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UDBRUD AF NEWCASTLE DISEASE I SVERIGE

Den 12. november blev der konstateret 
Newcastle disease i en økologisk æglæg-

gerbesætning på 18.000 høner hos Jennie og Ola 
Fredgardh på Hyllehög Gård i Höllviken lige vest 
for Trelleborg i Sydsverige.

Hønerne havde et pludseligt kraftigt fald i ægproduk-
tionen og rigtig mange vindæg . Prøver blev taget sent 
fredag   aften den 11 . november, og det blev fastslået, at 
der var tale om Newcastle disease .
 

Gården er spærret af, og Jordbruksverket har oprettet 
beskyttelses- og overvågningszoner på henholdsvis 3 
og 10 km omkring gården, og dyrene vil blive aflivet så 
hurtigt som muligt .

Jordbruksverket  / jnl
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Tabte eksportmarkeder skader Argentinas 
fjerkræsektor
Afslutningen på en handelsaftale med Venezuela og eks-
portafgifter på korn og oliefrø bliver givet skylden for pro-
blemerne i Argentinas fjerkræbranche .
Ifølge en rapport i Valor Soja er disse faktorer et direkte 
resultat af dårlig ledelse af den tidligere regering . Siden 
regeringen med præsident Mauricio Macri kom til magten 
i slutningen af sidste år, har den bragt en handelsaftale 
med Venezuela til ophør og fjernet eksportafgifter på korn . 
Det betød, at fjerkrækødbranchen mistede et større eks-
portmarked, og foderpriser er steget kraftigt, hvilket ska-
ber en perfekt storm af stigende produktionsomkostninger 
med overudbud på markedet . Hertil kommer en ugunstig 
valutasituation og rigelige forsyninger af den vigtigste 
konkurrerende kødart - oksekød - på hjemmemarkedet, så 
fjerkrækødbranchen er under hårdt pres .
Seneste officielle data viser, at Argentina slagtede knap 
280 mio . kyllinger i de første 5 måneder af 2016, hvilket 
er 8,6 % færre at den samme periode af 2015, fordi bran-
chens har forsøgt at skabe balance på markedet .
Men denne nedskæring er ikke nok til at kompensere for 
tabet af eksportmængden, som var nede på 54 .631 tons i 
de første 6 måneder af 2016 mod 72 .165 tons i det første 
halvår af 2015 . Disse negative markedsforhold har lagt 
pres på detailpriserne for kylling . Mens de officielle tal 
viser stigninger i priserne på mejeriprodukter, kød og æg 
over det seneste kvartal (april til juni), er priserne på kyl-
ling faldet med næsten 6 %, 
ifølge Valor Soja . Argentinas 
økonomi og virksomheder har 
mange udfordringer . Fjerkræ-
virksomheden Cresta Roja er 
et eksempel . Ifølge en rapport 
fra USDA Foreign Agricul-
tural service (FAS), som blev 
offentliggjort i marts i år, var 
Cresta Roja Argentinas næst-
største fjerkræselskab forud 
for lukningen i slutningen af 
2015 . Nye ejere kom til, og 
det var håbet, at produktionen 
snart ville blive genoptaget . 
Ifølge La Nacion er produkti-
onen ikke vendt tilbage til det 
normale niveau på grund af en 
langvarig arbejdskonflikt .

En højtstående leder i Ovoprot - en af partnerne, der dri-
ver Cresta Roja - fortalte avisen, at 1 .800 arbejdere var 
blevet ansat for anlægget frem til juli, men yderligere 900 
kræver ansættelse hos selskabet, og deres protester for-
styrrer produktionen . Med henblik på at reducere Argenti-
nas meget høje arbejdsløshed opfordrede regeringen til, at 
alle tidligere ansatte hos Cresta Roja blev genansat .
Justitsministeriet har nu grebet ind og søger en ny ejer 
til virksomheden . En betingelse for salg vil være genan-
sættelse af alle medarbejdere i Rasic Group, Cresta Roja 
ejere før konkursen . Ifølge La Nacion har Argentinas 
fjerkræsektor fået støtte fra den tidligere regering under 
Cristina Kirchner i 10 år . Firmaer som Cresta Roja mod-
tog et eksporttilskud på 650 $ (ca . 4 .450 kr .) per ton for 
deres produkter, der blev sendt til Venezuela under en 
’olie-for-mad’ aftale . Da olieprisen kollapsede, så gjorde 
aftalen det også, og det efterlader Cresta Roja med en 
katastrofal gældsbyrde, og det førte til konkurs . Denne 
negative udvikling på markedet for den argentinske fjer-
krækødbranche er opstået, siden FAS offentliggjort deres 
prognoser for sektoren for 2016 . I marts 2016 havde FAS 
revideret deres forventning til produktionen af kyllingekød 
opad med 105 .000 tons til 2,2 mio . tons i år på det grund-
lag, at den indenlandske efterspørgsel og eksporten vil 
stige . Mens man forventede, at produktionsomkostninger 
for fjerkrækød ville stige i Argentina, viste prognosen fra 
FAS, at denne sektor fortsat ville være mere rentabelt end 
produktion af oksekød . 

WattAgNet .com / jnl
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RAPPORT FRA IPC-MØDET I LISSABON 

Fra den 13. til 15. november holdt 
IPC deres efterårsmøde, og for-
manden Jim Sumner bød de 75 
deltager fra 20 lande velkommen 
til Estoril lidt uden for Lissabon.

Delfy Gochez fra OIE fortalte om 
OIE’s globale database for brugen af 
antibiotika i dyr .
I 2007 lavede OIE den 
første liste over antibi-
otika, som var vigtige i 

veterinærmedicinen . Den er siden opdate-
ret i 2013 og 2015 .
OIE anbefaler, at nogle midler ikke bruges 
forebyggende eller som første valg, men 
kun hvis andre midler ikke virker, f .eks . 4 . 
generations cefalosporiner .
Der er i fællesskab udarbejdet en resolu-
tion om antibiotikaresistens fra FAO, OIE 
og WHO .
En undersøgelse fra 2015 viser, at 26 % 
af de 130 OIE medlemslande tillader anti-
biotiske vækstfremmere, mens de ikke er 

tilladt i 74 % af landene, men undersøgelsen viser ikke 
hvad og hvor meget, der bruges i de enkelte lande . Der 
er også store forskelle mellem de enkelte regioner .
Mange lande tillader antibiotiske vækstfremmere, men 
de har ikke lovgivning på området, så de ved ikke, hvad 
der bruges .
De fleste lande publicerer ikke data .

Figur 1: Lovgivning om brugen af antibiotiske vækstfremmere i de 130 

OIE-lande, som har svaret

Der blev lyttet interesseret til de spændende indlæg .
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Dennis Erpelding fra Elanco gav et 
overblik over det globale forbrug af 
antibiotika .
Dennis Erpelding slog fast, at ernæ-
ring, hygiejne og indhusning er vigtige-
re for et godt produktionsresultat end 

antibiotika, for antibiotika er kun et af værktøjerne til at 
sikre dyrene sundhed .
Man skal skelne mellem restkoncentrationer og resi-
stens .
Udover mange lande i Europa har Australien, Canada, 
Japan, USA og Japan fungerende systemer til indrap-
portering af antibiotikaforbruget og resistensforhold, 
mens andre lande er på vej, men det tager 10-15 år at 
gennemføre det .
Mange lande har ikke infrastrukturen, lovgrundlaget og 
de veterinære systemer til at gøre noget lignende .
Som branche skal man være klar til at komme i 
offentlighedens søgelys .

Jan Dahl fra Landbrug & Fødevarer 
fortalte om ansvarlig brug af antibiotika
Jan Dahl startede med at slå fast, at 
den animalske produktion kun har en 
meget lille andel i ESBL og MRSA i 
mennesker, selvom medierne udtryk-

ker noget andet . Jan Dahl fortalte derefter om udfordrin-
gerne i den danske slagtekyllingeproduktion i 2015 .
I 2013 blev mindre end 5 % af de danske slagtekyllin-
geflokke behandlet med antibiotika, og dødeligheden 
og kasserede lå under 4,4 % . I 2014 steg behandlede 
flokke fra under 5 % til næsten 25 %, og 14 % af flok-
kene have over 10 % døde og kasserede kyllinger, men 
tallene viste, at kun en del af flokkene var ramt . Jan 
Dahl fortalte, at problemerne i den danske produktion 
hovedsageligt skyldes 3-4 forældredyrsflokke, men det 
tog noget tid, før man havde erkendt dette, og derfor var 
nogle flokke blevet behandlet med antibiotika, selv om 
det ikke havde været nødvendigt . ›››

Figur 2: Effekten af antibiotika behandling i danske slagtekyllingeflokke i 2015 .

Figur 3: Forbruget af antibiotika i den danske slagtekyllingeproduktion er nu igen nede på det normale niveau .
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De problematiske forældredyrsflokke blev sat ud, og nu 
er antibiotikaforbruget i den danske slagtekyllingepro-
duktion igen nede på det meget lave niveau, som har 
været normen i mange år .
Jan Dahl sluttede med at slå fast, at ansvarlig brug af 
antibiotika er ikke 0, for syge dyr skal behandles, og 
ansvarlig brug er også at vælge det rigtige antibiotikum .

Randall Singer fra University of Min-
nesota fortalte via Skype om det ame-
rikanske syn på brugen af antibiotika 
i fjerkræproduktionen herunder om 
udviklingen af resistens og påvirknin-
gen af den humane sundhed .

Han sagde, at man ved at give antibiotika tidligt og i høje 
doser undgår, at der udvikles resistens .
Han har været med til at samle data fra de samme 
besætninger i 5 rotationer i træk .
Han opfordrede til, at man i fællesskab prøver at define-
re ansvarlig brug af antibiotika .

