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(23PETA’s ide om et mindesmærke for kyllin-
ger trivialiserer menneskelige dødsfald
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) presser 
for at få rejst et mindesmærke af sten på det sted, hvor en 
lastbil, som transporterede kyllinger, styrtede ned og et 
ukendt antal af disse kyllinger døde .
AOL News rapporterede, at ulykken skete på Highway 99 
i Stanislaus County i Californien den 5 . august . Flere af de 
interviewede mente, at det var velment ar rejse et mindes-
mærke for de døde kyllinger, mens andre mente, at ideen var 
absurd .
PETA talsmænd har sagt, at formålet med det foreslåede 
mindesmærke er dobbelt . De hævder, at det vil:
•  Minde lastbilchaufførerne om deres ansvar for at køre sik-

kert
• Tilskynde flere mennesker til at spise vegetarisk
Mens man nok ikke kan beskylde PETA for ikke at bekymre 
sig om trafiksikkerhed, vil det være interessant at se organi-
sationens reaktion, hvis det i stedet blev foreslået at bruge 
halvdelen af de finansielle ressourcer, som de vil bruge på 
dette mindesmærke, på reklamer eller public service med-
delelser om bedre trafiksikkerhed og den anden halvdel på 
annoncer, der promoverer deres veganske dagsorden .
Mon de ville acceptere det?
 WattAgNet .com / jnl

Aktionærer i JBS giver deres samtykke til 
den foreslåede reorganisering
Et tilstrækkeligt antal aktionærer i JBS har givet deres 
samtykke til en global omorganisering af Brasilien-base-
rede kød- og fjerkræselskab .
JBS meddelte i maj planer om at reorganisere deres glo-
bale virksomhed med det formål at ’styrke deres position 
som et førende brasiliansk selskab i den globale fødeva-
reindustri’ . Ifølge planen skal selskabets driftsselskaber 
uden for Brasilien, såvel som dens Brasilien-baserede 
datterselskab Seara Alimentos samles i en ny enhed, 
der kommer til at hedde JBS Foods International, der er 
planlagt til at blive baseret i Irland .
"Den foreslåede omlægning er et naturligt skridt i den 
fortsatte udvikling af JBS som et førende brasiliansk 

selskab i den globale fødevareindustri" sagde Wesley 
Batista, adm . direktør for JBS' global forretning, da det 
blev meddelt i maj . "Vi har nøje overvejet forskellige stra-
tegiske alternativer for at øge værdien af vores virksom-
hed, og vi mener, at den foreslåede omlægning giver det 
største potentiale til at levere langsigtet værdi til vores 
aktionærer ."
JBS' foreslåede reorganisering skal godkendes af myn-
dighederne .
Såfremt de nødvendige godkendelser kommer i hus, for-
ventes JBS Foods International at blive noteret på New 
York Stock Exchange og på BM&FBovespa, gennem et 
Brazilian Depositary Receipts program (BDR) .
 WattAgNet .com / jnl



10  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2016

Jamaica søger at øge produktionen og 
forbruget af æg
Den jamaicanske regering hjælper med at støtte en  
stigning i ægproduktionen til 160 mio . æg i år .
Denne nyhed blev midt i august hilst velkommen af Norman 
Grant, formand for Jamaica Agricultural Society (JAS) . Han 
roste også producenterne for at nå milepæl på 100 mio . 
æg sidste år, hvor det også var fem år siden, at landet sidst 
havde brug for at importere æg . I gennemsnit forbruger 
indbyggerne i Jamaica kun ét æg om ugen .
I en tale ved et arrangement for at fremme forbruget af 
æg i Jamaica, understregede Grant, hvad branchen kan 
gøre at drive den økonomiske vækst, skabe arbejdspladser, 
afbalancere økonomien og forbedre livskvaliteten for men-
nesker på landet .
Karl Samuda, minister for industri, handel, landbrug og 
fiskeri, deltog også og blev introduceret til kampagnen 
for at fremme ægforbruget, som Jamaica Egg Farmers’ 
Association (JEFA) deres parnere Hi-Pro Division of the 
Jamaica Broilers Group og United States Soybean Export 
Council (USSEC) står bag .
Roy Baker, præsident for JEFA, sagde, at branchen havde 
nydt godt af kontakter med ægbranchen i andre lande, 
herunder Canada, på områder som ægkvalitet og markeds-
føringssystemer .
I en kommentar til JEFA’s kampagne, opfordrede ministe-
ren branchen til at prioritere sammenhæng mellem pris og 
kvalitet .
Samuda opfordrede JEFA til at udvide uddannelsestil-
buddet, som organisationen tilbyder landets 600 store 
ægproducenter, til også at omfatte mindre producenter, og 
han foreslog, at branchen udforsker nye markeder både 
hjemme, såsom turisme, og i regionen .
I FAO’s statistikker, FAOSTAT, sættes ægproduktionen i 
Jamaica til 9 .460 tons i 2013, det seneste år, for hvilket 
tallene er offentliggjort . Produktionen i det foregående årti 
synes at have været meget svingende .
Det nationale ægforbrug i Jamaica forventes at modtage et 
boost, når produktionen af en række produkter genoptages 
på Liquid Eggs Limited .
Ifølge Jamaica Gleaner kollapsede virksomheden, der er 
ejet af JEFA og Caribien Producenter Jamaica Limited, i 
2014 efter en langvarig mangel på konsumæg, men pro-

duktionen er planlagt til at blive genoptaget i september .
"Det, vi forsøger at gøre, er at levere til foodservice sekto-
ren - hoteller, bagerier og andre foodservice virksomheder 
– hvor det er mere bekvemmeligt med flydende ægpro-
dukter, der er pasteuriseret for bedre fødevaresikkerhed, 
og som sælges i samme pakkestørrelse fra gang til gang" 
sagde Damion Crawford, en af partnerne i ny virksomhed . 
"Vi kontrollerer nu hele produktionsprocessen, så vi kan 
forhandle priser med landmændene og have vores egne 
distribution, men vi har også lanceret nogle nye typer af 
produkter; hvor vi tidligere kun havde kun én type vare . Vi 
vil nu have et fuldt sortiment af fem produkter og selvfølge-
lig er markedet steget, fordi flere internationale ejendoms-
selskaber, som kender denne typer produkter, er kommet 
ind på øen ."
Fra deres nye fabrik i Corporate Area of Kingston, vil Liquid 
Eggs fremstille en række produkter, herunder mix til røræg, 
æggehvider og æggeblommer tilsat sukker, sidstnævnte er 
rettet mod bagerisektoren .
Usain Bolt er en regelmæssig forbruger af jamaicanske æg .
Den dobbelte verdensrekordindehaver, vinder af flere olympi-
ske guldmedaljer og global sprintersuperstar, Usain Bolt fra 
Jamaica, starter ifølge Foods4BetterHealth normalt sin dag 
med en æggesandwich . Bolt repræsenterede Jamaica ved 
de Olympiske Lege i Rio i 100 meter-løb, 200 meter-løb og 
som en del af landets 4x100 meter team .
 WattAgNet .com / jnl

Australiens Hungry Jack fuldender skiftet 
til alternative æg
Den australske fastfood restaurantkæde Hungry Jacks har 
omlagt hele deres æg levering til alternative æg, et træk, 
der bliver kritiseret af den australske ægbranche .
Den australske kæde meddelte i februar, at den ville 
omlægge 100 % alternative æg ved udgangen af 2017, 
men det opnåede dette mål langt tidligere ens planlagt, da 
den i midten af august meddelte på Twitter, at de nu serve-
rer 100 % alternative æg .
Hungry Jacks, en franchise af Burger King Corporation, 
har været i Australien siden 1971 . Burger King og søster-
selskabet Tim Hortons har også lovet at omlægge til 100 
% alternative æg på alle deres reatauranter i USA, Canada 
og Mexico, og de sger, at det vil ske inden .
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ACS6 produktions- og klimastyringen
 

• Komplet produktions- og klimastyring i  en 
 integreret enhed
• Direkte overførsel af alle data til KIK - også de ikke 
 obligatoriske data
• P• Præcise reguleringsfunktioner, som reducerer dine 
 driftsudgifter

Et ventilationssystem fra DACS opretholder et perfekt in-
deklima året rundt. Den konstante luftbevægelse holder 
strøelsen tør og bringer dyrene iltholdig luft. Udnyttelsen 
af den varmen under loftet sikrer tillige en reduktion i 
varmeforbruget på 50%.

FAU740 udsugeren
•  Høj kapacitet per enhed
•  Lavt energiforbrug
•  Lavt støjniveau

Corona luftindtag
 

•  Altid perfekt klima i stalden 
 uanset klimatiske forhold udenfor 
• Reducerer dine omkostninger til 
 opvarmning med 50%
•• Den konstante luftbevægelse hos
 dyrene tilfører ilt og fjerner CO2

Mød os på 

 
hal 17 stand E51

(25

Brancheorganisationen Australian Egg Corporation Limi-
ted (AECL), der primært er finansieret gennem afgifter, 
som opkræves efter Egg Industry Service Provision Act of 
2002, kritiserede Hungry Jack for at reagere på kundernes 
opfattelser om ægproduktionen, snarere end videnskabe-
ligt baseret forskning .
"Beslutningen viser en misforståelse af moderne bur-
ægssystemer, og hvordan de påvirker hønernes velfærd . 
Det afspejler heller ikke, at mere end halvdelen af alle 
australiere stadig vælge at købe buræg, fordi de er de mest 
overkommelige prismæssigt" udtalte AECL i en presse-
meddelelse .
James Kellaway, adm . direktør i AECL, sagde, at hvis 
Hungry Jack havde prioriteret tilgængeligt videnskabelig 
dokumentation, ville de ikke have skiftet til alternative æg .
"Hungry Jacks’ beslutning er drevet af følelser og misfor-
ståelser, ikke af videnskabe fakta eller virkelighed" sagde 
han .
 WattAgNet .com / jnl
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PÅ BESÆTNINGSBESØG OG TIL ERFA-MØDE  
I HOLLAND

I begyndelsen af oktober havde 
Niels Dybdahl fra DACS inviteret 
mig med til Holland for at se en 
slagtekyllingestald med deres 
ligetryksventilationssystem.

