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Større brand på et Wiesenhof fjerkræ-
slagteri i Tyskland
En brand, der brød ud den 28 . marts på Wiesenhof’s 
fjerkræslagteri i Lohne, Tyskland, forårsagede omfatten-
de skader på mindst to haller, men ingen personer kom 
til skade, ifølge Zeit Online . Branden forårsagede skader 
for millioner af euro .
Da det var en helligdag, var der kun få arbejdere på ste-
det på det tidspunkt, og der var ingen slagtninger i gang . 
Omkring 60 brandbiler og mere end 400 reddere deltog 
i slukning . Årsagen til branden er endnu ikke blevet iden-
tificeret .
På slagteriet slagtes der normalt omkring 370 .000 slag-
tekyllinger om dagen, og fuglene skal nu overføres til 
andre slagterier .
Wiesenhof brandet hører til PHW Group, Europas tred-
jestørste fjerkræslagteriselskab .
Ifølge den seneste årsberetning, der blev offentliggjort i 

februar 2016, øgede PHW koncernens omsætning med 
4,8 % til 2,38 mia . € (ca . 17,7 mia . kr .) i 2014-15 . 
Da man forventer høj vækst i produkter med høj velfærd 
og i det veganske produktsortiment, har virksomheden 
investeret 115,2 mio . €  (ca . 857 mio . kr .) i sine egne 
anlæg, og arbejdsstyrken blev udvidet fra 5 .082 til 
 .6619, som følge af vækst i Convenience segmentet, et 
ny logistik selskab og yderligere medarbejdere på sel-
skabets datterselskaber i Holland og Bulgarien .
Siden 2012 er alle Wiesenhof anlæg i PHW-koncernen 
blevet forberedt til certificering i overensstemmelse med 
’Sustainable Food Business’ standard (ZNU) . Fem af 
selskabets fabrikker modtog denne certificering sidste 
år, og slagteriet på Lohne var blandt dem, som skulle 
have været parat til at opfylde de samme standarder ved 
udgangen af 2016 .

WattAgNet .com / jnl
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Fugleinfluenza vender tilbage til Indien
Fjerkræproducenter i den sydøstlige stat Karnataka i Indien 
bliver advaret af landbrugsministeriet om at tage forholds-
regler for at forhindre fugleinfluenza, rapporterer The Hindu .
V . Dakshinamoorthy,  District Collector af Bidar, sagde, at 
producenterne bør sprøjte chlordioxid på jorden udenfor 
fjerkræbygninger for at forhindre, at virus spredes . I alt 
45 udrykningshold med bl .a . dyrlæger overvåger de knap 
1 .000 fjerkræbesætninger i Bidar distriktet . Hjulene på alle 
køretøjer, der kører ind og ud på farmene, skal sprøjtes, 
tilføjede han, og alle flytninger af fjerkræ og æg bliver over-
våget af embedsmænd . Disse tiltag er blevet indført efter 
fugleinfluenza blev bekræftet på en gård nær landsbyen 
Melkara i Bidar distriktet den 8 . maj . Ifølge en tidligere 
rapport i The Hindu døde 34 .000 fugle på farmen i forrige 
måned, herunder 8 .000 alene den 17 . april . Nedslagning 
af 140 .000 fugle på gården er blevet godkendt af embeds-
mænd for at bekæmpe sygdommen . Processen, der var 
forventet afsluttet den 11 . maj, blev forsinket mindst en dag 
på grund af dårligt vejr . Ingen humane tilfælde af sygdom-
men er blevet rapporteret . En rapport i The Times of India 
fremhæver, at fjerkræproducenterne i Karnataka allerede 
kæmpede med tørke og akut vandmangel før udbruddet af 
fugleinfluenza . Nyheden om udbruddet fik salget af fjerkræ 
tilat falde med 20-25 % . K .S . Ashok Kumar, formand for 
Karnataka Poultry Farmers' and Breeders' Association, 
fortalte avisen, at trækfugle er en betydeligttrussel mod 
menneskers sundhed, fordi de kan smitte fjerkræbesætnin-
ger med fugleinfluenza . Han tilføjede, at efter en tidligere 
udbrud af fugleinfluenza for et par år siden, har de fleste 
organiserede fjerkræproducenter i distriktet indført biosik-
kerhedsforanstaltninger for at forhindre virus i at komme 
ind deres stalde og inficere deres fugle . Bidar distriktet 
er under trækruter for trækfugle, sagde han . Indiens Par-
lamentet blev tidligere på ugen orienteret om, at Kuwait 
havde indført et forbud mod import af fjerkræprodukter 
fra Indien efter en tidligere udbrud af fugleinfluenza den 4 . 
januar, rapporterer Economic Times . Denne eksport havde 
en værdi af 11,5 mio . INR (ca . 1,1 mio . kr .) for perioden 
december 2015 til februar 2016 . I januar var der et udbrud 
af fugleinfluenza i delstaten Tripura, hvor mere end 8 .000 
kyllinger og ænder blev aflivet . Tripura ligger den nordøstli-
ge del af landet .

WattAgNet .com  / jnl

Rose Acre Farms vinder en tvist om  
'støv og fjer' 
North Carolina Department of Environment and Natural 
Resources (NC DENR) har afgjort en sag med Rose Acre 
Farms og trukket klagen om, at luftemissioner fra sel-
skabets Hyde County æglæggerfarm bør reguleres som 
en ’udledning’fra farmen, siger Joseph Miller, advokat for 
Rose Acre Farms .
Han fortalte medlemmerne af United Egg Producers 
miljøudvalg på udvalgets bestyrelsesmøde i Washington 
DC, at NC DENR i slutningen af april har opgivet deres 
årti lange forsøg på at regulere luftemissioner som vand-
forurening .
Rose Acre havde rejst sag mod NC DENR vedrørende 
statens krav om, at farmen skulle have en Clean Water 
Act National Pollutant Discharge Elimination System 
(NPDES) tilladelse til udledning af luftforurenende stoffer, 
der efterfølgende påvirker overfladevand i staten . Virk-
ningerne af luftemissioner på overfladevand er tidligere 
blevet overvejet udover rammerne af Clean Water Act, 
og NC DENR’s tilgang havde potentiale til at udsætte 
en lang række tidligere uregulerede emissionskilder for 
regulering .
Rose Acre Farms' æglæggerfarm og ægpakkeri i Hyde 
County har omkring 3,5 mio . høner . Komplekset oprinde-
lige NPDES tilladelse kræver, at 100 % af gødningen fra 
anlægget komposteres med specifikke krav for tempera-
tur og tid . Da anlæggets NPDES tilladelse skulle fornyes i 
2009, krævede staten, at Rose Acre skulle implementere 
management praksis (BMP) for at reducere mængden af 
ammoniak, der udledes til atmosfæren gennem ventila-
tionssystemer i de store stalde . Fordi domstolenes først 
tog stilling til hvilke farme, som skal have en NPDES tilla-
delse, efter at Rose Acre havde fået en NPDES tilladelse 
til anlægget i Hyde County, skulle de fleste farme med tør 
gødning ikke have en NPDES tilladelse .
Rose Acre anfægtede kravet om, at anlægget i Hyde 
County skulle have en NPDES tilladelse . Selskabet 
anfægtede også kravet om BMP for styring af emmissio-
nerne af ammoniak, og indførelsen af BMP, der ikke var 
blevet vedtaget eller godkendt efter reglerne i Tar-Pamli-
co River Basin NSW Management Strategy .

WattAgNet .com / jnl
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Den tyske samlede produktion af hønse-
æg steg igen i 2015, hvor produktionen 

steg med 1,8 % til 14,17 mia. æg. 
Blandt dem var 1,25 mia. rugeæg. Produktionen 
af   rugeæg voksede således kun med 1,5 %. Det 
betyder, at udvidelsen af   slagtekyllingeproduktion 
i Tyskland ikke fortsatte.

Flere høner og stigende produktivitet
I gennemsnit var der 44,8 mio . æglæggende høner i 
Tyskland i 2015, hvilket var omkring 600 .000 flere end 
2014 . 
Produktiviteten steg med 1 æg til 288 æg pr indsat 
høne pr år . Andelen af salgbare æg er dog lavere .

Højt og stigende forbrug pr indbygger
Det er bemærkelsesværdigt, at det høje forbrug af æg 
i 2014 ikke bare blev holde, men steg med et æg per 
indbygger . 
Dette viser opgørelser om forsyningsbalancen fra både 
BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) 
og MEG . 
I 2015 er forbruget per indbygger beregnet til 233 æg, 
og dermed steg forbruget i forhold til 2014 med 1 æg pr 
indbygger .
Ifølge GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) steg 
husholdningernes indkøb af æg ikke nævneværdigt (op 
0,1 %), for i det beregnede forbrug per indbygger indgår 
også æg til catering og æg i forarbejdet form . 
Begge segmenter har sandsynligvis haft et øget forbrug 
i 2015, fordi forbruget uden for hjemmets fire vægge 
erfaringsmæssigt stiger i perioder med relativ lav ledig-
hed . 

Brugen af   æg i forarbejdede fødevarer er også vokset, 
selvom efterspørgslen efter vegetariske køderstatninger 
er stigende, fordi disse indeholder ofte i vis mængde æg 
eller ægprodukter .

Tyskland fortsat afhængig af import
Den tyske ægproduktion er steget i de seneste år, men 
Tyskland er fortsat afhængig af import for at imødekom-
me efterspørgslen . Selvforsyningsgraden for æg lå i 
2015 på 67,4 % .
I alt blev der i 2015 importeret 9,45 mia . æg (omregnet 
til skalægsækvivalenter), hvilket var 3,1 % mere end i 
2014 . 
Selvom Tyskland er nettoimportør af æg, bliver der også 
eksporteret æg . I 2015 steg eksporten med 11,1 % til 
3,28 mia . æg (omregnet til skalægsækvivalenter) .

FORBRUGET AF ÆG BLEV PÅ ET REKORDHØJT  
NIVEAU I TYSKLAND

Figur 1: Markedet for konsumæg i Tyskland .

Tabel 1: Den tyske forsyningsbalance for æg 2012 2013 2014 2015* Ændring i %

Antal æglæggere (mio . stk .) (uden forældredyr) 41,4 43,2 44,2 44,8 1,4

Produktion af konsumæg (mio . stk .) 12 .246 12 .593 12 .685 12 .920 1,9

Produktion af rugeæg (mio . stk .) 1 .189 1 .222 1 .229 1 .247 1,5

Samlet produktion (mio . stk .) 13 .435 13 .815 13 .914 14 .167 1,8

Import af konsumæg (mio . stk .) 8 .241 8 .171 9 .167 9 .454 3,1

Eksport af konsumæg (mio . stk .) 2 .669 2 .553 2 .952 3 .279 11,1

Forbrug i alt (mio . stk .) 18 .688 19 .072 19 .758 19 .985 1,1

Forbrug til fødevarer (mio . stk .) 17 .696 18 .084 18 .772 18 .966 1

Forbrug pr indbygger (stk .) 220 224 232 233 --

Selvforsyningsgrad i % 68,5 68,9 66,9 67,4 --

*Tallene for 2015 er foreløbige DGS / jnl
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I forbindelse med IPC mødet i Abu Dhabi fik jeg 
også mulighed for at besøge fødevaremessen Gul-
food i Dubai, der blev afholdt fra 21. til 25. februar i 
det store Dubai World Trade Centre (DWTC).

Gulfood 2016 er den største messe for fødevarer og 
catering regionen.
Mere end 5.000 virksomheder udstillede på 117 pavillo-
ner, og omkring 85.000 gæster fra flere end 170 lande 
besøgte messen i løbet af de 5 dage, og det indendørs 
udstillingsarealet dækkede ca. 120.000 m2, så der var 
nok at se på.

”Messen skaber baggrunden for afta-
ler for milliarder af kr. for her mødes 
den globale fødevareindustri, netværk 
skabes og vedligeholdes, nye produk-
ter præsenteres, og aftaler indgås” 
siger Trixie LohMirmand, senior vice-

præsident hos DWTC, som arrangerer Gulfood.

Udstillingen
Der var utroligt mange forskellige fødevarer på messen 
– svinekød undtaget, men især (alkoholfrie) drikkevarer 

var rigt repræsenteret. En række danske virksomheder 
var på en fælles dansk stand, og her præsenterede bl.a. 
Robert Damkjær nogle af deres produkter herunder 
kyllingepølser i forskellige smagsvarianter på konserves-
dåser.
Amerikanske firmaer var rigt repræsenteret, og de præ-
senterede både frosne og ferske kødprodukter, samt 
okse og kyllingekød på dåser. Også forskellige æg og 
ægprodukter blev vist frem.
Der var også lokale importører, og blandt dem fandt jeg 
en, der importerede økologiske fra Danæg, og fordi det 
er udenfor EU, var holdbarheden nu 90 dage ved max 
4o C. 
Der var også skalæg og ægprodukter fra en række 
andre lande, herunder USA og Brasilien.

Afslutning
Gulfood er en velbesøgt fødevaremesse i Dubai, hvor 
de besøgende i høj grad udgøres af fødevareproducen-
ter fra hele verden og indkøbere fra hele regionen, så 
udbuddet af fødevarer er målrettet dette marked.

 ›››

GULFOOD 2016

Forskellige marinerede fjerkræprodukter fra USA.

Smagsprøver af en amerikansk udgave af djævleæg. Fjerkræ- og oksekød på dåse fra USA.
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Økologiske æg fra Danæg .

Pasteuriserede flydende ægprodukter og pasteurise-
rede skalæg fra USA .

Robert Damkjærs stand  
på messen i Dubai .

Tørrede og flydende ægprodukter samt skalæg fra 
Brasilien .

- med en holdbarhed på 90 dage .

Robert Damkjærs kyllingepølser i forskellige 
smagsvarianter på konservesdåser .