Daniel Parker fra Slate Hall Veterina-
ry Services i Storbritannien fortalte om 
udfordringerne ved og mulighederne 
for at minimere brugen af antibiotika .
Daniel Parker sagde, at man bør redu-
cere brugen af antibiotika, men det 
koster også penge .

Indtil 2011 havde man i Storbritannien ingen ordentlige 
data for brugen af antibiotika i fjerkræbranchen, men i 
Storbritannien bruges mere antibiotika til mennesker end 
til dyr . Produktionen i Storbritannien ligger på omkring 
1,64 mio . tons fjerkrækød, 0,86 mio . tons svinekød og 
0,85 mio . tons okse- og kalvekød .
De har stoppet brugen af 3 . og 4 . generation af cepha-
losporiner, som mest blev brugt til at kontrollere kvalite-
ten af kyllinger højt i avlspyramiden .
Tetracyklin bliver hovedsageligt brugt til kalkuner, fordi 
det er et af de få godkendte produkter til kalkuner .
En dårlig høst i 2013, hvor kvaliteten af kornet ikke var 
optimalt, medførte et højere forbrug af antibiotika i fjer-
kræproduktionen .
Nu publicerer de data, og fjerkrækødbranchen er den 
eneste sektor, som har indsamlet disse data .
Britisk Poultry Council arbejder for bedre overvågning af 
ESBL i Storbritannien . 
Daniel Parker pointerede kraftigt, at hvis man ikke har 
data, kan man ikke diskutere med branchens kritikere .
Man kan kun reducere brugen af antibiotika, hvis man 
har sunde kyllinger, så man skal have fokus på god bio-
sikkerhed, høj hygiejne, lav dyretæthed og kvalitetsfoder .
Måske er det bedre at fjerne problemflokke i forældre-
dyrsleddet, selv om det vil medføre øgede omkostninger, 
fordi gevinsten kan være større senere i kæden .
Der vil hele tiden være forskere og andre, der siger 
’ulven kommer’ for at få penge til deres forskning .

Figur 4: Salget af antibiotika til dyr i Storbritannien (BPC = British Poultry Council (fjerkrækød) . Til sammenligning blev der i 2013 

udskrevet 531 tons til mennesker, hvilket svarer til 135 mg/kg legemsvægt .
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Daniel Parker sluttede med at slå fast, at åbenhed er 
den eneste mulighed for at få forbrugernes tillid .

Leah Dorman fra Phibro Animal 
Health i USA fortalte om sine erfarin-
ger med at kommunikere til og med 
forbrugerne om myter og fakta .
Forbrugerne ved ikke, hvilke informa-
tioner, de vil have om de produkter, de 
køber .

I dag er fødevarer sikrere, mere tilgængelig og billigere 
end i tidligere generationer .
Man skal ikke spørge, om man kan bruge antibiotika, 
men om man bør bruge antibiotika .
Leah Dorman sagde, at undersøgelser viste, at samme 
værdier mellem afsender og modtager betyder meget 
(3-5 x) mere end fakta .
Forbrugerne sammenblander restkoncentrationer og 
resistens .
Hun sluttede med at sige, at nogle amerikanske forbru-
gere tror, at når noget er mærket ’antibiotica free’, så er 
resten fyldt med antibiotika .

Justin Sherard fra Rabobank for-
talte om deres nyeste analyse af 
fjerkræbranchen og om deres syn på 
2017 .
Han sagde, at i det næste år vil der 
være stigende konkurrence, større 

kompleksitet og fokus på værdi . Brasilien og Argentina 
vil få vækst i 2017 efter tilbagegang i 2016, mens væk-
sten i Kina er faldende, fordi de mangler avlsdyr .
Wang fra Kina var ikke enig med Rabobanks forventnin-
ger til faldet i produktionen i Kina, for tilliden hos forbru-
gerne er ved at vende tilbage, og han forventer samme 
produktion i 2017 som i 2016 .
Justin Sherard fastholdt, at produktiviteten er faldet, 
fordi man har beholdt bedsteforældre- og forældredy-
rene længere, end der er optimalt, fordi der har været 
restriktioner på næsten al import af forældredyr .
Justin Sherard sagde, at der er en nedadgående ten-
dens i priserne på kød, men foderpriserne er også stabi-
le på et lavt niveau .
Der vil være konkurrence mellem de forskellige proteiner, 
og det vil give pres på priserne, og markedet er blevet 
mere kompleks .
Vi siger, at vi producerer, hvad forbrugerne vil have, men 
hvad er det?
Forarbejdede produkter giver mulighed for større indtje-
ning .
Forbruget af kød i USA steg rekordmeget i 2015 i for-
hold til 2014, men priserne forventes at falde .
I EU falder forbruget af kød de næste 10-15 år, fordi 
befolkningstallet falder, og fordi befolkningerne bliver 
ældre .
Nogle toneangivende politikere er imod globalisering og 
frihandel, og de har ramt en nerve i befolkningerne . Poli-
tikerne vil forsvinde, men holdningerne er der stadig .

Figur 5: Udviklingen på de globale markeder for kød og æg .
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On-line salget af fødevarer stiger i Europa og USA, og 
det betyder, at forbrugerne kun ser de varer, som de ser 
på nettet .
Der er enorm forskel på butikkernes standardprodukter 
og på brandede varer .
Forbrugerne driver forandringer, men lovgiverne vil kom-
me efter det .

James McDonnell fra OC&C Stra-
tegy Consultants fortalte om vær-
dikæden I fjerkrækødproduktionen 
og hvilke fordele, der er ved at indgå 
partnerskaber .
Der er grænser for, hvor langt man kan 

markedsføre produktionsforhold .
Den største værditilvækst sker i forarbejdningen .
James McDonnell opfordrede til samarbejde med afta-
gerne – kæder, restauranter, foodservice mm .
Supermarkedskæderne bliver presset af on-line salg og 
discount-kæderne, og så går de tilbage til deres leveran-
dører og lægger pres på dem .
Konkurrencen flytter fra business to business til value 
chain to value chain .
Der kan tjenes mange penge ved at udnytte kyllingerne 
optimalt, især de dele, som ikke er de primære . 

Arbejdsgrupper:

Bæredygtighed:
Anne-Marie Neeteson fra Aviagen 
fortalte, at WHO ikke er meget for 
forbruget af animalske proteiner, mens 
FAO erkender vigtigheden af animalsk 
produktion og er åbne overfor samar-
bejde med den private sektor .

Fødevaresikkerhed:
Shelly McKee fra USAPEEC sagde, 
at det er urealistisk med en 0-toleran-
ce for Campylobacter, men der er for-
skelle mellem landene, og at råt ikke 
kød skal opfattes som sterilt .
Der var enighed om 0-tolerance for 

salmonella i varmebehandlet kød .

Marketing:
Adrian Navarro fra FENAVI fortalte 
om arbejdet i gruppen, og hun opfor-
drede til enslydende beskeder og sam-
me format, så man ved, at det kommer 
fra IPC .
Der var diskussion om en World Poul-
try Day .

Dyrevelfærd:
Kevin Lovell fra South African Poultry 
Association gav en update om samar-
bejdet med OIE .
Her arbejder man stadig med bedøvel-
se i vand .
I en arbejdsgruppe om fugleinfluenza, 

som IEC står bag, arbejder de med masseaflivning, vac-
cination, biosikkerhed mm .
Der skal bygges mange nye slagtekyllingehuse, og de vil 
hovedsageligt blive bygget i udviklingslande, og så vil det 
måske være i etager eller bure .
LPAI er ikke automatisk begrænsende for international 
handel, men mange lande lave begrænsninger alligevel .

Deltagerne i IPC-mødet i Estoril i Portugal . jnl
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RAPPORT FRA INTERNATIONAL EGG SYMPOSIUM

Af Anina Kjær

Den 4-6 . oktober 2016 blev Interna-
tional Egg Symposium om æg, ernæ-
ring og sundhed afholdt i Banff, Cana-
da . På symposiet blev nyere forskning 

om æg og sundhed præsenteret af forskere fra hele 
verden .  Her er et uddrag .

Børn der får æg til morgenmad er mætte i længere 
tid og spiser mindre til frokost

Forskere fra USA har i et studie 
undersøgt mæthed og energiindtag 
hos 8-10 årige børn . Studiet viste at 
børnene spiste signifikant færre kalo-
rier ved frokosten, når de havde fået 
en proteinrig morgenmad baseret på 

æg . Børnene spiste ca . 70 færre kalorier til frokost efter 
ægge-morgenmaden sammenlignet med, når de havde 
spist havregryn eller morgenmadsprodukter baseret 
på korn . Efter frokosten var energiindtaget dog ca . det 
samme, uanset hvilken type morgenmad børnene havde 
spist .
Konklusionen er, at en morgenmad med et højt prote-
inindhold kan mindske energiindtaget over kort tid hos 
børn og dermed være med til at spille en vigtig rolle i 
forebyggelse og behandling af overvægt hos børn .

Tanja V .E . Kral, Annika L . Bannon, Jesse Chittams and Reneé 

H . Moore . Comparison of the satiating properties of egg versus 

cereal grain-based breakfasts for appetite and energy intake 

control in children . Eating Behaviors January 2016, 20: 14-20

Et øget proteinindhold i maden er godt for 
regulering af appetit og vægtkontrol 

Selvom størstedelen af voksne auto-
matisk opfylder retningslinjerne om, 
at man bør spise 0,8 g protein pr . kg 
kropsvægt pr . dag, så er der flere 
forskningsresultater, der understøtter 
et øget proteinindtag (1,2-1,6 g protein 

pr . kg kropsvægt pr . dag) . 
Et højere proteinindtag kan være med til at forbedre den 
generelle sundhed ved at mindske risikoen for overvægt 
og type-2-diabetes . Specifikt så giver et øget proteinind-
tag under en energi-restriktiv diæt (f .eks . en slankekur) 
et større vægt- og fedttab og bevarelse af muskelmasse 
sammenlignet med en normal kost med normalt prote-
inindtag . Derudover så giver en proteinrig kost efter et 
vægttab også bedre muligheder for at bevare vægttabet 
i længden .

