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RAPPORT FRA IEC-MØDET I KUALA LUMPUR 
I SEPTEMBER 2016

Ved IEC’s Global Leadership Conference 
i Kuala Lumpur i Malaysia i dagene 18. til 

22. september var der 360 deltagere fra 44 lande, 
heraf 16 asiatiske lande.

Ben Dellaert bød velkommen til kon-
ferencen i Kuala Lumpur .

Dr. Kamarudin bin Md Isa, der 
er veterinærdirektør i Malaysia, bød 
velkommen til Malaysia og fortalte om 
ægproduktionen i Malaysia .
Æg er et af de billigste animalske 
proteiner, som man spiser næsten hver 
dag i Malaysia, hvor forbruget ligger på 
325 æg om året, og i Malaysia spiser 
mange blødkogte æg om morgenen og 

på restauranter .
Malaysia har en selvforsyningsgrad på 115 %, og der 
produceres 725 .000 tons til en værdi på over 5 mia . 
ringit (godt 8 mia . kr .)
Der har været en vækst i produktionen på 6,7 
% om året i de sidste 10 år, hvilket er mere end 
befolkningstilvæksten .
Ved udbruddet af fugleinfluenza i 2004 var der en 
besætning, som blev ramt, og ifølge reglerne blev alt 
fjerkræ indenfor en radius på 1 km slået ned, og farmer-
ne fik kompensation, hvilket gjorde processen lettere .
I 2006 blev 5 besætninger ramt, og de var spredt i 5 
stater, og igen blev besætninger slået ned, og udbruddet 
blev stoppet ved at følge OIE’s standarder .
Bedsteforældredyr bliver importeret fra Europa eller 
USA, og de importerer meget af kornet til foder fra 
Argentina, Brasilien og USA, så kvaliteten af æggene er 
den samme som æg produceret andre steder .
Salmonella er stadig en udfordring, og produktionen 
kontrolleres ikke bare af de lokale myndigheder, men 
også af myndighederne i Singapore, fordi der eksporte-
res mange æg til Singapore .
Farmene kontrolleres for bl .a . forbruget af antibiotika, 
management mm, og de kan få et certifikat, når tingene 
lever op til en vis standard, og hvis farmene ikke har det-
te certifikat, kan de ikke eksportere .
De eksporterer for ca . 100 mio . $ (ca . 665 mio . kr .) af 
fjerkræprodukter om året .
Kunstige æg kan sommetider være et problem, og så 
bliver forbrugerne bekymrede .

David Bosshart fra Gottlieb Duttwei-
ler Institute i Schweiz fortalte om den 
betydning, som de digitale medier har 
på forbrugernes indkøbsvaner .
I dag er en smartphone en fjernbetje-
ning til hele verden, og softwaren er 

meget vigtigere end hardwaren .

Angela Merkel med den første mobiltelefon i 1983 . Den vejede 

1 kg og var 40 cm lang, og så kunne den gemme 25 numre .

Tingenes værdi afhænger af, hvor opdateret softwaren 
er, og værdien ligger ikke i produktet, men i forbruger-
nes respons . Det er derfor vigtig, hvem der kan påvirke 
forbrugeren .
Spisning er det nye indenfor shopping – tag billeder og 
del dem .
Ventetid er spild af tid, og de store firmaer – Amazon og 
Alibaba – leverer mad direkte til forbrugerne i nogle store 
byer, og leveringstiden falder – nogle steder ned til nogle 
få minutter .
Toshiba er også begyndt at lave fødevarer .
Et hvert firma er også en medievirksomhed, og forbru-
gernes forventninger stiger hele tiden .
Veganere er ikke ret mange, men de har stor indflydelse .
Små magtfulde grupper kan skabe store forandringer .

Bob Langert, tidligere vicepræsident 
for bæredygtighed hos McDonald’s, 
fortalte om sine erfaringer med 
beskyttelse af brandet, og hvordan 
man møder forbrugernes krav, frygt 
og pres .  

McDonald’s, der har 1,8 mio . ansatte og 70 mio . kun-
der om dagen (1 % af verdens befolkning), har 34 .500 
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restauranter i 120 lande . I dag sælger McDonald’s lige 
så meget kylling som bøf, og næsten lige så mange æg, 
især der hvor man serverer morgenmad hele dagen .
Forbrugerne er interesserede i, hvor deres fødevarer 
kommer fra, hvad de indeholder, og hvordan de er pro-
duceret .
Forbrugerne bekymrer sig om bæredygtighed, så det er 
meget vigtigt .
Man skal ikke blive vred, når man bliver angrebet, men 
prøve at forstå deres synspunkter, men man behøver 
ikke være enige - men dialogen er vigtig .
Bob Langert opfordrede til, at man prøver at forstå sine 
kritikere, for de har ret til at have deres synspunkter, og 
konflikter er nødvendige for, at vi kan blive bedre .
Kunderne interesserer sig for hvad man gør, men endnu 
mere for hvordan man gør det - gennemsigtighed er 
afgørende .
Bob Langert opfordrede også til, at man samarbejder 
med NGO’er, for når politikere og advokater bliver ind-
blandet, så ender man ikke det rigtige sted .
Når man bliver angrebet, kan man ikke bare ignorere 
det .
Når kun 26 % af kunderne var tilfredse med buræg, så 
var det ikke bæredygtigt, selv om beslutningen ikke var 
100 % baseret på videnskabelige data . Berigede bure 
var ikke accepteret af forbrugerne .
Lederskab kræver en vis form for risiko . Man skal ikke 
være bange . Man skal tage risici og være tykhudede . 
Bob Langert sluttede med at spøge, om vi er i åbne nok 
i ægbranchen, og han erfaring var, at åbenhed giver 
tillid .

Feng Bin fra Sichuan Sun Daily Farm 
Organic Food Co præsenterede den 
første casestudie på en marketing-
kampagne kaldet ’OMG Eggs’ . 
Feng Bin viste nye måder at engagere 
med forbrugerne gennem innovativ 

brug af sociale medier og online kampagner . Ved at 
udnytte Kinas online shopping befolkning, som er ver-
dens største, målrettede OMG Eggs deres kampagne 
mod deres stærkeste forbruger grupper - gravide kvin-
der og familier med børn under seks år .
Sun Daily begyndte med at studere forbrugernes 
bekymringer ved at købe æg og derefter tilbød de et 
premium produkt, der tog hensyn til dette .
Ved brug af innovativ emballage, der opretholdt kvalite-
ten, overkommelige priser, og levering næste dag, lykke-
des kampagnen .
Resultatet var, at 80 % af online ordrer kom igennem 
mund-til-mund anbefalinger fra tilfredse kunder og fans .
I erkendelse af, at en vellykket branding kræver enga-
gerede kunder, skabte OMG Eggs forskellige reklame-
kampagner, der opfordrede forbrugerne til at deltage 

via sociale medier kampagner og gavepakker . Dette gav 
ikke blot 12 .000 meget loyale forbrugere, men 12 .000 
talsmænd for produktet .
Konsekvensen var, at i 2015, steg salget med 230 %, 
og i første halvdelen af   2016 er salget steget med 175 
% .

Juan Felipe Montoya fra lncubado-
ra Santander i Colombia fortalte om 
arbejdet med at gøre Huevos Kikes 
den mest anerkendte æg-brand i 
Colombia .
Han sagde, at det var vigtigt at bruge 

den rigtige strategi og kreativitet til at virkeliggøre pro-
jektet, og så skal der disciplin, kommunikation og leder-
skab til at udføre det .
De har gjort meget for at forstå og skabe værdi for deres 
kunder, der er mindre butikker, som sælger æg til private 
forbrugere .  
Juan Felipe Montoya fortalte, at resultatet har været, at 
Kikes er gået fra at blive solgt i 11 .000 butikker og have 
0 følgere på de sociale medier i 2012 til at blive solgt i 
46 .000 butikker og have 50 .000 følgere på de sociale 
medier i 2016 .

