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Asiatiske virksomheder investerer i euro-
pæiske foderfabrikker til fjerkræsektoren
Byggeriet er begyndt på den første kinesisk-finansierede 
foderfabrik i Bulgarien, rapporterer officielle kilder i Kina . 
Den nye foderfabrik ligger i Dobrich i den nordøstlige del 
af landet, som er den vigtigste kornproducerende region .
Til en pris på 6 .5 mio . $ (ca . 43,5 mio . kr .) er projektet 
finansieret af den private kinesiske virksomhed, Tianjin 
Tianshinong Farming Technology Co Ltd . Produktions-
kapacitet vil fra starten være på 150 .000 tons stigende 
til 300 .000 tons . Omkring 90 % af produktionen vil blive 
eksporteret til Kina .
Fabrikken forventes at påbegynde driften til efteråret og 
skabe 50 nye arbejdspladser .
Det første spadestik blev overværet af den bulgarske 
viceminister for økonomi Luben Petrov, der sagde, at 
Bulgarien prioriterer samarbejdet med Kina og vil støtte 
alle initiativer, der vil føre til flere bilaterale forbindelser .
Den adm . direktør for Association for Promotion of 
Agricultural Cooperation between China and the Central 
and Eastern European Countries, Vasil Gelev, fortalte 
det kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, at det bilaterale 
bulgarsk-kinesisk samarbejde inden for landbruget er 
lovende . Han sagde, at Kina allerede har investeret i 
bulgarsk landbrug i projekter, der omfatter produktion af 
majs, frugt og grøntsager samt forarbejdning af fødeva-
rer .
Ved udgangen af 2015 rapporterede SeeNews, at det 
indiske agroindustriselskab, IBS Synergier, har meddelt, 
at de planlægger at investere 150 mio . $ (ca . 1 mia . kr .) 
i produktionen af fjerkræ i Rumænien .
En embedsmand fra den rumænske regering sagde, 
at projektet involverede et rugeri, en foderfabrik og et 
slagteri . Sidstnævnte vil have en kapacitet på 30 mio . 
slagtekyllinger om året . Den samlede arbejdsstyrke vil 
være omkring 500 .

wattagnet .com / jnl

Og nu vil de kæmpe imod hurtigt voksen-
de kyllinger?
Blog af Benjamín Ruiz på wattagnet .com
I min sidste blog analyserede jeg situationen med de 
nuværende forbrugerkrav om anvendelse af alternative 
æg . Jeg har dog altid spekuleret over, hvad der ville ske 
med slagtekyllingerne, hvornår dyrevelfærden i denne 
produktion kom i fokus .
Nå, det vil forhåbentlig ikke ske, men for et par dage 
siden i Fortune, var der en historie skrevet af Beth Kow-
itt, hvori hun nævner, at den næste front i debatten om 
dyrevelfærd vil være hurtigtvoksende slagtekyllinger . 
Hun nævnte selv, at der allerede er virksomheder, såsom 
Nestlé og General Mills, der anerkender, at det er et 
problem, som man ’i det mindste må diskutere’ .
Hvad har de brug for at diskutere? At der er sket forbed-
ringer i genetikken? At foderet i dag er mere raffineret?
Tilsyneladende er målet at vise, at en sådan praksis ( jeg 
gætter, genetik og ernæring) forårsager benproblemer, 
et svagt immunforsvar og hjerte-kar-problemer, som de 
tidligere generationer af kyllinger ikke havde haft disse 
eller andre problemer, men alt var problemfrit . Og hvad 
med de problemer, som skyldes manglende animalsk 
protein til mennesker?
Det forekommer mig en lidt forgæves kamp for at føre . 
Det ser ud til, at de berørte parter, der anvender dette 
pres bekymrer sig meget lidt om at skaffe fødevarer nok 
til mennesker . Selvfølgelig, er de basale behov som mad 
nok dækket i deres lande, de nødt til at pålægge disse 
ændringer på andre . De glemmer, at syd for Rio Grande 
og Middelhavet og i Asien er der behov for at brødføde 
millioner af mennesker . Uanset om de kan lide det eller 
ej, så er protein fra fjerkræ og æg løsningen . Eller er det 
kun en marketingstrategi? Jeg er sikker på, at markedet 
vil afgøre det .

wattagnet .com / jnl
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PRODUKTIONEN AF 
FJERKRÆKØD STIGER

Fjerkrækød er i mange lande et billigt alternativ til 
at forsyne befolkningen med værdifuldt animalsk 
protein. 

Den seneste prognose fra OECD og FAO viser, at med 
en stigende global befolkning og et stigende forbrug pr 
indbygger, især i nye markeder, er der også yderligere 
potentiale for vækst på markedet for fjerkrækød . Fra 
2015 til 2024 forventes den globale produktion af fjer-
krækød at kunne stige med 20 % til 133,8 mio . tons .

Størst vækst i udviklingslandene
For gruppen af   udviklingslande forudser OECD og FAO 
endda en vækst på 22 %, mens væksten i de udviklede 
lande forventes at nå 15 % . Allerede i 2015 blev der 
produceret mere fjerkrækød i udviklingslandene end 
i resten af   verden . I EU forventes en temmelig mode-
rat vækst på + 10 % . Fra tilgængelige data, har MEG 
beregnet, at det globale forbrug per indbygger i 2015 lå 
på 15,3 kg, og dette kunne stige til 16,7 kg pr indbygger 
i 2024 .

Brasilien og USA fortsat de største eksportører
Selvom der forventes vækst i alle regioner i verden, vil 
der også fremover være lande, der importerer . og andre, 
der eksporterer . Især eksporten fra Brasilien og USA 

forventes ifølge OECD og FAO at stige yderligere . Gra-
fen viser eksport overskud eller import krav i udvalgte 
lande . 
Langt efter de to førende eksportører kommer Thailand, 
EU og Tyrkiet og i mindre grad Ukraine . Bemærkelses-
værdige er den forventede udvikling for Rusland, hvor 
man indtil 2020 stadig har brug for import, hvorefter 
Rusland forventes at blive nettoeksportør af fjerkrækød .

Sydafrika, Saudi-Arabien og Vietnam de største 
importører
De største importører af fjerkrækød forventes at blive 
Sydafrika, Saudi-Arabien og Vietnam .

Figur 1: Udviklingen af eksport og import af fjerkrækød i 

udvalgte lande i perioden 2015-2024 .

 DGS / jnl
Tabel 1: Prognoser for udviklingen i fjerkrækødproduktionen i 

udvalgte regioner og lande .
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Fra 15. til 17. februar blev der afholdt VIV MEA Abu 
Dhabi National Exhibition Company (ADNEC) i Abu 
Dhabi, der er en del af Forenede arabiske emira-
ter.

Messen var især rettet mod producenter af animalske 
proteiner i Mellemøsten og Afrika og er den største af 
sin slags i Mellemøsten . 
Messen fokuserede på hele produktionskæden fra foder 
til fødevarer og fokuserede på fjerkræ, fjerkrækød og 
æg, mælkeproduktion, akvakultur samt heste, kameler, 
får og geder . Der var desuden flere stande, hvor foder til 
væddeløbskameler var det centrale .

