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Nyt anlæg til anaerob forgasning skal 
hjælpe med at løse Nordirlands problem 
med fjerkrægødning
En nyt anlæg til anaerob forgasning vil blive bygget i 
Irland for at hjælpe med til at forarbejde fjerkrægødning 
fra Nordirland . Det sker med hjælp et lån fra regeringen 
på 10 mio . £ (ca . 95,7 mio . kr .) .
Den nordirske regering lancerede deres Sustainable Use 
of Poultry Litter projekt i 2012 med det formål at finde 
løsninger på landets problemer med fjerkrægødning .
Der produceres omkring 275 .000 tons fjerkrægødning 
om året, men kun en lille del kan spredes på markerne 
af frygt for fosforforurening .
Branchen har store planer om ekspansion, og Moy Park 
meddelte i 2013, at de ville bygge op til 400 nye fjer-
kræstalde i landet .
Som sådan har den decentrale regering afsat 15- 20 
mio . £ (ca . 143-190 mio . kr .) til at finde bæredygtige 
måder at håndtere det voksende gødnings problem . Af 
seks indledende bud er dette det første til at få finansie-
ring .
Glenmore projektet vil være baseret i Ballybofey, Done-
gal County . Det har byggetilladelse og miljøtilladelser på 
plads, og det vil få et lån på 9,3 mio . £ (ca . 89 mio . kr .) 
fra regeringen .
Anlægget vil blive bygget af Williams Industrial Services, 
en specialiseret virksomhed fra Mallusk i Antrim County .
De samlede byggeomkostninger forventes at blive på 
omkring 23 mio . £ (ca . 220 mio . kr .), og anlægget er 
planlagt til at begynde at tage gødning fra marts 2017 .
Når anlægget er i drift, forventes det at tage op til 
25 .000 tons fjerkrægødning fra Nordirland og produce-
re næsten 4 MW elektricitet fra vedvarende energikilder .
Nordirlands erhvervsminister, Jonathan Bell, sagde: 
"Fjerkrækødsektoren er en væsentlig bidragyder til den 
lokale økonomi, men den gødning, som sektoren produ-
cerer, præsenterer en betydelig miljømæssig udfordring, 
som kunne sætte væksten i sektoren i fare” .
Landbrugsminister Michelle O'Neill tilføjede: "Vi er for-
pligtet til at hjælpe vores fødevaresektor til at vokse på 
måder, der er kommercielt og miljømæssigt bæredygti-
ge . Der arbejder 6 .000 mennesker i fjerkræsektoren, så 

det har været en topprioritet for min afdeling at finde nye 
måder at bruge fjerkrægødningen på . Sådanne innovati-
ve og bæredygtige processer vil gøre det muligt for sek-
toren at blomstre og opfylde kravene i EU’s nitratdirektiv 
og vandrammedirektiv ."

Farmers Weekly / jnl

Kronfågel etablerer sig i Sydsverige
For omkring fem år siden lukkede Kronfågel sin sidste 
fabrik i Kristianstad og flyttede alt til slagteriet i Valla 
uden Katrineholm . Men nu er det tid til at vende tilbage 
til det sydlige Sverige .
Interessen for svensk kylling stiger hele tiden, og som 
et skridt i den retning vil Kronfågel nu genetablere sig 
udenfor Kristianstad . I løbet af de seneste fire år har 
Kronfågel øget slagtningerne år efter år fra 36 til 50 
mio . kyllinger .
Det første skridt i den nye plan er at vurdere muligheder-
ne for at nå en årlig kapacitet på 20 mio . kyllinger i de 
nye lokaler i Karpalund, nordvest for Kristianstad . Loka-
lerne skal man slagte, partere og forædle kyllingerne .
Scandi Standard, der ejer Kronfågel, mener, at den nye 
virksomhed i Skåne er strategisk på flere måder . Ikke 
blot kommer man tættere på de slagtekyllingeproducen-
terne i det sydlige Sverige, men samtidig reducerer man 
miljøbelastningen og øger dyrevelfærden, fordi transpor-
tafstandene bliver kortere . Etableringen åbner også op 
for flere nye kyllingeproducenter i det sydlige Sverige .
Lejekontrakten med Säljfast er på 20 år, og lokalerne er 
på 13 .000 m2 . Frank Arnesson, adm . direktør for Sälj-
fas, er tilfreds med sin nye lejer .
”Det betyder meget for udviklingen af vores virksomhed, 
men endnu mere for Kristianstad Kommunes udvikling til 
få så mange arbejdspladser tilbage i fødevarebranchen . 
Jeg er glad for, at vores samarbejde med kommunen 
fungerer så godt” siger han til Kristianstad .se

Jordbruksaktuellt / jnl



16

RAPPORT FRA IPC-MØDET I ABU DHABI
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2016

I arrangementet i Abu Dhabi fra den 
17. til 19. februar deltog cirka 80 delta-
gere fra 17 lande.

Jim Sumner bød velkommen og 
fortalte om udfordringerne med at få 
godkendt indlægsholderne .
De lokale myndigheder skulle godken-
de alle indlægsholderne på forhånd, 
men det ville de ikke, så mødet måtte 

afholdes med uformelle samtaler og diskussionsledere 
– der var dog ikke den store forskel fra tidligere møder . 
Det lykkedes dog at få alle godkendelser på plads i løbet 
af den første mødedag .
Jim Sumner oplyste, at Frankrig er nyt landemedlem af 
IPC, ligesom der var en række nye associerede med-
lemmer, herunder Sanovo fra Danmark .

Mohammed Badri fra Emirates Stan-
dardization and Metrology Authority 
havde et indlæg om et globalt halal 
mærke . Han sagde, at det er muligt at 
have et fælles mærke, men der er sto-
re udfordringer . Nu er der alt for man-

ge mærker, og alt andet end fødevarer mærkes også 
som halal, finans, rejser, mode, kosmetik, medier, mm .

Der er mange forskellige halal mærker .

Mohammed Badri slog fast, at det ikke er halal, hvis 
dyret ikke er behandlet humant, men hygiejne er det vig-
tigste, samt at der ikke er noget halal, der er bedre end 
noget andet .

Han argumenterede for en standard, der kunne kon-
trolleres og godkendes af andre . De er ved at opbygge 
IHAF (International Halal Accreditation Forum), der er 
en overbygning på de nuværende certificeringsmyndig-
heder .
Ansvaret for at overholde reglerne omkring et mærke 
bør ligge hos dem, der bruger mærket og ikke hos certi-
ficeringsorganet eller myndighederne, som har godkendt 
mærket .
Hvis bedøvelse ikke slår ihjel er det i orden, for dyrene 
skal være levende ved slagtning .
Mohammed Badri sluttede med at fastslå, at alt er halal, 
hvis det ikke specifikt er omtalt som andet i Koranen .

Ahmad Khalifa fra myndighederne 
i Forenede arabiske Emirater (UAE) 
fortalte om kravene til fødevarer, der 
importeres eller reeksporteres .
De har ansvaret for at inspicere alle 
importerede fødevarer til lokalt forbrug 

eller til reeksport, hvad enten de kommer med flys, skib 
eller over land .
De udstedte næsten 90 .000 certifikater i 2015, og de 
inspicerer over 450 .000 fødevarer om året .
70 % af importen til UAE kommer gennem havnen i Abu 
Dhabi .
Importøren skal kunne dokumentere, at produkterne er 
halal-godkendte af den rette islamiske organisation i 
produktionslandet .
Først kontrolleres papirerne og så kontrolleres varerne 
fysisk, dernæst mærkningen på varerne, og de skal 
også være på arabisk .
De tillader kun 3 dages holdbarhed på fersk fjerkrækød, 
men i emiratet Dubai må de gerne sælge optøede frosne 
varer som ferske .