Ross Dean fra Center Fresh Group 
i USA fortalte, hvordan udbruddet af 
fugleinfluenza i 2015 havde påvirket 
ægbranchen i USA . . Over 35 mio . 
æglæggere var døde eller blevet slået 
ned, hvilket var omkring 12 % af den 

samlede bestand .
Center Fresh Group havde selv mistet 9 mio . høner .
Bestræbelserne på at komme ud af denne krise førte 
i sidste ende til en tilstand af overudbud, fordi det tog 
under 12 måneder at komme tilbage til normal produk-
tion, selv om mange havde fporventet, at der ville gå 
betydeligt længere .
For at imødegå de deraf følgende meget lave priser var 
producenterne nu begyndt at bruge en række forskellige 
tiltag, bl .a . at reducere besætningsstørrelserne, stoppe 
med at fælde hønerne, omlægge til ’cage-free’ systemer 
og øge eksporten .

Rebeca Gutierrez Gonzalez fra 
Jocef Avicola i Mexico fortalte om 
konsekvenserne af globaliseringen . 
Hun fortalte om vigtigheden af at 
fortælle forbrugere, detailhandlere og 
producenter om branchens globale 

sociale ansvarlighed og ægs gode ernæringsmæssige 
egenskaber . 
Nogle af de udfordringer, som branchen står overfor, 
omfatter optimering, innovation og biosikkerhed, og hun 
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opfordrede til, at handelen med æg mellem landene bur-
de reguleres efter fælles regler .

Juergen Wessels fra Columbus Fris-
chei i Tyskland fortalte om nichemar-
kedet for økologiske æg . Han sagde, 
at i 2015 blev 60 % af æggene i Euro-
pa stadig produceret i bursystemer .
Han definerede økologiske æg, som 

værende æg fra staldsystemer, hvor hønerne går frit, og 
hvor de har adgang til udendørs arealer og mere plads . 
Der er restriktioner for økologiske æg, og man må bl .a . 
ikke bruge syntetiske blommefarvestoffer, medicin og 
andre tilsætningsstoffer .
Blandt udfordringerne på dette marked er højere priser 
og mindre muligheder for at eksportere og leverer æg til 
ægproduktindustrien samt en begrænset produktion . .
Blandt mulighederne er mindre konkurrence og bedre 
omdømme på grund af forbrugernes opfattelse af pro-
duktionen som havende højere dyrevelfærd samt ekstra 
chancer for at levere til nye kunder og en højere margen .
Han sluttede med at en kort gennemgang af udviklingen 
i produktion og salg af økologiske æg i Tyskland . Den 
viste en langsom og konstant stigning .

Peter van Horne fortalte om de øko-
nomiske omkostninger ved sygdoms-
udbrud .
Han slog fast, at sygdomme altid 
koster penge . Der er lavere produk-
tivitet og omkostninger til behandling 

og evt . nedgradering af produkterne, og det omgivende 
samfund ønsker ikke, at der bruges af antibiotika i pro-
duktionen .
I nogle lande er der ikke kompensation for nedslagning 
af dyr ved udbrud af fugleinfluenza, og det betyder, at 
farmerne ikke har noget incitament til at indberette smit-
somme sygdomme, for så kan deres besætninger blive 
slået ned . I stedet forsøger man, at få dyrene slagtet på 
de normale slagtesteder, og det fører bare til, at smitten 
spredes yderligere .

Eric Hubers, der er formand for 
ægproducenterne i Holland, for-
talte om, hvordan man i praksis 
får et effektivt biosikkerheds- og 
overvågningsprogram til at fungere .
Han sagde, at det bedste er at fore-

bygge en infektion, så derfor er bedre biosikkerhed 
meget vigtigt .
Hvis man kan forhindre et udbrud af fugleinfluenza, er 
der al mulig grund til at bruge penge på biosikkerhed .
Eric Hubers fortalte, at man i Holland har taget ved lære 
af tidligere erfaringer, og man har etableret et egenkon-

trolprogram for biosikkerhed, som 90 % af farmene del-
tager i . Resultaterne indtastes i en national database .

Kevin Lovell fra Sydafrika, rapporte-
rede om arbejdet med OIE .
De fleste lande har ikke protokoller for 
massenedslagninger, som kan være 
nødvendige ved udbrud af smitsomme 
fjerkræsygdomme . .

Man forventer at få godkendt protokoller for pasteurise-
rede ægprodukter, andre end de få, som er godkendt i 
dag, på OIE’s generalforsamling i 2017 .
De arbejder også med mulighederne for at vaccine mod 
fugleinfluenza i tilfælde af udbrud .

Hans-Wiljelm Windhorst fortalte på 
baggrund af tal fra FAO om udviklin-
gen I produktionen af æg i Asien .
Malaysia og Singapore har et forhold 
som Holland og Tyskland, hvor først-
nævnte land har en meget stor eksport 

af æg til sidstnævnte land .
Fjerkræproduktion er forbudt i Singapore på grund af 
risikoen for fugleinfluenza og miljøforhold .

Ægproducenten Emmanuel Destri-
jker fra Ferme Hellebecq i Quebec i 
Canada fortalte om deres programmer 
for biosikkerhed .  
Der er i gennemsnit 25 .000 høner pr 
farm i Canada, og de producerer til-

sammen ca . 7,2 mia . æg om året, og i løbet af de sidste 
9 år er produktionen steget 22,2 % .
Ægproducenterne arbejder sammen på tværs af 
provinser i Eggfarmers of Canada .
Man vil have afsluttet omlægningen til alternative syste-
mer i 2036 .

Suresh Chitturi fra Indien holdt et 
indlæg om bæredygtigheden i foder-
produktionen og om nye foderemner . 
Foder udgør 90 % af omkostningerne 
til ægproduktion i Indien, så derfor 
søger de efter alternative foderstoffer, 

og de bruger enzymer for at få det meste ud af foderet . 
Nogle af de nye foderemner, der forsøger sig med, er: 
jordnøddemel (lavt i lysin + toxiner) . raps (indeholder 
glycosinolater), bomuldsfrømel (indeholder glyssypol og 
fiber), solsikker (højt i fiber men lavt i protein), 
guar-mel (fra bælgplanten Cyamopsis tetragonoloba), 
kødbenmel samt reje-, fiske- og fjerkræmel .

Linda Christine Browning fra Sydney University for-
talte om D-vitamin mangel I mennesker, og om hvordan 
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æg kunne være med til at afhjælpe 
dette .
I slutningen af 1800-tallet led 90 % 
af de døde børn i den industrialisere-
de verden af engelsk syge, som man 
senere fandt ud af skyldes manglen på 

D-vitamin, men D-vitamin blev først opdaget i 1925 .
D-vitamin, der dannes i huden ud fra solen stråler, og 
D-vitamin fra kosten omdannes i leveren til 
25-hydroxyvitamin D3, der i nyrerne omdannes til 
1,25-dihydroxyvitamin D3, som er det hormonelt aktive 
substans . 
Linda Christine Browning sagde også, at videnskabelige 
undersøgelser viser, at knogleskørhed til dels skyldes 
mangel på vitamin D, og at man reducerer risikoen for 
brækkede knogler (20 %), hjertekarsygdomme (20 %), 
sklerose (50 %), sukkersyge (25 %), kræft (25 %) og 
fald hos ældre personer (34 %), hvis man har nok vita-
min D .
Ældre kan ikke lave vitamin D i huden så nemt som 
unge, og solcreme og skygge hindrer dannelsen af vita-
min D .
D-vitamin findes og lagres i i fedtvæv, så der er mere i 
koldtvandsfisk end i tropiske, og D-vitamin findes kun i 
blommen på ægget .
Æg er den bedste kilde til 25-hydroxyvitamin D3 og det 
er 5 gange så godt som D3 .
1 µg D3 = 40 international enheder (IU) af vitamin D .
1 µg 25-hydroxyD3 = 200 international enheder (IU) af 
vitamin D .
Linda Christine Browning sagde også , at fuldkornshve-
de, eller rettere fibrene i hveden, kan stoppe optagelsen 
af vitamin D i tarmsystemet, og at høje doser af vitamin 
D3 tilskud, som der kan være i nogle vitaminpiller, kan 
være skadeligt og medføre knogleskørhed
I dag ved vi ud fra omfattende videnskabelige undersø-
gelser, at vitamin D er afgørende vigtig for menneskers 
helbred og sundhed, og samtidig finder man, at der er en 
kronisk mangel på vitamin D i befolkningerne i både de 
udviklede og i udviklingslandene .

