udsatte flokke kunne 
påvises, når fuglene kun er 7 til 10 dage gamle, som er 
meget hurtigere end med konventionelle prøveudtag-
ningsmetoder på farmen .
På trods af bestræbelserne på at forbedre biosikkerhe-
den på farme og på slagterier, er Campylobacter meget 
vanskelig at fjerne fra fødekæden . Dette nye varslings-
system har dog potentialet til at forandre Campylobac-
ter-kontrollen til fordel for producenter, forbrugere og 
fuglene selv .

Campylobacter er et stort uløst problem.
”Mennesker spiser næsten 60 mia . 
kyllinger om året - mere end noget 
andet dyr” siger Dr . Frances Colles fra 
universitetets Department of Zoology 
og ledende forfatter til artiklen . ”Sam-
tidig er der en verdensomspændende 

epidemi af humane mavetarmproblemer forårsaget af 
Campylobacter . Det anslås, at op til fire femtedele af 
tilfældene af denne sygdom stammer fra forurenet kyl-
lingekød .
”På trods af intensiv indsats for at forbedre biosikker-
heden på farmene i det seneste årti var mere end 70 % 
af EU slagtekyllingeflokke Campylobacter-positive ved 
slagtning i 2008, og forekomsten af   sygdommen hos 
mennesker fortsætter med uformindsket styrke . Dette 
antyder, at miljøforurening af voksende slagtekyllinger 
ikke kan være den eneste årsag til de høje Campylo-
bacter infektioner i kyllinger, og at centrale punkter af 
bekæmpelsen, for eksempel i avlsflokke, på rugerier 
eller management i den første uge af kyllingens liv, fort-
sat er ukendte .”

Ny  ikke-invasiv metode.
”Vi brugte en ny og ikke-invasiv måde at overvåge 
kyllingernes adfærd hele livet, hvor vi analyserede de 
optiske bevægelsesmønstre ud fra kameraer inde i slag-
tekyllingehusene” forklarede professor Marian Dawkins, 
professor i Animal Behavior ved Oxford og medforfatter 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

OVERVÅG DINE SLAGTEKYLLINGER FOR TIDLIGE 
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Figur 1: De gennemsnitlige daglige optiske bevægelsesmøn-

stre for (a) virksomhed 1 og (b) virksomhed 2 for Campylobac-

ter-positive (blå) og Campylobacter-negative flokke (grøn) . 

Prikkerne repræsenterer de observerede daglige middelværdi-

er, og de stiplede linjer er 95 % konfidensintervaller for model-

len . De fuldt optrukne linjer viser den bedste fjerdegradsmodel 

for de daglige middelværdier .

X-aksen er alder i dage .
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til artiklen . ”De optiske bevægelses-
mønstre fungerer ved at detektere de 
mønstre, som dannes af ændringer 
i lysstyrke i levende billeder, både 
tidsmæssigt og rumligt . Det er bereg-
ningsmæssigt simpelt og kræver ikke 

mærkning af individuelle dyr, hvilket gør metoden ideel 
til langsigtet kontinuerlig overvågning af store grupper 
af ens dyr såsom æglæggende høner og slagtekyllinger, 
hvor de optiske bevægelsesmønstre forudsige vigtige 
velfærdsparametre såsom dødelighed .»

Forskel på Campylobacter-positive  
og Campylobacter-negative flokke.
I 31 kommercielle slagtekyllingeflokke har forskerne 
udført analyser af de optiske bevægelsesmønstre og 
indsamlet og testet fækale prøver for Campylobacter på 
forskellige alderstrin under anvendelse af standard labo-
ratoriemetoder .
Campylobacter-positive flokke viste mindre gennemsnit-
lig bevægelse og mindre ensartet bevægelse end flokke 
uden bakterier - så tidligt som 10 dage gamle - og det 
var ikke påvirket af ydre temperatur .
”Vores resultater giver statistisk dokumentation for en 
sammenhæng mellem slagtekyllingeflokkes adfærd og 
Campylobacter-status” konkluderede Dawkins . ”Det er 
ikke sikkert, at ændringerne i de optiske bevægelses-

mønstre er en direkte effekt af Campylobacter, eller 
om en generel reduktion i fuglenes generelle sundhed 
disponerer dem for Campylobacter kolonisering på et 
senere tidspunkt . Men resultaterne er kompatible med 
de voksende beviser for, at Campylobacter kan være til 
skade for kyllingernes sundhed, snarere end blot at være 
harmløse tarmbakterier .

Stort potentiale.
”Anvendelse af de optiske bevægelsesmønstre har 
potentialet til at have en stor indvirkning på management 
af   kommercielle slagtekyllingeflokke, til gavn for produ-
center, forbrugere og fuglene selv . Driftsledere, som kan 
få adgang til sådanne oplysninger i realtid, vil få en tidlig 
advarsel om, hvilke af deres flokke, som er mest udsatte 
for sundheds- og velfærdsproblemer, så de kan gribe 
ind, før disse problemer bliver alvorlige, og det vil hjælpe 
dem til at producere højere kvalitet, sundere fødevarer 
med bedre velfærd” tilføjede hun .

Afslutning.
Artiklen “Monitoring chicken flock behaviour provides 
early warning of infection by human pathogen Campylo-
bacter” er offentliggjort i Proceedings of Royal Society 
B . Artiklen er på 6 sider og kan fås ved henvendelse til 
sekretariatet .
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Nye regler for mærkning af æg i Nicaragua.
Æg, der sælges i Nicaragua, skal fra starten af 2016 
være forsynet med en etiket med oplysninger med det 
område af landet og gården, som de kommer fra, skriver 
Central American Data . Reglerne er baseret på resolu-
tion nr . 14-10, som er offentliggjort i den officielle avis, 
'La Gaceta’, Association of Small and Medium Poultry 
Producers of Nicaragua (Apemepan) . Foreningens 
direktør forklarer, at reglerne har til formål at forhindre 
smugling af æg og samtidig fremme konkurrencen mel-
lem nicaraguanske ægproducenter .
En 6-cifret kode givet af Institute for Protection and 
Animal Health (IPSA) identificerer landet og region, hvor 
ægget kommer fra, ifølge Felix Rosales, præsident for 
Apemepan .
En ny rapport i Central American Data gav en prognose 
for nicaraguanske produktion på 600 mio . æg i 2015 .
Landbrugsminister, Edward Centeno, siger, at væksten 
i landets fjerkræsektor skyldes, at man er fri for fuglein-
fluenza og leverer kvalitetsprodukter .
FAOSTAT angiver ægproduktionen i Nicaragua i 2013 - 
det seneste år, for hvilket tal er offentliggjort - til 30 .701 
tons . Produktionen er steget støt siden 2005, hvor den 
lå på lidt over 20 .000 tons .