PhD Heather Leidy, Purdue University

Protein fra æg kan være med til at bevare 
muskelmassen hos ældre

Timing af proteinindtag er vigtigt, især 
når man er ældre og skal beskytte 
muskelmassen . For mange voksne 
er morgenmaden ofte domineret af 
kulhydrater med en begrænset prote-
inmængde, mens aftensmaden ofte er 

overdreven proteinrig . Flere nyere forskningsresultater 
viser, at man med fordel kan sprede proteinindtaget ud, 
så hvert måltid indeholder ca . 30 gram protein . Protein 
fordelt på alle måltider er med til at beskytte muskel-
massen især i perioder med stor inaktivitet, hvor tab af 
muskelmasse og tab af muskelfunktion accelererer . Æg 
kan spille en vigtig rolle i forhold til at få mere protein ind 
i morgenmad, frokost og mellemmåltider, så proteinind-
taget fordeles mere jævnt ud over dagen .

PhD Douglas Paddon-Jones,  

The University of Texas Medical Branch

Tim Lambert fortalte om, hvordan mange skaber tillid ved 

åbenhed . Det var tyndet lidt ud blandt deltagerne den sidste dag .
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UNDERSØGELSE AF UDBREDELSEN  
AF SALMONELLA I EGYPTISKE  
SLAGTEKYLLINGEFLOKKE
 

Af Salem Ahmed Soliman i WattAgNet .com

En undersøgelse udført 
for at kontrollere den 

nuværende status for salmonel-
lainfektioner i Egypten fandt en 

prævalens af Salmonella-arter i flokke af slagtekyl-
linger.

I fjerkræ, der er en vigtig proteinkilde i hele verden, giver 
salmonellose fortsat anledning til økonomiske tab, især i 
de dele af verden, hvor fjerkræbranchen fortsat intensi-
veres, og hvor bygninger med åbne sider er almindelige . 
Salmonella er ansvarlig for betydelige tab i den globale 
fjerkræbranche gennem døde fugle og produktionstab .

Salmonellose
Fjerkræsalmonellose er et rummeligt ord, der betegner 
en stor gruppe af alvorlige og kroniske sygdomme i fjer-
kræ forårsaget af et eller flere medlemmer af slægten 
Salmonella under familien Enterobacteriaceae . Salmo-
nellainfektioner anses for at være den vigtigste sygdom 
i fjerkræ, eftersom sygdommen forårsager alvorlige ska-
der blandt unge fugle og giver en høj dødelighed . Voks-
ne fugle er ofte kroniske bærere af salmonellabakterier 
uden at vise udvendige tegn .

Undersøgelsen
I overensstemmelse med ovenstående vigtige begreber 
og årsager blev en undersøgelse udført for at undersøge 
og kontrollere den nuværende status af salmonellainfek-
tioner i flokke af slagtekyllinger ved brug af følgende trin:
1 . Isolering og identifikation af salmonella fra flokke af 

slagtekyllinger .
2 . Karakterisering af isolaterne ved brug af:

• Biokemiske test
• Serologisk identifikation ved hjælp objektglasag-

glutination test
I alt blev 482 prøver (lever, tarm, milt, hjerte og blomme-
sæk) opsamlet fra døende slagtekyllinger, som udviste 
diarré og åndedrætsbesvær . Fuglene var af forskellige 
aldre, lige fra 1 til 42 dage gamle, opdrættet i dybstrø-
else i åbne og lukkede systemer . De miljømæssige 
betingelser (temperatur, luft- og relativ fugtighed) blev 
kontrolleret manuelt i det åbne system . Miljømæssige 
betingelser blev automatisk kontrolleret og justeret i det 
lukkede system . Vi fandt, at forekomsten af   salmonel-
la-arter i flokke af slagtekyllinger var 10,37 % i tre pro-
vinser i Egypten (Al-Qalyubia, El-Ismailia og El-Gharbia) . 
Den højeste forekomst af Salmonella blev registreret i 
El-Gharbia, efterfulgt af El-Ismailia og derefter AL-Qa-
lyubia .

Detaljerede resultater fra undersøgelsen kan fin-
des i de følgende tabeller:

Tabel 1: Forekomsten af salmonella i forskellige organer

Tabel 2: Forekomsten af salmonella ved forskellig alder

Ved at bruge polyvalente og monovalente Salmonella O 
og H antisera, blev isolater af salmonella serotypebe-

Fuglene i undersøgelsen var af forskellige aldre, lige fra 

én til 42 dage gamle, opdrættet i dybstrøelse i både åbne 

og lukkede systemer .
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stemt som: Salmonella enteritidis (56 %), Salmonella 
Kentucky (16 %), Salmonella Newport (12 %), Salmo-
nella Derby og Salmonella Typhimurium (4 % hver), og 
Salmonella infantis (2 %) .

Konklusion
Det blev konkluderet, at salmonellainfektioner stadig 
er udbredt i fjerkræbesætninger i Egypten . Den fore-

liggende undersøgelse indikerede en tilstedeværelse af 
serotype variationer af salmonellabakterier i Egypten, 
og salmonella kunne isoleres fra forskellige organer, 
ved forskellige aldre samt fra både åbne eller lukkede 
systemer .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

En kyllingefarm med en lukket stald .

KORT NYT FRA UDLANDET

Ranjit Boparan overtager  
Bernard Matthews
Britiske medier har rapporteret, at Rutland Partners har 
solgt Bernard Matthews til Ranjit Boparan fra Boparan 
koncernen .
Ingen af parterne har endnu officielt kom-
menteret på handlen, men The Tele-
graph rapporterer, at han-
delen indebærer overfør-
sel af alle aktiver til den 
nye ejer og bevarelse af 
2 .000 arbejdspladser .
Boparan Group 
ejer også 2 
Sisters Food 
Group, der er den 
største kyllingepro-
ducent i Storbritannien
"Vi agter at respektere og bygge 
videre på den 66-årige historie som et meget elsket 
britisk brand, og vi vil gøre alt for at sikre levering af kal-

kuner til julen 2016, hvilket ville have været i fare uden 
vores indgriben" fortalte en talsmand for Boparan til The 
Telegraph . "Vi har tidligere dokumenteret vores evner til 
at lave en turn-around i virksomheder, og vi sigter mod 
at gøre Bernard Matthews store igen ."

Bernard Matthews, der har hovedsæde i Great 
Witchingham, Norfolk, blev et ikonisk 

mærke i 1970'erne under ledelse 
af dets grundlægger af samme 

navn, men virksomheden har 
haft mange udfordringer i 

de seneste år, herunder 
et kostbart udbrud af 

fugleinfluenza .
Salget af Ber-
nard Matthews 

blev annonceret i 
juni i år, efter udnæv-

nelsen af en ny formand i april .

WattAgNet .com / jnl
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DERFOR FORVENTER TYSKE PRODUCENTER AF 
ÆG OG FJERKRÆKØD BESKEDEN VÆKST
 

Af Ad Bal i wattagnet .com

Tysklands produktion af 
kyllingekød og æg var 

højere sidste år, men der er stadig 
udfordringer for Europas fjerde-

største fjerkræproducent.

Selvom den tyske produktion og det tyske forbrug af 
fjerkrækød og æg fortsætter med at stige, har væksten 
i begge sektorer siden begyndelsen af   dette årti været 
svag .
Den samlede produktion af fjerkrækød nåede næsten 
1,80 mio . tons sidste år, hvilket kun er en lille stigning fra 
1,76 mio . tons i 2014, ifølge MEG . Hvad angår kyllinge-
kød, så voksede produktionen marginalt til 976,500 tons 
i 2015 fra 976 .100 tons i 2014 .
Selvom væksten forventes at fortsætte, står dyreværns-
grupper stærkt i landet, og fjerkræproduktion kritiseres 
ofte i medierne .
”Ikke desto mindre kan forbrugerne stadig lide fjer-
krækød” siger Margit Beck, chefstatistiker hos MEG . 
”Med en stigning på 300 gram nåede forbruget pr . ind-
bygger endda op på 19,8 kg i 2015 .”
Alligevel forventer Beck, at yderligere vækst i produktion 
i de kommende år vil være minimal .
”Producenter indvilligede frivilligt i nye dyrevelfærdsstan-
darder og skiftede til lavere belægning i deres flokke” 
siger hun . ”Kun et begrænset antal nye huse imødekom 
de nye standarder med det resultat, at yderligere vækst i 
produktionen stagnerede .”

Overudbud på markedet for slagtekyllinger
Tysklands slagtekyllingeproducenter er ikke kun under 
pres fra dem, der opfordrer til højere standarder for 
dyrevelfærd, men også fra konkurrence fra brasilianske, 
thailandske og andre europæiske producenter .
Derudover var landet 111,5 % selvforsynende med fjer-
krækød i 2015, hvilket betyder, at sektoren skal ekspor-
tere, hvis produktionen ikke skal gå tilbage .
Til en vis grad har tyske producenter et klart marked for 
deres eksport via de tyske discountsupermarkedskæder 
Aldi og Lidl, der ekspanderer betydeligt uden for deres 
hjemland . Disse detailhandlere indkøber på deres hjem-
memarked og står dermed for en rimelig mængde af den 
tyske eksport af fjerkrækød .
På trods af disse udfordringer for de tyske slagtekyllin-
geproducenter er presset lettet noget .
Den nylige ankomst af indvandrere til landet, der for en 
stor del er af nordafrikansk og mellemøstlig oprindelse, 
udgør en ny gruppe af forbrugere, der har tendens til at 
fortrække fjerkrækød .

