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Tyson dyrlæge deler erfaringer med 
produktion af antibiotikafri slagtekyllinger
Produktion af salmonellafrie (ABF) kyllinger uden antibi-
otika er en delikat affære - lidt ligesom at bage en kage, 
siger Scott Gustin, DVM, direktør for de veterinære 
tjenester hos Tyson . Du er nødt til at starte 
med råvarer af høj kvalitet og være meget 
opmærksom på detaljerne .
"Alle dine ingredienser går ind rugeriet - 
det er din røreskål" siger han . "Hvis du 
får dårlige ingredienser ind, så går det 
ud til alle fjerkræbesætninger ."
Derfor begynder overvågning af salmo-
nella på rugeriet . "Vi ønsker at forebygge 
vertikal overførsel . Vi ønsker at vide hvilke 
serotyper, der er derude og derefter gå 
på jagt efter dem, man finder 
problematiske i en produktio-
nen" siger Gustin til Poultry 
Health Today .
Når fuglene først er i 
producenterne stalde, 
skifter opmærksomheden 
til tarmsundhed . Nekrotisk 
enteritis (NE) topper listen for 
dødelighed i ABF flokke, siger 
Gustin . Coccidiose spiller en stor 
rolle i sværhedsgraden af NE og kræver 
konstant management .
"Hver bedrift og program har specifik-
ke faktorer, der påvirker coccidio-
se-niveauet, herunder 
belægningsgraden 
- plus der er en sæson-
bestemt komponent også" 
forklarer Gustin . "Nogle gange skaber det bare nye 
problemer, hvis man har ryddet godt op efter det foregå-
ende hold ."
I ABF produktion, må den ansvarlige for bedriften se 
nøje på hele programmet, herunder foder, foderskift, 
foderingredienser og alternative produkter .
For eksempel bør man i startfoderet fokusere på lavere 
proteinniveauer af letfordøjelige ingredienser . Ifølge 
Gustin, bør man som en vigtig del af ABF-programmet 
undgå foderskift i højsæsonen for coccidialoocyster pro-

duktionen fra dag 17 og 28 . "Vi er nødt til at fodre med 
letfordøjelige ingredienser og færre svært fordøjelige 
biprodukter" sagde han, "men det betyder ikke nødven-
digvis, at vi er nødt til at bruge et foder udelukkende 
baseret på vegetabilske ingredienser . Jeg tror, vi stadig 
kan bruge animalske proteiner af høj kvalitet ."
Håndtering af tarm sundhed - gennem foderet - er en 
vigtig faktor i at holde fuglene sunde i ABF produk-
tionen . "Vi har været nødt til at se på produkter, der 
hjælper med til at opretholde tarmsundheden" forklarer 
han . Alternative produkter fokuseret på tarm sundhed 
omfatter probiotika, præbiotika, fytogener, organiske 
syrer og æteriske olier .

Mens Gustin der ikke nogen nye sygdomme, 
der dukker op i ABF produktionen . Han 

indrømmer, at ionophorer - en klas-
se af antibiotika, der bruges 

til at forhindre coccidiose 
– dækkede over nogle sund-
hedsmæssige problemer, 
som producenterne troede 
var under kontrol .
Mens kassationsniveauer-
ne er ens for konventionel 

og ABF produktion, skal 
man på grund af det vegetabil-

ske foder og den fugtige strøelse 
holde mere øje med trædepuderne, 

siger han .
"På den levende side af fjerkræpro-

duktionen er vi altid på udkig efter 
tiltag, der får kassatio-
nerne til at falde" sagde 
han . "Vi er afhængige 

af vores producenter og 
andre rådgivere for at identificere og implementere disse 
nye programmer ."
Under den antibiotikafri produktion ligger det etiske 
dilemma om fuglenes velfærd . "Som dyrlæger må vi 
fastsætte tærskelværdier for palliativ pleje, herunder 
brug af antibiotika baseret på, hvad der er bedst for 
fuglene, og så må vi holde os til disse tærskler" saiger 
Gustin .
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SÅDAN KONTROLLERER DANSKERNE  
SALMONELLA I ÆG

Af Mark Clements, Poultry International

Salmonella i danske konsumæg er 
så tæt på nul som muligt, det er et 
resultat af langvarige partnerska-
ber og hyppig testning.

Danmark har et af de laveste niveauer af salmonella i 
konsumæg i Europa . Alle EU-medlemslande skal anven-
de Salmonella kontrolprogrammer, men Danmark har 
gennemført en testprogram, der er strengere end de 
europæiske krav . Landets ægproducenter og forbrugere 
har set fordelene .

Fra begyndelsen
Salmonellakontrol i Danmark dateres tilbage til mindst 
1980’erne, men de var ikke altid succesfulde . Mellem 
1980 og 1997 skete der en femdobling i humane infek-
tioner ifølge tal fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, og man mener, at kun 5 til 10 % af humane 
infektioner blev registreret .
Denne stigning i humane tilfælde af salmonellose fik 
regeringen til at handle og indføre et program, hvorunder 
reduktionsmål blev fastsat for smittede flokke, efterfulgt 
af rullende reduktionsmål .
Danmark har en overvågnings og elimineringsstrategi 
top-down, hvorunder inficerede flokke fjernes ved tvun-
gen nedslagning, eller potentielt inficerede æg bliver 
sendt til varmebehandling .
Siden lanceringen af   programmet er forekomsten af   
inficerede flokke blevet reduceret fra mere end 20 % til 
mindre end 0,5 % . Man kan holde dette niveau så lavt 
gennem regelmæssig prøveudtagning og en række fore-
byggende foranstaltninger .

Salmonellakontrolprogrammet
Danmarks salmonellakontrolprogram omfatter serologi-
ske og bakteriologiske analyser og tests for alle seroty-
per .
• Alle forældredyr testes hver uge
• Alle opdrætsflokke testes tre gange i opdrætsperio-

den ved hjælp af forskellige analyser
• Alle konsumægsflokke testes bakteriologisk hver 

anden uge med to par sokkeprøver
Når det drejer sig om forældredyr eller æglæggerflokker, 
så bliver flokken fjernet fra produktionen, hvis den kon-
stateres positiv for Salmonella Enteritidis, S . Typhimuri-
um, S . Hadar, S . Virchow eller S . Infantis .
Fornyet prøvetagning skal udføres, hvis test afslører 
andre stammer af Salmonella .

Omfattende forebyggelse
Danmarks myndigheder og ægproducenter tager i høj 
grad ansvar for produktionen .
Mens prøvetagning vil opdage enhver stigning i infek-
tion niveauer, hvis de opstår, er mange forebyggende 
foranstaltninger også i kraft for at sikre, at dette ikke 
sker, selv om der hverken anvendes vaccination eller 
antibiotika .
Landet har importrestriktioner på daggamle kyllinger, og 
farme skal rengøres og desinficeres før ankomsten af   
nye flokke .
Hvis en farm har persisterende salmonella eller bliver 
inficeret igen, bliver der er udført varme- og dampdesin-
fektion og en task force kan hjælpe med rådgivning og 
anbefalinger omkring management på farmen .
Alt fjerkræfoder skal varmebehandles til mindst 81o C .
HACCP og forskellige regelsæt er på plads i alle pro-
duktionssektorer indenfor ægbranchen .

Forskellige fordele
De oprindelige salmonellakontrolprogrammer blev udar-
bejdet af den danske regering og ægbranchen i samar-

Figur 1: Antallet af salmonellasmittede æglæggerflokke i Dan-

mark er faldet støt, og infektionsniveauet i æg er så tæt på nul 

som muligt .

Risikoen for salmonella fra danske æg meget tæt på 0 .
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bejde med andre interessenter .
I første omgang blev offentlige midler 
stillet til rådighed for nedslagning af 
inficerede flokke, fordi regeringen 
hurtigt ville bringe antallet af inficerede 
flokke til under 5 % . Imidlertid har alle 

omkostninger ved programmet blevet dækket af bran-
chen siden 2002 .
Mie Nielsen Blorn, chefkonsulent for fødevaresikker-
hed og veterinære spørgsmål hos Landbrug & Fødeva-
rer, konstaterer, at programmet har resulteret i forskelli-
ge fordele .
Antallet af humane tilfællde af salmonellose, der kan 
henføres til danske æg, er nu meget lavt, hvilket betyder, 
at eventuel sygdom eller dødsfald er blevet forhindret . 
Derudover har landet sikret sig særstatus i EU, hvilket 
gør det muligt at afvise import af æg, der ikke kontrol-
leret efter et EU-godkendt salmonellakontrolprogram . 
Landets høje salmonellastatus har sat den danske 
ægbranche i en fremragende position, når det handler 
om eksport .
I Danmark kører lignende programmer til bekæmpelse af 
salmonella i slagtekyllinge- og svinebranchen . jnl

Mie Nielsen Blom ved siden af sin poster, der ved World 

Poultry Conference i Beijing i september 2016 fik så stor 

international opmærksomhed, at det blev til en artikel i 

Poultry International .

Brasilien eksporterer mere kyllinge-  
og svinekød end sidste år
Ifølge de seneste tal fra Associação Brasileira de Pro-
teína Animal (ABPA) var eksporten af svinekød fra 
Brasilien for de første 10 måneder af 2016 næsten 40 
% højere end på samme tidspunkt sidste år, mens eks-
porten af kyllingekød steg med 5 % .
I oktober måned eksporterede Brasilien 314 .500 tons 
kyllingekød - både råt og forarbejdet - eller 4,5 % 
mindre end i samme måned i 2015 . I værdi var det lige 
under 510 mio . $ (ca . 3,56 mia . kr .) hvilket var 2,2 % 
lavere end i samme måned for et år siden .
Ifølge Ricardo Santin, ABPA’s vicepræsident for mar-
kederne, var den væsentligste årsag til reduktionen, 
at Japan har købt meget mere kylling end normalt fra 
Brasilien i den foregående måned og derfor reducerede 
importen i oktober
Francisco Turra, adm . direktør i ABPA, at medvirkende 
faktorer var en suspension af salget til Kina fra fem 
brasilianske fjerkræforarbejdningsanlæg på grund af 
dokumentationsproblemer, og et stop for handelen med 
Venezuela, som importerede mere end 10 .000 tons i 

oktober sidste år . På trods af den lavere eksport i okto-
ber nåede eksporten i årets første 10 måneder op på 
3,693 mio . tons eller 5 % mere end i samme periode 
sidste år . Værdien af eksporten i fremmed valuta faldt 
med 3,6 % i forhold til 2015 til næsten 5,75 mia . $ (ca . 
40,1 mia . kr .) . I lokal valuta steg værdien af eksporten 
med godt 3,8 % til 20,050 mia . BRL .
I oktober eksporterede Brasilien 53 .200 tons fersk 
svinekød eller 21 % mere end sidste år . Værdien af 
eksporten målt i fremmed valuta var 23 % højere eller 
133,1 mio . $ (ca . 223,7 mio . kr .) . Målt i lokal valuta steg 
eksporten af svinekød med 1 % til 424 mio . BRL .
Rui Eduardo Saldanha Vargas, ABPA tekniske vice-
præsident, forklarer denne vækst med øget handel med 
Hong Kong, Argentina og Uruguay,
Eksporten af brasiliansk svinekød i de første 10 måneder 
af 2016 nåede op på 527 .300 tons, hvilket er næsten 
39 % mere ned i samme periode i 2015 . I værdi steg 
eksporten med 12,8 % målt i dollars og 18,6 % målt i 
brasilianske realer .

WattAgNet .com / jnl
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ESTLANDS STØRSTE SLAGTEKYLLINGE-  
OG ÆGVIRKSOMHEDER

Af Jackie Linden, WattAgNet .com

Slagtekyllinger
Ifølge USDA Foreign Agricul-
tural service (FAS) er Tallegg 

Estlands største slagtekyllingeprodu-
cent . Selskabet har seks slagtekyllin-
gefarme, et rugeri og fire rugeægs-
farme tæt på hovedstaden, Tallinn, og 

en ny farm med en kapacitet på 224 .000 slagtekyllinger 
i West Viru, som kom i produktion i 2013 . Den øgede 
produktion støtter investeringen i et nyt forarbejdnings-
anlæg i Tabuasalu, som er en del af Finland-baserede 
HKScan Corporation . Dette anlæg har en kapacitet på 
20 .000 tons om året af Tallegg friske kyllingeprodukter, 
røgede fjerkræprodukter, marinerede og ovnklare pro-
dukter bestemt til alle de baltiske markeder .

Inden for den sidste måned, har HKScan indledt en 
intern undersøgelse i sin baltiske virksomhed, som er 
baseret i Estland . Formålet med undersøgelsen er at sik-
re, at principperne for god selskabsledelse og virksom-
hedens Code of Conduct er blevet fulgt .