Pierre Gratacous, indkøbschef for 
friske produkter for Carrefour i Mel-
lemøsten, fortalte om, hvordan de ind-
køber og handler med fjerkrækød .
Han fortalte om Carrefour i Mellem-
østen og Nordafrika, hvor:
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 – 97 % af fersk fjerkræ er kylling, og alt kommer fra 
lokale producenter .

 – Af fersk kyllingekød sælges 42 % som hele kyllinger, 
mens 58 % er parteringer

 – 87 % af frosent fjerkræ er kylling og indmad
 – Af frossent kyllingekød sælges 48,5 % som hele kyl-

linger, mens 51,5 % er parteringer
 – 72 % af de frosne kyllinger importeres fra Brasilien .
 – Af fjerkrækød sælges 70 % frossen og 30 % fersk .

De sælger mange små kyllinger .

Fordelingen af salget af fersk kyllingekød hos Carrefour i AUE . 

De 22 % brystkød er optøet, men sælges som fersk .

Gennemsnitspris på hele kyllinger er 19,90 AED (ca . 
36,15 kr .) pr kg .
Omsætning i fjerkræ er 8,6 mio . AED (15,6 mio . kr .) i 
2015 .
De sælger optøet fjerkræ som fersk i UAE .
Der er ikke den store forskel på lokale ferske produkter 
og importerede frosne, men der produceres ikke til-
strækkeligt lokalt, og 90 % af deres leverancer kommer 
fra én leverandør, som har svært ved at levere de nød-
vendige mængder til deres 60 butikker i UAE . 
Slagtekapaciteten i UAE er på 15-20 .000 kyllinger om 
dagen, så de mangler tit kyllinger .
Specialkyllinger, frilands, økologiske, majsfodrede, står for 
1,2 % af salget, og her er prisen op til 4 gange højere .
Hvad angår æg, så er 80 % lokalt producerede . Ome-
ga-3 er vigtigt, og de sælger ingen ægprodukter i Carre-
four i UAE . (Se billeder på de næste sider) .

Nacif Rihani fra FAO’s subregionale 
kontor for landene i Gulf Cooperation 
Council (GCC) og Yemen (landene på 
den arabiske halvø) fortalte om udvik-
lingen i fjerkræsektoren i området . 
Inden 2020 vil udviklingslandene stå 

for mere end halvdelen af den globale kødproduktion 
inkl . fjerkrækød, og for en endnu større andel af den 
totale produktion af æg .

Udviklingen i produktionen af fjerkrækød . Kilde FAOSTAT .

Udviklingen i produktionen af æg . Kilde FAOSTAT .

Forbruget af æg og fjerkrækød er også større i udvik-
lingslandene end i udviklede lande .
Nacif Rihani slog endnu en gang fast, at højere indkom-
ster giver større efterspørgsel på kød .
 ›››
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Stort udvalg af ferske kyllingeprodukter i Carrefour  

i Abu Dhabi.

500 g ferske kyllingefødder  

til 4,25 AED (ca. 7,75 kr.).

Frosne brasilianske kyllinger fra 1.200, 1.100, 1.000 og 

til 800 g til 14,35; 13,75; 12,00 og 9,60 AED (ca. 26,05; 

25,00; 21,80 og 12,00 kr.).

500 g ferske lår fra kyllinger, der ikke er opdrættet i 

bure, til 15,00 AED (ca. 27,25 kr.).

Ferske hele kyllinger på 500 g, 600 og 700 g til 15,00; 

18,00 og 21,00 AED (ca. 27,25; 32,70 og 38,15 kr.).

10 x 800 g frosne brasilianske kyllinger til 96,00 AED 

(ca. 174,35 kr.).
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Stort udvalg af æg hos Carrefour  

i Abu Dhabi .

6 stk . lokalt producerede omega-3 æg til 7,90 AED  

(ca . 14,35 kr .) .

15 stk . lokalt producerede økologiske æg til 23,90 AED 

(ca . 43,40 kr .) .

30 stk . lokalt producerede æg til 17,90 AED  

(ca . 32,50 kr .) .

6 stk . franske omega-3 skrabeæg til 13,90 AED  

(ca . 25,25 kr .) .

6 stk . franske økologiske æg til 14,25 AED  

(ca . 25,90 kr .) .
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Antallet af produktionsdyr i regionen steg med 25 % 
fra 1993 til 2013, men det globalt steg med 16 %, men 
regionen importerer både foder og fødevarer .
Fjerkræ produceres i regionen med importeret foder, og 
fjerkræs betydning vokser .
FAO hjælper landene med at bekæmpe antibiotikaresi-
stens . 
FAO anbefaler nu i Codex, at man ikke anvender anti-
biotiske vækstfremmere, men de har ikke gjort noget 
endnu .

Afrapportering fra IPC’s arbejdsgrupper

Sulivan (Sula) Alves fra Brasilien gav 
en opdatering på arbejdet med OIE .
Der diskuteres fortsat bedøvelse af 
kyllinger i vandbad . OIE har lavet nog-
le anbefalinger ved brug af elektrisk 
bedøvelse, men disse anbefalinger 

giver blodsprægninger i kødet, især i brystkødet, og i 
nogle tilfælde brækkede vinger og ben .
Strømstyrken og frekvensen synes også at slå dyrene 
ihjel, og det er bl .a . imod halal standarderne .
IPC har udarbejdet et nyt skema, der er en guideline .

Kevin Lovell fra Sydafrika fortalte om 
arbejdet med dyrevelfærd og sundhed .
Gruppen arbejder kun med forhold for 
levende dyr, og de arbejder ud fra de 5 
friheder for dyrevelfærd og ud fra godt 
landmandskab .

Der ses på højpategene typer af fugleinfluenza (HPAI) 
og anmeldepligtige typer (notifiable AI), og hvad er et 
godt overvågningsprogram . Her er biosikkerhed i fokus .
Kevin Lovell fortalte, at gruppen også havde diskuteret 
en eventuel vaccination mod HPAI .
Det reagerede amerikanerne kraftigt imod, og de sagde, 
at det vil koste 18 % af produktionen i USA, fordi en 
række eksportmarkeder vil lukke for amerikansk import .
Kevin Lovell svarede, at i lyset af den store udbredelse 
af fugleinfluenza var man nødt til at se på alle mulighe-
der, og at et vel gennemført vaccinationsprogram måske 

engang i fremtiden kunne være en mulighed i nogle lan-
de, samt at det jo ikke kostede nogle eksportmarkeder 
at se på alle muligheder .