6.000 besøgende
Arrangørerne fandt det meget tilfredsstillende, at der i 
løbet af de 3 dage var 6 .000 besøgende, og udstillerne, 
også de danske, fik mange gode kontakter .
De danske firmaer Hartmann, SKOV, Staldren og Linco 
var til stede på messen .
Hartmann præsenterede deres emballage og maskiner 
til at fremstille dem . SKOV uddelte mange brochurer om 
deres ventilationssystemer specielt udviklet til at øge 
produktiviteten under varme himmelstrøg . Staldren for-
klarede om fordelene ved deres desinfektionsmidler, og 
Linco præsenterede deres slagteriudstyr . 

Konventionel produktion
På standene med inventar, var det bure der var i cen-
trum, og der var både traditionelle bure til æglæggere og 
bure til slagtekyllinger, hvor man ved slagtning trækker 
bundpladerne ud, så kyllingerne hopper ned på gød-
ningsbåndet, som transporterer dem hen til enden af 
systemet, hvor de bliver flyttet til slagteriets transport-
kasser . ›››

På messen kunne man finde alt, hvad hjertet begærer, af 

antibiotika, probiotika, vitaminer og diverse andre tilsæt-

ningsstoffer .
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Jan Sørensen og kollegaerne fra Hartmann havde travlt 

med at præsenteres deres produkter for potentielle kunder .

Vencomatics stand med udstyr til alternativ ægproduktion 

og rugeægsproduktion .

Der var også mange bursystemer til slagtekyllinger .

Der var mange udgaver af traditionelle æglægningsbure, 

her fra Big Dutchman .

Thomas Hansen og kollegaerne fra SKOV fik mange 

interessante kontakter .

LINCO præsenterede deres slagteriudstyr .
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Kun på Vencomatics stand var der udstillet inventar til 
alternativ ægproduktion, og det var specielt rettet mod 
rugeægsproduktionen .

Antibiotika mm.
Der var mange stande fra medicinalvirksomheder, både 
globale aktører men især mange fra Fjernøsten, og de 

fremviste alt hvad hjertet kunne begære i antibiotika, 
probiotika, enzymer, vitaminer, vacciner og alverdens 
andre tilsætningsstoffer . 

Avlsselskaber
Der var også en række avlsselskaber til stede - Aviagen, 
Cobb, Hubbard, Novogen, Sasso og Dominant . 
De sidste to firmaer har et stort udbud af afstamninger, 
der især henvender sig til kunder med mere ekstensive 
produktionsmetoder, hvor robusthed og lokal tilpasnings-
evne er vigtigere end super høj ydelse .

Afslutning
Messen gav et klart indblik i, at i Mellemøsten og Afrika 
er det den producerede mængde af fødevarer, der er 
afgørende, fordi der er mange munde at mætte . Ting 
som dyrevelfærd, antibiotikaforbrug, fødevaresikkerhed 
og antibiotikaresistens, som vi i vores del af verden har 
meget fokus på, kommer meget langt nede på listen her .

jnl

Staldrens repræsentant i Mellemøsten deltog også i VIV 

MEA .
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Den amerikanske fastfood kæde Chick-
fil-A vil skifte til alternative æg
Den amerikanske fastfood kæde Chick-fil-A vil udfase 
brugen af æg fra burhøner inden 2026, meddeler sel-
skabet . Virksomheden har allerede i samarbejde med 
deres leverandører arbejdet hen imod dette mål .
"Vores overgang til alternative æg styrker vores fokus på 
at have sunde retter på menukortet, der fortsat opfylde 
vores kunders behov" siger Rob Dugas, chefindkøber og 
vicepræsident for forsyningskæden hos Chick-fil-A .
"Da de fleste i ægbranchen i øjeblikket producerer i kon-
ventionelle hønsehuse, vil overgangen til nye alternative 
systemer, der pålideligt og sikkert kan levere de lands-
dækkende brands, tage tid . Men Chick-fil-A tager over-
gangen alvorligt og har indført en proces for at leve op til 

dette ." Chick-fil-A driver næsten 2 .000 restauranter i 42 
delstater, og i Washington, DC .

wattagnet .com / jnl

Den amerikanske restaurantkæde Ruby 
Tuesday skifter helt til alternative æg
Den amerikanske restaurantkæde Ruby Tuesday med-
deler, at 100 % af deres indkøb af skalæg i øjeblikket er 
fra alternative produktioner .
Selskabet har nu meddelt, at de inden 2025 også kun vil 
bruge ægprodukter fremstillet af alternative æg .
Pr 1 . december 2015 var der 733 Ruby Tuesday restau-
ranter i 44 delstarter, 12 lande udenfor USA og på 
Guam .

wattagnet .com / jnl
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Effekter af timian ekstrakter  
på slagtekyllinger
Antibiotika er blevet forbudt som vækstfremmer . Men der 
er alternative fodertilsætningsstoffer, som kan forbedre 
slagtekyllinger produktivitet . Timian olie er et vigtigt alter-
nativ til antibiotika - lad os se på effekterne på slagtekyl-
linger . Brugen af antibiotika i fjerkræfoder har vist gavn-
lige virkninger med hensyn til forbedret produktivitet og 
sygelighed i slagtekyllinger . Imidlertid har forekomsten af 
antibiotikarester i produkter og udviklingen af antibiotika-
resistente bakterier resulteret i forbud mod dets anvendel-
se som vækstfremmer . Alternative fodertilsætningsstoffer 
i animalsk foder kan også forbedre slagtekyllinger produk-
tivitet . Æteriske olier, organiske syrer, og phytogeniske 
forbindelser, såsom timianolie er vigtige alternativer til 
antibiotika . Æteriske olier består af flere aktive forbindel-
ser, og nogle af dem omfatter mere end 60 individuelle 
komponenter, der kan hæmme væksten af visse mikroor-
ganismer, som Salmonella spp og andre patogener .
Den kemiske sammensætning af essentielle olier er 
variabel . De primære komponenter er de vigtigste aktive 
bestanddele, hvorimod de sekundære komponenter virker 
synergistisk til at forøge den samlede effektivitet .
Det er blevet rapporteret, at timian (hovedkomponenter 
thymol og carvacrol) i foderet havde en forskellig virkning 
på tilvæksten og slutvægt, når det blev anvendt som urt 
eller olie; der er begrænset evidens for, om dets anvendel-
se som urt vil have en vækstfremmende effekt i levende 
fugle . Effekten af timian-olie-ekstrakt i foderet på immun-
funktioner i hanekyllinger blev derfor undersøgt . I et 42 
dages fodringsforsøg blev virkningen af tilsat timian-olie 
blev vurderet ved at fodre graduerede niveauer (50, 100, 
200, eller 400 ppm) .
Kontrolfoder uden tilst foder-additiver og 2 kontrolgrupper, 
der fik foder tilsat virginiamycin eller zinkbacitracin, var 
med i forsøget . Foderændringerne havde ingen signifikant 
virkning på blod leukocyt subpopulationer og forholdet 
mellem heterophil og lymfocyt, foderet tilsdat timian-olie 
ekstrakt, især på niveauet med100 ppm, forbedrede de 
immunologiske reaktioner hos slagtekyllinger .