Tabel 1: Tysk produktion og forbrug af fjerkrækød har oplevet 

en stigning siden begyndelsen af dette årti .

Tyskland er mere end selvforsynende med fjerkrækød så, eftersom sektoren ekspanderer, er eksportmarkeder i stigende 

grad vigtige .
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Lav selvforsyning af æg
Selvom Tysklands producenter af kyllingekød producerer 
mere fjerkrækød end landet kan forbruge, er det mod-
satte tilfældet, når det drejer sig om den tyske ægpro-
duktion .
Selvom Tyskland har flere store æglæggerfarme, er 
tyske ægproducenter ikke i stand til at tilfredsstille den 
indenlandske efterspørgsel, og selvforsyningsgraden har 
ligget på under 70 % i de sidste par år . I 2015 lå tallet 
på 67,4 %, hvor landet producerede 792 .000 tons æg, 
hvilket er en lille stigning fra 778 .000 tons i 2014 .
Udfasningen af traditionelle bure ramte den tyske bran-
che hårdt, og selvforsyningen faldt helt ned til omkring 
50 % .
Den tyske ægproduktion er nu stigende og har nået 
niveauer fra 2008 . Men for at tilfredsstille den inden-
landske efterspørgsel, skal Tyskland importere æg .
Æg importeres fra en række europæiske lande, men 
primært fra Holland og Polen .

Tabel 2: Selv om der er fremgang nu, så blev den tyske ægpro-

duktion kraftigt ramt af udfasningen af konventionelle bure .

Efter udfasningen af konventionelle bure skiftede de 
tyske ægproducenter primært til skrabesystemer . Den 
næstmest populære produktionsmetode er frilands 
efterfulgt af kolonibure og økologi .
Økologisk produktion tegner sig for cirka 10 % af lan-
dets bestand af æglæggere, og den tyske offentlighed 
har en større appetit på økologiske æg end på økologisk 
kyllingekød .

Figur 1: Skrabeægsproduktionen er nu den største produkti-

onsmetode i Tyskland .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET

2 Sisters Food Group fremlægger plan for 
at reducere lugtgener
2 Sisters Food Group har forelagt en plan for det 
skotske Environment Protection Agency (SEPA), som 
selskabet håber, vil afhjælpe problemer med lugt, der 
kommer fra deres fjerkræforarbejdningsanlæg i Coupar 
Angus .
SEPA havde givet 2 Sisters Food Group indtil den 30 . 
september til at forelægge en plan for at løse lugtproble-
merne, som selskabet gjorde .
"Selv om disse foranstaltninger ikke vil resultere i en 
umiddelbar reduktion i lugten fra alle mulige kilder på 
stedet, forventer vi, at disse foranstaltninger vil føre 
til langsigtede forbedringer og en betydelig reduktion 
i lugtgenerne" fortalte en talsmand fra SEPA til The 
Courier .
Med 22 fjerkræforarbejdningsanlæg er 2 Sisters Food 
Group en af de største fødevareproducenter i Storbritan-
nien . Selskabet leverer ifølge WATTAgNet Top Poultry 

Companies Database omkring en tredjedel af alle fjer-
kræprodukter, der forbruges i Storbritannien .
Selskabet har for nylig annonceret planer om at inve-
stere 45 mio . £ (ca . 388 mio . kr .) i deres fjerkræfabrik i 
Scunthrope, England, hvilket vil gøre det muligt at forar-
bejde 0,6 mio . flere fugle pr uge .

WattAgNet .com / jnl
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UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER  
DOMINERER DEN INDONESISKE  
SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION
 

Af Austin Alonzo i wattagnet .com

Udenlandske virksomhe-
der dominerer ranglisten 

over   Indonesiens største produ-
center af kyllingekød.

Indonesien, der er det fjerde mest folkerige land i ver-
den, er et attraktivt marked for fjerkræbranchen, og de 
vigtigste producenter er enten udenlandskejede eller 
tiltrækker internationale investeringer .
Indonesien har ikke blot den største økonomi i Sydøst-
asien, men også en af   regionens hurtigst voksende øko-
nomier, og med en middelklasse på 150 mio . mennesker 
og islam som landets dominerende religion vokser efter-
spørgslen efter fjerkrækød støt .

Stigende fjerkræproduktion
Ligesom økonomien som helhed har fjerkræprodukti-
onen i Indonesien været ekspanderende, og ifølge det 
offentlig-private partnerskab FoodTechIndonesia, blev 

værdien af den indonesiske fjerkræproduktion anslået 
til at have en værdi på10 mia . € (ca . 75 mia . kr .) i 2015, 
hvor kyllingekød udgør ca . trefjerdedele af totalen .
Forbruget af fjerkrækød og æg pr . indbygger i Indonesi-
en er fortsat lav sammenlignet med nabolandene, hvilket 
betyder, at der er rig mulighed for, at sektoren kan eks-
pandere . Det årlige forbrug af fjerkrækød pr . indbygger 
lå på 7,36 kg i 2015, hvilket er væsentligt under Thailand 
(20 kg) og Malaysia (32 kg) .
Men sideløbende med de gode markedsmuligheder er 
der betydelige udfordringer .

Fugleinfluenza er endemisk 
Fugleinfluenza er endemisk, og selvom forskellige for-
anstaltninger er blevet foretaget for at bekæmpe syg-
dommen, herunder vaccination og forbud mod hobbybe-
sætninger i visse regioner, oplever landet fortsat mange 
tilfælde af højpatogen fugleinfluenza . Derudover er der 
stadig en stor efterspørgsel blandt Indonesiens forbru-
gere efter levende, snarere end forarbejdet, fjerkræ .
 ›››

Trods moderne integrerede fjerkrævirksomheder er der en præference for at købe levende fugle fortsat blandt Indonesiens 

forbrugere .
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Indonesiens øverste fjerkrævirksomheder
 
1. CP Indonesia
Den største slagtekyllingeproducent i Indonesien er CP 
Indonesien eller PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, 
der er en del af den thailandske kæmpekoncern Charo-
en Pokphand Group . I 2015 slagtede virksomheden 80 
mio . slagtekyllinger .
Selskabet kontrollerer 66 % af det nationale marked 
for forarbejdet kylling og deres brands inkluderer Gol-
den Fiesta, Fiesta, Champ og Okay . Virksomheden har 
også erobret 35 % af markedet for daggamle kyllinger . 
Udover at være den førende på markedet for produktion 
af slagtekyllinger, er CP Indonesien også landets største 
producent af slagtekyllingefoder .

2. Japfa Comfeed
Japfa Comfeed, der er et datterselskab af Singapo-
re-baserede Japfa Ltd, er Indonesiens næststørste 
fjerkræproducent, og de slagtede 37 mio . slagtekyllinger 
i 2014, og selskabet er en stor integreret fødevarevirk-
somhed .
Virksomheden har en markedsandel på 22 % for 
daggamle kyllinger, og udover avl og forarbejdning af 
fjerkræ, er de også aktive i fremstilling af dyrefoder og 
indenfor akvakultur . I år købte det amerikanske private 

investerings- og ejendomsinvesteringsselskab KKR & Co 
L .P . en andel på 10 % i virksomheden .

3. Sierad Produce
Med slagtning af 23 mio . fjerkræ årligt er Sierad Produ-
ce Indonesiens tredjestørste fjerkræproducent og også 
en væsentlig aktør indenfor daggamle kyllinger .
Selskabet ejer Belfoods-brandet, som omfatter pølser 
og nuggets, og investeringsgruppen Gunung Sewu .

4. Wonokoyo Group
Nummer fire er Wonokoyo Group, som har hovedkontor 
i Surabaya . Selskabet slagter 20 mio . slagtekyllinger om 
året . Wonokoyo producerer daggamle æglæggere og 
slagtekyllinger samt foder til fjerkræ og akvakultur .

5. Malindo Feedmill
Malindo Feedmill, der slagter 19,4 mio . slagtekyllinger 
om året, har hovedkontor i Cilandak, og selskabet er et 
datterselskab af Malaysias Leong Hup Holdings Bhd .
Malindo Feedmill producerer dyrefoder, daggamle for-
ældredyr, kommercielle daggamle kyllinger og slagte-
kyllinger gennem datterselskaberne PT Bibit Indonesia, 
PT Prima Fajar, PT Leong Ayamsatu Primadona og PT 
Kvalitet Indonesien .

6. Sujaya Group
Sujaya Group, som har hovedkontor i Pontianak, er den 
største vertikalt integrerede æglæggerproducent i Kali-
mantan regionen, de indonesiske territorier på Borneo . 
De slagtede 5 mio . stk . fjerkræ i 2014, og sigter mod at 
blive en af   de største producenter af fjerkræ i Indonesi-
en . Virksomheden arbejder på at udvide sin forretning 
på Java og Sumatra og har også planer om at bygge 
slagterier og farme til bedsteforældredyr, forældredyr, 
kommercielle æglæggere og slagtekyllinger .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Figur 1: De seks største slagtekyllingevirksomheder i Indonesi-

en slagter årlig 184,4 mio . slagtekyllinger . Men kun omkring en 

fjerdedel, eller 48 mio ., er produceret af indonesiske selskaber .
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HVORFOR BRASILIENS FØRENDE FJERKRÆKØD-
SELSKABER DOMINERER BRANCHEN

Af Mark Clements og 

Austin Alonso i Wat-

tAgNet .com

Fusioner, storska-
la produktion og 

udenlandske investeringer har været vejen frem 
for Brasiliens største producenter af fjerkrækød.