Besøg hos slagtekyllingeproducent
Vi besøgte Erik Boode, der sammen 
med sine forældre driver en farm på 
24-25 ha ca . 120 km øst for Amster-
dam og 30 km fra den tyske grænse . 
De har indtil for 10 år siden haft mal-
kekvæg og derefter opdræt af kvier, 

men nu har de udelukkende slagtekyllinger, som familien 
begyndte med i 1964 . 
Indtil januar 2016 producerede de 100 .000 Ross 308 pr 
rotation, men nu er de skiftet til Hubbard JA-757, og de 
producerer 60 .000 i hver rotation fordelt på 3 huse med 
henholdsvis 12 .000, 25 .000 og 23 .000 kyllinger .
De to sidste huse har henholdsvis undertryks- (Hotraco) 
og ligetryksventilation (DACS), og de deler en fælles 
varmeveksler (Hotraco) . I huset med undertryksventila-
tion føres luften fra varmeveksleren rundt i hele kyllin-
gehuset via de to rør, der hænger over kyllinger i hele 
husets længde . Rørene har mindre diameter mod ender-
ne af huset, og de er små huller i siderne på rørene .
De slagter ved 51-52 dage, så nu har de 6 rotationer, 
mens de sidste år havde 7,5 rotationer, så produktionen 
er mere end halveret fra 750 .000 kyllinger sidste år til 
360 .000 kyllinger i år .
Kyllingerne sælges til supermarkedskæden Jumbo, og 
der produceres efter deres krav .
Belægningen er 30 kg/m2, hvor de tidligere havde 42 
kg/m2 . 
Belægningen må max være 13,5 kyllinger pr m2 .
Den gennemsnitlige vækst må ikke være over 45 g pr 
dag .
Kyllingerne skal have dagslys, så de har lige sat lysplader 
i taget, og når de nuværende hold sættes ud, vil der blive 
lavet lysskakter, så kyllingerne fremover vil få dagslys .
Kyllingerne skal have 8 timers mørke i én periode .
Kyllingerne skal have adgang til aktivitetsmateriale, og 
Erik Boode brugte varmebehandlede og salmonellafrie 
lucerneballer .
Producenternes kompenseres for den lavere produktion 
med en højere afregning, og afregningen ligger på 1,20-

1,25 € (ca . 8,93 – 9,30 kr .) pr kg levende kylling .
Kyllingerne vi så, var 36 dage gamle og vejede 1,4-1,5 
kg . 
Erik Boode strør manuelt med hvede hver dag for at 
aktivere kyllingerne . Han har haft en lavere dødelighed 
med Hubbard kyllingerne, hvor den har ligget på 1,5 – 
2,0 % .
Målvægten er 2,4 kg, og FCR ligger på 1,8-1,9-
Næsten alle kyllinger parteres og sælges lokalt i Hol-
land, og der delslagtes, hvis supermarkedskæden 
ønsker det .
Kyllingerne indfanges manuelt .
Erik Boode har ikke oplevet gangproblemer og træbryst 
med Hubbard JA-757 kyllingerne .
Erik Boode fortalte, at nogle hollandske rugerier er 
begyndt at fodre kyllingerne i klækkerne for at få dem til 
at spise, så snart de er klækket .
I et hold hen over sommeren var varmeveksleren ikke 
i funktion i huset med ligetryksventilation, og der blev 
brugt lige meget gas til opvarmning af de to huse, men 
varmeveksleren, som kun blev brugt til huset med under-
tryksaventialtion, brugte 5 .000 kWh .
Erik Boodes erfaringer er, at det er lettere at betjene 
ventilationen i huset med ligetryksventilation . Han ser 
ingen forskel i produktiviteten i de to huse .

ERFA-møde
I ERFA-mødet deltog 11 slagtekyllingeproducenter og 1 
finansiel rådgiver . Niels Dybdahl var inviteret til at komme 
og fortælle om deres ligetryksventilationssystem, og 
han fortalte om, hvordan et ligetryksventilationssystem 
fungerer . 

Ved lav ventilation, hvis det er meget koldt udenfor, eller kyl-

lingerne er små, opvarmer systemet den smule kolde luft, som 

kommer ind, med den varme luft øverst i staldrummet, før luf-

ten fordeles jævnt over hele stalden .

 ›››
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Styringen til varmeveksleren fra Hotraco . Huset med undertryksventilation fra Hotraco .

Kyllingehuset med undertryksventilation og varmeveksler  

fra Hotraco .

Berigelsesmateriale i form af en lucerneballe .

Lyspladerne i taget .

Huset med ligetryksventilation fra DACS . Støvfiltrene i varmeveksleren . ›››
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Den meget store varmeveksler fra Hotraco . Styringen til DACS ventilationen .

Kyllingehuset med ligetryksventilation fra DACS .

Corona-indblæsningen fra DACS . De 36 dage gamle Hubbard JA-757 kyllinger .

Deltagerne i ERFA-mødet .
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Ved middel ventilation, når spjældet er delvist åbent, mixes en 

stigende del af kold luft udefra med den varme luft  

øverst i staldrummet . 

Ved max ventilation, hvis det er varmt udenfor og/eller dyrene 

er store, åbnes spjældet i indsugningen helt, og luften udefra 

fordeles i staldrummet ligesom en del af luften blæses direkte 

ned på kyllingerne .

Niels Dybdahl fortalte, at man ved at bruge den varme 
luft oppe under loftet næsten kan halvere varmeomkost-

ningerne . Niels Dybdahl sluttede denne del af sit indlæg 
med at vise nogle resultater fra deres hollandske kunder
Der var diskussion om mulighederne for og udfordrin-
gerne med ventilation i stalde, der enten monteres eller 
bygges med verandaer .
Niels Dybdahl fortale om DACS’ nye AddAir varmeveks-
ler, der bruger meget mindre energi end en traditionel 
varmeveksler, ligesom driftsomkostningerne også er 
mindre .

Afslutning
Direkte adspurgt fortalte producenterne, at næsten 40 
% af produktionen i Holland i dag er med langsomt vok-
sende afstamninger .
Det svarer til et fald i produktionen på op imod 80-100 
mio . kyllinger, så slagterierne mangler kyllinger, og de 
importerer fra Tyskland, Danmark, Belgien og Polen, 
men priserne er gode .
Der er også et stort overskud af rugeæg af konventio-
nelle kyllinger, og markedet for rugeæg i Europa er stort 
set brudt sammen . Til gengæld kan produktionen af 
daggamle kyllinger af de langsomt voksende afstamnin-
ger dårligt følge med .
I Holland producerer de i dag efter 17 forskellige stan-
darder, heraf er 4 standarder står for op imod 90 % af 
produktionen .

jnl
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Australien åbner sit marked for import af 
råt fjerkrækød
Efter langvarige forhandlinger har New Zealands største 
fjerkrækødselskab, Tegel Group Holdings fået adgang til 
det australske marked med deres rå fjerkrækød . Indtil nu 
har eksporten af fjerkrækød  fra New Zealand til Australien 
skullet være varmebehandlet .
Tegel, der beskriver nyhederne som "en betydelig positiv 
ændring i adgangen til markedet i Australien" har været i 
stand til at forsikre de australske myndigheder om de høje 
standarder for biosikkerhed og lave prævalens af sygdom i 
New Zealand .
Ifølge Tegel har deres eksport af fjerkrækræ til Australien 
en værdi af 70 mio . AU $ (godt 360 mio . kr .), og det udgør 
omkring 1 % af Australiens marked for fjerkrækød, de har 
en værdi af AU $ 7,1 mia . AU $ (ca . 36,6 mia . kr .) . Tegel 
tilføjer, at de økonomiske konsekvenser af den bredere 
adgang til markedet ikke er blevet vurderet .
Selskabet skal nu i gang med at opnå de nødvendige 
importtilladelser .

