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Cuba åbner igen markedet for fjerkrækød 
fra Arkansas
En tre-dages handelsmission til Cuba i september har 
båret frugt for to fjerkræslagterier i Arkansas . Governør 
Asa Hutchinson sagde, at Cuba har hævet sit forbud 
mod fjerkrækød produceret i Arkansas, og Tyson Foods 
og Simmons Foods genoptager samhandelen med 
Cuba .
Simmons Foods har for nylig indgået en aftale om at 
sende 3 .000 tons frosne bagkvarter til Cuba, og sel-
skabet siger, at leveringen vil finde sted i begyndelsen af 
januar .
"Vi er meget taknemmelige for det lederskab, vores stat 
og guvernør Hutchinson har vist i arbejdet for at åbne 
dette marked" siger Mark Simmons, bestyrelsesformand 
for Simmons Foods . "Vi er helt sikkert glade for denne 
nye mulighed ."
Simmons var sammen med guvernør Hutchinson og en 
delegation af andre industriledere på et markedsfrem-
stød til Cuba . Simmons Foods er en af flere producenter, 
som vil begynde at levere varer til Cuba . Tyson Foods 
kan også se frem til at genoptage leverancerne til Cuba .
"Vi er glade for, at Cuba har hævet deres forbud 
mod fjerkræprodukter fra Arkansas, og vi anerkend-
er guvernør Hutchinson for hans hjælp til at få det 
gjort" sagde Worth Sparkman, Tyson talsmand, i en 
erklæring . "Eksportmarkeder som Cuba er vigtige for 
fjerkræbranchen og især for stater som Arkansas, som 
er den næststørste kyllingeproducerende stat i USA ."
Cuba indførte forbuddet mod amerikansk fjerkræ under 
udbruddet af fugleinfluenza . Kalkunflokke og kom-
mercielle æglæggerbesætninger blev hårdest ramt af 
højpatogen fugleinfluenza . Slagtekyllinger blev ikke ramt 
direkte, men de blev påvirket undtagelse af eksportfor-
bud . Mexico, Canada, EU og Cuba indførte importforbud 
på fjerkræprodukter fra Arkansas . De fleste forbud mod 
fjerkræprodukter fra Arkansas er siden blevet ophævet . 
Arkansas ligger på andenpladsen i slagtekyllingeproduk-
tion efter Georgia .

Meatpoultry .com / jnl

Aviagen Turkeys overtager franske  
Le Sayec
Aviagen Kurkeys meddeler, at selskabet overtager Le 
Sayec, en familieejet virksomhed med ansvar for salg af 
kommercielle kalkunæg og kyllinger i Frankrig .
Le Sayec eksporterer også til hele Europa, Mellemøsten 
og Afrika .
 "Vi er meget begejstrede for dette opkøb, hvilket 
er godt nyt for både virksomhederne og for kalkun-
branchen" siger Clay Burrows, adm . direktør for Aviagen 
Turkeys . "Der har været megen konsolidering i branchen 
i det sidste årti, og på grund af dette har vi behov for 
at være længere nede i forsyningskæden, og købet af 
Le Sayec vil bringe os tættere på vores slutbrugere . Vi 
ser frem til fortsat at opbygge relationer og give værdi 
for både vores integrerede og uafhængige kunder, der 
bruger vores egne Aviagen produkter samtidig med, at vi 
udvikler B .U .T . og Nicholas afstamningerne ."
Patrice Le Sayec, adm . direktør for Le Sayec, siger: 
"Min familie og jeg er meget tilfredse med dette opkøb, 
og vi mener, at der er mange synergier mellem de to 
selskaber . Vi har arbejdet med Aviagen Turkeys i mange 
år og på grund af dette, vil det være en meget glat 
overgang . Jeg vil fortsætte med at styre virksomheden 
fremadrettet, og jeg er spændt på at være en del af 
Aviagen koncernen ."
Le Sayec, der blev grundlagt i 1958, beskæftiger 60 
personer og har en omsætning på 25 mio . € (godt 185 
mio . kr .) .

Wattagnet .com / jnl

Irerne får smag for fjerkrækød
Forbruget af fjerkrækød stiger i Irland, og forbruget per 
indbygger der nærmer sig det højeste i EU .
"Irerne spiste 6 % mere fjerkrækød i 2015, end de 
gjorde i 2014, og fjerkrækød bliver mere og mere pop-
ulært” fortalte Peter Duggan, fjerkræspecialist ved Irish 
Food Board, Bord Bia, til AGRILAND .
Duggan forklarer denne stigning med et fald i priserne 
på fjerkrækød og en rapport fra International Agency for 
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Research on Cancer IARC) fra 2015, der forbinder for-
bruget af rødt kød med sundhedsproblemer i mennesker, 
hvilket det hvide kød kan have nydt godt, sagde han .
"Der har været en vækst i prognoserne for produktion og 
forbrug, og forbruget af fjerkrækød har været stigende 
siden 2010" tilføjede Duggan .
I 2011, som er det sidste år, som FAOSTAT agenturet 
offentliggjorte data for, sættes forbruget af fjerkrækød i 
Irland til 21,44 kg per person per år, på en nedadgående 
tendens fra et toppunkt på mere end 32 kg i 2005 . 
Dette fald kan til dels skyldes vanskelighederne under 
den økonomiske krise i landet efter den globale krise i 
2008 .
AVEC har nyere statistikker fra medlemslandene . I 2014 
anslås forbruget af fjerkrækød pr indbygger i Irland til 
30,4 kg, et godt stykke over gennemsnittet på 26,8 kilo 
i EU . Kun indbyggerne i Portugal med 39,0 kg, Spanien 
med 31,0 kg og Ungarn med 30,5 kg per person pr år 
spiste mere fjerkrækød end irerne .

Wattagnet .com / jnl

Italienske Barilla vil kun købe alternative 
æg
Pastaproducenten Barilla 
har meddelt, at de fra 2020 
kun vil bruge alternative æg .
Barilla er allerede begyndt 
at ændre deres indkøb, for 
selskabet har udelukkende 
brugt alternative æg i deres 
Le Emiliane pasta og i deres 
Mulino Bianco og Pavesi 
Bagværk siden 2012 .
Meddelelsen blev offentligg-
jort sammen med selskabets 
seneste politik for dyrev-
elfærd . "Barilla anerkender 
dyr som følende væsener, 
og erkender, at dyrevelfærd 
omfatter både det fysiske 

og psykiske velbefindende af dyr 
samt deres evne til at udtrykke 
artsspecifik adfærd" siger sel-
skabet .
Barilla slutter sig til en liste 
over selskaber, der 
på sigt kun vil bruge 
alternative æg . Siden 
midten af 2015 har 
bl .a . McDonalds, Arbys, 
Subway, Shake Shack, 
Dunkin 'Donuts, Jack 
i boksen, Qdoba, Taco 
Bell, Panera Bread, Peet s 
Coffee & Tea, Caribou Coffee, 
Einstein Bros . Bagels, Grupo 
Bimbo, Wendys og Quiznos offentligg-
jort lignende løfter .
Barilla, der blev grundlagt i 1877, er en italiensk fami-
lieejet fødevarevirksomhed, som er til stede i mere end 
100 lande ifølge selskabets hjemmeside .

Wattagnet .com / jnl
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“Det perfekte klima er helt 
afgørende for mine kyllingers 
velfærd, derfor samarbejder 
jeg med Munters”

Munters A/S
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark
Phone +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54
www.munters.dk/agro
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I forventning om en omfattende frihan-
delsaftale i 2016 indførte EU allerede i 

april 2014 kvoter for toldfri import af visse varer 
fra Ukraine. Siden da har der årligt kunnet impor-
teres 16.000 tons kød og spiseligt slagteaffald 
fra fjerkræ samt tilberedte eller konserverede 
kyllinge- og kalkunprodukter toldfrit. Desuden er 
der etableret en toldfri kvote på 20.000 tons med 
hele frosne kyllinger. Fordelingen er foretaget på 
kvartalsbasis.
 
Derfor er importen af   fjerkrækød fra Ukraine til EU i 
løbet af 2015 steget til betydelige mængder . Ifølge 
EU-Kommissionen udgjorde importen af fjerkrækød 
fra Ukraine fra januar til september 2015 hele 29 .246 
tons, hvilket var 119 % mere end i de første tre kvartaler 
af 2014 . EU-Kommissionen har omregnet importen og 
eksporten til slagtet vægt . For hele 2014 blev der impor-
teret 19 .928 tons fjerkrækød fra Ukraine . I 2013 var 
importen kun på 276 tons . 
Men EU eksporterede også betydelige mængder fjer-
krækød til Ukraine . Fra januar til september 2015 blev 
der ifølge EU-Kommissionen eksporteret 58 .477 tons, 
hvilket var 20 % mere end i 2014 . Denne eksport er 
belagt med af importafgifter . Fra 2016 er der en lille 

kvote på 8 .000 ton fjerkrækød, som kan eksportres 
toldfrit til Ukraine .
Ifølge Eurostat gik omkring 57 % af det importerede 
fjerkrækød fra Ukraine i de første tre kvartaler i 2015 
Holland, i 2014 var det hele 86 % . Den næststørste 
importør var Tyskland med 33 % i 2015 mod 7 % i 
2014, efterfulgt af Rumænien med 7 % af importen i 
2015 . Disse data refererer til produktvægt, og der er 
ingen omregning til slagtet vægt . På eksportsiden stor 
Polen for ca . 52 %, mens Tyskland var næststørste eks-
portør med 24 % efterfulgt af Litauen med 11 % .

Importen til Tyskland blev seksdoblet 
Ifølge Destatis importerede Tyskland i de første ni måne-
der i 2015 ca . 10 .960 t fjerkrækød fra Ukraine . Således 
er mængden i forhold til samme periode i 2014 steget 
næsten seksdoblet . I hele 2014 importerede Tyskland 
1 .851 tons fjerkrækød fra Ukraine . Import af tilberedte 
produkter var i 2015 meget lille .
Figur 2 illustrerer, at der virkelig kom gang i leverancerne 
efter aftalens indgåelse . Den blev hovedsageligt impor-
teret kyllingekød . 65 % af importen var udbenet frosne 
kyllingedele, 18 % var ferske udbenet dele . 9 % af de 
importerede varer bestod af frosne kyllingebryster og 8 
% af importen var frosne hele kyllinger .
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KRAFTIGT STIGENDE EKSPORT AF FJERKRÆKØD 
FRA UKRAINE TIL TYSKLAND OG EU

Figur 1: EU-landenes import fra og eksport til Ukraine i de før-

ste 9 måneder af 2015 .

Figur 2 . Tysklands import af fjerkrækød fra Ukraine .
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Eksporten af fjerkrækød fra Tyskland til Ukraine var i 
2015 på et sammenligneligt højt niveau . Der blev eks-
porteret 10 .261 tons . Desuden eksporterede Tyskland 
503 tons tilberedte fjerkrækødprodukter .

DGS / jnl
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KRAFTIGT STIGENDE EKSPORT AF FJERKRÆKØD 
FRA UKRAINE TIL TYSKLAND OG EU

Figur 3: Fordelingen af Tysklands import af fjerkrækød fra 

Ukraine på forskellige produkter

Cobb-Vantress investerer 22 mio. $  
i ny foderfabrik.
Avlsselskabet Cobb-Vantress, et datterselskab af Tyson 
Foods Inc ., meddeler, at de har planer om at investere 
22 mio . $ (godt 150 mio . kr .) i en ny foderfabrik i Lau-
rens County, South Carolina . Byggeriet af foderfabrik er 
planlagt til at begynde i år i byen Joanna, og fabrikken 
forventes færdig medio år i 2017, siger Cobb-Vantress i 
pressemeddelelse .
Fabrikken forventes at producere 1 .200 tons foder om 
ugen . Foderfabrikken vil levere til Cobb’s bedsteforæl-
dredyrsfarme i North Carolina, South Carolina og Geor-
gia samt til en oldeforældredyrsfarm i Georgia . Cobb 
sagde, at den nye foderfabrik vil blive udstyret med den 
nyeste teknologi til reduktion af patogener, herunder 
varme til behandling foderingredienser før pelletering . 
Kontrolprogrammer vil blive brugt til at forhindre kryds-
kontaminering .

Foderfabrikken vil også få en dedikeret jernbanespor til 
transport af råvarer fra andre produktionsområder i USA . 
Korn fra lokale markeder, kan også anvendes, og vil 
blive leveret med lastbil, siger virksomheden . Det forven-
tes, at nye foderfabrik vil skabe 12 nye arbejdspladser .
"Vi ønsker at sikre, at vi har en langsigtet intern foder-
forsyning, der vil give os fuldstændig kontrol over sam-
menhængen og kvaliteten af det færdige produkt" sagde 
Steve Bolden, direktør for World Technical Services, i 
pressemeddelelsen . "Dette er Cobb’s tredje foderfabrik 
i USA, de andre er i Siloam Springs, Arkansas, og i 
Albany, Kentucky . Med færdiggørelsen af  foderstoffa-
brik i Joanna vil vi internt producerer alt vores foder til 
dyrene i toppen af avlspyramiden til og med bedstefor-
ældredyr ."

Meatpoultry .com / jnl
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Af Mark Clements på Wattafbew .com

 
En ny ægfarm, som er bygget 
med hjælp fra den internationale 
ægbranche, kan bespise forældre-
løse og udsatte børn i Swaziland.

Det første af to æglæggerstalde, som er 
bygget til at levere æg til forældreløse børn i 

Swaziland som en del af et internationalt branche sam-
arbejde, er nu oppe og køre, og produktionen i det andet 
hus er ikke langt bagefter .
Den første fase af velgørenhedsorganisationen Heart of 
Africa’s Project Canaan Farm’s nybyggede ægproduk-
tion, fik sine første hønniker i år, og æggene vil primært 
blive brugt til at bespise børn i Project Canaan børne-
hjemmet .
Men den gavnlige effekt af farmen vil kunne mærkes 
længere væk, da æg også vil blive leveret til et børne-
hospital og til 30 madstationer i landdistrikterne i Swa-
ziland . Projektet er 
et godt eksempel på 
udviklingsarbejdet 
i International Egg 
Foundation .
Nonprofit farmen, 
som er en del af 
Projekt Canaans 
landbrugsprodukti-
oner, blev startet i 
midten af   2015, og 
de to huse vil være 
i fuld produktion fra 
juni 2016 .
Ægfarmen er bygget 
fra bunden af   frivil-
lige ledere og landmænd fra ægbranchen i samarbejde 
med lokalbefolkningen og nonprofit organisationen 
Heart of Africa som en del af et større udviklingsprojekt .
Til dato har den canadiske ægbranche spillet en særlig 
vigtig rolle med frivillige, som rejser til Swaziland for at 
undervise Heart of Africa og lokalt ansatte om de land-

brugsmetoder, der almindeligvis anvendes i Canada, så 
de kan etablere en langsigtet strategi til at opretholde 
driften over tid .