Indgangen til DWTC .
 jnl

›››
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Af Jenny Awford  

for Daily Mail Australia 

• En ny definition for frilandsæg er forkastet af 
forbrugergrupper.

• Choice siger, at en ’vildledende’ standard vil 
kunne flå forbrugerne for 43 mio. AUS $ (ca. 
205 mio. kr.) om året. 

• Reglerne kræver, at hønerne skal have en 
meningsfuld og regelmæssig adgang til uden-
dørs arealet. Høns skal have en kvadratmeter, 
altså ikke mere end 10.000 høner per hektar.

Supermarkeder har fået forbud mod at sælge æg fra 
fritgående høns, medmindre de kommer fra bedrifter 
med højst 10 .000 høner per hektar .
Delstatsministrene mødtes i Canberra at underskrive de 
nye regler om, at frilandsæg skal komme fra høner med 
’meningsfuld og regelmæssig adgang til et udendørs 
areal på mindst en kvadratmeter pr høne .

Dyreværnsorganisationer ikke tilfredse
Men den nye definition er blevet forkastet af dyreværns- 
og forbrugergrupper, der hævder, at den ’vildledende’ 
australske standard betyder, at hønerne faktisk ikke 
behøver at gå udenfor .
Mens prisen på æg ikke forventes at stige, advarer 
forbrugergruppen Choice om, at producenter vil være i 
stand til at fortsætte med at sælge underlødige ’friland-
sæg’, og at de potentielt vil kunne flå forbrugerne for 43 
mio . AUS $ (ca . 205 mio . kr .) om året .

Tom Godfrey, en talsmand for 
Choice, opfordrede forbrugerne at 
boykotte ’underlødige’ æg fra produ-
center, der holder 10 .000 høner per 
hektar, herunder æg fra Woolworths, 
Coles og Aldi .

Gruppen støttede den frivillige branchekode fra Com-
monwealth Scientific and Industrial Research Organisa-
tion (CSIRO), der sætter grænsen ved 1 .500 høns per 

hektar - snarere end de nye retningslinjer med 10 .000 
høner per hektar .
’Desværre gav ministrene efter for presset og gummi-
stemplede de standarder for frilandsæg, som vil koste 
forbrugerne 43 mio . AUS $ om året, sagde Godfrey til 
Daily Mail Australia .
”De nye regler for frilandshøner afspejler klart de 
kommercielle interesser hos de store industrialisere-
de ægproducenter, som tillader belægninger på op til 
10 .000 høner per hektar og ingen krav om, at hønsene 
faktisk skal gå udendørs .”

Giver forbrugerne tillid
Ifølge den nye standard skal høner have ’meningsfuld og 
regelmæssig’ adgang til udendørsarealer, og belægnin-
gen må ikke være mere end 10 .000 høner per hektar .
Ifølge den nye standard skal producenter også mærke 
æggebakkerne med, hvor mange høner der er pr hektar 
på deres farme .

”Vi ved, det er vigtigt, at forbrugerne 
har tillid til, at de får, hvad de har betalt 
for” sagde Kelly O’Dwyer, Minister 
for Small Business and Assistant Tre-
asurer .
Da hun blev bedt om at uddybe 

’meningsfuld og regelmæssig’ adgang til udendørsa-
realet, sagde O’Dwyer, at det betyder, at ’hønerne er i 
stand til at komme ud af stalden, og at de er i stand til at 
skrabe rundt i græsset’ .
Hun opfordrede også til sund fornuft og sagde, at det 
ikke er i hønernes bedste interesse at tvinge dem uden i 
alle mulige vejrforhold .

Bedst for hønerne
Bede Burke, formand for ægprodu-
centerne i New South Wales, hilste de 
nye standarder velkommen og sagde, 
at hønerne ikke skal tvinges ud i glo-
hede temperaturer .
”Når temperaturen kommer til 28o C 

eller 30o C, kan hønerne ikke lede at gå udenfor, så 
tanken om at de bliver tvunget til at gå udenfor var ikke 
ideel’ sagde han Daily Mail Australia .
 ›››

AUSTRALSKE SUPERMARKEDER HAR FÅET 
FORBUD MOD AT SÆLGE ÆG FRA FRITGÅENDE 
HØNS, MEDMINDRE DE KOMMER FRA BEDRIFTER 
MED HØJST 10.000 HØNER PER HEKTAR
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”Det er en god nyhed for producenter og forbrugere, for-
di alle nu kan have en vis sikkerhed .”

En forspildt chance
Forskning fra 2014 viste, at der blev 
solgt 213 mio . æg frilandsæg, men 
ikke alle lever op til forbrugernes for-
ventninger .
Australian Capital Territory’s minister 
for forbrugeranliggender Shane Rat-

tenbury sagde, at den nye standard var en forspildt 
chance .
»Forbrugerne forventer, at frilandsmærket betyder høje 
standarder for dyrevelfærds med rigtige frilandshøner og 
ikke en intensiv landbrugsproduktion .” 

Baseret på videnskab
Australian Egg Corporation Limited 
roste den nye standard, og deres 
direktør James Kellaway sagde: 
”Standarderne er blevet formet af 
videnskaben . Den nye standard hand-

ler fundamentalt om at gøre det rigtige for forbrugerne 
for at sikre, at de kan træffe kvalificerede beslutninger 
om hvilke æg, de ønsker at købe baseret på kendte 
faktorer . Enhver forvirring om, hvad frilands æg’ er, er 
ikke bare skidt for forbrugerne, det er blevet en vigtigt 
spørgsmål for ægbranchen, så det er værd at bemærke, 
at ægproducenter selv har været blandt de stærkeste 
fortalere for en national standard .”

Intensiv australsk frilandsproduktion .

Æggebakkerne skal mærkes med  

hvor mange høner, der er pr hektar . jnl
Ekstensiv australsk frilandsproduktion .
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Ved IEC’s Business Conference i Warszawa 
i dagen 3. til 5. april var der over 300 dele-

gerede fra 38 lande.

For første gang i mange år var det sociale program redu-
ceret til en velkomstreception søndag aften, hvor der var 
mulighed for at få passet, plejet og udvidet sit netværk 
indenfor den globale ægbranche, og det benyttede de 
danske deltagere sig selvfølgelig af .

Marketing workshop
Konferencen startede med en marke-
ting workshop, hvor Jørgen Nyberg 
Larsen fortalte om, hvordan vi i Dan-
mark forsøger at skabe sammenhæng 
mellem forskning, forsøg, primærpro-
duktion og information til forbrugerne . 

Han fortalte først om udviklingen i den danske ægpro-
duktion og derefter om det danske fondssystem, hvor 
projekter kan finansieres via Fjerkræafgiftsfonden, samt 
hvilke initiativer den danske ægbranche har taget for at 
oplyse om produktionen, herunder åbenhed om produk-
tionsforholdene og ægs ernæringsmæssige fordele samt 
deltagelse i Roskilde Dyrskue, Food Festival i Aarhus, 
besætningsbesøg med diverse interessenter og arrange-
mentet på Æggets Dag . 
Han sluttede med at slå fast, tillid er afgørende, når 
man skal sælge æg, mens det tager lang tid at opbygge 
tilliden, så kan den sættes over styr på et øjeblik, og han 
opfordrede til åbenhed om produktionen og de udfor-
dringer, som branchen står overfor .

Mich Kanter fra Egg Nutrition Cen-
ter fortalte om deres konference om 
sundhed og ernæring, som holdes i 
Banff i Canada fra 4 . til 6 . oktober 
2016 . 

Derefter var de korte informationer om markedssituatio-
nen og marketingkampagner fra nogle af de deltagende 
lande .

Canada:
De har startet en ny kampagne under sloganet ’Wake 
op til yellow’, og den har givet gode resultater .
Canadierne fortalte igen om deres projekt med køns-
sortering, hvor de siger, at de kan kønssortere æggene, 
inden de lægges i rugemaskinen . Teknologien skulle nu 
fungere med 95 % sikkerhed, men de vil gerne op på 
99 % . De vil fortælle mere til efteråret, hvor udstyret 
skulle være i drift på et kommercielt rugeri, og de for-
venter at kunne tage mod ordrer på messen i Atlanta i 
januar 2017 .
I Quebec har de lokalt kørt en kampagne, hvor 4 
ex-sportsfolk fortæller om proteiner og vitaminer i æg . 

Storbritannien:
De har øget forbruget med 6 æg pr indbygger, men 
supermarkeder annoncerer ikke for æg længere, så æg 
er et billigt produkt . ›››

RAPPORT FRA IEC-MØDET I WARSZAWA 

 Børge Korsgaard, Birte Dittweiler Gerber  

og Henrik Pedersen .

Roger Pelissero, Egg Farmers of Canada sammen med 

Christian Stadil og Thor Stadil .

Mie Nielsen Blom og Anina Kjær .
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Plejehjem vil ikke servere blødkogte æg for beboerne 
endnu pga . kolesterolmyten .
En ny undersøgelse viser, at børn kan få æg tidligere, før 
de er 6 måneder gamle, og det vil reducere intolerancen 
overfor æg .

Østrig:
Efter påske kan man næsten ikke forære æg væk 
længere, for alle er trætte af æg .
Skrabeæg udgør 65 %, friland 20 % . øko 11 % og bur 
4 % af produktionen .
Ifølge de østrigske regler, må økologiske besætninger 
ikke næbtrimmes, soja skal komme fra Donau, og hane-
kyllingerne må ikke slås ihjel .
Forbruget ligger stabilt på 234 æg pr indb .

Holland:
Ægforbruget stiger set over de sidste 10-12 år, og ægs 
omdømme er helt ændret .
Åbenhed og gennemsigtighed er vigtigt .
Den hollandske brancheorganisation har udviklet en 
app, hvor kan man indtaste produktionsnummeret og 
se, hvilken farm æggene kommer fra og linke direkte til 
farmens hjemmeside .

USA:
Der har været stor efterspørgsel efter æg, og priserne 
har været 50 cent højere for 12 æg i 2015, så både salg 
og værdi er steget .
Det skyldes stor interesse for protein, især til morgen-
maden .
Grænsen for kolesterol i de officielle kostråd er fjernet i .
Branchen har skiftet marketing budgettet til elektroniske 
og sociale medier .

Ben Dallert fra Holland, der er for-
mand for IEC, åbnede konferencen og 
sagde, at Polen havde været med til at 
stifte IEC, og at IEC’s anden konferen-
ce var blevet holdt i Warszawa for 50 
år siden .

Han sagde, at et halvt århundrede senere, var organisa-
tionen i god form: ”IEC er en meget sund og en meget 
hurtigt voksende organisation . Antallet af medlemmer er 
mere end fordoblet i det sidste årti, og til konferencen 
her i Warszawa er der over 60 førstegangsdeltagere .”
”Gør noget og fortæl, hvad du gør” var budskabet fra 
ben Dallert om aktiviteterne i ægbranchen . Han sagde: 
”Der er så meget talent at fejre indenfor ægbranchen 
med en høj standard for banebrydende arbejde, som 
finder sted over hele kloden, hos både producenter og 
forarbejdningsvirksomheder . Fra innovative strategier for 
markedsføring, forskning i mere bæredygtige måder at 

producere på og bekæmpelse af fugleinfluenza, til den 
utrolige arbejde, som International Egg Foundation (IEF) 
opnår med Project Canaan i Afrika .”
”Ved enhver lejlighed bør vi være stolte af og fortælle om 
de fremskridt, der gøres . Vi ved, hvordan det skal gøres, 
men ofte ser jeg, at vi glemmer at fortælle om det til ver-
den . Vi har så mange gode historier at fortælle .”
Ben Dallert sluttede af med at fortælle, at IEC vil arran-
gere en regional konference på Cuba i oktober sammen 
med VIV .

Markus Dietrich fra Hilltribe Organics 
& Asei Inc . fortalte om, hvordan man 
kan skabe bedre resultater og samtidig 
påvirke lokalsamfundet positivt .
Markus Dietrich sagde, at sociale vær-
dier hjælper til med at få og vedlige-

holde retten til at producere, og at investorer også tager 
det i betragtning, når de investerer .
4 mia . mennesker tjener mindre end 1 .500 $ (knapt 
10 .000 kr .) om året .
På globalt plan er der 570 mio . farme, hvoraf de 500 
mio . er familieejede farme, og 475 mio . farme har under 
2 ha .
Æg har store muligheder for at ændre livsvilkårene 
for små farmere i udviklingslandene og sikre dem en 
nogenlunde fast månedlig indkomst .
Hilltribe Organics i Thailand har en række farmere, som 
nu har 700 høner hver .

David Wagstaff fra Noble Foods 
fortalte om succesfuld branding og 
kommunikation .
Han sagde, at brands skaber en ople-
velse, og at brands skaber merværdi .
Brands kan ’rejse’, og Noble Foods 

Happy Eggs er ’rejst’ fra Storbritannien til USA, selvom 
der er forskellige standarder i de to markeder .
Supermarkederne ønsker innovation, men man skal lytte 
til forbrugerne .
Forbruget af æg stiger, og det er et godt tidspunkt at 
lave innovation på kategorien .
Det må gerne samarbejde med nogle dyreværnsgrupper .
Tingene skal være, hvad de siger, de er, for snyd er altø-
delæggende .
Forbrugerne vinder altid, og det kan ikke betale sig at gå 
mod strømmen .
Under udbruddet af fugleinfluenza i USA holdt Noble 

foods hønerne inde efter aftale med 
de lokale veterinære myndigheder .

Tim Lambert fra Egg Farmers of 
Canada fortalte om deres EggCentric 
TV, der er en slags Netflix for æg . ›››
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De placerer alle indslag på netværket, og ingen andre kan 
placere materiale der . Det handler meget om åbenhed og 
gennemsigtighed (åbenhed er kun toppen af isbjerget), og 
de præsenterer mange af ægproducenterne .
Der er nyt materiale hver uge, og det er ikke noget pro-
blem, at få nok .
EggCentric TV kan ses på både, tv, tablet og smartpho-
nes .