Shelley McKee fra USA fortalte om 
arbejdet med forarbejdning og fødeva-
resikkerhed .
Gruppen havde set på, hvilke regler der 
er for import med hensyn til Salmonella 
og Campylobacter, for der er forskelle i 

reglerne fra land til land .
Gruppen havde også set på, hvordan man tester hen-
holdsvis ferske og frosne produkter .
USA har ikke regler for rå produkter, for de vil jo blive 
videreforarbejdet ved høj temperatur, og hun synes 
personligt ikke, at rå produkter burde kunne afvises på 
grund af salmonella og campylobacter, for de ville jo blive 
varmebehandlet inden, de blev serveret .
Hun påpegede også, at der er god dokumentation for 
brugen af diverse kemikalier til at desinficere slagtekrop-
pene, hvilket ville løse mange problemer .
Hun understregede, at amerikanerne har lært en masse 
om biosikkerhed i løbet af det sidste år . De havde troet, 
at deres biosikkerhed var helt i top, men udbruddene af 
fugleinfluenza i 2015havde vist noget andet .
Gruppen havde også diskuteret begrebet antibiotikafri, og 
hvad det betyder, for i USA opfattes coccidiostatika som 
antibiotika . I gruppen var der enighed om, at syge dyr bør 
behandles af hensyn til dyrevelfærden . Shelley McKee 
sluttede med at fortælle, at gruppen havde diskuteret 
omfanget af antibiotikaresistens, og der er tilsyneladende 
en større forekomst på hospitaler end i primærprodukti-
onen, og hun opfordrede til, at der blev igangsat under-
søgelser af, hvor meget brugen af antibiotika i landbruget 
bidrager til antibiotikaresistens hos mennesker .

Anne-Marie Neeteson fra Holland 
fortalte om arbejdet med miljø og 
bæredygtighed .
Hun fortalte, at man i FAO arbejder ud 
fra Brundtland definitionen:
 ›››
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”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som 
opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare.”
I regi af FAO bliver der arbejdet meget med Life Cycle 
Assessment – livscyklusanalyser, og om hvordan fjerkræ 
kan gøre en forskel 

Adriana Navarro fra Colombia for-
talte om arbejdet med marketing og 
forbrug .
Gruppen foreslog, at man prøvede at 
alt information fra de enkelte lande, så 
man kunne dele viden om hvilket tiltag, 

der virker, og hvilke sager, der er fokus på .  
I Brasilien troede 72 % af de adspurgte for 3 år siden, 
at man brugte hormoner i produktionen, nu er det ved 
oplysningskampagner nået ned på 31 % . 

Nan-Dirk Mulder fra Rabobank fortal-
te om udsigterne for 2016 .
Der er udfordringer med fugleinfluenza 
på store markeder .
Der er udsigt til stabile foderpriser i 
2015 og 2016 på globalt plan, men 

med regionale/nationale udsving . Foderpriserne har 
været stigende i Sydafrika, Brasilien og Indien . I Brasili-
en især fordi eksporten har steget så meget, at der har 
været mangel lokalt .
Rabobank forventer lille mangel på foder i Kina senere 
på året .
Nan-Dirk Mulder fortalte, at udenfor Kina stiger for-
bruget af kyllingekød og æg, mens der i Kina er et fald 
i forbruget af kyllingekød og kun en minimal stigning i 
forbruget af æg . I Kina handler det om tillid til kyllinge-
produktionen .
Specielt i Mellemøsten stiger forbruget af kyllingekød, 
og der er en stor udvikling i priserne på kyllingeparterin-
ger – lår falder, mens fødder stiger . Væksten er nu størst 
i Sydasien, Indien, Indonesien mm, men produktionen 
forventes at falde i Kina, bl .a . fordi de mangler forældre-
dyr – kun 700 .000 forældredyt blev importeret i 2015 .

Manglende tillid til fødevaresikkerheden betyder meget 
for salget .
I Nordvesteuropa ændrer dyrevelfærd landskabet, og 
supermarkederne bestemmer .
Standardkyllinger flytter til Østeuropa, mens der er høje-
re krav i Vesteuropa .
I Rusland vokser produktionen efter sanktionerne blev 
indført, og Rusland er nu 95 % selvforsynende, men 
markedet vokser stadig, fordi forbrugerne køber billigere 
kød .
Rusland begynder at eksportere, og russerne er konkur-
rencedygtige på grund af fald i valutaen . ›››

Langsommere vækst på de globale markeder for kø . Kina opfø-

rer sig markant anderledens .

Produktionen af fjerkrækød stiger i alle regioner, men mest i 

Østeuropa og Syd(øst)asien .
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I USA steg forbruget af fjerkrækød med 7 % i 2015, 
mens eksporten faldt med 10 % .
Nye udbrud af fugleinfluenza kan ændre meget .
Brasilien har en unik position, fordi de åbner stadig flere 
markeder, og med realens fald er de meget konkurren-
cedygtige . Eksporten steg 6 % i 2015 .
Brasilien har også eksporteret meget korn, så de lokale 
foderpriser har været stigende .
Produktionen i Tyrkiet er vokset meget .
Der importres 2,5 mio . tons fjerkrækød til Mellemøsten 
og Nordafrika, og man ønsker man større lokal produk-
tion .
Tyrkiet er eneste eksportør .
Nu er der interesse for at investere i Afrika, og markedet 
vokser stærkt på både fjerkrækød og æg .
En stadig stigende middelklasse køber mere, og der 
kommer flere supermarkeder .
Nan-Dirk Mulder pegede på følgende muligheder og 
tendenser for de kommende år:
Produktionen af premium kyllinger, hvor dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed er i fokus, vil stige på nogle marke-
der, specielt i de udviklede lande .
Produktion til lokalt forbrug stiger meget mere end pro-
duktion til eksport .
Et eller to lande dominerer eksporten indenfor de enkelte 
kategorier, men nye lande er på vej på eksportmarkeder .
Importørerne i Japan har mistet tilliden til de kinesiske 
leverandører .
Kina og lande i Mellemøsten opkøber landbrugsland i 
andre dele af verden .
Afrika vil blive det næste store marked .
Udsving i valutakurserne betyder rigtigt meget .

Mohammad Ala fra McDonald’s I 
UAE fortalte om forbrugerkrav, private 
standarder og deres forsyningskæde .
McDonald’s har fået ny struktur, og de 
har 70 mio . gæster om dagen .
Fødevaresikkerhed, kvalitet, bæredyg-

tighed, indkøb er i fokus .
Kerneprodukterne udgør nok 90 % af omsætningen - 
burger, nuggets, menuer, drikkevarer osv .

I Mellemøsten og Asien udgør udbringning op imod 25 
% af salget, og i USA er 60 % af salget drive through .
McDonald’s har 16 globale leverandører + 1 .200 lokale 
leverandører, og McDonald’s køber ind for 30 mia . $ 
(godt 200 mia . kr .) . McDonald’s ønsker mindst 2 leve-
randører, og lokale leverandører er måske ikke altid 
sagen . I Mellemøsten står kylling for 65 % af salget hos 
McDonald’s .
I Dubai omdanner de den brugte køkkenolie til diesel, 
som deres biler kører på .
Næsen alle spørgsmål på deres hjemmeside er om pro-
tein – kød, kylling og æg, og forbrugerne stoler ikke på 
store globale selskaber .
Mohammad Ala sluttede med at sige, at alternative æg 
indføres ikke overalt på en gang, og nogle steder sker 
det nok aldrig, Det samme vil gælde for antibiotika-frie 
kyllinger .

Forbrugerne stoler ikke på globale selskaber .