Æg til forældreløse børn
Projekt Canaan er hjemsted for mere end 100 forladte 

eller forældreløse børn, og de modta-
ger en ny baby i gennemsnit hver 14 . 
dag . Årsagen til det store antal nye 
børn er sygdom .
Ca . 44 % af Swazilands befolkning 
menes at være smittet med HIV, 
og HIV/AIDS er skyld i ca . 90 % af 
hospitalsindlæggelserne i landet .
Adm . direktør for International Egg 

Foundation Julian Madeley forklarer: ”Swaziland har et 
stort problem på grund af HIV . En masse erhvervsaktive 
mænd er døde . I løbet af de sidste fem år, menes ca . 20 
% af den voksne befolkning at være døde, og næsten 
alle de børn, der kommer til børnehjemmet er blevet 

forladt .”
”Projekt Canaan 
tilbyder et hjem 
til disse forladte 
børn, tilbyder dem 
indkvartering, 
sundhedspleje og 
uddannelse, som 
lever op til interna-
tionale standarder . 
Når de fylder 18 år, 
vil disse børn kom-
me tilbage til deres 
lokalsamfund, hvor 
de ankommer for-
beredte til at hjælpe 

med at genopbygge deres land .”
Madeley fortsætter: ”Æg bliver ikke produceret med 
henblik på kontanter; de produceres for at hjælpe med 
at bespise de forældreløse børn . Men derudover bliver 
æg også hver uge sendt til et børnehospital i Manzini, 
landets næststørste byområde .”

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

ÆGFARM I SWAZILAND STØTTER  
FORÆLDRELØSE BØRN MED HJÆLP  
FRA DEN GLOBALE ÆGBRANCHE

Ægproduktionsinitiativet giver også vigtig næring på et børnehospital .



33

Projektet bliver også brugt til at inkludere æg i leveran-
cerne til 30 madstationer, sammen med stivelse, såsom 
ris eller majs, for at sikre, at modtagerne får en afbalan-
ceret kost . Men fordelene, som æg giver til projektets 
børn, stopper ikke ved murene til børnehjemmet .
Madely fortsætter: ”Mens de forældreløse børn modta-
ger undervisning på højt niveau, er det vigtigt, at de ikke 
mister kontakten med deres Swazi kultur . Børnene bliver 
taget ud i det lokale samfund for at blive undervist af de 
ældre, og disse ældre bliver betalt med æg .”

Bæredygtigt miljø
Når de to huse er helt oppe at køre, forventes der at 
være en årlig ægproduktion i størrelsesordenen 1,5 mio . 
æg .
Fem medarbejdere er ansat til at passe ægproduktion, 
tilberedning og pilningen af æg, og de indgår i en 250-
stor arbejdsstyrke, der er engageret i hele projektets 
bredere aktiviteter, som omfatter produktion og pakning 
af grønsager, mejeri og smykkeproduktion .
Projektet forsynes med hønniker, foder og veterinære 
tjenester af en lokal kommerciel ægproducent, som 
også vil købe eventuelle overskydende æg, som kan 
produceres .

Muligheder i Swaziland for frivillige
Julian Madeley, adm . direktør for International Egg 
Foundation, sagde følgende:
”International Egg Foundation støtter ægproduktionen 
på Heart for Africa-projektet i Swaziland . Vi søger frivil-
lige med erfaring i ægproduktion og som vil bruge tid på 
projektet .”

”Dette projekt er et glimrende eksempel på, at den glo-
bale ægbranche går sammen for at støtte dem i nød . 
Dette projekt hjælper forældreløse og sårbare børn både 
lokalt og i det større samfund . At spise æg giver essen-
tielle proteiner og aminosyrer af høj kvalitet, hvilket øger 
det naturlige immunitetsniveau, hjælper med til en effek-
tiv vaccinereaktion hos børn, og fremmer effektiviteten 
af   den medicinske behandling imod HIV .”
”For International Egg Foundation er det meget heldigt, 
at Egg Farmers of Canada gik foran i partnerskabet i 
dette projekt, støttet af vigtige leverandører til branchen, 
donorer fra branchen og frivillige ægproducenter .”

”Frivillige, som Aaron Law fra Cana-
da, med praktisk erfaring i ægproduk-
tion, giver allerede værdifulde bidrag til 
at styre ægproduktionen i Swaziland, 
hvilket er med til at sikre et vellykket 
projekt . Jeg var tidligere med til et 

tilsvarende projekt i Zambia og fandt ud af, at det var en 
oplevelse for livet .”
Hvis du vil hjælpe med at støtte International Egg Foun-
dation på nogen måde, ved selv at donere tid, eksper-
tise, udstyr eller penge, så kontakt mig på International 
Egg Foundation . Alle dine bidrag er nødvendige . Tak på 
forhånd .”

Oversat af Daniel Nyberg Larsen

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

ÆGFARM I SWAZILAND STØTTER  
FORÆLDRELØSE BØRN MED HJÆLP  

FRA DEN GLOBALE ÆGBRANCHE

Inde i det første af de to æglægger huse, der er bygget til 

at levere æg til forældreløse børn i Project Canaans bør-

nehjem og til udsatte børn længere væk .
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Hedegaard Agro havde i dage-
ne 10. til 12. februar inviteret 
en række af deres kunder 
med på en tur til det holland-

ske konsumægsrugeri Ter Heerdt i Babberich tæt 
på den tyske grænse.

Symen van der Velde, adm . direktør i 
Ter Heerdt, fortalte om virksomheden 
og om ægproduktionen i Holland .
Ter Heerdt blev startet i 1935 af 
bedstefaderen til en af de nuværende 
ejere

I 1960 specialiserede virksomheden sig i æglæggere, 
og i dag producerer de Lohmann afstamninger til marke-
derne i Holland, Belgien og Luxemburg .
Rugeriet blev renoveret i 2012 med den nyeste teknik og 
sporbarhed . Udstyret er fra HatchTech .
Ter Heerdt yder også rådgivning til ægproducenter – fra 
foder over management til afsætning og marketing .
Ter Heerdt har 50 kontraktproducenter af rugeæg, heraf 
4 i Tyskland og 2 i Belgien .
På rugeriet i Babberich producerer de 9 mio . daggamle 
hønekyllinger, og på et lejet rugeri i den sydlige del af 
Holland er kapacitet på 3,5 mio . daggamle hønekyllin-
ger .

Ter Heerdt har har en markedsandel på 35 % i Holland .
I 2015 producerede de 9 mio . hønniker + 2 mio . dag-
gamle hønekyllinger, og målet for 2016 er 9,5 mio . 
hønniker og 2 mio . daggamle hønekyllinger . 25 % af 
hønnikerne næbtrimmes ikke .
Produktionen fordeler sig på:
 – 30 % LB Classic
 – 12 % LB Lite – mest til økologi
 – 58 % LSL

Der er en stigende andel hvide høner, og de vil nok nå 
60 % i 2016 .
Ter Heerdt har 45 opdrættere, og de opdrætter 8 mio . 
hønniker i etagesystemer, 0,5 mio . bure og
0,7 mio . økologiske .

Ægmarkedet i Holland
I Holland sælges økologiske æg pr stk ., så her vil man 
gerne have små æg, mens man i de andre produktions-
metoder sælger pr . kg, så der vil man gerne have større 
æg .
Det hollandske marked er pt . næsten kun brune æg, 
mens hvide æg sælges på pris .
I Tyskland er prisen afgørende ikke skalfarven . 
79 % af konsumæggene i Holland eksporteres, og af 
dem går 71 % til Tyskland .
 ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

RAPPORT FRA TUR TIL KONSUMÆGSRUGERIET  
TER HEERDT I HOLLAND

Nogle af deltagerne havde lige tid til at tjekke nyheder hjemmefra inden mødet startede .
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Den 1 . januar 2015 var der er næsten 32 mio . æglæg-
gere i Holland, hvilket var 3 % mere end åre før (Se 
tabel 1) .

Tabel 1: Antallet af æglæggere i Holland fordelt på produkti-

onsmetode

En del producenter fælder hønerne, og det er nok 20 % 
af de hvide høner, der fældes . 
Begyndende kontrol med, at de fældes på en blid måde 
(med foder), men mange gør det uden foder .
Der sælges ca . 25 mio . hønniker om året i Holland .
Produktionen af økologiske æg og produkter vokser, og 
der er politisk støtte hertil .
Nogle producenter sælger æggene ugentlig, mens 
andre sælger for et helt år .
Wim Letting, produktionsdirektør hos Ter Heerdt slog 
fast, at planlægning er basis for succes, og for at kunne 
sammenligne skal alle ting standardiseres .

Ter Heerdt har derfor store krav 
til deres rugeægsproducenter og 
opdrættere, og hvis de ikke lever op til 
dem, for de en advarsel . To advarsler 
er lig med en opsigelse .
Producenterne af rugeæg får mere pr 

indsat høne, hvis de lever op til en række krav indenfor 
hygiejne og biosikkerhed .
Røde blodmider bekæmpes med varme (56-58o C) og 
høj luftfugtig over 2-3 dage, hvor opvarmningen og ned-
kølingen også tager 2 dage hver .
Ormebehandling giver fald i ægproduktionen i foræl-
dredyrene, lavere klækkeprocent og højere dødelighed i 
opdrættet, så det bruger de ikke mere .
De har fået Paracox 8 igen . Wim Letting mener, at det 
er forkert at vaccinere ved flytning . Det skal ske 2 uger 
før, for de alternative høner skal bevæge sig og være 
aktive, og det hæmmer en vaccination ved flytning . Ter 
Heerdt tillader kun 2 foderleverandører til deres opdræt-
tere, og foderstrukturen er meget vigtig, og de bruger 
stort set samme struktur i hele perioden .
Ter Heerdt har udviklet deres egen E-kontrol i opdræt, 
hvor man indtaster data mindst en gang om ugen, og 
det gør det muligt at sammenligne med avlsselskabets 
anbefalinger og kollegaernes resultater, og det hæver 
hele niveauet . ›››
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Så er vi i gang .
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Wim Letting, Brian Simonsen, Anette Nøhr, Anders Nøhr, Jørgen Nødgård Hansen, og Karl Christian Kjær iført overtrækstøj 

inden besøget i opdrætsstalden .

Opdrætssystem fra Big Dutchman med 5 uger gamle LSL kyllinger .
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Opdrættere og konsulenter har fået det samme luxme-
ter, for det er vigtigt at måle lysniveauet, og noget af 
lysspekteret kan vi som mennesker ikke selv se .
Efter den første uge skal man som opdrætter beslutte, 
hvornår hønnikerne skal gå til ro . Dette ændres ikke i 
opdrætsperioden .

Janne van Rooij, produktmanager, 
fortalte om deres erfaringer med de 
første flokke med intakte næb .
I Tyskland har myndighederne og 
branchen lavet en frivillig aftale om at 
stoppe med næbtrimning fra 1 . august 

2016, mens der i Holland er et forbud mod næbtrimning 
fra 1 . september 2018 .
Det vil også komme som et krav i KAT .
Janne van Rooij fortalte, at i naturen, så lærer kyllinger-
ne af deres moder, men i den kommercielle produktion 
lærer kyllingerne af hinanden, og en adfærd spredes 
hurtigt i flokken . 
Kyllingernes hjerne udvikles i de første 10 uger, og her 
er de meget modtagelige for input fra omverdenen .

Derfor er der nogle producenter i Holland, der forsøger 
med ikke-næbtrimmede høner . Nogle går godt, mens 
andre går dårligt . De har set en væsentligt højere døde-
lighed ved ikke-næbtrimmede høner, nok fordi stres-
sfaktorer rammer hårdere i ikke-næbtrimmede flokke, 
men der er meget store variationer .
Hun oplistede en række stressfaktorer, og det er de 
samme, vi arbejder med i Danmark .
Hun nævnte også, at der nok var et større spild af foder 
og vand ved ikke-næbtrimmede høner, og det gav anled-
ning til en diskussion om, hvilken struktur foderet skal 
have .

Besøg hos opdrætter
Vi besøgte en opdrætter, Wegdam, som havde 90 .000 
5 uger gamle LSL, der var næbtrimmede .
De blev opdrættet i et Big Dutchman system med 3 
etager, hvor 3 . etage ville blive åbnet, når kyllingerne var 
7 uger gamle . I de første to uger er lågerne lukkede, så 
kyllingerne lærer at finde foder og vand i reolerne .
 ›››
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Opdrætsstalden med fodersiloer . Bemærk kanalen lige ved siden af .



38

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

RAPPORT FRA TUR TIL KONSUMÆGSRUGERIET  
TER HEERDT I HOLLAND

Foderprøve af hollandsk æglæggerfoder, som ikke er 

hverken varmebehandlet eller pilleret .

Skrabeægsstald med 54 uger gamle næbtrimmede Lohmann Brown .

Erik Dam Jensen og Svend Erik Nielsen studerer  

foderprøven .
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Reolerne er delt på midten, så kyllingerne kunne kun 
bevæge sig fra midten af en reol til midten af den næste .
Når kyllingerne skal sove slås siddepindene langsom 
ind samtidig med, at LED lys tænder i reolerne og lyset 

dæmpes og siden slukkes i gangene, og alle kyllingerne 
er i reolerne når lyset slukkes helt .
Belægningen var 15 dyr /m2 brugbart areal .  
I løbet af opdrætsperioden vaccineres hønnikerne 17 
gange, heraf de 5 med injektion .

Besøg hos ægproducent
Derefter besøgte vi en ægproducent, der have 2 x 
24 .000 Lohmann Brown i to forskellige stalde, hvoraf 
det ene hold ikke var næbtrimmet, og 80 .000 28 uger 
gamle LSL i en skrabeægsstald med 2 etager .
Vi så de næbtrimmede Lohmann Brown, fra et besøgs-
lokale på første sal i den ene ende af stalden . Rummet 
var indrettet med envejsvinduer, så hønerne blev ikke 
generet af de besøgende, som han havde mange Af, 
heriblandt adskillige skoleklasser . Hønerne var meget 
flotte, 54 uger gamle og med en akkumuleret døde-
lighed på under 1 % . Læggeprocenten var på 93 og 
ægvægten på 62 g . Han havde modificeret foderet, så 
det indeholdt mere fibre, og derudover havde hønerne 
peckstones, og de fik lucernehalm hver dag .� ›››

Skrabeægsstald med 80 .000 LSL høner i 2 etager .

Tabel 2: Eksempel på hollandsk vaccinationsprogram for høn-

niker .
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Skrabeægsstald med plads til 24 .000 høner . jnl

Ægproducenten pointerede, at når man var startet med 
at berige forholdene, her med peckstones og lucerne-
halm, så måtte man ikke stoppe igen, for så blev høner-
ne stressede og kunne begynde at fjerpille .
Han fik mere for æggene fra de ikke-næbtrimmede 
høner, som fik et foder med lidt mere protein . Merprisen 
for dette foder var 20 eurocent (ca . 1,50 kr .) pr 100 kg .
Foderet varmebehandles ikke .
Æggene fra de hvide LSL høner solgte han pt . for 7 
eurocent (ca . 52 øre) pr æg på 63 g på en 3-års kon-
trakt, hvor ægprisen er afhængig af foderprisen, men 
hans dækningsbidrag er det samme .
De brune æg sælges til NOP-noteringen plus et ikke 
oplyst tillæg . 
Han solgte selv 50-60 .000 æg om ugen til lokale 
supermarkeder, restauranter og ved gården .

