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Af Susanne Kabell, SEGES

Den 27. april mødtes COST Core-
mi gruppens medlemmer for at 
drøfte mulighederne for at indhen-
te nogle valide data om forekom-

sten af blodmider i de forskellige deltagerlande. 

De tal, der foreligger indtil nu, er fra før de berigede bure 
blev indført, og det er sandsynligt, at nye staldsystemer, 
herunder også etageanlæg, har haft betydning for fore-
komsten af blodmider . Desuden har vi brug for at vide, 
hvad der behandles med, og hvor god effekten er i de 
forskellige lande . 

Data indhentes via et spørgeskema
For at få ensartede data fra alle lande vil COST gruppen 
udarbejde et grundlæggende fælles spørgeskema med 
mulighed for at tilføje ekstra spørgsmål i de enkelte 
lande . Udgangspunktet er at gøre denne indsamling så 
enkel og nem som muligt for at opnå størst mulig svar-
procent .
Spørgeskemaet blev allerede diskuteret på vores sidste 
møde i Montpellier . Under mødet i Edinburgh udvekslede 
vi erfaringer fra tidligere spørgeskemaundersøgelser, og 
der var indlæg fra forskere, som havde oplevet forskelli-
ge fejltagelser og fejlfortolkninger . Det kan være svært 
overhovedet at blive enige om, hvem der skal omfattes 
af undersøgelsen . Repræsentanter fra nogle lande 

mente, at 3 .000 høner i en flok var en rimelig nederste 
grænse for at betegne flokkene som kommercielle og 
inddrage dem, men f eks Rumænien har en helt ander-
ledes struktur end resten af Europa, idet der er ca . 30 
mio . høner i små flokke på ned til 30 høner, og ca 8 mio 
høner i meget store flokke . Vi blev enige om, at man 
i hvert enkelt land må fastsætte rammerne for hvilke 
besætninger, der er målgrupper for spørgeskemaunder-
søgelsen .  

Forskellige midler godkendt i de enkelte lande
Det varierer meget hvilke midler, der er godkendt til 
bekæmpelse i de enkelte lande, men Baymite og Elector 
samt siliciumpudder synes generelt at være til rådighed . 
I nogle lande er der ingen regler for, hvad man må bruge 
til bekæmpelse i hønsehusene heller ikke omkring til-
bageholdelsestider for æg og kød . Spørgeskemaet skal 
kortlægge, hvilke midler, der anvendes, hvornår og hvor 
ofte, samt hvilken effekt producenterne oplever, og om 
tilstedeværelse af blodmider påvirker produktiviteten . 

Spørgeskemaet klar sidst på sommeren
Vi regner med at have spørgeskemaet til ægproducen-
terne klar sidst på sommeren . Alle oplysninger vil blive 
behandlet anonymt, dvs ægproducentens identifikations-
oplysninger vil ikke blive videresendt . Forhåbentlig vil det 
være muligt at offentliggøre resultaterne af analysen i de 
enkelte lande og med de data, der hører til dér meget 
hurtigt efter indsamlingen . Datasæt fra hvert land vil 
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Deltagerne fra 13 lande .
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derefter blive samlet i en stor europæisk undersøgelse, 
som forventes publiceret i et internationalt tidsskrift .

Kun lidt dokumentation om blodmider
På trods af at blodmider har meget stor og meget 
negativ indflydelse på velfærden hos dyr og mennesker 
i mange lande, foreligger der ganske lidt dokumenteret 
viden om midernes anatomi, fysiolog, adfærd og mulige 
resistens mod mide- og insektgifte . Det overordnede 
mål med COST Action 1404 er at forene Europas bed-
ste kræfter i kampen mod blodmider, og dertil er der 
brug for støtte fra fjerkræbranchen . Gruppen vil bestræ-
be sig på at motivere fjerkræproducenterne til at agere 
som videnskabsfolk og skaffe de oplysninger, der skal til 
for at få et basalt kendskab til midernes udbredelse og 
adfærd og finde de svage punkter, man vil kunne udnyt-
te til at holde antallet under kontrol .

Kun få forskere arbejder med blodmider
Der er ikke mange forskere tilbage, der arbejder med 
blodmider . Både I Danmark og Sverige har der været 
anerkendte kapaciteter på området, som trods lovende 
resultater ikke kunne fortsætte forskningen af økono-
miske grunde . Derfor vil deltagerne i COST gruppen 
tilstræbe at igangsætte et større forskningsprojekt finan-
cieret af EU, der kan støtte uddannelsen af nye forskere 
via phd-stipendier og udvekslingsprogrammer, så man 
kan starte en ny generation af engagerede mideforske-
re, helst med veterinærfaglig baggrund og sans for data 

og statistik, for at man kan finde de løsninger, vi despa-
rat mangler . 

Forskellige regler for godkendelse 
af bekæmpelsesmidler
Fra Frankrig fortalte Lise Roy om EU’s regler for god-
kendelse af bekæmpelsesmidler . Nogle er godkendt 
som ”Biocidal products”, herunder Elancos produkt, 
Elector, og Poultry Shield, som er et siliciumpudder, der 
minder om Hemexcide . Andre som f eks Bye Mite er 
godkendt som antiparasitær medicin, der kræver recept 
fra dyrlæge . Dette er udtryk for, at der er forskellige 
måder at opnå markedsføringstilladelse på . 
Rovmider må anvendes uden videre, hvis de i forvejen 
forekommer naturligt i landet, mens der gælder særlige 
forholdsregler, hvis man vil introducere en ny mideart . Et 
fodertilsætningsmiddel, Nor-Mite er markedsført i Frank-
rig, men effekten er ikke kendt . 

Deltagere fra 13 lande
Vi var 22 deltagere – fra Belgien, Danmark, England, 
Frankrig, Holland, Israel, Italien, Kroatien, Schweiz, Slo-
venien, Spanien, Sverige og Tyrkiet . Skotlands største 
ægproducent John Campbell fra Glenrath Farms deltog 
også i mødet, og om eftermiddagen besøgte vi ét af 
hans anlæg med berigede bure og hans ægpakkeri . 

Glenrath Farms
John Cambell fortalte, hvordan han startede Glenrath 

Indgang til ægpakkeriet .
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Farms, som med 2 mio . høner er Skotlands største 
ægproducent, og verdens største producent af æg fra 
frilands høner . John Campbell og hans kone, der var 
datter af en fjerkræproducent, startede deres første hold 
kyllinger inde i køkkenet . Han understregede, at det var 
ægproduktion, der havde gjort det økonomisk muligt for 
ham efterhånden at kunne holde både 10 .000 moderfår 
og en del avl-kødkvæg som hobby og efterhånden udvi-
de sin ejendom til 15 .000 acres (ca . 6 .070 ha) - med et 
overskud på 8 mio . £ (næsten 77 mio . kr .) sidste år . 18 
familiemedlemmer arbejdede på virksomheden, sønnen 

var adm . direktør, og et barnebarn lagde navn til sit eget 
brand af ”cage-free eggs” . Virksomheden havde eks-
terne medlemmer i bestyrelsen for at kunne holde alle 
skarpe på opgaverne . Blandt de 250 ansatte var mange 
østeuropæere, som gerne arbejder i to-skift 7 dage om 
ugen i pakkeriet, der pakker 1 .5 mio . æg om dagen . Vi 
så brune høner i berigede bure i anlæg med ægbånd 
direkte til pakkeriet . Der var meget lidt støv, høj hygiejne, 
men forholdene for hønerne kunne ikke helt sammenlig-
nes med tilsvarende danske anlæg .

Statskontrollen har egen indgang til virksomheden .En skotte lader ikke noget gå til spilde, så de meget  

store æg håndsorteres, og æg med dobbelt blomme  

markedsføres til en god pris .

Avangardco kom ud med et lille under-
skud i første kvartal
Avangardco, den største producent af æg og tørrede 
ægprodukter i Ukraine, rapporterede et nettotab på 4 
mio . $ (ca . 26,7 mio . kr .) i første kvartal af regnskabs-
året 2016 . Selv om det er stadig et tab, afspejler resul-
tateret en forbedring i forhold til sidste år, hvor Avan-
gardco havde et tab på 52,2 mio . $ (ca . 348,5 mio . kr .) i 
første kvartal af regnskabsåret 2015 .
"I betragtning af de vanskelige økonomiske og markeds-
mæssige forhold, lykkedes det os at opnå gode økono-
miske resultater for første kvartal af 2016" siger Nataliya 
Vasylyuk, adm . direktør for Avangardco . "Selskabets 
EBITDA beløb sig til 9,6 mio . $ (ca . 64,1 mio . kr .) med 
EBITDA-margin på 24 % . Men vi endte med et nettoun-
derskud i første kvartal med på 4 mio . $ (ca . 26,7 mio . 
kr .) . Det var i høj grad på grund af ændringer i den særli-
ge moms og i kurstab på vatula ."

Avangardco rapporterede, at deres skalægsproduktion 
faldt 40 %, deres ægsalg faldt med 55 % og eksporten 
af æg faldt med 31 % i forhold til samme periode sidste 
år . Men den gennemsnitlige salgspris for æg pr steg 
med 43 %, hvilket gjorde det muligt for virksomheden at 
opveje tabene i form af volumen .
Produktion af tørrede ægprodukter steg 37 % i forhold 
til første kvartal af regnskabsåret 2015, selv om salget 
af tørrede ægprodukter faldt 50 % . Eksporten af tørre-
de ægprodukter faldt 35 % i forhold til samme periode 
sidste år, og den gennemsnitlige salgspris for tørrede 
ægprodukter steg 8 % .
Ifølge WATTAgNet’s Database tegnede eksportmarke-
derne sig for 37 % af Avangardco omsætning i 2014 .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Tal fra markedsinstituttet GfK viser, at der 
i de første tre måneder af 2016 blev solgt 

2,352 mia. æg i Tyskland, hvilket var 3,9 % mere 
end i første kvartal af 2015. Disse tal viser klart, at 
æg bliver mere populære. I perioden købte 88,4 
% af forbrugerne æg, hvilket er 0,3 procentpoint 
mere end i samme periode sidste år.

Tabel 1: Salget af æg i Tyskland (mio . stk .)

Stigningen i den købte mængde skyldes, at påsken blev 
fejret meget tidligt i år . Mersalget op til påske faldt helt i 
første kvartal . Dette afspejles især i køb af farvede æg, 
der i første kvartal 2016 udgjorde 231,4 mio . æg, hvilket 
var 18 % mere end i første kvartal 2015 og hele 44,6 
% mere end i første kvartal af 2014, hvor påsken faldt 
temmeligt sent .

Salget af økologiske æg steg mest
Bortset fra buræg var der en stigning i salget indenfor de 
andre tre produktionsmetoder . Buræg har med en andel 
på 1,3 % af salget nu næsten ingen betydning . 
Skrabeæg er fortsat den mest populære produktions-

metode, men salget steg i første kvartal af 2016 kun 
med 0,5 % til 1,129 mia . stk . forhold til samme periode 
sidste år . 
For frilandsæg steg salget med 3,7 % til 480,7 mio . stk . 
Væksten i salget ag økologiske æg fortsætter med ufor-
mindsket styrke vækst i økologiske æg, og med 222,4 
mio . stk . steg salget med 11 % i forhold til første kvartal 
2015 . Dette forklarer, hvorfor der til tider har været 
knaphed på   økologiske æg .

Stigende efterspørgsel og produktion 
af økologiske æg
Der er stadig knaphed på økologiske æg på markedet . 
De fleste økologiske æg er bundet til kontrakter, og selv 
om der fra tid til anden blev handlet økologiske æg på 
det fri marked i de første to måneder i 2016, så var det 
ikke tilfældet op til påske . Først i april var der igen små 
mængder til rådighed . Efterspørgslen fra forbrugernes 
var meget stor op til påske . Efter påske faldt efter-
spørgslen som sædvanlig, men den var større end sidste 
år .
Pakkeriernes salgspriser for økologiske æg er ifølge 
prisundersøgelser fra AMI/MEG steget en smule i før-
ste kvartal af 2016 til 26,78 € (199,15 kr .) for 100 æg 
vægtklasse L, eller 0,11 € (81,9 øre) mere end i 4 . kvar-
tal 2015 . For æg af vægtklassen M steg gennemsnits-
priserne i forhold til det foregående kvartal med 0,21 € 
(1,56 kr .) for 100 æg til 26,13 € (194,32 kr .) . I forhold 
til 1 . kvartal 2015 er priserne steget mere:   0,78 € (5,80 
kr .) for 100 æg i vægtklasse L og 1,01 € (7,51 kr .) for 
100 æg i vægtklasse M .
I de kommende måneder forventer markedseksperter 
stabile priser på økologiske æg, selvom stigningen i 
udbuddet kan føre til svagt vigende priser .