Æg
Ifølge FAS er Dava Foods den førende 
ægvirksomhed i Estland . Under navnet 
Scanegg leveres æg og ægprodukter til 

hjemmemarkedet, og der er også voksende eksport til 
Letland og Litauen . Virksomheden har en farm med op 
til 330 .000 høner tæt på Tallinn, og producerer 7 .500 
tons æg og ægprodukter om året til de baltiske og nor-
diske lande .
Ifølge FAOSTAT nåede skalægsproduktionen i Estland 
11 .800 tons i 2013, som er det seneste år, der er blevet 
offentliggjort .

jnl

Amerikanske Empire Kosher introducerer 
nye fjerkræprodukter
Empire Kosher Poultry Inc . har lanceret en ny innovativ 
serie af produkter fra fjerkræ opdrættet uden antibio-
tika på familiebrug . De nye produkter, som er minimalt 
forarbejdede og indeholder ingen kunstige ingredienser, 
debuterede på Kosherfest 2016, der er verdens største 
messe for kosher produkter . Messen blev afholdt 15 .-16 . 
november på Meadowlands i New Jersey .
Empire Kosher brandet introducerede en serielet krydre-
de og/eller paneret med panko brødkrummer fuldt kog-
te, klar-til-brug frosne produkter til en lækker crunch, 
der er både naturlige og certificeret kosher:
• Chicken Bites og Chicken Nuggets – af fars fra kyl-

lingebryst 
• Chicken Schnitzels - udskæringer i to smagsvarianter 

af kyllingebryst let-krydrede og med Middelhavet-in-
spireret panering .

• Anytime Party Wings og Buffalo Style Wings i en 
krydret buffalo-stil sauce - kyllingevinger til snacks 
eller party .

"Empire Kosher’s fjerkræ, deli og frosne produkter fort-
sætter med at imødekomme det voksende marked af 
kosher og sekulære forbrugere, der ønsker naturlige og 
økologiske produkter, der smager godt samtidig med, at 
de har de højeste standarder for kosher" sagde Jeffrey 
N . Brown, adm . direktør for Empire Kosher, i en presse-
meddelelse . "Udover de loyale forbrugere, vi har haft i 
årtier, har nye millenium forbrugere genopdaget Empire 
Kosher brandet, fordi vi leverer de vigtige og sunde 
produkter, de søger, og vi fortsætter med at have høje 
standarder for smag og kvalitet ."
Den nye serie samt de bedst sælgende Empire Kosher 
kyllinge- og kalkunprodukter er alle understøttet af den 
helt nye "Certifiably Delicious!" reklamekampagne, der 
omfatter sociale, digitale, print, og udendørs medier 
med integreret reklame for at fremme salget af den nye 
produktserie .
Empire Kosher Poultry, Inc ., har hovedkontor i Mifflin-
town, Pennsylvania, og er et helejet datterselskab af The 
Hain Celestial Group .

WattAgNet .com / jnl
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ALTERNATIV INDHUSNING TIL ÆGLÆGGENDE  
HØNER: HVOR LANGT VIL PENDULET SVINGE?

Af John Brown, DVM Senior Technical 

Services Veterinarian hos Zoetis i Poultry 

Health Today

 
Forbrugernes efterspørgsel presser 
pendulet mod alternativ ægproduktion, 

men hvor langt, pendulet vil svinge, er endnu uvist .
I en lov, der trådte i kraft i januar 2015, krævede Cali-
fornien mere plads til æglæggere . Flere andre stater har 
siden vedtaget love, der regulerer hønernes indhusning . 
Men i marts 2015 udgjorde den økologiske og alterna-
tive ægproduktion tilsammen kun 6,4 % (19,2 millioner 
høner) ægproduktionen i USA .
Meddelelsen fra McDonald’s USA om, at selskabet i 
sidste ende vil overgå til at købe alle deres æg fra alter-
native systemer fik virkelig branchens opmærksomhed, 
især i betragtning af fastfoodgiganten køber omkring 2 
milliarder æg om året . Andre store fødevarer leveran-
dører såsom Starbucks og Kelloggs har offentliggjort 
lignende planer .

Fordele for hønerne
For hønerne har tendensen i retning af alternative 
systemer sikkert nogle fordele . Hvis du nogensinde har 
været i stald med alternativ ægproduktion, kan du se, at 
fuglene udviser mange af de samme fysiske aktiviteter, 
du ville forvente at se vilde fugle gøre - korte flyvninger, 
støvbade, basken med vingerne, løben rundt og pleje af 
fjerdragten, fro nævne nogle få . Fuglene synes glade .
Der er dog risici, der følger med dette mere åbne miljø 
- de samme risici, som for mange år siden fik producen-
terne til at flytte hønerne fra gulvet til bure . Flytning af 
hønernes ud af burene vil også kunne have en negativ 
indvirkning på fødevaresikkerheden og miljøet samt på 
producenternes og forbrugernes omkostninger .

Øget sygdom
En af de store risici ved en alternativ produktion er bak-
terielle sygdomme . Høner, der har adgang til gulvet eller 
kan komme ud, kommer i kontakt med gødning og kan 
have større risiko for patogener, især Escherichia coli og 
Salmonella .
Parasitsygdomme er en anden risiko for høner i alter-
native systemer, med coccidiose øverst på listen . Alle 
fjerkræproducenter er godt klar over, at coccidier, der er 
årsagen til coccidiose, er til stede i stort set alle fjerkræ-
stalde, og de formerer sig hurtigt - 10 coccidie oocyster 
(æg) kan producere mere end 500 .000 afkom i løbet 

af få dage .1 Alternative høner med adgang til gulvet eller 
udearealer er langt mere tilbøjelige til at indtage oocyster 
sammenlignet med burhøner, hvilket resulterer i skader 
på tarmsystemet, der kan føre til dårlig optagelse af 
næringsstoffer, dårlig skalkvalitet og forhøjet dødelighed .

Fødevaresikkerhed
Ægkvalitet har ikke vist sig at variere meget mellem æg 
fra bure og alternative systemer, men æg, der lægges 
på gulvet i stedet for i redekasser, har en øget risiko for 
bakteriel forurening, som kan påvirke fødevaresikkerhe-
den .
Dette blev påvist af forskere fra USDA, der sammen-
lignede den mikrobiologiske flora fra af konventionelle 
bure, berigede kolonibure og alternative systemer . De 
konkluderede, at ”gulvæg har den største mulighed for 
eksponering for høje niveauer af mikroorganismer og 
humane patogener, så managementet i alternative flokke 
bør tilpasses for at forhindre forekomsten af   gulvæg .”2

Velfærdsrisici
Der er velfærdsbekymringer ved alternative systemer, 
hvor fjerpilning og kannibalisme er almindeligt . En 
undersøgelse fra Coalition for Sustainable Egg Supply 
(CSES), som repræsenterer en gruppe af dyresund-
hedsforskere, ægleverandører og store fødevarevirk-
somheder, fandt, at dødeligheden i et alternativt system 
var det dobbelte af andre staldsystemer, delvis på grund 
overdreven fjerpilning og kannibalisme, selv om hønerne 
var næbtrimmede .
Afstamninger, der har tendens til kannibalisme i bure, 
er også tilbøjelige til kannibalisme i alternative systemer . 
Genetikere hos avlsselskaberne forsøger at selektere for 
mindre aggressive afstamninger samt afstamninger, der 
er mere tilbøjelige til at lægge æg i reder i stedet for på 
gulvet . Men alle fugle har fra naturens side en tendens 
til at være aggressive og kannibalistiske til en vis grad . I 
et alternativt system, hvor alle fugle i huset kan intera-
gere med hinanden, kan en mere overdrevet hakkeorden 
udvikle sig, fordi der er flere muligheder for aggressive 
fugle til at dominere de svagere, mere frygtsomme fugle .
At give fuglene adgang til udendørs areal kan være en 
løsning på høj belægning, men det gør dem sårbare over 
for rovdyr og sygdomme som fugleinfluenza, som overfø-
res primært af vandfugle .
Desuden er alternative høner også mere tilbøjelige til 
at få brækkede knogler fra flyve- og landingsuheld . 
CSES-undersøgelsen viste, at mellem 9 % og 21 % 
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af flyvninger i et voliere system endte i mislykkede lan-
dinger, hvilket kan have bidraget til et højere niveau af 
brystbensfrakturer .
Den samme undersøgelse - kritiseret af dyrevelfærds-
grupper, fordi undersøgelsen havde opbakning fra en del 
af ægbranchen – fandt desuden, at indeklimaet var dår-
ligere i et alternativt system, hvor hønerne skaber støv, 
mens de går rundt og roder i gødningen, hvilket resulte-
rer i forhøjede ammoniakniveauer .

Virkning på producenterne og miljøet
For producenter ser jeg ingen fordele ved de alternative 
systemer . Udfordringen i overgangen fra et bur til alter-
nativ drift er at skifte uden at kompromittere flokkens 
sundhed og velfærd .
Producenterne bliver nødt til at blive mere bevidste om 
potentielle sygdomme på grund af eksponering til gød-
ningen . De skal være omhyggelige med vaccination, 
især mod E . coli og Salmonella . Dette gælder især for 
besætninger med brune æglæggere, som er kendt for at 
have flere problemer med bakterielle infektioner .
Øget overvågning af coccidier vil være af afgørende 
betydning i alternative systemer, samt rutinemæssig 
brug af coccidiose-vacciner, syntetiske coccidiostater og 
ionoforer .
Biosikkerhed er kritisk på enhver fjerkræbedrift, især i 
betragtning af alle de bekymringer om fugleinfluenza . De 
voliere-stalde, der almindeligvis bliver bygget i dag, har 
ikke strengere biosikkerhedsforanstaltninger krav end et 
traditionelt bur-system, men hvis hønerne har adgang til 
udearealer – et krav til økologiske æg – vil biosikkerhe-
den være mere problematisk, fordi det så er vanskeligere 
at beskytte høner fra rovdyr og infektionssygdomme .
Alternative høner spiser mere, fordi de bevæger sig mere 
rundt, så producenterne bliver nødt til at bruge mere 
foder, og mere jord er nødvendig for at vokse kornet . 
Mere plads – og jord – er nødvendig for at huse hønerne . 
Resultatet bliver en større CO

2-belastning .
Det bør ikke være nogen overraskelse, at producenterne 

ved overgangen til alternative systemer kan forvente 
højere omkostninger; CSES-undersøgelsen viste, at 
alternative systemer koster 36 % mere i drift, og de 
højere omkostninger til alternative æg skal resulterer i 
højere priser for forbrugerne .

Forbrugernes valg
På trods af disse vanskeligheder, tror jeg,   at pendu-
let svinger mod mere alternativ ægproduktion . Hvor 
langt og hurtigt dette segment af markedet udvides, vil 
afhænge af økonomi og til dels af branchens evne til at 
imødekomme efterspørgslen efter alternative æg .
Skulle produktionsomkostninger og omkostninger til 
æg stige markant, og hvis økonomien ikke forbedres, 
kan flere forbrugere vælger den billigste æg frem for de 
dyrere alternative æg, og det kunne bremse væksten for 
de alternative æg . Forbrugere med mere disponibel ind-
komst, der favoriserer alternative æg, kan fortsætte med 
at købe alternative æg, uanset prisen .
Vi ved endnu ikke, om forbrugernes efterspørgsel vil 
blive påvirket af de miljømæssige konsekvenser af det 
ekstra foder, som der skal bruges i alternative systemer, 
den ekstra jord, der er nødvendig til stalde og udearealer 
og til kornproduktionen, og den ekstra miljøpåvirkning . Vi 
bliver nødt til at vente og se .
Hvad jeg tror,   at branchen har lært indtil nu, er, at vi er 
nødt til at reagere på behovene hos forbrugeren . Alle 
fortjener muligheden for at købe den type æg, der pas-
ser til deres holdninger og til deres budget .

Referencer
1Chapman HD, et al . Vaccination of chickens against coccidiosis 

ameliorates drug resistance in commercial poultry production . 

Int J Parasitol: Drugs and Drug Resistance 4 . 2014:214-217 .
2Jones DR, et al . Microbiological impact of three commercial laying 

hen housing systems . Poult Sci . 2015;94:544–551 .

jnl
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FORTÆL HISTORIEN OM BÆREDYGTIGHEDEN  
I DIN FJERKRÆPRODUKTION

Af Gary Thornton i WattAgNet .com

Millennials eller Generation Y (den 
del af befolkningen, der er født fra 
starten af 1980’erne til begyndel-
sen af 2000’erne) er åbne for at 

lære sandheden om fjerkræproduktion fra fjerkræ-
producenter, så vend ikke ryggen til ansvaret men 
fortæl din historie.