Mitch Kanter fra det amerikanske 
Egg Nutrition Center fortalte om de 
nye amerikanske kostråd .
Grænsen på 300 mg for kolesterol om 
dagen er nu fjernet .
Mange læger er ikke skolet i ernæring, 

så lægerne følger de nationale guidelines, så denne 
ændring forventes virkelig at få betydning for lægernes 
rådgivning om kostvaner .

Steve Manton fra IEF fortalte om de 
nyeste tiltag i Project Canaan i Swazi-
land, som drives af Hearts of Africa . 
De har nu 2 .500 høner, og yderligere 
2 .500 kommer til i juni, og der skulle 
gerne komme 2 .500 mere til senere .

De har også fået doneret en maskine, der koger æg, så 
de kan bringe kogte æg ud til børn i området .
De vil gerne have frivillige med erfaring i pasning af 
høner, og perioden kan være fra en måned af og op .

Tarique Arsiwalla fra Protix fortalte 
om nye alternative og bæredygtige kil-
der til protein, og specielt om insekter 
til fjerkræfoder
Han sagde, at efterspørgslen efter 
proteiner vil stige, så der skal findes 

nye fodermidler . Der er store mængder organisk affald 
til stede, og det kan insekter oparbejde til proteiner og 
fedtstoffer, der kan bruges til foder .
Protix har en fabrik i Holland, der producerer produkter 
fra insekter .
De har fodret høner med insekter, og de markedsfø-
rer nu som soja-fri æg og sælges til en pris, der er lidt 
højere end økologisk .
Produktet er ikke økologisk, fordi affaldet, som de bru-
ger, ikke er økologisk .

Will van der Heijden og Gerd-Jan de Keeuw fra BMC 
fortalte om, hvordan 
man på en bæredyg-
tig måde kommer af 
med fjerkrægødnin-
gen i Holland .
Tidligere overgødede 

de hollandske landmænd, hvilket der blev sat en stopper 
for, og de måtte betale 30-35 € (220 – 260 kr .) pr tons 
for at komme af med gødningen .  
Der var støtte til at bygge et forbrændingsanlæg, hvor 
der produceres elektricitet, hvis farmerne underskrev en 
aftale om, at de ville levere gødning i10 år .
Pris for anlægget var 150 mio . € (ca . 1,15 mia . kr .), og 
lånene blev tilbagebetalt på 7,5 år .
Røggasrensningen kostede 50 mio . € (godt 370 mio . 
kr .) eller en tredjedel af investeringen
Det første blev forbrændt i 2008, og BMC forbrænder 
nu ca . 430 .000 tons fjerkrægødning om året, og de 
60 .000 tons aske sælges og bruges til gødning, fordi 
det indeholder P og K .
Alle hollandske farmere har sparet 50 mio . € (godt 370 
mio . kr .) om året på at komme af med gødningen .
Den bedste gødning er fra slagtekyllinger og den dårlig-
ste fra rugeægsbesætninger .
Fjerkrægødning er meget variabelt, så de blander de 
forskellige ladninger .
I dag forbrænder BMC ca . 1/3 af de 1 .300 .000 tons 
fjerkrægødning, der produceres i Holland, (se figur 1), 
og 650 .000 tons eksporteres til Tyskland . 
BMC producerer 286 GWh, og det dækker 80 % af den 
energi, som forbruges på alle fjerkræfarme i Holland .
Selv om de har lagerplads til 6 .000 tons, kunne de 
under udbruddet af fugleinfluenza i 2014 ikke få gød-
ning nok, og de måtte stoppe forbrændingen i en kort 
periode .

Figur 1 – BMC’s markedsposition på fjerkrægødning i Holland .

Ben Dellaert fortalte om det nyeste 
tiltag fra IEC - Global Roundtable for 
Sustainable Eggs (GRSE) .
IEC har igangsat dette, men man vil 
også gerne samarbejde med FAO .
Det er ikke tænk som en slags certi-
ficering .

Alejandro Thiermann fra OIE gav et 
overblik udbruddene af fugleinfluenza 
på globalt plan . Der blev indrapporteret 
mange H5-typer i 2015, måske fordi 
flere lande rapporterer . ›››
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OIE vil gerne have referencelaboratorier i flere dele af 
verden .
Alejandro Thiermann opfordrede til et større samarbejde 
om global sygdomsovervågning, bedre adgang til hurtige 
og præcise analysemetoder for patogener, bedre sam-
arbejde mellem forskergrupper og forbedret evne til at 
reagere i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme .
Han fortalte, at OIE i øjeblikket arbejder med protokoller 
for inaktivering af fugleinfluenza i pasteuriserede ægpro-
dukter, fordi der er en lang række af ægprodukter, som 
ikke er på OIE’s produktliste, og derfor er der ingen 
standarder for pasteurisering for disse .
Alejandro Thiermann sluttede med at fortælle, at OIE 
også arbejder på nogle globale regler for beskyttelse af 
æglæggende høner . 

Figur 2: Lande, der har rapporteret infektioner med fugleinflu-

enzavirus – subtype H5 .

Figur 3: Lande, der har rapporteret infektioner med fugleinflu-

enzavirus – subtype H7

Ian Brown, der er direktør for EU/
OIE/FAO’s internationale reference 
laboratorium for fugleinfluenza og 
Newcastle disease i Storbritannien 
fortalte, hvordan man med passende 
overvågningsprogrammer og early 

warning kan minimere risikoen for, at trækfugle spreder 
fugleingluenzavirus til fjerkræbesætninger .
Ian Brown slog fast, at formålet med biosikkerhed er at 
hindre, at sygdommer kommer ind i besætningerne, og 
at æglæggere, til konsum og rugeægsbesætninger til 

i både æglæggere, slagtekyllinger og ænder, er mere 
udsatte end andre, fordi de lever længere .
Ved at have en høj biosikkerhed mindsker man også 
risikoen for spredning til andre bedrifter, hvis man bliver 
ramt .
Han opfordrede kraftigt til, at man bør prøve at finde 
de lavpatogene typer inden de muterer til højpatogene 
typer .
Udfordringen ved biosikkerhed er t holde en høj stan-
dard som en del af den daglige rutine, for virus og andre 
patogener vil finde det svageste punkt i kæden .

Kevin Lovell fra Sydafrika fortale om 
arbejdet i IEC’s ekspertgruppe for fug-
leinfluenza .
Gruppen blev nedsat efter mødet i 
Berlin og har kun arbejdet et halvt år, 
og man havde blandt andet diskuteret, 

hvordan man kan begrænse spredningen, og her kunne 
regionalisering og kompartments være et af værktøjerne .
Et andet punkt på dagsordenen havde været inaktivering 
af fugleinfluenzavirus i æggeblommer, specielt i past-
euriserede produkter .
Kevin Lovell opfordrede til, at man bør se på muligheder-
ne for vaccination, for selv om man måske ikke har den 
største tiltro til det i dag, så kan det måske kan være en 
del af fremtiden .

Uden for programmet fik Chad Gre-
gory fra United Egg Producers lov til 
at give en orientering om situationen 
med alternative æg I USA .
Han fortalte, at de har 8,7 % eller ca . 
13 mio . alternative høner i USA i dag .

129 firmaer har meddelt, at de kun vil sælge eller bruge 
alternative æg fra 2025, og der kommer flere til hver 
eneste dag .
Tilsammen har disse firmaer 13 .000 supermarkeder 
over hele USA, og når flere virksomheder kommer med 
den samme melding, vil dette tal stige til over 15 .000 i 
løbet af et par dage (Walmart meddelte et par dage efter 
konferencen i Warszawa, at de fra 2025 kun vil sælge 
alternative æg) .
Mexicanske Grupo Bimbo, der er verdens største bageri-
koncern, vil måske definere alternative æg som værende 
produceret i gulvsystemer, altså ikke etagesystemer .
Mange af supermarkederne sælger i dag kun buræg 
og økologisk, så det amerikanske marked vil ændre sig 

dramatisk .

Hans-Wilhelm Windhorst præsen-
terede sine studier om udviklingen i 
ægproduktionen i Østeuropa og Melle-
masien . ›››
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Figur 4: Østeuropa og Mellemasien .

I Østeuropa er produktionen steget meget i Ukraine, 
hvor produktionen næsten er fordoblet siden 2003 . Det 
skyldes især Avanguard, men de har mistet noget af 
produktionen i de seneste år , fordi de havde farme på 
Krim og i Østukraine .
Ægproduktionen i Polen er slet ikke steget på samme 
måde som produktionen af fjerkrækød .  
I nogle lande i Østeuropa passer antallet af høner og 
produktion ikke godt sammen, men måske er produktivi-
teten ikke så høj, som man skulle forvente .

Figur 5: Udviklingen i ægproduktionen i udvalgte lande i Øst-

europa .

Landene udenfor EU har stadig konventionelle bure, og 
det vil ikke ændre sig i de kommende år, for dyrevelfærd 

er ikke på dagsordenen .
Ukraine kan kun sælge æg i EU, hvis 
de produceres efter EU-normer .
Polen er en af de vigtigste eksportører 
af æg til Tyskland .
I Mellemasien er ægproduktionen 
næsten fordoblet . Det er især sket i 
Usbekistan og Azerbaijan .

Katharine Bryar fra 
Arla i Danmark fortal-
te om, hvordan Arla 
bruger innovation, 
bæredygtighed og de 
sociale medier .

Arla bruger nu mange af deres tidligere affaldsprodukter 
til videreforarbejdning til fødevarer eller plastik .
Substitutter for æg kan i dag produceres fra plantema-
terialer, og det vil have en mindre miljøeffekt og ingen 
problemer med dyrevelfærd, men de indeholder ikke 
hele pakken af kulinariske egenskaber, vitaminer, mine-
raler mm .  
Hun opfordrede til, at ægbranchen markedsførte, at æg 
er et naturprodukt kontra et laboratorieskabt produkt . .
Katharine Bryar argumenterede kraftigt for, at man skal 
kommunikere positive budskaber om sit eget produkt og 
ikke negative om konkurrentens, for det vil komme tilba-
ge og ramme en selv .
Hun sagde også, at den højeste stemme på de sociale 
medier er måske ikke den vigtigste at forholde sig til, 
men de sociale medier har evnen til at sprede dårlige (og 
gode) budskaber lynhurtigt .

David Swayne fra USDA fortalte om 
arbejdet med at udvikle globale past-
euriseringsstandarder for fugleinfluen-
za og Newcastle disease vira .
David Swayne sagde, for fugleinflu-
enza- og Newcastle disease vira er 

nemme at slå ihjel med varme, desinfektion mm ., og de 
er lige så følsomme overfor varme som salmonella .
Viruspartiklerne kan sidde på ydersiden af æg, men 
HPAI og vND (virulent Newcastle Disease) kan også 
være inde i æggene .
Tidligere undersøgelser har fastslet konceptet for 
termisk inaktivering af fugleinfluenza- og Newcastle 
disease vira i ægprodukter, og de er indarbejdet i OIE’s 
Animal Health Code, men standarderne er begrænset 
til nogle få produkter: hele æg, flydende æggehvider, 
æggeblommer tilsat 10 % salt, æggeblommer tilsat 
10 % sukker og tørrede æggehvider og enkelte andre 
produkter, og standarderne er kun gældende for et 
begrænset antal virusstammer .
 ›››

Figur 6: Udviklingen i ægproduktionen i udvalgte lande i Mel-

lemasien .
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Ifølge reglerne skal tørrede ægprodukter opvarmes 
meget længe – op til over 500 timer, for at sikre, at de 
er fri for AI og ND-virus .

Figur 7: Uddrag af OIE’s standarder for inaktivering af fuglein-

fluenzavirus i æg og ægprodukter .

OIE’s standarder for inaktivering af salmonella er meget 
mere effektive overfor LPAI og HPAI, og har samme 
effekt overfor vND . 
Man kan afvige OIE’s regler, hvis der er videnskabelig 
dokumentation for det, og David Swayne foreslog i 
en videnskabelig artikel i Journal of Food Protection 
72(9):1997-2000, 2009, at H5N2 HPAI kunne termisk 
inaktiveres i tørrede æggehvider med en fugtighed på 
7,5 % ved 54 .4o C i 50 .4 timer, men forslaget er ikke 
accepteret endnu her 6-7 år efter .

Economics workshop
Som aftalt på mødet i Berlin i efter-
året 2015 havde Peter van Horne 
indsamlet en masse oplysninger om, 
hvordan producenter i forskellige lande 
blev kompenseret ved udbrud af fugle-
influenza .

EU: 
• Farmerne kompenseres for markedsprisen for 

hønniker og æglæggere på det givne tidspunkt i 
produktionen, men profilen kan variere lidt fra land til 
land

• Af de direkte omkostninger kommer 50 % af kom-
pensationen fra EU, mens resten kommer fra det 
enkelte medlemsland . Fordelingen mellem regeringen 
og den eneklte producent varierer en del fra land til 
land 

• Kontrolomkostningerne i forbindelse med et udbrud 
kompenseres med 50 % fra EU og resten kommer 
fra det enkelte medlemsland . Fordelingen mellem 
regeringen og den enkelte producent varierer en del 
fra land til land 

• Indirekte omkostninger kompenseres ikke fra EU, 
men i Tyskland og Frankrig kan farmeren forsikre sig 
for noget af det

Storbritannien: 
• Her erstattes foder i siloer på farmen ikke .
• Regeringen har kontrakter med fangerhold, men så 

vil andre ikke bruge dem, selv om de har 4 døgns 
karantæne, før de må arbejde igen . Regeringen kom-
penserer disse medarbejdere .