Tidligere i august meddelte Tegel, at de havde sikret sig 
den første ordre til Filippinerne . Aftalen omfatter marinere-
de og yderligere forarbejdede produkter til en stor foodser-
vice virksomhed .
Tegel slagter og forarbejder omkring 50 mio . kyllinger 
årligt på tre vertikalt integrerede virksomheder, og har en 
indenlandsk markedsandel på omkring 50 % . Tegel er New 
Zealands største producent af fjerkrækød . Virksomhedens 
produkter omfatter ferske, frosne samt forarbejdede kyllin-
ge- og kalkunprodukter til detail, foodservice og fastfood 
restauranter i New Zealand og på udvalgte internationale 
markeder .
Tegel blev grundlagt i 1961, og selskabets salg i regn-
skabsåret 2016 beløb sig til 582,4 mio . NZ $ (2,8 mia . kr .), 
hvilket var 3,5 % mere end i det foregående år . Bruttore-
sultatet steg 10,9 % til 147,0 mio . NZ $ (ca . 706 mio . kr .) .
Tegel blev noteret på New Zealand and Australian Stock 
Exchanges den 3 . maj 2016 .
 WattAgNet .com / jnl
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2 Sisters øger kapacitet på deres fabrik i 
Scunthorpe og sikrer 1.600 job
En investering på 45 mio . £ (ca . 372 mio . kr .) vil skabe 
verdens mest avancerede fjerkr forarbejdningsanlæg i 
Scunthorpe, og dermed sikres 1 .600 arbejdspladser .
2 Sisters Food Group vil indføre nye robotter for at ska-
be en fuldautomatiseret proces, der vil øge kapaciteten 
på stedet med en tredjedel til 2,4 mio . fugle om ugen .
Fabrikken i Scunthorpe, som åbnede i 1988, slagter og 
forarbejder i øjeblikket 1,8 mio . fugle om ugen .
En del af investeringen vil bidrage til at forbedre dyre-
velfærden samt kvalitet og præsentation af det færdige 
produkt .
Forbedringerne af dyrevelfærden kommer oven i et 
program til 10 mio . £ (ca . 83 mio . kr .) for at reducere 
campylobacterniveauerne i fjerkræ .
Ved udgangen af 2015 lancerede 2 Sisters et program 
med investeringer på 150 mio . £ (godt 1,2 mia . kr .) i 
koncernens britiske fjerkrævirksomhed . Programmet, 
der indfases over tre år, vil skabe en verdensklasse og 
brancheførende virksomhed til fjerkræproduktion .
Dan Whillock, General Manager på 2 Sisters fabrik 
i Scunthorpe, siger: "Hele teamet er glade for, at 
Scunthorpe er blevet udvalgt til en så stor investering, 
den største siden fabrikken blev bygget i 1988 . Projek-
tet har taget mange måneders planlægning og vores mål 
har altid været at bygge en virkelig verdensklassefabrik 
ved hjælp af den nyeste teknologi for at sikre de højeste 
standarder for dyrevelfærd, biosikkerhed og produktkva-
litet til vores kunder ." 
En talsmand for 2 Sisters tilføjede: "Denne investering er 
en klar demonstration af vores engagement i Scunthor-
pe, hvilket gør dette centrale center til verdens mest 
avancerede fjerkræforarbejdningsanlæg . 2 Sisters er 
midt i et program til 150 mio . £, der vil revolutionere, 
hvordan fjerkræ behandles i England til gavn for vores 
kunder og forbrugerne generelt ."
2 Sisters, der er den femtestørste producent af fjer-
krækød i Europa, skønnes at have produceret 317 mio . 
slagtekyllinger sidste år .
 Lincolnshire Reporter / jnl

BRF-teknologi reducerer natrium i Sadia 
produkter
BRF reducerer natriumindholdet i deres Sadia brand ved 
hjælp af en ny teknologi udviklet af virksomheden .

Den unikke teknologi, der ikke er set før, tillader reduktion af 
natrium uden at ændre smagen og kvaliteten af   produkterne . 
Mere end 40 produkter i BRF porteføljen er blevet omfor-
muleret, herunder prosciutto, lasagne, frankfurtere, krydret 
kylling og kogte og ferske pølser . Om et år forventer BRF at 
have fjernet omkring 24 vognlæs á 16 kubikmeter salt, hvad 
der svarer til 125 tons natrium eller 315 tons salt .
"Samlet set har forsknings- og udviklingsteamet hos Sadia 
brugt mere end 52 .000 timer på at udvikle denne teknologi, 
der muliggør den første natrium reduktion i stor skala i landet 
og styrker innovationen i brandet" siger Cecília Mondino, 
markedsføringsdirektør for Sadia . Den anvendte råvare er 
et animalsk protein (kyllingekød), en naturlig ingrediens, der 
danner grundlaget for ’kødmiks’ .
"Den nye teknologi, der er patentanmeldt, øger brugen af   
naturlige marinader og krydderier, som allerede findes i 
sammensætningen af   produkter, såsom chilipebre, hvidløg, 
løg, koriander, paprika osv ." tilføjede Fábio Bagnara, leder af 
forskning og udvikling hos BRF . Det er vigtigt at bemærke, 
at der også er foretaget justeringer på fabrikkerne .
Offentliggørelsen af   ændringerne styrker en vigtig tendens 
hos brandet Sadia, som har intensiveret markedsføringen 
siden begyndelsen af   2016 . I januar relancerede brandet 
sin serie af sunde kolde produkter . I marts lancerede virk-
somheden en linje af spiseklare retter med nye opskrifter 
uden konserveringsmidler . I juli blev et partnerskab med den 
britiske kok Jamie Oliver etableret for at lancere en linje af 
klar-til-brug retter med naturlige ingredienser og særlig vægt 
på dyrevelfærd .
 WattAgNet .com / jnl
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DIOXIN-INDHOLDET I SVENSKE ØKOLOGISKE ÆG 
SKAL SÆNKES

Miljøgiften - dioxin – som findes i varie-
rende mængder i alle fødevarer af ani-
malsk oprindelse - forekommer i højere 

koncentrationer i svenske økologiske æg end i andre 
svenske æg . Selv om niveauerne ikke overskrider græn-
seværdierne, opfordrer Livsmedelsverket nu den svenske 
ægbranche til at undersøge, hvad der forårsager det og 
til at skride til handling .
Allerede i 2004 konstaterede den svenske fødevare-
kontrol, at svenske økologiske æg indeholdt mere dioxin 
end konventionelle svenske æg . Man arbejdede derefter 
på at reducere niveauerne i svenske økologiske æg, for 
eksempel ved at ændre sammensætningen af   hønerne 
foder .
Nu viser Livsmedelsverkets kontrol tegn på, at niveauet 
er steget, men de er ikke over de fastsatte grænser . 
Nogle prøver er på niveau med den såkaldte indgrebs-
værdi, hvilket betyder, at der skal gøres noget for at 
reducere niveauerne .

Der kan være flere mulige årsager
Emner i foderet, staldmiljøet eller miljøet udendørs kan 
bidrage til, at dioxiner forekommer i æggene . Svenske 
æg indeholder ofte mindre dioxin end æg fra lande, hvor 
jorden er stærkt forurenet med dioxin .

”Det er vigtigt, at branchen nu under-
søger, hvad de højere koncentrationer i 
økologiske æg afhænger af og agerer” 
siger Helena Storbjörk Windahl, 
chef for kontrol og overvågning hos 
Livsmedelsverket .

”Der er en igangværende undersøgelse, men indtil videre 
er der ingen tegn på, at grænseværdierne eller indgrebs-

værdierne for dioxiner i foder er blevet 
overskredet” siger Kjell Wejdemar, 
enheden for CITES, foder og animal-
ske produkter hos Jordbruksverket” .
Dioxin er skadeligt på længere sigt, 
og det er godt at indtage i så lidt som 

muligt . Derfor skal koncentrationerne i svenske øko-
logiske æg falde . Mennesker får de fleste dioxiner og 
PCB’er gennem fødevarer . Stofferne er fedtopløselige 
og findes primært i fedtholdige animalske fødevarer som 
fisk, kød og mejeriprodukter .

Status i Danmark
I 2013 gennemførte Fødevarestyrelsen i 
dialog med erhvervet, DTU-Fødevarein-
stituttet, Miljøstyrelsen og NaturErhvervs-

styrelsen en tilsvarende undersøgelse, fordi tidligere 
undersøgelser i Danmark og udlandet havde vist, at der 
kan være en risiko for forhøjet indhold af dioxin/PCB i 
æg fra mindre besætninger med udegående høns . 
INGEN danske besætninger, som leverer til pakkerier, 
har haft indhold af dioxin/PCB, der overskred indgrebs-
værdierne, men enkelte mindre stalddørsbesætninger lå 
over indgrebsværdierne .
Anbefalinger til at undgå forhøjet indhold af dioxin/PCB 
kan læses i pjecen ’Vejledning til producenter om fore-
byggelse og håndtering af dioxin/PCB i æg’ fra Fødeva-
restyrelsen .

Livsmedelsverket / jnl

Dioxin - 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioxin (TCDD) .
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ÆGPRODUKTIONEN VERDEN RUNDT

På IEC’s (International Egg Commission) møde i 
Kuala Lumpur i slutningen af september gav nogle 
af de deltagende lande et kort status over ægpro-
duktionen hos dem som et supplement til det 
statistiske materiale som IEC har offentliggjort. 
Nedenfor kommer de væsentligste oplysninger fra 
de enkelte lande. Tabellerne er fra IEC’s statistik-
ker, mens de efterfølgende kommentarer er fra 
statusrapporterne eller oplysninger fra personlige 
kontakter til de enkelte landes repræsentanter.

Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og 
koloni bure, mens friland omfatter både frilands og øko-
logisk .