World Poultry / jnl

Fjerkræbranchen i EU er bekymret  
for TTIP aftalen
Repræsentanter for fjerkræbranchen i Europa udtrykker 
i stigende grad bekymring over den kommende frihan-
delsaftale mellem EU og USA, også kendt som TTIP . De 
beder om en særlig stilling for fjerkræprodukter .
Frihandelsaftalen mellem USA og EU er bedre kendt 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) . 
Det forventes, at forhandlingerne vil vare indtil 2019 eller 
2020 . Især i EU ses der kritisk og mistroisk på aftalen .
En frihandelsaftale ville garantere toldfri og ubegrænset 
adgang til markedet i EU for amerikanske virksomheder 
og vice versa . For de europæiske svine- og fjerkræbran-
cher kan dette føre til forstyrrelse af lige vilkår, da dyre-
velfærdsreglerne i EU er forskellige og ofte strengere end 
dem i USA, hvilket fører til generelt højere produktions-
omkostninger . EU-Kommissionen har derfor foreslået, 
at produkterne, der vil blive særligt hårdt ramt, betragtes 
som følsomme produkter, når alle toldbarrierer bliver taget 
væk . Cecilia Malmström, EU-kommissær for handel, 
erklærer, at meget følsomme landbrugsprodukter godt 
kan holdes uden for handelsaftalen, selv om hun ikke vil 
pege på specielle produkter . Æg og fjerkrækødbrancher-
ne har ønsket at få deres produktsortiment medtaget på 
listen over følsomme produkter, og det samme har repræ-
sentanter for svinebranchen . Frans van Dongen, talsmand 
for den hollandske kødbranche i Bruxelles, siger: "Det 
eneste, EU kan gøre, er at slå fast, at hvis USA ikke 
opfylder vores krav til dyrevelfærd - og det vil de ikke – så 
skal vi ikke gå hele vejen for at møde deres krav om mar-
kedsadgang . Det er alt sammen en del af forhandlinger-
ne ." Forud for starten af den 12 . forhandlingsrunde, som 
startede mandag den23 . februar, har flere medlemsstater 
opfordret Kommissionen til at have mere opmærksom-
hed på landbruget . De har peget på en undersøgelse 
fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA), som 
konkluderede, at det amerikanske landbrug ville få gavn 
af traktaten . Europa-Kommissionen har anført, at denne 
undersøgelse er baseret på den antagelse, at alle told-
satser indenfor landbrugssektoren vil forsvinde, hvilket er 
noget, som endnu ikke er besluttet .

World Poultry / jnl
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DER VAR KNAPHED PÅ ØKOLOGISKE ÆG  
I TYSKLAND OP TIL JUL 

I tiden op til julen 2015 var der knaphed 
på økologiske æg i Tyskland. 

Efterspørgslen var stor, og det var nogle steder svært at 
finde økologiske æg på det frie marked . Dette var især 
tilfældet for L- og M-æg . Betydelige stigninger i pakkeri-
ernes salgspriser var ikke til at se i markedsføringen hos 
supermarkeder, økologiske specialbutikker eller i direkte 
markedsføring . 
Den nuværende vurdering 
baseret på priser, som 
AMI og MEG har indsam-
let fra pakkerierne, viser 
dog, at priserne fortsat 
bevæger et godt stykke 
over niveauet for 2014 . 
Den gennemsnitlige pris 
på æg i størrelse L lå i 
fjerde kvartal 2015 på 26,78 € 
(ca . 199,79 kr .) pr 100 æg, hvilket var 1,36 € (ca . 10,15 
kr .) mere end i fjerde kvartal 2014, men på niveauet for 
tredje kvartal 2015 . 

Fortsat stabile priser
Markedet forventer fortsat stabile priser, og intet tyder 
på faldende priser . Selv om produktionen af   økologiske 

æg i de seneste måneder er steget, er udbuddet stadig 
temmelig begrænset . Efter årsskiftet falder interessen 
for æg typisk . I år forventes imidlertid i første kvartal en 
hurtig genopbygning af forbruget, fordi påsken i 2016 
allerede falder i slutningen af   marts . 

Højere forbrugerpriser i 2016
I fjerde kvartal af 2015 lå forbrugerpriserne for økolo-
giske æg stort set stabilt på 2,85 € (ca . 21,26 kr .) for 

10 æg, hvilket var tæt på 
niveauet i 2014, men lave-
re end i 2013 . 
Kontraktforholdene 
mellem leverandører og 
detailhandlen har ændret 
sig i 2016 . Ægproducen-

terne kan med baggrund i 
knapheden på økologiske 

æg i 2015 kræve højere priser . 
Det har i januar 2016 afspejlet sig, højere forbruger-
priser . De første informationer viser, at forbrugerne i 
discountbutikkerne nu skal betale 30 eurocent (ca . 2,24 
kr .) mere for 10 økologiske æg .

 
DGS / jnl

Tyson vil udvide fjerkræanlæg i North 
Carolina
Tyson Foods har planer om at bruge 5 Mio . $ (ca . 33,4 
mio . kr .) på nyt udstyr på selskabets forarbejdningsan-
læg for fjerkræ i Monroe . Union County Board of Com-
missioners og byrådet i Monroe har ydet særskilte øko-
nomiske udviklingstilskud til en samlet værdi på 225 .000 
$ (ca . 1,5 mio . kr .) for at sikre projektet .
"Tyson Foods har været en arbejdsgiver i vores by i årti-
er" sagde Bobby G . Kilgore, borgmester i Monroe, i en 

pressemeddelelse . "Vi er så glade for, at den støtte, vi 
giver, har resulteret i, at vi vandt dette seneste projekt 
og dermed sikrer endnu flere beskæftigelsesmuligheder 
i de kommende år ." Tyson Foods beskæftiger 1 .500 på 
deres anlæg i Monroe, og udvidelsen forventes at skabe 
yderligere arbejdspladser . Tyson har ejet anlægget siden 
1989, hvor Tyson overtog anlægget fra Holly Farms . 
Anlægget producerer i øjeblikket kyllinger til privatkun-
der .

Meatpoultry .com / jnl
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Kronfågel udvider produktionen
I februar indviede Kronfågel et nyt forarbejdningsanlæg 
i Valla udenfor Katrineholm . Med denne udvidelse blev 
kapacitet øget med 800 kg kylling pr time .
”Med dette nye forarbejdningsanlæg vil Kronfågel endnu 
bedre kunne imødekomme vores kunders og forbru-
gernes ønske om færdiglavet kvalitativ svensk kylling 
produceret i Sverige . Vi oplever i øjeblikket en fantastisk 
udvikling for svenske kylling i alle dens former” siger 

Magnus Lagergren, adm . direktør for Kronfågel AB, i 
en pressemeddelelse . Med hjælp fra det 800 m2 store 
anlæg i Katrineholm, hvor byggeriet begyndte i oktober 
sidste år, vil man forsyne markedet med flere slags for-
stegte kyllingeprodukter . I det nye forarbejdningsanlæg 
er der udstyr til at stege og forædle råvaren til spiseklare 
produkter, og det første produkt fra produktionen er 
Kronfågels nye Minutkylling .

Jordbruksaktuellt  / jnl
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GLOBALE LAGRE AF SOJABØNNER  
VENTES AT VOKSE

Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Den seneste prognose fra tyske 
Oil World af det globale udbud 
og efterspørgsel af sojabønner, 
forudsiger en stigning i lagerbe-

holdningerne af sojabønner i verden på knap 3 
mio. tons. Det betyder, at forholdet mellem lager-
beholdninger og forbrug, der er en vigtig indikator 
for verdensmarkedsprisen, fortsat vil ligge på et 
højt niveau. 