For første gang er der mere end 4 mio. 
økologiske høner
Antallet af økologiske høner er steget støt og overskred i 
februar 2016 for første gang 4 mio . ifølge det tyske sta-
tistiske kontor, som i februar 2016 opgjorde antallet til 
4 .060 .000 æglæggende økologiske holdes . Antallet af 
økologiske hønepladser er steget til 4,66 million . I febru-
ar 2015 var der kun 3 .620 .000 økologiske æglæggende 
høner og 4 .21 mio . hønepladser . Inden for et år er der 
kommet omkring 400 000 nye hønepladser . Udover de 
bedrifter, der er indberettet til det føderale statistiske 

I TYSKLAND SÆLGES FLERE ÆG OG  
PRODUKTIONEN OG EFTERSPØRGSLEN  
EFTER ØKOLOGISKE ÆG VOKSER

Figur 1: Fordelingen af salget af æg i Tyskland efter produk-

tionsmetode .

1 . 
kvt .

2 . 
kvt .

3 . 
kvt .

4 . 
kvt .

i alt

2014 2 .150 2 .164 1 .891 2 .198 8 .404

2015 2 .263 2 .062 1 .961 2 .226 8 .411

2016 2 .352 - - - -

ændring 
i %

3,9
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kontor, er der flere bedrifter med under 3 .000 høns . Til-
sammen har de ca . 700 .000 til 800 .000 æglæggende 
høner, ifølge en dataundersøgelse fra Ökokontrollstellen 
i 2014 . Mobile huse bruges i stigende grad på disse 
bedrifter, der ofte sælger deres æg ved stalddøren .

Efterspørgslen efter økologiske æg fortsatte med 
at stige hurtigt
Efterspørgslen efter økologiske æg steg som nævnt 
ovenfor med 11 % i første kvartal af 2016 . Især salget 
i januar var stort, mens salget i marts, hvor påsken lå, 
kun steg med 6 % - selvom påsken i 2015 faldt på 
begyndelsen af   april, og kun en del af påskesalget faldt i 
marts, mens hele påskesalget i 2016 faldt i marts .

Figur 2: Udviklingen i priserne ab pakkeri på økologiske æg i 

Tyskland . 

Den største stigning skete i discountforretninger, hvor 
salget af økologiske æg steg med 19 % i første kvartal . 
I supermarkederne, der i årevis har solgt en bred vifte af 
økologiske æg, steg salget af økologiske æg i de første 
tre måneder af 2016 kun med 4 % . Den vigtigste afsæt-
ningskanal for økologiske æg er stadig discountforret-
ninger, der nu sælger 40 % af økologiske æg, mens de i 
første kvartal af 2015 solgte 37 % af de økologiske æg . 

Discountbutikkerne har altså vundet markedsandele på 
dette marked .

Siden januar 2016 har forbrugerne måttet 
betale mere
Forbrugerpriserne for økologiske æg steg kraftigt i janu-
ar 2016 . I en discountkæde steg priserne på økologiske 
æg til 2,59 € (ca . 19,26 kr .) for 10 økologiske æg, og 
de fleste andre discountbutikker fulgte efter . Som følge 
heraf hævede supermarkedskæderne og specialforret-
ningerne også deres priser på økologiske æg .
Prisforskellen mellem de forskellige butikstyper er 
enorm . Forbrugerne, som handlede i supermarkeder, 
betalte 3,40 € (ca . 25,28 kr .) for 10 økologiske æg, 
og i specialforretninger betalte forbrugerne 4,11 € 
(ca . 30,56 kr .) for 10 økologiske æg . Da de fleste æg 
sælges i discountbutikker, steg den gennemsnitlige pris 
til 3,12 € (ca . 23,20 kr .) for 10 økologiske æg .

Figur 3: Udviklingen i forbrugerpriserne på økologiske æg i 

Tyskland .

Priserne på både skrabe- og frilandsæg steg også pænt 
i starten af året . Derfor forventes det ikke, at de højere 
forbrugerpriser for økologiske æg vil lægge en dæmper 
på efterspørgslen .

DGS / jnl

Økologisk hønsehus i Tyskland en regnvejrsdag i januar .
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POLEN EKSPORTEREDE FLERE SKALÆG 

Kommissionen begrænser tilbud om mar-
kedsadgang i Mercosur-forhandlinger 
Da EU den 11 . maj udvekslede tilbud om markedsad-
gang med Mercosur-blokken i Sydamerika, var det uden 
de ellers annoncerede toldkvoter (TRQ) på følsomme 
landbrugsprodukter (oksekød og ethanol), som Kommis-
sionen oprindeligt planlagde at tilbyde Argentina, Bra-
silien, Paraguay, Uruguay og Venezuela . Fjernelsen af 
netop disser produkter fulgte efter massiv kritik fra flere 
medlemsstater, MEPere og Copa Cogeca, men vil ifølge 
Kommissionen blive diskuteret på et senere tidspunkt i 
forhandlingerne . Samlet set inkluderede det europæiske 
tilbud markedsadgang for Mercosur-landene i form af 

en gradvis sænkelse af told for 78 .000 tons kylling og 
kalkun (39 .000 tons hhv . med og uden ben) . Derudover 
inkluderedes toldkvoter på 3000 tons svinekød for høj-
kvalitetsudskæringer og 9250 tons udskæringer af lave-
re kvalitet . Inden for mælkesektoren tilbød EU toldkvoter 
på 20 .000 tons ost, 13 .000 tons mælkepulver og 4000 
tons smør . Mest generøs var EU mht . kornprodukter, 
hvor tilbuddet lød på toldkvoter på 700 .000 tons for 
majs og 200 .000 tons for hvede, begge til importtold på 
6 euro/t . Samlet set inkluderede tilbuddet 12 toldkvoter 
(TRQ) .

Sara Froulund Ladekarl, Assistant,  

DANISH AGRICULTURAL COUNCIL, BRUSSELS    

KORT NYT FRA UDLANDET

I 2015 eksporterede Polen, i henhold til 
det polske landbrugsministerium (Minrol) 

234.450 tons æg. Således steg eksporten i forhold 
til 2014 med 13 %, men når den polske udenrigs-
handel gøres op, er betydningen af   de enkelte 
lande ændret.

Ca . 23 % af de æg, som Polen eksporterede i 2015, gik 
til Tyskland, der var den vigtigste aftager . . Eksporten til 
Tyskland udgjorde 54 .069 tons, hvilket var 48 % mere 
end året før .
På andenpladsen over eksportmarkeder lå Holland, men 
eksporten faldt med 12 % til 47 .888 tons .
Eksporten til Italien faldt med 18 % til 35 .761 tons . 
Det fjerdestørste eksportland var Tjekkiet, som aftog 

omkring 8 % af æggene fra Polen . I 2015 eksporterede 
Polen 19 .118 tons æg eller 69 % mere end året før til 
Tjekkiet .

Polen importerede færre æg
Importen af æg til Polen har kun mindre betydning . I 
2015 importerede Polen 17 .160 tons, hvilket et faldt på 
27 % i forhold til 2014 . Mere end en tredjedel af impor-
ten kom fra Tyskland, der var den vigtigste leverandør af 
æg til Polen .
Polen importerede 15 % færre æg fra Tyskland end i 
det foregående år . Fra Holland faldt importen med 54 
% . Fra andre store lande som Tjekkiet og Frankrig faldt 
importen mindre . Al import med undtagelse af 295 tons 
fra Canada kom fra EU .

DGS / jnl

Figur 1: Fordelingen af den polske eksport af skalæg i 2015 .

Polske æg i 30 stk . bakker .
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Svensk grossist om antibiotika:  
"Det er helt nyt for os"
Efter Verdensnaturfonden, WWF, publicerede en ny 
kødguide, har presset mod især thailandsk kyllingekød 
fået fodfæste i medierne . Konsekvensen af dette er, 
at flere grossister, der hævdede at være uvidende om 
problemet med antibiotika, nu går ud og siger, at man 
skal have indført et forbud mod import af kyllingekød fra 
Thailand .
”I og med at denne rapport er kommet i dag (1 . juni), så 
det er nyt for os . Vi har besluttet at stoppe alle køb af 
thailandske kyllingeprodukter, indtil vi har kontrolleret og 
evalueret vores globale forsyningskæde . Vi har indført 
et indkøbsstop fra i dag” sagde indkøbsdirektør Grethe 
Stenberg fra grossistvirksomheden Sodexo Norse til 
Sveriges Radio Gävleborg, samme dag som kødguiden 
blev offentliggjort .
Endvidere meddeler Sodexo, at man har en politik, 
som betyder, at virksomheden via det, de køber, skal 
begrænse brugen af antibiotika i husdyrproduktionen . 
Det virker ikke, som om de har fulgt denne politik .
Sveriges Radio interview med Sodexo viser også, at pro-
blem ligger i leverandørleddet . Når journalisten spørger 
Sodexo, om de er sikre på, at kyllingerne, som virksom-
heden har importeret tidligere, ikke indeholde sådanne 
høje niveauer af antibiotika, at man skal være bekymret, 
svarer Grethe Stenberg:
”Vi har dokumentation, som viser det . Men som sagt vil 
vi gennemgå alle vores procedurer igen .
Dette problem har Jordbruksaktuellt tidligere rapporteret 
om, og man kunne endda vise, hvordan importleddet 
udgøres af en lang række mellemhandlere, der dækker 
hinanden af med hjælp af ’dokumentation’, som indehol-
der det, som køberen vil høre .
For eksempel hævdede Findus svenske direktør Henrik 
Hjalmarsson så sent som for et år siden, at de har et 
certifikat, der viser, at deres thailandske kyllingepro-
dukter opfylder den svenske Miljöstyrningsrådets krav 
til transporttid, brug af antibiotika og belægning . Det vil 
sige:
•   Kyllingen skal komme fra dyr, der er opdrættet på en 

bedrift, hvor belægningsgraden var på max 36 kg per 
kvadratmeter . Rengøring skal have fundet sted mel-
lem rotationerne .

•   Antibiotika bør kun anvendes, når det er ordineret af 
en dyrlæge, og når det er veterinært berettiget .

•   Dyret skal max transporteres otte timer til slagtning 
og højst tolv timers nat for fjerkræ .

”Auditeringen foretages af Findus-medarbejdere på 
stedet, og de besøger både fabrikken og en stikprøve af 
farmene . Under auditeringen gås Findus etablerede pro-
tokoller igennem, og man sikrer, at underleverandøren 
opfylder kravene” siger Findus direktør Henrik Hjalmars-
son til Jordbruksaktuellt i juli 2015 .
Når en grossist køber kød fra en mellemmand, f .eks . 
thailandsk kylling fra Findus, gennemfører grossist med 
andre ord ikke sine egne auditeringer, men lægge i i 
stedet al deres lid til mellemhandleren . Effekten af dette 
er, at disse produkter gang på gang finder vej ind i både 
børnehaverne, skoler, hospitaler og plejehjem . Steder 
hvor Salmonella og MRSA-bakterier ikke rigtig hører til .