Fordelingen af brune og hvide høner varierer meget fra 
land til land, og der ser ud til at være en lille tendens til 
flere hvide høner i de lande, som er stoppet eller ved at 
stoppe med næbtrimning .
Når man ser på ægproduktionen globalt, så varierer 
produktionsmetoderne meget fra land til land, og de 
alternative produktionsmetoder er især et fænomen i de 
vestlige lande, selv om der også er en vis produktion af 
skrabeæg i visse lande i Sydamerika .
I tallene fra IEC er frilands og øko slået sammen .
 
 
 
 ›››

Figur 1: Andel af brune og hvide høner i 2015 .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2016  ·  33

Lande i EU

Belgien: 11,2 mio . indb . 3,4 mio . ha . 
Dyrkbart land: 1,5 mio . ha 
Agerjord: 0,6 mio . ha

 2014

Antal høner 7 .433 .000

Forholdet brune/hvide 50:50

Antal hønniker 7 .548 .396

Bure i % 62

Skrab i % 27

Friland i % 11

Skalægsproduktion i tons 142 .982

Selvforsyningsgrad i % 109

Forbrug, æg/indb ./år

Cypern: 0,86 mio . indb .  925 .100 ha  
Dyrkbart land: 147 .800 ha 
Agerjord: 40 .000 ha

 2014 2015

Antal høner 362,940 369 .730

Forholdet brune/hvide 98,3:1,7 97,7:2,3

Antal hønniker 424 .770 478 .620

Bure i % 74 66,3

Skrab i % 18 21,1

Friland i % 8 12,6

Skalægsproduktion i tons 9 .601 8 .592

Selvforsyningsgrad i % 94,2 92,1

Forbrug, æg/indb ./år 174,9 149,9

 ›››

Figur 2 - Produktionsmetoder i 2015 .
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Danmark: 5,6mio . indb . 4,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 2,7 mio . ha 
Agerjord: 2,7 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 3 .300 .000 3 .300 .000

Forholdet brune/hvide 24:76 22:78

Antal hønniker 3 .000 .000 3 .000 .000

Bure i % 56 50

Skrab i % 19 21

Friland i % 25 29

Skalægsproduktion i tons 66 .541 60 .930

Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb ./år 245 245

Finland: 5,5 mio . indb . 30,4 mio . ha  
Dyrkbart land: 7,4 mio . ha 
Agerjord: 2,2 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 3 .630 .000 3 .890 .000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:55

Antal hønniker 3 .601 .000 3 .286 .000

Bure i % 63 63

Skrab i % 33 32

Friland i % 4 5

Skalægsproduktion i tons 67 .700 71 .500

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 186,2 200

Frankrig: 66,6 mio . indb . 45,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 29,5 mio . ha 
Agerjord: 18,3 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 44 .426 .677 46 .769 .770

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 46 .547 .000 52 .431 .000

Bure i % 68 68

Skrab i % 7 6

Friland i % 25 26

Skalægsproduktion i tons 899 .477 896 .411

Selvforsyningsgrad i % 110,8 100,8

Forbrug, æg/indb ./år 216 221

I Frankrig ser de også, at efterspørgslen efter alternative 
æg er stigende, ligesom næbtrimning og hanekyllinger 
er på dagsordenen .

Det er svært at skabe balance mellem udbud og efter-
spørgsel, fordi forbrugerne hurtigt skifter præferencer, 
og produktionen har svært ved at følge med, fordi der er 
investeret meget om til forbuddet mod traditionelle bure 
i 2012 . 
Der er underskrevet kontrakt mellem ægbranchen, 
kunder og partnere, hvor ægbranchen forpligter sig til at 
udvikle den alternative produktion og tilpasse opdræts-
metoderne hertil . Desuden skal ægbranchen udvikle 
deres håndbog for god produktionspraksis og styrke 
forskningen .
Kunderne forpligter sig til at deltage i tilpasningen af 
produktionsmetoderne og styrke den objektive kommu-
nikation .
Partnere forpligter sig til at støtte investeringerne .

Holland: 17 mio . indb . 4,2 mio . ha  
Dyrkbart land: 2,3 mio . ha 
Agerjord: 2,1 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 32 .000 .000 32 .000 .000

Forholdet brune/hvide 45:55 45:55

Antal hønniker 39 .900 .000 39 .980 .000

Bure i % 15 16

Skrab i % 64 61

Friland i % 21 23

Skalægsproduktion i tons

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år

Holland er verdens største eksportør af æg . 
Mange har omlagt til skrabeæg grundet markedskrav i 
Tyskland og Holland .
Der kommer et stop for næbtrimning i 2018, og det vil 
også være gældende for dyr til eksport, men allerede nu 
er mange producenter stoppet med at købe næbtrimme-
de daggamle kyllinger, fordi supermarkederne i Tyskland 
ikke vil sælge æg fra næbtrimmede høner efter 1 . januar 
2017 .
Der er kommet nye hollandske næringsstofanbefalinger i 
2015, og nu er 7 æg om ugen OK .
Nogle undersøgelser viser en øget risiko for diabetes, 
hvis man spiser flere, HVIS man har et andet stort indtag 
af kolesterol, f .eks . rejer, østers mm .
De har starten en ny kampagne for æg, hvor man sætter 
fokus på ægs mange anvendelsesmuligheder . Budgettet 
er ca . 450 .000 kr .
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Irland: 4,6 mio . indb . 6,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 4,5 mio . ha 
Agerjord: 1,1 mio . ha 

 2014 2015

Antal høner 2 .916 .632 3 .268 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99,9:0,1

Antal hønniker 2 .553 .000 2 .423 .000

Bure i % 57 57,5

Skrab i % 1 1

Friland i % 42 41,5

Skalægsproduktion i tons 41 .562 46 .570

Selvforsyningsgrad i % 90 95

Forbrug, æg/indb ./år 165 169

Italien: 60,8 mio . indb . 30,1 mio . ha  
Dyrkbart land: 17,3 mio . ha 
Agerjord: 12,8 mio . ha 

 2014 2014

Antal høner 39 .000 .000 40 .000 .000

Forholdet brune/hvide 80:20 80:20

Antal hønniker 32 .500 .000 33 .000 .000

Bure i % 43 42

Skrab i % 39 40

Friland i % 18 18

Skalægsproduktion i tons 789 .642 807 .408

Selvforsyningsgrad i % 94,8 95,4

Forbrug, æg/indb ./år 218 221

Polen: 38,6 mio . indb . 31,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 14,6 mio . ha 
Agerjord: 10,9 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 34 .000 .000 35 .500 .000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 28 .727 .000 30 .348 .000

Bure i % 88 80

Skrab i % 9 15

Friland i % 3 5

Skalægsproduktion i tons 520 .000 510 .000

Selvforsyningsgrad i % 170 171

Forbrug, æg/indb ./år 168 160

Portugal: 
10,4 mio . indb .  
9,24 mio . ha  

 2014 2015

Antal høner 6 .310 .000 6 .750 .000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 5 .390 .000 3 .950 .000

Bure i % 96,5 96

Skrab i % 2,3 2,5

Friland i % 1,2 1,5

Skalægsproduktion i tons 105 .348 110 .616

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 140,2 141,7

Slovakiet: 5,5 mio . indb . 4,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 1,9 mio . ha 
Agerjord: 1,3 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 5,931,000 6 .281 .995

Forholdet brune/hvide 98:2 96:4

Antal hønniker 3 .078 .378 3 .260 .411

Bure i % 85 82

Skrab i % 14 17

Friland i % 1 1

Skalægsproduktion i tons 70 .245 75 .865

Selvforsyningsgrad i % 104,3

Forbrug, æg/indb ./år 212 210

Spanien: 46,4 mio . indb . 50,6 mio . ha  
Dyrkbart land: 23,3 mio . ha 
Agerjord: 15,3 mio . ha

 2014 2014

Antal høner 40 .000 .000 41 .265 .898

Forholdet brune/hvide 85:15 90:10

Antal hønniker 29 .400 .000 38 .385 .000

Bure i % 93 92

Skrab i % 2,5 3

Friland i % 4,5 5

Skalægsproduktion i tons 734 .300 754 .399

Selvforsyningsgrad i % 122,6 120,4

Forbrug, æg/indb ./år 204,7 225

� ›››



36  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2016

Storbritannien: 64,9 mio . indb . 
24,4 mio . ha . Dyrkbart land: 17,1 mio . ha 
Agerjord: 6,1 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 35 .072 .000 36 .500 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 35 .310 .000 36 .370 .000

Bure i % 52,0 51,1

Skrab i % 2,9 2,4

Friland i % 45,1 46,5

Skalægsproduktion i tons 596 .026 612 .237

Selvforsyningsgrad i % 87 85

Forbrug, æg/indb ./år 184 189

Brexit kom meget uventet for mange, og det bliver en 
stor udfordring for ægbranchen, for halvdelen af de 
ansatte i ægbranchen er østeuropæere .
Selv om man har Lion-brandet, så er produktionsom-
kostningerne nok højere i Storbritannien end i Europa, 
så man vi være sårbar overfor import .
Brexit vil også være en stor udfordring for ægproduktin-
dustrien .
Alle supermarkedskæderne vil kun sælge alternative æg 
fra 2025 .
Frilands stiger med ca . 2 % om året, så i 2025 vil det 
nok være 75 % og 25 % bure .
Hvad skal producenterne gøre? Springe skrab over og 
gå direkte til frilands?
Man forventer, at næringsstofanbefalingerne nok vil blive 
ændret, så svage gruppe godt kan spise ikke-hårdkogte 
æg, og især hvis de er fra Lion-brandet .