Dermed vil priserne på verdensmarkedet fortsat være under 
pres fra det globale udbud og efterspørgselssituation . 

Stor vækst i lagrene i USA
Denne stigning i de globale lagerbeholdninger kan spo-
res tilbage til USA, som ventes en vækst i lagrene på 

knap 7 mio . tons . USA’s stigende lagerbe-
holdninger skyldes dels at USA forudsiges at 
kunne høste endnu en stor høst af sojabønner 
i 2015/16 . 

Amerikansk konkurrenceevne svækket
Men også især at USA’s konkurrenceevne er 
svækket i forhold til de sydamerikanske lande, 
på grund af den stigende dollarkurs, i forhold 
til de sydamerikanske valutaer . Dette betyder, 
at verdensmarkedet har vendt sin interesse 
mod Sydamerikas nye høst, fremfor USA .

Figur 1: Globale lagre af sojabønner ventes at vokse .
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Hver tredje æglæggende høne i Sverige 
går til minkfoder eller destruktion
En tredjedel af alle æglæggende høner i Sverige går til 
destruktion eller minkfoder, og hvert år aflives næsten 
alle hanekyllinger allerede på rugeriet . Madspildet i æg- 
og hønnikeproduktion er omfattende slår Jordbruksver-
ket fast .
Jordbruksverket har af regeringen sammen med Livsme-
delsverket og Naturvårdsverket fået til opgave at reduce-
re madspildet i alle led i fødekæden .
Rapporten om madspild i ægproduktionen viser, at 
omkring 1,8 mio . svenske æglæggende høner, svarende 
til en tredjedel, ikke anvendes til fødevarer, når de tages 
ud af produktion .
Enten bliver de destrueret ved brænding, eller også 
bliver de malet til en biomasse, der bruges som foder til 
mink i Danmark .
Dertil kommer, at mere end fem mio . daggamle hanekyl-
linger hvert år aflives i forbindelse med kønssorteringen 
på rugerierne .
Rapporten påpeger, at det primært er økonomiske fak-
torer, der bestemmer, om man vælger at bruge kødet 
af høns eller ej . Selvom afstanden til et fjerkræslagteri 
har betydning . Med de nuværende transportregler kan 
besætninger nord for Mälardalen ikke sende udsætter-
høner til slagteriet .
Aflivningen af hanekyllinger sker, fordi branchen ikke fin-
der det økonomisk muligt at opdrætte dem til slagtning i 
større skala .
De vokser langsommere end slagtekyllinger og har et 
højere foderforbrug .
For at reducere madspild kræves, at en større andel af 
udsætterhønerne udnyttes til fødevarer .
Færre hanekyllinger ville blive aflivet, hvis produktions-
tiden for æglæggende høner øges, men det vil til gen-
gæld indebære en lidt reduceret ægproduktion per dag 
for den enkelte høne, hedder det i rapporten .
For at undgå aflivning af hanekyllinger er der også gang 
i forskningen om kønssortering af æg før klækning, men 
der er stadig ingen metode, der kan anvendes i stor 
skala .

Land Lantbrug & Skogsland  / jnl

USDA indfører standarder for reduktion af 
patogener i udskæringer af fjerkrækød
Food Safety and Inspection Service (FSIS) fra USDA har 
indført nye foranstaltninger med henblik på at reducere 
forekomsten af Salmonella og Campylobacter i kyllingefars, 
kyllingeudskæringer og i kankunprodukter . FSIS siger, at de 
nye standarder vil forhindre omkring 50 .000 humane syg-
domstilfælde om året . For kyllingeparteringer og kyllinge- 
og kalkunfars kræver de nye patogenreduktionsstandarder 
mindst en reduktion i humane tilfælde af Salmonella med 
30 % . For kyllingeparteringer og kyllingefars er standarden 
designet til at opnå en reduktion på mindst 32 % for huma-
ne tilfælde af Campylobacter . Reduktionen fpr produkter 
med kalkunfars skønnes at være 19 %, fordi forekomsten 
for Campylobacter i kalkunfars allerede er lav, sagde FSIS . 
Forekomsten af patogene stiger, når kyllinger parteres . 
FSIS mener, at man ved at stramme standarderne for fjer-
kræfars og parteringer vil få mindre forurening og færre 
fødevarebårne sygdomme . Fjerkræparteringer tegner sig 
for 80 % af det fjerkræ, som sælges i detail . "I løbet af de 
seneste syv år har USDA indført strammere og mere stra-
tegiske fødevaresikkerhedsmæssige krav end nogensinde 
før for kød- og fjerkræprodukter" udtaler landbrugsminister 
Tom Vilsack sagde i en erklæring . "Vi har gjort fremskridt 
i moderniseringen alle aspekter af kontrollen af fødevare-
sikkerheden, fra selskabernes egen registreringer, mærk-
ningskrav, til den måde, vi udfører test i vores laboratorier .” 
"Disse nye standarder i kombination med større gennemsig-
tighed omkring den aktuelle status på  fjerkræselskabernes 
fødevaresikkerhed og bedre testprocedurer vil hjælpe med 
at forhindre titusindvis af fødevarebårne sygdomme hvert år, 
så vi når vores ’Healthy People 2020’ mål" tilføjede Vilsack . 
FSIS foreslog de nye standarder i 2015 og fulgte op med 
rutinemæssige prøveudtagning gennem hele året i stedet 
for tilfældige prøvetagninger flere dage i træk for at vurdere, 
hvor effektivt forarbejdningsvirksomhedernes håndterede 
Salmonella og Campylobacter . FSIS vil begynde at offent-
liggøre online hvilke forarbejdningsvirksomheder, som er 
bedre, lever op til eller ikke når de nye standarder, når for-
arbejdningsvirksomheder har gennemført et komplet sæt af 
test under de nye standarder .

Meatpoultry .com / jnl
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Brasilien eksport af kalkunkød nåede 
rekordhøjder i 2015
Den brasilianske eksport af kalkunkød steg med 5,9 % 
til 132 .900 tons i 2015, i henhold til Associação Brasi-
leira de Proteína Anima (ABPA) . Indtægterne fra denne 
eksport faldt dog med 13,2 % fra 2014 til 288,2 mio . $ 
(ca . 1,93 mia . kr .) .
I december 2015 eksporterede Brasilien 1 % mindre 
kalkunkød end samme periode i 2014 - 10 .600 tons til 
en værdi på 20,9 mio . $ (ca . 140 mio . kr .), hvilket var 
23,3 % mindre end i december 2014 .
"Eksporten af kalkunkød steg til rekordhøjder i 2015, 
især takket være de gode resultater i månederne fra 
april til august " sagde Francisco Turra, adm . direktør for 
ABPA .
De vigtigste destinationer for brasiliansk kalkunkød sid-
ste år var EU, der importerede 57 .100 tons, 10 % mere 
end i 2014 . 49 .400 tons sendt til Afrika, omkring 6 % 
mindre end året før . Andre lande i Amerika importere-
de15 .100 tons (et fald på 38 %) . Europa uden for EU 
importerede 7 .100 tons (en stigning på 29 %), Mellem-
østen 3,7 tons (et fald på 16 %) og Asien 313 tons (et 
fald på 25 %) .
Mest populære blandt kalkunprodukter, der eksporteres 
af Brasilien, er parteringer, der udgjorde 83 .400 tons, 
5,2 % mere end i det foregående år . Forarbejdede pro-
dukter steg 7,4 % til 49 .400 tons, og hele kalkuner faldt 
med 72 % på 64 tons .
ABPA har advaret om sandsynlige fremtidige stigninger 
i omkostningerne til produktion af fjerkræ og svin i Bra-
silien .
Ifølge Turra er årsagen stigende priser på majs og soja-
bønner i de regioner, hvor fjerkræ og svin er koncentre-
ret, på trods rigelige forsyninger i Midtvesten .
"Den første høst er utilstrækkelig til at opfylde den 
indenlandske efterspørgsel, især med den stærke eks-
port" har Turra forklaret . "Som et resultat er der mangel 
på disse råvarer, og omkostningerne til transport af 
yderligere råvarer til de fjerkræ- og svineproducerende 
områder er uoverkommelige ."
Alt afhænger af den anden afgrøde, sagde han og til-
føjede en advarsel om, at branchen kan blive nødt til at 