Afslutning
Jeg kunne desværre kun deltage på den ene dag på 
denne spændende, men her fik vi en masse oplysninger 
om, hvordan man producere æg i Holland, og der er 
bestemt områder, hvor vi kan lære af hinanden .
Det var også tankevækkende, at de ved en meget 
systematisk tilgang til opsamling af data (stort set sva-
rende til den danske E-kontrol) havde været i stand til at 
hæve hele niveauet hos deres rugeægsproducenter og 
opdrættere, samt hos deres kunder (ægproducenterne) . 
Her kan vi i Danmark bestemt lære noget af, at jo flere 
data, der er i systemet, jo større gavn kan man få ud af 
det .
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Konkurrensverket stopper  
kyllingevirksomhed
For at stoppe det Scandi Standard ejede Kronfågels køb 
af konkurrenten Lagerberg går konkurrencemyndighed i 
domstolene .
Hvis Lagersbergs og Kronfågel fusionerede, ville det 
ifølge i Konkurrensverkets undersøgelse hæmme kon-
kurrencen på markedet .
Sidste efterår købte Kronfågel konkurrenten Lagerberg, 
som er Sveriges tredjestørste kyllingeproducent, for 105 
mio . SEK (ca . 84 mio . kr .) . Sammen vil de to selskaber 
dominere det svenske marked, og derfor søger Konkur-
rensverkets nu om et forbud mod Kronfågels køb .
Konkurrensverket har indgivet en stævning mod selska-
bet, hvori de kræver, at købet stoppes, og at selskaber-
ne skal betale en bøde på 100 mio . SEK (ca . 80 mio . 
kr .), hvis handlen gennemføres .
"Scandi Standard deler ikke Konkurrensverkets syn på 
sagen, men vi vil nu gennemgå stævningen og overveje 
alternative handlemuligheder" skriver Scandi Standard i 
en pressemeddelelse .
Byretten skal komme med kendelse senest den 22 . juli .

Jordbruksaktuellt / jnl

GMO-høner producerer lægemiddel
USA og EU har godkendt en transgen høne . Æggene vil 
ikke lande på middagsbordet, men vil blive anvendt til at 
producere lægemidler .
”Man har godkendt en høne, der er genetisk modificeret 
til at producere et specifikt protein i æggene . Proteinet 
bliver oprenset og kan bruges som medicin” siger Jenny 
Carlsson, der er formand for Gentekniknämnden, til Sve-
riges Radio .
Æggene indeholder et enzym, der kan gives til men-
nesker, som lider af en sjælden sygdom, der forhindrer 
fedtmolekyler i at blive nedbrudt i cellerne .
Hønen er det tredje genmodificerede dyr, der godkendt 
af EU og USA til fremstilling af lægemidler . I 2006 blev 
geder, der producerer et protein, der modvirker blod-

propper, godkendt, og i 2010 blev kaniner, der produce-
rer et andet stof, godkendt .
”Alle tre eksempler er til sygdomme, der er meget sjæld-
ne og alvorlige” siger Jenny Carlsson .

Jordbruksaktuellt / jnl

Flere fjerkræstalde i Sverige
I Sverige steg investeringerne i nye stalde til æglæggen-
de høner og slagtekyllinger i 2015 . Samtidig var investe-
ringer i stalde tail andre lave .
Statistikken, som Jordbruksverket har samlet, er base-
ret på ansøgninger, som lensstyrelserne har modtaget 
i 2015 for bygninger til dyr, og de giver en indikation på 
viljen til at investere i svensk landbrug .
Antallet af ansøgninger til stalde til slagtekyllinger og 
æglæggende høner har ligget på et nogenlunde stabilt 
højt niveau i de seneste år . I 2015 ligger ansøgningerne 
på kyllingestalde (næsten 860 .000 stipladser pr rotati-
on) på niveau med sidste år . Heraf er næsten 840 .000 
stipladser nye og de resterende 20 .000 er investeringer 
i eksisterende anlæg .
I 2015 ligger ansøgningerne på æglæggerstalde med 
næsten 900 .000 hønepladser noget over 2014 . Langt 
de fleste ansøgninger kommer fra Kalmar len med 
næsten 230 .000 hønepladser . I alt er der tale om mere 
end 590 .000 nye hønepladser, mens de 310 .000 er 
omlægning eller renovering af eksisterende hønepladser .
”Noget, der skiller sig ud i år, er, at antallet af ansøg-
ninger til små stalde (mindre end 10 .000 kyllinger) til 
slagtekyllinger er steget . Det tyder på, at produktionen 
af økologiske og frilands slagtekyllinger vil stige .

Jordbruksaktuellt / jnl
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Af Rosie Burgin, World Poultry

Litauen er den største producent 
af fjerkrækød blandt de baltiske 
lande med en produktion på 
99.700 tons i 2014, hvilket var 4 % 

højere end i 2013. Det forventes, at produktionen 
vil fortsætte med at vokse gennem 2015 og 2016 
på grund af gunstige foderpriser, fortsat stigende 
indenlandsk efterspørgsel og stigende eksport.

Fjerkrækød er den vigtigste kødart, som pro-
duceres i Litauen . I 2014 udgjorde andelen 

af   fjerkrækød 41 % af den samlede kødproduktion, og 
selvforsyningsgraden for fjerkrækød var på 119 % .

Antal fugle
Pr 1 . januar 2015 var bestanden af fjerkræ på 10,2 
mio . fugle sammenlignet med 9,7 mio . året før . I 2014 
blev 13 % af fjerkræet opdrættet i baggårdsflokke og 
resten på kommercielle farme . I 2014 blev der udruget 
50,2 mio . slagtekyllinger, en stigning på 4 % i forhold til 
2013 . I 2014 faldt antallet af økologisk fjerkræ i Litauen 
med 1,2 % til 6 .170 fugle .
Vilnius og Kaisiadorys er   en af de største producenter 
og forarbejdningsvirksomheder af fjerkrækød i Litauen . 
Vilnius og Kaišiadorys’ fjerkræbesætninger og deres 

datterselskaber har tilsammen 175 kyllingehuse med en 
årlig produktion på 32 mio . slagtekyllinger . Vilnius og 
Kaišiadorys’ fjerkræbedrifter sælger månedligt 6 .000 
tons fjerkrækød og produkter, hvoraf 47 % bliver eks-
porteret . Den månedlige omsætning i virksomheden, 
der beskæftiger 2 .100 mennesker, er omkring 12 mio . $ 
(knapt 80 mio . kr .) .

Fuldt integreret fjerkræproducent
En anden stor producent og forarbejdningsvirksomhed 
er Nematekas . Selskabet har været 20 år på det litaui-
ske marked . Det er en fuldt integreret virksomhed med 
produktion og forarbejdning af slagtekyllinger i Litauen, 
og de leverer mange produkter i deres eget brand til 
kunder i Baltikum, Skandinavien og Vesteuropa .
I februar 2014 indgik Blenta, forhandleren af Cobb i 
Skandinavien og Baltikum, en aftale med det litauiske 
selskab Dovainoniu Paukstynas (et datterselskab af 
Nematekas), som fremover vil få 100 % af deres foræl-
dredyr fra Cobb .

Nettoeksportør af fjerkrækød
Litauen er nettoeksportør af fjerkrækød . I 2014 udgjor-
de Litauens eksport 48 .235 tons, hvilket var 4 % mere 
end i 2013 . I de første 9 måneder af 2015 steh eksport-
mængden med yderligere 4 %, men på grund af faldet 
i priserne indenfor EU faldt værdien af   eksporten med 

Antal fjerkræ i Litauen . Litauens eksport af fjerkrækød (tons) .



47

STABIL VÆKST I FJERKRÆBRANCHEN I LITAUEN
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

19 % til 83 mio . $ (knapt 550 mio . kr .) . De vigtigste 
eksportmarkeder indenfor EU er Holland, Letland og 
Estland . Eksporten ud af EU går primært til Hong Kong 
og Vietnam . I september 2014 godkendte Hongkong 
efter 2 års forhandlinger import af fjerkrækød og fjer-
kræprodukter fra Litauen . I 2015 startede Litauen for 
første gang med at eksportere fjerkrækød til Ukraine . 
I de første 9 måneder af 2015 udgjorde eksporten til 
Ukraine 4 .621 tons .

Forbruget af fjerkrækød og æg 
I 2014 fjerkrækød lå det gennemsnitlige forbrug af 
fjerkrækød per indbygger i Litauen på 26 kg, hvilket var 
13 % mere end i 2013 og dobbelt så meget som for ti 
år siden . Det gennemsnitlige årlige forbrug af æg per 
indbygger lå i 2014 på 275 styk sammenlignet med 261 
stykker i 2013 .
I 2014 Litauen producerede 806 mio . æg, hvilket var 5 
% mere end i året før . Produktion af æg fra baggårds-
flokke udgør 22 % af den samlede ægproduktion i 
Litauen .

jnl

Forældredyr til slagtekyllinger i centrum 
for skotsk udbrud af fugleinfluenza 
Det udbrud af fugleinfluenza, der den 10 . januar 2016 
blev bekræftet i Skotland, var på en farm med forældredyr 
til slagtekyllinger i Fife lige nord for Edinburgh, har den 
skotske regering bekræftet . Yderligere tests har også 
identificeret udbruddet som en "meget mild" stamme af 
H5N1 - mindre alvorlige end andre former for virusset .
Fjerkræfarmere har fået at vide, at de skal være ekstra 
opmærksomme på sundhedsmæssige forhold i deres 
flokke . Obligatorisk nedslagning af de 40 .000 fugle på 
Craigie’s Poultry Farm, nær Dumfermline, begyndte inden 
for to dage . I en radius på 1 km rund om farmen blev der 
oprettet en midlertidig kontrolzone, der begrænsede flyt-
ning af alt fjerkræ, æg og andet materiale .
"Alle tyder indtil nu på, at vi har at gøre med en meget 
mild form for H5N1 fugleinfluenza, hvilket ikke er det 
samme som den stamme, der har været årsag problemer 
i Asien og Nordafrika" sagde Skotlands veterinærdirektør 
Sheila Voas .
"Yderligere tests bliver udført for at bekræfte dette, men i 
mellemtiden, tager vi ingen chancer . Vi søger alle mulige 
kilder til denne infektion i Skotland, men det er normalt 

for sådanne vira at cirkulere blandt vilde fuglebestande, 
især vandfugle . Det er dog vigtigt, at fjerkræholdere er på 
vagt ."
Der har været en række tilfælde af højpatogen fuglein-
fluenza (HPAI) på tværs af det kontinentale Europa i de 
seneste måneder, med mere end 65 udbrud i det syd-
vestlige Frankrig alene . Dette seneste udbrud i Storbri-
tannien følger tre andre udbrud i de seneste 14 måneder, 
hvoraf den seneste var på Staveley’s Eggs nær Preston 
i juli .  Udbruddet blev officielt erklæret for afsluttet i slut-
ningen af november, hvorefter der skal gå 3 måneder, før 
Storbritannien kan blive betragtet som fri for fugleinflu-
enza af de internationale myndigheder . Med det seneste 
udbrud kan mange lande vælge ikke at acceptere Stor-
britannien som ’fri for fugleinfluenza’ og fortsætte med at 
begrænse importen . Andrew McCornick, vicepræsident 
for National Farmers Union of Scotland, kaldte udbruddet 
’bekymrende, men ikke uventet’ .
"Biosikkerheden på alle fjerkræfarme skal fastholdes, og 
i betragtning af det store antal sager med lavpatogen fug-
leinfluenza i hele Europa, er det sandsynligt, at disse høje 
standarder allerede er på plads ."

Farmers Weekly / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Ifølge EU-Kommissionen stiger ekspor-
ten af æg fra EU. I de første ni måneder 

af 2015 eksporterede EU 193.615 tons æg og 
ægprodukter (ekskl. rugeæg og omregnet til 
skalægsækvivalenter) til tredjelande. Dette var 
en stigning på 14 % i forhold til samme periode 
i 2014. Værdien af   varerne steg i samme periode 
med 22 % til 254,98 mio. € (ca. 1,9 mia. kr.). Eks-
porten består hovedsageligt af ægprodukter.
 
Med 28 % var Japan det vigtigste bestemmelsesland 
for æg fra EU . 54 .181 tons blev i de første ni måneder 
af 2015 eksporteret til Japan . Det var 8 % mindre end i 
den tilsvarende periode i 2014 . Eksporten til De Forene-
de Arabiske Emirater blev fordoblet i forhold til samme 
periode i 2014, og med 11 .129 tons var De Forenede 
Arabiske Emirater EU’s fjerdestørste eksportmarked for 
æg og ægprodukter . 
Der blev også eksporteret betydeligt flere æg og ægpro-
dukter til Hong Kong, Taiwan og Filippinerne i de første 
ni måneder af 2014, mens EU eksporterede færre æg 
og ægprodukter til Angola og Thailand .
 
Markant stigende eksport af æg til USA  
Udbruddet af fugleinfluenza i USA sidste sommer forår-
sagede tab i ægproduktionen, hvilket gjorde det muligt 
for eksportører fra EU at øge eksporten til USA . Ekspor-
ten af   æggeblommer steg i perioden januar til septem-
ber fra 85 t (omregnet til skalægsækvivalenter) i 2014 til 
1 .582 tons i 2015 . Eksporten af   æg uden skal steg fra 
41 tons til 2 .262 tons . 
Eksporten af friske konsumæg fra EU til USA steg i de 
første 9 måneder fra 0 i 2014 til 20 .122 tons i 2015 .
 
Flere importerede æg 
Importen af æg og ægprodukter spiller kun en mindre 
rolle for EU . I de første ni måneder af 2015 steg impor-
ten til EU med 37 % til 13 .652 t, efter importen var fal-
det både i 2014 og 2013 . 
36 % af importerede varer kom fra Indien . Det var 
omkring 3 .588 tons helæg og 1 .381 tons æggeblom-
mer . 

Importen fra Argentina er steget betydeligt til 2 .549 tons 
i de første ni måneder 2015, hvilket svarer til 19 % ad 
importen af æg og ægprodukter til EU . 
USA har derimod mistet markedsandele . Importen fra 
USA faldt med mere end en fjerdedel til 2 .365 tons . 
EU importerede i de første ni måneder af 2015 kun 316 
tons æg og ægprodukter fra Schweiz, hvilket kun var 
halvdelen af importen i samme periode i 2014 . 