Sverige: 9,8 mio . indb . 41 mio . ha  
Dyrkbart land: 3,1 mio . ha  
Agerjord: 2,7 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 7 .300 .000 7 .600 .000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker

Bure i % 21,6 16,6

Skrab i % 64,6 64,6

Friland i % 13,8 18,8

Skalægsproduktion i tons 121 .574 126 .504

Selvforsyningsgrad i % 90 91

Forbrug, æg/indb ./år 217 220

Tyskland: 81,2 mio . indb . 34,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 16,9 mio . ha  
Agerjord: 11,9 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 44 .200 .000 44 .800 .000

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 44 .884 .600 48 .006 .919

Bure i % 10,8 10

Skrab i % 63,7 63,5

Friland i % 25,5 26,5

Skalægsproduktion i tons 778 .000 801 .000

Selvforsyningsgrad i % 70 70,5

Forbrug, æg/indb ./år 231 233

Ungarn: 10 mio . indb . 9,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 5,4 mio . ha  
Agerjord: 4,3 mio . ha

 2014 2015

Antal høner

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .466 .500 3 .725 .504

Bure i % 81,8 66

Skrab i % 17 31

Friland i % 1,2 3

Skalægsproduktion i tons 56,677 61 .168

Selvforsyningsgrad i % 94 82

Forbrug, æg/indb ./år 214 215
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Østrig: 8,5 mio . indb . 8,4 mio . ha  
Dyrkbart land: 3,4 mio . ha 
Agerjord: 0,9 mio . ha 

 2014 2015

Antal høner 6 .100 .000 6 .300 .000

Forholdet brune/hvide 92:8 92:8

Antal hønniker 9 .300 .000 10 .000 .000

Bure i % 2 2

Skrab i % 69 68

Friland i % 29 30

Skalægsproduktion i tons 107 .292 109 .719

Selvforsyningsgrad i % 81 81

Forbrug, æg/indb ./år 235 234

I EU er antallet af æglæggende høner steget fra 378,4 
mio . høner i 2014 til 382,9 mio . høner i 2015 .
Der har været en stigning i bur, frilands og øko, mens 
antallet af skrabehøner er faldet lidt . Andelen af bur-
høner er steget, mens andelen af alternative høner er 
faldet . 

Figur 3: Opdeling efter produktionsmetode i 2014 i EU .

Figur 4: Opdeling efter produktionsmetode i 2015 i EU .

Figur 5: Fordelingen af de forskellige produktionsmetoder i 2015 i de enkelte EU-lande .



38  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2016

I tallene fra EU er produktionen fordelt på de 4 produkti-
onsmetoder, og der også stor forskel på produktionsme-
toderne fra land til land .
Burproduktionen udgør over halvdelen af produktionen 
i langt de fleste lande, og især i Øst- og Sydeuropa er 
burene meget dominerende .
I Østrig, Tyskland . Holland og Sverige er skrabeægspro-
duktionen den mest udbredte .
I Storbritannien og Irland har de en betydelig frilandspro-
duktion, og specielt i Storbritannien er frilandsproduktio-
nen og burproduktionen næsten lige store .
I danmark har vi den største andel af økologisk produkti-
on, men andelen af økologi er steget betydeligt i Sverige 
i de seneste år .

Lande udenfor EU

Argentina: 42,0 mio . indb . 278 mio . ha  
Dyrkbart land: 174 mio . ha,  
Agerjord: 39 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 41 .200 .000 42,500 .000

Forholdet brune/hvide 40:60 40:60

Antal hønniker 17 .755 .000 20 .000 .000

Bure i % 87 87

Skrab i % 9 9

Friland i % 4 4

Skalægsproduktion i tons 728 .927 805 .140

Selvforsyningsgrad i % 107 101

Forbrug, æg/indb ./år 256 266

Australien: 23,9 mio . indb . 769 mio . ha  
Dyrkbart land: 443 mio . ha,  
Agerjord: 24 mio . ha .

 2014 2015

Antal høner 17 .685 .000 18 .393 .000

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 15 .410 .000 16 .086 .000

Bure i % 65 62

Skrab i % 7 9

Friland i % 28 29

Skalægsproduktion i tons 298 .590 318 .135

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 214 226

Canada: 35,5 mio . indb .  902 mio . ha 
Dyrkbart land: 65 mio . ha  
Agerjord: 37 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 22 .667 .422 23 .382 .046

Forholdet brune/hvide 12:88 12:88

Antal hønniker 25 .112 .000 27 .479 .000

Bure i % 94 91,5

Skrab i % 4 6

Friland i % 2 2,5

Skalægsproduktion i tons 447 .476 469 .022

Selvforsyningsgrad i % 89 89

Forbrug, æg/indb ./år 225 233

Branchen er under pres fra dyreværnsgrupper, og nogle 
virksomheder siger, at de vil omlægge .
De arbejder, sammen med deres partnere, for at 
omlægge til alternative æg på en forsvarlig måde .
Branchen beskæftiger 17 .000 .
De canadiske ægfarmere støtter ny forskningsstilling i 
bæredygtighed .
Man forventer, at der i 2025 vil være 50 % alternative 
og 50 % bure, og i 2036 forventer man, at der er 85 % 
alternative og 15 % bure .

Colombia: 48,2 mio . indb . 114,2 mio . ha 
Dyrkbart land: 37,6 mio . ha  
Agerjord: 33,0 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 43 .169 .818 45 .493 .517

Forholdet brune/hvide 93:7 80:20

Antal hønniker 34 .787 .865 37 .731 .665

Bure i % 70 70

Skrab i % 30 30

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 691 .756 728 .556

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 242 252

Der er ingen støtte fra regeringen, men produktionen 
steget med 50 % siden 2005 .
Ingen anden sektor I Colombia har haft de samme 
vækstrater .
Det er svært at få bugt med Newcastle Disease i landet, 
for der er ingen offentlige planer for det, og der er heller 
ingen kompensation ved nedslagning .
Regeringen overvejer at lægge skat (moms) på fødevarer 
– måske med 5 % . ›››
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Filippinerne: 
I Filippinerne ligger forbruget af æg temme-
lig lavt . I 2015 var det på 97 æg om året, 

og det forventes at blive 91 æg om året i 2016 .
Taifoner har ramt produktionen, og infrastrukturen med 
de  mange øer giver udfordringer og høje omkostninger .
Man er så småt begyndt med specialæg .
Renteniveauet er faldet til under 5 %, hvilket giver gode 
vilkår .
Mange forbrugere begrænser ægforbruget til 2 æg om 
ugen af misforståede sundhedsmæssige årsager .
Man har brug for flere ægproduktfabrikker, som kan 
erstatte importen af ægpulver og frosne produkter .
Der er en strukturudvikling under vejs .

Indien: 1 .293 mio . indb .  
328,7 mio . ha .  
Agerjord: 166 mio . ha 

 2014 2015

Antal høner 206 .150 .000 227 .050 .000

Forholdet brune/hvide 8:92 8:92

Antal hønniker 217 .000 .000 239 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 4 .356 .000 4 .593 .600

Selvforsyningsgrad i % 98 98

Forbrug, æg/indb ./år 63 65

Man mangler uddannet arbejdskraft .
Dyreværnsgrupper er begyndt at kræve et forbud mod 
bure .
Forbruget ligger på 66 æg om året, men det stiger med 
2 æg om året, og man forventer en fordobling af forbru-
get indenfor 10 år .
Regeringen har inkluderet æg i skolemenuer, så elever-
ne får æg 3 gange om ugen .
Langt de fleste æg sælges på markeder, men andelen 
forventes at falde .

Iran: 78 mio . indb . 165 mio . ha 
Dyrkbart land: 55 mio . ha  
Agerjord: 18 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 57 .000 .000 59 .000 .000

Forholdet brune/hvide 1:99 2:98

Antal hønniker 39 .000 .000 38 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 925 .000 930 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 185 192

Japan: 127 mio . indb . 38 mio . ha 
Dyrkbart land: 6 mio . ha  
Agerjord: 5 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 133 .506 .000 133 .238 .000

Forholdet brune/hvide 40:60 40:60

Antal hønniker 102 .243 .000 103 .753 .000

Bure i % 95,2 95,1

Skrab i % 4,0 4,1

Friland i % 0,8 0,8

Skalægsproduktion i tons 2 .501 .921 2 .520 .873

Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb ./år 329 330

Befolkningstallet er faldet med 7,3 mio . i forhold til sid-
ste år .
Befolkningen i Tokyo stiger, mens den falder ude i land-
områderne .
I Japan var der 5 udbrud af højpatogen fugleinfluenza 
(HPAI) i 2015, og de må ikke vaccinere .
Bedsteforældre- og forældredyr importeres, især fra 
Storbritannien .
Det er vigtigt, at importen kan opretholdes ved kompart-
mentering .  
I Japan beriger de æg med mange ting, vitaminer og 
mineraler .
De kører kampagne for 2 æg om dagen . 
Udviklingen går mod større automatisering på farmene, 
fordi det er svært at få folk til disse jobs .
Man afventer med nogen skepsis vedtagelsen af TTP, 
for så vil tolden på æggehvide forsvinde og i løbet af 6 år 
vil alle toldsatser på andre ægprodukter falde væk .