Man siger, at et billede siger mere end tusind ord, og der 
var ét billede blandt de hundredvis af dias og tusindvis 
af ord, som blev præsenteret på 2016 Environmental 
Management Seminaret, som viste, hvad jeg mener, er 
amerikanske fjerkræproducenters allerstørste mulighed .
Cara Watson, fra Sustainable Solutions Corporation, 
viste billedet ved et indlæg om det grundlæggende i at 
starte et program for bæredygtighed, men det er endnu 
mere relevant for fjerkræbranchen .
Billedet er ansigterne på 42 millennials, og de repræ-
sentanter fjerkræbranchens fremtid - branchens kunder, 
medarbejdere, interessenter og leverandører . Ansigterne 
er meget opmærksomme, nysgerrige og forventnings-
fulde .
De ønsker at kende historien om fjerkræproduktionen . 
De ønsker at få sat det i en sammenhæng, der hjæl-
per dem til afgøre, om de vil købe dine produkter eller 
arbejde for din virksomhed . De vil have indflydelse på din 
fremtid som investorer og lovgivere . Nogle kan beslutte 
sig for at støtte dine virksomheder med deres opfindel-
ser, eller forsvare det fra radikale anti-landbrug, anti-for-

retning interesser . Alt dette har de endnu ikke besluttet .
Der er positive nyheder her, formuleret i en udfordring . 
Måske mere end deres forudgående generation er 
millennials åbne for at få viden om fjerkræbranchen, 
branchens produkter, praksis og mennesker . Ja, de har 
mindre tilknytning til kommercielt landbrug end nogen 
tidligere generation, men millennials har en brændende 
fokuseret interesse og omsorg for ting af social betyd-
ning . Fødevarer har overordentlig stor social betydning 
for dem .
Muligheden er der for at fortælle din fjerkræhistorie til 
dem - uanset om det er, hvordan fjerkræproducenter 
beskytter miljøet med Clean Water Award-vindende 
spildevandsrensende processer eller bruger antibiotika 
ansvarligt for at holde flokkene sunde, så de kan levere 
nærende og billige kyllinger og kalkuner til amerikanske 
familier .
Men der er også fare på færde, når fjerkræbranchens 
virksomheder og mennesker viger tilbage fra at fortælle 
deres historier . Mens millennials er klar til selv at træffe 
en beslutning om, hvorvidt fjerkræbranchen er til at sto-
le på – og måske er de mindre afhængige af eksterne 
myndigheder - er din transparens afgørende for deres 
opfattelser af og holdninger til fjerkræproduktionen . 
Uden transparens fra fjerkræbranchens side, vil de kun 
blive guidet af det, de lærer af andre, som er villige til at 
fortælle vores historie for os .
Millennials er åbne for at lære sandheden om fjerkræ-
produktionen fra fjerkræproducenter, så vend ikke 
ryggen til dem, men påtag dig ansvaret og fortæl din 
historie .

Disse ansigter er repræsentative for fjerkræbranchens fremtid - kunder, medarbejdere,  

interessenter og leverandører – og de ønsker at kende historien om fjerkræproduktionen . Oversat af Cecilie Bossow / jnl 
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RAPPORT FRA NORDIC POULTRY CONFERENCE

Af Anina Kjær, Christina Nygaard og Jan Dahl, 

Landbrug & Fødevarer

I starten af november, da vinteren ramte Danmark 
for en kort bemærkninger, blev der afholdt nordisk 
fjerkrækongres på Hotel Legoland® i Billund. Den 
årlige Nordic Poultry Conference, der afholdes på 
skift i de nordiske lande, fandt i år sted i Danmark 
fra mandag den 7. til onsdag den 9. november 
2016. 

Konferencen, som Det Danske Fjerkræraad står bag, 
slog alle tidligere rekorder med 170 tilmeldte deltagere 
fra 14 lande . De 2,5 dages fulde program omfattede 
bl .a . emmer som dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse og 
kommende udfordringer for fjerkræbranchen præsente-
ret af 34 forskellige foredragsholdere .

Pernille Fraas Johnsen fra Dyrenes 
Beskyttelse fortalte om deres tilgang 
og prioriteter med sikre mere og bedre 
dyrevelfærd i hele fjerkræproduktio-
nen . Dyrenes Beskyttelse er medlem 
af den europæiske dyreværds organi-

sation Eurogroup for Animals, og den vej samarbejder 
de på tværs af landegrænserne . Der er en klar tendens 
i mange EU-lande, at over halvdelen af forbrugerne 
interesserer sig mere og mere for, hvorledes fødevarer 
er produceret . Forbrugerne er villige til at betale for det, 
men finder det også vanskeligt at se hvilke produkter, 
der tilgodeser dyrevelfærd . 
Dyrevelfærdsdagsorden handler i langt større grad nu 
om markedsdrevet dyrevelfærd fremfor at sikre dyrenes 
velfærd via lovgivning . Dyrenes Beskyttelse har således 
gennem mange år haft deres eget mærke ”Anbefalet af 
Dyrenes Beskyttelse”, men er bekymret for, at det ikke 
bliver lettere for den danske forbruger i fremtiden, når 
COOP får deres eget mærke i Danmark, og til foråret 
kommer det statslige mærke for dyrevelfærd . Der er for-
skellige kriterier i mærkerne, så det bliver en jungle fuld 
af dyrevelfærdsmærker, som forbrugerne ikke rigtig ved, 
hvad dækker over, ifølge Dyrenes Beskyttelse . 

For Dyrenes Beskyttelse påpeger, at det, der er vigtigt 
for dem, når det gælder god dyrevelfærd, er, at dyrene 
har adgang til udendørsarealer, god plads, og at dyrene 
kan udføre naturlig adfærd . De betragter ikke sig selv 
som aktivister, men er interesseret i udvikling af produk-
tionen fremfor en afvikling af fjerkræproduktionen – det 
gælder især skrabeægsproduktionen . Når det gælder 
slagterkyllingeproduktionen, så vil de gerne fremme 
det, de kalder Den gode Kylling, og de har lanceres en 
kampagne for baseret på et manifest om, at slagtekyllin-
gerne skal: 
 – Have adgang til det fri
 – Have plads til at bevæge sig
 – Kunne stå på deres egne ben
 – Sikres naturlig vækst
 – Sikres en naturlig døgnrytme

Pernille Fraas Johnsen gennemgik de mulige udfordrin-
ger i de forskellige produktioner, som vi har med fjerkræ 
i Norden og fandt det vigtigt, at brancherne til stadig 
arbejdet med at udvikle deres produktioner, og de ville 
gerne samarbejde om det . 

AI - Fugleinfluenza
Vi havde fokus på AI 
- fugleinfluenza den 
første dag . Der var 
indlæg fra Charlotte 
Hjulsager, DTU, og 
Birgitte Beck Jør-

gensen, Fødevarestyrelsen, der fortalte om den danske 
overvågning, herunder overvågningen af vildt fugle, der 
er sket siden 2003 . Overvågningen er primært målrettet 
subtype H5 og H7, fordi disse kan manifestere sig som 
høj patogent AI (HPAI) . Overvågningen består af
 – Serologisk overvågning af fjerkræ med virologisk 

opfølgning i H5 / H7 seropositive flokke
 – Virologisk overvågning af fuglevildt til udsætning
 – Passiv overvågning af fjerkræ
 – Aktiv og passiv virologisk overvågning i vilde fugle

Vi havde også en indlægsholder fra 
USA, Guillermo Zavala, der fortal-
te om det store udbrud af AI i USA 
i december 2014 til juli 2015 . AI 
udbruddet ramte i alt 21 stater, hvor 
15 af dem har kommercielt fjerkræ . 

Smitten blev konstateret på 232 bedrifter og i alt blev 
50 mio . fugle aflivet . De amerikanske myndigheder stod 
med en regning på $ 850 mio . $ (næsten 6 mia . kr .) og 
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derudover kommer, hvad producenter og fjerkræbran-
chen har haft af omkostninger . Det vurderes, at USA har 
tabt omkring 4,5 mia . $ (ca . 31,5 mia . kr .) i eksportind-
tægter . Det store udbrud har givet anledning til blandt 
andet større fokus på smittebeskyttelse og rengøring 
samt en drøftelse om fordele og ulemperne ved vacci-
nation .  

Elanco’s Health Tracking System
Health Tracking System (HTS) er et værktøj, der bru-
ges af Elanco, og det har været i brug siden midten af   
1990’erne for at kortlægge sundhedstilstanden i slagte-
kyllingeflokke .
Mellem dag 21 og 28, aflives fem slagtekyllinger, og 
mere end 50 forskellige sundhedsparametre evalueres 
og scores . HTS omfatter en samlet vurdering og dækker 
blandt andet åndedrætsorganer, benstyrke og velfærds-
forhold (trædepudevurdering), men vigtigst er vurderin-
gen fordøjelse- og tarmsystemet . Der gives en score for 
fordøjelse- og tarmsystemet, som bruges til beregning 
af ”Intestinal Integritet Score”, kendt som I2, hvor 100 er 
perfekt . 
I2 værdien kan derefter bruges til at benchmarke flokken 
med tidligere flokke på samme bedrift; flokke med foder 
fra samme foderfabrik, eller endda benchmarke et land 
(eller område) med andre . HTS-databasen er global og 
opbevarer data for mere end 400 .000 slagtekyllinger .
HTS/I2 er et supplement til den daglige overvågning af 
en slagtekyllingeflok, og det kan bruges som et redskab 
til at vurdere initiativer eller ændringer i produktionen 
eller i management på bedriften .

Sygdomssituationen i danske slagtekyllinger
i 2014-2016

Jan Dahl fra Landbrug & Fødevarer 
fortalte sygdomssituationen i den dan-
ske slagtekyllingeproduktion de sene-
ste år; Omkring nytår 2015 steg døde-
lighed og kassationsprocent dramatisk 
i danske slagtekyllinger . Stigningen var 

udbredt på mange besætninger, men ramte typisk kun 
enkelte hold, så der var også mange hold, der opnåede 
helt normale resultater .
Den forøgede dødelighed var typisk fra 3 uger og sene-
re, og symptomerne var præget af kyllinger med bevæ-
gelsesforstyrrelser . Kassationsårsagerne var flere, men 
bugvattersot, ledbetændelse og leverforandringer var 
fremtrædende .
Statistiske analyser i efteråret 2015 viste, at der var en 
kraftig forøget risiko for øget dødelighed, når slagtekyl-
lingerne var fra bestemte forældreflokke .  
De statistiske analyser viste også, at behandling med 
bestemte typer antibiotika tidligt i forløbet kunne reduce-
re problemerne, når slagtekyllingerne kom fra de foræl-

dreflokke, der var udpeget som årsag til problemerne .  
Der blev i perioden indsamlet en del bakterier fra syge 
dyr, men det var ikke muligt med sikkerhed at udpege 
årsagen til problemerne . I løbet af efteråret var de udpe-
gede forældreflokke blevet udsat, og dødelighed og kas-
sationsprocent har i 2016 været indenfor det normale .
På baggrund af disse resultater er der nu udviklet mate-
matiske modeller, som hurtigt vil kunne identificere pro-
blemforældreflokke, hvis lignende problemer igen opstår .

Miljøberigelse og velfærdsindikatorer 
hos slagtekyllinger

Guro Vasdal fra ANIMALIA, Norwe-
gian Meat and Poultry Research 
Centre fortalte om deres forsøg og 
erfaringer i Norge med miljøberigelse 
hos slagtekyllinger . 
De har gennemført forsøg, hvor et 

objekt er placeret i et slagtekyllingehus . Det er for at 
imødekomme slagtekyllingernes adfærdsmæssige behov 
og øge aktiviteten blandt slagtekyllingerne samt udvide 
deres adfærdsmæssige repertoire . Dog foreligger de 
endelig resultaterne ikke på nuværende tidspunkt, og 
der var kun en præsentation af forsøgene . 
Ved udvælgelse af mulige objekter har det været vigtigt, 
at de reelt også er baseret på dyrenes adfærdsmæssige 
behov . Undersøgelser har vist, at når man giver slagte-
kyllinger biologisk relevant berigelse, giver det en øget 
aktivitet blandt slagtekyllingerne såsom støv badning og 
leg, hvilket medvirker til at reducere halthed hos slagte-
kyllinger .
Det er også vigtigt, at miljøberigelsen for slagtekyllinger-
ne er praktisk anvendelig ude i slagtekyllingeproduktio-
nen . Det gælder især faktorer som hygiejne, omkostnin-
ger og tidsforbrug . 
I forsøget i Norge har de forsøgt at tildele nye strøelses-
emner nye forskellige og tilfældige steder i huset, baller 
af savsmuld, halm- og høballer samt plastik kasser, som 
gav forhøjede platforme, hvilket gav en øget aktivitet . 
Endvidere er der forsøgt med enkelte konstruktioner af 
tre brædder vinkelrette 
på hinanden, så de 
danner en firkant – 
dog uden den fjerde 
side, som vist på bil-
ledet . Det giver ekstra 
’væg’sider, som slag-
tekyllingerne gerne vil 
ligge op ad .   