Tabel 1: EU’s samhandel med USA med æg og ægprodukter  

(i tons skalægsækvivalenter)

Export 2014 2015

Æggeblommer 85 1582

Helæg 41 2262

Rugeæg 109 502

Æggehvider 1542 619

Friske skalæg til konsum 0 20122

Import   

Æggeblommer 1689 883

Helæg 403 223

Rugeæg 1250 1301

Æggehvider 828 831

Friske skalæg til konsum 294 427

Kilde: EU-Kommissionen

DGS / jnl
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I Tyskland blev der i de første tre kvar-
taler af 2015 ifølge Statistischem Bun-

desamt produceret 8,853 mia. æg i besætninger 
med mere end 3.000 hønepladser. Det var 2,6 % 
mere end i samme periode i 2014. Skrabeæg er 
den vigtigste produktionsmetode med en andel på 
63,3 % af de producerede æg. Den næst vigtigste 
produktionsmetode var friland med en andel på 
17,3 %. Økologiske æg havde en andel på 8,9 %, 
mens andelen af buræg lå på 10,5 %.

I august og september 2015 faldt produktionen af bur-
æg . Dette fald skyldtes primært en reduktion i produkti-
onen af buræg i Bayern . I juni 2015 var der i Bayern en 

produktion på 32,56 mio . buræg, mens produktionen 
i september var faldet til 2,98 mio . stk . Det betød, at 
andelen af buræg på landsplan faldt til 9,1 % . Den øko-
logiske produktion havde i september 2015 på landsplan 
en andel på 8,9 %, altså kun en anelse mindre end 
buræg .
En betydelig del af buræggene blev i de første tre kvar-
taler i 2015 udover Bayern produceret i Nordrhein West-
falen og i Niedersachsen, hvor de udgjorde henholdsvis 
14,8 % og 14,5 % af produktionen .

Lav kapacitetsudnyttelse i burstaldene
Det betydelige fald i Bayern var på grund af tomme stal-
de . Kapacitetudnyttelsen i burstaldene faldt fra juni til 
september 2015 med 17,1 procentpoint til 69,6 % . En 
regional opgørelse for Bayern er ikke tilgængelig . Kapa-
citetsudnyttelsen lå på tværs af produktionsmetoder på 
81,3 % i september 2015 . I januar 2015 lå den på 87,0 
% .

Højeste ægproduktion i skrabeægsproduktionen
Den månedlige ægproduktion per indsat høne lå i gen-
nemsnit de første ni måneder af 2015 på 24,5 stk . Det-
te tal omfatter også ikke-omsættelige æg . 
Den højeste ægproduktion var i skrabeægsproduktionen 
med 24,7 æg pr måned, og den laveste i den økologiske 
produktion med 23,7 æg pr måned .

DGS / jnlÆgproduktion efter produktionsmetode i Bayern .
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Af Ioannis Mavromichalis, wattagnet .com 

Kontrol af det daglige indtag og 
udskillelse af calcium i æglæggere 
kan hjælpe os med at lave et bed-
re fodringsprogram, der vil kunne 

forlænge ægproduktionsperioden og samtidig 
opretholde en god skalkvalitet.

Lad os undersøge den daglige balance af calcium indtag 
og udskillelse i en æglæggende høne . Hun er omkring 
35 uger gammel og på toppen af    ægproduktionen . 
Under de fleste kommercielle situationer vil hun sand-
synligvis forbruge omkring 100 gram foder indeholdende 
4 % calcium (og ikke mere end 0,4 % fosfor) . Dermed 
er hendes daglige indtag af calcium ca . 4 .000 mg . Stør-
stedelen af   dette foder optages i de første timer efter 
daggry, mens en lille mængde kan være til rådighed 
resten af   dagen, afhængigt af appetit og foderprogram .

Af de 4 .000 mg calcium hønen har indtaget, vil hønen 
miste omkring 500 mg i fæces som ufordøjeligt . Dette 
er 12,5 % af det samlede calciumindtag, hvilket betyder, 
at der er betydelige muligheder for at forbedre fordø-
jeligheden af calcium . Yderligere 400 mg calcium vil 
blive udskilt gennem urinen, mens 100 mg calcium vil 
blive returneret til knoglereserverne, hvilket efterlader 
omkring 3 .000 mg til ægget . Af disse vil 2 .000 mg gå til 
æggeskallen og det resterende til dannelsen af ægge-
blommen og æggehviden .

Timing af dannelse af æggeskal
Æggedannelsen begynder med dannelsen af   blomme og 
æggehvide, hvilket kræver, at protein og energidepone-
ring forekommer tidligt på dagen . Dette krav falder sam-
men med det maksimale foderindtag . Senere, topper 
calciumkravet til dannelse af æggeskallen startende fra 
tidligt på eftermiddagen til de sene aftentimer . På dette 
tidspunkt er foderoptagelsen minimal, og indfrielse af 
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Når man forstår den daglige calcium-cyklus i æglæggende høner, for man flere og bedre æg . 
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calciumkravet afhænger af, om nok calcium er optaget 
gennem foderet tidligere på dagen samt frigivelse af cal-
cium fra knoglereserverne .

Begrænsede knogle reserver
Let tilgængeligt calcium i knoglereserverne udgør ca . 
1 .000 mg, hvoraf hønen ikke kan mobilisere mere end 
100 mg per dag . Når foder med mangelfuldt calciumind-
hold er tildelt i en længere periode, bliver disse reserver 
opbrugt inden for få dage, og der kan opstå skader, hvis 
hønen begynder at mobilisere calcium, som er nødven-
dig til strukturelle formål . Det vil sige, at der kan opstå 
bevægelsesproblemer hos æglæggere, som har fået 
foder med for lille calciumindhold .

Grove calciumkilder
Ved at tilføre en del af calciummet i foderet i stor par-
tikelstørrelse kan man sikre, at tilstrækkeligt calcium 
forbliver i tarmen til, at hønen fortsat kan absorbere og 
udnytte calciummet, selv i perioder med calcium spids-
belastninger . Med henblik herpå anvendes grove kalk-
sten (2-5 mm) og østersskaller (2-8 mm), men da de 
kan slide hårdt på det mekaniske udstyr, tildeles det ofte 
som et supplement i løbet af aftenen .

Forbedring af calciumtilgængeligheden
Tildeling af organiske syrer har vist sig at forbedre fordø-
jeligheden af calcium, især hos ældre høner . For at sik-
re, at hønerne får et passende niveau af D-vitamin, som 
er forbundet med optagelsen af   calcium, er det også en 
god måde at holde calciumoptagelsen på et højt niveau . 
Her skal det bemærkes, at mykotoksinet zearalenon 
binder D-vitamin og kan forårsage sekundær calcium-
mangel . Minimering af overskydende fosfor i foderet kan 
også føre til øget calciumtilgængelighed, fordi fosfor kan 
binde calcium i tarmen og gøre det utilgængeligt . Des-
uden indeholder fosfatsalte ofte forurenende mineraler, 
der kan forstyrre calciummetabolismen og dannelsen 
af æggeskallen . Endelig kan saltvand og overskydende 
salt i foderet forårsage reduceret calciumtilgængelighed, 
hvilket fører til dårligere æggeskal .
Tildeling af D-vitamin og / eller C-vitamin i drikkevandet 

har vist sig at mindske virkningerne af henholdsvis zea-
ralenon og overskydende klorid .

Ældre høner
Kvaliteten af æggeskallen forringes ofte, når hønerne 
bliver ældre . Dette skyldes især, at ægget bliver stør-
re, og hønen ikke kan deponere mere end 2 .000 mg 
calcium til æggeskallen, men også den reducerede 
tilgængelighed af   calcium fra foderet . Mod slutningen af 
æglægningsperioden har ældre høner en tendens til at 
trække for meget calcium fra deres knoglereserver, hvil-
ket fører til problemer med bevægelighed og reduceret 
ægproduktion . Stigende mængde calcium i foderet er 
ikke en mulighed, da dette vil forværre presset på calci-
um absorptionssystemet, og det kan forårsage leverska-
der . Midler til beskyttelse af leveren kan være gavnlige 
her, men mere arbejde er nødvendigt for at finde egnede 
sammensætninger, der virkelig er effektive . Forbed-
ring af calciumtilgængelighed ved hjælp af de ovenfor 
beskrevne midler bliver også problematisk, da hønens 
organisme presses af den   høje produktivitet, som der 
kræves af moderne høner .

Kort sagt
Forståelse af den daglige balance mellem indtag og 
udskillelse af calcium i moderne høner er altafgørende 
for at sikre maksimal produktion og levetid for hønen 
samt sundhed og velfærd . Det er ofte utilstrækkeligt at 
stole på den daglige foderoptagelse til at imødekomme 
calciumbehovet . Foranstaltninger til at sikre, at calcium-
tilgængelighedet til ægproduktionen forbliver høj, bliver 
mere vigtig, efterhånden som hønerne bliver ældre . 
Reduceret tilgængelighed af calcium fra foder og knog-
ler kan ikke forhindres, men det kan blive udskydes .

Oversat af Cecilie Bossow 
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Af Pedro Deluchi,  

Luciano Palacios and 

Pablo Varela,  

Cladan, Argentina 

i AllAboutFeed .com

DDGS kan være et godt fodermiddel til slagtekyl-
lingefoder. Dens anvendelse i kombination med 
et multi-enzymatisk kompleks, kombineret med 
en ekstra dosis af fytase, kan bidrage til at opnå 
maximal ydelse. To forsøg med dette er beskrevet 
her. De blev gennemført i Argentina.

Distillers Dried Grain with Solubles (DDGS) er restpro-
duktet fra ethanolproduktionen fra tørt formalet majs . 
USA er den største producent af ethanol udvundet 
fra majs, og det giver 150 mio . tons til foderindustrien 
årligt . Argentina og Kina bruger tilsammen 14 mio . tons 
DDGS om til foder til fjerkræ og svin . Ethanol industri-
en begyndte i Argentina i 2012 . Prognoserne for 2015 
viser et krav om 2,4 mio . tons majs, som er beregnet 
til at producere 950 .000 liter ethanol og 720 .000 tons 
DDGS . Størstedelen af   ethanolanlæggene er beliggende 
i regionerne i midten af   landet, hvor majsen produceres .
Disse områder svarer til de områder, der har en høj fjer-
kræproduktion, så der er et stort potentiale for anven-
delsen af   disse biprodukter til foder til fuglene . 
I Argentina, er det gennemsnitlige niveau af proteinind-
holdet i DDGS 26 % (som foder) . Niveauet af total-ly-
siner er højere end i majs med lav fordøjelighed (60-70 
%) . Fordøjeligheden af de svovlholdige aminosyrer er 
en smule højere (70-75 %) . Hvis vi tager et standard 
slutfoder til slagtekyllinger (28-42 dage) baseret på majs 
og soja med 15 % tilsat DDGS som eksempel, er prote-
inindholdet i foderet næsten 20 %, med fordøjeligt lysin, 
som repræsenterer 5 % af totalen, og den gennemsnitli-
ge fordøjelighed af de samlede svovlholdige aminosyrer, 
og threonin var henholdsvis 12 og 13 % . 
Indholdet af umættet fedt er højt (5-10 %) . Hydroly-
seprocessen og tørringen inden produktet bliver brugt 
øger koncentrationen af   frie fedtsyrer . Mellem forskellige 

producenter, kan ME varierer mellem 2 .600 og 2 .950 
kcal, afhængigt af dets sammensætning, processer og 
fordøjelighedskoefficienter fra forskellige fraktioner . 
Indholdet af total fosfor er højt, med høj tilgængelighed, 
hvilket resulterer i 0,45-0,55 % af brugbart fosfor . 
DDGS kan også indeholde høje niveauer af xanthophyll, 
som kan forbedre pigmentering; op til 35 mg/kg er ble-
vet fundet i DDGS . 
Niveauerne af fibre målt analytisk er på over 10 % . 
Alt stivelsen er næsten blevet omdannet til ethanol, 
således at der findes en stor koncentration af polysac-
charider som ikke er bundet som stivelse og især celle-
vægs-komponenter . Derfor er brugen af   exogene enzy-
mer et godt alternativ til at øge den effektive udnyttelse 
af næringsstofferne i foder med DDGS .

DDGS og enzymer
Denne undersøgelse havde til formål at teste niveauet 
for iblanding af DDGS, sammen med enzymer i foder til 
slagtekyllinger . 
Testene blev kørt som to forsøg på forsøgsgårde ved 
virksomheden Cladan, som ligger i San Andrés de Giles i 
Buenos Aires provinsen i Argentina . 
Huset var opdelt i mindre afdelinger, så det lignede 
forholdene i en kommerciel produktion . Ptoduktions-, 
klima- og sygdomsparametre mm blev registreret . 
Designet og statistiske analyser blev udført på Statistics 
Division ved Basic Sciences på Universidad Nacional de 
Lujá . 
Alt foder, som blev brugt, var baseret på majs og soja i 
henhold til de ernæringsmæssige behov hos den aktuel-
le afstamning .
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I det første forsøg blev 640 haneslagtekyllinger tilfældigt 
fordelt i 32 bokse i et komplet blokdesign med 20 kyllin-
ger pr boks . 
Forsøget bestod af 4 foderblandinger med 15 % DDGS: 

A . Foder med et normalt energiniveau 
B . Foder med et lavt niveau af energi (-150 Kcal) 

og en 50 g dosis af multi-enzymatisk kompleks 
(xylanase, amylase og protease) 

C . Foder med et lavt niveau af energi (-150 Kcal) 
og en 100 g dosis af multi-enzymatisk kompleks 
(xylanase, amylase og protease) 

D . Foder med et normalt energiniveau og en 100 g 
dosis af en bakteriel fytase (dosis lig med 1 .000 
FTU) 

Foderplanen bestod af et opstartsfoder til de var 10 
dage, et startfoder fra 11 til 21 dage, og et slutfoder til 
de var 42 dage . 
Selvom der ikke blev fundet statistiske forskelle med de 

statistiske metoder som var anvendt, kan man af tallene 
se, at foderet med DDGS med et lavt niveau af energi 
og tilføjelsen af   multi-enzymatisk kompleks resulterede i 
højere kropsvægt (tabel 1) og lavere foderforbrug (tabel 
2) end DDGS foder med normale niveauer af energi 
uden tilsætning af enzymer . 
Det DDGS, som blev anvendt, indeholdt 10 % fibre . 
Tilsætning af   multi-enzymatisk kompleks øgede fordøje-
ligheden af foderet med et større fiberindhold . Tilsætnin-
gen af   1 .000 FTU fytase (750 FTU formuleres og 250 
FT på toppen) til DDGS foderet med normale niveauer af 
energi resulterede i bedre vægt og mindre foderforbrug 
end resten af   foderplanerne . 
Tilsætningen af   en ekstra dosis fytase vil give fordele for 
andre næringsstoffer end fosfor .