tage drastiske skridt for at støtte en fortsat produktion .
"Vi vil blive tvunget til at importere majs fra Paraguay og 
Argentina, hvor der kun er et begrænset overskud ."
Ifølge Turra har Brasiliens fjerkræ- og svineproducenter 
allerede nu stigende omkostninger til arbejdskraft, ener-
gi og brændstof .

wattagnet .com / jnl

Perdue lancerer økologisk kylling i food-
servicesektoren
Perdue Farms har lanceret Perdue Harvestland USDA 
Certified Organic Fresh and Frozen Chicken i deres Per-
due Foodservice division .
USDA Certified Organic betyder, at kyllingerne er 
opdrættet på friland certificerede økologiske bedrifter, 
fodret en økologisk foder af korn, der er fri for genetisk 
modificerede organismer (GMO'er), og uden animalske 
biprodukter, og at antibiotika aldrig er blevet anvendt . 
Denne nye lancering vil hjælpe kunderne, erklærede 
virksomheden, især fordi forbrugernes efterspørgsel 
efter økologisk producerede varer har vist tocifret vækst 
i de seneste år .
 "Vi er glade for at introducere et økologisk produkt til 
foodservicesektoren og vise vejen ved at levere produk-
ter, som forbrugerne har efterspurgt i årevis" siger Doug 
Wickman, vicepræsident for foodservice marketing 
og forretningsudvikling . "Vi har allerede modtaget stor 
feedback på Harvestland No Antibiotics Ever linje og 
ser frem til at arbejde med foodservicesektoren om at 
indføre Harvestland Organic Chicken til deres kunder . 
Økologiske produkter giver et klart defineret sæt af kraf-
tige menu-varianter, som forbrugerne ønsker og er villige 
til at betale mere for i dag ."
Perdue’s Harvestland Organic Frozen Chicken er tilgæn-
gelig over hele USA i følgende varianter: Hele kyllinger, 
udbenet bryst uden skind og udbenet lår uden skind . 
Harvestland Organic Fresh Chicken er tilgængelig i 
udvalgte markeder på Østkysten i de samme varianter .

wattagnet .com / jnl
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Mange smage i kylling
Kyllingens forskellige smag er blevet kortlagt af et eks-
pertpanel, og de slår hul på myten om, at kylling ikke 
smager af noget .
Testpanelet identificerede, at kylling er en velsmagende 
råvare, der blandt andet har antydninger af selleri, fer-
sken, karamel og paranød . Det kom et testpanel frem til, 
da de smagte på lår fra seks kyllinger . 
Ekspertpanelet kom også til den konklusion, at kylling 
har en meget lang og rig eftersmag med fyldige og dybe 
smage .
”Det er en almindelig opfattelse, at kylling ikke smager 
af noget, men denne test viser det modsatte . Ved at 
tilberede kyllingen og gemme den i saucer og krydderier, 
giver vi ofte ikke råvaren en chance for at tale for sig 
selv” siger Lars Peder Hedberg, grundlægger af White 
Guide og Tala Smak-projektet, i en pressemeddelelse .
Testen blev udført sidste efterår indenfor rammen af 
Tala Smak-projektet og er den første, man har lavet på 
kylling . Målet er at finde og systematisere forskellige 
smagsord og et nyt smagssprog, som alle kan bruge .
”Vi spiser jo mere svensk kylling - det er nyttigt, godt og 
klimavenligt . I Tala Smak-projektet øger vi vores viden 
om kyllingekød, hvordan det smager og hvilke råvarer, 
som kan forbedre smagen yderligere, ligesom det hjæl-
per til fortsat udvikling af produktet” siger Maria Donis, 
adm . direktør for Svensk Fågel .

Jordbruksaktuellt  / jnl

Lækkede tal viser stigning i brugen af 
antibiotika på fjerkræbedrifter i Storbri-
tannien
Brugen af et antibiotikum, der betragtes som "kritisk vig-
tige" for menneskers sundhed, nåede på trods af bran-
chens indsats for at indskrænke forbruget et foreløbigt 
højdepunkt på britiske fjerkræbesætninger i 2014, har 
lækkede tal afsløret .
The Bureau of Investigative Journalism, som rapportere-
de det, havde fået adgang til data fra British Fjerkræraad 
(BPC), der viser, at brugen af fluoroquinoloner er steget 
59 % i den seneste 12-måneders rapporteringsperiode .

Det svarer til, at der blev brugt 1 .126 kg af lægemidlet i 
2014, sammenlignet med 710 kg det foregående år .
Nyhedsbureauet anslår, at det betyder, at omkring 20 
mio . flere slagtekyllinger blev behandlet med antibiotika 
i løbet af året .
Rapporten, som også dukkede op i avisen The Inde-
pendent, citerede Coílín Nunan fra Alliance to Save our 
Antibiotics, der opfordrede til et øjeblikkeligt forbud og 
påpegede, at USA fjernede den type antibiotika fra fjer-
kræbesætninger i 2005 .
Og oppositionens skygge landbrugsminister Kerry 
McCarthy tilføjede, at regeringen ’nu må handle hurtigt 
for at sætte principperne om’ ansvarlig brug ’i praksis’ .
Veterinary Medicines Directorate (VMD), som har ansva-
ret for at overvåge antibiotikaforbruget, har erkendt, at 
deres nuværende metode til måling af antibiotikasalget 
snarere end forbruget ikke er præcis nok .
Til dette formål arbejder de allerede med de respektive 
husdyrsektorer om at begynde indsamle data for det 
faktiske forbrug på bedrifterne, på linje med andre euro-
pæiske lande .
BPC har indsamlet deres medlemmers brug af antimi-
krobielle stoffer siden 2012, og i 2014 delte de disse 
oplysninger med VMD . Det er den eneste sektor, der har 
gjort det til dato .
En talsmand tilføjede, at BPC havde skabt et antibio-
tikamanagementgruppe i 2011 for at arbejde med at 
nedbringe forbruget .
"BPC har taget en ledende rolle i at reducere brugen 
af antibiotika med særlig fokus på de antibiotika, som 
anses for at være af afgørende betydning for humanme-
dicinen .
"I 2011 tog BPC’s medlemmer beslutningen om at stop-
pe brugen af cephalosporiner; en handling, somVMD ser 
branchens bedste praksis . I 2013-2014 blev det totale 
forbrug antibiotika til produktionen af fjerkrækød redu-
ceret med 30 %" siger en talsmand .
Data for fjerkræbranchens brug af antimikrobielle midler 
i 2015 er ved at blive indsamlet, og det forventes, at 
BPC snart vil offentliggøre opdaterede tal .