Som den næststørste fjerkrækødsproducent glo-
balt og verdens største fjerkrækødseksportør er 

Brasilien hjemsted for adskillige moderne og eksportorien-
terede fjerkrækødvirksomheder .
Med en tilstedeværelse på flere oversøiske markeder har 
den brasilianske fjerkrækødbranche gået fra at være stærk 
til at være stærkere, men denne vækst er ikke blot opnået 
ved at øge produktionen .
Fusioner og opkøb har resulteret i globale aktører . BRF, 
som nu menes at være verdens største fjerkrækødprodu-
cent, er resultatet af fusionen mellem Perdigao og Sadia, 
som skete i midten af 2011 . Denne konsolidering fortsæt-
ter igennem hele fjerkrækødbranchen, når små firmaer 
overtages af større spillere på markedet .
Imidlertid har Brasiliens førende fjerkrækødselskaber ikke 
blot forsøgt at få en stigende andel af deres hjemmemar-
ked . Brasiliens største fjerkrækødselskaber har søgt en 
stigende andel af eksportmarkederne, opkøbt konkurrenter 
på disse markeder for at producere kyllinger tættere på 
forbrugerne .
Denne aktivitet, både på hjemmemarkedet og i udlandet, 
forventes at intensiveres i takt med, at landets økonomiske 
krise bliver dybere, og de politiske udsigter fortsat er usta-
bile .

Markedspres på hjemmemarkedet
På deres hjemmemarked får Brasiliens fjerkrækødselska-
ber stadig mere vanskelige forhold .
Brasiliens fjerkrækødselskaber producerede 13,1 mio . tons 
kyllingekød i 2015, og dermed overtager de anden pladsen 
foran Kina og efter USA på den globale rangliste . Imidlertid 
er der ikke varslet nogen signifikant stigning i produktionen 
i 2016 .
Den første halvdel af 2016 har vist et fald i salget af fjer-
krækød på hjemmemarkedet, og mens faldet i forbruget af 
kyllingekød per indbygger sidste år syntes at være stoppet, 
tyder tal for første halvår af 2016, at forbruget falder igen .
Den brasilianske brancheorganisation Associação Brasile-

ira de Proteína Animal (ABPA) bemærker, at de brasilian-
ske fjerkræproducenter står over for den ’perfekte storm’ . 
Landets recession ramte særligt hårdt sidste år, og ABPA 
bemærker, at alle sektorer af økonomien oplever virk-
somhedslukninger og fyringer i år . Prissætningen af fjer-
krækød skal ligge inden for forbrugernes rækkevidde, og 
produktionsomkostningerne kan holdes nede ved hjælp af 
de stordriftsfordele, som større virksomheder har . De stør-
ste fjerkrækødselskabers konsolidering og investeringer 
har ikke alene givet stordriftsfordele, men det har også sat 
dem i en stærkere position til at opkøbe eventuelle mindre 
producenter, som har større problemer med at klare landets 
økonomiske og politiske vanskeligheder .

Effekten af stigende omkostninger
Brasiliens fjerkrækødproducenter bliver presset ikke kun 
på efterspørgslen, men også på forsyningssiden på grund 
af høje kornpriser . Dette betyder, at situationen for landets 
mindre producenter bliver stadig mere usikker .
Tag for eksempel tilfældet med Big Fran go . Efter et halvt 
århundrede i fjerkrækødbranchen var det blevet en betyde-
lig virksomhed, men nu selskabet en del af JBS .
Indsætninger af kyllinger i Brasilien er lavere i år, hvilket 
afspejler de negative udsigter, og flere virksomheder har 
opsagt kontrakter, reduceret antallet af rotationer og redu-
ceret kapaciteten .

Eksporten er afgørende
Den brasilianske fjerkræindustri eksporterede næsten 34 
% eller 4,3 mio . tons af deres samlede produktion sidste 
år .
En svag lokal valuta hjalp på eksporten, men på samme tid 
stod producenterne over for strejkende føderale inspektører 
og strejker indenfor transportbranchen, hvilket afskar pro-
ducenterne adgangen til eksporthavnene . Eksporten for-
ventes at stige med 8 % i år, og efterspørgslen fra Kina er 
særlig høj . Og med svækkelsen af efterspørgslen derhjem-
me, er adgangen til udenlandske markeder blevet stadig 
vigtigere for Brasiliens større fjerkrækødproducenter .
Betydningen af   disse markeder og de potentielle risici for 
at blive lukket ude har presset flere af Brasiliens centrale 
aktører til at forsøge at opretholde deres oversøiske mar-
kedsadgang ved at flytte produktionen ved opkøb af lokale 
virksomheder .
Dette giver dem en vej rundt om økonomiske handelsre-
striktioner eller kvoter, og giver dem mulighed for at udnyt-
te forbrugernes stigende efterspørgsel efter lokalt produ-
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cerede fødevarer . Derudover kan de minimere risikoen for 
at blive lukket ude på grund af udbrud af fugleinfluenza 
i hjemlandet . Et stigende antal fjerkrækødvirksomheder 
udenfor Brasilien er nu på brasilianske hænder . For eksem-
pel har JBS overtaget Pilgrims Pride i USA, sammen med 
Tyson’s fjerkrævirksomheder i Mexico og Brasilien og Moy 
Park i Europa . BRF har investeret i fødevarelogistik i Asien 
og Europa samtidig med, at de har udvidet deres fjer-
kræforretning i hele verden .

De største brasilianske fjerkrækødproducenter
1: BRF
Virksomheden, der tidligere var kendt som Brazil Foods, 
slagtede 2,56 mia . kyllinger i 2015, hvilket gør selskabet 
til den største fjerkrækødvirksomhed i verden, og en af   de 
største fødevareproducenter i verden .
Med hovedsæde i ltajai, har virksomheden udvidet deres 
globale tilstedeværelse gennem fusioner, opkøb og andre 
investeringer på hjemmemarkedet og i udlandet . De har 
også været aktive på halal markedet i flere år og har en 
specialiseret halal-division .

2: JBS
JBS, der har hovedsæde i Montenegro i Rio Grande do 
Sui, og deres fjerkræ division JBS Aves Brazil, som slagter 
1,64 mia . fugle årligt, er   Brasiliens næststørste producent 
af fjerkrækød, og JBS er en af   Brasiliens største produ-
center af andet animalsk protein .
JBS er en voksende global koncern har også erhvervet 
flere konkurrenter .
Selskabet ejer nu hovedparten af   Pilgrims Pride, den 
næststørste slagtekyllingevirksomhed i USA, samt Tyson’s 
fjerkræforretninger i Mexico og Brasilien og det lokale fjer-
kræselskab Big Frango .

3: Aurora Alimentos
På tredjepladsen ligger Aurora Alimentos, der slagter 
196,5 mio . slagtekyllinger om året .
Cooperativa Central Aurora Alimentos, som har hovedsæde 
i Chapeco, er et af   Brasiliens største industrielle konglo-

merater og ud over kyllingekød, markedsfører de svinekød, 
mælkeprodukter og foder .
Sidste år købte selskabet fjerkræforarbejdningsfabrikker 
fra kooperativet Cocari sammen med deres svinekødspro-
duktion og -forædling i Santa Catarina .

4: Copacol
på fjerdepladsen er Cooperativa agroindustri Consolata 
(Copacol), som har hovedsæde i Cafelandia, og de slagte-
de 138 mio . kyllinger sidste år . 
Koncernen omfatter fjerkræproduktion, -slagterier og -for-
arbejdning, og de har omkring 4 .600 andelshavere .
De har for nylig investeret i nye rugeri- og slagterivirksom-
heder samt køb af 50 % af aktierne i et slagteri i Parana . 
Koncernen eksporterer mere end 40 % af produktionen .

5: Ceu Axul Alimentos
Brasiliens femtestørste producent af kyllingekød er Ceu 
Azul Alimentos, der slagter 125,5 mio . kyllinger om året .
Med hovedsæde i Sorocaba, omfatter deres brands Fran-
go Santa Rita, Frango Bino og Grand Frango . I midten af   
2014 solgte Ceu Azul to af deres forarbejdningsanlæg, to 
foderstoffabrikker og tre rugerier til JBS .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnlBrasiliens største slagtekyllingeproducenter 

Udviklingen i den brasilianske eksport af kyllingekød i perioden 
2005 til 2015, hvor eksporten målt i mængde er steget med 
over 50 % .

Antallet af kyllinger som de 6 største brasilianske fjerkrækød-
virksomheder slagtede i 2014 og 2015 . Konsolideringen blandt 
de største virksomheder har gjort dem bedre rustet til at hånd-
tere lokale udfordringer .
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TEKNISK BRUG AF SMAGSSTOFFER I KOMMER-
CIELT DYREFODER
 

Af Ioannis Mavromichalis i WattAgNet .com

Smagsstoffer, der primært anven-
des til at øge foderoptagelsen, 
kan også spille en anden rolle i 
fremstillingen af   foder til unge dyr.