God alternativ ingrediens til foderet
I den anden undersøgelse blev 300 haneslagtekyllinger 
fordelt i 15 bokse . 
Forsøget bestod af 3 foderblandinger med 10 % DDGS 
i opstartsfoderet og 15 % DDGS i resten af   foderet, 
med tilsætning af multi-enzymatisk kompleks (blanding 
af carbohydrolaser, 500 FTU fytase og protease): 

A . Kontrolfoder med DDGS; 
B . Foder med DDGS og multi-enzymatisk kompleks 1 
C . Foder med DDGS og multi-enzymatisk kompleks 2 

Foderet blev brugt fra begyndelsen af   opdrætsperioden . 
Højere kropsvægt og mindre foderforbrug blev fundet 
i alle faser for foderplanerne B og C, med et bedre 
forhold mellem kropsvægt og foderforbrug (tabel 3) 
frem til slagtning .  Når vi sammenligner produktionspa-
rametrene for foder med DDGS, der blev brugt i disse 
to forsøg med kontrolfoder uden DDGS, som har været 
brugt på forsøgsgården de sidste fem år, ser vi, at højere 
eller samme vægt blev opnået, og at gennemsnittet for 
foderforbruget var det samme som farmens normale 
gennemsnit . Disse erfaringer viser, at det er muligt at 
anvende DDGS som en alternativ ingrediens i foder til 
slagtekyllinger og opnå en optimal ydelse, når der bru-
ges et multi-enzymatisk kompleks kombineret med en 
ekstra dosis af fytaser .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen
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Tabel 3 – Forholdet mellem levende vægt og foderforbruget .

Tabel 2 – Foderforbrug pr uge .

Tabel 1 – Levende vægt pr uge .
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Bachoco køber anlæg i Oklahoma, som 
producerer varmebehandlede fjerkræ-
produkter
Bachoco, Mexicos største indenfor produktion og forar-
bejdning af fjerkrækød og andre fødevarer, har indgået 
en aftale om at overtage et anlæg i Oklahoma City, som 
producerer varmebehandlede fjerkræprodukter, fra Ame-
rican Foods Group . Bachoco forventer at slutte handlen 
i februar 2016 gennem deres OK Foods datterselskab, 
som har anlæg i Arkansas og Oklahoma .
Handelen er vurderet til ca . 11 mio . $ (ca . ca . 75,5 mio . 
kr .) . Dette opkøb omfatter alle aktiver i Oklahoma City 
med en kapacitet til at producere mere end 700 .000 lbs 
(godt 260 tons) varmebehandlede fjerkræprodukter om 
ugen .
Rodolfo Ramos, adm . direktør i Bachoco, udtalte: "Det-
te er et strategisk opkøb for vores virksomhed, for vi 
fortsætter med at strømline og forbedre produktmixet i 
vores amerikanske afdelinger . Det betyder, at vi vil være i 
stand til at integrere andre forarbejdede produkter i vores 
salgsmix og bevæge os væk fra markedet for standard-
varer . Denne strategi er i overensstemmelse med vores 
vækstplaner i USA ."
Bachoco, som er blandt verdens 6 største producenter 
af kyllingekød, har en markedsandel på næsten 40 % 
i Mexico . Selskabet solgte omkring 1,5 mio . tons fjer-
kræprodukter i 2014 ifølge WATTAgNet Top Poultry 
Companies Database . OK Foods producerede 14,7 mio . 
lbs (næsten 5 .500 tons) grydeklare kyllingeprodukter om 
ugen i 2014 .

Wattagnet .com / jnl

Den brasilianske fjerkræindustri er for stor 
til at gå ned
Er den brasilianske fjerkræindustri for stor til at gå ned? 
Forskellige store grupper opkøber brasilianske fjerkræ-
virksomheder, det være sig i amerikanske dollars eller i 
euro . Disse er ikke begrænset til produktionen af fjer-
krækød, men også til virksomheder med svinekød og rødt 
kød over hele verden . Hvis man lægger alt dette sammen 
og kun ser på sidste år, beløber det sig til milliarder af 

dollars . Her er et godt spørgsmål men ikke en meget 
klart svar - hvem finansierer disse overtagelser og i hvil-
ken valuta? Brasilien har helt sikkert brug for eksporten 
for ikke kun at kunne betale for disse overtagelser, men 
også for den meget tiltrængte modernisering og automa-
tisering af produktionsanlæggene på fjerkræslagterierne . 
De nye teknikker og automatisering, der er nødvendige 
for at klare stigende produktionsomkostningerne, betales 
sandsynligvis i US-dollars eller euro . Produktionsomkost-
ningerne stiger alt for hurtigt på grund af mange årsager . 
Vi ser betydelige stigninger i lønninger til timelønnede, 
højere skatter på arbejdskraft og fortjeneste og stigende 
udgifter til sociale velfærdssystemer . De igangværende 
strejker i transportsystemet og i eksporthavnene er ved 
at give store problemer med at sende produkterne til eks-
port til tiden . Sidst men ikke mindst må industrien kæm-
pe med hyppige afbrydelser i elektricitetsforsyningen og 
mangel på vand . Og så må vi ikke glemme, at prisen på 
råvarer er stigende, og det giver stigende udgifter i pri-
mærproduktionen af slagtekyllinger .
For omkring 20 år siden og ud af det blå begyndte Brasi-
lien at eksportere fjerkrækød . Det var først og fremmest 
takket være den første store devaluering af landets valu-
ta, realen . I 1995 kostede 1 US-dollar 0,961 brasiliansk 
real; i dag koster 1 US-dollar 3,898 real, og det alene i 
2015 tabte realen 32,50 % i værdi over den amerikanske 
dollar . Hvor langt kan de gå med valutakurserne?
De kan være blevet reddet af klokken! Landet har øget 
sin eksport af fjerkrækød, profiterer af udbruddene af 
fugleinfluenza i USA og af politiske spørgsmål mellem 
Rusland og Europa . Men igen er det spørgsmålet, "er den 
brasilianske fjerkræindustri for stor til at gå ned?« Og hvis 
den går ned, hvem vil så tage over? Europa? Det er ikke 
sandsynligt . Hvad med Kina, Rusland, Ukraine? Argen-
tina ville og kunne have kapacitet og mulighederne for 
at producere til lave omkostninger - selv til lavere priser 
end Brasilien, men verdens importører af fjerkrækød tror 
ikke på og har ingen tillid til, at Argentina har evnen til at 
afskibe til tiden . Dette skyldes primært det dårlige ry om 
social uro samt hyppige strejker, der forhindrer transport 
eller forsendelse .

Frans Fransen i World Poultry / jnl
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Foder spillede en rolle i spredningen af 
fugleinfluenza i USA
Fjerkræfoder bør betragtes som en potentiel vektor for 
fugleinfluenza, fordi virus i stand til at overleve i råvarer, 
især når de er beskyttet af organisk materiale såsom 
fæces .
På et morgenmadsmøde ved International Production 
and Processing Expo (IPPE) 2016 i Atlanta, Georgia, 
sagde fjerkrædyrlæge Haroldo Toro fra Auburn Universi-
ty, at finde fugleinfluenzavirus i foder er ligesom ’at finde 
en nål i en høstak’ . "Men hvis det er der, så vil fuglene 
finde det ."
Undersøgelser foretaget af USDA efter sidste års 
udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) tydede på, 
at foder havde spillet en rolle i spredningen af sygdom-
men, især ved brugen af hjemmedyrket korn i foderet .
Dette synspunkt blev støttet af Gino Lorenzoni, teknisk 
direktør hos Anitox, der bl .a . kontrollerer foder for pato-
gener .
"Vi leder efter flere vektorer" sagde han . "Der er bredt 
accepteret, at trækfugle kan være ansvarlige for spred-
ning mellem stater og kontinenter . Svaret på, hvordan 
enkelte farmes biosikkerhed er blevet kompromitteret, er 
imidlertid mere kompleks .
"Der er flere mekaniske vektorer i søgelyset, og her 
optræder foder af to grunde . For det første kan trækfug-
le slå sig ned, æde af og tilsvine råvarer til foder f .eks . 
majs . Den normale beskyttelse i form af varme fra pelle-
teringsprocessen var væk, fordi æglæggere og kalkuner 
overvejende fodres med ikke-pelleteret foder ."
 Lorenzoni pegede også på det faktum, at virusset over-
lever i vandløb og utøj, såsom fugle og rotter, der ofte 
bevæger sig mellem vand og lagre af foder og dermed 
’effektivt bygger en bro mellem trækfugle og opdrættet 
fjerkræ’ .
"Vi har måske ikke alle brikkerne i puslespillet på plads . 
Men vi har nok af billedet til, at jeg er overbevist om, at 
foder bør behandles som en del af et effektivt biosikker-
hedsprogram ."
Lorenzoni forklarede, at forsøg, der udføres på Auburn 
University, og som delvis finansieres af US Poultry and 
Egg Association, viser, at ved behandling af foder med 

det velkendte additiv Termin-8 kan man udrydde næsten 
alle fugleinfluenzavira inden for en time .

Farmers Weekly / jnl

Forbrugermisforståelser er farlige for 
amerikansk landbrug
I en tale til en frokost arrangeret af H . J . Baker på Inter-
national Production and Processing Expo (IPPE) 2016 
i Atlanta, Georgia sagde Trent Loos, en Nebraska ran-
cher, der kalder sig selv en stemme fra landdistrikterne 
i America: "Forbrugerne fører os ned ad en meget farlig 
vej . Vi kan enten klappe i, som farmerne i Storbritannien 
har gjort, eller sætte foden på bremsen og vise forbru-
gerne, hvad vi har opnået med amerikansk landbrug ."
Loos fortalte publikum, at landbruget skal finde en 
balance mellem den offentlige opfattelse af landbruget 
og virkeligheden . Det faktum, at de fleste mennesker 
ingen kontakt har med moderne landbrug og ikke 
megen forståelse for fødevareproduktionen, har fået 
anti-landbrugets budskaber til at slå rod .
"I 2000 troede jeg, at forbrugerne havde brug for at 
vide mere om, hvordan deres fødevarer produceres, så 
jeg startede med at blogge og deltage i radioudsendel-
ser" sagde Loos . ”Siden da er forbrugernes bekymring 
over fødevareforsyningen steget, men det er antallet af 
beskeder, de hører om det, også . Nu tror jeg, de ved for 
meget, og meget af det, de ved, er forkert . Så vi er nødt 
til at uddanne forbrugerne med hensyn til virkeligheden ."
Loos nævnte forbrugernes misforståelser om brug af 
hormoner i oksekød- og kyllingeproduktionen, og for-
brugernes bekymringer og overbevisninger om brug af 
antibiotika og antibiotikaresistens .
"For meget af det, de ved, er ikke rigtigt" sagde Loos . 
"Hvis man fløj til denne konference, sad du ved siden af 
en person, der ikke forstår, hvad du gør ." Han sagde, at 
alle, der arbejder i landbruget, skal tage udfordringen op 
og fortælle alle, de møder, de reelle fakta om moderne 
landbrugsproduktionen .

Wattagnet .com / jnl
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I STARTEN AF   2016 ER DER OPSTALDET FLERE  
ÆGLÆGGENDE HØNER I TYSKLAND OG EU

I gennemsnit vil der i de første tre måneder af 
2016 i henhold til beregninger af MEG være opstal-
det 41,9 mio. æglæggende høner i Tyskland, hvil-
ket er 1,3 % flere end i første kvartal 2015. 

Beregningen af   de potentielle æglæggende høner er 
baseret på oplysninger fra Statistischen Bundesamtes 
om udrugninger og import og eksport af kyllinger af 
æglæggertypen . Ud fra disse informationer beregnes 
antallet af indsatte kyllinger, og hvor de indsatte kyllinger 
kommer fra .
MEG definerer en æglægningsperiode til at være 13 
måneder, men den er nu længere i praksis, og det over-
vejes at forlænge den med 15 % i modellerne .

Også flere høner i EU
Også i EU som helhed var der ved begyndel-
sen på 2016 indsat flere æglæggende høner .

På baggrund af de nationale indsætninger eller antallet 
af udrugede hønekyllinger har MEG beregnet, at der i 
de første to måneder af 2016 i gennemsnitlig var 341,9 
mio . æglæggende høner i EU, Hvilket er 2,1 % flere 
end i januar og februar 2015 . For en række lande er der 
stadig ingen aktuelle oplysninger, så beregningerne er til 
dels baseret på et skøn .

Tyskland afhængig af import
Tyskland er fortsat afhængig af import æg . 
Dette viser sig også i selvforsyningsgraden, 

der for konsumæg lå på 68,3 % i 2015 . Men denne 
beregning er stadig foreløbig .

Flere høner i Holland
Den vigtigste leverandør til Tyskland er Hol-
land, hvor der også begyndelsen af   2016 er 

flere høner end i begyndelsen af   2015 . Beregningerne 
viser, at der i januar og februar 2016 i gennemsnitlig 
er 35,9 mio . høner i Holland, hvilket er 2,5 % flere end 
2015 . Høner i anden æglægningsperiode er ikke med-
regnet .

Mange æg på markedet
Ud fra de ovenfor beskrevne beregninger kan det kon-
kluderes, at der er rigeligt med æg på markedet i starten 
af 2016 .
Det vil minimere mulighederne for prisstigninger .

DGS / jnlDet potentielle antal af æglæggende høner i Tyskland .

Det potentielle antal af æglæggende høner i EU .
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Østrigske fjerkræslagterier producerede 
i henhold til Agrarmarkt Austria (AMA) i 

de første ni måneder i 2015 omkring 75.923 tons 
kyllingekød (inklusiv slagtehøner).

Dermed fortsatte den opadgående tendens i slagt-
ningerne . I forhold til samme periode i 2014, slagtede 
østrigerne 4 % mere, mens stigningen fra 2013 til 2014 
var på 3 % . Den opadgående tendens er sandsynligvis 
fortsat resten af året, fordi der i Østrig i de første ni 
måneder i 2015 blev indsat 56 mio . daggamle slagtekyl-
linger, hvilket var en stigning på 10 % i forhold til samme 
periode i 2014 .
Slagtevægten lå i de første ni måneder 2015 på et gen-
nemsnit på 1,26 kg .
Inden for EU spiller Østrig kun en lille rolle på kyllinge-
markedet . I hele 2014 blev der produceret 97 .269 tons 
kyllinge- og hønsekød, hvilket udgør mindre end 1 % af 
den samlede produktion i EU .

Stabile priser på kyllingekød
I Østrig har priserne på kyllingekød ikke ændret sig 
meget i de seneste måneder .
Priserne på hele grydeklare kyllinger har stabiliseret sig 
efter en nedadgående tendens i begyndelsen af 2015, 
og i oktober lå priserne på 2,11 € (ca . 15,75 kr .) pr kg 
(salgspris uden moms .) . 

Stigende priser på kalkunbryst
Priserne på kalkunbryst har været stigende . Med 7,04 
Symbol  (ca . 52,55 kr .) pr kg lå priserne efter længere 
tids vigende tendens igen over priserne i 2014 . 
Baggrunden kan være en nedgang i kalkunproduktionen 
i Østrig . 
AMA har endnu ikke offentliggjort konkrete data om 
antallet af kalkunslagtninger .