Tabel 1: Forsøg med øget tilsætning af vitamin D til foderet til 

æglæggende høner .

En simpel, billig og sikker måde at afhjælpe dette pro-
blem på er at få mere solskin på huden, berige æg med 
vitamin D eller tage kosttilskud . 
Hun havde selv lavet forsøg med øget tilsætning af vita-
min D til foderet til æglæggende høner, og efter 3 ugers 
fodring med vitamin D beriget foder, var niveauet af vita-
min D steget i ægget .

Taimur Baig fra Deutsche Bank for-
talte om udviklingen i Asien .
Indien og Indonesien vil fortsat have 
unge befolkninger i hele dette århund-
rede, mens Kina vil få en voksende 
andel af seniorer .

Indonesien har ikke en stor gæld, men det har f .eks . 
Indien og Kina .
Fillippinerne har også en ung befolkning, og 10 % af 
befolkningen bor og arbejder i udlandet . Det er den hot-
teste økonomi i Asien med en vækst på 7-8 % om året .
Vietnam har også en ung befolkning, og befolkningen 
har en god arbejdsetik og er veluddannede .
Med en årlig vækst på 5-6 % i både Kina og Indien vil 
de fortsætte med at løfte folk ud af fattigdom og ind i 
middelklassen, hvor folk så begynder at bruge penge på 
indkøb .
Selv om økonomien i Japan eller USA har tilbagegang, 
så betyder det intet i forhold til, hvis Kina får en faldende 
vækst . Det vil ramme os alle .
Opsparingen i Asien er meget stor, fordi man er nervøse 
for fremtiden .

Manfred Winterheller fra Østrig holdt 
et indlæg om ledelse .
Han startede med at sige, den moder-
ne verdensøkonomi foregår i Kondra-
tiev bølger, der angiveligt er cyklus-lig-
nende fænomener . Det hævdes, at en 

periode spænder fra 40 til 60 år, og bølgerne består af 
skiftende intervaller mellem høje sektorspecifikke vækst 
og intervaller på forholdsvis langsom vækst . Hvad bliver 
den næste bølge – mental sundhed, bioteknologi?

Figur 1: Udviklingen i verdensøkonomien foregår i bølger .

Derefter gik han over til at beskrive samarbejdet i en 
organisation eller virksomhed . I Tyskland er 15 % af de 
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ansatte villige til at gøre en ekstra indsats, mens 15 % 
er fjendtlige overfor deres virksomhed, mens de reste-
rende 70 % er mere eller mindre ligeglade .
Den menneskelige faktor betyder alt for at 
få succes .
Manfred Winterheller deler leder-
ne op i to grupper:
1 . Den problemorienterede 

leder, som personligt 
blander sig løsningen 
af opgaverne . Denne 
type leder samar-
bejder ikke med 
sine medarbejdere, 
og klarer sig ikke 
bedre end den, der 
gør tingene selv . 
Denne ledelsesform 
skaber stress, flaske-
halse, begrænset evne 
til at løse problemerne og 
fører til udbrændthed . Og 
kommunikationen med leder og 
medarbejder er præget af mistillid 
og manglende loyalitet, og man kan ofte 
høre spørgsmål som: ”Hvad i helvede sker der her?”, 
”Hvorfor skete det?” ”Ryd det svineri op!” . 

2 . Den løsningsorienterede leder, som respekterer sine 
medarbejdere som til gengæld føler sig ansvarlige 
for opgaveløsningen . Eller sagt på en anden måde: 

chefen tager hånd om sine medarbejdere, 
så de kan løse problemerne . Denne 

ledelsesform er mere afslappet, 
øger kreativiteten og evne til at 

løse problemer samt større 
tilfredshed på arbejdsplad-
sen . Kommunikationen 
med leder og medarbej-
der er præget af tillid 
og loyalitet, og man 
kan ofte høre spørgs-
mål som: ”Hvad vil du 
foreslå?” og ”Hvordan 
går det?” .

Manfred Winterheller 
lagde ikke skjul på, at 

han foretrak den løsnings-
orienterede leder, som efter 

hans mening altid ville skabe de 
bedste resultater .

Han sluttede af med at sige, at man 
måde som leder og medarbejder skulle stop-

pe med at eksistere og begynde at leve livet .
jnl

Nogle af de danske deltagere i IEC’s konference i Kuala Lumpur . Fra venstre ses: Lars Lunding, Dorte og Henrik Pedersen 

samt Jann Dollerup Vig Jensen
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TØRRING AF TRANSPORTKASSER TIL SLAGTEKYL-
LINGER REDUCERER ANTALLET AF CAMPYLOBACTER

Af M . E . Berrang i PoultryUSA,  

January 2017

Tørring af transportkasser til slag-
tekyllinger med et absorberende 
majsstivelsespulver efter spray 

vask reducerer antallet af Campylobacter.

Tørring af transportkasser til slagtekyllinger ved anvendel-
se af en tør behandling (absorberende majsstivelsepulver) 
har i forsøg vist for at kunne reducere antallet af Campylo-
bacter på bunden af transportkasserne .
Transportkasser til slagtekyllinger, der er tilsmudset med 
gødning fra Campylobacter-positive flokke, øger risikoen 
for krydsforurening af slagtekyllinger . Vask og desinfektion 
af overfladerne på transportkasserne er ikke altid effektivt 
til at eliminere dette fødevarebåren patogen .
Formålet med denne analyse var at vurdere tørretiden som 
et middel til at reducere eller eliminere Campylobacter 
bakterier fra 5x5 em kvadrater af glasfiberbunden i trans-
portkasser, der med vilje var forurenet med 1 g af Campy-
lobacter-positive slagtekyllingers tarmindhold . Følgende 
resultater blev observeret i forsøget:
 – Umiddelbart efter podning blev der påvist ca . 7,3 log 

kolonidannende enheder (CFU’er) af Campylobacter pr 
25 cm2 .

 – Efter 15 minutters tørring tid blev antallet af Campylo-
bacter reduceret til 5,7 log .

 – Efter to timers tørretid var antallet af Campylobacter 
reduceret til 5,6 log .

 – Efter fire timers tørring var antallet af Campylobacter 
reduceret til 2,9 log 

 – Efter 24 timer kunne der ikke påvises Campylobacter

Teknik til hurtigere tørring af transportkasser 
til slagtekyllinger 
Campylobacter bakterier er følsomme overfor tørre stress . 
Hvis man lader gødning på bunden af transportkasserne 
tørre i længere perioder med inaktivitet, vil det være en 
effektiv metode til at reducere, eller efter 24 timer at fjer-
ne, levedygtige Campylobacter-bakterier, der er efterladt 
fra positive flokke . Problemet med at være afhængig af 
længere perioder med inaktivitet er, at fjerkræslagterierne 
ikke har tid, plads eller ressourcer til at have flere gan-
ge det minimale nødvendige antal transportkasser . Den 
nuværende udformning af burene til transportkasserne, 
som er almindeligt anvendt i USA, egner sig ikke til fjer-
nelse og udskiftning af gulvet til separat vask eller tørring .

Derfor blev det antaget, at en teknik der kunne reducere 
mængden af   tid, der kræves for at tørre fækalt materiale 
og stresse til Campylobacter-bakterier i transportkasser til 
slagtekyllinger, ville være meget nyttig .