Jordbruksaktuellt / jnl
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UDBRUD AF LAVPATEGEN FUGLEINFLUENZA I 
HOLLAND 

Salmonellaudbrud i USA knyttet  
til hobbyfjerkræ
Syv salmonellaudbrud, der forårsagede, at 324 men-
nesker i hele USA blev syge, er blevet sporet til levende 
fjerkræ i hobbyflokke, konkluderer Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) . Ifølge CDC varede sal-
monellaudbruddene fra januar 4 . og 11 . maj i syv for-
skellige udbrud . Af de 324 mennesker, som blev smittet 
med Salmonella, blev 66 indlagt og én døde, selv om 
CDC udtalte, at salmonellainfektionen ikke blev anset for 
at være en medvirkende faktor i denne persons død .
Laboratorium og epidemiologiske fund viste, at alle syv 
udbrud kunne spores til levede fjerkræ, såsom kyllinger 
og ællinger, fra flere rugerier . Folk, der var blevet syge, 

rapporterede, at de havde indkøb levende kyllinger og 
ællinger fra forskellige leverandører for at producere 
æg, lære om landbrug, have fjerkræ som hobby eller 
som kæledyr, eller for at give som gaver til påske . Nogle 
af de steder, hvor syge rapporterede om kontakt med 
levende fjerkræ, var i deres hjem, i en andens hjem, på 
arbejde eller ved arrangementer på skoler . Hovedparten 
af udbruddene fandt sted i stater øst for Mississippi-flo-
den, i alt 35 stater fra kyst til kyst rapporterede om 
sager . Michigan og New York havde de mest bekræfte-
de salmonellatilfælde, med 34 tilfælde . Der var også 33 
tilfælde i Ohio .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET

De hollandske veterinærmyndigheder har 
den 9. og 10. juni 2016 rapporteret om 

et udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H7N7 i en 
æglæggerbesætning med 44.630 dyr beliggende i 
Hiaure, Friesland provinsen. 

Den 14 . juni har de hollandske veterinærmyndigheder 
meddelt, at der ikke er tale om LPAI H7N7 men LPAI 
H7N9 . De oplyser endvidere, at der ikke er tale om den 
zoonotiske variant påvist i Kina, men en type, der cirku-
lerer blandt vilde fugle i Europa .
Æglæggerbesætningen består af et udegående 
fjerkræhold med 16 .000 dyr og et økologisk fjerkræhold 
med 32 .000 dyr . Som følge af lettere nedgang i 
æglægning og nedstemthed blev der anmeldt en tidlig 
varsling for fugleinfluenza . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er blevet iværksat, og der er oprettet en 1 
km zone omkring den smittede besætning . Besætningen 
er aflivet . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Holland til Danmark ved direkte indførsler af 
levende fjerkræ, er der udført søgning i TRACES . Der er 
pr . 9 . juni undersøgt indførsler og udførsler indenfor de 
seneste 2 måneder . 
Der har i perioden været fire indførsler fra Holland til 
Danmark . Ingen af indførslerne stammer fra provinsen 
Friesland .

Der har i perioden været 155 udførsler fra Danmark til 
Holland .

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

Fødevarestyrelsen / jnl
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Af Christina Nygaard,  

Landbrug & Fødevarer 

Resultaterne fra EU’s Eurobarome-
terundersøgelse om dyrevelfærd 
er nu offentliggjort. Undersøgel-

sen blev sat i værk med baggrund i EU’s strategi 
for dyrevelfærd (2012– 2015), som introducerede 
princippet om mere enkle regler og dermed bedre 
håndhævelse og uddannelse af forskellige aktører. 

En målsætning med undersøgelsen har været at få en 
forståelse for europæernes holdning til dyrevelfærd, 
herunder om landbrugsdyr og selskabsdyr bør beskyttes 
bedre, end tilfældet er i dag . Endvidere har formålet 
været at få viden om borgernes holdning til import af 
produkter fra tredjelande og markedsdrevet dyrevelfærd . 
Eurobarometer-undersøgelsen blev udført i november og 
december 2015 i 28 medlemslande og omfattede i alt 
27 .672 EU-borgere, der er blevet interviewet . I Danmark 
har Gallup stået for interview af 1 .012 personer . 
Af overordnet konklusioner, kan nævnes, at 
 – der et stort flertal af europæere – hele 94 %, der 

mener, at det er vigtigt at sikre velfærd for fødevare-
producerende dyr, og der er en stor opmærksomhed 
på og interesse for dyrevelfærd i landbrugsprodukti-
onen . 

 – der er dog divergerende opfattelser af, hvad der 
menes med dyrevelfærd i Europa . 

 – der er flertal for, at reguleringen af dyrevelfærd er et 
fælles anliggende mellem EU og medlemsstaterne . 

 – der er et flertal, der mener, at importerede animalske 
fødevarer skal opfylde samme vilkår som i EU, og det 
sikres bedst ved EU-certificering . 

 – der er en vis betalingsvillighed over for dyrevelfærds-
venlige produkter, såvel i Danmark som på europæisk 
plan, men det er ikke meget mere end 5 % i merpris . 

Spørgsmålene vedr . selskabsdyr er ikke taget med i 
nedenstående resultater .

Resultaterne vedrørende dyrevelfærd: 
Forståelse og opfattede betydning 
 – 61 % i Danmark (40 % af europæerne) mener, at 

dyrevelfærd drejer sig om den ’måde opdrættede dyr 
behandles på, så dyrene sikres en bedre livskvalitet’ 
og efterfulgt af 47 % af danskerne (46 % af europæ-
erne) mener, at det handler om ’pligten til at respek-

tere alle dyr ’ . Her adskiller danskerne sig lidt fra det 
europæiske gennemsnit i opfattelsen af dyrevelfærd 
og scorer højst af alle landene ved at mene, at dyre-
velfærd drejer sig om den ’måde opdrættede dyr 
behandles på, så dyrene sikres en bedre livskvalitet’ . 

 – Næsten alle danskere (98 %) og 94 % af europærer-
ne mener, at det er vigtigt at beskytte velfærden for 
opdrættede dyr . 

 – 78 % (36 % ’Ja, afgjort’ + 42 % ’Ja, sandsynligvis’) 
af danskerne mener, at velfærd hos opdrættede dyr 
bør være bedre beskyttet, end den er nu . 82 % (44 
% ’Ja, afgjort’ + 38 % ’Ja, sandsynligvis’) af euro-
pæerne mener dette . og tilsvarende for selskabsdyr 
mener 74 % af europæerne, at de skal beskyttes 
bedre . 

Resultaterne vedrørende evaluering af flere vigtige 
strategier for at beskytte dyrenes velfærd 
 – Et stigende antal danskere (61 %) og EU-borgere 

(64 %), vil gerne have flere oplysninger om forholde-
ne for produktionsdyr i deres respektive lande . Der 
ligger Cypern og Grækenland øverst (82 %) og Hol-
land nederst med 45 % med ønske om at vide mere 
om produktionsforholdene . 

 – Et absolut flertal af danskerne (63 %) og europæerne 
(62 %) er fuldstændig enige i, at importerede produk-
ter fra lande uden for EU, skal overholde de samme 
dyrevelfærdsstandarder som dem i EU . Polakkerne er 
mindst enige (36 %) og cyprioterne mest enige (81 
%) om dette udsagn . 

 – Hele 63 % af danskerne (54 % af europæerne) 
mener, at certificering foretaget af EU vil være den 
bedste både at sikre, at importerede animalske varer 
overholder EU’s standard . 22 % af danskerne (24 % 
af europæerne) tror på, at certificering foretaget af 
offentlige myndigheder i eksportlandene også kan 
sikre, at importerede animalske varer overholder EU’s 
standard . 

 – Europæerne mener, at der bør være en EU-lov, der 
kræver, at enhver person, der bruger dyr til kommer-
cielle formål, også skal passe og beskytte dyrene (89 
%) . Der er hele 83 % af svenskerne, der synes dette, 
men kun 27 % polakkerne er enige heri . 

 – Et relativt flertal af danskere (55 %) og europæerne 
(49 %) mener, at vedrørende lovgivningen om beskyt-
telse af produktionsdyr skal beslutningerne ske i fæl-
lesskab mellem EU og på nationalt plan .  ›››

INTERESSERER EU-BORGERE SIG FOR  
DYREVELFÆRD, OG VIL DE BETALE FOR DET? 
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 – Der er flest i Cypern (66 %), der er af den overbevis-
ning, og færrest i Kroatien (36 %) . 

 – Op mod 31 % af danskerne og 28 % af europæerne 
mener, at beslutningerne om lovgivning primært skal 
besluttes på nationalt niveau . Den holdning er mest 
fremtrædende i henholdsvis Estland og Finland (44 
%) . 

 – 12 % af danskerne og 19 % af europærerne mener, 
at det alene bør være en EU beslutning, hvorledes 
dyrene beskyttes . 

 – 42 % af danskerne og 43 % af europæerne mener, 
at velfærd for produktionsdyr skal håndteres i fælles-
skab mellem virksomheder og offentlige myndigheder 
(43 %) . 

 – 46 % af danskerne og 40 % af europæerne mener, 
at dyrevelfærd er et anliggende for alle borgere og 
bør reguleres af de offentlige myndigheder . 

 – Kun 9 % af danskerne og 12 % af europæerne 
mener, at standarderne for dyrevelfærden hos pro-
duktionsdyrene bør afgøres af forbrugernes købs-
præferencer og markedsmekanismerne . 

 – Mere end fire ud af fem danskere (85 %) og euro-
pæere (87 %) synes, at informationskampagner om 
dyrevelfærd kan være en god måde at påvirke børn 
og unges holdninger over for dyr . 40 % af danskerne 
og 48 % af europæerne synes ’Ja, i meget høj grad’, 
og 45 % af danskerne og 39 % af europæerne synes 
’Ja, sandsynligvis’ . 

Resultaterne vedrørende markedsdrevet 
dyrevelfærd 
 – 82 % af danskere (59 % af europæere) er villige til at 

betale ekstra for dyrevelfærdsvenlige produkter . 
 ›››



36  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2016

 – Dette opdeles i: 
 – 34 % af danskere (35 % af europæere) er villige til at 

betale op til 5 % mere 
 – 31 % af danskere (16 % af europæere) er villige til at 

betale 6 – 10 % mere 
 – 10 % af danskere (5 % af europæere) er villige til at 

betale 11 – 20 % mere 
 – 7 % af danskerne (3 % af europæere) er villige til at 

betale mere end 20 % mere
 – Men mere end en tredjedel af EU-borgerne (35 %) 

og 15 % af danskerne er ikke klar til at betale mere . I 
Sverige er der færrest (3 %) og i Portugal er der flest 
(70 %), som vil betale yderligere for deres fødevarer . 

 – Et flertal af danskerne (67 %) og europæerne (52 

%) ser efter de dyrevelfærdvenlige mærker, når de 
køber produkter . I Sverige (79 %), er der flest, og i 
Bulgarien er der færrest (18 %), der kigger efter et 
dyrevelfærdsmærke . 

 – 3 % af danskerne og en ud af ti europæere vidste 
ikke, at disse mærker eksisterede . 

 – 14 % af danskerne og 16 % af europæerne synes 
’bestemt ikke’ og 32 % af danskerne og 31 % synes 
’formentlig ikke’, at der er tilstrækkelig valg af føde-
varer produceret med fokus på dyrevelfærd i butikker 
og supermarkeder . Dette er en stigning på 9 pro-
centpoint i Europa, men kun en stigning i Danmark 
på 3 procentpoint fra Eurobarometer-undersøgelsen 
i 2006 . 

TYSKLAND IMPORTEREDE MERE END HALVDELEN 
AF KYLLINGEKØDET FRA HOLLAND I 2015 

I 2015 importerede Tyskland i henhold til 
foreløbige data fra det tyske statistiske 

kontor 434.723 tons kylling (tilberedt og saltet 
kød er ikke medregnet). Heraf kom 91 % fra andre 
EU-lande. 

Import til Tyskland
Mere end halvdelen af det importerede   kyllingekød kom 
fra Holland . De vigtigste hollandske produkter var ferske 
bagkvarter og lår, ferske og frosne udbenede kyllinge-
parteringer og fersk indmad .
Lidt mere end 10 % af det importerede kyllingekød kom 
fra Polen, og derudover spiller importer fra Belgien, 
Østrig og Frankrig en vigtig rolle . 
Produktet ”slagtekroppe” var af lille betydning for den 
tyske import . 45,848 tons blev importeret i denne form, 
hvoraf næsten halvdelen kom fra Holland . 
I 2015 importerede Tyskland 13 .756 tons fra Ukraine, 
der var 10 .593 tons mere end i 2014 . Årsagen hertil er, 
at EU i april 2014 sænkede tolden på varer fra Ukraine, 
og for visse kvoter blev tolden helt annulleret . Tyskland 
importerede især ferske og frosne kyllingeparteringer fra 
Ukraine .