DGS / jnl
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PRODUKTIONEN AF SLAGTEKYLLINGER STEG  
I ØSTRIG

Peruviansk ministerium anerkender kom-
postering af fjerkrægødning
Den peruvianske ægproducent, Avícola JB er blevet 
godkendt af Miljøministeriet til at demonstrere miljøvirk-
ningen af kompostering af fjerkrægødning .
Ministeriets National Environmental Award, Antonio 
Brack Egg 2015, anerkender forskellige sektorer i 
samfundet, der viser deres interesse for miljøet gennem 
praktiske miljøtiltag . I år fik Avícola JB prisen for deres 
projekt, 'Reduktion af frigivelse metan gennem kompo-
stering’ i kategorien miljøeffektivitet .
Anført af ingeniør Estuardo Jara Benites, leder af virk-
somheden, består projektet i at give en merværdi til 
fjerkrægødningen, hvilket reducerer miljøbelastningen i 
modsætning til andre processer .
For at gøre dette har Avícola JB implementeret en inno-

vativ proces ved at investere i et komposteringsanlæg 
fra den japansk producent Kohshin, som arbejder med 
komposteringsmetoden .
Maskinen blander gødningen, der er placeret i miler 
på 140 m, i 5 uger ved temperaturer op til 70° C for at 
opnå en ensartet og lille partikelstørrelse af komposteret 
gødning uden virus eller frø . Endelig kan dette produkt 
anvendes som organisk kilde til plantenæringsstoffer og 
jordforbedring .
Avícola JB hovedaktivitet er produktion og salg af æg i 
byerne Trujillo, Tumbes, Piura og Lima, men ved hjælp 
af avanceret teknologi kan de give et bidrag til beskyt-
telse af miljøet og til en bæredygtig udvikling, til gavn for 
deres kunder, medarbejdere, erhvervslivet og samfun-
det .

World Poultry / jnl
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VERDENSMARKEDSPRISEN PÅ SOJABØNNER 
VENTES AT FALDE MED 16 %

Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Den seneste prisprognose fra 
tyske Oil World forudser et fald 
i den årlige gennemsnitspris på 
sojabønner (cif Rotterdam) på 16 

%. Fra 451 dollars pr. ton i høståret 2014/15 til 377 
dollars pr. ton i 2015/16. 

Selvom der er tale om et fald fra det ene høstår til det 
næste, så viser prognosen dog også en forventning om 
en lille prisstigning på kort sigt . 

I 4 . kvartal 2015 faldt prisen på sojabønner ned til 372 
dollars pr . ton, fra 385 i 3 . kvartal 2015 og i de to første 

kvartaler i 2016 forudsiges prisen på soja-
bønner at blive 375 dollars pr . ton . Der ventes 
altså en lille prisstigning på knap 1 pct . fra 4 . 
kvartal 2015 til 1 . og 2 . kvartal 2016 . 
Det overordnede prisfald fra høstår 2014/15 
til høstår 2015/16 kan henføres til, at der på 
trods af alt for vådt vejr i Brasilien og alt for 
tørt vejr i Argentina, ventes et rigeligt udbud af 
sojabønner, som vil kunne imødekomme den 
forventede efterspørgsel . 
Desuden vil lagerbeholdningerne kunne holde 
et rekordhøjt niveau . 
For høståret 2016/17 forudsiger prognosen, 
at der for første gang i fem år kan ske et fald i 
lagrene af sojabønner .Verdensmarkedsprisen på sojabønner ventes at falde med 16 % .

Kronfågel er de først med kyllingebacon  
i Sverige
Nu kan dem, der kan lide bacon og kylling slå to fluer 
med ét smæk ved middagsbordet . Kronfågel lancerer nu 
en bacon lavet på svensk gårdkylling .
Kronfågel er den første i Sverige med kyllingebacon . 
”Vi er begejstrede, glade og stolte over at være de før-
ste til at introducere kyllingebacon i Sverige . Vores håb 
er, at både eksisterende bacon- og kyllingeelskere vil 

åbne deres øjne for vores gode og smagfulde bacon” 
siger Karolina Nygren, produktchef hos Kronfågel, i en 
pressemeddelelse . Produktet er lavet af svensk kylling, 
hovedsageligt af kyllingelår, som har varmrøget over 
ellespåner . Dette i kombination med, at kødet opvarmes 
til 70 grader, skal få den velkendte baconsmag til at 
indfinde sig . Produktet vil være tilgængeligt i butikkerne 
fra februar .

Jordbruksaktuellt / jnl
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Af Terrence O’Keefe på Wattagnet .com

Flere nye æglæggerstal-
de bliver bygget til alter-

nativ produktion, fordi antallet af 
restaurantkæder, som efterspør-

ger alternative æg, fortsætter med at vokse.

USDA anslår, at der i USA i september 2015 var 23,6 
mio . æglæggende høner opstaldet i alternative syste-
mer, en stigning på 37 % i forhold til deres estimat i 
september 2014 . Store restaurantkæders og fødeva-
revirksomheders løfter om at købe æg fra alternative 
systemer er drivkraften bag denne stigning .
Branchekilder forventer, at den alternative produktion vil 
fortsætte med at vokse i et højt tempo . Blandt de man-
ge projekter, som er i gang, er nogle hos de tre største 
ægproducenter i USA, som er ved at designe og bygge 
alternative stalde, der bliver de største stalde til produk-
tion af alternative æg i Nordamerika .

Antallet af alternative æglæggerbesætninger  
stiger
USDA estimater antallet af alternative høner i USA, både 
økologiske og ikke-økologiske, og de offentliggør tallene 
halvårligt (se figur 1) . Fra marts 2013 til marts 2015 var 
antallet af alternative høner delt næsten ligeligt mellem 
økologiske og ikke-økologiske, og begge to steg med 
lidt over 1 million hønepladser i denne to-årsperiode .
Fra marts til september 2015 steg antallet af økologiske 
og andre alternative høner . Antallet af økologiske høner 
steg med 19 % i denne seks måneders periode, mens 
antallet af andre alternative høner steg med 27 % .

Ægproducenter udvider
Adskillige projekter med nye stalde til indhusning af 
alternative æglæggende høner hos store amerikanske 
ægproducenter er blevet annonceret i det forgangne år . 
Hickman Family Farms fulgte op på løftet fra McDonalds 
om at købe alternative æg ved at meddele, at de vil øge 
kapaciteten med 2 mio . alternative hønepladser på deres 
farme i Arizona .
”Alternative æg er blot det næste logiske skridt i at 
levere æg til vores markeder og bedre velfærd for vores 
høner” sagde adm . direktør Glenn Hickman . ”Vores 
kunder bevæger sig hurtigere imod alternative æg end 
de lovgivningsmæssige rammer kræver det, så vi ønsker 
at sikre, rigelige forsyninger . Det er fremtiden for vores 
branche og for vores virksomhed .” Baseret på offentlig-
gjorte rapporter vil Hickman’s stalde til alternative høner 
blive udstyret med etagesystemer .
Den 21 . oktober 2015 blev starten på produktionen på 
Red River Valley Egg Farm, som ligger i nærheden af   
Bogota, Texas, markeret med en ceremoni . Denne alter-
native ægproduktion er et fælles projekt mellem Rose 
Acre Farms og Cal-Maine Foods, de to største ægpro-
ducenter i USA .
Gårdens strategi kræver en start kapacitet på 1,8 mio . 
alternative hønepladser, og man har tilladelse på op til 3 
mio . Hønerne vil blive indhuset i et åbent system desig-
net af Rose Acre Farms .
Den 13 . oktober 2015 meddelte Rembrandt Foods, den 
tredjestørste ægproducent i USA og en af   de største 
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PRODUKTIONEN AF ALTERNATIVE ÆG  
ER STÆRKT STIGENDE I USA

Figur 1: Antallet af alternative hønepladser i USA fordelt mel-

lem økologiske og ikke-økologiske . Salget af andre alternative 

æg forventes at stige hurtigere end stigningen i salget af øko-

logiske æg i løbet af de næste par år .
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PRODUKTIONEN AF ALTERNATIVE ÆG  
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producenter af ægprodukter, at alle deres fremtidige 
staldprojekter ville være alternative . Selskabet havde 
tidligere meddelt, at det ville bygge et anlæg til 7 mio . 
høner, som vil begynde produktionen i 2017 .
Jonathon Spurway, vicepræsident for marketing hos 
Rembrandt Foods, sagde, at farmen, som er på tegne-
brættet, vil være til alternative høner, men at den ikke vil 
kunne huse 7 mio . høner .
”Alle nye investeringer vil som standard blive til alternati-
ve systemer” sagde Spurway . ”Selskabet har flere store 
projekter undervejs .”
Spurway sagde, at Rembrandt ikke har planer om at 
omlægge deres bur-
stalde til alternative 
systemer på nuværen-
de tidspunkt .
”Branchen vil ikke 
omlægge alle bur-
stalde til alternative 
systemer i løbet af de 
næste 10 år» sagde 
han . ”Selv fødeva-
revirksomheder som 
McDonalds, der har 
annonceret dette 
skifte, vil har en over-
gangsperiode på en 
årrække . Vi bevæger os hurtigere end jeg havde forven-
tet, men det er spændende, fordi det åbner op for nye 
muligheder .”
”Forbrugeren er drivkraften bag adfærden ’Jeg vil som 
minimum have alternative æg .’ Der er et segment af 
befolkningen, og det er et stort segment, som er villige 
til at betale for alternative æg eller hvad der eller måtte 
passe dem” tilføjede han .

Prognose for flere alternative æglæggere
USDA offentliggør ikke en prognose for den fremtidige 
antal af alternative høner i USA, men kilder i branchen 
peger på, at den hurtige vækst i antallet af alternative 
æglæggere, som man så i 2015, vil fortsætte ind i 2016 . 
Salget af staldsystemer til amerikanske ægproducenter 

har ændret sig dramatisk i de seneste 10 år . Et marked, 
der var domineret af salg af konventionelle bursystemer, 
har oplevet et skifte til først berigede bure og nu til alter-
native systemer .
Kilder fortæller, at for første gang i årtier oversteg sal-
get af alternative hønepladser i USA i 2015 antallet af 
solgte konventionelle hønepladser . Dette forventes at 
fortsætte, fordi salget af berigede bure falder til meget 
lave niveauer .
Hvis alle de alternative hønepladser, som forventes at 
blive installeret inden udgangen af   2016, bliver taget i 
brug med fuld kapacitet, vil USA have omkring 19 mio . 

flere alternative 
æglæggere, end 
man, havde i septem-
ber 2015, men fordi 
det tage et år eller 
mere at få de nye 
store projekter op på 
fuld kapacitet, vil alle 
disse nye projekter 
ikke være på fuld 
kapacitet ved udgan-
gen af   2016 .

Andre faktorer 
som skal overvejes

Det amerikanske marked for konsumæg og ægpro-
dukter har traditionelt været hvide æg og hvide høner . 
Kunderne til alternativ æg i USA har haft en tendens 
til at foretrække brune æg, men efterhånden som 
alternative æg bliver mere almindelige, forventes der et 
skifte til hvide æg, især for ægprodukter . Alle alternative 
systemer er ikke ens i den måde, hvorpå de udnytter det 
tredimensionelle rum inde i en æglæggerstald . . ’Combi’ 
eller ’åbne’ systemer vil konkurrere med etagesystemer 
om en andel af det ikke-økologiske marked for alterna-
tive æg . Flere traditionelle gulvsystemer vil sandsynligvis 
fortsætte med at dominere det økologiske marked, fordi 
de er mere egnet til at give hønerne adgang til det nød-
vendige udendørsareal .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen

Stigende efterspørgsel efter alternative æg i USA har ændret kursen  

for investeringer i opdræt og ægproduktion til alternative systemer .
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Af Terrence O’Keefe på Wattagnet .com

Catering- og fødevarevirksomhe-
ders stigende efterspørgsel efter 
alternative æg styrker markedet 
for alternative indhusningssyste-
mer i USA.

Der er kun 12 måneder siden, at den største udfordring 
for den amerikanske ægbranche synes at være den 
mulige markedsforstyrrelse, som følge af Proposition 
2 (forbuddet mod traditionelle bure) implementeringen 
i Californien . Det viste sig, at Proposition 2 blev en 
simpel fodnote til den store historie i 2015, udbruddene 
af   højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i de amerikanske 
fjerkræbedrifter som helhed og i æglæggerbesætninger 
i særdeleshed .
Selvom HPAI udbruddet i 2015 var det mest kostbare 
udbrud af en smitsom husdyrsygdom, som har ramt den 
amerikanske fjerkræbranche, ja hele det amerikanske 
landbrug, vil den stigende efterspørgslen efter alternati-
ve æg fra de store catering- og fødevarevirksomheder i 
USA være den udvikling, der har de største længereva-
rende konsekvenser for de amerikanske ægproducenter .

Nye stalde i 2016
I de første svar på Egg Industry’s Top Egg Company 
Survey er det tydeligt, at mange af de nye stalde, som 
bliver bygget i 2016, vil være til alternativ ægproduktion . 
Dette skifte sker, fordi branchen er i lidt af et bygge-
boom . Med de svar, som var kommet til og med midten 
af   december, oplyser 26 ægproducenter med tilsammen 
omkring 100 mio . hønepladser ved udgangen af   2015, 
at de vil bygge nye stalde til næsten 4 mio . alternative 
og 3 mio . burhøner i 2016 .
Det er vigtigt at bemærke, at de fleste alternative pro-
jekter, der er blevet annonceret offentligt, involverer 
nybyggeri og ikke ombygning af eksisterende faciliteter . 
Disse projekter er igangsat for at imødekomme en øget 
efterspørgsel efter alternative æg uden at reducere pro-
duktionen af   buræg .

Markedets efterspørgsel efter alternative æg giver stor aktivitet 

i bygningen af stalde til alternativ produktion, og det vil være 

den mest markante udvikling for amerikanske ægproducenter 

i 2016 .

Anekdotiske beretninger fra ægproducenter i Californien 
tyder på, at Californiens æg marked vil skifte til næsten 
udelukkende alternative æg i løbet af de næste fem år . 
Branchekilder rapporterer, at nogle ægproducenter i 
Californien tager skridt til at omlægge alle deres eksi-
sterende stalde til alternativ produktion i forventning om 
dette skift i markedet .
Alle høner, som er opstaldet i bure til at producere æg 
til det californiske marked, har mindst 750 cm2 per 
høne i forhold til 430 cm2, som er United Egg Pro-
ducers (UEP) Certificeret standard . På grund af den 
lavere belægning i bure til det californiske marked vil en 
omlægning af disse stalde til alternativ produktion resul-
tere i mindre produktion per kvadratmeter gulvareal, end 
det ville i forhold til stalde, som producerer efter UEP 
Certificeret standard .