Farmers Weekly / jnl
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ET ÆG OM DAGEN SKADER IKKE DIT HJERTE,  
KONKLUDERER UNDERSØGELSE 

Af Will Chu i foodnavigator .com 

At spise et æg om dagen eller et 
højt indtag af kolesterol ikke er 
forbundet med en øget risiko for 
et hjerteanfald, viser en ny under-
søgelse.

Resultaterne afliver myten om, at æg fører til øget risiko 
for hjerteanfald . Ifølge kostråd udarbejdet af Verdens-
sundhedsorganisationen (WHO) for den europæiske 
region, har 2-3 æg om ugen været acceptabelt i lande 
som Tyskland, Grækenland og Spanien .
Resultaterne fra denne undersøgelse tyder på, at en 
høj-kolesterol diæt eller indtag af æg ikke øger risiko-
en for hjertekarsygdomme, selv ikke i individer, der 
genetisk er disponerede for en større effekt af 
kolesterol på blodserummet .
Ernæringsanbefalinger på verdensplan har 
ikke længere begrænsninger på indtaget af 
kolesterol i kosten . Men for mennesker, der 
bærer genet for proteinet E type 4 allellen 
(apoE4), har effekten af kolesterol i kosten 
større betydning for niveaet af kolesterol i 
blodserummet .

Unik finsk befolkning
I Finland, hvor denne undersøgelse blev fore-
taget, er frekvensen af   apoE4 allellen, som er 
en arvelig variant, høj, og omkring 33 % af befolk-
ningen er bærere .
Undersøgelsen omfattede 1 .032 mænd i alderen 
42-60 år i perioden 1984-1989 som en del af Kuopio 
lschaemic Heart Disease Risk Factor Study, (KIHD) . 
Kolesterilindtaget i kosten blev vurderet med 4-dages 
madoptegnelser, og disse mænd havde ingen foregåen-
de indikationer på hjertekarsygdomme .
Under en opfølgning 21 år senere, havde 230 af mæn-
dene haft et hjerteanfald og 32,5 % af undersøgelsens 
deltagere var bærere af apoE4 .
Disse resultater var signifikante nok til at vise, at et højt 
indtag af kolesterol ikke var knyttet til hjertekarsygdom 

inden for den undersøgte gruppe eller for dem, der bar 
apoE4 allellen .
Og mere specifikt var det faktiske forbrug af æg ikke 
forbundet med en risiko for åreforkalkning .
Resultaterne var også ude af stand til at vise en sam-
menhæng mellem kostens indhold af kolesterol eller 
forbruget af æg med arterievæggen fortykkelse .
Undersøgelsen nævnte, at i den højeste kontrolgruppen, 
havde undersøgelsens deltagere et gennemsnitligt dag-
lig indtag af kolesterol i kosten på 520 mg svarende til 
gennemsnitligt ét æg om dagen . Forskerne var derfor 
ikke i stand til at generalisere resultaterne ud over disse 
betingelser i undersøgelsen .
”Der er kun lidt information om sammenhængen mellem 
kolesterolindtaget og risikoen for åreforkalkning (CAD) 

blandt dem med ApoE4 fænotype” siger forskerne .
”I almindelige populationer er virkningerne af 
kolesteroli kosten på kolesterolindholdet i blodet 

beskedne . Sammenhængen er dog stærkere 
hos dem med en E4-allel i ApoE-genet .”

Flere undersøgelser med æg
En undersøgelse foretaget i 2007 viste, at 
forbruget af 6 eller flere æg om ugen (gen-

nemsnit af 1 æg eller mere pr dag) ikke øgede 
risikoen for slagtilfælde og blodprop i hjernen . 
Men forskerne mente, at den øgede risiko for 
åreforkalkning forbundet med højere forbrug 

æg blandt diabetikere burde føre til yderligere 
undersøgelser .

Ligeledes fandt en undersøgelse af midaldrende japan-
ske mænd og kvinder, at når man tit spiste æg, op til 1 
æg om dagen, så var det ikke forbundet med en stigning 
i forekomsten af åreforkalkning i hjertet .
Personer, der ikke har tilstrækkelig kontrol med deres 
totale og LDL-kolesterol blev anbefalet at begrænse 
deres indtag af æggeblommer . Det samme blev anbe-
falet til diabetikere i Nurses’ Health Study and Health 
Professionals Follow-up study . Her steg risikoen for 
hjertesygdomme blandt mænd og kvinder med diabetes, 
der spiste en eller flere æg om dagen .

jnl
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SVENSK FÅGELS ØNSKELISTE TIL  
MIKAEL DAMBERG, SVENSK MINISTER  
FOR ØKONOMISK UDVIKLING OG INNOVATION

At have levende landdistrikter, skabe 
nye arbejdspladser og frem for alt til at 

producere god mad på en klimavenlig måde. Det 
er, hvad vi kyllingeproducenter og -virksomheder 
arbejder med hver dag. Men hvis vi skal kunne 
udvikle os, ønsker vi, at regeringen er lydhør over 
for det, vi virkelig har brug for. Da Mikael Dam-
berg, minister for økonomisk udvikling og innova-
tion, besøgte Washington i forbindelse med TTIP 
forhandlingerne overbragte Svensk Fågel derfor 
denne liste til ministeren. 

Tilpas levnedsmiddelstrategien til hver enkelt branche 
Hver fødevareproducerende branche har sine egne 
vilkår og udfordringer . Vi har vores, svineproducenter 
har deres ligesom mælkeproducenter og så videre . Der 
findes ingen hurtig løsning til at løse alle problemer for 
alle brancher . Regeringen må sætte sig ind i alle bran-
cher for at kunne udarbejde en strategi, der gør en reel 
forskel . 

Fortsæt med at fremføre den svenske model 
I EU diskuteres et forslag om at tillade dypning i eller 
oversprøjtning af slagtede kyllinger med peroxyeddikesy-
re, der er et antibakterielt kemikalie . En metode, der går 
helt imod den svenske model, som går ud på at have en 
sund og sikker kylling fra starten . Vi vil ikke acceptere 
en lavere standard for dyr og en dårligere hygiejne, men 
vi vil have høje krav, når det kommer til kvalitet og sik-
kerhed, selv på importerede fødevarer . 

Information om, hvorfor den svenske merværdi 
koster mere 
Der bør være tydeligere information til forbrugerne om 
svensk dyrevelfærd og biosikkerhedslovgivning samt om 
forskellene mellem Sverige og andre EU-lande . For at 
forbrugerne i højere grad vil være villige til at betale mere 
for svenske kvalitetsvarer, er de svenske myndigheder 
nødt til at forklare og beskrive, hvorfor loven er, som den 
er, og hvilke meromkostninger det indebærer i produk-
tionen . 

Høje udgifter til inspektion og prøvetagning på 
virksomhederne 
I dag finansierer branchen selv administrationen i for-
bindelse med overvågningsprogrammer og kontrol, som 
gennemføres for at give en bedre og mere sikker kylling . 
Forslaget til et nyt kontrolprogram øger omkostningerne 
hos landmanden, branchen og myndighederne i forbin-
delse med udvikling, admoinistration og anvendelse . 
Forslaget indeholder også større juridisk usikkerhed . 