Eksport fra Tyskland
I 2015 eksporterede Tyskland kylling til 102 lande . I alt 
blev der eksporteret 385 .043 tons . Ca . en tredjedel 
af denne mængde blev eksporteret til Holland . Det var 
hovedsageligt kyllingebryst, udbenede kyllingeparterin-
ger og indmad – det hele som ferske råvarer . 

Andre større eksportlande var Storbritannien, Frankrig, 
Danmark, Italien og Østrig
I 2015 eksporterede Tyskland omkring 14 .928 tons kyl-
ling til Ukraine, hovedsageligt frosne kyllingeparteringer, 
indmad og lever .

DGS / jnl

Kyllingelever .

Stegt kylling .
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Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer 

Den 24. maj var producenter og 
branchefolk fra Norge, Sverige, 
Findland, Island og Danmark sam-
let til møde på Axelborg i Køben-
havn.

Nordic Poultry Conferences
På mødet gik man i gang med planlægningen af Nordic 
Poultry Conferences som i år holdes i Billund den 7 .-9 . 
november med Danmark som vært . Her er alle i øvrigt 
velkomne og det vil blive annonceret i bladet når der er 
åbent for tilmeldinger .

Kommunikation
Derudover blev de forskellige landes kommunikation 
drøftet . Åbenhed og gennemsigtighed praktiseres 
grundlæggende i alle lande og man forsøger i høj grad at 
få en konstruktiv dialog med andre interessenter, både 
myndigheder, dyrevelfærdsorganisationer m .fl .

Aktuelle udfordringer
De deltagende lande orienterede om aktuelle udfordrin-
ger og tiltag . 
Norge orienterede om deres markedsføring af narasin-fri 
kylling . 
Sverige fortalte, at svenske dyrevelfærdsorganisationer 
er begyndt at køre kampagne for kortere transporttid .  
Island orienterede om ny islandsk lovgivning i forhold til 
hvor mange kilo, der må produceres per kvadratmeter, 
og at der arbejdes på en udfasning af burene i ægpro-
duktionen indenfor 5 år, de gamle bure vel at mærke . 
Finland fortalte, at der er et stigende fokus på lokale/
nationale fødevarer ’Goods from Finland’, og der arbej-
des på at få lov til at favorisere finske fødevarer .

Dyrevelfærd
Afslutningsvist blev der brugt en del tid på at drøfte 
dyrevelfærd og interaktionen med dyrevelfærdsgrupper i 
de respektive lande, her blev filmen om burhønen Petra 
som Anima har lavet, også vist . 

RAPPORT FRA NORDISK LEDERMØDE  
I KØBENHAVN 

Anina Kjær, John Olsen, Hildur Traustadóttir, Jon Magnusson, Astrid Loven Persson og Thorbjørn Refsum .

Mie Nielsen Blom, Suvi Rantala-Sarjeant, Hanna Hamina, Ylva Freed, Lotta Waldenstedt, Maria Donis og Thomas Knudsen .
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ninger har producenten mulighed for at afgive bemærk-
ninger om de forhold inden, der træffes en afgørelse .  
Når det gælder forhold vedr . indfangningen, så er det 
ikke producentens ansvar, men slagterivirksomheden 
eller fangerholdet, der står til ansvar for, at transportkas-
serne og – midlerne er rene samt at dyrevelfærden og 
forholdene er i orden . 

Proceduren er den samme uanset om der leveres slag-
tekyllinger til slagtning i Danmark eller til udlandet . Ved 
sanktioner rettet mod udenlandske virksomheder bliver 
det pågældende lands myndigheder desuden underrettet 
om resultatet af kontrollen .

I TYSKLAND LÅ FORBRUGET AF KALKUN, AND OG 
GÅS STABILT I 2015 

Den tyske egenproduktion af kalkuner 
steg kun med 0,8 % til 395.200 tons i 

2015, mens den slagtede mængde faldt med 0,9 
% til 464.800 tons. 

Den slagtede mængde oversteg egenproduktionen, 
fordi slagterierne importerer kalkuner, der er opdrættet i 
andre lande, men importen af levende kalkuner gik ifølge 
de foreløbige data tilbage med omkring 10 % .

Forbruget per indbygger lå i 2015 på 5,9 kg, hvilket var 
det samme som i 2014 . Selvforsyningsgraden nåede i 
2015 op på 82,7 %, hvilket var 0,6 procentpoint mere 
end 2014 .

Produktionen af ænder faldt
Den tyske egenproduktion af 
ænder lå i 2015 på 49 .300 tons, 
hvilket var 3,4 % mindre end i 
2014 . Siden 2012 er produktionen 
faldet med 22,0 % . Vanskelige 
produktionsbetingelser og mang-
lende rentabilitet nævnes som 
årsager til tilbagegangen . Forbruget per indbygger lå i 
2015 på 0,8 kg, hvilket var det samme som i 2014 . Selv-
forsyningsgraden faldt med 1,0 procentpoint til 73,8 % . 
I de seneste år har importen været stigende, for i 2012 lå 
selvforsyningsgraden på 91,4 % .

Produktionen af gæs stagnerede
Den tyske produktion af gæs 
stagnerede i 2015 på 4 .900 
tons . Forbruget per indbyg-
ger lå uændret på 0,3 kg . 
Kun en lille del af forbruget 
dækkes af den indenlandske 
produktion, og selvforsyningsgraden var kun 19,0 % .

DGS / jnl

1000 tons 
slagtet vægt

2013 2014 2015 Ændring 
2014-2015 (%)

Kalkuner

Produktion 383,8 392,2 395,2 0,8

Import levende 81,7 80,0 72,0 -10,0

Slagtet  
mængde

462,0 469,1 464,8 -0,9

Import 171,7 171,6 165,0 -3,9

Eksport 165,4 162,9 151,8 -6,8

Forbrug 468,3 477,9 478,0 0,0

Forbrug pr ind-
bygger (kg)

5,8 5,9 5,9 -

Selvforsy-
ningsgrad (%)

82,0 82,1 82,7 -

Ænder

Produktion 51,3 51,1 49,3 -3,4

Slagtet  
mængde

49,4 49,3 47,1 -4,4

Import 41,8 40,7 37,6 -7,6

Eksport 23,1 21,8 17,9 -17,8

Forbrug 68,0 68,2 66,8 -2,0

Forbrug pr ind-
bygger (kg)

0,8 0,8 0,8 -

Selvforsy-
ningsgrad (%)

75,4 74,8 73,8 -

Tabel 1: Forsyningsbalance for kalkun og and i Tyskland .
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Af Christina Nygaard,  

Landbrug & Fødevarer 

I december 2014 underskrev Dan-
mark, Holland og Tyskland en fælles 
erklæring om dyrevelfærd, som blandt 

andet opfordrede Kommissionen til at etablere en EU 
platform for dyrevelfærd, hvor interessenter og myndig-
heder kan mødes og sætte fokus på fælles udfordringer 
på dyrevelfærdsområdet i EU . Forslag om platformen er 
blevet modtaget positivt af et flertal af medlemsstater-
ne . Dog er det afgørende for mange medlemsstater, at 
platformen ikke vil føre til ny lovgivning . Der er lagt op til, 
at en fælles EU dyrevelfærdsplatform skal have ophæng 
i Kommissionen, og skal tjene som et fælles forum for 
Kommissionen, medlemsstaterne, interesseorganisa-
tioner m .m ., hvor der kan drøftes emner af betydning 
for dyrevelfærden i EU . Blandt medlemslandene er der 
udtalt enighed om, at platformen skal have primært 
fokus på tre overordnede emner; 
1 . håndhævelse og implementering, 
2 . udveksling af erfaringer, best practices og interes-

sent-dialog samt 
3 . promovering af EU’s dyrevelfærdsstandarder inter-

nationalt, herunder også i forbindelse med handels-
aftaler . 

Endvidere er der peget på følgende konkrete emner, 
som man kunne tage op i platformen, blandt andet 
transport af dyr (dog ikke med fokus på loft for trans-
porttiden), ulovlig handel med- og registrering af sel-
skabsdyr, oplysningskampagner, mærkning og uddan-
nelse .
Kommisæren og EU-kommission arbejder videre med 
oprettelsen efter det har været drøftet gentagne gange 
på møder blandt landbrugsministrene . Det forlyder at 
Slovakiet, der overtager formandskabet efter Holland, 
ikke vil prioritere EU-platformen i deres arbejde .   
Landbrug & Fødevarer mener, at det er vigtigst, at der 
fortsat arbejdes på at sikre implementering af gældende 
lovgivningen, kontrol og håndhævelse af regler på tværs 
i EU . Det er helt afgørende, at en ensartet implemen-
tering og håndhævelse af nuværende regler kommer 
forud for eventuelle forslag til ny regulering og udvikling 
af højere standarder for dyrevelfærd . Endvidere er der 
et behov for at sikre en yderligere harmonisering af 
eksisterende dyrevelfærdsregler i EU og dermed lige 
konkurrenceforhold på tværs af EU og i forhold til det 
internationale marked .

ETABLERING AF EU-PLATFORM  
FOR DYREVELFÆRD 

Cal-Maine: Vækst ved opkøb stadig en 
topprioritet
Ved Stephens 2016 Spring Investment Conference 
den 7 . juni, forklarede Dolph Baker, adm . direktør for 
Cal-Maine Foods, investorerne, hvordan virksomheden 
er blevet USA’s førende ægproducent, hovedsageligt 
gennem opkøb . Baker sagde, at Cal-Maine Foods 
fortsætter med at holde øje efter nye muligheder for 
opkøb selv midt i alle de aktuelle ændringer, der fore-
går i ægbranchen . Da mere end 130 dagligvarekæder, 
restaurant kæder, foodservice udbydere og fødevare-
virksomheder i 2016 har meddelt, at de vil skifte til alter-
native æg, er de amerikanske ægproducenter begyndt 
at omlægge deres stalde for at kunne efterkomme den 
stigende efterspørgsel efter alternative æg .

Baker bemærkede, at Cal-Maine har investeret 160 mio . 
$ (godt 1 mia . kr .) i sådanne projekter i Kansas, Ken-
tucky, Texas, Arkansas, Georgia og Florida, og det vil 
øge virksomhedens produktionskapacitet indenfor alter-
native og økologiske æg . Projekter i Texas, Florida og 
Georgien vil øge produktionskapaciteten indenfor spe-
cialæg, og et projekt i Utah vil leve op til de nye regler i 
Californien . Men da han blev spurgt, om ændringer af de 
eksisterende anlæg vil være selskabets største investe-
ringer, svarede Baker nej . "Faktisk vil jeg sige, at opkøb 
vil være en topprioritet, når de er tilgængelige" sagde 
han . "Der er nogle tegn på, at der vil være muligheder ."

WattAgNet .com / jnl
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Nord- og Sydamerika er den regi-
on i verden, hvor der produceres 
mest hønse- og kyllingekød, men 
branchen er vokset langsommere 
end i andre regioner i de seneste 

år, skriver brancheanalytiker Terry Evans.

Verden produktion af hønse- og kyllingekød kan meget 
vel nå over 100 mio . tons i 2016, hvoraf Nord- og Syd-
amerika sandsynligvis vil bidrage med ca . 44,3 mio . tons 
eller 44 % (se tabel 1 og figur 1) .
Den anslåede samlede globale produktion i 2015 for-
ventedes at blive på omkring 99 mio . tons sammenlignet 
med en produktion på 96,3 mio . tons i 2013 . Selvom 
Nord- og Sydamerika er klart den største producerende 
region afslører estimaterne for 2015 sammenlignet med 
for ti år siden, at denne regions andel af den samle-

de globale produktion faktisk er faldet fra 46,5 % til 
omkring 43,8 % .
Dette skyldes, at væksten i denne region i gennemsnit 
har været mindre end 3 % i løbet af de sidste 10 år, 
sammenlignet med 4 % eller mere i de andre store pro-
ducerende regioner og en gennemsnitlig global vækst på 
3,5 % .
Prognoser med en gennemsnitlig vækst over det globale 
niveau i både Brasilien og USA i 2016 vil kunne hæve 
denne regionens andel til omkring 44 % . Data fra FAO, 
som er vist i den øverste del af tabel 1, omfatter et skøn 
over produktionen af fjerkrækød fra udsætterhøner, hob-
byflokke og slagtekyllinger .