Wattagnet .com  / jnl

Tre restaurantkæder mere skifter  
til alternative æg.
Peet’s Coffee & Tea, Einstein Bros . Bagels og Caribou 
Coffee har også besluttet sig til kun at servere æg, der 
kommer fra alternative høner . Alle tre siger, at de vil skif-
ter inden 2020 .
Desuden vil de tre selskaber samarbejde med American 
Humane Association’s (AHA) Humane Heartland team 
på at udarbejde dyrevelfærdspolitikker for deres forsy-
ningskæder .
"Vi støtter Peet’s Coffee, Caribou Coffee og Einstein 
Bros . Bagels deres proaktive holdning til at fremme 
bæredygtige og etiske produktionsmetoder i deres for-
syningskæde" siger Marion Garcia, DVM, chefveterinær  
i American Humane Association og leder af Humane 
Heartland programmet . "Vi er glade for at samarbejde 

med ledere i restaurantbranchen og hjælpe med vores 
ekspertise i at udvikle dyrevelfærdspolitikker, der er 
realistiske og opnåelige ." "Vi hos Einstein Bros . Bagels 
har et ansvar for at sikre en human behandling af dyr, og 
de ved, at dette er et vigtigt spørgsmål for vores gæster, 
medarbejdere og franchise- og licenspartnere, hvilket er 
grunden til, vi har besluttet kun at tilbyde alternative æg 
i alle butikker inden 2020 . Vi vil sælge æg af højeste 
kvalitet fra farme, der respekterer den højeste standard 
for dyrevelfærd" siger Curt Bourg, vicepræsident for for-
syning hos Einstein Noah Restaurant Group .

Wattagnet .com / jnl

Kuwait hæver forbuddet mod import  
af amerikansk fjerkrækød.
Kuwait har hævet deres forbud mod import af fjer-
krækød fra USA . Forbuddet var blevet indført tidligere i 
2015 som reaktion på udbruddene af højpatogen fugle-
influenza (HPAI), der ramte USA .
Ingen nye tilfælde af HPAI er blevet bekræftet siden juni, 
og Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har 
udtalt, at USA nu kan erklære sig fri for H5N2 HPAI .
Ophævelsen af handelsrestriktioner fulgte efter fle-
re runder af drøftelser vedrørende forbuddet mellem 
ambassader i de to lande . Virginias guvernør Terry 
McAuliffe deltog også i drøftelserne .
"Dagens meddelelse markerer endnu en sejr for landbru-
get i Virginia på det globale marked" sagde McAuliffe . 
"Jeg vil gerne takke Kuwaits ambassade til USA, den 
amerikanske ambassade til Kuwait, personalet i USDA’s 
Foreign Agriculture Services og mange andre for 
bestræbelserne på at få forbuddet ophævet . Jeg tror på, 
at Kuwaits handling vil få Virginias fjerkræeksportører til 
hurtigt at drage fordel af muligheden for mere salg i en 
interessant eksportregion ."
Flere andre lande har hævet det influenza-relaterede for-
bud mod amerikanske fjerkrækød, med Oman som et af 
de nyeste . Det blev annonceret i slutningen af november, 
at Oman hævede deres forbud mod import af alt ameri-
kansk fjerkrækød .

Wattagnet .com / jnl

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2016

KORT NYT
FRA UDLANDET



78

Af Ron Sterk, Meatpoultry .com

 
Halvdelen af   de æglæggende 
høner, der gik tabt under udbrud-
det af højpatogen fugleinfluenza 
(HPAI) i 2015, er blevet erstattet, 

og resten kan måske være erstattet ved midten af   
2016, hvis indsættelserne fortsætter i det nuvæ-
rende tempo, siger Egg Industry Center i Ames, 
Iowa.

Ægpriserne forventes at falde.
Egg Industry Center, som administre-
res af Iowa State University, forventer, 
at ægpriserne vil falde i første kvartal 
efterhånden som produktionen fort-
sætter med at vende tilbage til mere 
normale niveauer .

”Efterhånden som leveringen af ægprodukter fortsætter 
med at stige, vil der være rigelige mængder til brug i 
fødevareindustrien” siger John Howeth, vicepræsident 
for American Egg Board i Park Ridge, Illinois . ”Og hvis 
der ikke kommer nye udbrud, forventer vi, at udbuddet 

og priserne finder tilbage til deres tidligere niveauer .”
Import, mindre eksport og ikke-ramte farme, der har 
øget produktionen, har alt sammen bidraget til at afhjæl-
pe mangelsituationen, siger American Egg Board .

Iowa hårdt ramt.
Der var 219 bekræftede tilfælde af HPAI i 15 stater fra 
slutningen af   2014 og til medio 2015, og ifølge USDA’s 
Animal and Plant Health Inspection Service (APGIS) var 
det sidste udbrud den 17 . juni 2015 . I alt 48,082,293 
fugle døde eller blev aflivet som følge af udbruddene, 
heraf omkring 37 mio . høns og kyllinger, hvoraf de 
fleste var æglæggende høner, der producerede æg til 
forarbejdning . Iowa blev ramt hårdest med 75 bekræf-
tede tilfælde og tab af 31 .723 .300 fugle (hovedsagelig 
æglæggende høner), efterfulgt af Minnesota med 101 
bekræftede tilfælde og 8 .987 .050 fugle (mest kalkuner) .