Absorberende majsstivelse pulver testet
Et absorberende majsstivelsepulver blev påført på gulvet 
af transportkasserne for at trække vand ud af gødningen, 
hvorved man fremskynder   bakteriernes død . Figuren viser 
resultaterne af følgende behandlinger til reduktion Campy-
lobacter:
 – Tørretid alene
 – Majsstivelse alene
 – Spray vask
 – Spray vask plus anvendelsen af   majsstivelse

Anvendelse af spray vask og majsstivelse 
Mens Campylobacter-bakterier ikke blev fundet på kon-
trolkasserne eller i prøver fra de behandlede gulve efter 
24 timers tørretid, blev følgende resultater opnået efter 15 
minutters behandlinger:
 – Majsstivelse alene resulterede i det samme niveau af 

CFU’er som uvaskede kontrol
 – Spray vask reducerede antallet med mere end 90 %
 – En kombination af vask efterfulgt af majsstivelse redu-

cerede antallet med 99,9 % eller 3 logs
I dette forsøg, der kombinerer spray vask og majsstivelse i 
15 minutter faldt antallet af Campylobacter lige så meget 
som ved 4 timers tørretid . Det ser ud til, at vask efterfulgt 
af et absorberende pulver kunne være nyttigt for at støtte 
den udtørring-forårsagede død af Campylobacter-bakterier 
på gulvet af transportkasser, der hurtigt skal bruges igen .

Figur 1: Gennemsnitlig af log kolonidannende enheder af 

Campylobacter fra prøver af snavsede transportkasser  

efter sprayvask og behandling med majsstivelse  jnl
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ÅRTIERS SELEKTION FOR VELFÆRD  
OG BÆREDYGTIGHED I AVIAGENS KYLLINGER  
OG KALKUNER

Af Anne-Marie Neeteson, Magnus Swalander, John Ralph, 

Alfons Koerhuis, Aviagen Group

Aviagen har i over 45 år avlet for dyrevelfærd 
og bæredygtighed . Siden den første syste-

matiske inddragelse af evaluering af benstyrke for hvert 
dyr, er en række andre velfærds- og bæredygtighedspa-
rametre med succes blevet indført i avlsprogrammerne for 
slagtekyllinger . Siden Aviagen overtog   Nicholas Turkeys 
og British United Turkeys er de metoder, der er udviklet til 
slagtekyllinger, også blevet indført for at forbedre effektivi-
teten af   selektionen for velfærds- og bæredygtighedspara-
metre i avlsprogrammerne for kalkuner .

I avlsprogrammerne, der er grundlaget den genetiske 
udvikling, er der en bred vifte af avlslinjer (diagram 1) 
(mere end 30 for slagtekyllinger og over 40 hos kalku-
ner, Defra, 2010), hvor et højt selektionspres anvendes 
på en bred vifte af parametre . De enkelte linjer, hver 
med klart definerede mål for selektionen, kombineres 
derefter at give forældredyr og endelig kommercielle 
fugle . Aviagen’s brede produktsortiment består af hybri-

der, der typisk består af fire forskellige typer af avlslinjer . 
At gå fra toppen af   avlsprogrammet, avlslinjerne, til de 
kommercielle fugle, tager cirka fire år .
En stor mængde data er indsamlet på en række parame-
tre for hvert dyr, herunder oplysninger om velfærd, sund-
hed, fitness, reproduktion og produktivitet . Disse data er 
samlet i familiens indekser til at vurdere den genetiske 
værdi af hver enkelt familie . Avlsmålene er defineret efter 
nøje overvejelse af markedets krav og den feedback, 
der kommer fra kunder og samfundet i bred forstand . 
De genetiske forbedringer i avlslinjerne videregives til 
resten af   branchen gennem en række generationer som 
vist i diagram 2, hvor rene linjer kombineres i en række 
krydsningsprodukter på forældredyrs- og slagtekyllinger 
/ kommerciel kalkun niveauerne for at opfylde behovene 
på de forskellige markeder .

Diagram 2 . Mangfoldighed af avlsdyr, multipli-

kation pyramiden og feedback mekanismerne 

i Aviagen’s avlsprogrammer . Laughlin, 2007 . 

GGP = Oldeforældredyr .

Fuglenes produktivitet er resultatet af en 
kombination af genetik, management, 
indhusning, ernæring og sundhed . Det er 
kun den genetiske komponent, der typisk 
kun forklarer omkring 10 – 30 % af varia-
tionen, der kan anvendes til permanent at 
forbedre en afstamning . Størstedelen af 
variationen kan forklares ved management, 
indhusning, ernæring og sundhed . Aviagen 
udgiver et omfattende udvalg af kontinuer-
ligt-opdaterede tekniske og management Diagram 1: Aviagen’s mangfoldige genpuljer af kyllinger og kalkuner .
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anbefalinger til landmænd med henblik på at forbedre 
velfærden og optimere produktiviteten yderligere .
Denne artikel beskriver udviklingen af   velfærds- og 
bæredygtighedsparametre i Aviagen’s avlsprogrammer 
for slagtekyllinger og kalkuner . Typisk for Aviagen’s 
avlsprogrammer er, at dyrene er blevet opdrættet og 
selekteret i grupper . På denne måde er gruppeadfærd 
integreret i Aviagen’s avlslinjer på en naturlig måde .
Aviagen’s avlsprogrammer for slagtekyllinger er designet 
til at forbedre både produktiviteten og bæredygtigheden 
af fjerkrækødproduktion, og de har en lang historie for 
selektion for velfærdsparametre (se diagram 3) . Siden 
begyndelsen af   1970’erne er alle fugle med benproble-
mer som en del af selektionsproceduren blevet fjernet, 
hvilket har ført til en enorm forbedring af bensundheden i 
de sidste 25 år som vist i figur 1 for Ross 308 hybriden .
Siden da er en række forskellige metoder til selektion af 
nye egenskaber blevet udviklet, indført og løbende for-
finet i avlsprogrammet . De vigtigste historiske milepæle 
er vist i diagram 3 og er beskrevet mere detaljeret i det 
følgende afsnit .
Aviagen har siden 1979 arbejdet med fuldt stambogs-
førte avlslinjepopulationer, der identificerer både hane- 
og høneforældre og alle andre slægtninge, så man har 
skabt et stamtræ, der spænder over 40 generationer . 
Denne fremgangsmåde har gjort det muligt at identifi-

cere og kassere fugle, der udtrykker bestemte bende-
fekter . Desuden har kassering af   raske individer, der 
nedstammer fra familier med højere forekomst af ben-
defekter, ført til øget selektionspres for bedre bensund-
hed . Det samme princip gælder for levedygtighed, hvor 
enkeltindivider er udvalgt fra familier med en levedygtig-
hed over gennemsnittet . Dette har resulteret i betydelige 
løbende forbedringer i levedygtigheden gennem årene .
I 1989 introducerede Aviagen en røntgenenhed (Lixi-
scope) som et selektionsværktøj . Dette har muliggjort 
identifikation af Tibial Dyschondroplasia (eller TD) på 

Diagram 3 . Milepæle Aviagen’s avlsprogram for dyrevelfærd(1950-2016) . TD = Tibial Dyschondroplasia .

Figur 1 . Graf over udviklingen i bendefekter hos Ross 308 

hybriden (1986-2016) .
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klinisk og subklinisk niveau på avlsmaterialet . Fugle, 
der viser tegn på TD, er blevet kasseret til avl . Dyr, der 
ikke anvendes til avl, slagtes og sælges som andet fjer-
krækød .