Ægproduktion og pris
Udbruddet af fugleinfluenza i den øvre del af Midtvesten 
betød, at mere end 40 mio . æglæggere og hønniker 
døde eller blev slået ned, og det skabte mangel på æg 
i USA og førte til rekordhøje ægpriser . USDA anslår, at 
den amerikanske ægproduktion i 2015 faldt til 6,803 
mia . dusin æg, 6,5 % mindre end i 2014 (figur 1) . USDA 
forudsiger, at ægproduktion i 2016 vil være 7,015 mia . 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

I USA BYGGES MANGE STALDE TIL ALTERNATIV  
ÆGPRODUKTION I 2016



69

dusin, hvilet stadig vil være lavere end i 2014 . Men 
branchekilder forventer, at den ugentlige amerikanske 
ægproduktion vil nå tilbage til 2014-niveauet inden 
udgangen af   2016 .

Figur 1: Amerikansk ægproduktion forventes i 2016 at være 

under niveauet i 2013 niveauet i 2016, og engros priserne på 

æg forventes at forblive på rentable niveauer for ægproducen-

terne .

Foderpriser
Ægproducenter har nydt godt af de lave priser på majs 
og sojaskrå i 2015 . Dr . Thomas Elam, økonom ved 
FarmEcon .com, sagde, at han forventede, at USDA 
Agricultural Marketing Service (AMS) Central Illinois 
kontantpris på majs afhentet vil ligge på et gennemsnit 
på 3,65 $ per bushel (ca . 67,75 kr . pr hl) i 2015 . Priser-
ne varierede fra et maksimum på 4,15 $ per bushel (ca . 
77,00 kr . pr hl) til et minimum på 3,36 $ pr bushel (ca . 
62,35 kr . pr hl) i løbet af året .
Elam sagde, at han også i 2016 forventede, majs prisen 
til at have et gennemsnit omkring $ 3,65 per bushel (ca . 
67,75 kr . pr hl), så længe USA har en høst på mellem 
13,250-14,000 mia . bushel (ca . 4,82-5,09 mia- hl) .  
Den 9 . december 2015 anslog en rapport fra USDA 
WASDE, at de forventede, at den gennemsnitlige pris 
majs pris for høståret 2015-16 ville ligge i interval 3,35-
3,95 $ per bushel (ca . 62,15-73,30 kr . pr hl) .
På USDA AMS Decatur, Illinois nåede den daglige 
gennemsnitlige kontantpris på sojaskrå med højt pro-

teinindhold i 2015 et 
maksimum på 420 
$ (ca . 2 .807 kr .) per 
ton den 5 . januar og 
et minimum 294,50 $ 
(ca . 1 .968 kr .) pr ton 
den 7 . december . 
Elam sagde: ”I 2016 
kan foderpriserne sti-
ge, fordi der bliver sået 
et lidt mindre areal 
med sojabønner, og 
en fortsat stærk dollar 
kan påvirker eksporten 
negativt .”
Den 9 . december, 
2015 vurderede 
USDA WASDE i deres 
rapport, at den gen-
nemsnitlige pris på 
sojaskrå ville ligge på 
290-330 $ (ca . 1 .938–2 .205 kr .) per ton for høståret 
2015-16 .
Elam sagde om prognoserne for kornpriserne: ”Som 
altid, så har vejret en afgørende betydning .”

Konkurrerende animalske proteiner
Elam forventer, at der vil være en mindre overproduktion 
af kyllinge- og svinekød i USA i 2016, hvilket betyder, at 
produktionsomkostningerne vil ligge på eller over mar-
kedspriserne for disse varer . ”Jeg ser meget små margi-
ner næste år, og nogle måneder viser tab” sagde han .
Udbud og efterspørgsel vil i henhold til Elam være bedre 
for kalkun- og kvægproducenterne i 2016 . ”Avlsflokkene 
for kalkun vil ikke være tilbage i maksimum produktion 
indtil sent i andet kvartal af 2016, og først tre til fire 
måneder senere vil slagtninger stige” sagde han . ”Okse-
kødsleverancerne vil fortsætte med at vokse i 2016, ind 
i 2017 og videre frem . En vækstrate på 2-4 % er muligt 
for 2016-17 .”
 

Oversat af Daniel Nyberg Larsen 
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I USA BYGGES MANGE STALDE TIL ALTERNATIV  
ÆGPRODUKTION I 2016
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Af Rosie Burgin, Assistant Editor,  

World Poultry 

Stabil økonomisk vækst og stig-
ninger i den gennemsnitlige ind-
komst i Sydafrika har resulteret 

i den hurtige udvidelse af forbruget af kød i de 
seneste to årtier. Landet forbruger nu ca. 2,9 mio. 
tons fjerkræ, oksekød og svinekød om året, hvor 
forbruget af fjerkrækød står for mere end 60 % af 
det samlede forbrug af kød.

Forbruget af fjerkrækød (hvoraf det meste er kyllinge-
kød) steg med næsten 80 %, fra 21,5 kg per person per 
år i 2000 til 38,5 kg per person per år i 2014 . Eftersom 
fjerkrækød er relativt billigt og allestedsnærværende, 
har det vokset sig til at være den vigtigste proteinkilde i 
kosten for flertallet af sydafrikanere, ifølge en nylig rap-
port fra USDA GAINS .
Mens fortsat vækst i kødforbruget forventes i det kom-
mende årti, vil langsommere økonomisk vækst resultere i 
moderat forbrugsvækst i forhold til de sidste 20 år .

Prognoserne for forbrug af kyllingekød
Ifølge Bureau for Food and Agricultural Policy (BFAP) 

ventes forbruget af kyllingekød i Sydafrika at stige med 
38 % i løbet af det næste årti, sammenlignet med 60 % 
gennem sidste 10 år . Det svarer til omkring yderligere 
700 .000 tons forbrug af fjerkrækød i 2024, hvilket er 
mere end 44 kg per indbygger .
Kylling er den billigste kilde til kød i Sydafrika . Men i 
de seneste to år er prisen på kyllingekød steget mere i 
procent end prisen på lamme- og oksekød, på grund af 
stigningen i importtolden på kyllingeprodukter og den 
kraftige stigning i foderomkostninger .

Fjerkræproduktion og importkrav
Den lokale produktion af fjerkræ-, okse- og svinekød er 
på omkring 2,4 millioner tons, og derfor skal produktion 
komplimenteres af import . Sydafrikas vigtigste handels-
partnere inden for import af kød omfatter Brasilien, Hol-
land, Storbritannien og Tyskland .
Værdimæssigt repræsenterer Sydafrikas import af fjer-
krækød omkring 2 % af verdenshandelen med fjerkræ kød 
og 4 % i mængde . Sydafrika importerede 392,820 ton 
fjerkrækød til en værdi af $ 375 mio . $ (ca . 2,6 mia . kr .) i 
2014, hvilket er 5 % mere end de 389,440 tons, der blev 
importeret i 2013 . Det skønnes, at importen af   fjerkrækød 
vil stige med ca . 5 % for at nå 415 .000 tons i 2015, men 
en svækket valutakurs forhindrer større import . Kyllin-

Figur 1: Forbruget af kød pr indbygger pr år (kg) . Figur 2: Den procentvise fordeling af importen af fjerkrækød til 

Sydafrika de sidste 3 år .
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gekød står for omkring 90 % af den samlede import af 
fjerkrækød til Sydafrika, hvor resten i hovedsageligt består 
af kalkunprodukter . Brasilien er den vigtigste handelspart-
ner for Sydafrika, hvad angår fjerkrækød . Brasilien har en 
markedsandel på 43 % på importen . Dog er Brasiliens 
markedsandel faldende og faldt fra 52 % i 2012 til 43 % 
i 2014, da Brasilien kæmper for at konkurrere med den 
toldfrie import fra EU . Mere end 75 % af Brasiliens fjer-
krækødeksport til Sydafrika består af mekanisk udbenet 
kød . Holland er den næststørste eksportør af fjerkrækød 
til Sydafrika med en markedsandel på 19 %, hvilket er en 
stigning fra en markedsandel på næsten 0 % i 2010 .

EU-eksport af fjerkræ
Med vækst i produktion af fjerkrækød i Europa, men et 
fald i forbruget af fjerkrækød, søger EU-landene nye eks-
portmarkeder, især i Afrika . Holland eksporterer hoved-
sageligt frosne bagkvarter og lår til Sydafrika og har den 
største markedsandel (34 %) i denne kategori af importen 
af fjerkrækød . Storbritannien er den tredjestørste ekspor-
tør af fjerkrækød i Sydafrika med en markedsandel på 11 

% og efterfølges af Tyskland (6 %) og Argentina (6 %) . 
De fem største import lande leverer næsten 85 % af Syd-
afrikas importerede fjerkrækød .

Sydafrika har været lukket for amerikanske kødpro-
dukter
Det sydafrikanske kødmarked var indtil januar 2016 lukket 
for produkter fra USA på grund af antidumpingtold og 
uafklarede sanitære restriktioner . Udbenet kylling fra USA 
er blevet påvirket af en antidumpingtold, der blev indført 
i 2000 . I 2012 blev antidumpingtolden forlænget med 
yderligere 5 år, og blev fastsat til 9,40 ZAR (ca . 3,90 kr .) 
pr . kg . I juni 2015 mødtes repræsentanter fra USA’s og 
Sydafrikas fjerkræbrancher i Paris og blev enige om, at en 
kvote på 65 .000 tons amerikansk udbenet kyllingekød må 
komme ind i Sydafrika uden antidumpingtold . Men Sydafri-
ka har først i januar 2016 taget skridtet til at lade denne 
aftale træde i kraft . Sydafrika har også en nul-tolerance 
for bestemte stammer af salmonella . 

Oversat af Cecilie Bossow 

Hong Kong hæver forbuddet mod indiske 
fjerkræprodukter
Hong Kong har hævet sit forbud mod import af fjerkræ 
og fjerkræprodukter fra Indien . Forbuddet havde været 
på plads i forbindelse med et udbrud af fugleinfluenza, 
der ramte Indien i 2012 .
Med ophævelsen af forbuddet får de indiske eksportører 
en stor mulighed . Ifølge en rapport i Business Standard 
har markedet for fjerkræprodukter Hong Kong værd 2 
mia . $ (ca . 13,7 mia . kr .) . Selv om indiske eksportører 
får en markedsandel på 10 % i 2016-17, vil Indiens 
eksport af fjerkræprodukter tredoble fra 106 mio . $ (ca . 
728 mio . kr .) til 300 mio . $ (ca . 2,1 mia . kr .) i 2014-15 .
Mange lande havde forbudt import af fjerkræproduk-
ter fra Indien efter udbruddet af fugleinfluenza i 2012 . 

Saudi-Arabien åbnede deres marked i 2014, og Kuwait 
hævede deres forbud mod indiske fjerkræprodukter tid-
ligere i 2015 .
"Åbningen af markedet i Hong Kong er en god udvikling 
for Indien, fordi store aktører med com-partmenterede 
risikobegrænsende faciliteter, især overfor fugleinfluen-
za, kan begynde at eksportere" siger UK Vats, vicedi-
rektør med ansvar for fjerkræprodukter hos Agricultural 
and Processed Food Products Export Development 
Authority (Apeda) .
Direktoratet for fødevarer i Hong Kong har dog tilladt 
import af æg, æggepulver og flydende æggeblommer 
fra Indien, men med strenge kvalitetskrav .

Wattagnet .com / jnl
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NAFTA lande underskriver aftale  
om fugleinfluenza
I et historisk samarbejde mellem regeringer og brancher 
har USA, Canada og Mexico og deres respektive fjer-
krækød- og ægbrancher i fællesskab meddelt den 19 . 
januar 2016, at de har indgået en aftale om at fremme 
samarbejdet om fugleinfluenza og om at arbejde hen imod 
en harmonisering af procedurerne for, hvordan man rea-
gerer på en eventuel fremtidig påvisning af virusset .
Repræsentanter for dyresundhedsmyndighederne i de tre 
lande underskrev sammen med lederne af branchefor-
eninger, der repræsenterer de fjerkrækød- og ægbran-
cherne i de tre lande, en aftale om fugleinfluenza ved en 
ceremoni i Los Cabos, Mexico .
"Mexico og Canada repræsenterer broderparten af vores 
handel med fjerkrækød og æg" sagde Jim Sumner, for-
mand for USA Poultry & Egg Export Council (USAPEEC) . 
"Sammen tegner disse to markeder sig for mere end 
to tredjedele af al amerikansk kalkuneksport, næsten 
to tredjedele af vores eksport af æg og en tredjedel af 
vores eksport af slagtekyllinger til en samlet årlig værdi 
på næsten 2 mia . $ (ca . 13,7 mia . kr .) . Det er omkring 
en tredjedel af værdien af al amerikansk eksport af fjer-
krækød og æg i et givet år ."
Aftalen erkender, at spredningen af fugleinfluenza af 
trækfugle måske er en af største udfordringer for den 
globale fjerkræindustri, og at det påhviler partnerne i den 
nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA) at harmoni-
sere deres metoder til håndtering af fugleinfluenza for at 
holde deres fjerkræproduktionssystemer sikre og bære-
dygtige, og for at minimere forstyrrelser af handelen, der 
kan skyldes fund af virus i kommercielt fjerkræ .
Aftalen skaber også en trepartsarbejdsgruppe bestående 
af regeringernes dyresundhedsembedsmænd og repræ-
sentanter for brancherne i de tre lande, der vil tjene som 
et forum for regelmæssige videnskabelige drøftelser om 
fugleinfluenza og som også vil overveje eventuelle anbe-
falinger vedrørende virusset, som kommer fra Verdensor-
ganisationen for Dyresundhed (OIE) .
Stærkt støttet af de tre regeringer og nationale brancher 
opstiller aftalen klare mål for øget samarbejde og lægger 
grunden til deling af teknisk information om forebyggelse, 

kontrol, beredskab og normalisering samt risikoen for fug-
leinfluenza fra af trækfugle .
Underskrivelsesceremoni er kulminationen på de drøf-
telser, som blev påbegyndt i slutningen af 2014 i Was-
hington, DC, mellem USAPEEC og Union Nacional de 
Avicultores (UNA), de faglige organisationer, der repræ-
senterer fjerkræbrancherne i USA og Mexico .
"De relationer, der eksisterer mellem vores brancher og 
regeringer i disse tre lande er uovertrufne, og vi er glade 
for at deltage i underskrivelsen af et dokument, der for-
melt forpligter vores regeringer og brancher på en hidtil 
uset måde" sagde Sumner . "Vi håber, at denne aftale vil 
være et vigtigt redskab til at give vores brancher et til-
strækkeligt beskyttelsesniveau fra fjerkræsygdomme og 
samtidig minimere eventuelle påvirkninger af samhande-
len . Vi håber også, at dette vil skabe præcedens for andre 
regeringer og lande rundt om i verden ."
De embedsmænd, der har underskrevet dokumentet, er 
Dr . Rick Hill, adm . direktør for National Import-Export 
Services hos USDA Animal & Plantesundhed Inspection 
Service (på vegne af veterinærdirektør Dr . John Clifford); 
Dr . Harpreet Kochhar fra Canadian Food Inspection 
Agency og Dr . Enrique Sanchez Cruz fra Mexican Service 
of Agricultural & Food Health, Safety & Quality .
På vegne af deres respektive Brancher underskrev Sum-
ner, UNA præsident Jorge Garcia de la Cadena; præsi-
dent og adm . direktør Robil Horel fra Canadian Poultry & 
Egg Processors Council, og Neil Newlands, adm . direktør 
for Egg Farmers of Canada (på vegne af organisatio-
nerne, Chicken Farmers of Canada, Turkey Farmers of 
Canada and Canadian Hatching Egg Producers) .