Store udsving i priserne.
Priserne på æg og ægprodukter blev fordoblet og endog 
tredoblet til rekordhøjder i sommeren 2015 på grund 
af små eller manglende forsyninger . Priserne er faldet 
kraftigt siden sensommeren, efterhånden som æg 

produktionen steg . En del af 
efterspørgslen blev opvejet 
af ægerstatninger, og forbru-
gernes køb af skalæg faldt 
på grund af høje detailpriser, 
og det gav større leverancer 
til ægproduktfabrikkerne . 
Priserne på æg til produktfa-
brikkerne lå ved udgangen af 
2015 under priserne fra før 
udbruddet af HPAI og under 
priserne for et år siden, mens 
priserne på ægprodukter 
varierede, men de var for det 
meste stadig over niveauerne 
fra før udbruddene af HPAI .
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Amerikanske APHIS diskuterer kriterier 
for potentielle HPAI vaccinationer.
USDA har ikke planer om udbredt vaccination af fjer-
kræ- og æglæggerflokke, men de overvejer, hvordan det 
kan gøres i tilfælde af et udbrud af højpatogen fuglein-
fluenza (HPAI) .
Under Watt Global Media webinar ’Vaccination as Part 
of an Avian Flu Eradication Plan’ diskuterede Dr . Lee 
Ann Thomas, direktør for Avian, Swine & Aquatic Ani-
mal Health Center på USDA’s Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS), hvilke faktorer de ville over-
veje, når de træffer beslutningen om, hvorvidt eller ej de 
vil godkende brugen af de oplagrede fugleinfluenzavac-
ciner i USA
Thomas sagde, enhver beslutning om at vaccinere vil 
følge en videnskabeligt baseret strategi med fokus på at 
bekæmpe og udrydde sygdommen . Med en godkendt 
udryddelsesplan og forstærket biosikkerhed, vil APHIS 
foretage en kontrolleret vaccination af udsatte flokke og 
derefter overvåge alle vaccinerede og udsatte fugle, før 
indsætning af nye fugle .
Før de tager beslutningen om at vaccinere, vil APHIS 
overveje sandsynligheden for at kunne begrænse 
spredningen af virus; hvor tæt værdifulde avlsfugle er til 
udbruddet; fjerkrætætheden i det område, der måske 
skal vaccineres; den mulige øgede risiko for indslæbning 
af HPAI i ikke-smittede flokke og tilstedeværelsen af 
svømmefugle, der kan være bærere af HPAI .
Om hvilke fugle, der evt . vil blive vaccineret først, sagde 
Thomas, at APHIS vil overveje, hvor effektiv vaccinen 
er i hver dyreart, hvilke råvarer, der vil blive påvirket af 
et HPAI-udbrud, hvor tæt farmene ligger på hinanden, 
udbruddets mønster og typen af flokken .
Thomas understregede, at der ikke er taget beslutning 
om at vaccinere fugle i USA . Beslutningen, sagde hun, 
vil i sidste ende ligge med chefen for APHIS, Kevin 
Shea . Hvis beslutningen tages, vil det blive overvåget af 
styregruppe i området, som vil få ansvaret for at udvikle 
en plan for vaccination, rapportering forbruget af vac-
cine, give tilladelser til flytning af dyr og overvågning af 
alle aktiviteter .
Thomas sagde, at det rent logistisk vil vær en udfor-

dring at immunisere millioner af fugle . Den indsats skal 
koordineres for at sikre, at den nationale biosikkerhed 
ikke kompromitteres, og at vaccinationshold ikke bliver 
ufrivillige spredere af virus . Der vil også være nødvendigt 
løbende at overvåge immuniserede flokke for at sikre, at 
vaccinen fortsat virker .
Beslutningen vil ikke blive let, for udbredt vaccination af 
landets fjerkræflokke vil kunne have en negativ indfly-
delse på udenlandske markeders appetit for amerikansk 
fjerkrækød og æg . Thomas sagde, at udbruddet af HPAI 
fra december 2014 til juni 2015 førte til nedslagning af 
50 mio . fugle og påvirkede det amerikanske forhold med 
17 handelspartnere, herunder Kina, Rusland og Sydko-
rea .
Mens der ikke er taget beslutningen om at vaccinere, 
oplagrer USDA allerede millioner af doser vaccine, der 
har vist lovende resultater med at forhindre spredning af 
HPAI . Dr . David Suarez, leder af forskningen i eksotiske 
og nye virussygdomme hos fjerkræ på USDA s Agricul-
tural Research Service (ARS), sagde, at USAs mulighe-
der er begrænsede, fordi kun vacciner, der er godkendt, 
kan anvendes af USDA . For at give incitament til den 
private sektor til at udvikle nyere og mere effektive vac-
ciner og være produktionsklare i tilfælde af en massiv 
immunisering, er USDA ved at opbygge en lager på milli-
oner af doser vaccine .
Omkostningerne til de to vacciner mod fugleinfluenza, 
som USDA APHIS har oplagret, er meget forskellige . 
Vaccinerne bliver lagt på lageret til den pris, som USDA 
betalt, og det var 0,06 $ og 0,125 $ per dosis af vacci-
nerne fra henholdsvis Ceva Animal Health og Harrisvac-
cines .
Mens der er en vis skepsis om effekten af vacciner til at 
stoppe et HPAI udbrud, sagde Dr . Leslie David Sims, 
konsulent for Asia Pacific Veterinary Information Ser-
vice, Australien, at empirisk forskning indsamlet gennem 
årtiers kamp mod HPAI udbrud i Sydøstasien viser, at 
vacciner, når de bliver administreret ordentligt, kan være 
effektive i at standse spredningen af virus på specifikke 
bedrifter og i bredere geografiske områder .
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Æg styrker den samlede værdi af  
fjerkræproduktionen i Mississippi. 
Fjerkræbranchen i Mississippi ikke blev ramt af udbrud af fug-
leinfluenza i 2015 og nød godt af signifikant højere priser på 
æg, men branchen blev alligevel klemt af faldende eksport . 
Foreløbige skøn tyder på, at værdien af fjerkræproduktionen i 
Mississippi stiger med 3,4 % i 2015 . Den største vækst er en 
næsten 40 % stigning i værdien af æg . Indsætningen af høn-
niker kan være steget med 5 %, mens antallet af slagtekyl-
linger steg med 0,4 %, ifølge de seneste skøn fra Mississippi 
State University (MSU) Extension Service . Økonomikonsulent 
Brian Williams siger, at fjerkræbranchen i 2015 fortsat Mis-
sissippi største landbrugsproduktion for det 21 . gang . Den 
samlede værdi af fjerkræproduktionen er 3,2 mia . $ (ca . 30 
mia . kr .), fordelt på 2,9 mia . $ (ca . 19,9 mia . kr .) til slagtekyl-
linger, 328 mio . $ (ca . 2,3 mia . kr .) til æglæggere og 7 mio . $ 
(ca . 48 mio . kr .) til hønniker, som anvendes som æglæggende 
høner . Fjerkræ rangeret foran skovdrift, hvor værdien anslås 
til 1,2 mia . $ (ca . 8,2 mia . kr .), og sojabønner til en anslået 
værdi på 930 mio . $ (ca . 6,4 mia . kr .) .
"Udbruddene af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) ramte pri-
mært kalkun- og ægproduktionen, og de fleste udbrud var i 
Minnesota og Iowa" sagde Williams . "Den største fjerkræpro-
duktion i Mississippi er slagtekyllinger, men vi er også hjem-
sted for Cal-Maine, USA’s største ægproduktionsselskab ." 
Ingen af Cal-Maine faciliteter over hele landet blev ramt af et 
HPAI udbrud i 2015 . Manglen på æg forårsaget af udbrud-
dene styrkede priserne for virksomheder, der var i stand til 
at opretholde produktionen . "Sidste Thanksgiving kostede et 
dusin æg fra 1,85 til 2,00 $ (ca . 12,70 – 13,75 kr .), men i år 
var prisen 3,00 $ (ca . 20,60 kr .) eller mere" sagde Williams . 
"På grund af fugleinfluenza har der været en mangel på 
æglæggende høner og æg . Omkring 10 % af USA’s æglæg-
gende høner gik tabt . Ingen af dem var i Mississippi ." Faktisk 
havde Mississippi ikke har nogen positive prøver for HPAI, og 
ingen udbrud i de andre stater var i slagtekyllingehuse . Tom 
Tabler, fjerkræspecialist hos MSU Extension Service, sagde, 
at frygten for fugleinfluenza skræmte nogle af eksportmarke-
derne . "Selv om ingen slagtekyllinger var ramt af fugleinflu-
enza, har Mississippi kunnet føle virkningen på de oversøiske 
markeder . Frygten for fugleinfluenza ramte slagtekyllinge-
branchen, især eksporten af mørkt kød og fødder" sagde han . 