Smagsstoffer, der også sommetider forkert betegnes 
som aromaer, sødemidler, smagsforstærkere eller endda 
appetitvækkere, er en serie af forskellige forbindelser, 
der har til formål at øge foderoptagelsen hos sarte og 
især i unge dyr . De anvendes ofte i foder og mælkeer-
statninger til smågrise, kalve og andre unge drøvtyg-
gere, og er begyndt at komme i super prestart foderet 
til slagtekyllinger . De er ikke billige, i hvert fald ikke de 
gode, så man skal sikre sig, at de fungerer korrekt .
Ifølge smagseksperter bør en smag defineres som en 
kombination af smags- og aromaforbindelser, og når den 
er i den rette balance, vil det øge foderoptagelsen . I de 
fleste tilfælde taler vi om en proprietær formel sammen-
sat af mange sådanne forbindelser . Nogle varianter kan 
gøre foderets lugt 
attraktiv, men den 
samlede smagsef-
fekt kan være nul . 
Andre kan have den 
modsatte resultat, 
såsom et stærkt 
sødemiddel uden 
aroma overhovedet .
For det andet skal vi 
forstå, at der er en 
betydelig mængde 
af beviser, der peger 
på, at sådanne sarte 
grupper af dyr ofte 
ikke reagerer på 
smagsoplevelser . I øjeblikket er der en debat om, hvorfor 
dette sker; og nogle eksperter mener, at når foderet er 
sammensat af råvarer af højeste kvalitet, kan sådanne 
forbindelser være overflødige, men dette tager ikke høj-
de for fremkomsten af   moderne smagsprodukter . Sam-
tidig er det forståeligt, at billige varianter ofte er mindre 
potente end nogle mere kostbare konkurrerende pro-
dukter . Ikke desto mindre er diskussionen blevet set fra 
dyrets side, og forskningen fortsætter med at finjustere 
samspillet mellem tilsætningsstof og dyrene .
Når vi ser på foder fra producentens synspunkt, er vi 

ofte nødt til at acceptere ufuldkommenhed og kompro-
miser som en del af det at køre en kommerciel drift . 
Dette fortsætter på distributørens lager og slutter ikke 
før, dyret faktisk først støder på foderet . Uanset hvor 
meget man understreger ordet kvalitet, når det kom-
mer til foder til sarte dyr, gås der ofte på kompromis på 
denne parameter, selv når der gøres en indsats mod en 
sådan risiko . Desuden er foderproducenter nød til at 
acceptere det faktum, at de sælger foder til mennesker, 
og som sådan kan smag med en stærk aroma spille en 
rolle i markedsføring og brand identitet . Når man tænker 
på alt dette, er det let at antage, at smagsstoffer har en 
ekstra og anderledes rolle at spille, og det er hensigten 
med diskussionen nedenfor at identificere sådanne 
hændelser, hvor disse tilsætningsstoffer kan redde en 
forretning .

Bitterstoffer
Syntetisk methionin, en vigtig foderaminosyre, er bitre 
i smagen . Det samme kan siges om cikorie pulp, en 
naturlig kilde til funktionelle fibre . Smagen af   de fleste 

saltformer af mine-
raler og spormine-
raler, der anvendes 
i dyrefoder, smager 
heller ikke særlig 
godt . Listen af   nyt-
tige ingredienser 
med en ubehagelig 
smag er begræn-
set, men de bør 
ikke afvises som 
ubetydelige . Unge 
dyr har en klar 
afsky mod sådanne 
naturlige råvarer 
med dårlig smag . I 

sådanne tilfælde vil en anden stærk smag maskere den 
ubehagelige smag og undgå at gøre et ellers godt foder 
temmelig ubehagelig .

Partier af råvarer af dårlig kvalitet 
Ligegyldigt hvor meget fokus der er på at købe ingredi-
enser af høj kvalitet, vil det forkerte parti ende i nogle af 
de bedste foderblandinger, fordi ingen kvalitetskontrol 
er 100 % effektiv . Måske er det tilfældet med et parti 
over-forarbejdet valle, som ingen opdager er mørkere 
end normalt . Eller at det er nødvendigt at bruge en 

Gode råvarer er afgørende .
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anden leverandør af fiskemel, som indkøbs-
afdelingen udvalgte, for at kunne producere 
en uventet stor ordrer på foder . Det skal ikke 
meget til for, at sådant et ubemærket tilfælde 
kan forårsage en betydelig ændring i smagen 
eller aromaen på foderet, hvilket kan føre til 
mistet omsætning . Igen vil en smagstilsætning 
afhjælpe problemet, men på samme tid vil det 
ikke gøre det muligt for kvalitetskontrolpro-
grammet at opdage det skyldige parti . Således 
bør disse additiver anvendes som et supple-
ment til og ikke som en erstatning for et robust 
kvalitetskontrolprogram .

Ændringer i råvarer
Ernæringseksperter, i det mindste dem som føler sig 
kvalificeret nok, ændrer gerne formler for at gøre dem 
bedre, billigere eller bare mere moderne . Unge dyr synes 
at følge en anden filosofi: hvis det ikke er noget galt, 
skal det ikke ændres . Nogle gange kan det tage lidt tid 
at vænne sig til et ændret foder, især hvis det kommer 
midt i deres voksefase . En konstant smag vil helt sikkert 
hjælpe med at undgå dette problem, især når fode-
ringredienser skiftes ofte og temmelig drastisk . Der er 
også nogle, der har den opfattelse, at denne metode kan 
bruges til at hjælpe unge dyr med overgangen fra mælk 
til fast foder .

Harskning
Maskering er ikke nok til at løse problemet med 
harskning . Dyr vil i sidste ende blive forgiftet af frie 
radikaler og begynde at have symptomer, der påvirker 
deres sundhedstilstand . Inden længe vil de stoppe med 
at æde foderet . Så brug af sunde ingredienser og en 
stor respekt for foderantioxidanter er helt afgørende . 
Men der sker fejltagelser, og en harsk portion af ekstru-
derede sojabønner eller en tank af olie uden antioxidan-
ter vil blive anvendt uden, at det bliver bemærket . Eller 
det tager så lang tid at identificere og løse problemet, at 
foderet er nået ud til dyrene . Det ville være en skam, at 
en ærgerlig fejltagelse skal forstyrre et årelangt forhold 
til kunderne og reducere foderoptagelsen hos dyrene . 
Igen, meget harske foderblandinger kan ikke reddes; 
her diskuterer vi muligheden for at arbejde med et dårligt 
parti af en enkelt ingrediens, der bidrager en lille smule 
til hele fodersammensætningen . I sådanne tilfælde vil 
man ved hjælp af et smagsstof kunne holde både forret-
ningen og dyrene i gang, indtil problemet er løst .

Brand anerkendelse
Jeg husker en meget vellykket produktlinje baseret på 
jordbærsmag . Det var en simpel foderblanding, men på 
grund af denne unikke smag, havde det opnået legenda-
risk berømmelse . Det er en skam, at denne geniale linje 

af produkter blev stoppet på grund af interne problemer 
i virksomheden . Men det viste mig betydningen af et   
brands identitet sammen med sine produkter . Og, selv-
følgelig, alle lugter til en pose frisk åbnet specialfoder! 
Det samme kan siges om farve, indtil et vist punkt, nogle 
bruger kunstige eller naturlige farvestoffer for at holde 
farven på foderet konstant, men det er en helt anden 
historie .

Nye produkter
Uanset om du starter en helt ny linje af produkter eller 
en revideret én, kan det at have en ny smag skubbe 
tingene i den rigtige retning af at forbedre det nye ima-
ge, som kunderne har . Som min første manager sagde, 
mennesker sælger til mennesker, og markedsføring er 
lige så vigtig som alt andet for at lave et kvalitetsprodukt . 
Det eneste problem her er at finde den nye smag . Hel-
digvis er nogle af producenterne positivt indstillet for at 
arbejde sammen med dig for at opnå dette . Og hvorfor 
ikke? Hvis du er en stor kunde, kan du have din egen 
eksklusive smag .

Det er et værktøj, ikke en metode
Som tidligere nævnt skal smagsstoffer bruges for at sik-
re og ikke for at erstatte et godt kvalitetskontrolprogram, 
når noget ikke bliver opdaget . I det lange løb vil dyrene 
bemærke det, smag eller ej, og når de stopper med at 
æde, vil kunderne også bemærke det .

Personlige erfaringer
Jeg må indrømme, at jeg hører til den førnævnte gruppe 
af skeptikere, når det kommer til at forstå den måde, 
som smag påvirker de kommercielt opdrættede dyrs 
måde at æde på . Denne forståelse er baseret på nu 
temmelig gamle, men offentliggjorte, data . Nye smags-
produkter bliver produceret, og med henblik herpå vil jeg 
opfordre smagsproducenterne til at offentliggøre deres 
nye data i peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

Dyr interagerer ligesom mennesker på foderaroma og –smag .
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FORBRUGERE DRIVER NYE TENDENSER  
I KALKUNPRODUKTIONEN

Af Glenneis Kriel, i ThePoultrySite i juni 

2016

USA producerer næsten halvdelen 
af   verdens kalkunkød. Her fortæl-
ler Joel Brandenberger, præsident 

for National Turkey Federation, om de nyeste ten-
denser, der påvirker amerikansk kalkunproduktion.

Sidste års udbrud af højpatogen fugleinfluenza i USA har 
haft en betydelig indvirkning på regionens kalkunbran-
che . Alligevel er det ikke sygdomme men forbrugerene, 
der er den største udfordring for den amerikanske kal-
kunbranche .

Joel Brandenberger forklarer, at 
kalkuner generelt produceres på en 
meget miljømæssigt ansvarlig måde: 
”Kalkuner går frit i store stalde, de fod-
res med et naturligt foder bestående 
af majs og sojabønner, de får medicin 

under tilsyn af dyrlæger, og de er fremavlet til at produce-
re mere kød under moderne landbrugsforhold, og dermed 
bruges der mindre jord og andre ressourcer .”
De fleste forbrugere er imidlertid uvidende om dette . 
”Afstandtagen mellem forbrugerne og den måde, som 
kalkuner produceres og forarbejdes på, har skabt mulig-
hed for dyreværnsaktivister til at påvirke og forvirre for-
brugerne .
”Dette har til gengæld en indvirkning på de enkelte for-
brugeres og det offentliges indkøb” siger Brandenberger .

Inddragelse af forbrugere
Branchen hilste denne nye interesse for, hvordan maden 
bliver produceret, velkommen ved af vise deres produkti-
on frem .
Blandt deres tiltag er en video med en rundtur på en 
kalkunfarm og på et kalkunslagteri, som præsenteres af 
dyrevelfærdseksperten Dr . Temple Grandin .
I videoen kommer Grandin ind på forskellige forbrugernes 
bekymringer og misforståelser om produktionen ved at 
interagere med en flok på 1 .500 kalkuner, der går frit i 
et klimakontrolleret kalkunhus med en længde som en 
fodboldbane .
Når kalkuner er klar til slagtning bliver de uden stress via 
et transportbånd læsset i lastbiler og kørt til slagteriet . 
Processen virker lige så naturligt, som når forbrugere 
tager rulletrappen i et indkøbscenter .