Guillermo Zavala, der er tidligere 
olympisk svømmer fra Mexico og nu 
er ansat hos USAPEEC og Animal 
Health International, gav en opdatering 
på fugleinfluenzasituationen .
Guillermo Zavala, at fugleinfluenzavirus 

opdeles efter nogle overflade proteiner, hemagglutinin 
og neuraminidase . 
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Der har hidtil været 16 hemagglutinin, som navngives 
H1-H16, men der er inden for de sidste par år fundet to 
nye hemagglutinin, H17 og H18, i flagremus i Guatema-
la .
Der er 9 neuraminidase, som navngives N1-N9 
Alle H5 og H7 giver anledning til bekymring, for de 
lavpatogene typer har potentialet til at mutere og blive 
højpatogene
Mexico havde udbrud af fugleinfluenza i 1990’erne, og 
de begyndte at vaccinere, og de er ikke stoppet .
Alle æglæggere, forældredyr og bedsteforældredyr vac-
cineres flere gange
Det samme gør man i Nicaragua og Guatemala .
Globalt har der været rigtigt mange udbrud de seneste 
år, og det synes ude af kontrol .
En lavpatogentype kan give dødeligheder fra næsten 
ingenting til næsten 100 %, så derfor bør der gribes ind 
hver gang .
Fugle fra Europa og Asien mødes i det nordlige Rusland 
med fugle, der også kan flyve til den nordlige del af 
Nordamerika, hvorved smitsomme sygdomme kan spre-
des vidt omkring .
Biosikkerheden var ikke god nok i den amerikanske fjer-
kræbranche .
Udbruddene af fugleinfluenza startede i hobbyflokke og 
spredte sig til store kommercielle flokke .
Det er svært at håndtere så mange positive flokke om 
dagen, både med mandskab, kemikalier og i medierne .
Det tager op til en uge at bestemme typen af virus, og 

det kunne tage 2 uger inden man kom 
i gang med at slå dyrene ned, og det 
kunne tage op til 3 uger at få dyrene 
slået ned .
Det gav også anledning til en række 
spørgsmål, f .eks . om man kan sætte 
dyr ind igen, hvis naboen ikke er færdig 
med at aflive eller gøre rent?
Med skum kan man slå store flokke i 
gulvsystemer ned, men der skal bringes 
vand ind til at lave skummet, for der er 
meget sjældent vand og vandtryk nok 
på farmene .
Når man ansætter utrænede folk, hjæl-

per de med til at sprede problemet .
I Georgia har de kun to mobile forbrændingsanlæg til 
at destruere de døde dyr, og det rækker ikke langt, når 
man alene i Georgia har 4 .500 farme med slagtekyllin-
ger . De fleste med 4-5 huse .
I Indiana blev 9 flokke med kalkuner aflivet i januar 
2016, fordi de havde fugleinfluenzavirusset, de fleste 
havde en lavpatogen type, og en æglæggerflok blev afli-
vet, bare fordi den lå tæt på .

jnl

Fuglenes trækruter, og de tre vigtigste områder, hvor de mødes .

Mobilt forbrændingsanlæg i Georgia .
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Walmart og Sams Club skifter til  
alternative æg i 2025
Wal-Mart Stores USA og Sams Club USA har sat et mål 
om at overgå til 100 % alternative æg i forsyningskæden 
i 2025 . Målet er en forpligtelse for at forbedre virksom-
hedens forsyningskæde og samtidig fastholde overkom-
melige priser, der appellerer til deres kunder .
"Vores kunder og medarbejdere regne med, at Walmart 
og Sams Club leverer varer til overkommelige priser og 
kvalitet, mens på samme tid giver gennemsigtighed i, 
hvordan deres mad er dyrket og produceret" siger Kath-
leen McLaughlin, chef for bæredygtighed hoså Walmart . 
"Vores forpligtelse til at skifte til en forsyningskæde med 
alternative æg tager hånd om denne forventning og 
repræsenterer endnu et skridt, vi tager for at forbedre 
gennemsigtigheden for de fødevarer, vi sælger i vores 
amerikanske butikker og klubber ."
Meddelelsen følger Walmart engagement i nye dyre-
velfærdsholdninger om at nå de anerkendte "Fem 
frihedsrettigheder" for dyrevelfærd hos husdyr i deres 
forsyningskæde . Nogle af de centrale punkter deres 
mål om alternative æg i USA omfatter, at produktionen 
af konsumæg skal certificeres i overensstemmelse med 
retningslinjerne fra United Egg Producers and Animal 
Husbandry eller tilsvarende standarder, og at opfordre 
leverandører til at bruge selektive avlsmetoder, innovati-
on og den bedste managementspraksis for at forbedre 
sundhed og velfærd hos æglæggende høner .
Compassion in World Farming (CIWF), The Humane 
Society og American Society for the Prevention of Cru-
elty to Animals (ASPCA) var alle involveret i virksomhe-
dens beslutning .
"De seneste seks måneder har mange meddelt, at de 
skifter til alternative æg, men Walmarts er den mest ind-
flydelsesrige med hensyn til velfærden for æglæggende 
høner . Vi roser Walmart for deres fremskridt og vilje til 
at forbedre livet for husdyrene i deres forsyningskæde . 
Som den største detailhandler i USA vil Walmart beslut-
ning har stor betydning langt ud over vores grænser, 
især i EU og Australien, for eksempel, hvor detailhan-
delen er begyndt at sakke agterud" siger Leah Garces, 
direktør i Compassion USA .

"Dette er et vigtigt skridt, fordi flertallet af de høner, der 
lægger æg til amerikanske forbrugere – omkring 290 
mio . i 2015 - er opstaldet på en sådan måde, at det 
begrænser deres grundlæggende, nødvendige adfærd 
såsom at sprede deres vinger, og de har ikke siddepinde 
og kan ikke lægge deres æg i reder" sagde Matt Bers-
hadker, præsident og adm . direktør for ASPCA, i en 
erklæring .
Walmart vil med deres engagement i dyrevelfærd 
fortsætte med at arbejde med ægproducenterne og 
samarbejde med veterinære eksperter, akademikere, 
leverandører, offentlige institutioner, NGO'er og dyre-
sundhedsvirksomheder for at tage fat på en forbedring 
af, hvordan amerikanske fødevarer bliver dyrket, opdræt-
tet og solgt i USA .

Meatpoultry .com / jnl

Rusland er optimistiske med hensyn til at 
eksportere fjerkrækød sende til Iran
Forhandlerne fra Iran og Rusland drøftede mulige han-
delsåbninger for fjerkrækød under det første møde i 
Russian-Iranian Group for Veterinary and Phytosanitary 
Cooperation . Som et resultat af forhandlingerne forven-
ter russiske embedsmænd, at Iran godkender tre russi-
ske fjerkrævirksomheder til eksport af fjerkræprodukter 
til Iran .
Ifølge en rapport på hjemmesiden for Rosselkhoznadzor, 
forsynede de iranske myndigheder Rosselkhoznadzor 
med veterinære og plantesundhedsmæssige krav til 
frosset fjerkrækød bestemt til eksport fra Rusland til 
Iran .
De to lande mødtes i januar, og Rosselkhoznadzor rap-
porterer, at Iran havde givet Rusland tilladelse til at eks-
portere fjerkræ- og oksekødsprodukter .
Den russiske fjerkræsektor har for nylig gjort fremskridt 
på eksportmarkederne, og Cherkizovo, landets næst-
største slagtekyllinger producent, meddelte tidligere 
i april, at selskabet har fået tilladelse til at eksportere 
deres fjerkræprodukter til Egypten .