"Den indenlandske efterspørgsel har kæmpet for at holde trit 
med stigende udbud på grund af faldende eksportmarkeder ." 
Tabler sagde, at hvis fugleinfluenza ikke kommer igen, bør 
mange af disse markeder begynde at åbne op igen i foråret 
2016 . Derudover er fjerkrækød forblevet konkurrencedygtigt 
med priserne okse- og svinekød . "Branchen vil nøje overvåge 
produktionen i de kommende måneder . Ligesom okse- og 
svinekødsbrancherne har arbejdet sig gennem problemer, der 
har plaget deres brancher for nylig, kan muligheden for en 
overforsyning af kød på markedet være en bekymring, især 
hvis eksportmarkeder er langsomme til at åbne igen" sagde 
han . Tabler sagde, at en ekstra fordel i 2015 var prisen på 
korn . "Kornpriserne var gunstige gennem hele året, hvilket 
hjalp med at holde produktionsomkostningerne nede" sagde 
han . "Foder er omtrent 70 % af omkostningerne til at pro-
ducere en slagtekylling . Hvis kornpriserne forbliver gunstige, 
bliver foderpriserne på niveau med det forventede ."
Udbruddet af fugleinfluenza i 2015 fik Mississippis fjer-
kræbranche til at øge deres allerede betydelige biosikkerhed, 
men potentialet for et nyt i 2016, især i Mississippi, gør det 
svært at forudsige, hvordan branchen vil klare sig i de kom-
mende måneder . "Ingen ved, hvad der vil ske . Vi er på vagt, 
ved hjælp af god sund fornuft og høj, og det er om alt, hvad vi 
kan gøre på nuværende tidspunkt" sagde Tabler . "Nogle ting, 
såsom hvor vilde gæs og ænder flyver hen, er ude af vores 
kontrol ." Tabler sagde, at fjerkræbranchen altid er bevidst om 
biosikkerheden, men de højpatogene stammer har flyttet pro-
ducenternes indsats til det næste niveau . "I stedet for at have 
sko, hårnet eller skiftetøj på ved besøg på en farm, anbefaler 
vi nu et nyt sæt til hvert fjerkræhus på farmen" sagde Tabler . 
"Den største bekymring har været, at når trækfuglene vender 
tilbage sydpå fra sidste sommers besøg i inficerede områder, 
så stiger risikoen for lokale udbrud, især i de første måneder 
af 2016 . Vi vil ikke sænke paraderne ." Tabler sagde, at abso-
lut ingen inficerede fugle kommer ind i fødevareforsyningen . 
"Når kommercielle fugle er smittet, vil de blive aflivet og 
begravet på gården eller komposteres i huset . Enhver trans-
port af inficerede levende eller døde fugle kan sprede smitten" 
sagde han . "Inficerede huse gennemgår en mere grundig ren-
gøring og desinfektion end ved et typisk holdskifte ."
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Merck Animal Health overtager  
Harrisvaccines.
Merck Animal Health (kendt som MSD Animal Health 
uden for USA og Canada) overtager Harrisvaccines, en 
privatejet virksomhed, der udvikler, producerer og sælger 
vacciner til produktions- og selskabsdyr .
Harrisvaccines tilbyder innovativ teknologi og en vigtig 
portefølje af vacciner med fokus på produktionsdyr, et 
stadig vigtigere segment eftersom forbrugernes efter-
spørgsel efter protein fortsætter med at vokse i hele 
verden .
Virksomheden har en unik RNA partikel teknologi, som 
repræsenterer et gennembrud i udviklingen af vacciner .
Det har også en meget alsidig produktionsplatform, som 
kan målrettes en lang række virus og bakterier . Patoge-
ner indsamles fra en bedrift og specifikke gener sekven-
teres og indsættes i RNA partikler, hvilket giver sikre, 
potente vacciner, der kan give flokspecifik beskyttelse 
beskyttelse .
Dette banebrydende system kan hurtigt tilpasses nye 
sygdomsudfordringer og var medvirkende til produktion 
af den første betinget godkendte vaccine til at kontrolle-
re Porcine Epidemic Diarrhoea virus (PEDv), en dødelig 
virus, som har dræbt mere end 8 mio . smågrise, siden 
den pludselig optrådte i USA i 2013 .
I september 2015 modtog Harrisvaccines en betinget 
godkendelse af en fugleinfluenza-vaccine mod den 
eurasiske subtype H5 og blev efterfølgende tildelt en 
kontrakt af United States Department of Agriculture's 
Animal and Plant Health Inspection Service (USDA/
APHIS) om fremstilling af vaccinen .
"Som en leder i Biologics har Merck Animal Health 
opbygget en solid portefølje af vacciner på tværs af alle 
dyrearter" udtalte Rick DeLuca, præsident for Merck 
Animal Health .
"Kombinationen ad Harrisvaccines’ forskning og por-
tefølje af produkter med vores stærke kompetencer og 
globale tilstedeværelse vil give os mulighed for at løse 
endnu mere ødelæggende sygdomme, der påvirker pro-
duktionsdyr og styrke vores engagement i videnskaben 
om sundere dyr ."
"Vi er glade for at gå sammen med Merck Animal 