Berigelse i en norsk 

slagtekyllingestald .
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Forekomsten af subkliniske infektioner
hos æglæggende høner
Københavns Universitet er i gang med et projekt, der 
har til formål at undersøge, hvor mange æglæggende 
høner, der er ramt af en kronisk infektion i slutningen af 
produktionsperioden . Desuden, hvad er årsagerne til og 
konsekvenserne af infektioner er .

Figur 1: Subklinisk infektion i en flok æglæggere

Ida Thøfner fortalte, at tidligere 
undersøgelser af den såkaldte nor-
male dødelighed i en æglæggende 
besætning, har vist et betydeligt antal 
af de høner, som dør, har tegn på 
langsigtede kroniske infektioner, og 

mange af disse påvirker æglægningen . Disse infektioner 
tyder på en længere periode, hvor infektionen har været 
subklinisk og dermed ikke-synlig for landmanden . I den-
ne periode er der høj risiko for både nedsat velfærd hos 
de(n) berørte høne(r), men også for at de øvrige høner 
i flokken kan blive smittet af de sygdomsfremkaldende 
bakterier .
Undersøgelsen af forekomsten af og årsagen til   disse 
subkliniske infektioner er stadig i gang . Ida Thøftner har 
på nuværende tidspunkt indsamlet data fra bursystemer, 
skrabesystemer og økologiske flokke, men mangler at 
gøre dem op . De foreløbige resultater tyder imidlertid 
på, at den overordnede prævalens er lav (< 5 %), og 
at infektion i æggelederen er den vigtigste årsag til de 
subkliniske infektioner og er forårsaget af Eschericia coli 
bakterien .

Kyllingemødre forbedrer velfærd og produktivitet 
hos æglæggende høner

Anja Riber fra Århus Universitet for-
talte om resultaterne fra et forsøg med 
kyllingemødre (horisontale varmesy-
stemer med forhæng) .
I forsøget testede man kort- og lang-
sigtede effekter på velfærd og pro-

duktivitet ved at bruge kyllingemødre . Forsøgene viste 
at opdræt med brug af kyllingemødre var bedre end 
opdræt i traditionelt opvarmede huse, da det resulterede 
i følgende: 
 – Roligere fugle med mindre anormal opførsel
 – Færre frygtsomme fugle
 – Forbedret fjerdragt i opdræts- og æglægningsperio-

den
 – Færre hudlæsioner i æglægningsperioden
 – Lavere dødelighed som følge af kannibalisme i 

opdræts- og æglægningsperioden 
 – Lavere dødelighed som følge af andre årsager i 

æglægningsperioden
 – Færre gulvæg
 – Højere ægproduktion totalt, men ikke højere æglæg-

ningsrate
På spørgsmål fra salen erkendte Anja Riber, at det kan 
være svært at placere kyllingemødrene i et opdrætshus 
med etagesystem .

Brystbensfrakturer i æglæggende høner
Brystbensfrakturer og deformiteter er 
et stort velfærds- og økonomisk pro-
blem i den kommercielle ægproduk-
tion . Afhængigt af typen af produkti-
onssystem er der fra flere lande i EU 
rapporteret om en forekomst af bryst-

bensfraktur i mere end 80 % af hønerne ved slutningen 
af produktionsperioden . Jens Peter Christensen fra 
Københavns Universitet fortalte, at der dog sjældent er 
lavet fuldstændige patologiske undersøgelser, og ofte 
skelnes der ikke ordentligt mellem forskellige typer af 
frakturer og deformiteter . Yderligere er det ikke blevet 
klarlagt, hvad der forårsager denne tilstand, og under-
søgelser af risikofaktorer har ind til videre ikke kunnet 
fremkomme med entydige svar .
Jens Peter Christensen fortalte, at den igangværende 
danske undersøgelse af 40 flokke (120 høner fra hver 
flok) har vist, at forekomsten af brystbensdeformiteter 
og brystbensfrakturer ikke nødvendigvis hænger sam-
men, men at frakturernes placering er meget ens i alle 
hønerne .
Avlsselskaberne, der deltog i konferencen, udtrykte inte-
resse i at deltage i det fortsatte arbejde .
 ›››
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De fleste af deltagerne i Nordic Poultry Conference på Hotel Legoland i Billund .

Mies trofaste hjælpere, Tenna Nøhr, Christina Nygaard  

og Anina Kjær .

Det internationale dommerpanel bestående af Guillermo 

Zavala, Laura Locatelli og Francois Nell .Manden med hønen – bygget i legoklodser til lejligheden .
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Det hollandske kor . Det finske kor .

Det genetiske program for fremtidens æglægger
Frans Van Sambeek fra Hendrix 
Genetics Layers fortalte om Hendrix’ 
avlsmål og udvikling af fremtidens 
æglægger .
Han fortalte at Hendrix har tre over-
ordnede mål for avlen:

 – Øget indtjening for hele kæden ved at levere fremra-
gende produkter

 – Fremstilling af en højkvalitets fødevarer
 – Støtte en bæredygtig produktion og forbedre dyrevel-

færden
Målene skal nås gennem en strategi, der har fokus på 
hele tiden at øge antallet af æg pr . høne og antallet af 
udrugede kyllinger pr . forældredyr . Der arbejdes hen 
imod en forlænget æglægningsperiode med 500 æg pr . 
høne . Derudover arbejdes der løbende på at forbedre 
ægkvaliteten, skalstyrke og farve . Der investeres i en 
avl, som foregår i alternative produktionssystemer og i 
genetisk selektion, hvor der også er fokus på at forbedre 
dyrevelfærdsmæssige træk .  

Etiske forhold i produktionen
Professor Peter Sandøe var den 
sidste indlægsholder på konferencen 
onsdag eftermiddag, og han talte om 
etiske perspektiver i fjerkræproduktio-
nen . Han påpegede, at den animalske 
produktion i stigende grad betragtes 

som etisk problematisk i lyset af en række bekymringer . 
Derefter remsede han de mest iøjnefaldende bekym-
ringer op, som kan opleves hos forbrugerne og i sam-
fundsdebatten . Det drejer sig om dyrevelfærd, fødeva-
resikkerhed, sund kost, folkesundhed, miljøbeskyttelse, 
forebyggelse af klimaændringer, og forsyningssikkerhed 
for fattige mennesker .
I debatten, om hvorledes vi producerer   fjerkrækød og 
æg, så bør man tage hensyn til disse bekymringer og 
overveje om, der er forskellige tiltag, der kan håndtere 
eller imødekomme disse bekymringer .
Peter Sandøe argumenterede for, at fjerkræproduktio-
nen klarer sig bedre end de fleste andre former for ani-
malsk produktion, når det gælder sund mad til en lav pris 
med begrænset effekt på miljø og klima . Ligeledes når 

Det svenske kor . Det norske kor .
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Det danske kor .

det kommer til fødevaresikkerhed, så har Danmark og 
de nordiske lande vist, at det er muligt at kombinere høj 
fødevaresikkerhed med en intensiv fjerkræproduktion .
Men når det kommer til dyrevelfærd, så fremhæver Peter 
Sandøe nogle reelle udfordringer for den intensive fjer-
kræproduktion . Som svar på disse udfordringer har vi 
udviklet alternative produktionsmetoder uden burer (når 
det gælder æglæggerne) og med adgang til udendørsa-
realer . De alternative systemer har dog også udfordrin-
ger med dyrevelfærden, f .eks . i form af højere dødelig-
hed blandt hønerne i forhold til de intensive systemer i 
burægproduktionen . Desuden er de alternative systemer 
også mindre effektive end de intensive systemer, når det 
gælder klima- og miljøbeskyttelse .
Fordele og ulemper i de forskellige måder, som vi produ-
cerer fødevarer på, vil i stigende grad blive diskuteret af 
forbrugere og det omkringliggende samfund . De nævnte 
etiske udfordringer i fjerkræproduktionen er tidligere ble-
vet drevet frem dels ved lovgivning, dels af forbrugernes 
efterspørgsel . Fornylig spiller såkaldt Corporate Social 
Responsibility (CSR) også en indflydelsesrig rolle . Det 

er derfor vigtigt for branchen at tage hensyn til hvem, 
der driver disse debatter frem, og hvorledes disse etiske 
bekymringer kan håndteres eller imødekommes .

Aftenfesten
Den traditionelle aftenfest blev holdt på borgen i Lego-
land, og på vejen derover passerede vi en figur, som 
Legoland havde lavet til lejligheden .
Mie Nielsen Blom, som stod med hovedansvaret for kon-
ferencen, havde på sin sædvanlige omsorgsfulde facon 
sørget for en stor buket blomster til sine trofaste hjælpe-
re, Christina Nygaard, Anina Kjær og Tenna Nøhr . 
Ylva Freed fra Norsk Fjørfelag, der har ansvaret for 
næste års konference, fik også en hilsen med på vejen .
Den traditionelle sangkonkurrence havde i år et meget 
internationalt dommerpanel bestående af Laura Locatelli 
fra Argentina/Italien, Guillermo Zavala fra Mexico/USA 
og Francois Nell fra Sydafrika .
Der var en række gode indslag, men efter en hård og 
lige konkurrence vandt Island endnu engang .

jnl

 Det islandske kor, der igen vandt på deres høje kvalitet . Ylva Freed .
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FORTUNES INTERVIEW MED MCDONALD’S ADM. 
DIREKTØR STEVE EASTERBROOK

Af Beth Kowitt, Fortune

 
Fortune fik et scoop til sep-
tembers hovedhistorie om 

McDonald’s overgang til at servere 
100 % alternative æg inden for det 
næste ti år. Fortællingen om, hvad 
det vil betyde, og hvordan det kan 
ændre det bredere fødevaresystem, 
placerede virksomheden på vores 
’Change the World List’. Som en del 
af historien satte vi os ned sammen 
med McDonald’s adm. direktør Ste-

ve Easterbrook i Chicago til et videointerview. Her er 
den fulde udskrift af interviewet.

McDonalds er på Fortune’s ’Change the World List’ 
på grund af de store ændringer, du laver i din 
massive forsyningskæde. Giv os højdepunkterne.
Som du siger, har vores beslutninger afsmittende effekt 
rundt om i verden, og vi forsøger altid at købe vores varer 
så tæt som muligt på de markeder, hvor vi driver forretning . 
Vi ved også, at vores store købekraft virkelig har en betyd-
ning . Vi forsøger virkelig at vise, at vi ønsker at bruge vores 
størrelse og betydning til at hjælpe ægproducenterne med 
at udvikle landbrugsproduktionen, og vi fokuserer på den 
dagsorden, som vores kunder virkelig bekymrer sig om .

Hvad kræver det at implementere noget som dette 
f.eks. skiftet til alternative æg?
Det tager en engageret leverandørbase, fordi vi kræver en 
masse af vores leverandører, og vi beder dem om at følge 
os på en lang rejse, så det kræver et reelt engagement fra 
deres side . Og en forpligtelse fra os til at være en pålidelig 
kunde hos dem, og så laver vi bare en plan . Vi forbliver 
engagerede, og vi holder fokus på det . Og efterhånden 
som vi flytter os, er der ofte mange andre, som gør det 
samme, og vi kan begynde at ændre nogle af de traditio-
nelle produktionsmetoder i landbruget undervejs .

Så vi har fået alternative æg og antibiotikafrie
produkter. Hvilke andre ting, har du gjort?
De ændringer, vi ønsker at gøre, rammer lige ned i kernen 
af   vores menu – netop dem, de fleste af vores kunder kan 
drage fordel af - uanset om det drejer sig om rigtigt smør 
på vores engelske muffins eller rigtig kærnemælk på vores 
kærnemælkskylling . Vi fortsætter med at foretage ændrin-
ger i enten opskrifter, indkøb eller alle andre ting, som 
vores kunder virkeligt bekymre sig om .