Figur 2 viser den historiske reduktion i forekomsten af   
TD i Ross 308 hybriden baseret på Lixiscope målinger . 
Dette viser, at en væsentlig reduktion i forekomsten af   
TD blev opnået for 10 år siden . I 2008 erstattede Avi-
agen den første generations Lixiscope (med blåt) med 
en forbedret version (med grønt), som gav et endnu 
mere præcist billede og tillod forbedret identifikation af 
subklinisk TD, hvilket fører til et mere effektivt selekti-
onspres mod TD . Denne enhed er stadig i brug i dag .
I 1991begyndte Aviagen at bruge pulsoximetri, måling af 
iltmætningsniveauet i blodet, hvilket har en direkte for-
bindelse med hjerte- og lungefunktionen . Iltmætningsni-
veauet, målt ved anvendelse af et oximeter, er en vigtig 
indikator for modtagelighed for at udvikle ascites (væske 
i bughulen) og pludselig dødssyndromer . Siden dengang 
har Aviagen målt oximeter værdier, og man har kun valgt 
de fugle med et familieindeks over gennemsnittet, og 
derved har man kunnet reducere forekomsten af   ascites 
og pludselig død i den kommercielle slagtekyllingepro-

duktion . Figur 3 viser forbedringen i ilt blodet i Ross 308 
hybriden og figur 4 viser den deraf følgende reduktion 
i niveauet af ascites målt af Canadian Food Inspection 
Agency .

Aviagen opdrætter kandidaterne til nye avlslinjer i et opti-
malt og biologisk sikret miljø, der har været fri for pro-
fylaktisk anvendelse antibiotika siden 1999 . Dette miljø 
giver mulighed for en effektiv selektion mod hjerte- og 
lungeproblemer og bendefekter .
I 2000 introducerede Aviagen en ’kommerciel søsken-
detest’ for at forbedre robustheden af   fuglene ved at 
selektere i forskellige miljøer . Disse søskendelinjer af 
potentielle nye avlslinjer opdrættes i et ikke-biologisk 
sikret kommercielt miljø og vurderes for tarmsundhed, 
fordøjelsessystemets og immunforsvarets funktion samt 
for levedygtighed, tilvækst og ensartethed (Kapell et 
al, 2012) . De enkeltfugle, som udvælges ved hjælp 
af ekstra søskende testdata til at producere de næste 
generationer, har vist forbedrede familieproduktivitet i 
begge miljøer . Denne multi-miljø strategi har betydet, 
at de nuværende generationer af fugle bedre er i stand 
til at tilpasse sig til den bredere vifte af management-
forhold, som de kan blive udsat for under kommercielle 
forhold . Denne test af søskende har ført til mere robuste 
populationer med højere levedygtighed og bedre ensar-
tethed, og denne selektionsmetode bruges fortsat . En 
skematisk oversigt over multi-miljø selektionskriterierne 
komponenter vises i diagram 4 .
I 2004 begyndte Aviagen at registrere den enkelte 
fodring i voksefasen for fugle, der var opstaldet i sto-
re grupper (billede 1) . Denne strategi har givet store 
mængder af individuelle foderindtag og adfærdsmæs-
sige data, en unik kilde til information, som hjælper til 
at studere fodringsadfærd og til på en ansvarlig måde 
at forbedre effektiviteten af   fjerkrækødproduktionen 
yderligere . Dataene viser, at der er en betydelig genetisk 
komponent i spiseadfærd (Howie et al, 2011) . Desuden 
er fælles mønstre af fodringsadfærd bevaret på tværs 
kyllingelinjer med vidt forskellige selektionspres for 
vækst (Howie et al, 2009), og selv på tværs af kyllinger, 
kalkuner og ænder (Howie et al, 2010) .

Figur 2 . Graf over udviklingen i Tibial Dyschondroplasia hos avl-

slinjerne til Ross 308 (1992-2016) ved hjælp Lixiscope . Blå: 1 . 

generation Lixiscope . Grøn: 2 . generation Lixiscope

Figur 3 . Graf over udviklingen i hjerte- og lungesundheden hos 

avlslinjerne til Ross 308 (2007-2019) ved anvendelse Oxime-

ter .

Figur 4 . Ascites relaterede kassationer i slagtekyllinger pr 

10 .000 (1995-2015; Canadian Food Inspection Agency) .
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Foder stationer til registrering af foderindtag og fodringsad-

færd .

I løbet af de sidste ti år er opmærksomheden i velfærds-
forskningen gradvist skiftet fra hasesvidninger, som der 
er blevet målt og selekteret imod siden 1970’erne, til 
trædepudesvidninger (FPD) . Aviagen har målt FPD på 
individuelle fugle siden 2006 og begyndte at selektere 
for reduceret forekomst i 2008 (Kapell et al ., 2012) .
Den seneste milepæl i yderligere styrkelse af selektio-
nen for velfærd er den nye forskning i genomselektion, 
der giver mulighed for at kombinere information på 
DNA-niveau for de enkelte fugle med de eksisterende 
optegnelser om den kliniske og subkliniske forekomst 
af alle egenskaber i relation til velfærd . Dermed øges 
nøjagtigheden af   selektionen i avlslinjerne . Aviagen 
begyndte at bruge genomselektion i sine avlsprogram-
mer i 2012 .

Kalkuner
Da Aviagen erhvervede Nicholas Turkeys i 1999 og Bri-
tish United Turkeys Ltd (BUT) i 2005, blev der foretaget 

betydelige investeringer i avlsprogrammer-
ne for kalkuner . Den teknologiske platform 
og arbejdet med avlslinjer blevet styrket 
markant ved at drage fordel af adgangen 
til fælles ressourcer og teknikker, der 
oprindeligt er udviklet til kyllinger . Selek-
tionsmålene er blevet yderligere defineret 
til at omfatte en bredere vifte af parametre 
og mere sofistikerede selektionsteknikker 
er blevet anvendt især med hensyn til vel-
færds og bæredygtighedsparametre .
Avlsprogrammerne for kalkuner har en 
lang historie for fænotypisk selektion for 
bensundhed, hvor man siden 1970’erne 
har vurderet de enkelte kalkuners evne til 
at gå og kasseret dem, der lå under gen-

nemsnittet . Dette har givet en kontinuerlig men moderat 
fremgang i bensundhed, på linje med den lave arvelig-
hed for parametrene for bensundhed (10- 15 % af den 
observerede variation kan forklares med genetik) .
I 2006 begyndte Aviagen Turkeys med genetisk selek-
tion på familieniveau for en bredere vifte af parametre 
for bensundhed, som omfatter individuel vurdering af 
benstyrken og evnen til at gå (billede 2) . Forekomsten 
af   bendefekter i BUT 6 på avlslinjeniveau viser en mar-
kant forbedring i bensundheden som følge af det øgede 
selektionspres på dette vigtige område (figur 5) .

Figur 5 . Graf over udviklingen af bendefekter hos avlslinjerne til 

BUT 6 hybriden (2006-2016) .

Udviklingen af   den nye generation Lixiscope gav mulig-
hed for at vurdere den   tættere knoglestruktur, som 
findes i unge kalkunhaner . Aviagen Turkeys har anvendt 
dette værktøj i avlsprogrammet siden 2007 . I avlspro-
grammet bliver hver avlslinjekandidat bedømt for fore-
komsten af TD .
Når Aviagen Turkeys selekterer for bensundhed både 
individuelt og i familiegrupper tages disse oplysninger 
i betragtning . Alle fugle, der viser tegn på TD læsioner 
eller har en høj forekomst af TD læsioner i familien, kas-
seres til videre avl . Denne ’nul-tolerance’ har ført til en 

Diagram 4 . Selektion under forskellige miljø- og managementforhold .
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meget betydelig reduktion i TD forekomsten, der er fal-
det fra 30-40 % til i øjeblikket 5-10 %, og der forventes 
en yderligere reduktion i de kommende år (figur 6) .
I løbet af 2006-2007 udviklede Aviagen Turkeys en 
foderpladsteknologi, der kan registrere fuglenes indivi-
duelle indtagelse af foder ved hjælp af transponder iden-
tifikation . Dette gør det muligt at registrere kvantitative 
mål for fodringsadfærd samt foderforbruget .

Vurdering af gait score hos kalkuner .

Figur 6 . Graf over udviklingen i Tibial Dyschondroplasia hos 

avlslinjerne til BUT 6 hybriden (2007 -2015) ved brug af Lixi-

scope .