Wattagnews .com / jnl
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Hendrix Genetics overtager hollandsk  
kalkunrugeri 
Hendrix Genetics, global leder i kalkunavl, har underskrevet 
aftalen om at købe 100 % af kalkundistributøren Coolen 
Hatchery, der ejer det største kalkunrugeri i Holland .
Selskabet meddelte i oktober, at hvor Hendrix Genetics 
havde til hensigt at overtage en kontrollerende post i Coo-
len . Henk Coolen, der har fungeret som adm . direktør for 
Coolen Hatchery, vil fortsætte hos Hendrix Genetics i de 
kommende år for at støtte for Hendrix Genetics kalkunak-
tiviteter i Holland . Fremtidige planer for rugeriet omfatter 
udvikling af markederne for de traditionelle og bronzekalku-
ner . "Vi er tilfredse med overtagelsen og de mange fordele 
dette opkøb vil bringe for kunder, medarbejdere og vores 
virksomhed . Dette er et logisk næste skridt" siger Dave 
Libertini, adm . direktør for Hendrix Genetics Turkeys Busi-
ness Unit . "Overtagelsen af Coolen rugeriet styrker vores 
globale netværk indenfor kalkundistribution ."
Henk Coolen tilføjede: "Hendrix Genetics har støttet os 
meget, og jeg er sikker på, at min beslutning om at arbejde 
med Hendrix Genetics er det bedste for Coolen Hatchery, 
vores medarbejdere og kunder . Jeg ved, vores kunder er 
i gode hænder ." Antoon van den Berg, adm . direktør for 
Hendrix Genetics, sagde, at selskabet er forpligtet til at 
skabe succes for deres kunder over hele verden, og oveta-
gelsen af Coolen Hatchery vil give virksomheden mulighed 
for at fortsætte med at servicere producenterne i Holland .

Wattagnet .com / jnl

Det tyske parlament afviser forbud mod 
aflivning af hanekyllinger
Det tyske parlament har stemt imod det foreslåede forbud 
mod aflivning af hanekyllinger og vælger i stedet at holde 
fast i den frivillige aftale om at ophøre denne praksis, når 
det bliver kommercielt levedygtigt .
Det tyske landbrugsministerium har stillet 3 mio . € (ca . 22,3 
mio . kr .) til rådighed til forskning i måder at gøre in-ovo 
kønsbestemmelse af kyllinger kommercielt levedygtigt med 
henblik på at standse aflivningen af daggamle hanekyllin-
ger i 2017 .
Men partiet Die Grünen fremsatte et lovforslag, som blev 

stemt ned i slutningen af marts, der ville have indført et 
direkte forbud efter en overgangsperiode .
Dieter Stier fra Tysklands regerende CDU, der advarede 
om, at et sådant forbud blot ville eksportere den animalske 
produktion til et andet land, tilføjer: "Dyrevelfærd kan ikke 
opnås ved hjælp af forhammer, men kun i overensstem-
melse med dyreejerne ."
Meget af debatten drejer sig om en klausul i tysk ret, hvor 
der står, at man kun må slå dyr ihjel af en ’nyttig’ grund . 
Dyreværnsgrupper argumenterer for, at aflivning af hane-
kyllinger ikke er tilladt i henhold til denne paragraf .
"Ingen, herunder erhvervet, ønsker faktisk at slå raske 
daggamle hanekyllinger ihjel" siger Maria-Elisabeth 
Krautwald-Junghanns, dyrlæge og forsker ved Leipzig 
Universitet . Hun er på udkig efter måder til potentielt at 
kønsbestemme et kyllingefoster, før det er udklækket . Hun 
håber, hendes forskning vil betyde, at man i fremtiden kun 
vil udruge hønekyllinger .

World Poultry / jnl

Indsætning på Red River Valley Egg Farm i 
USA er i gang
En ny alternativ ægproduktion, der ejes i fællesskab af 
de to største ægproducenter i USA, burde være på fuld 
belægning i begyndelsen af 2017, siger en talsmand for 
Cal-Maine Foods .
Tim Dawson, vicepræsident og økonomidirektør i Cal-Mai-
ne Foods, gav en opdatering om selskabets fælles projekt 
med Rose Acre Farms i en tale på UBS Global Consumer 
konferencen den 10 . marts i Boston, Massachusetts . Når 
den er fuldt operationelt, vil anlægget have omkring 1,8 
mio . høner, sagde Dawson .
"Vi er i gang nu med at indsætte høner i dette anlæg . Vi 
har en lidt mindre end en halv million høner der i dag, og 
bør være på fuld kapacitet i begyndelsen af 2017" sagde 
Dawson .
Cal-Maine Foods og Rose Acre Farms meddelte i januar 
2015, at selskaberne havde dannet et joint venture med 
navnet Red River Valley Egg Farm LLC, og at de ville byg-
ge et anlæg til alternative høner nær Bogata, Texas, i Red 
River County .
Farmen med alternative æglæggere bygges på et tids-
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punkt, hvor store dagligvarekæder som Aldi, Kroger, Del-
haize Amerika og Albertsons Companies vil udfase æg fra 
burhøner . Talrige kæderestauranter, såsom McDonalds, 
IHOP, Dennys og Burger King er også ved at skifte til 
alternative æg . Når Red River Valley Egg Farm bliver fuldt 
operationelt, vil det være en markant udvidelse for de to 
store ægproducenter . Ifølge ægbranchen egne opgørelser 
havde Cal-Maine Foods 36,38 mio . æglæggende høner i 
2015, mens Rose Acre havde 25,59 mio . høner .

Wattagnews .com / jnl

HKScan har fået miljøgodkendelse til nyt 
fjerkræslagteri i Rauma
Som tidligere meddelt vil HKScan investere i et nyt produk-
tionsanlæg med speciale i fjerkræprodukter nær Rauma . 
Myndighederne i det sydlige Finland har givet HKScan Fin-
land Oy en miljøgodkendelse til et slagteri og kødforarbejd-
ningsanlæg i byen Rauma . Beslutningen får virkning efter 
eventuelle klager er blevet behandlet . Fristen for at klage 
er den 20 . april 2016 . HKScan er bemyndiget til at indlede 
byggeprocessen uanset klager .
Beslutningen bekræfter, at anlægget i Rauma opfylder 
alle bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, affaldslo-
ven og naturbeskyttelsesloven . Anlægget opfylder også 
bestemmelserne i byens lokalplaner og de regionale planer . 
I overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven har myn-
dighederne udstedt tilladelser efter behørig hensyntagen til 
de operationer, der vil blive udført på fabrikken, de særlige 
kendetegn ved placeringen, anlæggets forudsigelige virk-
ninger på miljøet, planlagte foranstaltninger for at forebyg-
ge forringelse af miljøet og selskabets finansielle kapacitet 
til at varetage miljøbeskyttelsesforanstaltninger .
Tilladelserne blev behandlet hurtigt og godt i samarbejde 
med de relevante myndigheder og byen Rauma . Bestem-
melserne i miljøtilladelsen kan således tages i betragtning i 
planlægningsprocessen .
Opførelsen af det nye anlæg vil begyndte i begyndelsen af 
2016 . Anlægget forventes at være færdigt ved udgangen 
af 2017 . Det vil erstatte HKScan nuværende produktions-
anlæg i Eura .
Det nye anlæg vil specialisere sig i det voksende fjerkræ-

segment og produktion af kyllingebaserede produkter . 
Investeringen til en værdi af omkring 80 mio . € (ca . 595 
mio . kr .), vil øge produktionskapaciteten og forkorte 
gennemløbstiderne, hvilket yderligere forbedrer HKScan 
produktkvalitet . Moderne produktionsteknologi, som vil 
blive installeret på den nye fabrik, vil muliggøre udviklingen 
af innovative Kariniemen nyheder til hjemmemarkedet og 
eksportmarkederne . I overensstemmelse med sit ansvar-
lighedsprogram vil HKScan bestræbe sig på at maksimere 
materiale, energi- og miljøeffektivitet i alt udstyr, der indkø-
bes til det nye anlæg .