På slagteriet bliver kalkuner humant bedøvet, før de 
slagtes og opskæres under opsyn af myndighedernes 
inspektører, der sikrer, at det sker på en sikker og for-
svarlig måde .
Branchen har også demonstreret den mindre miljøpåvirk-
ning, der er ved opdræt i lukkede og beskyttede stald-
systemer, og at træspåner som strøelse kan genbruges 
som en værdifuld næringsrig gødning .
Brandenberger siger, at branchen vil imødegå forbruger-
nes bekymringer gennem løbende innovation med tekno-
logi og management for at give mere effektiv håndtering 
af kalkunerne fra farmen til slagteriet .
”Producenterne fokuserer på at have nogle opdræts-
betingelser, hvor dyrene trives på et foder af majs og 
sojabønner i lukkede staldsystemer, hvor kalkunerne frit 
kan gå rundt, og hvor de konstant har adgang til foder og 
vand . Sunde, velnærede kalkuner producerer sundt kød 
af høj kvalitet .”

Antimikrobiel resistens
Branchen er også aktivt involveret i kampen mod anti-
biotikaresistens . Brandenberger peger på, at branchen 
strengt overholder alle føderale love, der skal sikre, at 
antibiotika og al medicin i kalkunproduktionen anvendes 
sikkert og effektivt: ”Vi håber bare, at man i humanme-
dicinen vil gøre det samme, for den føderale regering 
erkender, at antibiotikaresistente bakterier oftest findes 
på hospitaler, hvor antibiotika kan være over-ordineret .”
For at bakke op om farmernes indsats, viste en rapport 
fra National Antimicrobial Resistance Monitoring System 
under Food and Drug Administration (FDA), som blev 
udgivet tidligere på året, at forekomsten af   salmonella 
i fjerkræ, som sælges i detailleddet, var på det laveste 
niveau siden FDA begyndte at teste for fjorten år siden .
I kalkunfars er forekomsten af   Salmonella faldet fra et 
toppunkt på 19 % i 2008 til 6 % i 2014 .
Rapporten fandt ingen resistens i fjerkræ- eller oksekød 
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overfor kritisk vigtige fluoroquinoloner, som ciprofloxacin .
Salmonellaresistens over for antibiotikummet ceftriaxon, 
der er et vigtigt antibiotikum, som anvendes til behandling 
af alvorligt syge patienter, er også faldet i kalkuner fra 7 
% i 2014 isolater til 4 % i 2015 isolater . Dette er en 80 
% nedgang siden 2011, hvor resistensen var på sit høje-
ste med 22 % .
Multiresistens hos salmonella i kalkun- og kyllingekød 
fortsatte også med at falde - fra henholdsvis 45 % og 50 
% til 20 % og 36 % i juni 2015 .

Foderforsyninger
Brandenberger ser ikke klimaforandringerne som en 
stor trussel mod den amerikanske kalkunbranche, fordi 
moderne produktionssystemer skærmer kalkuner fra 
næsten alle vejrrelaterede fænomener .
Effektivitetsgevinsterne i USA omfatter også meget kon-
kurrencedygtige energipriser, så det er usandsynligt, at 
produktionen vil flytte til lande med mere gunstige klima-
tiske betingelser for kalkunproduktion .

Iblanding af   biobrændstoffer i brændstof i USA har haft 
en betydelig indvirkning på foderpriserne .
”Næsten halvdelen af   majshøsten bliver omdirigeret til 
ethanolproduktion, fordi regeringen ønsker, at majs-et-
hanol skal blandes i benzinen, hvilket medfører en bety-
delig volatilitet i priser og tilgængelighed af foder . Det 
så vi specielt i 2012, da USA blev ramt af en stor tørke” 
siger Brandenberger .
Han tilføjer, at regeringen krav bliver sat på forskellige 
niveauer hvert år, og i de seneste år har myndigheder-
ne undladt at holde deres deadline for offentliggørelse 
af blandingsniveauet, og de har sat et andet niveau for 
iblanding af ethanol, end de tidligere havde antydet .
”Denne usikkerhed med hensyn til en betydelig del af 
vores foderforsyning er forstyrrende for fjerkræ- og hus-
dyrproducenter, der forsøger at regne ud, hvad udbuddet 
og omkostningerne vil være for denne væsentlige del af 
deres produktion” sagde Brandenberger .

jnl

Virkningen af   fugleinfluenza på produktion
Udbruddene af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) sidste år ramte lidt mere end 7 mio . kalkuner, hvilket var ca . 
3,5 % af den samlede kalkunbestand . Alligevel ser Brandenberger sagen som en succeshistorie for biosikker-
heden: ”Selv om virusset har nogle ekstremt unikke egenskaber, der hjælper med en hurtig spredningen, var 
mere end 96 % af kalkunbestanden upåvirket af udbruddene .”
Han indrømmer, at udbruddene alligevel gav en mulighed for at revurdere og udvikle nye strategier for forebyg-
gelse af sygdomme .

Forbedret biosikkerhed
Et par konkrete eksempler på disse nye strategier er: 
 – skift af arbejdstøj inden man går ind i en stald
 – adskillelse af udendørs fodtøj og fodtøj, der benyttes i stalden 
 – overdækning af fodersiloer indeholdende majs og sojabønner 
 – separate adgangsveje for fremmede lastbiler, der kommer med foder og andre varer, og derefter omlæsning 

til egne køretøjer, der kan køre leverancerne til staldene
 – ændring af vinklen på indsugningsventilerne, hvis de er på vindsiden af staldene

Et udbrud i 2016
I år har der indtil nu kun været et udbrud af HPAI på en kalkunfarm, mens der også var udbrud af lavpatogen 
fugleinfluenza (LPAI) på otte nærliggende farme og på en farm med æglæggere . Brandenberger påpeger, at 
alle fuglene på disse bedrifter blev aflivet som en forebyggende foranstaltning mod HPAI .

Vaccination bør være en mulighed
Brandenberger siger, at National Turkey Federation støtter muligheden for vaccination mod fugleinfluenza som 
et af de mange værktøjer, der skal være til rådighed til at udrydde virusset . Vaccination ville dog have en indvirk-
ning på eksporten, fordi mange lande vil bruge vaccination som et påskud til at erklære HPAI ’endemisk’ i USA .
”Sådanne erklæringer vil være baseret på en forældet opfattelse af vaccination . Moderne vacciner har den tek-
niske mulighed for at skelne mellem smittede og vaccinerede dyr, og det beviser overfor handelspartnere, at 
fjerkræ er blevet vaccineret og er uden virus .”
”Gennem denne mulighed for at skelne, vil dyrene ikke teste positiv for HPAI-virus, blot fordi de er blevet vacci-
neret” siger Brandenberger .
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HVORDAN MAN KAN REDUCERE ANTIBIOTIKA- 
RESISTENS PÅ FJERKRÆBEDRIFTER

Nataliya Roth, teknisk chef hos BIOMIN, i 

Poultry International i september 2016

Korrekt drift, biosikkerhed og 
anvendelse af nye foderingredien-
ser kan hjælpe med til at reducere 

niveauet af antibiotikaresistens på fjerkræbedrif-
ter.

Selv om mere end 30 lande allerede har forbudt antibio-
tiske vækstfremmere i fjerkræproduktionen, gives antibi-
otika i mange dele af verden generelt til hele flokken for 
at forebygge sygdomsudbrud, til sygdomsbehandling og 
som vækstfremmere .
Men der er et stigende pres på fjerkræ- og andre hus-
dyrproducenter for at ændre deres praksis, da antibio-
tikaresistens har vist sig at være en af   de største farer 
imod folkesundheden i det 21 . århundrede .
Ifølge tænketank RAND Corporation vil mangel på 
bekæmpelse af antimikrobiel resistens betyde, at ver-
dens befolkning kan være mellem 11 mio . og 44 mio . 
lavere i 2050, end den ellers ville have været .
Mens en fuldstændig eliminering af antibiotikaresistens 
er usandsynlig, kan den samlede resistens mindskes .

Vigtige strategier
Når fjerkræ har en sygdom, som kræver behandling med 
antibiotika, skal de behandles med antibiotika, og det er 
noget, der ikke kan ændres .
Men hvad der kan ændres, er brugen af   antibiotika som 
vækstfremmere og sygdomsforebygger, som kan erstat-

tes af godt management, øget biosikkerhed og anven-
delsen af   nye foderingredienser .
Biosikkerhed indeholder en række foranstaltninger til at 
forebygge indførsel af smitsomme sygdomme og til at 
minimere forekomsten og spredningen af   sygdomme i 
fjerkræbesætninger .
Management på fjerkræfarmen - herunder flytning af 
fugle mellem produktionsområderne, check af menne-
sker og andre dyr, som kommer ind på farmen, samt en 
korrekt behandling af udstyr, køretøjer, luft, foder- og 
vandforsyning - alt skal nøje overvåges . Der er flere 
professionelle management- og biosikkerhedsguider til 
rådighed, der kan hjælpe med dette .
Hvad angår ernæring, har en nylig metaanalyse af fod-
ringsforsøg med fjerkræ vist, at nogle nye fodertilsæt-

Figur 1: Brugen af antibiotika i husdyrproduktionen i USA, Kina 

og EU . (Kilde: ECDC/EFSA/EMA 2015, USDA 2015, Boeckel 

et al 2015) .

Figur 3: Udviklingen i procent antibiotikaresistente E .coli i hold-

landske slagtekyllinger . (Tallene i parentes er antal undersøgte 

E .coli isolater) .