Lette nybyggeri og nye teknologier i nye bygninger 
Dagens krav til VVM-ansøgning til nye kyllingestalde gør 
et nybyggeri til en både langvarig og kostbar proces . Fra 
det tidspunkt, du sender ansøgningen, til staldene er 
klar, tager det omkring 2-3 år . Det koster også omkring 
100 000 SEK (godt 80 .000 kr .) pr sag . Det betyder, 
at landmændene er tilbageholdende med at udvide 
og udvikle deres bedrift, hvilket igen fører til et mindre 
levende landdistrikt . Kravet om forudgående undersø-
gelse når en landmand ønsker at udskifte inventaret 
stopper også udviklingen af   eksisterende ældre stalde . 

Maria Donis, adm . direktør i Svensk Fågel, giver ønskelisten 

til Bjørn Lyrvall, svensk ambassadør i Washington, som 

modtager den vegne af Mikael Damberg, minister for øko-

nomisk udvikling og innovation .
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Risikoen er, at landmanden undlader udskifte inventaret, 
noget som blandt andet kan føre til dårligere ventilation 
hos dyrene . 

Investeringer og produktionsstøtte på lige vilkår 
Nogle regeringer i EU beskytter den indenlandske 
produktion, som igen fører til illoyal konkurrenceevne 
og pris dumping . Nogle virksomheder i EU modtager 
investeringsstøtte til landmændene og til virksomheden, 
men der er ingen øvre grænse for investerings- og pro-
duktionsstøtten . 

Enklere regler for iværksættere 
Vi har i årevis fremsat ønsker om regelforenklinger som 
et afgørende punkt for udviklingen af   vores branche . 
Desværre er udviklingen gået den forkerte vej . I stedet 
for en enklere hverdag har vi i stedet set øget admini-
stration . Formålet med regelforenklinger bør være, at 
det bliver bedre, både for besætningsejerne, men også 
for myndighederne . Og frem for alt for dyrene . Men de 
komplicerede regler hindrer innovation og forbedringer . 

Hjælp kommunerne at handle bedre ind 
Vi er afhængige af, at kommunerne forstår, hvordan de 
skaffe mad med kvalitet . Vi ved, at størstedelen af   de 

svenske forbrugere ønsker svensk kylling, når de køber 
ind . Men på skoler, hospitaler og plejehjem, er det kom-
munen, der bestemmer, hvad der serveres . Desværre 
er kompetencen alt for lav, når det gælde de krav, som 
kan stilles og frem for alt, hvordan disse krav derefter 
bliver fulgt op . Resultatet er, at selvom kommunen sæt-
ter skrappere krav, så glemmer de at kontrollere, om 
kravene opfyldes, og importeret kylling vælter ind i den 
offentlige sektor . Der er brug for en større indsats med 
uddannelses og skrappere krav til opfølgning af offentli-
ge indkøb . 

Bedre uddannelse af inspektører 
Uddannelseskravene til kyllingeproducenterne er eks-
tremt høje, og man skal have en meget bred kompe-
tence indenfor alle aspekter af husdyrproduktionen . 
Dette hilser vi velkomment, fordi vores branche bliver 
mere specialiseret, og vi skal have nøje kontrol på vores 
produktion . Men vi kræver også, at Jordbruksverket og 
Länsstyrelsens medarbejdere og kontrollanter har lige så 
stor viden som os . I dag er kompetencen skræmmende 
lav hos de personer, der forventes at kontrollere, at vi 
producerer efter de krav, som er gældende .

Svensk Fågel / jnl

Stærk stigning i antallet af slagtede  
kyllinger i Sverige
Den øgede efterspørgsel efter hvidt kød slår igennem på 
den svenske slagtestatistik for 2015 . Også ægprodukti-
onen steg kraftigt, mens mælkeproduktionen faldt . Det 
viser de seneste statistikker fra Jordbruksverket .
De årlige statistikker for slagtning og indvejninger viser, 
at slagtninger af fjerkræ steg i 2015 . 
Der blev slagtet 142 .800 tons fjerkræ, herunder kylling, 
høns og kalkun, og kylling udgør ca . 95 % efter vægt . 

Dette er en stigning på 7 % sammenlignet med 2014, 
og med 19 % i forhold til 2010 .
Også produktionen af æg steg, og i 2015 blev der 
leveret 105 .800 tons til Svenska Äggs medlemsvirk-
somheder, hvilket er en stigning på 6 % sammenlignet 
med 2014 og 23 % i forhold til 2010 . Svenska Äggs 
medlemsvirksomheder skønnes at have øget deres mar-
kedsandel fra 77 % til 82 % mellem 2011 og 2014 .

Land Lantbrug & Skogsland  / jnl
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Eksperter: Mavesår, svidninger og hud-
skader er udbredte.

 
Før de bliver til kødpålæg og brystfileter i butikken, har 
mange kalkuner haft en smertefuld vej til slagteriet, viser 
ny rapport .
Mange af dem går faktisk i fugtigt og til dels ætsende 
strøelse i produktionsanlæggene, hvor de desuden går 
tæt, og pladsen er trang . Resultatet er, at kalkunerne 
udvikler alvorlige hudskader, såsom bylder og sår på 
både bryst og fødder .
Det fremgår af en ekspertrapport, der blev offentliggjort 
den 15 . februar af Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
(VKM) . Her peger veterinærer og andre eksperter på en 
række problemer i norsk kalkunproduktion:
 – Sår og hudlæsioner er udbredt hos dyrene . Tilsyn 

udført af Mattilsynet mellem 2009 og 2013 viste, at 
næsten 40 % af de undersøgte kalkuner havde alvor-
lige skader på trædepuderne .

 – I et andet tilsynsprojekt blev der fundet skader på 
trædepuderne i alle flokke, som blev undersøgt, og 
13 % af flokkene faldt i den dårligste kategori .

Kalkunfødder med det Mattilsynet beskriver som ’grove ska-

der .  Trædepuderne har åbne kødsår, og foder til højre er klart 

hævet . Foto: Mattilsynet .

Snavs og fugt

Ifølge en nylig rapport har hele 40 % af norske kalkuner 

smertefulde sårskader af denne art på fødder og bryst, når de 

ankommer til slagteriet . Foto: Mattilsynet .

Grunden til, at kalkuner får sår, er slet og ret, at 
savsmulden, som de går i, bliver for fugtigt . Den ’forure-
nea’ af foderrester, fæces og fjerrester, og bliver fugtig 
og ætsende, hvis ikke varmen og ventilationen i stalden 
er godt nok .
Trædepuderne bliver til sår, fordi kalkunerne står og går i 
savsmulden hele tiden - bryst, fordi kalkuner er store og 
tunge og ofte hviler på brystet .

Regeringen har gjort det muligt at have dobbelt så stor produk-

tion af   slagtekalkuner uden licens . Mange har lidt plads - og 

næsten ingen har siddepinde eller andre muligheder for at 

bevæge sig naturligt, mener eksperter . Foto: Dyrevernalliansen . 
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Ligger i deres egen afføring
”Klimaet i disse huse er simpelt-
hen ikke godt nok . Strøelsen, 
som fuglene går på, holdes ikke 
tørt nok, og dermed udvikler 
dyrene skader” siger Kristian 
Hoel .
Han er en dyrlæge og medlem 
af ekspertgruppen for dyresund-
hed og dyrevelfærd i VKM, bag 
rapporten .