HKScan / jnl

Russiske Cherkizovo får licens til at ekspor-
tere fjerkrækød til Egypten
Cherkizovo Group, der er den største vertikalt integrerede 
kød- og foder producent i Rusland, har fået tilladelse til at 
eksportere deres fjerkræprodukter til Egypten .
Tre Cherkizovo fjerkræbesætninger - Vasilievskaya kyllin-
gefarmen i Penza-regionen, Lisko Broiler i Voronezh-re-
gionen og Chicken Kingdom I Lipetsk-regionen - har 
modtaget en licens til at eksportere produkter til Egypten . 
Eksportlicensen blev givet af landbrugsministeriet i Egypten 
efter resultaterne af inspektioner, som blev gennemført i 
februar og marts . I alt 12 russiske husdyrbrug har tilladelse 
til at eksportere deres produkter til Egypten .
Egyptiske veterinære specialister gennemførte inspektio-
nerne af Cherkizovo’s fjerkræbesætninger . De undersøgte 
grundigt bedrifternes sanitære forhold og overholdelse 
af de generelle sikkerhedsstandarder . Desuden blev alle 
tre anlæg vurderet på deres overholdelse af reglerne for 
halal . Den egyptiske dyrlægekontrol bekræftede, at alle tre 
fjerkræfarme var i fuld overensstemmelse med alle disse 
standarder .
Cherkizovo Group vil begynde at eksportere deres fjerkræ-
produkter til Egypten inden for to måneder, efter at selska-
bet har afsluttet forhandlingerne om de tekniske aspekter 
vedrørende leveringsbetingelser med deres egyptiske part-
nere . Det forventes, at eksporten til Egypten vil omfatte 15 
% af Cherkizovo koncernens samlede eksportmængde i 
2016 .

Wattagnews .com / jnl
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Efter at DanHatch Poland 
udvidede rugeriet med det 

avancerede SmartPro™ single stage rugeritek-
nologi fra Pas Reform, er de på vej til at opfylde 
produktionsmålet på 115 mio. daggamle kyllinger 
om året allerede i 2016.

Virksomheden, der indtil januar i år hed Hama Plus, har 
bestilt fire generationer af Pas Reform rugemaskiner 
siden starten i 1998 . Gennem et regelmæssigt program 
af opgraderinger i årenes løb, er hver generation af 
maskiner stadig fuldt operationelle, kompatible og opti-
meret med Pas Reform’s seneste innovation, SmartCen-
terPro™ rugeriinformationssystem .
Med SmartCenterPro™, der er en effektiv ’internet’ 
tilgang til rugeriet, kan hver enhed eller system på alle 
niveauer i DanHatch Poland’s omfattende rugeridrift 
problemfrit tilsluttes og data opsamles . Ved brug af 
avancerede web-baserede teknologier giver det den 
mest detaljerede overvågning, styring, analyse og batch 
afrapportering for hver rugericyklus, med omfattende 
dokumentationskapacitet trods minimal indtastning af 
data .
Kombineret med de betydelige besparelser, der reali-

seres gennem innovative energibesparende funktioner 
i rugeriets rugemaskiner, samt i ventilations- og varme-
genvindingsanlæg og det tekniske samarbejde på højt 
niveau mellem DanHatch Poland og Pas Reform Acade-
my, er den langvarige partnerskab mellem de to selska-
ber en magtfuld alliance, siger virksomhedens medstifter 
og medlem af bestyrelsen Marek Kryzysztoszek .
”Vi har altid troet på, at vi skulle bygge forretningen på 
et fundament af absolut kvalitet . Det afspejler vores 
forståelse og respekt for vores kunder . Med det centrale 
princip har vi været og er fortsat forpligtet til innovation, 
i teknologier og processer, der understøtter både vores 
egne og vores kunders ambitioner og samtidig gør det 
muligt at opfylde de krav og udfordringer, som der kom-
mer med vækst .”
Pas Reform salgsdirektør Erwin Prinzen har arbejdet 
tæt sammen med Hama Plus, og så med DanHatch i 
de sidste 3 år . Han siger: ”I deres 18-års jubilæum i år 
vil DanHatch Poland have haft mere end 500 % vækst, 
fra 20 mio . til 115 mio . daggamle kyllinger om året . Pas 
Reform bakkede op om Hama Plus, mens de opbyggede 
deres førende position i Polen . Vi vil fortsætte med at 
være lige så dedikerede til vores partnerskab i fremtiden, 
hvor DanHatch fortsat vil udvide selskabets indflydelse 

og profil på tværs af 
hele Europa .”
Erwin Prinzen, kon-
kluderer: ”Det er et 
ambitiøst projekt . 
DanHatch har fokus 
på at opnå en føre-
nde markedspositi-
on gennem kvalitet 
på alle niveauer i 
deres operationer - 
og Pas Reform ser 
frem til at bidrage 
til virksomhedens 
fortsatte vækst i 
Polen .”

Pas Reform / jnl
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Af Mark Clements, wattagnet .com

Rekord stor eksport af fjerkrækød 
og stigende forbrug på hjemme-
markedet tyder på, at 2016 vil 
bringe yderligere vækst for de bra-

silianske slagtekyllingeproducenter.

Udsigterne for den brasilianske fjerkræindustri i 
2016 er generelt positive, mener den brasilianske 

brancheorganisation ABPA (Associação Brasileira de Pro-
teína Animal) .
ABPA forventer, at på trods økonomiske problemer i 
Brasilien så vil slagtekyllingeproduktionen i 2016 stige 
med ca . 3-5 %, mens ægproduktionen vil stige med 2 % .
Den brasilianske slagtekylling sektor er kommet ind i det 
nye år efter et blandet 2015, sektoren står overfor højere 
omkostninger, men opnår rekordstor eksport .
Tal, som blev offentliggjort i slutningen af   2015, viser, at 
den brasilianske slagtekyllingeproduktion var steget med 
3,5 % til en produktion på 13,14 mio . tons . Dette var dre-
vet af en lille stigning i forbruget på hjemmemarkedet – 
hvor forbruget af fjerkrækøds steg med 1,05 % til 43 kg 
pr indbygger - og af en stærk efterspørgsel fra udlandet .

På hjemmemarkedet nyder de brasilianske slagtekyllin-
geproducenter godt af de høje priser på oksekød, hvilket 
tvinger forbrugerne til at kigge efter billigere alternativer, 
selvom niveauet for forbruget af kyllingekød per indbyg-
ger stadig er mindre end i 2012 . Ud over dette positive 
scenario måtte sektoren klare højere priser på soja, især 
i anden halvdel af året, højere kyllingepriser og strejker .
For 2016 forventes produktion af slagtekyllinger at stig 
med mellem 3 og 5 %, hvilket er drevet af stigende 
eksport og håbet om en forbedring af den økonomiske 
situation på hjemmemarkedet .
Men Brasiliens økonomiske udsigter er fortsat dårlige, 
og det politiske miljø er vanskeligt, hvilket tyder på, at 
der ikke vil ske en forbedring på det brasilianske marked 
i den nærmeste fremtid . Sammen med dette forbliver 
verdensmarkedet langt fra stabilt, især det kinesiske 
marked, som er vokset i betydning for de brasilianske 
producenter, er vanskeligt .

Brasiliansk fjerkræ eksport
Mængden af eksporteret   fjerkrækød fra Brasilien for-
ventes i år at stige med lignende niveauer som landets 
samlede produktion, de mest optimistiske prognoser 
tyder på en vækst på 5 %, mens flere konservative for-
udsigelser peger på en stigning i eksportmængderne på 
3 % .
I 2016 håber sektoren på, at de ikke vil se en genta-
gelse af de strejker, der hærgede sektoren i 2015, hvor 
transporten blev forstyrret i februar og oktober, og de 
føderale husdyrinspektører nedlagde arbejdet i septem-
ber . Begge strejker afbrød flowet af   kyllingekød til eks-
portmarkederne .