Health" siger Hank Harris, grundlægger og adm . direk-
tør for Harrisvaccines . "Deres ekspertise indenfor vacci-
ner, kommercielle rækkevidde og verdensomspændende 
netværk af forskning og udvikling samt fabriksanlæg, 
kombineret med vores viden og ny teknologi, udgør en 
fantastisk mulighed for bedst at servicere producenter 
og dyrlæger, så de kan beskytte sundheden for dyr i 
hele verden ."
Vilkårene i aftalen blev ikke offentliggjort . Selskaberne 
forventer at transaktionen afsluttes i fjerde kvartal af 
2015 .

World Poultry / jnl

Carnival Corporation skifte til alternative 
æg.
Carnival Corporation vil skifte til 100 % alternative æg 
på tværs af alle deres brands inden 2025 . Denne med-
delelse er det seneste skridt i Carnival Corporations 
mangeårige arbejde med dyrevelfærd i deres forsynings-
kæde .
Carnival Corporation - verdens største rejse-og fritid sel-
skab - omfatter 10 globale cruise line brands, herunder 
Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Seabourn, Hol-
land America Line, Cunard, AIDA Cruises, Costa Cru-
ises, P & O UK og P & O Australia, samt deres nyeste 
brand Fathom, dr fokuserer på rejse med sociale mål .
"Carnival Corporation og vores brands anerkender, at 
dyrevelfærd er et vigtigt spørgsmål for vores gæster, og 
det har vi fortsat fokus på i hele vores virksomhed" siger 
Roger Frizzell, pressechef hos Carnival Corporation . "Vi 
har arbejdet med vores leverandører om dette, og vi ser 
frem til at fortsætte vores indsats hen imod vores mål 
om 100 % alternative æg ."
Virksomheden har arbejdet i partnerskab med Humane 
Society of the United States (HSUS) mod målet om 100 
% alternative høner i deres forsyningskæde .
Med udmeldingen fra Carnival, bliver de det andet store 
cruiseselskab til at afsløre planer om at overgå til alter-
native æg . Royal Caribbean meddelte, at de ville skifte til 
alternative æg inden 2022 .
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Af Silas Berthou, ph .d ., Konsulent, 

Erhvervsøkonomisk Analyse og Markeds-

statistik Landbrug & Fødevarer

Forbruget af korn i verden ventes 
at stige med 132 mio . tons over 
de næste fem år, fra 2014/15 til 

2020/21, svarende til en årlig vækstrate på 1,1 % . Den 
femårige prognose fra International Grains Council, 
udgivet i december, forudsiger samtidig at produktionen 
af korn i verden vil stige med 86 mio . tons, svarende 
til en årlig vækstrate på 0,7 % . Da forbruget ventes at 
overstige produktionen, vil det lede til et fald i lagerbe-
holdningerne på 35 mio . tons frem til 2020/21 . Dette 
betyder, at forholdet mellem det globale lager og det 
globale forbrug vil aftage, fra 23 % til 19 % . Forholdet 
mellem lagerbeholdninger og samlet forbrug er en vigtig 
indikator for udviklingen i verdensmarkedsprisen i forhold 
til prisniveauet, men især også i forhold til styrken af 
eventuel volatilitet i kornprisen . Stigningen i det globale 
forbrug af korn er især drevet af et øget behov for foder-
korn til husdyrproduktion på grund af et stigende globalt 
kødforbrug, til en voksende global befolkning i verden .

Figur 1: Forbruget af korn i verden ventes at stige .

Canada undersøger Salmonella udbrud.
Public Health Agency of Canada (PhAc) rapporterede 
98 tilfælde af Salmonella Infantis tilfælde relateret til 
råt fjerkrækød . Tilfældene er blevet rapporteret fra ni 
provinser . Seksten personer er blevet indlagt, men alle 
patienter har overlevet eller er ved at komme sig, sagde 
PhAc .
PhAc anbefaler forbrugerne til at tage forholdsregler ved 
håndtering af eventuelle fjerkræprodukter .
"Oplysninger fra de personer, der blev syge, tyder på, 
at nogle sygdomstilfælde kan have været forårsaget af 
forkert håndtering og ompakning af rå fjerkræprodukter" 
sagde PhAc i en offentlig sundhedmeddelelse . "Andre 

personer, som var syge, sagde, at de havde spist for-
skellige mærker og typer af kylling . En prøve af råt kyl-
lingekød, som var taget fra hjemmet hos en person, der 
var blevet syg blev testet positiv for den samme stamme 
af Salmonella Infantis, og det tyder på, at råt kyllingekød 
er den sandsynlige kilde til udbruddet ."
PhAc sagde, at Salmonella bakterier er oftest overføres 
til mennesker, når de spiser eller håndterer eller tilbere-
der fødevarer,der er forurenet med patogenet, forkert . 
Forurenede fødevarer kan komme fra fjerkræ- og okse-
kød, mælk eller æg foruden frugter, grøntsager og urter .
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Af Martin Berg, Land,  

Lantbrug & Skogland

Oscar Eneström og Mats Andre-
asson driver Håkantorps æg sam-
men. For et par år siden de endte 
i økonomiske vanskeligheder da 

markedet for buræg forsvandt. I den situation, 
hvor en akut nyinvesteringer var påkrævet, fik de 
hjælp fra det statslige finansierings- og rådgiv-
ningsselskab Almi.