 ›››
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Kina: 1 .368 mio . indb . 960 mio . ha 
Dyrkbart land: 552 mio . ha  
Agerjord: 182 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 1 .200 .000 .000 1 .200 .000 .000

Forholdet brune/hvide 70:30 70:30

Antal hønniker 1 .350 .000 .000 1 .300 .000 .000

Bure i % 90 90

Skrab i % 1 1

Friland i % 9 9

Skalægsproduktion i tons 20 .500 .000 20 .500 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 255 242

De 50 største virksomheder har nok 15 % af markedet .
Finansiering er besværligt, og det er svært at købe mere 
jord . De er begyndt med kontraktproduktioner .

Malaysia 30 mio . indb . 33 mio . ha 
Dyrkbart land: 6,6 mio . ha  
Agerjord: 1,8 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 38 .870 .000 37 .959 .980

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 47 .906 .000

Bure i % 99 99

Skrab i % 0,5 0,5

Friland i % 0,5 0,5

Skalægsproduktion i tons 639 .492 669 .882

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 343 315

Mexico: 119,5 mio . indb . 194 mio . ha 
Dyrkbart land: 30,4 mio . ha  
Agerjord: 24,4 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 152 .146 .126 153 .633 .544

Forholdet brune/hvide 4:96 3:97

Antal hønniker 93 .007 .108 97 .198 .938

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 2 .571 .270 2 .637 .581

Selvforsyningsgrad i % 99 99

Forbrug, æg/indb ./år 352 357

Befolkningen stiger med 1,2 % om året, og BNP stiger 
med 2,5 % om året .
I Mexico kan man spise æg til alle måltider .
Der er en mindre import af æg fra USA, ca . 1 % af for-
bruget .
De vaccinerer stadig mod fugleinfluenza i produktionen, 
og det sætter hønerne lidt tilbage hver gang .
De er stigende omkostninger til foder, majs og soja, for 
priserne følger de internationale priser, og de stiger, når 
pesoen (den mexicanske valuta) falder .
5 firmaer har sagt, at de vil have alternative æg, men de 
vil ikke betale mere for æggene, og så kan de da godt 
udskyde det for Mexico .

New Zealand: 4,6 mio . indb . 27 mio . ha  
Dyrkbart land: 13,9 mio . ha  
Agerjord: 0,5 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 3 .351 .403 3 .487 .949

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .041 .812 3 .280 .964

Bure i % 82 80

Skrab i % 3 2

Friland i % 15 18

Skalægsproduktion i tons 61 .626 66 .112

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 220 225
Omlægningen til nye bure skal være afsluttet i 2022, 
men dyreværnsgrupper anfægter lovligheden af beri-
gede bure, og supermarkederne er under pres for at 
udfase buræg .
Forbruget stiger .
Produktionen er stort set fri for sygdomme .

Peru: 31,9 mio . indb . 128 mio . ha  
Dyrkbart land: 21,5 mio . ha  
Agerjord: 3,7 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 20 .000 .000 19 .700 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 22 .000 .000 21 .900 .000

Bure i % 83 83

Skrab i % 11 11

Friland i % 6 6

Skalægsproduktion i tons 359 .000 376 .420

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 184 198
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Rusland: 146,5 mio . indb . 1 .707 mio . ha  
Dyrkbart land: 219 mio . ha  
Agerjord: 122 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 136 .000 .000 145 .000 .000

Forholdet brune/hvide 50:50 50:50

Antal hønniker 140 .000 .000 140 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 2 .500 .250 2 .550 .000

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 285 291
 

Schweiz: 8,4 mio . indb . 4,1 mio . ha  
Dyrkbart land: 1,1 mio . ha  
Agerjord: 0,3 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 2 .520 .000 2 .520 .000

Forholdet brune/hvide 30:70 30:70

Antal hønniker 2 .921 .664 2 .926 .993

Bure i % 0 0

Skrab i % 25 25

Friland i % 75 75

Skalægsproduktion i tons 50 .454 52 .342

Selvforsyningsgrad i % 56,8 59,4

Forbrug, æg/indb ./år 178 174

Sydafrika: 55,0 mio . indb . 122 mio . ha  
Dyrkbart land: 80 mio . ha  
Agerjord: 15 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 24 .340 .500 24 .851 .161

Forholdet brune/hvide 34:66 41:59

Antal hønniker 24 .432 .190 24 .901 .078

Bure i % 86 86

Skrab i % 0 0

Friland i % 14 14

Skalægsproduktion i tons 426 .543 446 .388

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 143 143

Tørke har påvirket høstudbyttet og resulteret i højere 
foderpriser . Det officielle tal for arbejdsløsheden er 26 
%, men det reelle tal er nok nærmere 40 % .

Der er en lille eksport af æg til nabolandene .
Man forventer en stigning i produktionen på 25 % i løbet 
af de næste 10 år, ligesom der er en strukturudvikling i 
gang .
Sydafrika vil forblive et land med bure, for befolkningen 
har ikke råd til andet .
De fleste æg sælges ikke i supermarkeder .

Thailand: 
Der er et overskud af forældredyr, så man 
arbejde på at få bedre styr på importen af 

bedsteforældre- og forældredyr .
Man arbejder også på at forbedre management og syg-
domskontrollen på farmene .
Man kører en kampagne for at få forbruget op på 300 
æg om året, og man forventer, at forbruget vil stige fra 
280 til 300 æg pr person pr år i løbet af ganske få år, 

Tyrkiet: 78,7 mio . indb . 78 mio . ha  
Dyrkbart land: 24,4 mio . ha  
Agerjord: 14,6 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 88 .700 .000 93 .751 .470

Forholdet brune/hvide 20:80 21:79

Antal hønniker 57 .500 .000 66 .825 .152

Bure i % 99,5 99,5

Skrab i % 0 0

Friland i % 0,5 0,5

Skalægsproduktion i tons 1 .180 .000 1 .150 .375

Selvforsyningsgrad i % 127 119

Forbrug, æg/indb ./år 194 200

Ægproduktionen er lokaliseret i Andalusien og i den 
vestlige del af landet .
Langt hovedparten er i bure, men der sker en stigning af 
frilands- og økologisk produktion .
De fleste æg spises som morgenmad .
I Tyrkiet se man et stort potentiale i eksport til naboland ene .
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USA: 321,0 mio . indb . 916 mio . ha  
Dyrkbart land: 149 mio . ha  
Agerjord: 2 mio . ha

 2014 2015

Antal høner 305 .000 .000 289 .800 .000

Forholdet brune/hvide 7:93 7:93

Antal hønniker 259 .200 .000 241 .100 .000

Bure i % 94 91,3

Skrab i % 3 4,5

Friland i % 3 4,2

Skalægsproduktion i tons 5 .230 .000 4 .940 .000

Selvforsyningsgrad i % 105,2 101,8

Forbrug, æg/indb ./år 261 260

Hvis alle følger de udmeldinger, som de er kommet med, 
så skal der være 205 mio . alternative høner i 2025 .
Der er flere forskellige fortolkninger af ’cage-free’, så 
branchen arbejder på at definere, hvad ’cage-free’ skal 
være .
De har en diskussion om, verandaer hører til huset eller 
ej .
De oplever nu igen optagelser med skjulte kameraer fra 
dyreværnsgrupper .
Branchen arbejder på, at de firmaer, der fjernede æg fra 
deres opskrifter i forbindelse med udbruddene af fugle-
influenza i 2015, reformulerer deres opskrifter igen, men 
det går ikke så hurtigt .
Aflivning af hanekyllinger er på vej i fokus, og branchen 
følger udviklingen .

IEC / EU / jnl
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Sanderson Farms øgede indtjeningen i  
3. kvartal 2016
Sanderson Farms rapporterede en nettoindtægt på 54,7 
mio . $ (godt 370 mio . kr .) i tredje kvartal, en stigneng fra 
50,9 mio . $ (ca . 345 mio . kr .) i 3 . kvartal i regnskabsåret 
2015 .
Sanderson Farms, der er det tredjestørste fjerkræselskab i 
USA, havde en øget indtjening på trods af et fald i omsæt-
ningen . Omsætningen i tredje kvartal lå på 728,0 mio . $ (ca . 
4,94 mia . kr .) sammenlignet med 739,9 mio . $ (ca . 5,02 
mia . kr .) i samme periode sidste år .
 "Sanderson Farms' finansielle resultater for tredje kvartal 
i regnskabsåret 2016 afspejler en fortsat positiv balance 
i udbud og efterspørgsel efter fersk kylling solgt til private 
kunder i detailleddet" sagde Joe F . Sanderson, Jr ., besty-
relsesformand og adm . direktør for Sanderson Farms, i en 
pressemeddelelse . "Denne balance blev afspejlet i pris på 
hele kyllinger ab Georgia, der godt nok i gennemsnit var 
lavere end sidste år men alligevel lå på et godt niveau . Mar-
kedspriserne for produkter fra vores anlæg, der slagter en 
større fugl, var blandede i løbet af kvartalet sammenlignet 
med sidste år . Priserne på bagkvarter i bulk kom under pres i 
tredje kvartal sidste år som følge af svag eksportefterspørg-
sel på grund af forbuddet mod amerikanske fjerkræproduk-
ter i forbindelse med udbruddene af fugleinfluenza i USA, 