Rekordbrydende eksport
Tal, som blev offentliggjort i januar, viser, at i 2015 slog 
brasiliansk eksport af fjerkrækød alle rekorder, og de 
nåede 4,304 mio . tons, en stigning på 5 % i forhold til 
2014 . Men i forhold til værdien af eksporten faldt den til 
7,170 mia . $ (ca . 47,1 mia . kr .) værd, hvilket var et fald 
på 11,3 % . Faldet skyldes især devalueringer af den 
brasilianske real .

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2016

VÆKSTEN I DEN BRASILIANSKE  
FJERKRÆBRANCHE VIL FORTSÆTTE I 2016

Trods stigende oversøisk salg er hjemmemarkedet fortsat den 

vigtigste destination for brasiliansk fjerkrælød . Hjemmemarke-

det tegner sig for ca . to tredjedele af salget  .
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Sektoren startede det nye år med en række nye 
eksportmuligheder, for i 2015 kom åbningen af   flere 
oversøiske markeder, især Malaysia og Myanmar .
Ligeså vigtigt er den kinesiske godkendelse af yderligere 
to fjerkræforarbejdningsanlæg som værende egnet til 
at eksportere, hvilket bringer det samlede antal af fjer-
kræforarbejdningsanlæg, som er godkendte af de kine-
siske myndigheder, op på 30 . Den mexicanske regering 
godkendte 16 fjerkræforarbejdningsanlæg sidste år til at 
være af en høj nok standard til at eksportere til Mexico, 
hvilket bringer det samlede antal af mexicansk-certifice-
rede fjerkræforarbejdningsanlæg op på 20 .
Disse yderligere godkendelser vil gøre gode ting for 
branchen, som 2016 skrider frem, men sektoren har 
yderligere mål i sigte i forhold til deres forarbejdnings-
anlæg .

”Vi har positive forventninger om at få 
adgang til markederne i Dominikanske 
Republik og Taiwan efterhånden som 
flere forarbejdningsanlæg bliver certi-
ficeret til at eksportere til Kina” sagde 
Ricardo Santin, ABPA vicepræsident 

for fjerkræ . ”Australien, New Zealand og Cambodja er 
også på sektorens radar, og vi følger med når, der åbnes 
mod Indonesien .”

Ægproduktion
Væksten i den brasilianske ægproduktion forventes at 
blive på 2 % i år, hvilket er betydeligt lavere end de 6,1 
%, som man nåede i 2015, hvor produktionen var på 
39,5 mia . æg . De forsatte problemer, som landet kæm-
per med økonomisk, forventes at favorisere ægforbru-
get, da forbrugerne kigger efter billigere kilder til protein, 
og ægpriserne forventes at stige lidt .
2015 sluttede ikke kun med en forventning om, at for-
bruget af æg per indbygger ville nå et rekord højt niveau 
på 191 æg, men også med åbningen af   det japanske 
marked for brasiliansk eksport af æg .
Landets eksport af æg i 2015, menes at have været i 
størrelsesordenen 20 .700 tons, en stigning på 70 % i 
volumen . Dette menes at have en værdi på 26 mio . $ 
(ca . 171 mio . kr .), en stigning på 54 %, mens stigningen 
i lokal valuta menes at have været i størrelsesordenen 
120 % .
Det forventes, at antallet af æg, som skal eksporteres 
i 2016 stort set vil svare til i 2015, men Saudi Arabien 
og De Forenede Arabiske Emirater er særligt vigtige 
markeder .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen
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Strejker standsede sidste år forsendelser ud af Itajaí, der er Brasiliens vigtigste eksporthavn, hvilket reducerede eksportern af 

fjerkrækød . Sektoren håber, at forbedringer af landets økonomi vil bidrage til at sikre, at en lignende situation ikke opstår i år .
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Philip Clarke, Farmers Weekly  

Det er almindeligt kendt 
inden for ægbranchen, at 

markedet har en opadgående tendens . 
Dette fremgår af den kendsgerning, at 

mens produktionen er steget i de seneste 12 måneder, 
så mangler forhandlerne af æg stadig forsyninger . 
Tal fra Defra viser, at der var omkring to mio . æglæggere 
mere i december end på samme tidspunkt året før . Oven 
i det er importen også steget, både med skal og i form 
af ægprodukter . 
Alligevel er engrosmarkederne stationære og detailsal-
get boomer . 
De seneste tal fra Kantar Worldpanel viser en stigning 
på 5,3 % i salget over de seneste 12 måneder, og der-
med opretholdes den opadgående kurs i de seneste år 
(tabel 1) . 
Hvis denne kurs bruges på tværs af cateringservice 
og detailhandel, anslår British Egg Information Service 
(BEIS), at det årlige forbrug per indbygger vil være ste-
get fra 185 æg i 2014 til 193-197 i 2015 . 
Og set over en længere periode er detailsteget med 
imponerende 22 % på blot syv år, med det meste af 
væksten liggende på frilandsæg . 
Så hvad driver markedet? Hvorfor er æg pludselig tilba-
ge på mode? Ny forskning fra BEIS kaster et interessant 
lys på, hvad det er, der foregår .
 

Kvantitativ forskning 
Tallene viser, at mens noget af stigningen i de seneste 

syv år er på grund af befolkningstilvæksten, har to tred-
jedele af væksten været drevet af øget forbrug i hus-
holdningerne (tabel 2) . 

Over 95 % af alle husholdninger lægger æg i deres 
indkøbskurve, og antallet af æg købt per husstand er 
steget fra 186 i 2008 til 213 i 2015 - en stigning på 
14,5 % . 

”Det er enormt opmuntrende, hvis vi 
tænker tilbage på de dage for ikke så 
længe siden, da ægsalget var på en 
nedadgående kurs” siger BEIS direktør 
Amanda Cryer. 
Endnu mere positivt er det faktum, at 

meget af denne vækst nu synes, at komme fra den yng-
re ende af markedet (tabel 3) . 

Den største gruppe i forhold til køb af æg er stadig 
husmødre i alderen 45-64 år, på 222 æg om året per 
husstand . Men tallene viser, at husmødre med en alder 
på under 28 har den højeste vækstrate i forhold til køb – 
stigning på 33 % i løbet af de sidste syv år - tæt fulgt af 
dem i aldersgruppen 28-34 år . 
”Vi laver denne forskning hvert tredje år, og det er første 
gang, jeg har set denne tendens” siger Cryer . ”Traditio-
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Tabel 1: Vækst i forbrugernes køb af æg .

Tabel 2: Husholdningernes køb af æg .

Tabel 3: Køb af æg fordelt på aldersgrupper .
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nelt har markedet været meget skævt vægtet imod den 
ældre ende .» 
Den anden store positive ting er, at denne vækst i 
mængden i høj grad er opnået uden prisfald . Ganske vist 
har de seneste 12 måneder vist detailhandlere kæmpe 
om kunderne med aggressive tilbudskampagner, men 
over den syvårige periode er den gennemsnitlige æg pris 
faktisk steget .
 