Oscar Eneström og Mats Andreasson havde investeret 
i fire hønsehuse, pakkerum og gødningshus i starten af 
00’erne . Det var en stor investering på ca . 60 mio . SEK 
(godt 48 mio . kr .), som sparekasse i Skövde hjalp dem 
med .

Skrabehøner populære.
Men i midten af   00’erne faldt prisen på buræg hurtigt . 
Detailhandelen og pakkerierne efterspurgte nu mest 
æg fra skrabehøner . En bemærkelsesværdig udvikling, 
mener de to kammerater, fordi velfærden for hønerne 
ikke nødvendigvis er bedre af en skrabeægssystem .

”Det er godt, at de kan bevæge sig frit, men der er også 
flere ulemper” siger Oscar Eneström .

Intet andet valg end at omlægge.
”Markedet og priserne faldt meget hurtigt . Vi havde intet 
andet valg end at omlægge til skrabehøner . Det var det 
eller konkurs” fortsætter han .
Problemet var, at de ikke havde haft tid til at få afdraget 
på deres betydelige investeringer, og banken ikke er 
med på at finansiere den nye investering fuldt ud, men 
banken fortalte Oscar og Mats om Almi i Skövde .
”Det var en positiv møde, og de kunne lide, de tal, vi lag-
de frem” siger Mats Andreasson .
Almi mærker en øget interesse fra bedrifter, og har ikke 
noget imod at hjælpe - bare ideen er rigtig .

Billig venturekapital.
”Selv om renten er højere, jeg tror,   det er billig venture-
kapital . Det er jo et lån uden sikkerhed, og for os hand-
lede det om at redde virksomheden og kommer videre” 
fortsætter han .
I sidste ende tog de en tredjedel af den nye investering 
på 26 mio . SEK (ca . 21 mio . kr .) hver - Almi, banken og 
Oscar og Mats . Omlægningen begyndte for et par år 
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OSCAR OG MATS FIK HJÆLP TIL AT LØSE 
KRISEN AF STATSLIGE ALMI

Oscar Eneström og Mats Andreasson blev hjulpet af lån fra Almi, da de løb ind i finansielle vanskeligheder for nogle år siden . 

”For os handlede det om at redde virksomheden og komme videre” siger Mats Andreasson . Foto: Carla Karlsson .
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siden, og i dag er fire stalde omlagt til skrabehøner .
”Men vi var nødt til at udskifte alt, hvad vi havde sat ind 
for bare et par år siden . Det var et stort økonomisk tab” 
siger Oscar Eneström .

Kører videre.
Produktionen på Håkantorps går godt . Sammen med 
de fem ansatte havde virksomheden en omsætning på 
næsten 50 mio . SEK (godt 40 mio . kr .) og en over-

skudsgrad på lidt over 8 % . Det viser årsrapporten for 
2014 . ”Vi kører videre, selv om priserne på skrabeæg er 
faldet . Det er også svært at tilbagebetale to anlæg på 
samme tid” siger Oscar Eneström . Håkantorps levere 
deres æg til Pelle og Lisas pakkeri nord for Östersund 
og til Svenska Lantägg . Virksomheden producerer 
omkring 200 .000 æg om dagen .

Land, Lantbrug & Skogland / jnl

OSCAR OG MATS FIK HJÆLP TIL AT LØSE 
KRISEN AF STATSLIGE ALMI
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Mats Andreasson og Oscar Eneström på æglageret på 

Håkantorps . Foto: Carla Karlsson .

Håkantorps æg producerer omkring 200 .000 æg om 

dagen . Foto: Carla Karlsson .

Arby’s amerikanske æg skal være  
alternative inden 2020.
Fastfood restaurantkæden Arby vil kun serverer alter-
native æg på deres restauranter i USA, og sSelskabet 
oplyser, at de agter at fuldføre omstillingen inden 2020 .
"Selvom æg er en lille del af vores menuer og mindre 
end 400 af vores restauranter serverer morgenmad, 
mener Arby’s, at dette er vigtigt, og det betyder, at vores 
æg vil komme fra høner i et voliere system, som gør det 
muligt for høner at gå frit omkring i stalden" meddelte 
selskabet i december .
Dermed slutter Arby’s sig en voksende liste af restau-
rantkæder, der kun vil bruge alternative æg . Andre 

restaurantkæder, der udfaser buræg, omfatter bl .a . Sub-
way, Shake Shack, Dunkin' Donuts, Jack in the Box, 
Qdoba, Taco Bell, Peet’s Coffee & Tea, Einstein Bros . 
Bagels, Caribou Coffee, Panera Bread og McDonalds . 
Andre selskaber, herunder General Mills, Kellogg, Royal 
Caribbean og Carnival Corporation, har taget lignende 
beslutninger .
Arby’s, med hovedsæde i Atlanta, Georgia, er den første 
nationalt franchisebaserede sandwichrestaurant i USA, 
med mere end 3 .300 restauranter på verdensplan . Virk-
somheden blev grundlagt i 1964 .
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Polen eksporterede 587.697 tons fjer-
krækød i de første ni måneder af 2015 i 

henhold til det polske landbrugsministerium (Min-
rol). Det var 14 % mere end samme periode i 2014. 

Tyskland var med 95 .473 tons det vigtigste bestem-
melsesland for polske varer, og 16,2 % af den samlede 
polske eksport af fjerkrækød gik til Tyskland . Tyskland 
fastholdt således sin position som det vigtigste eksport-
marked for polsk fjerkrækød, men den relative andel af 
eksporten faldt med 1,3 procentpoint . 
Storbritannien var med 50 .531 tons eller omkring 9 % af 
den samlede eksport det næstvigtigste eksportmarked 
for polsk fjerkræ kød . 
På tredjepladsen lå Tjekkiet med 48 .582 tons . 
På fjerdepladsen lå Frankrig med 41 .912 tons, hvilket 
var 9 .000 tons mere end i samme periode i 2014 .
Også tredjelande have en vis betydning for den polske 
eksport af fjerkrækød . Polen eksporterede 20 .434 tons 
til Benin, hvilket dog er noget mindre end året før . 
Eksporten til Hongkong faldt med omkring en femtedel . 
Kina optrådte som et nyt eksportmarked, og Polen eks-
porterede 10 .095 tons fjerkrækød til Kina i de første 9 
måneder af 2015 .
 