Dyrlæge Kristian Hoel er en af   flere eksperter, der har kigget 

på dyrevelfærden i den norske kalkunproduktion . Foto: Frederik 

Solstad, VG .

Lev Kleveland fra Dyrevernalliansen siger det mindre 
diplomatisk:
”Disse dyr er avlet til at få et meget stort brystparti, så 
de ligger meget ned . Og de ligger i deres egen afføring . 
Ligger de på afføringen fra 12 .000 kalkuner, som er det 
antal, der ofte er i et hus, får de sår . Det ved alle, der 
har haft småbørn med ble-sår . Dette er smertefuldt for 
dyrene, og sådan vil vi ikke have det .

”Vi har påpeget dette i flere år, og nu har vi det sort på hvidt” 

siger Liv Kleveland fra Dyrevernalliansen om den nye eksper-

trapport . Foto: Marius Knutsen, VG .

Får svidninger
Heller ikke Mattilsynet lægger skjul på problemet:
”Vores inspektører rapporterer store dyrevelfærdsmæs-
sige udfordringer i nutidens driftsformer” skriver de i et 
brev til VKM . I brevet skriver de, at ’svidninger hos kal-
kuner er et udbredt problem’ .
 
Ekspertrapporten fremhæver også en række 
andre problemer:
Høj belægning i kalkunproduktionen . Dårlig luftkvalitet . 
Mangel på stimuli og få bevægelsesmuligheder (f .eks . 
siddepinde) . Tilsammen udgør dette en fare for dyrevel-
færden - men her har ekspertudvalget for få tilgængeli-
ge data til at give et fuldstændig ’dom’ over forholdene .

Det er fuldt lovlig
Hoel understreger, at de færreste af landmændene 
overtræder reglerne - skaderne på dyrene opstår, selv 
om producenterne har deres på det tørre land:
”Og det er ikke godt . At landmænd i og for sig følger 
reglerne for hold af kalkuner, og så bliver resultatet alli-
gevel så dårlig .”
”Hvad vil det sige om reglerne?”
”Det viser, at der er behov for at gøre noget . Sandsynlig-
vis er der brug for mere detaljerede krav for at mindske 
risikoen, på linje med de krav, der gælder for slagtekyl-
linger . Der er det blandt andet reguleret, hvor mange dyr 
du har lov til at have baseret på, hvor gode trædepude-
score, du har .” ›››

 

Kalkunkyllinger er små i starten, men vokser hurtigt store og tunge 

i løbet af tiden i norsk kalkunhus . Der lever de typisk i 12 til 19 uger 

– længere end en kylling – før de ender hos slagteren . Foto: VKM
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”Hvorfor er reglerne slappere for kalkuner end 
kyllinger?”
”Det har nok først og fremmest med omfanget at gøre . 
Det er godt 60-70 kalkunproducenter i Norge, så der er 
ikke så mange . Til sammenligning er der over 600 slag-
tekyllingeproducenter . Så kalkun er nok gået lidt under 
radaren” siger Hoel .

Fordoblet maksimumgrænse
Det produceres årligt mellem 1 og 1,3 mio . kalkuner i 
Norge . Årsagen til, at velfærden for disse dyr nu er sat 
under lup, er, at regeringen har fordoblet maksimum-
grænsen for, hvor mange kalkuner man har lov til at 
producere uden koncession . I forbindelse med dette bad 
Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet undersø-
ge, om der var behov for tiltag for at sikre, at dyrene sta-
dig har det godt . Det er dette, VKM nu har set nærmere 
på . ”Vi har påpeget dette i flere år, og nu har vi det sort 
på hvidt . Det skal være langt bedre at være kalkun i Nor-
ge” siger Lev Kleveland fra Dyrevernalliansen .

Sund, hvidt kød?
Hun minder om det paradoksale 
i, at mange forbrugere normalt 
forbinder kalkun og andet hvidt 
kød med noget sundt og posi-
tivt .
 
Dyrlæge Siri Martinsen i NOAH . 

Foto: Bente Isefjær / NOAH .

”Men realiteten er jo, at mange af disse dyr har haft et 
dårligt liv . Nu bør mere producenter skifte til sundere 
racer, som ikke er avlet til at vokse så ekstremt hurtigt 
- så får forbrugerne mulighed for at vælge kalkuner, 
der har haft bedre . Dyrlæge og leder i dyreværnsorga-
nisation NOAH, Siri Martinsen, minder om, at kalkuner 
oprindelig er skabt til helt andre forhold: ”Dette er den 
oprindelige vilde skovfugle, der flyver i flokke, i deres 
oprindelige levesteder, men efterhånden som vi har avlet 
dem til kødproduktion, så er det blevet umuligt for dem 
at gøre noget så naturligt for dem som at flyve . De er 

simpelthen for store og tunge . Og så har de desuden 
disse smertefulde fodbylder og sår . Avlen er i strid med 
dyreværnsloven” siger Martinsen .

Overvejer ændringer
Animalia - brancheforening for kød- og ægproducenter 
i Norge - svarer på kritikken: ”Laver norske kalkunpro-
ducenter simpelthen et for dårligt stykke arbejde med at 
holde strøelsen tør, så dyrene ikke får sår?”
”Norske kalkunproducenter er seriøse og kyndige land-
mænd, der er optaget af at skabe et godt miljø for dyre-
ne, og som konstant arbejder på at blive bedre, også i 
forhold til fodsundhed . Reglerne for hold af kalkuner er 
ikke så detaljerede . Hvis Mattilsynet ønsker at udvikle et 
mere detaljeret regelsæt, stiller branchen sig positivt til 
dette . Branchen har selv identificeret visse udfordringer 
og arbejde med disse i en separat handlingsplan . Et sær-
skilt velfærdsprogram for kalkuner er også under udar-
bejdelse, siger specialrådgiver Marlene Furnes Bagley fra 
Helsetjenesten for fjørfe . ”Rapporten fremhæver også 
andre problemer, som at dyrene går tæt, dårlig luftkvalitet 
og mangel på bevægelsesmuligheder, f .eks . siddepinde . 
Bør siddepinde ikke være et minimum i et hus fuldt af 
kalkuner?” ”Det er kun i de sidste dage før slagtning, det 
begynder at blive trangt i kalkunhuset . Størstedelen af 
kalkunens liv har den masser af plads til at bevæge sig 
på . VKM rapporten mener, at der ikke er tilstrækkelig 
viden om, hvad siddepinde betyder for velfærden for kal-
kuner . Forsøg har vist, at det kun er, når kalkunen er lille, 
at den foretrækker ar bruge siddepinde .” ”Dyreværnsor-
ganisationerne er stærkt kritiske og mener, at dyrenes 
naturlige adfærd og bevægelsesbehov ikke bliver tilgode-
set?” ”Adfærdsbehovet varierer mellem arterne . Vi ved, 
at hvis kalkuner får legetøj at beskæftige sig med, viser 
de mindre interesse for dette end slagtekyllinger . Men ny 
viden kommer til, og branchen følger med i forskningen 
omkring dette .” Nu skal Mattilsynet vurdere, om der er 
behov for ændringer i reglerne for produktion af kalkuner .

VG / jnl

Hele rapporten på 74 sider VKM Report 2016:03 ’Risk asses-

sment on welfare in turkeys’ kan fås ved henvendelse til sekre-

tariatet .
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