en relativt stærk amerikansk dollar og lavere olieindtægter i 
lande med oliebaserede økonomier .
"Markedspriserne for bagkvarter i bulk var højere i år, da alle 
fugleinfluenza-relaterede importforbud er ophævet undtagen 
for Kina, men priserne ligger fortsat under det historiske 
gennemsnit, for vi slås stadig med de andre problemer . Food 
service salg og efterspørgsel i USA forbliver fuldstændigt 
stabilt, og flad efterspørgsel kombineret med ekstra produk-
tion og større forsyninger på hjemmemarkedet som følge 
af lavere eksport holdt låg på markedspriserne for udbenet 
brystkød i vores tredje kvartal . Imidlertid er markedspriser-
ne for udbenet brystkød blevet væsentligt højere i løbet af 
august ."
Ifølge Sanderson, der sammenlignede med tredje kvartal i 
regnskabsåret 2015, var den gennemsnitlige pris på hele 
kyllinger ab Georgia ca . 3,6 % lavere, priserne på udbenet 
brystkød var ca . 12,7 % lavere, mens den gennemsnitlige 
markedspris på bagkvarter i bulk var steget med ca . 29,6 
%, og priserne på jumbovinger var 3,6 % lavere . Selskabets 
gennemsnitlige foderpris pr pund af forarbejdede fjerkræpro-
dukter var 6,5 % lavere sammenlignet med tredje kvartal af 
regnskabsåret 2015, og priserne på majs og sojaskrå, der er 
virksomhedens primære foderingredienser, steg 2,5 % for 
majs og faldt 6,9 % for sojaskrå, sammenlignet med samme 
periode i 2015 .
 WattAgNet .com / jnl
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UOPLØSELIGE FIBRE ER IKKE INAKTIVE I TARMEN

Af Ioannis Mavromichalis, WattAgNet

Jeg har forberedt noget arbejde 
om fiber, og jeg har diskuteret det-
te emne med flere parter, der er 
involveret i produktion og brug af 
kommercielle fibre i dyrefoder - en 
stigende tendens. Det viste mig efter 

at have drøftet dette flere gange, at der er en stor mis-
forståelse vedrørende fiber. Ingen stor overraskelse 
her, eftersom fiber er sådan et komplekst emne. Jeg 
lærer stadig nye ting om fibre hver eneste dag!

Udtrykket uopløselig bruges mest til cellulose og lignin 
eller lignocellulose for at skelne disse fraktioner fra oplø-
selige fibre, såsom andre polysakkarider end stivelse . 
Som det sker, har nogle opfattet ordet ’uopløselig’ som 
’inaktivt’, mens denne fraktion af fibre er alt andet en 
inaktive . Vi taler altid om, hvordan fibre opfører sig, før 
de når tyktarmen, hvor størstedelen af af mikrobielle fer-
mentering sker i enmavede dyr som fjerkræ og svin .

Generelt interagerer alle fibre med vandet i tarmen . Det 
er, hvad fibrene gør med dette vand, der kendetegner 
dem som uopløselige eller opløselige . Opløselige fibre 
tage vand ind i en proces, der er svært at reversere, og 
de danner en gellignende masse; slutresultatet er et høj-

viskost mave-tarmindhold . Hvis man ignorerer eventuelle 
virkninger af mikrobiel fermentering, er vand fanget i 
denne viskose masse vanskeligt tilgængeligt for dyret, 
når massen når tyktarmen, hvor størstedelen af tarmens 
vand absorberes . Derimod ændrer uopløselige fibre sig 
ikke, når de interagerer med vand . De absorberer vand, 
okay, men de frigiver det igen .

For at få en visuelle aspekt af denne diskussion, kan 
man overveje papirservietter, almindelige servietter, 
der hovedsageligt er sammensat af cellulose; disse er 
de gode . De andre, der næsten ikke absorberer noget 
er for det meste lignin - du kender dem, fordi de er så 
skøre . Gode papirhåndklæder vil absorbere en væsentlig 
mængde vand, men når man klemmer dem, vil de frigive 
det igen . I modsætning hertil kan vi visualisere en meget 
almindelig morgenmad, havregrød . Når havregryn opvar-
mes et stykke tid, vil de opløselige fibre i havre (arabino-
xylaner og beta-gluans) optage vand og indarbejde det 
i deres struktur . Hvis opvarmningen fortsætter, ender vi 
med en meget tyktflydende, næsten fast, masse af hav-
re . Uanset hvor meget pres vi udøver på denne masse, 
så vil der kun blive frigivet meget lidt eller slet intet vand .

En oversimplificering, måske, men jeg håber, det giver 
en forståelse af, at uopløseligt ikke betyder inaktivt .
 jnl
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KAN VITAMINBERIGEDE ÆG FORBEDRE  
VORES SUNDHED OG ØGE INDTJENINGEN  
I ÆG BRANCHEN?

Af Ioannis Mavromichalis, WatAgNet

Høner kan aflejre ekstra vitaminer 
fra deres foder i deres æg, så hvor-
for ikke lukke op for vitaminerne, 
mens du nyder din otte-æg omelet?

Omega-3 æg
Produktion af omega-3 berigede æg i USA er et 
nichemarked, der ikke længere vokser . Måske skal man 
øge indsatsen for at fortælle forbrugerne, hvorfor disse 
æg er bedre (er de?) end normale æg . Måske er det et 
problem, at man ikke kan måle eller kvantificere fore-
byggelse i modsætning til at kurere et bestemt problem . 
Alligevel er det et markedsføringsproblem .

Vitaminberigede æg
Hvorfor ikke udnytte noget, der er meget lettere og ikke 
koster ret? 
Hvad med vitaminberigede æg? 
Men lad mig slå fast, jeg er ikke arbejder med nogen 
vitaminleverandør i øjeblikket . Derimod er jeg en vel-
kendt fortaler for at bruge minimale niveauer af vitaminer 
(og spormineraler) i dyrefoder - men det er til produkti-
onsformål .
Vi mennesker tager ofte vitamintilskud; i det mindste gør 
jeg . Grunden er enkel . Produktionsdyr lever, men de har 
en kort levetid, mens vi lever noget længere . Jeg, for 

eksempel, har planer om at nå 150 år, i år 2120 – måske 
drømmer jeg, men … 
Pointen er, at vi tror på det at spise ekstra vitaminer af 
den ene eller den anden grund . Vi er vant til at se dem 
i produkter til babyer, i morgenmadsprodukter, i vores 
mælk og mel, og naturligvis i de populære piller, som vi 
alle elsker at tage, så snart vi har nået 40 ås alderen .
Ville det ikke være bedre at få et æg i stedet for en 
injektion, hvis det er muligt?
Så hvorfor ikke have dem i en pakke, der smager meget 
bedre? 
Hvilken forælder ville ikke vælge et naturligt vitamin-be-
riget æg til deres barn? 
Og hvis du tror, det er bare markedsføring, så tænk på 
ældre mennesker, der modtager en B12 indsprøjtning, 
fordi de gradvist mister evnen til at optage det lidt B12, 
der er der i de animalske produkter, de spiser . 
Nu, hvor æg er blevet erklæret kolesterol-uskyldige (ikke 
kolesterol-frie), ville det ikke være bedre at få et æg i 
stedet for en injektion, hvis det er muligt? 
Og for resten af os, hvorfor ikke lukke op vitaminerne, 
mens du nyder din otte-æg omelet? 
Mulighederne er uendelige …
At høner kan aflejre ekstra vitaminer fra deres foder i 
deres æg er velkendt . 
At vi kan drage fordel af dette til at berige vores kost og 
forbedre vores sundhed - og indtjeningen i ægbranchen 
- er noget, vi mangler at se . jnl
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Er probiotika så sikre og effektive,  
som vi tror?
Forfattere af en ny rapport udgivet af FAO advarer om, 
at foderproducenter og landmænd skal være opmærk-
somme på, at probiotiske tilsætningsstoffer til foder 
måske ikke er så sikre og/eller effektive, som nogle tror .
Rapporten ’Probiotics in Animal Nutrition: Production, 
Impact and Regulation’, og der er skrevet af Yadav S . 
Bajagai, Athol V . Klieve, Peter J . Dart og Wayne L . Bry-
den fra University of Queensland i Australien, repræsen-
terer en grundig gennemgang af brugen af probiotika til 
fjerkræ, svin og drøvtyggere . Det omfatter baggrund om 
definitioner, produktion, virkemåder, sikkerhed, regule-
ring og mærkning samt effektivitet i de vigtigste dyrear-
ter i den animalske produktion .
Nogle mener, at overforbrug og misbrug af antibiotika til 
dyr i landbruget i fortiden kan have bidraget til udviklin-
gen af antibiotikaresistens i sygdomsfremkaldende orga-
nismer . Det blev hævdet, at de første probiotika havde 
den kæmpe fordel, at de ikke ville have denne bivirkning, 
og det førte til, at de blev mærket ’alternativer til antibio-
tiske vækstfremmere’ .
"Flere probiotika er effektive til at forbedre dyrs produk-
tivitet og til at forebygge af sygdomme og udbredelsen 
af de enteriske patogener i både enmavede og drøvtyg-
gere" hedder det i rapporten .
Men forfatterne har i deres undersøgelse fundet beviser 
på, at ligesom nogle antibiotika kan nogle probiotika 
bære og videregive resistens over for potentielle patoge-
ner . Kun de probiotika, der ikke viser disse egenskaber, 
bør anvendes .
"Bakterieslægter, der almindeligvis anvendes som probi-
otika, har vist sig at indeholde antibiotikaresistensgener 
på mobile genetiske elementer (plasmider), der kan 
overføres til potentielle enteriske patogener" skriver 
forfatterne . "Ved kun at bruge mikrobielle stammer som 
probiotika, hvor fraværet af mobile antibiotikaresistens-