 
Større import af fjerkrækød fra Tyskland. 
Import af fjerkrækød kun spiller en mindre rolle i Polen . I 
de første ni måneder af 2015 importerede Polen 26 .781 
tons eller ca . 5 % mindre end i samme periode i 2014 . 
Importen fra Tyskland steg markant, og med 11 .063 
tons kom 41 % af den samlede import derfra .

DGS / jnl

Figur 1: Den Polske eksport af fjerkrækød fra januar til sep-

tember 2015 .
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BETYDNINGEN AF DEN POLSKE EKSPORT  
AF FJERKRÆKØD ER STIGENDE

Mere fjerkrægødning på landbrugsjord  
i Oklahoma.
Anvendelsen af fjerkrægødning som gødning på land-
brugsjord i oplandet til Illinois-floden i Oklahoma er 
steget med omkring 37,4 % i den seneste periode rap-
porterer Oklahoma Department of Agriculture, Food and 
Forestry .
Ifølge en rapport fra Tahlequah Daily Press blev der i 
perioden fra 1 . juli 2013 til 30 . juni 2014 anvendt 8 .001 
tons fjerkrægødning som gødning i Oklahomas del af 
oplandet til floden, hvilket var en stigning fra de 5 .823 

tons, der blev anvendt i det foregående år .
Rapporten henleder også opmærksomheden på det 
faktum, at mere fjerkrægødning blev leveret uden for 
flodens opland end i det forgående år, i alt mere end 
5 .000 tons . 
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USA og Sydafrika indgår aftale om  
eksport af fjerkrækød.
Amerikanske fjerkræproducenter bare fået et anselig nyt 
eksportmarked i Afrika .
Den 7 . januar meddelte Office of the U .S . Trade Repre-
sentative, at USA og Sydafrika har nået en endelig afta-
le, der giver kyllingeproducenter mulighed for at genop-
tage eksporten af amerikanske kyllingedele til Sydafrika .
Aftalen mellem USA og Sydafrikas regeringer genåbner 
det sydafrikanske marked for ikke-udbenet amerikan-
ske kyllingedele . Et marked som har været lukket siden 
2000 .
I en pressemeddelelse siger National Chicken Council, 
at i henhold til aftalen er amerikanerne tildelt en årlig 
kvote på 65 .000 tons kylling, der hvert år vil blive hævet . 
Sydafrika er også gået med til en politik for regionalise-
ring i tilfælde af fremtidige udbrud af højpatogen fuglein-
fluenza (HPAI) i USA
Hvis HPAI tidligere blev påvist i USA, ville Sydafrika ind-
føre et landsdækkende forbud mod import af fjerkræ . I 
henhold til den nye aftale, vil forbuddet nu kun pålægges 
de enkelte stater, der rammes af virusset .
I en fælles erklæring takkede, Jim Sumner, formand 
for USA Poultry & Egg Export Council, og Mike Brown, 
præsident for National Chicken Council, den ameri-
kanske handelsrepræsentant Michael Froman; Patrick 
Gaspard, den amerikanske ambassadør i Sydafrika og 
senatorerne Chris Coons, D-Del ., og Johnny Isakson, 
R-Ga ., for deres hjælp i færdiggørelsen af aftalen . I juni 
2015 forhandlede de Washington-baserede branchefor-
eninger for fjerkræ en aftale på plads med South African 
Poultry Association om at afslutte Sydafrikas kyllinge-
embargo . Aftalen behøvede statslig godkendelse for til 
at blive afsluttet .
"Selvom successen i sidste ende vil blive realiseret, når 
amerikanske kyllinger importeres til Sydafrika, er dagens 
meddelelse et positivt skridt for at bringe øgede øko-
nomiske fordele til amerikanske kyllingeproducenter og 
-virksomheder i hele landet" sagde Sumner og Brown 
i en pressemeddelelse . "Men de virkelige vindere er 
de sydafrikanske forbrugere, som nu vil få endnu flere 
muligheder, når det kommer til sunde proteinkilder ."

I et interview for nyligt 
sagde Tom Super, en 
talsmand for National 
Chicken Council, at de 
65 mio . tons kylling 
årligt vil have en værdi 
på omkring 65 mio . $ 
(ca . 444 mio . kr .) for 
de amerikanske kyllin-
geeksportører . Sydafri-
ka udgør det største potentielle marked for eksport af 
amerikanske fjerkrækød i Afrika .
I en fælles pressemeddelelse sagde senatorerne Coons 
og Isakson, at aftalen vil ende mere end 15 års ’ulovlige 
antidumpingtold og unfair handelspolitik’ .
"Sydafrika er et kritisk marked for den amerikanske fjer-
krækødbranche, og aftalen vil føre til et tocifret antal mil-
lioner af dollars mere i årligt eksportsalg" sagde Coons 
og Isakson . "Det er også en god aftale for Sydafrika, for 
vores fjerkrækød er sundt, økonomisk overkommeligt 
og af højeste kvalitet, og vi er begejstrede over, at det 
endelig vil nå sydafrikanernes middag borde . "
"Den amerikanske fjerkrækødbranche har forpligtet sig 
til at investere i den sydafrikanske fjerkrækødsektor, og 
denne aftale vil bidrage til at opbygge et stærkt partner-
skab mellem vores brancher ."
En meddelelse fra Isakson kontor sagde, at senatorerne 
havde presset den sydafrikanske regering i mere end et 
år for at ændre deres politik mod amerikanske fjerkræ-
produkter . Isakson fik tilføjet et afsnit ved genbevillingen 
af 2015 African Growth and Opportunity Act (AGOA), 
som opfordrede til en revision af AGOA’s fordele til Syd-
afrika, hvis handelspolitikken ikke blev ændret .
Fordi Sydafrika var langsom til at vedtage vilkårene i 
aftalen fra juni, gav præsident Barack Obama i starten 
af november Sydafrika et 60-dages varsel om, at han 
agtede at suspendere deres AGOA fordele, hvis Syd-
afrika ikke fjernede handelshindringerne for amerikansk 
fjerkrækød, samt for okse- og svinekød . 
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Amerikanske OMP opnår certificering fra 
American Humane Association.
Ozark Mountain Poultry (OMP) har opnået certificering 
gennem American Humane Association’s American 
Humane Certified program . Ozark Mountain Poultry med 
hovedsæde i Arkansas producerer i øjeblikket ca . 4 mio . 
lbs (ca . godt 1 .800 tons) fjerkræprodukter om ugen til 
deres forbrugerbrand Forester Farmer's Market og til 
restaurantbranchen .
"Vi er meget omhyggelige i, hvordan vi opdrætter og 
behandle vores kyllinger, og vi synes, det gør en stor 
forskel i smagen og den overordnede kvalitet af vores 
produkter" siger Ed Fryar, præsident for OMP Foods . 
"Vi føler, at det at blive American Humane Certified er 
den bedste måde at kommunikere vores fokus på godt 
management i primærproduktionen til vores kunder og 
forbrugere ."
American Humane Association seneste undersøgel-
se viser overvældende folkelig opbakning til human 
behandling af produktionsdyr . Deres Humane Heartland 
Farm Animal Survey spurgte 5 .900 amerikanere, og 
94,9 % svarede, at de er "meget bekymrede" om hus-
dyrenes velfærd, en stigning fra 89 % i forhold til deres 
undersøgelse i 2013 . Mere end 75,7 % erklærede, at de 
er meget villige til at betale mere for humant producere-
de æg, kød- og mejeriprodukter, en stigning fra 74 % i 
2013 .
"Flere og flere amerikanere kræver humant producerede 
fødevarer, og med 10 milliarder dyr opdrættet på ame-
rikanske farme og ranches hvert år, er det vores pligt at 
behandle dem humant" siger Dr . Robin Ganzert, Ame-
rican Humane Association præsident og adm . direktør . 
"Vi er glade for, at Ozark Mountain Poultry har gjort det 
humane valg og opnået certificering gennem vores Ame-
rican Humane Certified program ."