Virksomheden er i et vadested lige nu. Hvor vigtige 
er disse ændringer for planen og strategien?
Alle de tiltag, vi tager forretningsmæssigt, repræsenterer 
brandet og den retning, vi er på . Så uanset om det er 
salgsfremmende aktiviteter, uanset om det er servicestan-
darder i restauranten, rengøringsstandarder eller andet, 
for det viser, at vi bekymrer os om de samme ting, som 
kunderne bekymrer sig om . Det hele hænger sammen . 
Kunderne får hele puslespillet til at hænge sammen . De 
nye tiltag indenfor indkøb viser, at vi ønsker at blive set 
som en leder på området, en ansvarlig virksomhed, en 
beundret virksomhed, der arbejder hånd i hånd med ledel-
sen på at drive bedre restauranter hver eneste dag . Alle 
disse ting kommunikerer og repræsenterer, hvad brandet 
står for – vores troværdighed, vores engagement, og den 
rejse, vi er på .

Meddelelsen om skiftet til alternative æg faldt 
sammen med lanceringen af kundernes favorit All 
Day Breakfast. Fortæl os lidt om denne strategi 
og om planlægningen. Hvorfor falder disse to ting 
sammen? All Day Breakfast er noget kunderne har 
efterspurgt i lang tid. Hvorfor nu?
Vi har udfordret os selv ved at ryste noget af den ’vi ple-
jer’-tænkning af, for den har holdt os tilbage . Og kunderne 
har, som du siger, efterspurgt nogle af vores morgenmad-
sprodukter, eller rettere mange af vores morgenmadspro-
dukter, som vi nu vil servere hele dagen . Vi vidste, det 
var noget, det kunne udfordre os driftmæssigt, men hvor 
ellers kunne vi bruge vores størrelse og stordriftsfordele til 
at udvide forretningen? Så vi så på de produkter og ingre-
dienser, vi serverer, og hvad vi kunne gøre for at vise, at 
det ikke bare er sjovt, relevant og vedkommende for vores 
kunder men også, at vi viser dem nogle af de ambitiøse 
standarder, som vi kan få fra et alternativt æg, der normalt 
sælges til en merpris . Hos McDonald’s serveres det til en 
McDonald’s-pris med høj kvalitet og kendt oprindelse .

Tror du, du vil være i stand til at få i nye kunder 
med dette tiltag? Bekymrer kunderne sig om 
noget som alternative æg? Har det bred interesse 
for almindelige mennesker?
Forskellige mennesker bekymrer sig om forskellige ting 
i livet, men der er helt sikkert en hård kerne af folk, der 
er meget interesseret i, hvad de spiser, hvor det kommer 
fra, hvad det indeholder, og hvordan er det forberedt . Så 
vi vil have eksisterende kunder, der vil komme oftere i 
vores restauranter, men vi vil også tiltrække nye kunder, 
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der kommer ind for at se det nye McDonald’s, der virkelig 
er ved at finde sin nye moderne identitet, og som virkelig 
viser, at vi bekymrer os om de samme ting, som samfun-
det bekymrer sig om .

Det var et hårdt kvartal for restaurantions-
branchen. Hvad mener du, der foregår? 
Hvad skete der?
Jeg tror,   der er meget på spil i øjeblikket . Først og frem-
mest har der altid været meget konkurrence i branchen . 
Der er en masse virksomheder, der arbejder hårdt, og som 
kan deres arbejde . Derfor vil det altid være en kamp om 
markedsandele . Men du er nødt til at tænke på forbru-
geren . Forbrugeren oplever en periode med usikkerhed i 
hele verden, hvad enten det er geopolitisk usikkerhed eller 
økonomisk usikkerhed, og det gør dem lidt nervøse . Og 
så er der en række dynamikker på spil, men i sidste ende 
handler det om, at hvis vi kan levere en god oplevelse dag 
ud og dag ind i vores restauranter, og så er vi overbeviste 
om, at vi kan vinde denne kamp om markedsandele .

Hvad er efter din mening den central del af 
strategien? Hvad er nogle af de vigtigste 
elementer, du skal gøre for at holde og øge jeres 
markedsandel?
Hovedforretningen for McDonald’s er at levere god service 
og fødevarer af høj kvalitet til overkommelige priser dag ud 
og dag ud . Dette er virkelig, virkelig vigtigt for vores kun-
der . Fundamentalt skal vi arbejde med at gøre den daglige 
oplevelse mere ensartet, mere fornøjelig og sjovere . Men 
derefter skal vi lægge andre meningsfulde tiltag ovenpå – 
hvad enten det er sjove og engagerende salgsfremmende 
aktiviteter eller investeringer, som vi laver omkring oprin-
delsen af vores mad . Vi ved, at alt dette kommunikerer, 
hvor vi er på vej hen . Og kunder reagerer og besøger os 
oftere, og samtidig tiltrækker vi nye kunder .

Har du set det? Tiltrækker I nye kunder?
Vi tiltrækker nye kunder, og vores eksisterende kunder 
kommer også oftere . Det giver os den positive opbakning 
til at fortsætte på denne rejse . Så hvis vi forholder os til på 
kundernes dagsorden, og kunderne reagerer på det, så 
tror vi,   det er godt for vores forretning .

Du fik jobbet som adm. direktør sidste år. Hvordan 
har du fokuseret eller ændret din genopretnings-
plan, som du igangsatte sidste år?
Man laver altid mindre justeringer undervejs, men det, vi 
satte os for at opnå - det var andet kvartal af 2015 – har vi 
stort set holdt fast i . Det var en forholdsvis simpel genop-
retningsplan, vi igangsatte . Den første afgørende del var at 
få virksomheden tilbage til vækst i driften . Vi har nu leveret 
fire kvartaler med vækst på tværs af alle fire operationelle 
segmenter rundt om i verden .

Og før det ...
Vi havde haft en periode med tilbagegang . Så virksomhe-
den var i svag tilbagegang, men det var utilfredsstillende 
for os og vores restauratører, og det var helt klart heller 
ikke godt for vores leverandører . Vi vidste, at vi var nødt til 
at vise, at vi kunne vokse organisk . Sideløbende ønskede 
vi at skabe interesse for vores brand samt tage initiativer, 
der kunne skabe økonomisk værdi . Og vi har virkelig haft 
meget fokus på de tre søjler i genopretningsplanen, mens 
vi på samme tid har været i gang med at udvikle en lang-
sigtet vækststrategi .

Hvor synes du, I er i genopretningsplanen?
Jeg vil beskrive det som tre faser . Den indledende fase er 
en revitalisering . Få vækst i forretningen . Den anden fase 
er at styrke forretningen . Så vi i sidste ende kommer tilba-
ge til at blive den toneangivende indenfor vores branche . 
Jeg tror,   vi er på den vanskelige periode, hvor vi skifter fra 
revitaliseringsfasen til fase to . Vi ønsker at afslutte 2016 
i en stærk position og få virksomhedens til at vækste på 
kundernes dagsorden gennem 2017 og videre frem .

Hvad er den mest synlige ændring, du har 
foretaget, siden du blev adm. direktør?
Jeg tror den igangværende geninvestering i vores restau-
ranter rundt omkring i verden er meget vigtig . Vi indfører 
ny teknologi for at gøre betjeningen smidigere, f .eks . 
selvbetjeningspulte . Vi bruger de muligheder, som tekno-
logien giver os, smidiggør betjeningen, uanset om det er 
drive-thru eller i restauranterne . Det er de mest synlige 
ændringer for kunderne . Men også de mindre synlige dele 
betyder meget, som når du viser, du investerer i kvaliteten 
af   ingredienserne, og opskrifterne på din mad, og kunder-
ne reagerer . Det er måske ikke så synligt, men signalet, 
det sender, viser, at genopretningen er i gang, og det er 
meget, meget kraftfuld .

Vi er her i centrum af Chicago, ikke langt fra den 
adresse, hvor virksomheden skal flytte hen i løbet 
de næste par år. Hvorfor gør du det? Hvorfor laver 
du denne ændring?
Vi har haft en vidunderlig tid i Oak Brook, som har været 
vores hjem for omkring 37 år, mens selskabet har bevæ-
get sig fra en amerikansk virksomhed til at være en 
international koncern . Men i sidste ende tror jeg, at det at 
have hovedkontor i udkanten af   en af   de mest livlige byer 
i verden ikke giver mening for et brand som McDonald’s . 
Chicago er en vidunderlig, levende by med vidunderlige 
madkulturer og fremragende talenter i centrum . Så jeg 
tror,   vi kommer til at være bedre placeret på lang sigt, hvis 
vi placerer vores hovedkvarter lige der, hvor tingene sker, 
hvor vitalitet er, hvor der er innovation, hvor vi kan fasthol-
de de bedste talenter og tiltrække nye talenter . Det vil give 
os et godt rygstød til fremtiden .

jnl
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6 FODRINGSTIPS TIL HØNNIKER FOR AT ØGE  
ÆGPRODUKTIONEN

Af Ioannis Mavromichalis, WattAgNews .

com

At styre hønnikernes alderssva-
rende kropsvægt er nøglen til at 
maksimere produktionen i hele 

æglægningsperioden.

Det er ikke så tit, at hønniker er i centrum for drøftelser-
ne blandt ernæringseksperter, men et vellykket opdræts-
program er nøglen til en bedre livslang ydelse . En tidligt 
moden hønnike kan begynde at producere æg tidligere, 
men hun vil producere mindre og færre æg i løbet af sin 
levetid, så tålmodighed er nøglen til ethvert succesfuldt 
opdrætsprogram . Nedenfor er seks enkle retningslinjer, 
der kan hjælpe til at producere bedre hønniker til indsæt-
ning i æglæggerstalden .

1. Kropsvægt ved flytning er afgørende
Kropsstørrelse, benlængde og endda kropssammen-
sætning betragtes ikke længere som lige så vigtigt som 
alderssvarende kropsvægt, når man skal vurdere   moder-
ne hønniker . Hvide æglæggere bør nå et gennemsnit på 
1 .250 gram legemsvægt ved 18 ugers alderen . Brune 
æglæggere, som bliver tungere, bør være omkring 
1 .500 gram ved samme alder . Hvis hønnikerne er meget 

tungere, har ikke de ikke kun indtaget mere foder end 
nødvendigt, men de fortsætter også med at spise mere, 
som følge af et højere behov for vedligeholdelsesfoder, i 
hele deres levetid . Modsætningsvis kan for lette hønni-
ker være mere økonomiske at opdrætte, men eventuelle 
tidlige besparelser tabes mangefold, da disse hønniker 
ikke opretholder maksimal produktivitet så længe .

2. Man skal fodre efter den faktiske kropsvægt
Alle avlsselskaber har retningslinjer for optimal krops-
vægt for deres afstamninger . Disse tabeller og grafer er 
normalt efterfulgt af tidsplaner og fodringsinstruktioner, 
der anbefaler visse mængder af foder for hver uge, som 
hønniker vokser . Alle sådanne oplysninger skal bruges 
som grundlag for at lave farm-specifikke foderprogram-
mer . Faktiske tal skal afspejle de faktiske forhold på 
gården . Så det er nødvendigt, at hønniker bliver vejet 
regelmæssigt, så deres foderprogram kan skræddersys 
til deres faktiske vægt og tilstand . Til dette formål er det 
vigtigt at veje et tilstrækkeligt antal hønniker, der skal 
være et repræsentativt udsnit af hele flokken .

3. Tungere hønniker opretholder maksimal
produktion i længere tid
Trods officielle retningslinjer har erfaringer på kommer-
cielt niveau ofte vist, at lidt tungere hønniker vil opret-

En robust hønnike vil opretholde maksimal produktivitet i længere tid, men er lidt dyrere at opdrætte .
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holde maksimal produktion i længere tid . Denne ekstra 
vægt kan være så lidt som 5 % over anbefalingerne . 
Dens formål er at afbalancere eventuelle manglende 
næringsstoffer under maksimal produktion, så ved at 
fodre flokken ’gennemsnitligt’, kan vi ikke undgå at 
underfodre de super-effektive æglæggere uden at spil-
de næringsstoffer på de hønniker, der underpræsterer . 
Dermed betragtes et par ekstra gram kropsvægt normalt 
som en fordel, især på markedet for skalæg . Det ekstra 
foder, som kræves, koster betydeligt mindre end de eks-
tra æg, der produceres .

4. Hold undervægtige flokke på bedre foder i en 
længere periode
Det er ganske forventeligt, at aktuelle lokale forhold ofte 
forsinker væksten i opdrætsperioden . Dette er tilfældet 
i varmt vejr, efter udbrud af en sygdom eller en fejl i 
leveringen af foder osv . Derfor kan den rutinemæssige 
ugentlige vejning af et repræsentativt udsnit af hønni-
kerne, at de ligger under den forventede vægt for deres 
alder . I dette tilfælde bør hønnikerne tildeles mere foder, 
hvis de ikke allerede spiser efter den maksimale gene-
tiske kapacitet, eller holdes på det nuværende (bedre) 
foder i længere tid, indtil de indhenter det forsømte . 
Denne proces bør ske gradvis for at undgå en pludselig 
stigning i kropsvægten, som vil kræve en lige så brat 
opbremsning, når hønnikerne igen er i overensstemmel-
se med forventningerne . Det skal igen understreges, at 
man bør følge den faktiske vægtkurve og ikke de ideelt 
foreskrevne i retningslinjerne .