• Regeringen desinficerer den første gang, og deref-
ter overlades det til farmeren, og det koster mange 
penge

Australien:
• Kun direkte omkostninger kompenseres: 80 % kom-

mer fra regeringen ved HPAI H5 og H7, 50 % ved 
andre HPAI, resten af omkostningerne må farmeren 
selv dække

Indonesien:
• Her fået farmerne ingen kompensation, så ingen vil 

rapportere det til myndighederne, man vil skynde sig 
at sende dyrene til slagteriet

Tyrkiet:
• Her erstattes kun dyrene, ikke æg, foder mm .
• Ingen ville håndtere de døde fugle, for man er bange 

for at blive smittet

USA:
• Dyrene erstattes, men der fratrækkes skat, indtjening 

mm, og erstatningen beskattes, og der er begræns-
ninger på, hvad erstatningen kan bruges til

• Det tager uger at aflive hønerne på de store farme
• Æg, foder mm erstattes
• Regeringen rengør og desinficerer farmen, og det 

koster enormt og tager meget lang tid, så nu giver 
regeringen farmeren ca . 6,50 $ (ca . 42,75 kr .) pr 
høneplads for at ’eliminere virus’

Sydafrika:
• Regeringen erstatter markedsværdien af fuglene, 

men der er ingen skalaværdier, så det giver anledning 
til store diskussioner

• Direkte omkostninger erstattes
• Ingen erstatning for indirekte omkostninger .

Canada:
• Får fast (god) erstatning pr høne, der også dækker 

rengøring og desinfektion
• De vil bruge CO2 til aflivning

Mexico:
• Da delstaten Jalisco, der har 55 % af produktionen, 

blev ramt, steg priserne til forbrugerne meget
• Ingen fond til erstatninger 
• Regeringen erstattede 0,50 $ (ca . 3,30 kr .) pr høne
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Colombia:
• En produktionsafgift går til en katastrofefond, hvor 

pengene bl .a . bruges til vacciner
• Der skulle være en anden regeringsfond, men man 

ved ikke, hvor stor den er
• Ingen kompensation til farmerne

Peter van Horne fortalte om de øko-
nomiske konsekvenser af udbruddene 
af HPAI i Holland I 2003, Mexico i 
2012-13, USA i 2015 og Holland i 
2014 .

Figur 8: Tal for udvalgte udbrud af HPAI .

Han sagde, at de indirekte omkostninger ved et udbrud 
er umulige at beregne, men de er måske fra halvt til 
dobbelt så store som de direkte omkostninger .
De direkte omkostninger i USA var nok på omkring 1 
mia . $ (ca . 6,6 mia . kr .), men de indirekte omkoster var 
også enorme, for 83 % af den amerikanske eksport af 
fjerkrækød og avlsdyr blev ramt af restriktioner .
Erfaringerne fra disse udbrud viste også, at ægpriserne 
stige voldsomt meget ved et udbrud, men derefter følger 
en periode med lave priser .
I 2014 havde Holland et lille udbrud med store omkost-
ninger på grund af stand still og stop for eksport af 
avlsmateriale .
Peter van Horne konkluderede, at hvis man ikke får 
erstatning, så bliver der ikke rapporteret nogen tilfælde .

Hans-Wilhelm Windhorst fortalte 
om resultaterne af hans undersøgelser 
af de økonomiske omkostninger ved 
udbruddet af fugleinfluenza i USA i 
2015 .
Han startede med at konstatere, at 

selv i et højt udviklet samfund som det amerikanske, var 
de ikke i stand til at håndtere situationen, og der er nu 
generel enighed om, at deling af materiel spredte virusset 
mellem farme .
Man ved ikke, hvorfor udbruddet stoppede . Var der ikke 
flere fugle? Eller måske den stigende temperatur?

Der var meget store problemer med at få dyrene aflivet, 
for skum og CO2 virkede ikke .
Skum er kun velegnet til gulvproduktioner, men meget 
ofte er der slet ikke det nødvendige vandtryk til rådighed 
på fjerkræfarmene . I etagesystemer, og specielt i bursy-
stemer med mange etager, så virker skum ikke .
Der var heller ikke de nødvendige mængder af CO2 til 
rådighed, og der er næsten umulig at holde den nødvendi-
ge høje koncentration i toppen af staldene . 
Efterfølgende har man udarbejdet en procedure, hvor man 
slukker for ventilationen, så dyrene dør af varmestress . 
Denne metode ville nok ikke kunne anvendes i EU . 
Der var også store problemer med bortskaffelsen af de 
døde fugle, og man forsøgte sig med:
Forbrændingsanlæg, men kapaciteten var alt for lille
Kompostering på udvalgte lokaliteter eller i staldene med 
gulvsystemer (kalkuner), men det var ikke hensigtsmæs-
sigt at køre de døde dyr rundt på lastbiler, og naboerne var 
ikke glade for det
Nedgravning, men på de store farme var der tale om over 
1 km lange, 3 m brede og 2 m dybe udgravninger
Indtil oktober 2015 resulterede udbruddet af fugleinfluen-
za i USA i et økonomisk tab på 2,6 mia . $ (godt 17 mia . 
kr .) og et tab på 15,639 arbejdspladser i USA .
I Iowa nåede de økonomiske tab på på1,2 mia . $(ca . 7,9 
mia . kr .) og et tab på 8 .444 arbejdspladser .
Importforbud fra 30 lande resulterede i en drastisk reduk-
tion af eksporten af æg produkter, slagtekyllinger og 
kalkunkød .
I USA er priserne på æg kollapset her i marts 2016, fordi 
der er en overproduktion .
Vaccination kan komme i spil ved et nyt udbrud, men det 
vil påvirke eksporten til en række lande .

Nan-Dirk Mulder fra Rabobank for-
talte om udviklingen på fodermarkedet 
og indenfor fjerkræbranchen generelt .
Han sagde, at vi er inde i en periode 
med faldende priser på foderkorn, for-
di bl .a . efterspørgslen på biobrændstof 

er faldet, fordi oliepriserne er faldet, og fordi mange lan-
de ikke er kommet fri af den økonomiske krise .

Figur 9: Den ingernational valutafonds skøn over væksten i 

udvalgte økonomier .
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Der er en vis overproduktion af majs, hvede og soja-
bønner, og markedet for sojabønner er helt afhængig af 
Kina, der næsten står for 2/3 af den globale import .

Figur 10: Eksport og import af sojabønner .

Nan-Dirk Mulder sluttede af med at sige, at avlsselska-
berne bliver nødt til at blive mere globale for at minimere 
risikoen ved udbruddet af smitsomme sygdomme .

Tim Lambert fortalte om de nyeste 
tiltag på ægfarmen på Project Canaan 
i Swaziland .
De første flok på 2 .500 brune høner 
blev sat ind i de konventionelle bure 
januar, og den næste flok på 2 .500 

høner bliver sat ind i juni .

Der er et umætteligt behov for protein, men efter de har 
fået doneret en æggekoger fra Sanovo, kommer de nu 
rundt til 30 lokalområder/kirker, ligesom de leverer æg 
til et lokalt børnehospital .

Over 500 .000 forældreløse børn 
i Swaziland, så selv om Project 
Canaan leverer 74 .000 måltider om 
måneden, så kan det virke som en 
dråbe i havet, men de gør en stor 
forskel for dem, de når ud til .

Janine Maxwell 
fra Hearts of Afri-
ca fortalte, at de 
i Project Canaan 
får et nyt barn 
hver anden uge .

Føden i Swaziland består næsten 
udelukkende af majs, og der er 
næsten ingen protein i føden, så 

æg er et særdeles vigtigt supplement .
Janine Maxwell fortalte gribende om tvillingerne Gabriel 
og Rose, der var kommet til Project Canaan for 5 år 
siden, efter at deres mor havde efterladt dem på dørtrin-
net hos en tante en fredag aften, fordi hun ville til fest . 
Faderen, der var HIV positiv, var stukket af og havde kun 
et mål i livet – at få gjort så mange kvinder som muligt 
gravide .
Tanten var ikke hjemme, så de blev først fundet om 
mandagen . Børnene, der så sunde og raske ud, led af 
alvorlig proteinmangel og måtte akut på intensiv behand-
ling på hospitalet, og først efter flere uger var de i stand 
til at komme til børnehjemmet . I dag er de 5 år gamle, og 

Figur 11: Ægfarmen på Project Canaan i Swaziland . Hønerne er i stalden til venstre, mens stalden til højre er under opførelse .
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mens Rose er HIV positiv og får medicin hver dag, så er 
Gabriel sund og rask .
Janine Maxwell fortalte, at de i dag har 112 børn under 
5 år på Project Canaan .
I forbindelse med opstarten af ægproduktionen har de 
måttet lære en række nye procedurer, men de fandt ud 
af, at al den snak on biosikkerhed var præcis det sam-
me, som de brugte, når de gik ind i deres spædbarnsaf-
deling – skifte tøj og vaske hænder mm .
Janine Maxwell fortalte også, at Project Canaan har 
også en større grønsagsproduktion, der udover at skaffe 
mad til beboerne også beskæftiger en række lokale . 
Ved udgangen af marts er deres vandreservoirer næsten 
tomme, selv om de er ved slutningen af regnsæsonen, 
og den næste først begynder i november . Det har bety-

det, at de har været nødt til at indstille grønsagsproduk-
tionen . 

Christian Stadil kom med det sidste 
indlæg om, hvor en virksomhed ved 
at være inkluderende kan skabe nye 
forretninger . Som et eksempel fortalte 
han om Hummels sponsorat af Afgha-
nistans fodboldforbund, herunder 

deres kvindelandshold .
Dette relativt lille sponsorat havde skaffet virksomheden 
positiv omtale i mange af de store internationale medier 
– en omtale, som det havde været umuligt at købe sig til .
Christian Stadil sluttede af med at slå fast, at et firma, 
der arbejder med værdier, skaber værdi .

Figur 12: Gabriel og Rose fejrer deres 5 års fødselsdag på Project Canaan . jnl



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2016  ·  33

KORT NYT FRA UDLANDET

Et skridt nærmere kommerciel  
kønsbestemmelse hos fjerkræ 
Et kommercielt levedygtig test til at kønsbestemme 
kyllingefostre vil være klar i begyndelsen af næste år, 
hævder tyske forskere .
Metoden, der er udviklet af forskere ved Dresden Tek-
nologiske Universitet og Universitetet i Leipzig bruger 
spektroskopi til at bestemme kønnet på et kyllingefo-
ster . Det har potentiale til at fjerne den rutinemæssige 
rugeripraksis med at destruere daggamle hanekyllinger . 
En praksis som i stigende grad vække protester blandt 
forbrugergrupper .
Presset har været særlig stærkt i Tyskland, hvor det 
tyske landbrugsministerium har givet 3 mio . € (ca . 22,3 
mio . kr .) for at gøre in-ovo kønsbestemmelse kommer-
cielt levedygtigt . I april gav den franske landbrugsmi-
nister Stephane Le Foll 3,9 mio . € (ca . 29 mio . kr .) til 
samme område .
Dr . Gerald Steiner, der er involveret i projektet, sagde, 
at testen bruger en laserstråle til at skære et lille, cirkel-
formet hul i toppen af ægget . Nær-infrarød spektroskopi 
anvendes til at bestemme kønnet af fosteret baseret 
på dets DNA-indhold, som er omkring 2 % højere hos 
hanekyllinger . "Med det blotte øje kan vi ikke se forskel 
på hane- og hønefostre, men computeren kan - hvis den 
er programmeret til at gøre det" siger Steiner .
Holdet er nu i stand til at kønsbestemme hvert æg med 
95 % nøjagtighed på mindre end et minut, hævdede 
han . Hvis et æg er bestemt til at indeholde en hønekyl-
ling bliver hullet, der er skåret med laseren, dækket til, 
og ægget lagges tilbage i rugemaskinen . En maskine, 
der automatisk kan kønsbestemmelse kyllingefostre, 
forventes at være klar i begyndelsen af næste år .
Gary Ford, fjerkrærådgiver i National Farmers Unien i 

Storbritanniens, sagde, at der var stor interesse for det 
igangværende forskningsarbejde rundt omkring i verden . 
"Vi holder aktivt et vågent øje med dette område . Cana-
dierne har udviklet en temmelig præcis måde at bestem-
me kønnet af et kyllingefoster, som er 95 % korrekt, og 
som kan kønsbestemme 3 .000-5 .000 æg i timen til en 
pris på 5 p (ca . 47 øre) pr æg .
"Vi håber, at teknologien bliver kommercielt tilgængeligt 
indenfor de næste 12 måneder . Der er ingen ekstra 
lønomkostninger, for æggene bliver sorteret i maskine, 
der også er i stand til at identificere ubefrugtede æg, så 
det er en spændende teknologi, og prisen skulle være 
overkommelig ."
Ford understregede, at hanekyllinger ikke bliver spildt, 
for de er et nyttigt biprodukt, som bliver brugt til foder til 
krybdyr og rovfugle i zoologiske haver . Animal Aid siger 
dog, at mens et stop for aflivningen af hanekyllinger vil 
være et skridt fremad, så bliver æg ikke et etisk produkt . 
Kampagneleder Isobel Hutchinson siger: "Drabet på 
hanekyllinger er blot en foruroligende aspekt af en ube-
gribelig grusom industri ."