Wattagnet .com / jnl

Offentlige midler til at øge overvågningen 
for fugleinfluenza i Canada.
Regeringerne i Canada og British Columbia investerer 
300,000 CA$ (ca . 1,5 mio . kr .) for at styrke overvågnin-
gen, tidlig påvisning, og beredskabsforanstaltninger for 
fugleinfluenza .
Midlerne vil blive anvendt til at øge ressourcerne i det 
canadiske landbrugsministeriums Animal Health Centre i 
Abbotsford med specialudstyr til at diagnosticere prøver 
indsamlet i ministeriets overvågningsprogram .
Landbrugsministeriet personale har begyndt et pilot 
overvågningsprojekt, der har indsamlet sedimentprøver 
på damme og vådområder, der bruges af vilde vandfugle, 
efter udbruddet af fugleinfluenza i Fraser Valley i decem-
ber 2014 . En forskergruppe har arbejdet på at udvikle 
banebrydende teknologiske metoder til at kunne teste 
de indsamlede prøver fra pilotprojektet for tilstedeværel-
sen af fugleinfluenza-stammer . Midlerne vil blive anvendt 
til at overføre denne nye teknologi til Animal Health 
Centre . Da pilotprojektet udvikler sig til en løbende over-
vågning, vil evnen til at diagnosticere prøverne hurtigt på 
Animal Health Centre i høj grad øge den tidlige indsats 
for at finde virysset .
Landbrugsministeriet vil også målrette indsatsen mod 
ejere af små fjerkræflokke ved afholdelse af workshops 
i forskellige regioner med fokus på fjerkræs sundhed og 
deling af information og ressourcer såsom Small Flock 
Poultry Health Manual .
Desuden er der givet midler til at støtte en hurtig reak-
tion på eventuelle fremtidige udbrud ved at have mobilt 
udstyr til at hjælpe med aflivningen af inficerede flokke 
aflives på en ordentlig måde på alle tidspunkter og til at 
uddanne flere i brugen af udstyret .
Pengene er tilvejebragt gennem Biosecurity and Surve-
illance Program under Growing Forward 2, en fem-årig 
føderalt-provins-territoriale investeringsprogram der blev 
lanceret i 2013, og som giver 3 mia . CA$ (ca . 14,8 mia . 
kr .) til innovation, konkurrenceevne og markedsudvikling .
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DER UDRUGES FLERE 
ÆLLINGER I EU

I de første otte måneder af 2015 blev der Euro-Stat 
udruget 130,88 mio. ællinger i EU. Det var 6,2 % 
mere end i samme periode i 2014.

Markant flere ællinger i Polen.
I Frankrig udruges over halvdelen af   ællingerne i EU, og 
i 2014 blev der udruget 97,3 mio . ællinger . Mens der i 
starten af   2015 blev udruget signifikant flere ællinger 
end i 2014, er væksten siden faldet noget, og indtil 
august er der blevet udruget 2,2 % mere end i samme 
periode sidste år . 
I Ungarn stiger produktionen, og fra januar til august i år 
blev der udruget omkring 25,66 mio . ællinger, hvilket er 
8,6 % mere end i samme periode sidste år .
I Tjekkiet blev der i den samme periode udruget 7,89 
mio . ællinger, hvilket er 2,9 % mere end sidste år . 
Irland, der er en af de mindre producenter i EU, produ-
cerede i 2014 i alt 2,22 mio . ællinger, men i de første 
otte måneder af 2015 blev der udruget hele 15,9 % flere 
ællinger end i samme periode i 2014 .
I Polen stiger produktionen af ænder voldsomt . Med en 
stigning på 62,0 % til 6,53 mio . ællinger er udrugnin-
gerne indtil september i 2015 allerede over det samlede 
antal udrugninger i 2014 .

Færre gæslinger i Ungarn.
Polen producerede fra januar til august 2015 7,39 mio . 
gæslinger, hvilket gør Polen til den største producent i 
EU . I forhold til samme periode sidste år steg produktio-
nen med 13,3 % . 
I Ungarn faldt produktionen af gæslinger i de første 8 
måneder af 2015 med 11,4 % til 5,31 mio .
I Frankrig faldt produktionen af gæslinger i de første 8 
måneder af 2015 med 13,2 % til 0,54 mio .

Figur 1 - Udrugede gæslinger i vigtige EU-lande .
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