5. Stands ikke væksten i overvægtige flokke
Det er ligeledes muligt for en flok hønniker er tungere 
end forventet, som regel når en opdrætter ønsker at sik-

re hønnikerne en god start . Hvis dette sker, så anbefales 
det stærkt at undgå at bremse hønnikernes vækst brat . 
I stedet bør de holdes på samme foderindtag, indtil de 
opnår den ønskelige kropsvægt for alderen . Alternativt 
kan de skiftes tidligere til næste fases foder, eller en 
kombination af begge kan være nødvendigt i ekstremt 
tunge flokke . Det er vigtigt, at hønnikerne kan fortsætte 
med at vokse og ikke standse væksten (fodre dem tæt 
på vedligeholdelsesfoderet), indtil de er tilbage på den 
optimale vækstkurve .

6. Præstart foder – skal / skal ikke?
De fleste eksperter anbefaler en præstart foder i løbet 
af de sidste to uger før starten på   ægproduktionen . 
Dette er sædvanligvis fra 16 til 18 ugers alderen for de 
fleste afstamninger . Sådan foder er næsten identisk 
med den sidste fases opdrætsfoder med undtagelse af 
calcium . Hvor et opdrætsfoder ikke har mere end 1 % 
calcium, indeholder et præstart foder ofte mere end det 
dobbelte af denne mængde . Dette sker for at sikre, at 
hønnikerne er fuldt forberedt til at starte æglægningen, 
der stiller store krav til den daglige calciumcyklus . Men 
nogle ernæringseksperter mener, at det giver anled-
ning til bekymringer om mulig nyresvigt senere i livet på 
grund af et så højt overskud af calcium . Faktisk findes 
sandheden er et sted i midten, og hver flok bør evalueres 
individuelt, om en præstart foder er nødvendigt, og hvis 
ja, hvor længe det skal bruges . Nogle eksperter mener, 
at  præstart foder ikke er nødvendig, hvis æglægnings-
foderet tildeles tidligt nok, men dette er mere en praktisk 
tilgang, der har til hensigt at fjerne håndteringen af en 
ekstra foderblanding .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Estland importerer fjerkrækød at tilfreds-
stille den indenlandske efterspørgsel
Produktionen af fjerkrækød i Estland har været støt sti-
gende i de seneste år, men produktionen fort-sætter med 
at halte bagefter efterspørgslen . I en ny gennemgang 
af branchen skriver USDA Foreign Agricultural Service 
(FAS), at Estland er omkring 60 % selvforsynende med 
fjerkrækød . FAS anslår, at den estiske produktion af fjer-
krækød lå på 19 .800 tons i 2015, to % flere end året før, 
og FAS forventer en yderligere stigning i 2016 . Dette er 
baseret på stigende indenlandsk efterspørgsel og relativt 
lave foderpriser .Det årlig forbrug af kyllingekød per indbyg-

ger nåede 24,6 kg i 2015, omkring 5 % mere end året 
før . For at imødekomme den stigende efterspørgsel impor-
terede Estland 6 % mere fjerkrækød i 2015 end i 2014 . 
Af den samlede import på 19 .259 tons var størstedelen i 
form af kyllingeparteringer og indmad, og Litauen var den 
største eksportør . Baseret på tendenserne for de første ni 
måneder af 2016 kan den estiske import i år stige med så 
meget som 12 % fra 2015-niveauet . I 2015 eksporterede 
Estland 9 .174 tons fjerkrækød, med Letland, Litauen og 
Finland som de vigtigste destinationer . Små mængder 
også gik til Hong Kong og Vietnam .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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7 TILSÆTNINGSSTOFFER DER KAN ERSTATTE 
ANTIBIOTIKA I AMERIKANSK SLAGTEKYLLINGE- 
FODER

Af Ioannis Mavromichalis,  

WattAgNews .com

Med USA inde i kampen om at 
opdrætte antibiotikafri slagte-
kyllinger, er det interessant at 

gennemgå, hvad der fungerer indtil nu baseret på 
erfaringer fra Europa, samt hvad der i øjeblikket 
markedsføres i USA.

Det er ingen hemmelighed, at USA følger efter EU, i det 
mindste når det kommer til at forbyde antibiotiske vækst-
fremmere i foderet til slagtekyllinger . Faktisk tager den 
amerikanske slagtekyllingebranche i flere kendte tilfælde 
det et skridt videre ved at nægte at bruge antibiotika selv 
til terapeutiske formål, i hvad der er kendt som Never 
Ever 3 (NE3) marketingsprogrammet . For at gøre tinge-
ne værre er coccidiostatika klassificeret som antibiotika 
under amerikanske regler, noget EU omhyggeligt har 
formået at undgå indtil videre .
Fokus er fortsat på fodertilsætningsstoffer, der kan 
erstatte antibiotika, undertiden med meget lidt hensyn til 
kravene til dybere forandringer .
Alle disse erfaringer med antibiotikafri produktion på 
begge sider af Atlanten har afsløret visse mønstre, når 

det kommer til at fjerne den ’traditionelle’ brug af anti-
biotika fra slagtekyllingers foder . Selvfølgelig bør foder-
formuleringerne ændres, og sundheden bør forbedres 
på farmniveau, men disse er det utaknemmelige arbejde 
for ernæringseksperter og dyrlæger . På en eller anden 
måde er fokus fortsat på fodertilsætningsstoffer, der kan 
erstatte antibiotika, undertiden med meget lidt hensyn 
til kravene om dybere forandringer . Ikke desto mindre 
kan disse drøftelser sammenfattes i en kort liste over 
alternativer til antibiotika baseret på mine erfaringer og 
diskussioner med kollegaer .

1. Organiske syrer
Der er ingen tvivl om, at det store alternativ til antibiotika 
er organiske syrer . Uanset formulering har disse for-
bindelser vist sig at have den stærkeste antibakterielle 
aktivitet . Ikke alle virker på samme måde, for deres virk-
ningssted afhænger af tarmen pH og syrens pKa-værdi 
(syrens styrke i vandig opløsning) . De har også forskellig 
effekt over de mange og varierede typer af bakterier i 
tarmen . Og naturligvis er inklusionshastighed ikke den 
samme for alle organiske syrer . Her er det på sin plads 
at gentage, at det at tilføje et eller to kg organiske syrer 
pr ton fuldfoder sjældent er tilstrækkeligt . Vi har brug for 
meget mere end det, men så bliver omkostningerne for 

Daggammel slagtekylling .
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høje, og denne lave tilsætning er ofte forklaringen på, 
hvorfor afprøvningen af nye produkter ikke giver fyldest-
gørende resultater .

2. Probiotika
Blandt   fjerkræernæringseksperter er probiotika højt 
værdsatte . En nylig undersøgelse foretaget af WATT 
Global Media afslørede, at når det kommer til at erstatte 
antibiotika, er probiotika altid i blandingen af tilsætnings-
stoffer . Undertiden anvendes de selv i nærværelse af 
antibiotika forudsat, at antibiotika ikke slår dem ihjel . 
Med henblik herpå kan det betale sig at sikre, at den 
specifikke stamme af probiotika, der anvendes til at 
erstatte antibiotika, ikke er dræbt eller undertrykt af 
andre tilsætningsstoffer, som erstatter antibiotika . Dette 
kunne være tilfældet for syrefølsomme probiotiske stam-
mer!

3. Fytogener eller fytobiotika
Det er de samme produkter, som vi plejede at kalde 
’æteriske olier’, men da denne gruppe nu indeholder 
alle mulige forbindelser, som kan findes i planter, har 
vi ændret det til en mere generisk betegnelse . De 
anvendes ikke i så stort omfang som organiske syrer og 
probiotika, i det mindste ikke i EU, men de gør et meget 
stærkt indtog på det amerikanske marked . Tilsammen 
anses de, korrekt eller ej, som et supplement til orga-
niske syrer, om ikke andet fordi smart markedsføring 
påstår, at de forstærker virkningen af   organiske syrer . 
Dette kan være sandt, men er ikke altid tilfældet . For 
eksempel kan nogle fytobiotiske forbindelser intervenere 
med immunsystemet, mens andre stimulerer fordøjel-
sessystemet . I de fleste tilfælde patenteres de moderne 
produkter, da nogle af dem indeholder elementer, som 
kan være meget flygtige .

4. NSP enzymer
Slagtekyllinger og ikke-stivelsesholdige polysakkarider 
(i dette tilfælde refererer vi kun til beta-glukaner og ara-
binoxylaner) er ikke en ideel kombination . Viskositeten, 
der kommer med høje NSP niveauer, har en tendens til 
at bremse passagen af tarmindholdet, mens det samtidig 
forhindrer enzymer i at komme ind i tarmindholdet, hvil-
ket resulterer i reduceret foderindtag og fordøjelighed . 
Dette ville ikke have noget at gøre med udskiftning af 
antibiotika, hvis visse sygdomsfremkaldende bakterier 
ikke fandt en sikker havn i det tyktflydende tarmindhold 
til at formere sig eller overleve den antibiotiske virkning 
af visse foderelementer . Dette blev løst ved den stærke 
virkning af antibiotika, men erstatningerne er ikke så 
virkningsfulde, og derfor anses en nedbrydning af det 
tyktflydende gelagtige materiale som et skridt i retning 
af en effektiv erstatning for vækstfremmende bakterier 
i foderet .

5. Uopløselige fibre
Skønt NSP stofferne, som nævnt ovenfor, er en del af 
’fiber’-komponenten i foderet, omfatter denne gruppe 
gavnlige elementer, såsom cellulose (og lignin, som ikke 
er en NSP men snarere en polyfenol) . Lignin er kun 
gavnlig ved at øge tarmpassagehastigheden, mens cel-
lulose kan have nogle yderligere aktiviteter . I øjeblikket 
er der nogle betydelige diskussioner om fordele, dose-
ring og timing af lignocellulose i slagtekyllingers foder, 
men alt tyder på,   at det regulerer vandet i tarmen og 
resulterer i mere tør gødning – noget der er af afgørende 
betydning for slagtekyllinger, som opdrættes på strøelse .

6. Funktionelle fibre
Dette er klart en misvisende benævnelse, som tidligere 
var tildelt en anden uheldig term: præbiotika . Det omfat-
ter oligosakkarider (såsom inulin for at nævne den mest 
kendte) og visse polysakkarider (fx pektiner) og måske 
enhver type fiber . Her er vores viden om hvilke typer af 
fiber, der er effektive temmelig empirisk og baseret på 
produkt-specifik viden . Den generelle idé er, at gavnlige 
mikrober trives på visse typer fibre, og det at give dem 
det ekstra løft vil give dem en fordel over deres mod-
standere, de sygdomsfremkaldende bakterier . Dette er i 
hvert fald teorien og anvendes måske bedst, når foderet 
er forbedret med visse probiotiske stammer .

7. Kobber
Zinkoxid kan ikke bruges i slagtekyllinger da det hur-
tigt bliver giftigt . Men forskning har vist, at visse kob-
ber-forbindelser kan have en bakteriostatisk eller endda 
bacteriocid effekt . Faktisk bliver nye produkter hurtigt 
til rådighed for at supplere den traditionelle kobbersul-
fat, som har vist sig at være kobbers arbejdshest hidtil . 
Hvorvidt organiske kobberforbindelser kan give lignende 
fordele er stadig til diskussion, da vi i øjeblikket ikke ved, 
om det er koncentrationen af kobber i blodet (systemisk 
virkning) eller den særlige form af visse kobbersalte 
(lokal mave/tarm effekt), der giver de gavnlige virknin-
ger . Måske er det en kombination af begge .

Afslutning
Diskussionen om at erstatte antibiotika bør fordeles på 
omkring 10 % om tilsætningsstoffer og 90 % om alt 
andet . Foder med højt proteinindhold vil altid give bed-
re kyllinger, uanset hvilke tilsætningsstoffer vi bruger . 
Det samme gælder sundhed - en fugl med en sundhed 
under gennemsnittet vil altid præstere dårligere end en 
sundere fugl, uanset hvor mange tilsætningsstoffer, vi 
medtager i foderet . Men tilsætningsstoffer er altid mere 
interessante at diskutere .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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SCANDI STANDARDS VURDERING  
AF VIRKNINGERNE AF FUGLEINFLUENZA

Scandi Standard udsendte 
den 21. november 2016 en 
pressemeddelelse om fundet 

af   fugleinfluenza (H5N8) i Danmark og mulige han-
delsrestriktioner på grund af dette. Siden har en 
række lande lukket for import af kyllingeprodukter 
fra Danmark.