World Poultry / jnl
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USA lægger sag mod Kina for  
importafgifter på kylling
USA har lagt sag mod Kina over de importafgifter, som 
pålægges kyllingeprodukter, der importeres fra USA .
Den 10 . maj meddelte US-Trade Representative 
(USTR), at de lægger sag mod til Kinas importafgifter 
på slagtekyllingeprodukter i WTO . USTR siger, at Kinas 
regering ikke formår at bringe deres antidumping- og 
udligningstold på importen af amerikanske kyllinger i 
overensstemmelse med WTO’s standarder .
I en erklæring siger US Trade Representative, Michael 
Froman, at man holder Kina ansvarlig for de ’urimelige 
skatter, som de lægger på amerikanske eksport’ .
"Disse uretfærdige og uberettigede skatter er en direkte 
overtrædelse af Kinas internationale forpligtelser, og de 
skaber ulige vilkår for amerikanske fjerkræfarmere" sag-
de Froman . "Amerikanske farmere fortjener en retfærdig 
behandling for at kunne konkurrere og vinde i den globa-
le økonomi, og denne regering vil fortsætte med at holde 
Kina ansvarlig, når de forsøger at indføre ulige vilkår for 
vore landmænd, virksomheder og arbejdstagere ."
Spørgsmålet går tilbage til 2013, hvor USA med succes 
lagde sag an mod indførelsen af den antidumping og 
udligningstold, som Kinas handelsministerium lagde på 
amerikanske kyllingeprodukter i 2010 . Dengang afgjor-
de WTO, der har hovedkontor i Genève i Schweiz, at de 
kinesiske afgifter overtrådte WTO-reglerne .
Ifølge USTR undersøgte Kina 
igen spørgsmålet 

i 2014 og udsendte en nye vurdering, der hævder, at 
afgifterne på amerikanske kyllingeprodukter er beretti-
gede, og Kina sagde, at de med deres revurdering var i 
overensstemmelse med WTO-reglerne .
USA er verdens største fjerkræ producent og den næst-
største eksportør af fjerkrækød . I 2016 ventes USA at 
eksportere mere end 3 mio . tons slagtekyllingeproduk-
ter .
Repræsentanter for USA kyllingebranche støtter sagen .
I en fælles udtalelse siger National Chicken Council and 
the USA Poultry & Egg Export Council, at de var glade 
for at se, at USTR har lagt sag an mod Kina over toldaf-
gifter .
"Som et af de vigtigste eksportmarkeder for produkter 
som kyllingefødder og -vinger, er Kina et vigtigt marked 
for USA . Salget af disse produkter giver betydelig værdi 
til den amerikanske slagtekyllingebranche, og toldaf-
gifterne, som Kina har indført, har uretfærdigt hindret 
adgangen til dette vigtige marked . Den amerikanske 
regering har fornuftigt nok forsøgt at arbejde med Kina 
for at løse denne sag i overensstemmelse med WTO’s 
beslutning, men Kinas fortsatte manglende overholdelse 

af reglerne og manglen-
de vilje til at leve op 
til sine forpligtelser 
er uacceptabelt ."
I en erklæring støt-
ter American Farm 

Bureau Federation 
entusiastisk sagsan-

lægget .
"Kina misbruger antidumping 

reglerne . Kinas handlinger for-
hindrer amerikansk fjerkræ i at 

blive solgt til kinesiske forbrugere 
til en pris, der afspejler en rime-

lig fortjeneste for de amerikanske 
farmere og reel værdi for sine egne 

borgere . Farm Bureau støtter handel, 
der bringer rimelige priser til farmerne 

og god ernæring til en hastigt voksende 
befolkning rundt omkring i verden ."

USTR har under præsiden Barack Obama 
indgivet 21 klager til WTO - 12 mod Kina - og indtil 

videre har USTR vundet alle afgørelser i WTO .

WattAgNet .com / jnl
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Af Vladislav Vorotnikov, russisk korrespon-

dent for AllAboutFeed .com

Antibiotikarester i husdyr-
produktionen er blevet et 

voksende problem i Rusland i de 
sidste par år, siger Anna Popova, 
leder af Ruslands sanitære tjene-
ste Rospotrebnadzor. Men hvordan 
vil Rusland tackle dette problem?

Rusland har strenge regler for brugen 
af antibiotika . Men overtrædelser 
finder sted, og nogle gange udgør 

de endda en fare for forbrugernes sundhed . Sidste år 
producerede Rusland 87,9 tons antibiotika, dobbelt så 
meget som i 2014 . Og flere personer i Orlov Oblast har 
været indlagt med forgiftninger, og efter undersøgelser 
blev det opdaget, at alle spiste kød med antibiotiske 
niveauer, der overstiger den maksimalt tilladte grænse 
270 gange .!!

Krav om en nedsættelse af de tilladte niveauer
Ledelsen af Rospotrebnadzor indrømmer, at Rusland har 
et problem med brugen af antibiotika, på samme måde 
som i næsten alle andre lande, og de meddelte, at de 
har til hensigt at træffe nogle foranstaltninger for grad-
vist at formindske brugen af antibiotika i de kommende 
år . ”En lang række produkter, der ender på forbrugernes 
tallerkener, herunder kød, mælk, fisk og æg kan inde-
holde rester af antibiotika, som landmændene har fodret 
deres dyr med” siger Anna Popova og tilføjer, at Rusland 
har endnu strengere regler om anvendelse af antibiotika 

end den Europæiske 
Union (EU), men Rus-
land vil alligevel i løbet 
af de næste mange år 
begynde en revision af 
disse grænseværdier 
med henblik på en 
reduktion . ”Vi tror,   at 
selv de tilladte niveauer 
for antibiotika i føde-
varer giver stigninger 
i mavetarmsygdomme 
hos forbrugerne, især, 
børn” udtalte hun . Hun 
hævdede også, at anti-
biotika i foderet i sidste 
ende vil føre til multiresistente bakterier og mikrober . ”I 
sidste ende vil de forskellige typer af antibiotika ophøre 
med at være effektive, og enkle infektioner og mindre 
skader kan igen blive dødelige . Brugen af antibiotika i 
landbruget vil resultere i mange uhelbredelige sygdom-
me .”

Manglende kontrol
Eksperter påpegede, at den tilladte tilsætning af tetra-
cyklin er på 0,01 mg/kg, og Rospotrebnadzor indsamler 
årligt 20 .000 prøver fra markedet for at overvåge brugen 
af   antibiotika . Men en forbrugerbeskyttelsesorganisation 
klager stadig over den manglende kontrol på markedet .

”For eksempel, i køer udskilles læge-
midler fra mælken op til 14 dage efter 
brugen” siger formand for Russian 
Consumer Rights Protection Society 
Mikhail Anshakov . ”For producen-
terne er det ikke rentabelt at tillade en 
sådan forsinkelse i produktionsproces-

sen, så de slipper blot behandlede dyr ind i sund besæt-
ning . Som et resultat heraf ender mælk med antibiotika 
på butikshylderne .” 
Samtidig er der i øjeblikket en stigning i salget af øko-
logiske fødevarer i Rusland . Dette mærke betyder dog 
intet i Rusland, for mælk, som hævdes at være øko-
logisk, indeholder også antibiotika . ”Mælk fra private 
bedrifter, eller mælk med det økologiske mærke, er, 
baseret på resultaterne af vores test, ofte heller ikke 
sundt . Vi købte prøver af gårdmælk på markederne og 
i specielle maskiner, men testresultater var positive for 
tetracyclin” tilføjer Mikhail Anshakov .

RUSLAND VIL TACKLE ANTIBIOTIKAPROBLEMER  
I FODER

Figur 1: Produktion af foderantibiotika i Russia i 2014-2016 

(tonnes) .
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Af Jenny Hopkinson, politicopro .com

Nye regler, som kræver, at høner, 
der producerer økologiske æg, 
skal have adgang til udearealer, 
får producenterne på barrikader-
ne.

Nogle af landets største økologiske ægpro-
ducenter protesterer mod USDA’s forslag, 

der sigter mod at give hønerne mere plads både inde 
og ude . Mens mindre økologiske ægproducenter støt-
ter ændringen og siger, at den nye standard afspejler 
forbrugernes forventninger, siger større producenter, at 
ændringen vil tvinge dem ud af markedet .
Den truende kamp er den seneste store udfordring 
for den 39 mia . $ (godt 255 mia . kr .) store økologiske 
fødevaresektor, som kæmper for at holde trit med efter-
spørgslen samtidig med, at man skal holde de strenge 
standarder for den økologiske produktion, som forbru-
gerne er villige til at betale en merpris for . Men mens 
den økologiske sektor længe har diskuteret, hvornår 
ikke-økologiske materialer er nødvendige, går splittelsen 
i den økologiske ægbranche langt videre .

”Hvad gør en høne, der går udenfor, 
mere økologisk?” spørger Greg Her-
bruck, vicepræsident for Herbruck’s 
Poultry Ranch, in Saranac, Michigan, 
der er en af   USA’s største økologiske 
ægproducenter . ”De ønsker at ændre 

reglerne med retningslinjer, de ved, vi ikke kan overhol-
de .”
Forslaget, der er udstedt i april af USDA National Orga-
nic Program, vil sætte nye standarder for dyrevelfærd 
for økologisk kød- og fjerkræprodukter, herunder blandt 
andet næbtrimning af fugle og halekupering af køer og 
grise . Men mere end noget andet vil reglerne indføre nye 
pladskrav i fjerkrækød og ægproduktionen, noget som 
National Organic Standards Board (NOSB), program-
mets rådgivende panel har opfordret til flere gange siden 
1990’erne, senest i 2011 . USDA har sendt forslaget i 
offentlig høring indtil den 13 . juni .
I forslaget fra USDA vil æglæggende høner skulle have 
en kvadratfod (929 cm2) af plads til hver 2,25 lbs (1 .021 
g) af fugl - eller rundt regnet 2 kvadratfod (1858 cm2) 
per høne (ca . 5,3 høne/m2) . Mindst halvdelen af uden-

dørsarealerne skal være jord . Verandaer - et område 
dækket med et tag, som er den nuværende bran-
chestandard - vil ikke opfylder kravene .
Økologiske æg er big business . Ifølge USDA blev der i 
2014 solgt næsten 2 mia . økologiske æg til en værdi af 
mere end 416 mio . $ (ca . 2,7 mia . kr .) - kun overgået af 
de 1,1 mia . $ (ca . 7,1 mia . kr .), der blev brugt på økolo-
gisk mælk .
Men de ændringer, som USDA foreslår, er ikke uden 
omkostninger for de økologiske ægproducenter, og de 
forventes at koste producenterne i gennemsnit mellem 
6-17 mio . $ (ca . 39-110 mio . kr .) om året . Forslaget 
giver producenterne fem år til at få tilpasset produktio-
nen, hvilket USDA mener, er tilstrækkelig tid til at afskri-
ve omkostningerne .

Mange af de ændringer, som USDA 
kræver, afspejler de idealiserede betin-
gelser, som forbrugerne forventer, 
deres økologiske æg bliver produce-
ret efter, siger Ashley Swaffar, den 
nuværende formand for udvalget for 

husdyr i NOSB og tidligere formand for Organic Egg 
Farmers of America .
Ifølge undersøgelse en Organic Egg Farmers of Ameri-
ca overholder omkring tre fjerdedele af producenterne 
allerede privat dyrevelfærdstandard fra en tredjepart 
- Animal Welfare Approved or Certified Humane eller lig-
nende - som svarer til eller er strengere, end hvad USDA 
foreslår .
”Dette giver lige vilkår for produktion” sagde Swaffar om 
forslaget fra USDA .
Hovedparten af   den økologiske branche, herunder dens 
største lobbyvirksomhed gruppe, Organic Trade Associa-
tion (OTA) støtter forslaget .

”Dyrevelfærd har altid været en høj pri-
oritet for økologiske producenter” sag-
de Laura Batcha, adm . direktør OTA, 
i en erklæring før offentliggørelsen af   
forslaget . ”Kun ved at sikre at de høje 
forventninger, som forbrugerne har til 

produktionsmetoderne for økologiske fødevarer, bliver 
overholdt, kan vi bevare den organiske mærkes trovær-
dighed og ry som den gyldne standard for produktions-
praksis landbruget . OTA er glade for, at USDA bevæger 
sig fremad .”
 ›››

I USA SKABER REGLER OM UDENDØRSAREALER 
SPLITTELSE INDENFOR DEN ØKOLOGISKE  
ÆGBRANCHE
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Økologisk ægproduktion i USA .

Men den mindre procentdel af økologiske ægprodu-
center, der bliver nødt til at ændre deres stalde mm ., er 
også dem, der producerer hovedparten af   de økologiske 
æg, og deres bekymringer har vakt opmærksomhed i 
Kongressen . Inkluderet i forslaget til kongressens land-
brugspakke for 2017 er en ikke-bindende bestemmelse, 
der kræver, at USDA skal ’foretage en yderligere, grun-
dig vurdering af omkostningerne til overholdelse af og 
alternativer til forslaget for de eksisterende økologiske 
producenter’ for at sikre, at producenterne kun bliver 
’minimalt påvirket’ af de nye regler .
Problemet er, at æglæggerstalde er bygget til at holde 
i årtier, og i bestræbelserne på at få den mest effektive 

udnyttelse af arealet, er der meget lidt 
plads i nærheden af staldene på disse 
bedrifter til at få hønerne ud på, sagde 
Stephen Herbruck, præsident og 
adm . direktør for Herbruck’s Poultry 
Ranch, der producerer god 500 mio . 

æg om året . Hans firma er så vred over regelændrin-
gerne og OTA’s støtte til dem, at det har meldt sig ud af 
foreningen .
”Vi vil være nødt til at fjerne ca . 85 % af Hønerne fra 
vores stalde, fordi vi ikke har jord, vi kan lukke dem ud 
på” sagde han og tilføjede, at en reduktion i besætnin-
gen af den størrelse meget vel ville sætte en stopper for 
firmaets økologiske ægproduktion . ”Det er bare næsten 
umuligt for os at leve op til kravene i forslaget .”