Slagtekyllingeproduktionen
Data fra USDA, der specifikt vedrører produktionen af 
kyllingekød, peger på en stigning på 3,4 % om året i den 
globale produktion med produktionen stigende fra 63,1 
mio . ton i 2005 til en anslået produktion på 87,9 mio . 
tons i 2015, mens den i 2016 forventes at stige til over 
89 mio . tons (tabel 1) .

Fugleinfluenza giver anledning til bekymring
Trods bekymringer for udbrud af fugleinfluenza er udsig-
terne for de fleste fjerkræproducenter gode med gunsti-
ge foderpriser og mindre konkurrence fra konkurrerende 
kødarter . ›››

GLOBALE FJERKRÆTENDENSER 2016:  
PRODUKTIONEN AF HØNSE- OG KYLLINGEKØD 
VIL OVERSTIGE 100 MIO. TONS 

Figur 1 . Den globale produktion af fjerkrækød er steget hurti-

gere end produktionen i Nord- og Sydamerika .

Tabel 1: Udviklingen i den globale produktion af hønse- og kyllingekød (Kilde: FAO og forfatterens estimater) og udviklingen i pro-

duktionen af kyllingekød (Kilde: USDA) .
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Tabel 2: Udviklingen i produktionen af hønse- og kyllingekød i Nord- og Sydamerika .
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De store producenter i Latinamerika er i øjeblikket ved at 
undersøge mulighederne for at bekæmpe og forebygge 
udbrud af fugleinfluenza, herunder oprettelse af fonde 
og beredskabsplaner til også at omfatte kontrolforan-
staltninger for biosikkerhed .

Langsigtet prognose forudser en vækst på 2 % 
om året frem til 2024
Mindst en langsigtet prognose for fjerkrækød forudser 
fortsat vækst på omkring 2 % om året, så produktionen 
kommer op i nærheden af 134 mio . tons i 2024 . I store 
træk udgør hønse- og kyllingekød næsten 89 % af alt 
fjerkrækød, så i 2024 vil produktionen af hønse- og 
kyllingekød være i størrelsesordenen 119 mio . tons . Pro-
duktionen af hønse- og kyllingekød i alle lande i Nord- 
og Sydamerika (tabel 2) viser, at produktionen mellem 
2000 og 2013 er steget med 3,5 % om året fra 27,1 
mio . tons til 42,1 mio . tons .

Produktionen i Nord- og Sydamerika
USA var den største producent i 2013 med 17,6 mio . 
tons, selvom væksten i USA var mindre end 2 % om 
året . I modsætning hertil er Brasiliens produktion i sam-
me periode steget med næsten 6 % om året til 12,4 
mio . tons .
I 2013 producerede syv lande i regionen mere end 1 
mio . tons om året (tabel 3), hvilket tilsammen giver 38,3 
mio . tons eller næsten 91 % af den samlede regionale 
produktion .
Nyere data fra USDA om slagtekyllingeproduktionen 
viser, at produktionen i USA i 2016 forventes at nå en 
rekord 18,4 mio . tons, mens produktionen Brasilien for-
ventes at komme tæt på 13,5 mio . tons, of Brasilien er 
for andet år i træk verdens næststørste producent foran 
Kina (tabel 4) .
I modsætning hertil forventes der kun mindre stigninger 
i produktionen i både Mexico og Argentina, hvor produk-
tionen i 2016 forventes at blive på henholdsvis 3,2 og 
2,1 mio . tons . For andre betydningsfulde producenter 
som Peru, Colombia og Canada forventes produktionen 
fortsat at ligge omkring 1 mio . tons om året .

USA
Ifølge World Agricultural Supply and Demand Estimates 
(WASDE) forventes slagtekyllingeproduktion i USA i 
2015 at være en anelse under 18 mio . tons . Udsigten 
til lavere foderpriser har betydet, at man nu forventer en 
stigning i slagtekyllingeproduktion på 2,2 % i 2016, så 
produktionen kommer op i nærheden af 18,5 mio . tons .
De gennemsnitlige vægte ved slagtning er steget, 
og i løbet af de første fire måneder af 2015 lå den 
gennemsnitlige levende vægt på 6 .1 lbs (2,8 kg) eller 
1,8 % højere end i samme periode i 2014 og tæt på 
gennemsnittet for hele 2014 . ›››

Tabel 3: Produktionen af hønse- og kyllingekød i 2013 i de 

enkelte lande i Nord- og Sydamerika opstillet efter størrelse .
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Brasilien
Slagtekyllingeproduktionen i Brasilien forventes at vokse 
med 2,5 % til en rekord på 13,1 mio . tons i 2015, som 
følge af højere eksport på grund af nedskrivning af den 
brasilianske Real . Ifølge en rapport fra USDA forventes 
indtjeningen fortsat at være positiv men med en falden-
de tendens, fordi produktionsomkostningerne stiger .
Rapporten bemærker også, at der er usikkerhed om 
Brasiliens økonomiske udsigter, som vil kunne sætte 
en bremse på væksten . I de fem år fra 2009 til 2014 er 
slagtekyllingeproduktionen vokset med 2,8 % om året, 
men mindst én prognose tyder på, at den kan vokse 
med op til tre % i 2016 til 13,5 mio . tons .

Ricardo Santin, vicepræsident for 
afdelingen fjerkræ i den brasilianske 
Associação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA) mener, at den største 
udfordring for slagtekyllingebranchen 
i de næste 10 til 20 år er at balancere 

hensynene til miljø og dyrevelfærd med en stigende 
efterspørgsel .

Mexico
De tiltag, som Mexico har truffet for at imødegå udbrud-
dene af fugleinfluenza i 2012 og 2013, ser ifølge en 
USDA Gain rapport ud til at have været tilstrækkelige 
til at give fjerkræbranchen mulighed for komme tilbage 
til det tidligere produktionsniveauet . For så vidt angår 
slagtekyllingesektoren, er væksten på 2 % om året fast-
holdt, og det kan skubbe produktionen i 2016 op på en 
rekord på 3,2 mio . tons .

Argentina
Mellem 2009 og 2012 voksede slagtekyllingepro-
duktionen i Argentina med mere end 10 % om året til 
over 2 mio . tons . Foreløbige data for 2015 indikerer en 
yderligere vækst på 0,5 % til på 2,06 mio . tons . Siden 
har væksten været forholdsvis langsom, og det seneste 
skøn for 2016 ligger på 2,1 mio . tons .

Canada
Slagtekyllingeproduktionen i Canada forventes at stige 
med 3 % i 2015 og yderligere 2 % i 2016, hvor produk-
tionen sandsynligvis vil nå over 1,1 mio . tons .

jnl

Tabel 4: Udviklingen i produktionen af kyllingekød i de 4 største producenter i Nord- og Sydamerika .

Svensk butik solgte polske buræg  
som frilandsæg
En butik i Ronneby Kommune i Blekinge solgte æg i 
bakker med teksten ’frigående höns’ . Det viste sig dog 
under en inspektion, at det var æg fra burhøner i Polen .
Miljø og sundhedsenheden i Ronneby kommune fik et 
tip om, at en butik solgte polske buræg som frilandsæg . 
Efter en kontrol i butikken viste det sig, at tipset var 
korrekt .
Butikken ejer sagde dog, at det er leverandøren, Ron-
neby Food AB, som har gjort noget forkert . Ronneby 

Food AB har fået forbud 
mod at sælge æg fra 
burhøner, der er mærket 
som frilandsæg . Forbuddet 
slutter, når alle pakker er 
mærket med betegnelsen 
’burhöns’ .
Ronneby Kommune arbejder stadig på sagen og siger, at 
de endnu ikke har besluttet, hvordan de kommer videre .

Jordbruksaktuellt / jnl
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Amerikanske ægproducenter lover at 
stoppe aflivningen af hanekyllinger 
Det er en foruroligende praksis, som de fleste ameri-
kanere sandsynligvis ikke ved noget om: Den dag, de 
bliver udruget, bliver alle de overflødige hanekyllinger af 
æglæggerrace på grusom vis aflivet på rugerierne - som 
regel ved hel bevidst at blive kørt gennem, hvad er reelt 
er en blender . (Red: I Danmark aflives hanekyllinger af 
æglæggerafstamninger med CO2)
Det er fordi, de er ubrugelige til branchen . De kan ikke 
vokse op og lægge æg, og de blev ikke avlet til at være 
hurtigtvoksende kyllinger, som sælges som kød .
Men det kommer til at ændre sig . I hvad der regnes 
som en stor nyhed indenfor dyrevelfærden, United Egg 
Producers - brancheorganisationen, som repræsenterer 
rugerier, som producerer 95 % af alle kyllinger, der bru-
ges til ægproduktion i USA – meddelte den 9 . juni, at de 
vil stoppe denne "nedslagtning" af millioner af kyllinger 
i 2020, eller så snart det er "økonomisk muligt", og et 
alternativ er "kommercielt tilgængeligt" siger Humane 
League, som forhandlede aftalen på plads .
Hvad er alternativet? Det vigtigste kaldes in-ovo køns-
bestemmelse, og den identificerer kønnet på en kom-
mende kylling inde i et befrugtet æg . Den teknologi, der 
er udviklet i Tyskland og Holland, vil betyde, at hanekyl-
lingerne aldrig vil blive udruget - eller malet, gasset eller 
kvalt, som er de aflivningsmetoder, rugerierne bruger . 
Andre alternativer er også ved at blive undersøgt, her-
under en, der ville æg med hanekyllinger en anden farve 
end æg med hønekyllinger, fortalte Paul Shapiro, vice-
præsident for beskyttelse af husdyr hos Humane Socie-
ty of the United States, i et interview for nylig .
"Vi er opmærksomme på, at der er en række 
internationale forskningsinitiativer i gang på 
dette område, og vi skubber på udvik-
lingen af et alternativ med 

henblik på at eliminere nedslagningen" sagde Chad Gre-
gory, præsident og adm . direktør for United Egg Produ-
cers, i en erklæring .
Løftet følger en bølge af løfter fra store amerikanske 
selskaber - herunder McDonalds og Walmart – om over 
de kommende år at skifte til æg fra høner, som ikke går 
i bure . Disse løfter er en milepæl i en række af store 
forbrugerdrevne resultater indenfor dyrevelfærd i de 
seneste år, mange af dem indenfor den animalske land-
brugsproduktionen .
Men spørgsmålet om hanekyllinger har ikke været øverst 
på dagsordenen for de fleste dyreværnsorganisationer, 
som har fokuseret mere på buræg . Som Shapiro forkla-
rede for nyligt, så er hanekyllingerne ’de heldige’ sam-
menlignet med hønekyllingerne, der skal lægge omkring 
270 æg om året i bure på størrelse med et stykke papir 
i en notesbog .
"Deres søstre stadig vil blive slagtet, men de kommer til 
at tilbringe 18 måneder i et bur, hvor de aldrig kan spre-
de deres vinger" sagde han . "18 måneders ubetinget 
elendighed er langt værre, end hvad der sker med disse 
hanekyllinger ."
Men Humane League, en relativt ny dyreværnsgruppe, 
der også har spillet en stor rolle i at presse virksomhe-
derne til at skifte til alternative æg, har åbenbart også 
besluttet at slå ned på aflivningen af hanekyllinger . I en 
erklæring udsendt i fællesskab med United Egg Produ-
cers, hedder det, at de "gennem eksklusive samtaler" 
overbeviste branchen om at stoppe den hidtidige praksis 
"United Egg Producer’s beslutning om at bakke op om 
at afskaffe aflivningen af daggamle hanekyllinger er et 

historisk vendepunkt, som vil forhindre 
lidelser for hundreder af millioner af dyr 
hvert år" hed det i erklæringen .
I 2014 forpligtede Unilever, som ejer 
Hellman s mayonnaise og andre 

ægforbrugende selskaber, sig offentligt 
til at støtte udviklingen af in-ovo-teknologi og 

skifte til det . Hvad, der er blevet af denne ind-
sats, er dog uklart . En talskvinde for virksomhe-

den fortalte Washington Post i sidste måned, at 
selskabet arbejdede med det hollandske firma In 

Ovo, men hun reagerede ikke på anmodninger om 
mere information .