Den samme form for fugleinfluenza blev den 23 . novem-
ber 2016 opdaget i Sverige, og Sverige står over for 
lignende handelsrestriktioner .

Disse midlertidige restriktioner er normalt i kraft mellem 
seks og tolv måneder efter det sidste tilfælde af syg-
dommen . Scandi Standard har gennemgået de planlagte 
salg fra Danmark og Sverige til relevante lande og analy-

seret mulige alternative afsætninger af disse 
produkter .

H5N8 er fundet i flere andre europæiske 
lande, der også bliver genstand for lignende 
restriktioner handel, og derfor forventer 
Scandi Standard, at alternative eksportmar-
keder er udsat for prispres .

Baseret på den aktuelle status forventes 
den negative effekt på koncernens drifts-
resultat at være mellem 4-8 mio . SEK (ca . 
3-6 mio . kr .) om måneden . Effekten kan 
være større i begyndelsen af   perioden, før 
de nye afsætningsmuligheder er blevet iden-
tificeret og forsyningskæden tilpasset .

Scandi Standard arbejder med en række 
foranstaltninger for at minimere indvirknin-
gen på indtjening og cash flow .

Fugleinfluenza er ikke blevet påvist hos 
nogen producenter, der leverer Scandi 
Standard . Virksomheden arbejder tæt sam-
men med relevante myndigheder og faglige 
organisationer og har indført forbedrede 
procedurer for hygiejne og biosikkerhed .

H5N8 anses ikke smitte mennesker, men er 
smitsom blandt fugle . Der er ingen grund til 
bekymring for forbrugeren, og det er sikkert 
at spise kylling .

Scandi Standard følger udviklingen nøje og 
vil give yderligere opdateringer, når og hvis 
situationen ændrer sig .

Pressemeddelelse fra Scandi Standard 

den 25 . november / jnl
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ETABLERING AF ET TÆTTERE DANSK-CANADISK 
SAMARBEJDE

Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer 

Fjerkræafgifts-
fondsprojektet 

om ’Formidling om æg og sund-
hed’ består af en lang række akti-

viteter lige fra at fortælle om æggets egenskaber 
på Food Festival til indsamling af forskning om æg 
i relation til den menneskelige sundhed. 

Med begrænsede midler har projektet ikke selv mulighed 
for at igangsætte store forskningsprojekter, men der er 
mulighed for at arbejde på at etablere samarbejder med 
andre der har midlerne .

Den seneste større konference om æg og sundhed blev 
afholdt i Banff i Canada her i efteråret, og det første 
spadestik til et lidt tættere dansk-canadisk samarbejde 
på det felt blev taget .

Canadas organisation ”Egg farmers of Canada” (pen-
danten til Danske Æg) har den fordel, at de med ca . 
1 .000 ægproducenter og et større offentligt bidrag årligt 
har, hvad der svarer til 45 mio . kr . til rådighed udeluk-
kende til markedsføring af æg og dets sunde egenska-
ber . 
Organisationen består af et landskontor med 60 ansatte 
heraf 12, som arbejder med markedsføring og kommu-
nikation . 
Derudover har hver enkelte provins i Canada et regionalt 
kontor med hver sin bestyrelse . Provinsen Manitoba 
er nogenlunde sammenlignelig med Danmark når man 
ser på antal af ægproducenter (180) og gennemsnitlig 
flokstørrelse på 20 .000 høner . I Manitoba har man et 
lokalkontor med 10 fuldtidsansatte, hvoraf 3 af dem 
tager sig af markedsføring og kommunikation lokalt .

For Danmark kan et tættere samarbejde med Canada 
og lignende andre lande betyde bedre adgang til ny 
forskning om æg samt inspiration til, hvordan denne 
forskning kommunikeres ud .   

Hvordan vandtrykket påvirker 
slagtekylling er forbrug og produktivitet
Vandsystemer med lavt vandtryk, der er designet til at 
reducere vandforbruget, har fået nogle produ-center 
skrue op for vandtrykket for at forbedre fuglenes pro-
duktivitet, men er det en god økonomisk praksis?
Det var der fokus på i en nylig undersøgelse fra Univer-
sity of Georgia (UGA) . "Mange producenter forsøger at 
øge vandtrykket for at få mere vand til deres fugle" siger 
Brian Fairchild, PhD, University of Georgia .
Sammen med forskningsassistenten Cody Compton 
Brown kiggede han på vandforbruget versus vandtrykket 
i en kommerciel fjerkræstald . Derefter fulgte de op med 
et kontrolleret forsøg på universi-tetet .
Begge undersøgelser viste, at fugle, der udsættes for 
øget vandtryk, viste forbedret produktivitet . Men det 
resulterede også i fugtig strøelse .
"I kontrollerede forsøg på UGA var vi i stand til at vise, 
at i løbet af den sidste uge af slagtekyllinger liv gav øget 

vandtryk forbedret foderforbrug og en vægtøgning med 
111 gram (0,24 lb) med minimal effekt på strøelseskvali-
teten" sagde Brown .
Imidlertid tilføjede Brown, kan øget vandtryk også give 
øget fugt i strøelsen, hvilket kan resultere i dårligere 
trædepudekvalitet .
Endvidere advarede Fairchild om, at ud over at kompro-
mittere fuglenes velfærd, kan fugtig strøelse øge ammo-
niakindholdet i luften og forårsage sygdomme . "Det er 
bedst at minimere disse virkninger når det er muligt" 
sagde han .
Ifølge Brown og Fairchild, er tricket at begrænse det 
øgede vandtryk til den sidste uge af produktion .
"Det er vigtigt at bemærke, at fuglene ikke drager fordel 
af det ekstra vand indtil den sidste uge af produktion" 
sagde Fairchild . "Forskellen mellem, hvad der går gen-
nem vandmåleren, og hvad der går igennem fuglen, er 
vigtig ."

Poultry Health Today / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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RAPPORT FRA EUROTIER 2016

EuroTier, der med 2.629 
udstillere fra 58 lande er 

Europas største landbrugsudstilling med maski-
ner, inventar og hjælpestoffer, blev afholdt i Han-
nover fra 15. til 18. november. Messeområdet i 
Hannover dækker næsten 1 km2 og omfatter 18 
haller af forskellig størrelse samt et moderne 
konferencecenter. Området er så stort, at der var 
gratis shuttlebusser, som kørte i pendulfart rundt 
mellem hallerne. Der var i alt ca. 163.000 besø-
gende, heraf ca. 36.000 udenlandske besøgende 
fra over 100 lande, i løbet af de 4 dage, som udstil-
lingen varede.

I løbet af et par dage er det næsten umuligt at nå rundt 
over det hele, så jeg koncentrerede mig om hal 2, 3 og 
4, hvor inventar til fjerkræ var udstillet, samt hal 17 og 
21, hvor der var udstyr til flere dyrearter .

Alternative systemer i fokus
I forhold til for 4 år siden, hvor jeg sidst var på EuroTier, 
blev der denne gang udstillet mange forskellige alterna-
tive systemer til ægbranchen, både til opdræt og ægpro-
duktionen .
På slagtesiden var der ikke sket en lignende udvikling i 
indhusningssystemerne .

Nogle af de danske firmaer på EuroTier

LANDMECO
LANDMECO fremviste deres mange bud på etagesyste-
mer til opdræt og æglæggere, der både kan bruges i nye 
stalde og tilpasses eksisterende bygninger, samt deres 
helt nye foderskål . 
Alex Dybdahl forklarede, at der var stor interesse for 
etagesystemerne til æglæggere fra kunder i hele EU, 
mens også oversøiske kunder viste interesse . 
Fodersystemerne til slagtekyllinger var der også bred 
interesse for .

DACS
DACS præsenterede deres ligetryksventilationssystemer 
og deres avancerede styringer hertil . 
Der var også stor interesse for deres Mag Fan gavlventi-
lator, der er meget energivenlig .

MAFA
MAFA udstillede deres siloer med deres unikke måde at 
tømme siloerne på . 

Som noget nyt kan udtømningsdelen fås med en glas-
plade, så man kan se om siloen er tom og ren, inder der 
fyldes nyt foder i .

SKOV
SKOV havde hele to stande på Eurotier . En i hallerne til 
svin og en i hallerne til fjerkræ, men jeg besøgte kun den 
for fjerkræ .
Her var der personale fra både nær og fjern til at svare 
på spørgsmål om ventilation og klimastyring samt styrin-
gen heraf fra europæiske og oversøiske kunder .

SANOVO TECHNOLOGY GROUP
SANOVO TECHNOLOGY GROUP havde på deres 
stand verdenspremiere på deres nye pakkemaskine, 
Grader Pro, der i den største version kan håndtere 
288 .000 æg i timen .
Derudover kunne man også få informationer om udstyr 
til pasteurisering og tørring af æg .

HAUGAARDEN
Flemming Haugaard, der repræsenterer Hellmann i Dan-
mark kunne fortælle om deres etagesystemer til alterna-
tiv ægproduktion .

Nogle af de udenlandske firmaer på EuroTier

Twinpack
Hollandske Twinpack viste udstyr til æghåndtering, her-
under de farvestrålende eggyplay .

Ovotherm
Østriske Ovotherm vister deres sortiment af plastikbak-
ker til konsumæg, og de fortalte om den store succes, 
som ægbranchen i Østrig har haft med at sælge hård-
kogte farvede æg . Tidligere var det kun noget, man gjor-
de til påske og jul, men nu sælges de hele året, og som 
noget nyt er man begyndt at sælge dem som snaks i 2 
stk . på tankstationer 

Texha
Ukrainske Texha præsenserede et ’bursystem’, der var 
godkendt til ’cage-free’ produktion i USA, for lågerne 
kan slås op, og der kan sættes trapper til de enkelte 
etager .
Hønerne indsættes i burene, og man sætter trapper til 
de enkelte etager og åbner lågerne efter et par / nogle 
uger ?!?, når hønerne har lært at finde føde og vand og 
lært at lægge æg i rederne . ›››
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Kogte og malede æg som snaks er blevet meget populære 

i Østrig, og de sælges året rundt på bl .a . tankstationer .

Annemeike Jansen fra Twinpack Special Products præ-

senterede også eggyplay .

Helge Fillipsen, der repræsenterede ukrainske Texha, 

fremviste Baltika-2  æglæggersystemet, der er godkendt 

til ’cage-free’ produktion i USA .
Willi Kalthammer fra Ovotherm præsenterede deres sorti-

ment af plastikbakker .

På LANDMECOs store stand kiggede mange forbi for at 

se på forskellige muligheder for alternative systemer til 

æglæggere og på foderanlæg til f .eks . slagtekyllinger .

Impex bursystem til slagtekyllinger .Baltika-2 ’cage-free’ systemet fra Texha .
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Flemming Haugaard ved et af de alternative systemer fra 

Hellmann, som han sælger i Danmark .

På SKOVs fjerkæstand blev der snakket ventilation med 

kunder fra hele verden .

Claus Graver Madsen fra MAFA fremviste deres nye  

silo med glasrude .

Finske Petsmo Products, der har bygget anlægget til 

Chickpulp, var også på EuroTier i Hannover .

MOBA udstillede deres store pakkemaskine  

Omnia PX 700 .

Flemming Haugaard vil også sælge farmpackere fra hol-

landske Damtech Egg Handling .

Niels Dybdahl ved DACs Mag Fan gavlventilator .Den selvkørende vasker fra Andreoli er velegnet til vask  

og desinfektion af slagtekyllingestalde .
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Impex
Hollandske Impex fremviste et bursystem til slagtekyllin-
ger . De daggamle kyllinger indsættes i burene, og når de 
skal slagtes, kan man trække bunden ud, så kyllingerne 
hopper ned på gødningsbåndet og bliver transporteret til 
enden, hvor de sættes i kasser .
Bursystemer til slagtekyllinger er ikke godkendt i EU .

Andreoli
Italienske Andreoli har videreudviklet en af deres 
tågesprøjter fra vin- og frugtproduktion til en effektiv 
selvkørende rengørings- og desinfektionsmaskine til 
slagtekyllingehuse – ATOM 1000 .
I versionen til slagtekyllingehuse er der specielle dyser, 
der spuler hjulene, inden man kører ind i huset, og der er 
en række dyser, der spuler gulvet efter maskinen .  

Maskinen har en tomvægt på 3 .165 kg og en tankvolu-
men på 1 .150 liter .

Petsmo Products
Finske Petsmo Products viste bl .a . billeder og videoer af 
Chickpulp-anlægget, som de har konstrueret

MOBA
Belgiske MOBA fremviste deres udstyr til sortering og 
pakning af æg .