Ægproducenter har investeret millioner 
af dollars i æglæggerstalde, der er 
bygget efter de aktuelle økologiske 
standarder, som de vil alle være stort 
set ubrugelige, hvis forslaget bliver 
gennemført, sagde Jacques Klempf, 

adm . direktør for Dixie Egg Company fra Jacksonville i 

Florida, som producerer 62,5 mio . æg om året .
”Ændringerne vil være katastrofale for den økologiske 
ægproduktion” sagde han og tilføjede senere, ”Du vil 
ikke se ret mange økologiske æg i markedet, hvis forsla-
get træder i kraft .”
Hvad mere er, så hævder modstandere, at man bør 
holde hønerne inde som et vigtigt forsvar mod sygdom 
som sidste års udbrud af højpatogen fugleinfluenza, der 
koster regeringen og producenterne millioner .
”Den foreslåede regel eliminerer den beskyttelse, som vi 
har indført som en vigtig forsvarslinje for sundheden hos 
vores høner” sagde Greg Herbruck .
USDA indrømmer i sit forslag, at ændringerne vil øge 
dødeligheden hos hønerne fra omkring 5 % til 8 %, som 
’hovedsagelig vil kunne tilskrives øget tab til rovdyr, syg-
dom og parasitter fra øget adgang til udendørsarealer’ . 
Som et resultat, indeholder forslaget en bestemmelse 
om, at ægproducenterne kan begrænse adgangen til 
udendørsarealerne, hvis der er en dokumenteret fore-
komst af sygdom i nærheden .
Men USDA gør det også i forslaget klart, at øget adgang 
til udendørsarealer ikke automatisk resulterer i hurtig 
spredning af sygdomme . Mens 211 kommercielle flokke 
blev ramt af udbruddet af fugleinfluenza, ramte sygdom-
men kun 21 hobbyflokke, der generelt har adgang til 
udendørsarealer .
I mellemtiden køber tilhængere af forslaget ikke dom-
medagsforudsigelserne . De anbefalinger, som reglerne 
var baseret på, blev lagt frem for fem år siden, så produ-
centerne burde have designet nye stalde efter de regler, 
som var på vej, siger de og tilføjer, at ægproducenter, 
der ikke ønsker at overholde de udendørs pladsbehov, 
nemt kan skifte til at producere alternative æg, som der 
også er høj efterspørgsel på .
 ›››
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Der er også optimisme i det stærke marked for økologi-
ske æg, så hvis nogen producenter vælger at stoppe, vil 
der hurtigt komme andre til .
”Der er producenter, som allerede i dag producerer i 
overensstemmelse med de foreslåede regler om adgang 
til udendørsarealer, og de siger, at de vil være i stand til 
at udfylde eventuelle tomrum i markedet inden for et år” 
sagde en branchekilde, der anmodede om ikke at blive 
navngivet . ”Enhver sprække i markedet vil blive fylde 
hurtigt .  . . . De er klar og ivrige efter at øge produktionen 
for at udfylde dette hul .”

Efterskrift
De økologiske ægproducenter (de store producenter), 
der mener, at kravene til dyrevelfærden er for store, får 

nu støtte af den republikanske for-
mand for senatets landbrugsudvalg, 
Pat Roberts . Pat Roberts vil tilken-
degive over for USDA, at nogle af de 
foreslåede dyrevelfærdsstandarder er 
overdrevne . Konkret angriber han den 

del, der påbyder ægproducenter at give hønerne adgang 
til udendørsarealer allerede tidligt i deres levetid med det 
formål at træne dem til at gå udenfor . ”Helt ærligt, jeg 
synes, det er fuldstændigt latterligt” lyder det fra ham, 
”Nu skal vi træne fugle til at være naturlige og lokke dem 
udendørs for at få helt økologiske æg . Hvad er berigel-
ser for høner i det hele taget?”

Ambassaden i Washington / jnl

Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Store mængder regn i Argentina med 
oversvømmelse enkelte steder har 
resulteret i forsinkelse af høsten og 
skade på flere afgrøder, herunder 
sojabønner . De unormale regnmæng-

der kommer på et dårligt tidspunkt, idet en stor del af 
sojabønnerne er tæt på at være modne i Argentina . 
Argentina er verdens største eksportør af sojamel og 
den tredjestørste eksportør af sojabønner . 
Tyske Oil World har netop den 22 . april 2016 opdateret 
deres prognose for produktionen af sojabønner i de 
sydamerikanske lande . I forhold til forrige prognose fra 
den 18 . marts 2016 er forventninger til næste høst ned-
justeret fra 172 til 168 mio . tons . Dette forventede fald i 
produktionen kan primært henføres til de dårlige vejrfor-
hold i Argentina . I forhold til de tidligere forudsigelser, er 
den Argentinske sojabønnehøst korrigeret nedad med 5 
mio . tons . 

Figur 1: Forventning til sydamerikansk høst af sojabønner ned-

justeres

Det er vigtigt at huske på, at den kommende sydameri-
kanske høst af sojabønner stadig ventes at blive relativ 
stor, hvilket vil medvirke til relativt lave og stabile priser .

FORVENTNING TIL SYDAMERIKANSK HØST  
AF SOJABØNNER NEDJUSTERES
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De seneste oplysninger om salget af fjer-
krækød i Tyskland i de første to måneder af 

2016 viser, at forbrugerne købte mere af både kylling og 
kalkun end i det foregående år . 
I de første 2 måneder af 2016 blev der solgt 51 .643 
tons kyllingekød, hvilket var 2,3 % mere end i samme 
periode i 2015 . Forbrugerne går i stigende grad efter 
ferske råvarer og parteringer .
Mens køb af hele kyllinger i perioden faldt med 11,3 % 
til 6 .499 tons, steg salget af parteringer med 4,6 % til 
45 .144 t . 
Salget af ferske råvarer steg uforholdsmæssigt meget 
med 7,4 % til 31 .434 t .

Ringe efterspørgsel på frosne kalkunparteringer
Salget af kalkun udgjorde i januar og februar 2016 i alt 
14 .314 tons, hvilket var 1,3 % mere end samme peri-
ode sidste år . Også på markedet for kalkun fortsætter 
tendensen til ferske parteringer, som steg med 3,6 % til 
13 .931 tons, og dermed faldt andelen af   frosne parterin-
ger til 2 % af det samlede salg . I samme periode i 2015 
lå det på 4 % . 
Hele kalkuner spiller ingen rolle i begyndelsen af   året .

Afslutning
På begge markeder var stigningen i forhold til det fore-
gående år mere udtalt i februar end i januar . Det betyder 
også noget, at 2016 er et skudår, for så var der en dag 
mere i februar, hvor butikkerne havde åbent, end i 2015 .

DGS / jnl

SALGET AF FJERKRÆKØD KOM GODT FRA START  
I TYSKLAND I 2016

Figur 1: Salget af ferske kyllinge- og kalkunparteringer  

i Tyskland .

Hendrix Genetics tager første spadestik 
til nyt rugeri i Nebraska 
Hendrix Genetics har taget første spadestik til virksom-
hedens fremtidige rugeri i Grand Island, Nebraska .
Den topmoderne rugeri, der bliver omdrejningspunkt for 
ægproducenterne i den del af USA, vil få en kapacitet 
på 24 mio . æglæggende høner per år, og rugeriet vil 
skabe op til 50 nye arbejdspladser i området .
"Det er tæt på mange af vores kunder, og en kundeba-
se, som vi prøver at udvide lige nu" sagde direktør Peter 
Mumm fra Hendrix Genetics . "Dette rugeri vil være i 
stand til at levere kyllinger til disse bedrifter ."
Den nye rugeri repræsenterer alene en investering på 
10 mio . $ (godt 65 mio . kr .), og det vil skabe behov for 
yderligere 11 rugeægsstalde på lokale farme, alle inden 
for en 100 mile (160 km) radius fra Grand Island, til 
at levere rugeæg til det nye rugeri . De første flokke af 
æglæggere vil forlade rugeriet allerede næste år .

Hendrix Genetics, der har 
hovedkontor i Holland, 
er et førende avlsselskab 
inden for flere arter med 
primære aktiviteter indenfor 
æglæggere, kalkuner, svin, 
akvakultur og traditionel fjer-
kræavl . På grund af deres 
ydeevne og alsidighed har 
Hendrix Genetics afstam-
ninger af æglæggere succes 
i hele verden og omfatter 
velkendte racer med ame-
rikansk oprindelse, såsom 
Shaver, DeKalb og Babcock . Hendrix Genetics har også 
to andre rugerie, som betjener USA, et i Pennsylvania 
og et i Virginia .

WattAgNet .com / jnl
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Den britiske fjerkrækødsektor har redu-
ceret brugen af antibiotika med 44 % 

siden 2012. Det blev afsløret ved en reception i par-
lamentet den 3. maj samtidig med offentliggørelsen 
af    rapporten, ’Leading the Way in the Responsible 
Use of Antibiotics’, hvor branchen understregede 
deres ledende rolle på dette område.

Ved receptionen roste George 
Eustice, Minister of State at the 
Department for Environment, Food 
and Rural Affairs (DEFRA) . de skridt, 
som fjerkrækødbranchen har truffet for 
at forstå og reducere brugen af   anti-

biotika, og branchens vilje til en åben og gennemsigtig 
rapportering .

John Reed, formand for British Poul-
try Council (BPC), sagde: ”Brugen af 
antibiotika er et utroligt vigtigt emne 
for både dyrs og menneskers sundhed . 
Den britiske fjerkrækødsektor er gået i 
spidsen for at forstå brugrn og effekten 

i vores sektor, og vi håber, at andre vil følge efter .”
Han fortsatte: ”Siden 2011 har vi arbejdet med Veterina-
ry Medicines Directorate (VMD) om at indsamle præcise 
fjerkræ-specifikke data, og vi er glade for, at vi har redu-

ceret vores forbrug af antibiotika med 
44 % . Vores prioritet er fortsat sundhe-
den for vores fugle, og den ansvarlige 
terapeutiske anvendelse af antibiotika 
er afgørende .”
Også professor Peter Borriello, adm . 

direktør for VMD, roste sektor for at føre an og for at 
samarbejde med alle interessenter .
BPC er den første husdyrsektor, der deler data om for-
bruget med regeringen og andre interessenter . Ifølge 
branchekoden   ’BPC Antibiotisk Stewardship Scheme’ 
er branchen forpligtet til at fortsætte med at udvikle den 
bedste praksis på tværs af branchen . Reed konklude-
rede: ”En reduktion i brugen af   antibiotika på 44 % er 
forbløffende i en periode, hvor den britiske produktion af 
fjerkrækød steg med 5 % . Det handler om højt kvalifice-
rede mennesker, der bruger antibiotika ansvarligt, og vi 
ser frem til at rapportere vores fremskridt .”

Hovedpunkter i rapporten
Den britiske fjerkrækødsektor har fokuseret på at 
begrænse brugen af   de typer af antibiotika, der er 
klassificeret som mest kritiske for humanmedicinen, og 
hovedpunkterne i rapporten er:
•  En reduktion i det samlede forbrug af antibiotika med 

44 % mellem 2012 og 2015
•  Et frivilligt forbud mod anvendelse af tredje og fjerde 

generation cephalosporiner fra 2012
•  En reduktion af forbruget af fluoroquinolon med 48 % 

fra 2014 og 2015
•  En reduktion af forbruget af makrolid med 50 % fra 

2013 og 2015
•  En reduktion af forbruget af amoxycilin med 46 % fra 

2013 og 2015
•  En reduktion af forbruget af tetracyclin med 47 % fra 

2012 og 2015

Figur 2: Brugen af antibiotika i de forskellige antibiotika-klasser 

hos BPC’s medlemmer (90 % af produktionen) fra 2012-2015

DEN BRITISKE FJERKRÆKØDSEKTOR  
REDUCERER BRUGEN AF ANTIBIOTIKA MED 44 %

Figur 1: Salget af antibiotika, herunder salget af antibiotika 

godkendt til fødevareproducerende husdyr, og brugen af antibi-

otika i produktionen af fjerkrækød hos BPC’s medlemmer (90 

% af produktionen) fra 2012-2015 
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BPC branchekode for brugen af antibiotika-klasser 
BPC Antibiotic Stewardship Scheme blev lavet i 2011, 
hvor man samlede ekspertise fra producenter og 
fjerkrædyrlæger . De vigtigste mål for BPC Antibiotic 
Stewardship Scheme er:
•  At bevare integriteten af   alle klasser af antibiotika for 

at understøtte både menneskers og dyrs sundhed
•  At indsamle og overvåge brugen af alle antibiotiske 

klasser i fjerkrækødsektoren i Storbritannien
•  At samarbejde med den britiske regering og dele data 

om brugen af antibiotika med VMD
•  At støtte yderligere forskning i ESBL i slagtekyllinge-

flokke i Storbritannien
•  At fremme og anvende bedste praksis på alle trin i 

produktionen
Ordningen fokuserer sin indsats på navnlig de antibio-
tika, som WHO anses for at være af ’mest afgørende 
betydning for menneskers sundhed’ . VMD indsamler og 
offentliggør årligt data om solgte antibiotiske produkter, 
der er godkendt til anvendelse i fødevareproducerende 
dyr . For at hjælpe regeringen med at få kendskab til, 
hvilken procentdel af de solgte produkter, der er blevet 
brugt af fjerkrækødsektoren Storbritannien, besluttede 
BPC, at man skulle begynde at indsamle faktiske for-
brugsdata i 2011 .
Ordningen viste, at de indsamlede data fra 2012 fremef-
ter var robuste, for der var data, der repræsenterer over 
90 % af den britiske produktion fjerkrækød (kyllinger, 
kalkuner, ænder) . 
Indtil BPC og dens medlemmer tog disse proaktive 
skridt for at bestemme det faktiske forbrug i sektoren, 

var salgsdata indsamlet af VMD den eneste måde til 
overvågning af salget (og ikke brugen) af antibiotiske 
produkter i husdyr . 
Ordningen analyserer datasæt og identificerer, hvor der 
skal gribes ind . 
Medlemmer af ordningen ønsker at være åbne og gen-
nemsigtige overfor regeringen og andre interessenter 
om brugen af   antibiotika i fjerkrækødsektoren i Storbri-
tannien . 
I 2015 delte BPC 
deres data med VMD, 
som offentliggjorde 
disse data i rapporten 
’UK-Veterinary Anti-
microbial Resistance 
and Sales Surveillance 
(UK-VARSS)’ .