gener er dokumenteret, kan man minimere denne alvor-
lige sundhedsrisiko . Lignende forholdsregler bør tages, 
nar du bruger mikrober med erhvervede resistensgener ."
Antallet af probiotika udviklet til foder er steget kraftigt 
i de seneste år og fortsætter med at gøre det . Med et 
voksende udbud af mikroorganismer og den store varia-
tion i husdyrproduktionssystemer er virkningerne af pro-
dukterne på dyr produktivitet ’stærkt varierende’, skriver 
forfatterne i rapporten . Usikkerhed over reproducerbar-
heden af resultaterne er efter forfatternes opfattelse, 
blandt de vigtigste begrænsninger i udbredt anvendelse 
af disse produkter .
"Selvom brugen af probiotika kan være en potentielt 
holdbar løsning på spørgsmålet om stigende antibioti-
karesistens, kræver det meget længere undersøgelser 
af effekten, virkningsmekanisme og sikkerhed af probi-
otika, for at opnå konsistente effekter og en tilsvarende 
økonomisk fordel som ved antibiotiske vækstfremmere" 
skriver de .
Bekymringer over den mulige udvikling af antibiotikaresi-
stens fra mikroorganismerne i probiotika, fravær af data 
om virkningerne på menneskers sundhed og variabel 
effekt får blandt andet forfatterne at opfordre de regu-
lerende myndigheder til at være særligt opmærksomme, 
når man overvejer godkendelsen af probiotika som 
fodertilsætningsstoffer, især i udviklingslandene .
En rapport om det globale marked for probiotika som 
fodertilsætningsstoffer, der blev offentliggjort for nylig 
forudser en årlig vækstrate på 7,7 % i løbet af de næste 
5 år, som er drevet af stigningen i den globale produkti-
on af dyrefoder og stigende anvendelse af denne gruppe 
af produkter .

 WattAgNet .com / jnl
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AMERIKANSKE ÆGPRODUCENTER VIL  
SELV VÆRE MED TIL AT DEFINERE, HVAD  
’CAGE-FREE’ ÆG ER

Af Austin Alonzo, WattAgNet 

Chad Gregory, adm. direktør for 
United Egg Producers (UEP), 
siger, at branchen skal være mere 
proaktiv i at definere, hvad en 

’cage-free’ ægproduktion er, for ellers vil aktivister 
og lovgivere selv gøre det.

Det er tid til, at ægfarmerne bliver mere involveret i at 
sætte dagsordenen omkring ’cage-free’ æg og især er 
med til at definere, hvordan et ’cage-free’ system ser 
ud, siger Chad Gregory, præsident og adm . direktør for 
UEP .

Chad Gregory, præsident 
og adm . direktør for UEP, 
siger, at UEP skal gå for-
rest med at definere ’cage-
free’ som en del af at tage 
en mere offensiv holdning . 
Foto: Austin Alonzo .

Gregory fortalte en gruppe producenter og repræsen-
tanter for beslægtede brancher, at ægfarmerne skal 
stoppe med at være reaktive mod ’cage-free’ og i stedet 
gå i offensiven . Gregory talte den 23 . august ved et 
UEP-møde i Område 3 møde, der repræsenterer Midt-
vesten, i Des Moines, Iowa .

I løbet af forholdsvis kort tid, tog ’cage-free’ hele 
opmærksomheden hos amerikanske ægproducenter og 
detailhandlere . UEP anslår, at 190,4 mio . høner - eller 
omkring 66 % af den nuværende bestand – skal omlæg-
ges for at opfylde den forventede efterspørgsel efter 
’cage-free’ æg i 2025 . I juli, var 16,6 mio . høner i ’cage-
free’ systemer . Tempoet i omlægningen skaber kaos i 
ægbranchen, og det vil kun stige i de kommende år .
 
Aktivister skal ikke definere ’cage-free’ systemer
Gregory sagde, at bevægelsen mod buræg ikke bliver 
drevet af forbrugerne - forbrugerne køber ikke de dyrere 
alternative æg på hylderne i supermarkederne, sagde 
han - eller restauranter og detailhandlere, det gør akti-
vistgrupper som Humane Society of the United States 
og Humane League . Grupperne vil med en stor sejr 

’Cage-free’ produktion i USA . Foto: Austin Alonzo .
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i rygsækken nu koncentrere sig om at definere, hvad 
’cage-free’ betyder, og kræve så høje standarder, at det 
vil kunne være endnu mere forstyrrende for ægfarmerne .
UEP arbejder på at definere, hvordan en ’cage-free’ pro-
duktion skal se ud, og man vil have et mere endeligt svar 
ved det årlige bestyrelsesmøde og Executive Conference 
i oktober . UEP anmoder sine medlemmer og branche-
eksperter om at gøre dette for at forhindre aktivistgrup-
per i at definere, hvad en ’cage-free’ produktion er .

Manglen på nationale standarder for ’cage-free’ stald-
systemer og produktion øger forvirringen og giver rig 
mulighed for aktivister til at skabe deres egne certifice-
ringsprogrammer . UEP har et ’cage-free’ certificerings-
program på plads og vil sandsynligvis revidere deres 
standarder på møderne fra 17 . til 20 . oktober .

Fortidig og nutidig lovgivning om æg
Gregory sagde, at han er blevet spurgt, hvorfor UEP 
ikke har gjort mere ved problemet tidligere . Han sagde, 
at UEP har haft et dyrevelfærdsudvalg siden 1982 og 
kørt en stor offensiv kampagne til  10 mio . $ (ca . 67,8 
mio . kr .) mod Californiens Proposition 2 . To tredjedele af 
Californiens vælgere godkendte forslaget om at forbyde 
æglægningsbure . Lignende love er nu i kraft i Michigan, 
Arizona, Ohio, Oregon og Wisconsin .

I november vil Massachusetts vælgere sandsynligvis 
beslutte, at alle æg, der sælges i staten, skal være 

’cage-free’ . UEP har ikke kæmpet mod dette forslag, 
sagde han .

UEP har også opfordrer til en national lov om ægpro-
duktion, der skulle have en tidsramme for en velordnet 
overgang til berigede kolonibure, men indsatsen mislyk-
kedes i begyndelsen af 2013, fordi det ikke blev støttet 
af hverken okse- og svinekødsbrancherne eller myndig-
hederne . Gregory sagde at alle ægproducenter ikke var 
enige i forsøget på at skabe en national lovgivning, fordi 
de tror det frie marked og ikke regeringen skal definere 
udviklingen .

"De havde bemærkninger som: "Lad os bare lade de frie 
markedskræfter bestemme, markedet har altid fundet en 
løsning, lad os bare fortsætte med det” ." sagde Gregory . 
"Og se nu, hvad de frie markedskræfter er kommet frem, 
fordi vi har skabt dette tomrum, som aktivisterne har 
fyldt ud ."

Gregory sagde, at lovgivningen ikke blev til noget, men 
han respekterer bestyrelsesmedlemmerne i UEP for at 
tage den modige beslutning om at forsøge at få en lov-
givning på området .

"I vidste, de 34 bestyrelsesmedlemmer og de af jer, der 
er i rummet lige nu, at dette kaos ville ske, I vidste, at 
hvis vi ikke havde en lov om ægproduktion, så ville vi 
opleve, hvad vi oplever lige nu, og I fik ret ."
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USDA forventer at den amerikanske  
produktion af fjerkrækød stiger i 2017
USDA hæver sin prognose for produktion af fjerkrækød 
i 2017, fordi forventede lavere foderpriser forventes at 
fremme øget produktion .
Ifølge USDA’s World Agricultural Supply and Demand 
Estimates (WASDE) rapport, der blev offentliggjort den 
12 . august, forventes produktionen af fjerkrækød i USA 
i 2017 at nå 48,30 mia . lbs (ca . 21,90 mio . tons), hvilket 
er en opjustering fra 48,24 mia . lbs (ca . 21,88 mio . tons) 
i WASDE’s rapport i juli .
Rapporten indeholdt specifikke tal for slagtekyllinger og 
kalkuner, men ikke for ænder .
Den seneste WASDE rapporten forventer, at der produ-
ceres 41,61 mia . lbs . (ca . 18,87 mio . tons) kyllingerkød 

i 2017, en stigning fra 41,57 mia . lbs (ca . 18,85 mio . 
tons) for en måned siden .
WASDE forventer en produktion på 40,56 mia . lbs (ca . 
18,40 mio . tons) kyllingekød i 2016, hvilket vil være en 
stigning fra de 39,62 mia . lbs (ca . 17,97 mio . tons) i 
2015 .
Ifølge august rapporten forventer WASDE en produktion 
på 6,14 mia . lbs (ca, 2,79 mio . tons) kalkunkød i 2017, 
hvilket er en stigning fra 6,12 mia . lbs (ca . 2,78 mio . 
tons) i juli .
WASDE forventer en produktion på 5,99 mia . lbs (ca . 
2,72 mio . tons) kalkunkød i USA i 2016, hvilket er en 
stigning fra de 5,63 mia . lbs, (ca . 2,55 mio . tons), som 
blev produceret i 2015 .
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