Aviagen Turkeys har nu udvidet denne teknologi yderli-
gere og udviklet ’vandstationer’ . Dette gør det muligt at 
registrere ikke blot fodrings- men også drikkeadfærd af 
de enkelte fugle i stor skala . Undersøgelserne indikerer 
en sammenhæng mellem højere vand til foder forhold og 

forekomsten af våd strøelse . Formålet med denne kom-
binerede individuelle registrering af vand- og foderop-
tagelsen er at være i stand til at finde de enkelte fugle, 
som skaber våd strøelse, og kassere dem fra fremtidens 
avlslinjer . Denne metode blev indført i selektionsarbejdet 
i løbet af 2011 .
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Våd strøelse er en primær årsag til FPD (FAWC, 2011) . 
Aviagen Turkeys begyndte at registrere FPD på hvert 
avlsindivid i 2008, og inddrog denne parameter i selek-
tionen for at reducere forekomsten af FPD . Individuelle 
trædepuderegistreringer i kombination med målrettet 
kassation af fugle, der skaber våd strøelse, vil sandsyn-
ligvis være den mest effektive genetiske metode til at 
forbedre fuglenes trædepudesundhed i fremtiden .
Hos Aviagen Turkeys opdrættes elite avlskalkunerne 
under gode driftsforhold, som har høj biosikkerhed, og 
uden brug af antibiotiske vækstfremmere eller profylak-
tisk anvendelse af antibiotika siden 1993 .
Aviagen Turkeys bruger nu en kommerciel søskende 
test, som følger de samme principper som i kyllinge-
søskendetesten, som er forklaret ovenfor, for at lægge 
yderligere vægt på sundhed og robusthed i selektionen . 
Hos kyllinger, har denne strategi ført til et mere robust 
mavetarmsystem samt bedre produktivitet og ensartet-
hed på flokniveau på tværs af en række management-
system, og metoden forventes at være lige så effektiv i 
kalkuner .

Konklusion
Forbedringen af   velfærd og bæredygtighed har været 
et stort fokusområde i Aviagen’s avlsprogrammer i de 
seneste årtier . Afbalancerede avlsmål ledsaget af store 
investeringer i forskning og teknologi har resulteret i for-
bedringer i levedygtigheden, skeletsundhed, metabolisk 
sundhed og robusthed på samme tid, som produktivite-
ten er forbedret i Aviagen’s avlslinjer i kylling og kalkun . 
Disse forbedringer i avlslinjebestanden vil fortsat være 
til gavn for både nuværende og kommende generationer 
af kommercielle fugle i de forskellige produktionsmiljøer 
globalt .
Investeringer i forskning og udvikling i både kyllinge- og 
kalkunprogrammerne vil blive opretholdt med fokus 
på   valg af de bedste værktøjer for at opnå den største 
nøjagtighed i selektionen . Fastholdelse af en bred gen-
pulje og opretholdelsen af mangfoldigheden i og mellem 
avlslinjepopulationerne er også en prioritet, som både 
de nuværende og fremtidige hybrider er afhængig af . 
Et højtuddannet forsknings- og udviklingsteam bestå-
ende af et personale med mere end fire årtier erfaring i 
fuglenes pleje og håndtering og et solidt videnskabeligt 
grundlag er kernen i Aviagen’s langsigtede strategi .
Aviagen har stærkt fokus på at levere fortsatte frem-
skridt med en afbalanceret avl, der øger velfærden, 
robustheden og produktiviteten hos deres fugle . I tråd 
med Aviagen langsigtede tradition vil avlsmålene fortsat 
blive tilpasset efter nøje overvejelse af markedets krav 
og tilbagemeldinger fra kunder og samfundet i bred for-
stand . Dette vil sikre, at fremtidige behov i enhver mar-
kedssegment kan opfyldes på en ansvarlig og holistisk 
måde .
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UNDERSØGELSE VISER, AT HVEDEKVALITETEN 
HAR INDVIRKNING PÅ SLAGTEKYLLINGER  
PRODUKTIVITET
 

Af Jackie Linden, WattAgNet .com

Britisk forskning viser, at vand-
procenten i hveden ved høst og 
tilstedeværelse af svamp kan 
have betydelige konsekvenser for 

produktiviteten hos de   slagtekyllinger, der bliver 
fodret med kornet.

Rapporten, der er udgivet af Agricultural and Horticul-
tural Development Board (AHDB) Cereals & Oilseeds 
group, omfatter flere relaterede studier, der undersøger 
forudsigelsen af   næringsværdien af   hvede 
til slagtekyllinger, og den rolle, nye 
faktorer (vandprocenten ved høst 
og indholdet af Microdochium 
nivale) i kornet har på slagte-
kyllingernes vækst .
Dette projekt var en af   
tre igangsat af Home 
Grown Cereals Autho-
rity (forløberen for 
AHDB Cereals & 
Oilseeds) i 2013 . Med 
yderligere finansie-
ring fra regeringen og 
fra branchen var det 
overordnede formål med 
forskningen at udvikle 
forbedrede måder til at måle 
næringsværdien af   korn og 
oliefrø .
I dette seneste projekt deltog forske-
re fra Agri-Food and Biosciences Institute 
(AFBI), Moy Park Ltd . i Nordirland og Harper Adams 
University i England .

Forskningen og resultaterne
Først ville forskerne validere de eksisterende beregnin-
ger baseret på Near-Infrared Reflectance Spectroscopy 
(NIRS) analyser af hvede, der bruges til at forudsige pro-
duktiviteten hos   kommercielle slagtekyllinger, der fodres 
med hvede fra disse partier .
De 26 partier af hvede blev indkøbt fra England, Frank-
rig, Tyskland og USA . Hvert hvedeparti blev analyseret 
for rumvægt, in vitro viskositet, og en række kemiske 

komponenter, der omfattede energi, stivelse, protein 
og aminosyrer . Hvert hvedeparti fik også målt niveauet 
af mykotoksinerne deoxynivalenol (DON), zearalenon 
(ZON) og ochratoksin A og B, fordi forskerne ikke havde 
fundet nogen publiceret litteratur om brugen af   NIRS til 
at forudsige koncentrationen af   disse mykotoksiner i hel 
hvede .
De målte også niveauet af Microdochium nivale, der er 
en svampeinfektion i hvede, som forårsager
aksfusarium . Selv om svampen ikke producerer myko-
toksiner reducerer Microdochium udbyttet og kernestør-
relsen i hvede, men dens virkninger på slagtekyllingers 

produktivitet er endnu ikke blevet kvantifice-
ret .

Som det kunne forventes, blev 
slagtekyllingerne vækst påvir-

ket af hvedetypen . Hvedens 
vandprocent ved høst viste 

sig at være positivt kor-
releret med tilvæksten, 
hvilket ifølge forskerne 
tilskrives gavnlige 
virkninger af enten tør-
reprocessen eller tidlig 
spiring . DON og ZON 
havde variabel påvirk-

ning på produktiviteten, 
mens Microdochium 

koncentrationen havde 
en svag, men positiv effekt 

på foderudnyttelsen . I disse 
undersøgelser havde hvedens 

rumvægt ingen væsentlig indvirkning 
på foderoptagelse, tilvækst eller foderfor-
brug .

Forskerne udviklede også ligninger baseret på NIRS 
analyser, der forudsagde foderoptagelsen, tilvæksten og 
foderforbruget hos slagtekyllinger i forsøg på AFBI . Men 
sammenhængen var svagere hos kommercielle slagte-
kyllinger i et forsøg hos Moy Park .
Stigende kompleksitet i det globale mønster af mykotok-
siner skaber større udfordringer for ernæringseksper-
terne indenfor fjerkræ og husdyr, hvor f .eks . Fusarium 
graminearum fortrænger Microdochium nivale og Fusa-
rium culmorum .

Aksfusarium i hvede forårsaget af 
Microdochium nivale .