Den nye udgave 
af branchekoden 
’The BPC Antibiotic 
Stewardship Scheme 
- ’Leading the Way 
in the Responsible 
Use of Antibiotics’ 
på 16 sider kan fås 
ved henvendelse til 
sekretariatet .

BPC / jnl
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Amerikanske Pilgrims udvider for tredje 
gang deres tilbagekaldelse af  
kyllingeprodukter 
Pilgrims igen udvider for tredje gang en tilbagekaldelse 
af fjerkræprodukter fra deres anlæg i Waco i Texas . Den 
seneste udvidelse omfatter 376 .380 lbs (godt 170 tons) 
kogte kyllingevinger, hvilket bringer de samlede mæng-
der af tilbagekaldte produkter op på mere end 5,5 mio . 
lbs (næsten 2 .500 tons) .
Den første tilbagekaldelse kom den 7 . april, hvor der 
blev tilbagekaldt 40 .780 lbs (ca . 18,5 tons) kogte kyl-
lingeprodukter . Det blev udvidet den 26 . april, hvor den 
samlede tilbagekaldelse kom op på næsten 4,6 mio . lbs . 
(ca . ca . 2 .080 tons) . Den anden udvidelse kom den 6 . 
maj, bragte det samlede tilbagekaldelse op på mere end 
5,2 mio . lbs . (godt 2 .350 tons) .

Alle produkter, der 
indgår i tilbagekaldel-
serne er fuldt kogte 
kyllingeprodukter, og 
årsagen til tilbagekal-
delserne er, at de kan 
være blevet forurenet 
med uvedkommende 
materialer . Ifølge en 
pressemeddelelse fra USDA Food Safety and Inspection 
Service (FSIS), kan produkterne i den seneste tilbage-
kaldelse være forurenet med uvedkommende metaller . 
De produkter, der tidligere blev tilbagekaldt, mentes at 
kunne være foruretnet med fremmede materialer som 
plast, gummi, metal eller træ .

WattAgNet .com / jnl
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Italien
Den 2 . maj 2016 er der konstateret 1 udbrud af HPAI 
H7N7 i Italien .
De italienske veterinærmyndigheder har den 2 . maj 
2016 rapporteret til OIE og ADNS, og orienteret på 
møde i Den Stående Veterinærkomite den 3-4 . maj, 
om et udbrud af højpatogen fugleinfluenza H7N7 i en 
økologisk fjerkræbesætning med 17 .025 udegående 
æglæggere . Besætningen er beliggende i Portomaggio-
re, provinsen Ferrara .

Den 29 . april opstod der mistanke om fugleinfluenza 
i besætningen som følge af øget dødelighed og fald i 
ægproduktion . Smitte med HPAI H7N7 blev bekræftet 
den 2 . maj . 
Det formodes, at vilde fugle har introduceret smitten . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er blevet iværksat, og der er oprettet en 3 og 
10 km zone omkring den smittede besætning . Besæt-
ningen er aflivet . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Italien til Danmark ved direkte indførsler af 
levende fjerkræ og rugeæg, er der udført søgning i TRA-
CES . Der er pr . 3 . maj undersøgt indførsler og udførsler 
indenfor de seneste 2 måneder . Der har i perioden ikke 
været indførsler fra Italien til Danmark . Der har heller 
ikke været nogen udførsler fra Danmark til Italien .

Frankrig
I perioden 25 . november 2015 – 18 . april 2016 er der 
konstateret 77 udbrud af HPAI H5 i Frankrig og 15 
udbrud af LPAI H5 . Der er konstateret følgende HPAI 
typer: H5N1, H5N2, H5N9 . 
Alle udbruddene er sket i den sydvestlige del af Frank-
rig, og smitten har ikke udviklet sig udenfor de allerede 
etablerede restriktionszoner . Fra uge 15-19 vil alle 
andeflokke i området været aflivet . I perioden foretages 
grundig rengøring og desinfektion, og fra 16 . maj 2016 
introduceres daggamle ællinger til området efter test-
ning . Der vil blive gennemført aktiv overvågning af alle 
avlsfjerkræflokke i restriktionszonen, og alle ænder og 
gæs i den fri zone (resten af Frankrig) vil blive kontrol-
leret .

Seneste udbrud i Danmark 
Der var sidst udbrud af fugleinfluenza i Danmark i 2013, 
hvor der var ét udbrud af LPAI H7N7 i en gråandebe-
sætning . Højpatogen fugleinfluenza og lavpatogen fug-
leinfluenza LPAI H5 og H7 er anmeldepligtig i Danmark .

Risikovurdering
Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for 
smitte med fugleinfluenza til dansk fjerkræ er lav .

Fødevarestyrelsen / OIE / jnl

UDBRUD AF FUGLEINFLUENZA I ITALIEN  
OG FRANKRIG
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Skrabeæg dominerer
I 2015 var der i Tyskland opstaldet 25,3 mio . 
æglæggende høner i skrabeægssystemer . 

Dermed er skrabeæg med 63 % af hønepladserne den 
vigtigste produktionsform i Tyskland . 
Bedrifter, der har mindre end 3 000 hønepladser, indgår 
ikke i tallene . 
I alt var der i gennemsnit 40,13 mio . æglæggende høner 
i Tyskland i 2015 .
Også antallet af dyr i forældredyrsbesætninger og hønni-
keopdræt skal indrapporteres .

Kapacitetsudnyttelse
I 2015 var der i Tyskland i gennemsnit 47,5 mio . 
hønepladser . Dette svarer til en udnyttelse af kapacite-
ten på 85 % . 
Især i den økologiske produktion var udnyttelsen i 2015 
høj . Det nåede 87,6 % . 

I skrabeægsproduktionen var den kun på 84,4 % . 
I burægsproduktionen var kapacitetsudnyttelsen kun på 
81,6 %, hvilket i høj grad kan tilskrives ledig kapacitet på 
bedrifter i Bayern .

Flere høner kommer ud
Mere end hver fjerde høne har nu fået adgang til det fri . 
I 2015 var 17,5 % af alle høner opstaldet i konventionel-
le frilandssystemer, og 9,4 % af hønerne var opstaldet i 
økologiske systemer . 
I 2015 var 10 % af hønerne i berigede bure . Her var i 
løbet af året en mærkbar nedgang, for i starten af   året 
udgjorde burproduktionen 11,4 %, men den i december 
var faldet til kun 8,5 % . 

Den modsatte udvikling så man i den økologiske 
produktion, hvor andelen steg fra 8,8 % til 10,1 % .
Den langsomme stigning i staldsystemer, hvor hønerne 
har adgang til udearealer, er sket løbende over de sene-
ste år . F .eks . udgjorde frilandshøner i december 2011 
kun 14,6 %, men økologiske høner udgjorde 7,4 % .

I EU dominerer bursystemer
For EU som helhed tegner der sig et andet billede . 
I EU var 55,7 % eller mere end hver anden høne i beri-
gede bure i 2014 (nyere data foreligger endnu ikke), og i 
de fleste lande dominerer berigede bure fuldstændigt .
Skrabeæg dominerer kun i Tyskland og nogle få andre 
lande som Østrig (68,8 %), Sverige (64,6 %) og Holland 
(63,8 %) . 
Samlet set er 13,9 % af hønerne i EU-høns opstaldet i 
frilandssystemer og 3,8 % i økologiske systemer .

DGS / jnl

FLERE HØNER MED ADGANG TIL UDEAREALER  
I TYSKLAND

Figur 2: Fordelingen af høner på de forskellige produktionsme-

toder i 2015 .

Figur 1: Ægproduktionen i Tyskland i 2015 .
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Importen af fjerkrækød til EU udgjorde 
i 2015 i alt 871.431 tons, hvilket var 3 % 

mere end i 2014. Værdien af denne import udgjor-
de 2,33 mia. € (ca. 17,3 mia. kr.).

90 % af importen kommer fra Brasilien og Thailand
Med 57 % kom hovedparten af importen fra Brasilien . 
Thailand leverede omkring 33 % af den samlede import, 
og de importerede mængder fra Thailand voksede med 
9 % i forhold til 2014 . 

Ukraine får stigende betydning
Importen af fjerkrækød fra Ukraine har fået meget større 
betydning, og den udgjorde 42 .330 tons i 2015, hvilket 
var 5 % af den samlede import til EU . Udløsende faktor 
for stigningen i import fra Ukraine var, at EU i april 2014 
sænkede tolden på varer med oprindelse i Ukraine, og 
for visse kvoter blev tolden helt fjernet . 

Kina, Chile og Argentina har tabt markedsandele
Andre lande, herunder Kina, Chile og Argentina, har tabt 
markedsandele som leverandører af fjerkrækød til EU .

DGS / jnl

UKRAINE EKSPORTERER MERE FJERKRÆKØD  
TIL EU

Figur 1: Fordelingen af importen af fjerkrækød til EU i 
2015 .

100 procent svensk
I modsætning til mange andre kommuner, serverer Katri-
neholm kun svensk kylling til deres ældre og skolebørn . 
Noget der sættes fokus på som en del af projektet ’Tak 
en kommune’ . Projektet er et initiativ fra brancheorgani-
sationen Svensk Fågel for at fremhæve de kommuner, 
der stiller krav om svenske produkter ved indkøb . Hele 
100 % af de kyllinger, som serveres i Katrineholm, er 
svenske . ”Jeg er stolt over, at de lokale beboere får mad 
af højeste kvalitet, og vi støtter også lokale landmænd . 
Det er en situation, der gavner alle parter, og jeg håber, 
at flere kommuner rundt om i landet vil lave en lignende 
model” siger Anneli Hedberg, formand for Service og 
teknologiudvalget, i en pressemeddelelse .
Ved en ceremoni på Bie skole fik hun og Camilla 
Wiström, som er leder af afdelingen for kommunale 
serviceydelser, et certifikat af kyllingeproducent Henrik 
Carlsson og Maria Donis, adm . direktør i Svensk Fågel .

Jordbruksaktuellt / jnl

Æg den mest komplette næringskilde
En ny undersøgelse, som Svenska Ägg har bestilt, viser, 
at flere kvinder end mænd har en forståelse for ægs 
unikke ernæringsmæssige indhold .
”Adskillige undersøgelser viser, at svenskerne er meget 
interesserede i ernæring og sundhed - kvinder i højere 
grad end mænd . Det er nok forklaringen på, at kvinder 
også ved noget om ægs unikke næringsindhold . Det 
giver os også en indikation af, at gamle misvisende 
opfattelser af, at kolesterol er skadeligt for helbredet, nu 
er endelig er begyndt at forsvinde” siger Astrid Loven 
Persson, adm . direktør brancheorganisationen Svenska 
Ägg, i en pressemeddelelse .
I undersøgelsen svarede størstedelen af kvinderne, at 
æg er den sundeste fødevare, mens størstedelen af 
mændene svarede grøntsager . Efter modermælk er æg 
den mest komplette næringskilde, som findes, skriver 
Svenska Ägg .
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De seneste prognoser for produktionen af 
konsumæg fra nationale markedseksperter fra 

EU-Kommissionen bekræftede, at produktionen af æg 
vil stige i EU 2016 . 
I de nyeste prognoser her flere nationer end ved tidligere 
prognoser givet deres vurderinger . For EU som helhed 
har EU-Kommissionen beregnet, at ægproduktionen i 
2016 vil nå 6 .797 .000 tons, hvilket betyderen stigning 
på 1, 9 % i forhold til 2015, hvor ægproduktionen, i EU 
steg med 2,5 %, nok hovedsageligt på grund af udbrud-
det af fugleinfluenza i USA .

Flere æg i Spanien og i Holland
Den stærkeste vækst i indeværende år forventes i Spa-
nien med 10 %, hvor produktionen med ægproduktion 

vil stige, så med 69 .000 tons til i alt 759 .000 tons . I 
2015 steg produktionen i Spanien med 7,9 % .
En betydelig udvidelse af produktionen forventes også 
i Holland, hvor produktionen forventes at stige med 5,3 
% til 679 .000 tons .

Faldende produktion i Frankrig
På trods af prognosen forventing om et fald i ægpro-
duktionen i Frankrig på 2 % til 890 .000 ton, er Frankrig 
fortsat den største ægproducent i EU . I 2016 vil Frankrig 
producere omkring 13 % af EU’s samlede produktion .
På andenpladsen ligger Italien med 12 % af æggene . 
For Italien forudses kun en moderat stigning på 0,6 % .
Tyskland følger efter på tredjepladsen med næsten 12 
% af æggene eller en forventet produktion på 797 .000 
tons, hvilket er en stigning på 0,8 % . 

Stigende forbrug af æg pr indbygger i EU
EU-Kommissionen har ingen aktuel opgørelse over for-
syningsbalancen . Den seneste opgørelse er fra novem-
ber 2015, hvor man allerede forventede en stigning i 
produktionen for 2016 .
Den viser også, at EU fortsat vil være selvforsynende 
med æg i 2016 . Selvforsyningsgraden blev opgjort til 
105 % . Forbruget per indbygger kunne i 2016 stige 
med yderligere 0,2 kg til 12,7 kg (203 æg pr indbygger) . 
Også i 2015 blev der beregnet en stigning på 0,2 kg pr 
indbygger .
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STIGENDE ÆGPRODUKTIONEN 
I EU I 2016 

Figur 1: Fordelingen af konsumægsproduktionen i EU i 2016 .