Det er klart, at USA vil være blandt de første lande til 
at gøre op med nedslagtningen af hanekyllinger inden-

for ægproduktionen .

The Washington Post / jnl
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Af Dick van Doorn, World Poultry

Fjerkræproduktions miljøpåvirkning er blevet ned-
prioriteret i bestræbelserne på at forebygge eks-
trem sult i den seneste klimaaftale. Men hvad er 
konsekvenserne for branchen.

I slutningen af   sidste år stemte tæt på 200 deltagere på 
klimakonferencen i Paris for en ny bindende klimaaftale . 
I denne aftale blev fødevareproduktion og forsyningssik-
kerhed en integreret del af den nye globale klimaaftale, 
som traditionelt set kredsede om CO2-udledning .
Landmænd og producentorganisationer hyldede over en 
bred kam, at fødevareproduktion og forsyningssikker-
hed endelig blev en del af teksten i klimaaftalen . Koert 

Verkerk, Policy Advisor Internatio-
nal Affairs for Dutch Federation of 
Agriculture and Horticulture i Bruxelles 
og den permanente repræsentant for 
denne organisation til Copa Cogeca, 
den europæiske organisation for 

landmænd og andelsselskaber, ser det som en sejr . 
Kolleger til Verkerk har i fællesskab skrevet en del af 
den nye aftale i de forskellige arbejdsgrupper . At føde-
vareproduktion og forsyningssikkerhed er blevet en del 
af klimaaftalen, er ifølge ham, meget bevidst for at sige 
det mildt . ”Det ene udelukker ikke det andet . Landbrug 

og gartneri forurener miljøet, især husdyrsektoren . Men 
både FN, FAO og det videnskabelige samfund anser 
landbruget som en del af løsningen for at forhindre 
klimaforandringer .” Ved at sætte fokus på bæredygtig 
produktion af fjerkræ, kan udledningerne reduceres . For 
eksempel kan et fjerkræhus udstyres med en luftrenser 
for at forhindre/reducere udslippet af NH3 til atmosfæ-
ren, i avlsprogrammer er der meget at vinde i forhold til 
effektivitet, og gødning kan forarbejdes til nyttige pro-
dukter .
 
Forsyningssikkerhed i centrum
Ved siden af klimaaftalen har FN udarbejdet omkring 30 
såkaldte “mål for bæredygtig udvikling” . 
”Punkt to af disse 30 mål er at stoppe ekstrem sult i 
2030 . Dette er nu også tydeligt i selve klimaaftalen” 
siger Verkerk .
Dybest set betyder det, ifølge lobbyisten, at fore-
byggelse af klimaændringer nok aldrig skal ske på 
bekostning af fødevareproduktionen . Forestiller man 
sig, at et land eller sammenslutning af lande sætter så 
store krav til landbruget, og at det går for meget ud over 
fødevareproduktionen, så må disse krav lempes .
Fødevareproduktion og forsyningssikkerhed er siden 
denne sidste klimaaftale klart blevet prioritet . ”Ikke alene 
er EU klar over dette, også andre lande har tilpasset 
deres lovgivning i overensstemmelse hermed . Eksempler 

FORSYNINGSSIKKERHED I FORRESTE RÆKKE  
I KLIMAAFTALE 

Af alle animalske produkter har fjerkrækød og æg den mindste miljøbelastning .
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er Food Safety Modernization Act (FSMA) i USA og den 
nyligt offentliggjorte ændrede fødevaresikkerhedslov i 
Kina, der skal forbedre fødevaresikkerheden . Dette kan 
betyde, at klimatiltag ikke fører til et fald i forsynings-
sikkerheden i for eksempel den udviklede verden, men 
det betyder også, at der skal laves tiltag i forhold til kli-
maet for at forhindre oversvømmelse af landbrugsjord i 
eksempelvis Bangladesh .

Opnåelse af målene for bæredygtighed
På den anden siden har både FN og klimaaftalen til for-
mål at gøre landbruget så bæredygtigt som muligt . 
“Ifølge den seneste klimaaftale skal de såkaldte udvik-
lede lande på verdensplan donere mindst 100 mia . € 
(ca . 745 mia . kr .) om året til klimafonden og alle fondens 
projekter støttes af FN” siger Verkerk .
Hvor meget husdyrsektoren præcist vil få, er endnu ikke 
klart, men det er klart, at det skal bruges til bæredyg-
tigt landbrug . Verkerk forventer, at klimaaftalen vil blive 
omsat til fremtidig lovgivning i de 198 lande, der har 
underskrevet aftalen . Også i den amerikanske lovgiv-
ning, og den fælles landbrugspolitik (CAP) i EU . Dette 
giver ifølge Verkerk nye muligheder: ”For at sikre en 
mere bæredygtig fødevareproduktion og forsyningssik-
kerhed har man ikke brug for skrappere men smartere 
lovgivning, der peger husdyrproduktionen i den rigtige 
retning .”
Sidste år under Expo Milano 2015 i Italien var hovedem-
net “Feeding the Planet, Energy for Life” . Et af emnerne 
var, at fjerkrækød kombinerer fordelene ved at være en 
overkommelig og tilgængelig kilde til protein med lavt 
fedtindhold og lave CO2 udslip . De seneste tal fra FAO 
viser, at fjerkræbranchen, der tegner sig for 35 % af den 
globale husdyrproduktion, mens branchen kun bidrager 
med 7 % af de samlede emissioner . Dette gør ifølge 
Verkerk fjerkræproduktionen til en af   de mest bæredyg-
tige kødsektorer i verden .
 
Ingen ulemper for klimavenlige 
fjerkræproducenter

Maja Slingerland fra Centre for 
Sustainable Development and Food 
Security ved Wageningen Univer-
sity betragter det som en glædelig 
nyhed, at forsyningssikkerhed nu 
er en del af klimaaftalen fra Paris . 

Hun understreger, at hvis vi fokuserer på husdyr, så 
giver husdyrgødning et stort bidrag til udledningen af   
drivhusgasser . Management af gødning fra fritgående 
høner er vanskelig . For fjerkræ i stalde er omhyggelig 
gødningshåndtering muligt, herunder opsamling af driv-
husgasser . ”Anaerob forgasning af gødning kan være en 
del af løsningen, og metoden kan også levere bioenergi, 
således at der kan opnås dobbelt klimafordel . Inden for 

Europa, og helst også i USA, Canada, New Zealand og 
lignende, kunne minimum retningslinjer aftales, således 
at klimavenlige fjerkræproducenter ikke oplever nogen 
konkurrencemæssig ulempe .”

Diskussion om fødevarer eller foder
En anden bekymring for klimaaspektet af fjerkræpro-
duktionen er foderproduktionen . På et tidspunkt ville der 
igen komme konkurrence med produktionen af   afgrøder 
til menneskeføde . ”Fra argumentet om forsyningssik-
kerhed kunne man stille mindre klimarelaterede krav til 
fødevareafgrøder, som foreslået ovenfor af Verkerk, for 
for eksempel at undgå, at fødevarer bliver for dyre, eller 
at man får en lavere fødevareproduktion i udviklingslan-
dene” siger Slingerland .
Men hvis samme afgrøders klimaændringsrelaterede 
restriktioner ikke lempes, når afgrøden bruges som fjer-
kræfoder, vil dette føre til kravet om adskilte forsynings-
kæder, hvilket er dyrt og svært at kontrollere, især når 
destinationen for   de høstede råvarer først besluttes efter 
produktionen .
Højere klimarelaterede krav kan føre til mere kreativitet 
i opstaldningen og fodersammensætningen til fjerkræ, 
som kræver færre fossile brændstoffer . 
”Udover ændrede mål for klimaet, bør man holdes øje 
med andre aspekter . En høj foderudnyttelse er for 
eksempel det mest klimavenlige, men det bør holdes 
sammen med overvejelser omkring dyrevelfærd . Fjer-
kræproduktionen i udviklingslandene er ofte endnu ikke 
industrialiseret . Yderligere klimakrav til deres nuværende 
fjerkræproduktion kan, hvis de ledsages af store inve-
steringer, øge priserne på fjerkræprodukter og gøre 
disse uopnåelige for de fattige dele af befolkningen og 
dermed true forsyningssikkerheden” siger Slingerland .
På den anden side kan kravene fra klimadagsordenen 
vise fjerkræsektoren i udviklingslandene nye veje i den 
fremtidige produktion .

Oversat af Cecilie Bossow

jnl

På et tidspunkt vil der komme konkurrence mellem 

afgrøder til fødevarer og til foder .
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PARAGUAYANSK FJERKRÆPRODUKTION  
HAR GODE TIDER 

Af Benjamín Ruiz, WattAgNet

I tråd med vækst i produk-
tionen af   oksekød, oplever 

den paraguayanske branche også 
en betydelig vækst.

Produktionen af fjerkrækød, æg og andre animalske 
produktioner vokser kraftigt i Paraguay . For et par 
måneder siden, rapporterede vi, at sagen om Paraguay 
var værd at nævne på grund af væksten inden for ani-
malske produktion . For to år siden, i 2014, eksporterede 
Paraguay mere oksekød end Argentina, med et meget 
højt kvalitetsniveau . I virkeligheden forventer USDA, 
at Paraguay vil være den sjette største eksportør af 
oksekød i 2016, altså foran et traditionelt oksekødseks-
porterende land som Uruguay .

Gode   tider for fjerkræproduktion
Paraguayansk fjerkræ har gode tider . ”I år estimerer 
vi 10 % vækst, primært i slagtekyllinger, og mindre i 
æglæggere” siger Paul J . Mauger, formand for Asocia-
ción de Avicultores del Paraguay (Avipar) i et interview 
med Industria Avicola .

Sammen med væksten i produktionen, er forbruget af 
fjerkrækød også stigende i landet med 7 mio . indbyg-
gere . ”Vi ligger på omkring 20 kg kylling per indbygger” 
siger Mauger, sammenlignet med blot 13 kg for et par 
år siden .” Forbruget af kyllingekød har været langsomt 
stigende . Forbruget af æg går også meget godt, om end 
forbruget vokser i et langsommere tempo . “Forbruget 
ligger på omkring 130 æg per person per år” ifølge et 
skøn fra Avipar .
I øjeblikket slagtes omkring 180 .000 kyllinger om 
dagen, det vil sige at 65 mio . kyllinger om året . Ifølge 
vores WATT database, er produktionen i Paraguay en 
af de mindste i Latinamerika, lige over Uruguay og El 
Salvador .
For æglæggere viser vores database, at der er 2,8 mio . 
høner æglæggere i Paraguay, hvilket giver landet samme 
placering i Latinamerika som slagtekyllingeprodukti-
on, kun over Nicaragua og Panama . Der produceres 
omkring 648 mio . æg om året .
Alle avlsdyr importeres fra Brasilien .

Majs og sojabønner: en konkurrencefordel
Paraguay har den store fordel, at de producerer nok 
sojabønner og majs . Faktisk eksporteres en del af pro-

Paraguayanske fjerkræavlere står i en kompliceret situation af økonomisk betydning, fordi de lever i et land uden adgang 

til havet .
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duktionen til nabolandene . ”Omkring 
90 % af produktionsomkostningerne 
kommer fra Paraguay” siger forman-
den for Avipar .
Ifølge Alltech Global Feed Survey har 
Paraguay en vækst i foderproduktion 
på hele 25 %, hvilket placerer den 
blandt de lande med den højeste 
vækstrate i denne kategori sammen 
med Argentina (11 %) og Bolivia (16 
%) .
I Paraguay stiger produktionen i alle 
husdyrsektorer, “fordi de har billig 

soja og majs, de 
vigtigste ingredien-
ser, når man skal at 
foder” siger Aidan 
Connolly, Alltech’s 
direktør for Inno-

vation hos, i et interview om Alltechs 
Feed Survey . “Med hensyn til eksport 
er Paraguay også vokset på grund 
af de lovbestemte begrænsninger i 

Argentinas eksport 
af landbrugsproduk-
ter” sagde Maria Sol Orts, Alltech’s 
kommunikationschef for Latinamerika . 
Paraguay passer generelt godt med 
den tendens, Latinamerika har vist i de 

seneste år, et temmelig positivt billede for foderindustri-
en, og med gode udsigter for et godt år i 2016 . Latin-
amerika producerer mellem 17 og 19 % af alt dyrefoder 
globalt set, og Latinamerika havde en vækstrate inden-
for foderproduktion på 3,5 % i de seneste år .