Aksfusarium i hvede forårsaget af 
Microdochium nivale .
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Konklusioner
1 . Rumvægt er ikke en god indikator for hvedens kemi-

ske sammensætning .
2 . Der var ingen sammenhæng mellem rumvægt og 

slagtekyllingers produktivitet .
3 . Formulering af foder fra forskellige hvedeprøver resul-

terede i variabel produktivitet på tværs af alle forsøg . 
Dette understreger behovet for en nøjagtig indikator 
for hvedens kvalitet .

4 . Tilsætning af enzymer forbedrede foderkvaliteten af 
hvede med lavere rumvægt og bløde endospermer . 

5 . Hvede med en højere vandprocent ved høst resul-
terede i bedre produktivitet – måske på grund af de 
gunstige virkninger af begrænset spiring eller den 
efterfølgende tørringsproces . Mere forskning er nød-
vendig på dette område .

6 . NIRS har potentiale til at forudsige hvedes indhold af 
Microdochium, men fejlmarginen i forbindelse med 
forudsigelsen er høj . En større datasæt er nødvendigt 
for at udvikle ligningerne .

7 . Der blev udviklet stærke ligninger, der kan forudsige 
produktiviteten, ved hjælp af data fra slagtekyllinger, 
der blev opdrættet under kommercielle vilkår . Disse 
ligninger kan præcist forudsige, hvordan slagtekyl-
lingerne vil vokse, når de får et foder baseret på et 
bestemt parti hvede .

8 . Brug af disse ligninger til at sammenligne faktiske 
og forventede produktivitet under kommercielle vilkår 
hos Moy Park resulterede i en noget svagere, men 
stadig acceptabelt, sammenhæng . Disse ligninger 
bør styrkes yderligere ved hjælp af yderligere prøver, 
og så bør de gøres kommercielt tilgængelige .

Rapporten ’Development of an accurate means to pre-
dict the nutritive value of wheat for broilers and an inve-
stigation of novel wheat factors on broiler performance’ 
kan fås ved henvendelse til sekretariatet . Rapporten er 
på 68 sider .

jnl

Hvedehøst .Hvedehøst .
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AMERIKANSKE FJERKRÆPRODUCENTER  
KÆMPER FOR FAIRNESS

Artikel fra amerikanske farmaid .org

De mennesker, der producerer vores 
mad fortjener at få en rimelig afregning. 

Men det er uden for rækkevidde for fjerkræprodu-
centerne, der arbejder i en branche, hvor nogle få 
gigantiske selskabers magt efterlader dem fanget 
i nogle kontrakter, hvor de er sårbare over for uri-
melige forretningsmetoder. Den gode nyhed er, at 
vi har love, der beskytter avlere. Vi skal bare hånd-
hæve dem.

Sandheden bag kyllingerne
Den gennemsnitlige amerikanske forbruger spiser 
omkring 90 lbs (ca . 40,8 kg) kylling hvert år - mere 
end det dobbelte af, hvad vi spiste for 40 år siden . Fjer-
kræbranchen har ændret sig drastisk for at kunne levere 
til vores voksende appetit, og det har haft store konse-
kvenser for de producenter, som producerer kylling, æg, 
kalkun og andre fjerkræprodukter .

Figur 1: Udviklingen i produktionen af slagtekyllinger i USA

Siden 1950’erne er antallet af kyllinger opdrættet i USA 
eksploderet med over 1400 %, mens antallet af fjerkræ-
producenter er styrtdykket med 98 % . Fjerkræbranchen 
er den mest koncentrerede sektor i vores fødevaresy-
stem, der kontrolleres af store selskaber, som bestem-
mer alt . .
De fire største fjerkrævirksomheder i USA - Pilgrims 
Pride, Tyson, Perdue, og Sanderson Farms - kontrollerer 

næsten 60 % af markedet . Det giver en yderst kon-
centreret marked . For at gøre tingene værre, er lokale 
markeder endnu mere koncentreret, hvilket efterlader de 
fleste producenter med kun en eller to virksomheder til 
at aftage deres produkter .
Den uhæmmede magt hos fjerkrævirksomhederne for-
vrider markeder og efterlader farmerne sårbare over for 
vildledende, konkurrencebegrænsende, og urimelige 
forhold i branchen .

Figur 2: De 4 største virksomheder i slagtekyllingebranchen 

står for en stadig større del af produktionen

På kontrakt
I en sund økonomi kan selvstændige landmænd sælge 
deres varer på et åbent marked, hvor der er flere købere, 
og hvor de kan forhandle priser for deres varer . Men for 
fjerkræproducenterne har der ikke eksisteret åbne og 
konkurrenceprægede markeder i lang tid .
I 1950 var 95 % af slagtekyllingefarmene uafhængige . 
Blot fem år senere udgjorde de uafhængige farme kun 
10 % af branchen, så de fleste producenter sælger 
deres varer under kontrakt med en virksomhed . 
Denne dominans af kontraktproduktioner i fjerkræbran-
chen voksede i takt med en hurtig konsolidering og en 
proces, der kaldes vertikal integration, hvor næsten alle 
elementer i produktionen er konsolideret under en enkelt 
virksomhed . Denne giftige kombination af ekstrem mar-
kedskonsolidering, kontrakter og vertikal integration gav 
producenterne flere nye risici .

Magtbalancen
Dagens fjerkræbranche er spredt over landdistrikter i 
alle hjørner af landet, og branchen er organiseret i lokale 
grupper, hvor virksomheden ejer foderfabrikker, rugerier, 
slagterier og forarbejdningsanlæg . Virksomheden har 
kontrakt med lokale farmere om at opdrætte kyllingerne 
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til markedsvægt, og virksomheden giver farmeren input 
(foder, kyllinger, medicin, etc .) til at gøre det . Men bag 
det tilsyneladende simple set-up er en ekstrem ubalance 
i magtforholdene, og det giver kun farmeren en lille løf-
testang til at forhandle bedre kontraktvilkår eller bedre 
behandling fra virksomheden .

Figur 3: Slagtekyllingebæltet . 93 % af de amerikanske slagte-

kyllinger produceres i disse stater

For eksempel skal farmeren for at sikre en kontrakt 
investere hundredtusindvis af dollars til at bygge dyre 
fjerkræstalde . Producenten er også på krogen for 
udover driftsomkostninger som el, vand og varme samt 
bortskaffelse af affald, gødning og døde kyllinger, står 
han med hele arbejdet . Det hele kan koges ned til, at 
selskabet ejer alt, der giver penge, og landmanden ejer 
alt, der koster penge .
Begravet i gæld, som de pådrager sig ved at bygge fjer-
kræstalde, er farmeren prisgivet fjerkrævirksomheden . 
Og virksomheder underminerer ofte farmerens indsats . 
De fleste kontrakter er fra flok til flok, hvor virksomheder 
kan annullere efter behag . Det er også almindeligt for 
virksomheder at kræve dyre opgraderinger af farmerens 
faciliteter med kort varsel, så farmeren må tage mere 
gæld . Farmerne indser hurtigt, at de har taget en dra-
matisk risiko med ringe sikkerhed for, at de nogensinde 
kan grave sig ud af gælden .

Unfair afregning
Dette forværres af et afregningssystem (tournament 
system), der sætter producenterne op mod hinanden . 
Når fjerkrævirksomheden har hentet kyllingerne hos far-
meren, rangerer selskabet de færdige flokke efter, hvor 
god kyllingernes tilvækst var i forhold til det foder, de 
åd . Farmerne med de bedste resultater får bonus for de 
gode resultater, men denne bonus betales af de farmere 
med de dårligste resultater .
Men produktiviteten er helt ude af landmændenes kon-
trol, for virksomheden bestemmer kvaliteten af   de kyllin-
ger og det foder, der leveres til producenterne . Så spillet 
har slagside fra starten . Faktisk fortæller mange produ-
center, at virksomhederne vil levere sub-standard kyl-
linger eller foder som en form for gengældelse, hvis de 
taler ud offentligt de betingelser, de producerer under .