Der eksporteres mere fjerkrækød fra EU 
til Afrika
Ifølge EU-Kommissionen eksporterede EU-landene i 2015 
i alt 1 .490 .235 tons fjerkrækød til tredjelande . Det var 0,9 
% mindre end 2014 . Værdien heraf beløb sig til 2,1 mia . 
€ (ca . 15,6 mia . kr .) . Den største aftager af europæisk 
fjerkrækød 2015 var Sydafrika med 213 .371 tons, hvilket 
var en stigning på 5 % i forhold til 2014 . Godt 14 % af 
hele EU-eksporten gik til Sydafrika . Næststørste aftager 
af europæisk fjerkrækød var Saudi Arabien med 142 .496 
tons , hvilket var 15% mere end året før . Eksporten til flere 
afrikanske lande havde i 2015 en væsentlig betydning . Så 

Benin modtog 9,2 % eller 136 .576 tons af EU-eksporten . 
Det var et fald på 17 % i forhold til sidste år . En væsentlig 
årsag er sandsynligvis de ændrede politiske forhold i regi-
onen, hvor navnlig handelen fra Benin til Nigeria er faldet 
drastisk . Benins eksport til Ghana, Gabon og Congo er 
imidlertid i forhold til 2014 steget med omkring en fjerde-
del . Eksporten til Ukraine steg i 2015 med omkring 14 % 
til 91 .064 tons .  Rusland spillede kun en lille rolle i ekspor-
ten fjerkrækød fra EU . Mens EU i 2014 stadig eksporte-
rede 68 .325 tons fjerkrækød til Rusland, faldt eksporten i 
2015 til kun 1 .232 tons . 
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Forbruget af fjerkrækød steg igen i Tyskland i 
2015 . 

For første gang blev der solgt mere end 1,6 mio . tons 
fjerkrækød, hvilket var 1,8 % mere end i 2014 . Det viser 
de nyeste tal fra Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) og Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) 
om forsyningsbalancen for fjerkrækød og det samlede 
forbrug . 
Også det beregnede forbrug pr, person steg med 300 g 
til 19,8 kg . 

Selvforsyningsgraden faldt
Produktionen af slagtefjerkræ voksede i 2015 kun 1,2 
% til 1,796 mio . tons, og derfor faldt selvforsynings-
graden med 0,7 procentpoint til 111,5 % . Selvforsy-
ningsgraden viser klart, at der i Tyskland produceres 
mere fjerkrækød, end der forbruges . En betydelig del 
af slagtefjerkræet eksporteres levende . For eksempel 
slagtes hver fjerde kylling, der produceres i Tyskland, i 
udlandet, især slagterierne i Holland satser på disse dyr . 
Derfor når slagtningerne i Tyskland fortsat ikke op på 
det niveau, der forbruges .

Importen steg
Mens forbruget steg i 2015, og de samlede slagtninger 
(nettoproduktionen) faldt lidt, så steg efterspørgslen 
efter importeret fjerkrækød næsten til det dobbelte, 
nemlig 66 .000 tons . 
Den faktiske import var betydeligt højere og nåede 
sidste år op på 829 .000 tons, hvilket var 1,7 % mere 
end i 2014 . 
Eksporten af   fjerkrækød lå på 762 .000 tons, hvilket var 
et fald på 2,8 % .

Forbruget af kylling på et rekordhøjt niveau
Stigningen i forbruget pr indbygger, som var på 300 g, 
lå alene på kylling, hvor forbruget i 2015 . nåede op på 
12,8 kg . 
Forbruget af kalkuner, ænder og gæs forblev stabilt . 
MEG har beregnet forbruget af kylling (se tabel 1) . Net-
toproduktionen af kylling forblev i 2015 næsten uændret 
i forhold til 2014 . Den beregnede stigning i forbruget 
skyldes forskydninger i udenrigshandelen .

 ›››

FORBRUGET AF FJERKRÆKØD STEG I TYSKLAND 
I 2015

Tabel 1: Forsyningsbalancen for fjerkrækød i Tyskland .

Ændring i % 

1.000 tons slagtet vægt 2013 2014 2015 fra 2014  til 2015

Fjerkrækød

Bruttoproduktion 1 .714,3 1 .775,0 1 .795,8 1,2
Nettoproduktion 1 .481,3 1 .550,4 1 .544,2 -0,4
Import 826,5 814,9 828,5 1,7
Eksport 743,2 783,8 762,2 -2,8
Forbrug 1 .564,6 1 .581,4 1 .610,5 1,8
Forbrug pr indbygger (kg) 19,4 19,5 19,8 -
Selvforsyningsgrad (%) 109,6 112,2 111,5 -

Total høner og kyllinger

Bruttoproduktion 1 .274,6 1 .326,8 1 .346,4 1,5
Eksport levende 349,1 335,5 360,0 7,3
Nettoproduktion 965,2 1 .027,1 1 .027,4 0,0
Import 586,0 576,3 602,0 4,5
Eksport 553,7 595,4 589,4
Forbrug 997,5 1 .008,1 1 .040,0 3,2
Forbrug pr indbygger (kg) 12,4 12,5 12,8 -
Selvforsyningsgrad (%) 127,8 131,6 129,5 -

 - heraf slagtekyllinger

Nettoproduktion 914,6 976,1 976,5 0,0
Forbrug 948,5 951,9 988,1 3,8
Forbrug pr indbygger (kg) 11,8 11,8 12,1 -

Kilde: BLE og MEG



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2016  ·  55

Forbruget af kalkun ligger stabilt
Den tyske bruttoproduktion af kalkun steg i 2015 med 
0,8 % til 395 .200 tons . Nettoproduktionen, der svarer 
til den slagtede mængde, udgjorde 464 .800 tons, hvil-
ket dog var 0,9 % mindre end 2014 . De tyske slagterier 
havde derfor en lavere efterspørgsel efter importerede 
levende kalkuner . Der blev stadig i 2015 importeret 
72 .000 tons levende kalkuner til Tyskland (omregnet til 

slagtevægt) . Forbruget pr indbygger lå i 2015 stabilt på 
5,9 kg .
Også i 2015 blev der ikke produceret kalkuner nok 
Tyskland til at opfylde efterspørgslen på kalkunkød kan . 
Selvforsyningsgraden lå i 2015 på 82,7 %, hvilket var en 
lille stigning på 0,6 procentpoint i forhold til 2014 .
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Figur 1: Det tyske marked for fjerkrækød . Figur 2: Det tyske marked for kalkunkød .

EU-politikerne giver ikke op: Forbrugere 
skal kende fødevarers oprindelse
Et flertal af politikerne i Europa-Parlamentet har tilsyne-
ladende ikke til sinds at opgive kampen for at få mærket 
en række kød- og mælkeprodukter med deres oprindel-
sessted . Torsdag stemte et klart flertal af EU-politikerne 
for en ikke-bindende resolution, hvor de igen forsøger at 
presse Kommissionen til at fremlægge lovgivning herom .
“De europæiske fødevarer kan i dag komme igennem 
fem til ti lande, inden de havner på vores borde . Det 
betyder, at forbrugerne har mindre indsigt, og mærknin-
gen kan være med til at skabe en forøget tillid til varerne, 
som der er brug for,” siger Christel Schaldemose, der 
sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne .
Det er ikke første gang, at parlamentet forsøger at pres-
se på for obligatorisk oprindelsesmærkning . 
Det fik sidste år EU-Kommissionen til at bestille to rap-
porter for særligt mælke- og kødprodukter .
Her var konklusionerne ganske klare . Oprindelsesmærk-
ning vil påføre virksomheder ganske betydelige admi-
nistrative meromkostninger, og forbrugerne vil næppe 
være villige til at betale den dyrere pris . Parlamentets 
seneste resolution udtrykker imidlertid skepsis over for 
Kommissionens konklusioner og henviser til andre min-

dre kritiske undersøgelser . Derfor lægger politikerne nu 
op til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge 
Kommissionens konklusioner . Landbrug & Fødevarer 
henholder sig til derimod til konklusionerne i Kommissio-
nens rapporter og påpeger, at problemet er særligt stort, 
når der er tale om forarbejdede fødevarer .
“Hvis du laver en pizza, så vil der ofte være brugt ingre-
dienser fra forskellige lande, og det skifter måske nogle 
gange fra den ene dag til den anden . Og så bliver det 
altså utroligt kompliceret og frygtelig dyrt,” siger chef-
konsulent Morten Damkjær Nielsen fra afdelingen for 
erhvervspolitik . Christel Schaldemose pointerer dog, at 
parlamentet er meget åbne for formen og er villige til at 
finde frem til en løsning, der begrænser virksomheder-
nes meromkostninger . Hun er dog samtidigt ved at være 
godt træt af virksomhedernes vedvarende forsvar med et 
argument om flere udgifter .
“Jeg er ved at blive ret immun over for det, fordi jeg kan 
snart ikke huske en eneste gang, hvor virksomhederne 
ikke er kommet med den argumentation, når der er et 
nyt forslag . Jeg synes, at erhvervet skal være lidt mere 
moderne og nytænkende omkring det her,” siger Christel 
Schaldemose .
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Morgendagens kokke øger deres  
ægspertise
Når de starter deres kulinariske karriere, erkender de 
dygtigste kokke, at nøglen til at skabe lækker mad er 
at være tro mod ingredienserne . I hjertet af disse sand-
heder er, "Godt ind; godt ud . "Hvis de bruger de bedste 
ingredienser i madlavning, vil de få den bedste mad ud 
af dem . Men med så mange produkter og ingredienser 
at vælge imellem og lige ved hånden, hvordan kan de så 
være sikre på, at de er vælger de bedste kvalitetsingre-
dienser, der er til rådighed?
USDA’a Agricultural Marketing Service (AMS) tager 
gætteriet ud af denne proces ved at udvikle, vedligehol-
de og fortolke specifikke målinger af kvalitet gennem 
amerikanske standarder og kvaliteter for en bred vifte af 
landbrugsprodukter . AMS tilbyder også frivillige tjenester 
til producenter og leverandører for at certificere produk-
ter til disse standarder .
AMS Livestock, Poultry and Seed Program’s Quality 
Assessment Division (QAD) samarbejder med kokke-
skoler om at uddanne fremtidige kokke i, hvordan nor-
mer og kvaliteter for kød, fjerkræ og æg er et værdifuldt 
værktøj at have i deres værktøjskasse . For nylig besøgte 
AMS’s medarbejdere Delta College i Stockton, Califor-
nien, for at give en praktisk kvalitetsworkshop om æg til 
deres kokkeelever .
Ved at gennemlyse æggene tog disse kokkeelever et kig 
ind i nogle friske æg . Ved at lyse gennemlige gennem 
skallen og derefter dreje ægget rundt, kunne de se, 
hvad der er usynlig udefra - indre fejl som mørke pletter, 
eller en vandig æggehvide . Derefter tog de samme æg 
og slog dem ud på plader, hvorefter de sammenlignede, 
hvad de havde set under gennemlysningen med den fak-
tiske kvalitet af det ægget .
Ikke alene er gennemlysning sjovt, men det gav disse 
kokkeelever en helt ny forståelse for, hvordan man ved 
at vælge de rigtige ingredienser kan have en stor effekt 
på det færdige produkt . For eksempel har et USA-Grade 
AA eller A æg en fast æggehvide, der forbliver kompakt, 
når ægget slås ud, mens et æg af lavere kvalitet har en 
våd og tynd æggehvide, der breder sig - gæt hvilken en 
der er bedst til at lave æg Benedikt?
AMS’s kvalitetsstandarder, sorteringer, certificeringer og 
auditeringer er frivillige værktøjer og tjenester, som bran-
cherne kan bruge til at hjælpe med at fremme og for-
midle kvalitet og sundhed til forbrugerne . Disse tjenester 
hjælper virksomheder med at differentiere sig fra deres 
konkurrence og giver sikkerhed til deres kunder om, at 

de har fokus på kvalitet . Årligt inspicerer AMS kvalitets-
standarder, sorteringer, certificeringer og auditeringer af 
landbrugsvarer til en værdi af over 150 mia . $ (ca . 1 .000 
mia . kr .) for at sikre kvaliteten af indenlandske varer og 
hjælpe amerikanske farme og virksomheder med at eks-
portere varer til over 100 forskellige lande .
AMS har brochurer til rådighed, som illustrerer de stan-
darder og kvaliteter af æg, samt en række andre råvarer, 
og de laver ofte opsøgende arbejde for at uddanne 
købere og sælgere om vigtigheden af AMS klassifice-
ringer og certificeringstjenester . For mere information, 
besøg AMS hjemmeside på: www .ams .usda .gov/gra-
des-standards/eggs .
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Michael Foods 'ægsalg faldt 2,8 %  
i 2. kvartal 2016
Michael Foods rapporterede en 2,8 % nedgang i æg 
salget i andet kvartal af regnskabsåret 2016 i forhold 
til ægsalget for samme periode i det foregående regn-
skabsår .
Salgstallene blev offentliggjort den 5 . maj, hvor Michael 
Foods 'moderselskab Post Holdings, annoncerede sin 
kvartalsvise indtjening . Michael Foods er Post Holdings' 
datterselskab indenfor æg, kartofler, ost og pasta .
Ifølge en pressemeddelelse fra Post Holdings, faldt 
Michael Foods’ ægsalg i volumen med 15,9 % i kvarta-
let fordi virksomhedens høner havde været ramt af fugle-
influenza, som reducerede virksomhedens ægproduktion 
og dermed salget .
Michael Foods fik imidlertid et løft fra deres salg af 
pasta, som steg med 11,8 % i forhold til samme periode 
af regnskabsåret 2015 . Michael Foods' samlede omsæt-
ning for kvartalet var 557,5 mio . $ (ca . 3,7 mia . kr .), en 
stigning på 1,3 % .
Post Holdings' andet kvartal af regnskabsåret 2016 
sluttede den 31 . marts .
Michael Foods er ifølge WATTAgNet Top Poultry Com-
panies Database den største leverandør af forarbejdede 
æg i verden . Michael Foods blev købt af Post Holdings 
i 2014 . I 2015 overtog Post Holdings Willamette Egg 
Farms og lagde denne virksomhed ind under Michael 
Foods .
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