Kvalitativ forskning 
Mens den kvantitative forskning giver en god oversigt 
over, hvad der foregår på ægmarkedet, er detaljerne til-
føjet af den kvalitativ forskning . 
Dette blev udført af Roger Parkyn Associates på vegne 
af BEIS og var baseret på drøftelser med 10 forskellige 
fokusgrupper, der dækker en bred aldersgruppe (23-65 
år), og en mangfoldig social og geografisk spredning . 
Den mest bemærkelsesværdige ting, siger Cryer, er, at 
alle i toppen af   ægbranchen er positive . ”Vi er gået fra 
en periode (i 1990’erne), da branchen var negativ gen-
nem en periode med udpræget ambivalens til en situati-
on i dag, hvor de er helt positiv .” 
Som tidligere har forbrugerne fremhævet æg som 
værende en god velkendt fødevare, som kan frembringe 
barndomsminder, eller som værende en del af familiens 
morgenmad - de såkaldte psykologiske faktorer . Men 
endnu vigtigere er, at fokusgrupperne tænkte på æg 
som værende sunde og nærende . 
Æg blev også set som alsidige, enkle, god værdi for 
pengene, og med en lang holdbarhed . 
Men der var stadig spørgsmål om placering og præsen-
tation af æg i supermarkedet, som ofte er inspirerende . 
”Alt for ofte bliver æggene simpelthen sat i afsnittet med 
madlavningsingredienser, snarere end måltidsdelen af 
supermarkedet, som nogle af forbrugerne har fremhæ-
vet, at nogle detailkæder, såsom Asda, går ind for at 
placere æg flere steder af æg, hvilket hjælper .”
 
Begrænsninger forsvinder 
Forskningen viser også, at de tidligere begrænsninger i 
forhold til at købe æg er glemt i den offentlige bevidst-
hed - især bekymringer om kolesterol og salmonella . 

Dette har givet udslag i et markant skift i antallet af æg, 
som forbrugerne mener, det er OK at spise hver uge 
(tabel 4) . 

”Tilbage i 2008, mente 45 % af de voksne, at indtaget 
af æg burde begrænses til tre eller færre om ugen . Men 
nu er det kun 26 %, som mener dette” siger Cryer . ”Og 
da vi spurgte dem om hvorfor, nævnte kun en tredjedel 
af dem noget omkring hjertekarsygdomme eller koleste-
rol - det var mere i retning af, at du ikke skal spise for 
meget af en bestemt fødevare .” 
I den anden ende af skalaen mener 42 % nu, at det er 
OK at spise seks eller flere æg om ugen, sammenlignet 
med kun 19 % for syv år siden . Forskningen viser også, 
at det typisk er de yngre aldersgrupper, der føler den-
ne måde (tabel 5) . Den ældre aldersgruppe - over 55 
år - har en tendens til at holde sig til de gamle måder at 
tænke på . 

”Rapporten viser, at et vendepunkt i holdninger nu er 
nået” siger Cryer . ”Mange personer i de yngre grupper 
kunne ikke rigtig huske at have hørt historier om græn-
ser for kolesterol .” 
Tilsvarende med salmonella, hvor mange yngre forbru-
gere ikke er klar over, at der nogensinde har været et 
problem, og de har aldrig hørt om Edwina Currie (Hun 
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Tabel 4: Hvor mange æg er det OK at spise om ugen?

Tabel 5: Hvordan æg accepteres i forskellige aldersgrupper .
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var en konservativ politiker, der som vicesundhedsmi-
nister for sundhed i 1988 udtalte, at der var salmonella 
i stort set alle britiske æg . Denne udtalelse fik ægfor-
bruget til at falde med 60 % .) . For andre er opfattelsen, 
at branchen har løst problemet, selvom der er nogle 
bekymringer i forhold til at spise æg under en graviditet . 
Der er også en vis grad af forvirring omkring at give æg 
til babyer . 
”Dette er et område, vi skal arbejde mere på” siger Cry-
er . ”Tidligere var det lægelige råd, at man ikke skulle 
give æg i kosten for tidligt, for det kunne føre til allergi . 
Men rådgivningen er nu den modsatte . Du bør give æg 
til babyer fra cirka seks måneders alderen, når de bliver 
vænnet fra brystmælken . Dette er, når resistens overfor 
allergier kan udvikles .”
 
Nye tendenser 
Måske var det mest opmuntrende, som dukkede op fra 
fokusgrupperne, i hvilket omfang æg nu accepteres som 
værende positiv for en sund livsstil . 
”Det har altid været underforstået, at æg indeholder 
protein, men det ser nu ud til at være meget mere frem-
me nu end tidligere og har dermed fået et nyt liv» siger 
Cryer . 
Der er stærke associationer mellem at spise æg i 
kombination med sport og fitness, men æg bliver også 
i stigende grad anbefalet i forhold til vægtkontrol og 
mæthed . 
”Der er næppe en kost eller en spiseplan derude nu, 
som ikke omfatter æg i en eller anden form . Weight 
Watchers og Slimming World anbefaler begge æg 
meget stærkt . De holdes ikke længere tilbage af 
bekymring over kolesterol . 
”Og det er ikke kun om kalorier, det handler om sund-
hed . Æg er værdsat for deres ernæringsmæssige ind-
hold, og nogle forbrugere ser nu æg som et alternativ til 
kød til familiens måltider .” 
Ligesom de sundhedsmæssige egenskaber afdækkede 
forskningen fra BEIS også nogle ændringer i morgen-
madsvanerne, og flere mennesker værdsætter nu et 
godt morgenmåltid . 
”Der er fornyet interesse i at få æg til morgenmad, for-

di de give en god mæthedsfornemmelse” siger Cryer . 
”Flere mødre, viser det sig, giver æg til deres børn før 
en skoledag . Og der er en stærk tendens til fast food 
restauranter, og endda æg restauranter, hvilket gør det 
lettere for folk at få morgenmad på farten .” 

Marketingplan for 2016 
Marketing er en grundlæggende del af BEIS’ ansvars-
område, og de har fået stillet omkring 1 mio . £ (ca . 9,35 
mio . kr .) til rådighed af pakkerierne til at få meddelelserne 
ud . 
Markedsdataene tyder på, at markedet allerede gør tinge-
ne rigtigt, selvom forskning viser, at yderligere vækst kan 
opnås ved fortsat at fremhæve den ernæringsmæssige 
værdi af æg og fremme deres anvendelse i hovedmåltider . 
”Forbrugerne er især opsat på at finde nye opskrifter, og 
det er det, vi forsøger at gøre, både i trykte formater og 
via opskrifter på vores hjemmeside og app” siger Cryer . 
BEIS færdiggør nu sin 2016 kampagne som også vil 
omfatte en ny samling af opskrifter, tilgængeligt både 
online og i et nyt opskriftshæfte - det første i 12 år – som 
udsendes direkte til forbrugerne . 
Temaet for kampagnen er #Eggcentric, som er designet 
til at appellere til yngre mennesker, der kan lide at være 
anderledes . 
En social mediekampagne hjulpet på vej af #Eggcentric 
hashtagget vil øge deling af opskrifterne af bloggere og 
vloggers, samt på British Lion eggs’ Instagram, Pinterest 
og YouTube sociale medie kanaler . 
BEIS vil også blive fastholde de tjenester, som ægambas-
sadør Lucy Mecklenburgh (model og skuespiller) laver, og 
udvide med yderligere med to berømtheder for at hjælpe 
med at fremme de kulinariske og ernæringsmæssige for-
dele ved æg . 
”Æg er i en misundelsesværdig position” siger Cryer . 
”Forbruget er stigende, begrænsende faktorer er på et 
historisk lavt niveau, og der er mere tillid end nogensinde 
til de ernæringsmæssige fordele . 
Men der er heller ingen tvivl om, at potentialet for at vok-
se markedet er der - og det er det, vi sigter efter i 2016 .”

Oversat af Daniel Nyberg Larsen
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