Figur 2: Udviklingen i brugen af antibiotika i den hollandske 

slagtekyllingeproduktion fra 2004 til 2014 . (Kilde MARAN) .
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ningsstoffer har givet gode resultater, hvis ikke bedre, 
end antibiotiske vækstfremmere .

Brugen af antibiotika giver øget resistens
I betragtning af sammenhængen mellem antibiotikare-
sistens og brugen af antibiotika er det værd at overveje, 
hvor udbredt brugen af antibiotika er i kødproduktionen .
På globalt plan blev der brugt omkring 63 .151 tons anti-
biotika i husdyrproduktion i 2010, men da der mangler 
overvågningsprogrammer i mange lande, er det sande 
tal fortsat ukendt .
I Kina, hvor for eksempel brugen af coccidiostater er 
udbredt, brugte fjerkræbranchen omkring 4 .500 tons 
antibiotika i 2012 .
 USDA rapporterede, at i 2011modtog 48 % af slag-
tekyllinger i USA antimikrobielle stoffer til sygdomsbe-
handling, mens 20-52 % modtog antimikrobielle stoffer 
af ikke-terapeutiske grunde .

Hollandsk resistens reduktion
Sagen om slagtekyllingeproduktionen i Holland er lære-
rigt til at demonstrere, at antibiotikaresistens kan redu-
ceres ved lavere forbrug af antibiotika .
De seneste data fra overvågning af antimikrobiel resi-
stens og forbruget af antibiotika til dyr (MARAN) viser, at 
brugen af   antibiotika i slagtekyllingeproduktionen er fal-
det siden 2008 . Dette fald falder sammen med et lavere 
niveau af antibiotikaresistens i almindelige Escherichia 
coli bakterier i slagtekyllinger, hvor E . coli betragtes som 
en indikatorbakterie til detektion af resistens .
Den hollandske undersøgelse giver et eksempel til andre 
fjerkræproducenter, der viser, at bekæmpelse af anti-
biotikaresistens ved at reducere brugen af   antibiotika 
giver en måde til at bevare effekten af   lægemidlerne til 
sygdomsbehandling .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Terrena investerer 150 mio. € i fjerkræo-
perationer
Det french landbrugskooperativ Terrena har planer om at 
investere 150 mio . € (godt 1,1 mia . kr .) i deres fjerkræ-
division i løbet af de næste tre år .
Blandt projekterne er genopbygningen af et slagteri i 
Ancenis - et projekt til en værdi af 40 mio . € (næsten 
300 mio . kr .) . Ifølge en rapport fra Just-Food, vil Koope-
rativet også investere i deres forsknings- og udviklings-
aktiviteter med særligt fokus på eksport .
"Vi ønsker at opbygge en fjerkræforretning baseret på 
innovation og høj værdi, kvalitet og en, der er i stand til 
at forsvare de franske fjerkræproducenternes markeds-
andel på de europæiske og internationale markeder" 
sagde Terrena’s præsident Hubert Garaud .
Terrena er ifølge WATTAgNet Top Poultry Companies 
Databaser Frankrigs næststørste fjerkræ-selskab, efter 
at have slagtet 130 mio . fugle i 2015 . Kooperativet har 
i en nylig partnerskab med Sofiproteol afsluttet købet af 
aktiverne i Groupe Doux, der var et presset fjerkræsel-
skab . Terrena ejer 52,5 % af Groupe Doux aktier .
Terrena er involveret i slagtekyllinger, kalkuner, gæs og 
ægproduktion .

WattAgNet .com / jnl

BRF erhverver aktiemajoriteten i malay-
sisk forarbejdningsvirksomhed
Brasilianske BRF har indgået en aftale med FFM Ber-
had om at erhverve aktiemajoriteten i det malaysiske 

selskab FFM Further Processing (FFP) .
Ifølge en børsmeddelelse fra den 9 . september vil BRF, 
gennem sit datterselskab BRF Foods GmbH, investere 
omkring 16 mio . $ (ca . 110 mio . kr .) i forarbejdningssel-
skabet, der har hovedsæde i Malaysia .
Når handlen er gennemført vil BRF have 70 % af akti-
erne i FFP, mens FFM Berhad vil beholde de resterende 
30 % . FFM Berhad er et datterselskab af PPB Group 
Berhad, en malaysisk konglomerat, som opererer inden-
for forskellige forretningsområder i Sydøstasien . Disse 
forretningsområder omfatter korn, agroindustri og for-
brugerprodukter .
Med hovedkvarter i Brasilien er BRF en diversificeret 
kød-, fjerkræ- og fødevarevirksomhed, og BRF er iføl-
ge WATTAgNet Top Poultry Companies Database det 
næststørste slagtekyllingeselskab i verden, efter den 
Brasilien-baserede rival JBS . BRF er også verdens fem-
testørste svineproducent .
Den planlagte overtagelse er i tråd med BRF’s strategi 
om at vokse internationalt . Ifølge børsmeddelelsen fra 
BRF vil overtagelsen styrke deres tilstedeværelse i både 
Sydøstasien og på de muslimske markeder .
Blandt BRF’s de seneste internationale opkøb er Ali-
mentos Calchaqui Productos i Argentina, Eclipse Hol-
ding Cooperatief i Holland, Golden Foods Siam i Thai-
land, og Universal Meats i Storbritannien .

WattAgNet .com  / jnl
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Vælgerne i Oklahoma siger nej til  
'Right to Farm' 

Vælgerne i Oklahoma forkastede 
ved en afstemning forslaget ’Right to 
Farm’ . Mere end 60 % af de afgivne 
stemmer var imod .

Spørgsmålet opfordrede til en forfatningsændring, der 
ville have forbudt ny regulering af landbruget og kvæg-
drift i Oklahoma, medmindre det stred imod ’statens 
vitale interesser’ rapporterer NewsOK .
Oklahoma Farm Bureau (OFB) var blandt tilhængerne af 
den foreslåede ændring, også kendt som Question 777 .
"Selvom vi er skuffede over dagens afstemning, vil vi 
ikke vakle i vores arbejde med at sikre, at vores land-
mænd og ranchers kan fortsætte med at fungere uden 
frygt fra eksterne interessegrupper og give forbrugerne 
et valg, når de køber ind . Det har altid været opga-
ven for OFB, og vi vil fortsætte med dette" siger Tom 
Buchanan, præsident for OFB .
En af foranstaltningen største modstandere var en grup-
pe kaldet Oklahoma Stewardship Council, som erklæ-
rede, at forslaget var en trussel mod Oklahoma . "Vi er 
nødt til at gå imod virksomhedernes interesser og uden-
landske selskaber far at sikre, at borgerne i Oklahoma 
har en rimelig chance for at bestemme, hvad der sker 
på vores statens jorder" sagde gruppen i kampagnema-
teriale . "Vi kan ikke lade virksomhederne bruger ’Rihgt 
to Farm’ som en undskyldning for at skade vores land, 
svække vores stats traditionelle landbrugsstandarder og 
fjerne vores evne til at beskytte vores land, vores dyr og 
vores miljø ."
Oklahoma Stewardship Council omfatter deltagere fra 
forskellige dyreværns- og miljøgrupper .

WattAgNet .com / jnl

Forslag til USDA: Brug CRAU certificeret 
kyllinger i skolerne
School Food Focus (SFF) har indgået et samarbejde 
med Natural Resources Defense Council om at rundsen-

de et forslag, der beder den amerikanske landbrugsmini-
ster Tom Vilsack om at udvide USDA Foods Program til 
at tilbyde kyllinger opdrættett uden den rutinemæssige 
brug af medicinsk vigtige antibiotika .
School Food Focus, som skabte Certified Responsible 
Antibiotic Use (CRAU) standarden for at erstatte kon-
ventionelt producerede kyllinger med den formål at styr-
ke skolernes magt til at købe fjerkræprodukter . Som de 
synes, er sundere .
For at en fjerkræproducents produkter kan få CRAU 
mærket, skal producenterne overholde syv grundlæg-
gende regler for at begrænse brugen af antibiotika:
1 . Ingen brug af antibiotika før udrugningen
2 .  Antibiotika med analoger i humanmedicin kan kun 

bruges terapeutisk som defineret af CRAU
3 .  under CRAU betyder ’terapeutisk brug’ antibiotika 

med analoger til humane lægemidler
4 .  Hvis der anvendes antibiotika terapeutisk, som defi-

neret af CRAU, skal registreringer af diagnosticering, 
behandling og resultaterne opbevares til kontrol af 
autitørerne

5 .  Ikke-terapeutisk anvendelse af antibiotika med analo-
ger i human medicin er ikke tilladt

6 .  Brug af lægemidler med nogen analoger i human 
medicin er tilladt . Disse tilladte veterinære lægemid-
ler har intet slægtskab med humane lægemidler og 
anvendes ikke i behandling af sygdom hos menne-
sker

7 .  Et foder, der indeholder en veterinær foder direktiv 
(VFD) kan kun bruges til dyr ved eller på en lovlig 
VFD udstedt af en autoriseret dyrlæge i dyrlægens 
faglige praksis og inden for rammerne af et gyldigt 
dyrlæge-klient samarbejde  .

"Mange skoler køber kylling gennem USDA Foods pro-
grammet, da det er en måde, hvorpå de kan få pengene 
til at række længere" siger SFF . "Men ingen CRAU 
kylling er i øjeblikket tilgængelige gennem programmet . 
Dette er grunden til SFF har sluttet sig til Nationale 
Resources Defense Council for at opfordre USDA til at 
gøre CRAU kyllinger tilgængelige for skolerne via USDA 
Foods programmet . Dette ville ikke kun gøre CRAU fjer-
kræ tilgængeligt for mange flere skoler i hele vores land, 
men det ville have en betydelig indvirkning på at hjælpe 
med at bekæmpe de voksende trusler mod folkesundhe-
den fra antibiotikaresistente bakterier på landsplan ."

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2016