Udfordringen i at være et land uden adgang 
til havet
Paraguay ser på muligheden for at eksportere kyllinge-
kød . Faktisk har de allerede eksporteret lidt til Rusland 
og de arabiske lande . Men paraguayanske fjerkræpro-
ducenter står i en kompliceret situation af økonomisk 
betydning . “Da vi er et land uden adgang til havet, skal vi 
betale ekstra fragt til en havn . Andre lande eller virksom-
heder har ikke den ekstra omkostning” siger Mauger .
Avipar repræsenterer deres medlemsvirksomheder, som 
igen repræsenterer kontraktproducenter . Til eksporten 
har Avipar etableret forbindelser til Ministeriet for Industri 
og Handel, for at komme i betragtning til det nationale 
program, Rediex, om investeringer og eksportnetværk . 
På denne måde vil de åbne de internationale markeder .
Selv om de producerer nok majs og sojabønner, kontrol-
leres prisen på majs og soja af verdensmarkedet . ”Det er 
ikke som i gamle dage, hvor Paraguay kun var forbruge-
re af det, der var indenlandsk produceret . Dengang var 

der en chance for en bedre (lavere) pris på majs og soja, 
men ikke nu” tilføjer Mauger .
Fjerkræproducenterne i Paraguay har også andre udfor-
dringer . Som en sektor, ”lægger vi stor vægt på biosik-
kerhed .” Det sker sammen med Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SENACSA) (de nationale myn-
digheder for kvalitet og dyresundhed), som er det organ, 
der har ansvaret for at behandle disse sager, og de 
arbejder med biosikkerhed og sundhedsspørgsmål, og 
de udfører salgsfremmende arbejde for at øge forbruget .

Oversat af Cecilie Bossow  /  jnl
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RAPPORT FRA EEPTA OG EUWEP MØDERNE  
I VILNIUS DEN 9. OG 10. JUNI 

I år blev årsmøderne i EEPTA og EUWEP hold i Vil-
nius i Litauen i dagen 9. og 10. juni.
Der var deltagere fra Italien, Spanien, Frankrig, 
Belgien, Holland, Storbritannien, Tyskland, Litau-
en, Finland. Sverige og Danmark, så over 250 af 
EU’s 380 mio. hønepladser var repræsenteret. 

Frihandelsaftaler
Frihandelsaftaler var igen et vigtigt punkt på dagsorde-
nen, og der var bred enighed om, at vi ønsker fri og fair 
handel – ikke kun frihandel, fordi kravene til dyrevelfærd, 
fødevaresikkerhed, miljøpåvirkning, dokumentation og 

gennemsigtighed mm . er meget højere i EU end i resten 
af verden, så hvis disse parametre ikke indgår i aftaler-
ne, vil den europæiske ægbranche ikke være konkurren-
cedygtig på de internationale markeder .
I de internationale aftaler har æg 8 toldlinjer, og de bør 
alle som udgangspunkt være at opfatte som følsomme 
produkter, men det bliver de nok ikke allesammen .

TTIP:
Mange er imod – både i EU og i US, og præsident Oba-
ma vil gerne have det gennemført, inden han stopper, 
men det er tvivlsomt, om ham når det . De to sandsynlige 

Deltagerne i mødet i Vilnius, her fotograferet ved Trakai slottet, der er bygget på en ø i Galvé søen ca . 25 km uden for 

Vilnius   .
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præsidentkandidater – Hilary Clinton og Donald Trump, 
har begge udtrykt store forbehold overfor TTIP .
Landbrug har ikke været diskuteret meget endnu, men 
det skulle lige temmelig klart, at 3 % af landbrugspro-
duktener vil blive behandlet som følsomme .
USA vil have helt faste normer for dyrevelfærd, og dem 
kan vi nok ikke støtte .

Mercosur:
Oksekødsektoren er bekymret for en aftale .
Oksekød og ethanol er ude pt ., men de kan komme 
tilbage .

Ukraine:
Ukraine har kvoter på 3 .000 tons skalæg og 1500 tons 
ægprodukter .
De bruger ikke kvoten, men sælger med told, men hvor-
for vides ikke . Det undersøges nærmere .
Ukraines salmonellakontrolprogram og især kontrollen 
heraf lever endnu ikke op til EU’s standarder, så de kan 
pt . ikke eksportere konsumæg til EU .  

Indien:
Forhandlingerne er gået i stå .
Inderne har bedt om, at æg blev følsomme produkter .

Mexico:
EU har haft en frihandelsaftale med Mexico siden 2000, 
og nu er der ønsker om en udvidelse fra mexicansk side .
De har ingen regler for dyrevelfærd .
Der er en kvote, men på grund af fugleinfluenza er den 
ikke blevet brugt .

Japan:
Indtil TPP er ratificeret, vil japanerne ikke forhandle med 
EU om landbrugsvarer .
Æg og ægprodukter er ikke på den japanske liste over 
fælsomme produkter .

Andre:
Der åbnes ny forhandlinger med Indonesien og Filippi-
nerne .

Andet:
Kommissær Malmstrøm har bedt om en undersøgelse 
af, hvad de akkumulerede kvoter betyder .

Diskussion:
EU-kommissionen kan argumentere, at amerikanerne 
med ’cage-free’ vil være længere end i EU, men Kom-
missionen ved ikke, hvad forskellen er på ’cage-free’ i 
EU og USA . ›››

6 økologiske æg til 2,02 € (ca . 15,00 kr .) og 6 økologiske 

andeæg til 2,75 € (ca . 20,42 kr .) i en specialbutik i Vilnius .

10 æg på tilbud til 0,79 € (ca . 5,87 kr .) i et supermarked i 

Vilnius .

10 økologiske æg til 2,99 € (ca . 22,20 kr .) i en specialbutik 

i Vilnius .

30 æg til 2,64 € (ca . 19,61 kr .) et supermarked i et stort 

butikscenter i Vilnius .
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Et udvalg af æg i et supermarked i et stort butikscenter i Vilnius .

En video fra inventarfirmaet Texha viser, at ’cage-free’ 
i USA og Ukraine kan være kolonibure uden låger 
i 2, 3 eller 3+3 etager: https://www .youtube .com/
watch?v=q337x3UY6c8 . 
Det handler om ækvivalente standarder for handelspart-
nerne godkender hinandens ækvivalente standarder, og 
det er her, at kommissionen skal være meget opmærk-
somme . .

Fugleinfluenza
Udbruddet i Italien under kontrol .
Der indsættes nu nye dyr på farmene i Frankrig .
Der er nye udbrud i Holland (LPAI), Marokko (LPAI) og 
Mexico (HPAI) .

Udendørs belægning i frilandsproduktionen
Hollænderne og andre ar advokeret for højere belæg-
ning (flere dyr pr m2) i hønsegården i frilandsprodukti-
onen med argumenter om, at frilandsproduktionen bør 
adskille sig mere fra den økologiske produktion, og at 
landbrugsarealet er begrænset . 
Tyskerne og KAT vil ikke ændre noget . Producenterne 
bakker op om dette, fordi priserne på frilandsæg er gode 
nu, og en større produktion under mere lempelige vilkår 
vil får priserne til at gå ned .

Velfærd for æglæggende høner
Næbtrimming:
Tyskland:
80 % af de bestilte kyllinger bliver ikke længere 
næbtrimmet i Tyskland og Holland .
I Tyskland er billedet fra primærproduktionen blandet – 
50 % er OK og 50 % har problemer .
Der er større problemer med brune høner .
Premium markedet er brune æg, mens standard er hvide 
æg .
Mange tror, at fra 1 . januar 2017 er alle æg fra ikke 
næbtrimmede høner .
Markedet går hurtigere end lovgivningen .
Allerede nu vil meget få købe æg fra nye flokke, der er 
næbtrimmede .

Det mærkes ikke på æggebakkerne .

Holland:
Holland følger Tyskland .
Det vil blive svært at sælge æg fra næbtrimmede høner 
efter 1 . januar 2017 .
I Holland er dyrevelfærdsorganisationerne ikke meget for 
at stoppe med næbtrimning, for de er bange for højere 
dødelighed, men de kan ikke kæmpe imod det .
Alle kyllinger fra 4 . kvartal er ikke næbtrimmede .

Storbritannien:
I Storbritannien er det nu ikke noget krav, men ministe-
ren forventer, at branchen arbejder videre med at redu-
cere fjerpilningen .
Lion koden ændres, så flokkene skal bedømmes for 
befjering ved 40 og 70 uger, ligesom dødeligheden skal 
registreres .

Daggamle hanekyllinger:
Et rugeri i Nordrhein-Westfalen var anklaget for at slå 
hanekyllinger ihjel, men sagen blev afvist .
De første prototype, som kan kønssortere under rugnin-
gen, forventes i 2017, og så den den måske kommercielt 
tilgængelig i 2019-2020 .
I Holland vil de helst kunne sortere inden æggene sæt-
tes, for man er nervøse for en abortdiskussion .
Daggamle hanekyllinger bruges til foder til rovdyr .

Brystbensfrakturer:
COST projektet er blevet godkendt .
Der er møde i Bruxelles den 18 . oktober i COST grup-
pen .

Økologi:
De forskellige regler for økologisk produktion i henholds-
vis EU og udenfor EU, Bl .a . USA blev diskuteret, og der 
var enighed om at sende et brev til kommissionen om 
forskellene i reglerne .

 ›››
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Officielle statistikker:
Vi har brug for valide data for at kunne forudsige pro-
duktione, men i mange af de små lande er disse data 
fortrolige, fordi der kun er 1-2 rugerier .

Landerapporter
Italien
Priserne på æg er dårlige, men forbedringer er så småt 
på vej .
Problemer med udsætterhøner, hvor priserne er lave - 
0,15 € (ca . 1,10 kr .) pr kg .
Foderpriserne er stabile, men man forventer mindre 
stigninger .
Produktionen af skrabe- og økologiske æg stiger, men 
der er et fald i produktionen af buræg .
Der er stigende efterspørgsel på alternative æg, både i 
skal og i ægprodukter .
Æggehvideprodukter bliver mere populære i 
supermarkederne .

Sverige
Produktionen af buræg falder, og stigningstakten i den 
økologiske produktion er faldende .
Der er en lille stigning i produktionen af frilandsæg .
I Sverige betaler man for at komme af med udsætterhø-
ner .

Finland
Produktionen er stigende, og den steg med 3 % i første 
kvartal, så nu har de nok omkring 4 mio . høner . 63 % i 
er bure, 32 % skrab og 5 % økologisk
Forbruget forventes at stige med 5 % .
En producent har sat nye berigede bure ind i år .
Burproduktionen og salget har været stabilt, men nu er 
det svagt faldende .

Storbritannien
Produktionen og forbruget er stigende, og de har nu 37 
mio . høner .
Man forventer, at supermarkederne vil stoppe med bur-
æg i 2025-2030 .
51 % i bur, 45 % frilands og 3 % øko
Supermarkedskæderne konkurrerer priserne ned, så der 
sælges flere æg men til lavere priser
En række ny ægproduktvirksomheder i Storbritannien . 
Når folk har penge køber de frilands, mens de køber 
buræg, når pengene er knappe .
Større efterspørgsel på ægprodukter fra frilandsæg .

Spanien
92 % i bure, 4 % frilands, 2 % skrab og mindre end 0,5 
% økologisk .
Der er et overskud af æg, og priserne er lave .
Selvforsyningsgraden er på 125 % .

Man forventer en 10 % højere produktion i år end sidste 
år .
Forbruget er stabilt, og eksporten er eksport, især til 
USA . 
Spanien sår eller stod for 60 % af eksporten fra EU til 
USA, men den stoppede i februar i år .
Sidste år steg eksporten til 3 .lande med 54 %, igen især 
pga . USA .
Priserne på udsætterhøner er forbedret noget .