Afslutning
Eurotier er en kæmpestor landbrugsudstilling, og hvis 
man vil hele vejen rundt, bør man afsætte mindst to hele 
dage til besøget .

jnl 

Grader Pro pakkemaskinen vejer og tester æggene for 

revner på en ny innovativ måde .

Michael Behrendsen ved den nye store Grader Pro  

pakkemaskine fra SANOVO TECHNOLOGY GROUP .

Den nye Grader Pro på standen hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP .
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Camelina mel godkendt til æglæggende 
høner i Canada
Camelina mel er blevet godkendt som en sikker fode-
ringrediens til æglæggende høner af Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) .
Ifølge Smart Earth Seeds er melet blevet tilføjet til Sche-
dule IV of the Feeds Act som en tilladt foderingrediens ved 
tilsætning på op til 10 % .
Camelina er en oliefrøafgrøde, hvis frø indeholder ome-
ga-3 fedtsyrer, som kan findes kød, mælk og æg, hvis det 
findes i dyrenes foder . Disse flerumættede fedtsyrer har 
vist sig at være gavnligt for menneskers sundhed .
Smart Earth Seeds, der er en førende global camelina 
virksomhed, har arbejdet på at udvikle planten som en ny 
oliefrøafgrøde i det vestlige Canada . Firmaet har arbejdet i 
partnerskab med Alberta Agriculture and Forestry og Uni-
versity of Saskatchewan om godkendelse af melet til foder 
til æglæggere .
"Det er gode nyheder for canadiske fjerkræproducenter" 
siger Rex Newkirk, professor i foderteknologi ved Uni-
versity of Saskatchewan . "Denne godkendelse sikrer, at 
canadiske producenter kan drage fordel af adgangen til en 
højkvalitetsprotein, der også indeholder betydelige mæng-
der af omega-3 olie ."
"Ved at øge mængden af camelina kage i foder til æglæg-
gere, fik man en dosisrelateret stigning i flerumættede 
omega-3 fedtsyrer og en bedre balance mellem omega-3 
og omega-6 fedtsyrer i konsumæg" sagde Matt Oryschak 
og Eduardo Beltranena, som udførte fodringsforsøg med 
æglæggere hos Alberta Agriculture and Forestry .
Anvendelse af camelina mel blev godkendt af CFIA til brug 
i foder til slagtekyllinger i Canada i 2015 . En tilsvarende 
ansøgning er nu også indsendt om brugen af camelina til 
køer i mælkeproduktionen .
"Dette er endnu et stort skridt for camelina-produktionen 
i Canada" siger Jack Grushcow, grundlægger og adm . 
direktør for Smart Earth Seeds i en kommentar til godken-
delsen til æglæggende høner . "Denne seneste godkendel-
se gør afgrøden produktionsøkonomi endnu mere attraktiv . 
Jo flere lokale markeder, vi kan udvikle til camelina mel, jo 
større mulighed for at forarbejde lokalt og støtte den regi-
onale økonomiske udvikling ."
For avlere, har camelina den fordel, at den er mere syg-
doms- og tørke-tolerant end andre olieafgrøder, og plan-
ten kan dyrkes på marginaljorder samtidig give værdifulde 
sædskiftefordele . Såvel som dens indhold af omega-3 
fedtsyrer, er camelina mel rig på proteiner og fibre .
CTV Saskatoon rapporterer, at camelina olie er en værdi-

fuld foderingrediens til akvakultur . Efter olien er udvundet 
fra frøene i USA, bliver den eksporteret til at imødekomme 
den globale efterspørgsel fra producenterne af opdrætte-
de fisk . Når der er tilstrækkelig indenlandsk efterspørgsel 
for mel samt olie, forventer Smart Earth Seeds en  hurtig 
start på udviklingen af en lokal industri til at knuse Cameli-
na frø i det vestlige Canada .

WattAgNet .com / jnl

"Vi er nødt til at bruge mindre antibiotika"
"Hvis vi fortsætter som hidtil i den animalske produktion 
og med brugen af antibiotika, kommer vi snart til at stå 
over for en global antibiotikaresistenskrise" sagde Tho-
mas Van Boeckel, post .doc på Swiss Federal Institute for 
Technology (ETH) i Zürich . I sit indlæg på et seminar, som 
Trouw Nutrition SELKO holdt i forbindelse med EuroTier, 
fortalte han om den globale situation med hensyn til bru-
gen af antibiotika, og han påpegede, at det er nødvendigt 
at være mindre afhængig af antibiotika som et middel til at 
kontrollere infektioner . Den største barriere for at reducere 
brugen af antibiotika er det reelle behov for deres anven-
delse . Der bør derfor fokuseres på at reducere behovet for 
antibiotika, for at opnå en reduktion i deres anvendelse .
Han talte til et publikum af producenter, der står over for 
den udfordring at reducere det globale forbrug af antibi-
otika, Van Boeckel pegede på mulige strategier for bran-
chen . "Der er ingen mirakelkur for at løse dette problem" 
sagde han . "Vi er nødt til at arbejde inden for et interval af 
muligheder, der omfatter hygiejne, bygge bedre faciliteter, 
begrænse kontakten mellem dyr og mennesker eller andre 
smittekilder . Og det omfatter også potentielle ernærings-
mæssige løsninger ."
Overfor mere end 100 branchefolk fremhævede han, at 
vi er i et skiftende landskab mellem brug af antibiotika og 
alternative strategier . "Hvis jeg var en landmand, ville jeg 
være meget åben for potentialet i forskellige alternativer 
til at forbedre mit management og reducere antibiotikafor-
bruget ."
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FREMTIDENS ÆGMARKED  
I ET GLOBALT PERSPEKTIV

Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer   

På Ex-Trades generalforsamling i 
Hamborg den 4. november fortalte 
Nan-Dirk Mulder fra Rabobank om 
det globale ægmarked og dets 
konkurrencedygtighed.

Globalt er ægmarkedet udfordret
På den korte bane er det globale 
ægmarked fortsat udfordret . Der er 
en overproduktion af æg i både EU, 

Ukraine og USA, og det sætter priserne under pres . 
Samtidig er efterspørgslen på æg blevet negativt påvir-
ket af, at nogle større fødevareproducenter ændrede 
deres opskrifter til at indeholde mindre eller ingen æg, 
da ægpriserne i 2015 var skyhøje . De opskrifter er og 
bliver ikke ændret tilbage lige med det samme, selvom 
priserne nu er faldet igen . På den lange bane vil efter-
spørgslen efter protein fra æg dog være en af de hur-
tigst voksende, og det kan forbedre situationen for det 
globale ægmarked .

Et konkurrencedygtigt Europa
På den korte bane ser det ud til, at det europæiske 
ægmarked vil forblive konkurrencedygtigt . Markedsfor-
holdene globalt er svage, og det giver det europæiske 
ægmarked bedre muligheder . Der er dog fortsat en 
generel udfordring i EU med overproduktion af æg . På 
den positive side så er foderpriserne lige nu lave, og 
det er med til at holde hånden under økonomien i den 
europæiske ægproduktion . Der er meget stor forskel på, 
hvordan de forskellige virksomheder i ægbranchen klarer 

sig og det kan betyde konkurser for dem, der performer 
dårligst . Fremtidsudsigten forbliver dog optimistisk, da 
markedet og efterspørgslen generelt er voksende, og 
det kan løse nogle af udfordringerne i forhold til overpro-
duktion . Yderligere vil de producenter, der producerer i 
alternative systemer, kunne drage fordel af en ændret 
efterspørgsel fra forbrugerne .

De 3 jokere
Nan-Dirk Mulder sluttede af med at konkludere, at der 
er seks, der kan ændre fremtidsudsigterne for ægbran-
chen, og som det er svært at forudse konsekvenserne 
af:
 – Brexit
 – TTIP (handelsaftale med USA)
 – Mercosur (handelsaftale med mange lande i Sydame-
rika) 

 – Ukraine 
 – Global bevægelse i retning af cage-free produktion
 – Foderpriser

En del af deltagerne ved Ex-Trades generalforsamling i Hamburg .

Leo Den Hartog fra Wageningen University, der her ses 

sammen med Birte Dittweiler Gerber, adm . direktør i 

Ex-Trade, holdt et indlæg om udviklingen i den globale 

fjerkræproduktion .
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Kasseringer og dødelighed skifter fokus 
til E. coli-vaccination i nogle flokke af 
slagtekyllinger
Mens IB fortsat er en alvorlig trussel mod slagtekyllinger 
ssundhed, åbner IB ofte døren til sekundære infektioner 
med Escherichia coli, forklarer Kalen Cookson, DVM, 
direktør for klinisk forskning hos Zoetis, og fjerkræpro-
ducenter har ofte større økonomiske og produktions-
mæssige tab fra E .coli-infektioner, siger han .
"IB rammer typisk kyllinger ved 4 ugers alderen, og de 
inficeres derefter med E . coli, hvilket resulterer i et stort 
antal kassationer på grund af betændelse i luftvejene, 
især i små kyllinger, der slagtes ved 5 ugers alderen ." 
"Store kyllinger, der slagtes ved 7 til 8 ugers alderen, er 
mere tilbøjelige til at opleve dårlig vækst og højere døde-
lighed som følge af E . coli-infektionen ."
De fleste IB-serotyper angriber luftvejene, hvilket giver 
en åbning for den sekundære E . coli-infektion . Men 
nogle serotyper har forskellig patologi og angriber f .eks . 
nyrerne .
Producenterne er stærkt afhængige af IB-vacciner for 
at styre bronkitis men denne beskyttelse er kun så god 
som det serotype match, der er med de inficerende 
stammer .
"Vacciner med mindre krydsbeskyttelse mod andre sero-
typer giver flere E . coli sekundære infektioner" sagde 
Cookson "og det giver i nedsat beskyttelse og højere 
infektionsrater for IB og E . coli ."
Da IB er en sæsonbestemt sygdom, har man flere infek-
tion i løbet af vinteren, og det hænger sammen med 
lavere ventilationsniveauer, fordi producenterne forsøger 
at reducere omkostningerne til opvarmning, og det giver 
højere ammoniak niveauer i staldene .
"E . coli-infektioner følger det sæsonmæssige IB møn-
ster" tilføjer Cookson . "Men selv uden truslen fra en 
virussygdom, vil for lille ventilation give mulighed for 
øgede støv- og ammoniakniveauer og fugtigere strøelse, 
og nedsat luftkvalitet kan irritere luftvejene og giver en 
åbning for E . coli-infektioner ."
I produktionssystemer med reduceret eller ingen brug af 
antibiotika, har bakterieniveauerne en tendens til at sti-
ge, og det giver en anden mulighed for E . coli-infektion . 
Han siger, at vaccination af slagtekyllinger med E . coli 
ofte viser sig økonomisk  fordelagtigt i disse situationer .
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Rusland og Singapore bliver enige om 
gensidige inspektioner på fjerkræ-
slagterier
Embedsmænd fra Rusland og Singapore har indgået en 
aftale, der omfatter inspektion af forarbejdningsanlæg 
til fjerkræ- og svinekød samt fisk for at øge fødevaresik-
kerheden ved handel med kødprodukter .
Rosselkhoznadzor, den russiske føderale tjeneste for 
dyre- og plantesundhedsovervågning, siger i en presse-
meddelelse, at deres repræsentanter for nylig holdt et 
møde med Singapores Agri-Food and Veterinary Autho-
rity, hvor Nickolay Vlasov, souschef i Rosselkhoznadzor, 
informerede Singapores delegation om de foranstalt-
ninger man tager i Rusland for at kontrollere farlige og 
smitsomme sygdomme . Embedsmænd fra Singapore 
gav til gengæld oplysninger om deres veterinære kon-
trolsystem, principper for certificering og laboratoriekon-
trolsystemer .
Ved afslutningen af mødet blev delegationerne fra de 
to lande enige om, at eksperter fra Singapore i foråret 
2017 vil inspicere forarbejdningsanlæg til fjerkræ- og 
svinekød i Rusland, mens russiske eksperter ville 
inspicere anlæg til fjerkræ og fisk i Singapore .
De to lande blev også enige om at undersøge mulighe-
derne for at etablere en ordning for elektronisk certifice-
ring af animalske produkter, der importeres og eksporte-
res mellem de to lande .
Rusland fortsætter med at arbejde med kød- og fjer-
kræproducerende lande i Asien, fordi deres muligheder 
for import er begrænset på grund af forbuddet mod 
import af landbrugsprodukter fra USA, Canada, Austra-
lien, Norge og EU . Forbuddet blev først implementeret 
i 2014 . Den blev fornyet i 2015, og igen i 2016 . Den 
seneste udgave af forbuddet formodes at forblive på 
plads, indtil udgangen af 2017 .
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