Feedstuffs .com / jnl
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Næsten 80 % af amerikanerne tror fejl-
agtigt, at kyllingekød indeholder tilsatte 

hormoner eller steroider, selv om ingen kyllinger, 
der produceres eller sælges i USA, får hormoner 
eller steroider. 

Dette er et af resultaterne fra National 
Chicken Council’s (NCC) undersøgelse af 

forbrugernes opfattelse af kyllingeproduktionen .
Ifølge undersøgelsen mener 68 % af amerikanerne, 
at medierne portrætterer produktionen af kyllingekød 
negativt, hvilket understreger behovet for, at kyllin-
geproducenterne engagerer sig i flere samtaler med 

forbrugerne om, hvor deres kyllinger kommer fra . I et 
forsøg på at finde ud af og reagere på disse bekymrin-
ger har NCC lanceret Chicken Check In, (http://www .
chickencheck .in/day-in-the-life/) der giver reelle svar på 
spørgsmål om kyllingeproduktionen i USA, og som giver 
amerikanerne et nærmere indblik i livet for fuglene, og 
hvordan de kommer til middagsbordene hver dag .
”Vi sætter en ære i pasningen af vores kyllinger, men vi 
ved, det er os som branche, der skal gøre et bedre styk-
ke arbejde med at informere om, hvordan fødevarerne 
kommer fra jord til bord” sagde Tom Super, talsmand 
for NCC . ”Mad er et emotionelt ladet emne, og med 
modstridende oplysninger let tilgængelige online og på 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

AMERIKANSKE FORBRUGERE HAR FORKERT  
OPFATTELSE AF SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN

Misforståelser Realiteter

Et flertal (78 %) tror, at slagtekyllin-
ger er genetisk modificerede .

Der er ingen genmodificerede slagtekyllinger . I årenes løb er kyllinger med 
den sundeste tilvækst og størrelse blevet udvalgt til avl - og de fodres, 
opstaldes og passes godt . Resultatet er en større og sundere kylling .

Et flertal (77 %) mener, at slagtekyl-
linger får tilsat hormoner eller steroi-
der i foderet .

Ingen slagtekylling, som sælges eller produceres i USA får hormoner 
eller steroider . USDA forbød alle hormoner og steroider i foder til fjerkræ i 
1950’erne . God avl, ernæring, tilsyn af en dyrlæge og bedre indhusnings-
forhold bidrager til sundere tilvækst hos kyllingerne .

Næsten tre fjerdedele (73 %) 
mener, at antibiotika er til stede i der 
meste kyllingekød .

Alt kød fra kyllinger solgt i USA er fri for antibiotika . USDA regulerer tilba-
geholdelsestider for at sikre, at intet kød købt i butikker indeholder antibio-
tika eller rester af antibiotika fra dyr, der kan have haft brug for medicin .

Mere end to tredjedele (68 %) tror,   
de fleste slagtekyllinger opdrættes 
i bure .

Intet kyllingekød, som man køber, er fra slagtekyllinger opdrættet i bure . 
Størstedelen af   slagtekyllingerne, der opdrættes i USA, lever i store huse, 
hvor de frit kan gå rundt .

Et af husene på en amerikansk slagtekyllingefarm .
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sociale medier er det forståeligt, at nogle forbrugere er 
bekymrede . Vi inviterer forbrugere med åbne arme til at 
komme og tage et kig på det arbejde, vi gør for at kom-
me videre som branche med at producere sikre, sunde 
og bæredygtige fødevarer .”

Undersøgelsen afdækkede mange bekymrende anta-
gelser om produktion af og sikkerhed for kyllingerne . Se 
tabellen .
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Amerikansk slagtekyllingestald . World Poultry / jnl

Fjerkræbranchen i Zimbabwe siger, de er 
selvforsynende med fjerkrækød
Fjerkræproducenter i Zimbabwe er nu i stand til at 
efterkomme den indenlandske efterspørgsel efter fjer-
krækød, og at de ikke længere er afhængige af import, 
sagde en talsmand for branchen .
"Vi vil ikke have mangel på daggamle kyllinger igen, og 
priserne på daggamle kyllinger er faldet med næsten 30 
%" sagde George Nare  formand for Zimbabwe Poultry 
Farmers’ Association til Newsday . "Vi vil ikke tale om 
mangel på kyllinger længere . Efterspørgslen er god, og 
hvad, producenterne skal gøre, er at kigge efter marke-
det og sikre sig ."

Nare sagde også, at fjerkræbranchen i Zimbabwe var 
ved at komme på fode igen, men at lagrene af foder sta-
dig var et problem .
I juli 2015 reducerede aktørerne i Zimbabwe priserne på 
kyllinger med 23 %, og det var et tegn på, at markedet 
var blevet oversvømmet med billige importvarer, primært 
fra Sydafrika og Brasilien .
Sidste år indførte Zimbabwes regering indførte en lov, 
der kræver, at importører af udvalgte landbrugsproduk-
ter, herunder fjerkrækød og sukker, skal at ansøge om 
licenser i et forsøg på at forhindre, at importerede varer 
oversvømmer det lokale marked .

Wattagnet .com / jnl
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Af Roy Graber, Wattagnet .com

I Indiana i USA har man 
med succes for første 

gang aflivet fjerkræflokke, der var 
ramt af højpatogen fugleinfluenza 

(HPAI) af typen H7N8, ved at lukke for ventilati-
onssystemet. Metoden blev godkendt af USDA i 
september 2015. 

Udbrud i kalkunbesætninger 
USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS) rapporterede om ni nye tilfælde den 16 . januar, 
en dag efter et tilfælde af højpatogen fugleinfluenza blev 
rapporteret i en kommerciel kalkunflok i Dubois County i 
Indiana . Alle sager blev ifølge National Turkey Federati-
on (NTF) fundet på kalkunfarme .
De 9 tilfælde den 16 . januar blev fundet som en del af 
kontrollen i overvågningszonen på 10 km omkring det 
første udbrud af højpatogen H7N8 fugleinfluenza i Indi-
ana .
Af disse ti flokke blev én klassificeret som højpatogen, 
mens ni andre var af den lavpatogene type . 
Patogenitet af et virus henviser til dets evne til at frem-
kalde sygdom . Fugle med lavpatogen fugleinfluenza 

(LPAI) viser ofte ingen tegn på infektion eller kun har 
mindre symptomer . HPAI-vira spredes hurtigt og forår-
sager høj dødelighed hos tamfjerkræ . H7 LPAI-vira har 
tidligere været kendt for at mutere til HPAI-virus .
”Det lader til, at der var en lavpatogen virus, som cir-
kulerede i fjerkræflokkene i dette område, og at virus 
sandsynligvis er muteret til en højpatogen virus i én flok” 
siger Dr . John Clifford, chefdyrlæge i USDA . ”Gennem 
et samarbejde mellem branchen og statslige og føderale 
myndigheder var vi i stand til hurtigt at identificere og 
isolere den flok, der var ramt af HPAI, og hurtigt få den 
slået ned . Vi arbejder også sammen om at stoppe yder-
ligere spredning af LPAI-virus, og vil fortsætte grundige 
test på andre besætninger inden for det udvidede kon-
trolområde for at sikre eventuelle yderligere tilfælde af 
enten HPAI eller LPAI hurtigt identificeres og slås ned .”

Nye aflivningsmetoder
APHIS arbejder tæt sammen med Indiana State Board 
of Animal Health og fjerkræbranchen om en fælles ind-
sats for at få dyrene i de ramte besætninger slået ned .
Ifølge oplysninger fra NTF, blev seks af de ti berørte 
flokke slået ned den 18 . januar, mens de resterende fire 
flokke blev aflivet de følgende dage . 
Lukning af ventilationssystemet blev effektivt udnyttet, 
siger NTF . Desuden blev der også forsøgt aflivning med 
skum, men fordi temperaturen var under frysepunktet, 
gav det problemer med skumningsmaskinerne .
Metoden med lukning af ventilationssystemet blev god-
kendt af USDA i september til brug i en nødsituation 
til at aflive fjerkræflokke, der er blevet ramt af fuglein-
fluenza . USDA gav betinget godkendelse til lukning af 
ventilationssystemet, fordi de traditionelle aflivningsme-
toder ikke altid slog de ramte fugle hurtigt nok ihjel til at 
kontrollere spredningen af   virus så effektivt som ønsket . 
Men da sidste gang, en amerikansk flok blev smittet 
med fugleinfluenza, var i juni 2015, har de veterinære 
embedsmænd endnu ikke haft mulighed for at gennem-
føre aflivning ved lukning af ventilationssystemet før flok-
kene i Indiana blev smittet .

jnl
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KALKUNER AFLIVET VED AT SLUKKE FOR  
VENTILATIONEN EFTER UDBRUD AF  
FUGLEINFLUENZA I INDIANA I USA

Tidligere forsøg med aflivning af kalkuner med skum .
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Af Tony McDougal, World Poultry

Dyrevelfærdsgrupper 
har stærkt kritiseret 

USDA for at bruge lukning af ven-
tilationssystemet til at aflive nogle 

af de 400.000 fugle under udbruddet af fugleinflu-
enza i januar.
 
USDA offentliggjorde sidste efterår, at det kun ville bru-
ge lukning af ventilationssystemet som en sidste udvej, 
men Andrea McNally, talmand for USDA, bekræftede, 
at metoden var blevet brugt på nogle af de kalkuner og 
kyllinger, der enten var inficeret med eller i risiko for at 
blive smittet med H7N8 virusstammen under udbruddet 
af fugleinfluenza i Indiana .

Kolde temperaturer hæmmer aflivningen af fjerkræ 
McNally sagde, at de kolde temperaturer i Indiana gjorde 
brugen af   vandbaseret skum vanskeligt på nogle af de 
10 berørte kommercielle fjerkræbesætninger .
Men Peter Stevenson, ledende politisk rådgiver i Com-
passion in World Farming, sagde, at han var chokeret 

over, at den amerikanske regering hav-
de brugt en praksis, der forårsager, at 
fuglene dør langsomt af kvælning eller 
organsvigt på grund af overophedning 
i løbet af en 30-40 minutters periode . 
”Der er ingen tvivl om, at dette medfø-

rer betydelig lidelse og angst hos fuglene” tilføjede han .

”Bryder OIE’s standarter for aflivning af fjerkræ”
Stevenson sagde, at han havde skrevet til OIE, hvor han 
hævder, at den amerikanske regering overtræder den 
OIE internationale anbefalede standarder for sygdoms-
bekæmpelse ved at bruge lukning ad ventilationssyste-
met .
Han tilføjede, at der var meget mere humane metoder 
til rådighed . ”Vi har slået til lyd for brugen af   98 % nitro-
gen, pakket i høj ekspansionsskum til aflivning fjerkræ 
Dette er fundamentalt forskellig fra lav ekspansionsskum 
beregnet til brandbekæmpelse, som efter vores mening 
er meget afskrækkelsesmiddel, for det blokerer fuglenes 
luftveje og dræber dem ved kvælning .”

Humane måder at aflive fjerkræ på
Michael Blackwell, chefdyrlæge hos 
Humane Society of the United States, 
var enig . ”Der er mere humane måder 
at nedslå fjerkræ på end forsætligt at 
forårsage hedeslag, hvilket er en helt 
forfærdelig måde at dø på . Lukning af 

ventilationssystemer bør kun betragtes som en absolut 
sidste udvej, og ikke den første reaktion på et udbrud” 
tilføjede han .

Compassion in World Farming opfor-
drer deres tilhængere til at støtte 
søsterorganisationen Compassion 
USA krav om, at John Clifford, 
USDA’s assisterende administrator af 
veterinære tjenester, forbyder anven-

delsen af   lukning af ventilationssystemer som en accep-
tabel metode til af aflive fjerkræ på .

jnl
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FØRSTE KYLLINGEFARM I NORRBOTTEN? 
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2016

Af Stig Nordlund, Norrbotten Courier

Svineproducent Mikael Hugosson og 
ægproducent Viktor Boman er duoen, 

der arbejder på, hvad der kunne blive Norrbotten 
første store kyllingeproduktion.

Meget skal på plads, og måske ender det med en økolo-
gisk produktion . Den eneste kendte økologiske kyllinge-
produktion i Sverige, der drives af Bosarpskyckling i det 
sydlige Sverige og er ejet af Kronfågel, blev startet af 
Claes Alwen og hans kone Birgitta .
”Der er en stor efterspørgsel . Økologisk indebærer 
stressfri, glem alt om kort produktionstid, det handler om 
mindst ti uger . Kyllingerne skal kunne gå ude hele året . 
Hvordan de ville klare det så langt mod nord, ved jeg 
ikke, men de klarede minus 20 grader hos mig . Derimod 
skal man beskytte kyllingerne mod regn og vind” siger 
Claes Alwen .

Mulighederne undersøges
I tilfældet Hugoson og Boman hander det stadig for en 
forundersøgelse .
”Der er meget, der skal besvares” siger Viktor Boman .
Klöverbergsgården, med Bomans ægproduktion 
i Klöverträsk, og Nyhléns Hugoson, der er Norr-
lands førende producent af lokalt produceret kød og 

forarbejdede kødprodukter, står bag arbejdet . Mikael 
Hugosson er også formand for Klöverbergsgården .
I det nordlige Sverige er der ingen kyllingeproduktion i 
stor skala .
”Kommer det i gang vil det skabe større selvforsyning i 
det nordlige Sverige, udvikling af landdistrikter og give 
åbent landskab og forbedret indtjening hos landmænde-
ne” siger Viktor Boman .

Økologisk produktion i Sydsverige
Kyllingekød har ikke samme ry som klimabelastende 
som oksekødsproduktionen .
I de sydlige dele af landet er der rugerier, altså virksom-
heder, der leverer daggamle kyllinger til landmændene . 
Hos Bosarpkyckling har de er snesevis af gårde, der 
producerer til dem . Kyllingerne og gårdene er økologiske 
og Krav-certificerede .

Ikke økologisk i Norrbotten
Produktion i Norrbotten vil ikke være økologisk, siger 
Viktor Boman . Men det bør tilpasses, når det er kommet 
i gang, og dyrene skal have det bedre end i konventionel 
produktion . Det indebærer alt fra plads til foder .
”Vi kan ikke konkurrere på lav pris” siger Viktor Boman .

Mange spørgsmål skal besvares
Hvad det koster at opbygge en kyllingeproduktion, samt 

Mange faktorer . Produktion af slagtekyllinger kræves 

rugerier, levering af foder, primærproducenter og slagterier . 

Selvforsyningen af fødevare i lenet ville stige . 

Foto: Eija Dunder . Mikael Hugosson . Foto: Andreas Wälitalo .