Frankrig
Der er en større andel af alternative æg .
Lave ægpriser både på spotmarkedet og på kontrakter .
Der er et skifte på vej fra buræg til alternative, men bur-
æg udgør stadig over 50 % . 
En lille supermarkedskæde er stoppet med at sælge 
buræg .
Andre kan gå i samme retning hurtigere end ventet .

Holland
Der produceres flere frilands- og økologiske æg og fær-
re bur- og skrabeæg .
Det går hurtigere end forventet med at skifte fra bur (og 
skrab) til frilands .
 ›››

Kort over den Baltiske Kæde den 23 . august 1989 .
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Det gamle borgtårn på Gediminas bakken centralt i Vilnius, hvorfra der den 23 . august 1989 gik en kæde af mennesker 

over Riga i Letland til Herman tårnet i Tallinn i Estland for at manifesterer kravet om uafhængighed .
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Produktionen er på vej lidt ned, fordi mange skifter flok 
lige nu .
80 % af kyllingerne bestilles uden næbtrimning .
Stadigt mere vigtigt med certificeret foder .
Insektfoder har vist gode resultater i forsøg, men er ikke 
godkendt til brug i EU .
Priserne på udsætterhøner er omkring 0 .
Eksporten til USA er stoppet, og det sidste blev sendt i 
september eller oktober . Forventningerne var større end 
de reelle eksporter .

Tyskland
Der var en 2 % stigning i produktionen i 2015, og i år 
forventes produktionen at stige med 1 % .
Importen steg mere end eksporten, og selvforsynings-
graden ligger på . 70,5 % .
Forbruget er stigen, og det steg sidste år med 1 æg pr 
person
10,0 % i er bure, 63,5 % skrab, 17,4 % friland og 9,1 % 
økologisk
Der er et stop for burægsproduktionen i 2025 .
Nogle har kontrakter for et helt hold, andre sælger på 
det frie marked .
Dem med kontrakter tjener gode penge .
Stor prisforskel på æg til produktindustrien og på certifi-
cerede æg .

Belgien
Der vil ikke være nogen burægsproduktion i Belgien fra 
2025 .
På produktfabrikkerne installeres der mange tanke, så 
producenterne kan holde bur-, skrabe-, frilands- og øko-
logiske æg adskilt på fabrikkerne .

Litauen
De har ingen officielle statistikker .
De har 3 mio . høner, hvor langt de fleste er i bure .
Der er kun 2 store ægproducenter i Litauen .
Forbrugerne vil ikke betale ekstra for alternative æg .
Der er et overskud af æg, og de forventer et svært mar-
ked hen over sommeren .
Der er en import af billige æg fra Polen, og mange pol-
ske æg i private label i butikkerne . 
Der er også pres fra Letland .

Generelt
Ingen førtidsslagter .

Andet
Efter årsmøderne var der nogle præsentationer om 
erhvervslivet og fjerkræbranchen i Litauen ligesom de 
nyeste tal fra EU blev gennemgået .
Mantas Zamzickas fra Enterprise Lithuania, der er en 
del af økonomiministeriet, fortalte om deres arbejde, 

hvor de hjælper udenlandske firmaer 
med investeringer i Litauen og litaui-
ske virksomheder med eksport .
Nabolandene Rusland, Letland og 
Polen er de vigtigste eksportmarkeder, 
men eksporten til Rusland faldt med 

næsten 40 % i 2015 . Nu satser de mere på Sverige, 
Norge, Tyskland, Frankrig og Storbritannien .
De vigtigste eksportmarkeder for fødevarer er Tyskland, 
Letland og Polen .
22 % af deres ægproduktion kommer fra hobbyflokke, 
og forbruget ligger på 275 æg pr indb .
Forbruget af fjerkrækød ligger på 26 kg pr indb . eller 
76 .000 tons i alt .
Mantas Zamzickas fortalte om Pixelmator, der er er en 
af de bedst sælgende apps til Apple, og andre nystarte-
de firmaer i Litauen, der har internationalt potentiale .
Matematik- og laserbrancherne er veludviklede i Litauen 
og ledende på flere områder .

Kristina Stakyte fra National Vete-
rinary Institution of Lithuania gav et 
overblik over fjerkræbranchen i Litau-
en .
Der er 25 æglæggerfarme med 92 
flokke og 11 rugeægsfarme med 73 

flokke .
Der er 13 kalkunfarme med 43 flokke og 43 slagtekyl-
lingefarme . 
Hun fortalte, at ægproduktionen er fordelt med 64 % i 
bure, 8 % skrab, 8 % friland og 20 % øko .
Produktionen var på 763 mio . stk . i 2015 .
I Litauen er der 13 pakkerier, 3 producenter af flydende 
æg og 1 producent af ægprodukter .
I Litauen vaccinerer mod Newcastle disease, og de hav-
de det sidste udbrud i 1989 .
Der var et udbrud af salmonella i ægproduktionen i 
2015 .
Litauen har aldrig haft et udbrud af fugleinfluenza, selv 
om de har mange trækfugle både forår og efterår .
De har data for, hvor meget antibiotika, der officielt 
bruges på hver farm, og målet er at reducere det med 
10 % . Rygterne siger dog, at de importeres meget fra 
nabolandene, som ikke fremgår af statistikkerne .

Tomas Rumelaitis fra Viciunai Group 
præsenterede virksomheden, der er 
en af de største fødevarekoncerner 
i Litauen . Deres produkter sælges 
under brandet Vici .
Virksomheden blev startet I 1991, og i 

dag har de ca . 8 .000 ansatte .
Viciunai Group er store indenfor krabber, fisk, skaldyr, 
blæksprutter, kaviar, surimi produkter, brød, kager, pizza, 
dumplings, 
I surimi er æggehvider (i gennemsnit 20 %) er en meget 
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vigtig ingrediens . De er nok den største forbruger af 
æggehvider i Europa .
I 2012 købte de den største ægproducent i Litauen, som 
har 1,5 mio . høner, hvoraf 1 mio . er i bure og 500 .000 i 
skrabesystemer . Hønerne er fordelt på 4 farme .
Viciunai Group har en integreret produktion – fra korn, 
foder, ægproduktion, pakkeri, ægproduktfabrik til fly-
dende og tørrede ægprodukter og kogte, pillede æg 
samt et slagteri til udsætterhøner .
De får også æg fra andre producenter .
Deres ægproduktfabrik har en kapacitet til 60 mio . æg 
pr måned, men den udnyttes ikke fuldt ud .

Mark Williams præsenterede de nye-
ste tal fra EU præsentationen .
Ifølge tallene fra EU forventes ægpro-
duktionen forventes at stige med 1,9 
% i 2016 .
Der e 378 mio . kommercielle høner 

(farme med over 350 høner) og 122 mio . i hobbyflokke, 
så totalt er der 500 mio . høner i EU . 

Priserne på æg i USA er nu lavere end i EU .
Al import fra Ukraine er importeret med halv told, intet er 
importeret toldfrit .

Bestyrelsesmøde
Efter årsmøderne i EEPTA og EUWEP blev der holdt et 
bestyrelsesmøde i EUWEP, og her var der fuld enighed 
om, at hvis briterne stemte sig ud af EU, så måtte Mark 
Williams træde tilbage som generalsekretær for både 
EEPTA og EUWEP .

Afslutning
Efter møderne fik jeg mulighed for at besøge forskellige 
butikker og supermarkeder i Vilnius for at se på udbud-
det af og priserne på æg i Litauen .
Prisniveauet er selvfølgeligt noget lavere end i Danmark, 
for mindstelønnen i Litauen er på 350 € (ca . 2 .600 kr .) 
om måneden, men gennemsnitslønnen nok er 50 % 
større .

Det litauiske flag .

 jnl
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KORT NYT FRA UDLANDET

Kronfågel leverandører presset af dårlige 
vilkår
Mens efterspørgslen efter svenske kylling stiger, pres-
ses Kronfågels leverandører af lav afregning og barske 
forhold . Utilfredsheden breder og mange spørger sig 
selv, hvordan virksomheden vil være i stand til at klare 
forsyningen med råvarer fremover .
”Kommer vi nogensinde til at tjene penge, som det er 
nu” siger en kyllingeproducent .
I interviews med en række af Kronfågels næsten 50 
producenter kræver de streng anonymitet . Ingen vover 
at risikere sit levebrød ved åbent at udtrykke kritik mod 
kyllingegiganten .
”Der er en meget barsk klima mellem Kronfågel og pro-
ducenterne . Vi betalte absolut mindst på markedet, selv 
om markedet bogstaveligt talt råber efter svensk kylling . 
Det er en bemærkelsesværdig strategi ikke at lade hele 
produktionskæden få en del af de penge” siger en pro-
ducent .
Kronfågel betaler i dag (ultimo maj) en basispris på 
8,60-8,70 SEK (ca . 6,75-6,73 kr .) pr kg . Det skal sam-
menlignes med de 25-26 SEK (ca . 19,60-20,40 kr .), 
som slagterierne i gennemsnit, ifølge Jordbruksverkets 
statistik, afregnes med fra detailhandelen .
”Samtidig har vi haft et prisfald på omkring 0,20 SEK 
(ca . 16 øre) . Oprindeligt var Kronfågels ambition at redu-
cere prisen med 1 SEK (ca . 78 øre) for at ende på det 
danske niveau, som man udtrykte det . Men nu er der 
tale om en reduktion på 0,80 SEK (ca . 63 øre) samtidig, 
at vi får et tillæg på 0,20-0,25 SEK (ca . 16-20 øre) for 

’svensk kylling’" siger en af producenterne . De andre 
store slagterier, Guldfågeln og Lagersbergs, betaler lidt 
over 9 SEK (ca . 7,06 kr .) og 9,60-9,70 (ca . 7,53-7,61 
kr .) . Men utilfredshed mod Kronfågel bunder ikke kun i 
dårligt betaling, men lige så meget i hårde vilkår og en 
barsk jargon . Da der er en mangel på kyllinger presses 
producenterne til at sætte i nye hold ind efter en tom-
gangsperiode ned til tre dage . Normalt er tomgangsperi-
oden 7 til 10 dage .
”Tomgangsperioden er vigtigt for hygiejnen, staldene 
skal have tid til at tørre ud efter rengøring og desinfek-
tion . Men alt dette er bestemt af Kronfågel og som pro-
ducent, er du helt livegen . Du bestemmer ikke over din 
egen produktion” siger en af producenterne .
Kronfågel har også lanceret ny kontrakt med ringere vil-
kår, hvor selskabet bestemmer endnu mere over produk-
tionen, og hvor afregningspriser forhandles individuelt 
snarere end gennem forhandlingsgruppen, der repræ-
senterer leverandørforeningen .
Så vidt vides, er der ingen af de eksisterende producen-
ter, som har underskrevet en sådan aftale . Det ville især 
betyde, at producenten er ansvarlig for skader på tred-
jemand, f .eks . hvis en supermarkedskæde som Ica ville 
sagsøge Kronfågel for enhver form for lovovertrædelser .
I et første udkast til en aftale ville Kronfågel at give sig 
selv ret til at rangere opdrættere efter fem kriterier, som 
man også ville have ret til at vægte forskelligt . Et af disse 
kriterier var orden og adfærd overfor Kronfågel . De ti 
dårligste producenter, ville selskabet have mulighed for 
at opsige .
Ændringerne i Kronfågel blev mærkbare næsten umid-
delbart efter Lantmännen i 2014 solgte aktiemajoritet, 
og sammen med den britiske kapitalfond Cap Vest 
dannede det nye børsnoterede holdingselskab Scandi 
Standard .
”Cheferne har ofte ingen landbrugsbaggrund og afløn-
nes efter et bonussystem, som skaber en langt hårdere 
attitude . Der er fokus på tallene for næste kvartal, og 
det virker ikke i en branche med så lange produktions-
cyklus . Vi taler ikke samme sprog” siger en af producen-
terne .
Da Kronfågels leverandører hidtil har holdt den ydre 
facade, er den offentlige opfattelse, at de tjener gode 
penge . I virkeligheden, argumenterer Land Lantbruks 
konsulenter, kan de med dagens beregning ikke få pen-
ge for deres eget arbejde og til afskrivninger .
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