Kampen for retfærdighed
Fjerkræproducenter beskriver en udbredt kultur af frygt 
og intimidering . Fanget i gæld har de ikke andet valg 
end at acceptere virksomhedens vilkår . Hvis de vælger 
at protestere eller tale offentligt, risikerer de at miste ›››

Også tilhængere af systemet
Der er også tilhængere af systemet, og de argumentere med, at produktionen ikke havde kunnet udvikle sig 
så kraftigt, hvis der ikke var konkurrence mellem producenterne, så det hele tiden blev taget nye metode og 
nye stalde og mere moderne stalde i brug .

Tilhængerne argumenter også med, at hvis systemet var så uretfærdigt, som kritikerne hævder, så ville de 
store fjerkrævirksomheder ikke have lange ventelister med producenter, der gerne vil starte med at produce-
re slagtekyllinger .

jnl

Figur 4: Hvem ejer hvad i den amerikanske slagtekyllingepro-

duktion .
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deres kontrakter - og ofte også deres jord og hjem - i 
processen . De hårdtarbejdende familier, der opdrætter 
slagtekyllinger fortjener lige vilkår på markedet . På trods 
af de risici, der er, er flere og flere avlere begyndt at tale 
offentligt om problemerne . Deres budskab er klart: Den 
tid til forandring nu .
Den gode nyhed er, at vi allerede har gældende love, 
som beskytter fjerkræproducenterne . Tilbage i 1921 
blev Packers and Stockyards Act (PSA) vedtaget for at 
regulere kødgrossister, husdyr- og fjerkræhandlere og 
andre mellemmænd i husdyrbranchen . Den indeholder 
en række bestemmelser, som beskytter de enkelte far-
mere fra misbrug og urimelige forretningsmetoder .
Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) har til 
opgave at håndhæve PSA . Efter en årtier lang æra med 

en slap håndhævelse af loven, har snesevis af fjerkræ-
producenter afgivet vidneudsagn – med stor personlig 
risiko til følge – hvor de på en workshop opfordrede 
embedsmænd fra USDA og justitsministerium til refor-
mer af konkurrencespørgsmålene i fjerkræbranchen .
I 2011 udsendte USDA en række regler med stærkere 
beskyttelse for farmere og ranchers, der er kontraktpro-
ducenter til en virksomhed . Desværre har branchelob-
byister fået Kongressen til at blokere disse regler siden 
2012 gennem undtagelser og ændringer i forskellige 
love . I 2015 fjernede Kongressen endelig blokeringerne, 
og USDA kommer med forslag til nye regler, selv om 
deres fremtid fortsat er uklar .
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HKScan starter forhandlinger om et nyt 
fjerkræslagteri i Finland
HKScan har indledt forhandlinger i forbindelse med lan-
ceringen af det nye fjerkræslagteri i Rauma, Finland .
Selskabet meddelte i 2015, at de havde planer om at 
bygge et nyt slagteri, der skal erstatte HKScan’s nuvæ-
rende slagteri i Eura .
Som en del af planerne om at opføre et specialiseret 
fjerkræslagteri med tilhørende forarbejdningsanlæg i Rau-
ma, har HKScan indledt lovbestemte forhandlinger med 
medarbejderne på deres anlæg i Eura . Ifølge de første 
skøn vil forhandlingerne ikke føre til personalereduktioner 
blandt de fastansatte . Forhandlingerne drejer sig især om 
den planlagte overførsel af udvalgte operationer fra Eura 
til Rauma og den mulige reorganisering af arbejdsgange, 
og hvilke virkninger disse planer kan have på personalet i 
form af deres placering, rolle og ansvar .
Ifølge en pressemeddelelse fra selskabet blev størstede-
len af de lovbestemte forhandlinger med medarbejderne 
om de planlagte ændringer allerede afsluttet i løbet af 
2015 . En anden forhandlingsrunde nu indledt, da dagsor-
denen, målgruppe og forventede virkninger på personale 
er blevet defineret mere detaljeret .
De opdaterede dagsorden og planlagte ændringer ved-
rører i øjeblikket hele personalet på anlægget i Eura . I 
forhold til de tidligere skøn vil ændringerne ikke nødven-
digvis resultere i en reduktion af medarbejderstaben af 
fastansatte . Forhandlingerne begyndte den 7 . december, 
og de er planlagt til at køre i omkring seks uger .
 "Jeg er glad for at meddele, at ifølge de nuværende 
prognoser, så vil der ikke ske nogen personalenedskæ-

ringer blandt vores faste medarbejdere . Vi og personalet 
er sammen kommet med gode mulige løsninger for at nå 
vores ønskede effektivitetsmål . Vores foreløbige plan er at 
igangsætte en omfattende uddannelsesordning for hele 
personalet i begyndelsen af næste år . Denne uddannelse 
vil være relateret til indførelsen af ny teknologi i Rauma 
og er en hovedprioritet i opstarten af den nye fabrik . Vi er 
forpligtet til at opgradere den ekspertise hos vores per-
sonale og opdatere deres færdigheder og faglighed for 
at muliggøre brugen af moderne teknologi og planlagte 
nye arbejdsmetoder" sagde Aki Laiho, HKScan’s Chief 
Operating Officer . "Ifølge aktuelle skøn, vil der også være 
behov for vikarer indtil udgangen af næste år ."
Opførelsen af det nye anlæg begyndte i starten af 2016 . 
Projektet, som er vurderet til over 80 mio . € (ca . 595 mio . 
kr .), og som forventes at beskæftige omkring 300 men-
nesker, er skredet frem efter planen, og det forventes 
afsluttet i slutningen af 2017 . Den nye teknologi vil gøre 
det muligt at udvikle innovative Kariniemen fjerkrænyhe-
der til HKScan’s hjemmemarkedet og til eksportmarke-
derne . Alle dele af det nye anlæg vil overholde princip-
perne i HKScan’s ansvarlighedsprogram og dets mål for 
materiale, energi- og miljøeffektivitet . For personalet vil 
de sofistikerede nye processer medføre betydelige for-
bedringer på områder som sundhed og sikkerhed, siger 
virksomheden .
Den nye fabrik i Rauma vil specialisere sig i det voksen-
de fjerkræsegment og kyllingeprodukter . Det er håbet, 
at den nye facilitet vil sikre job i fødevareindustrien i det 
vestlige Finland i mange år fremover .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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USDA VIL REGULERE FORHOLDET MELLEM  
INTEGRATIONER OG FJERKRÆPRODUCENTER
 

Af Austin Alonzo, WattAgNet .com

The Grain Inspection, Packers and 
Stockyards Administration foreslår reg-

ler om forholdet mellem integrationer og fjerkræ-
producenter. Branchegrupper siger, at forslaget vil 
kvæle branchen.

Det amerikanske landbrugsministerium (USDA) har fore-
slået regler, der er målrettet fjerkræproducenterne, og 
de vil ifølge National Chicken Council (NCC) og andre, 
kunne kvæle fjerkræ- og andre husdyrproducenter .

Den 14 . december offentliggjorde USDA’s Grain Inspe-
ction, Packers and Stockyards Administration (GIPSA), 
hvad de kaldte Farmer Fair Practices Rules . Forslaget 
vedrører unfair forskelsbehandling og fjerkræproducen-
ternes rangeringssystem . En foreløbig regel om kon-
kurrencemæssig skade blev også offentliggjort, og det 
er nok den mest betydningsfulde af de tre, Denne regel 
ville gøre det lettere for farmerne at sagsøge virksomhe-
den for urimelig praksis, for de behøver kun at bevise, at 
de er blevet uretfærdigt behandlet af et selskab for at få 
kompensation . I øjeblikket skal farmerne også bevise, at 
enhver skade på dem eller deres virksomheder også har 
påvirket konkurrencen i hele branchen for at vinde deres 
sag . Hvis det lyder lidt kompliceret, så er det, fordi det 
er . Og ekstremt uretfærdigt .

Ifølge en pressemeddelelse vil forslagene give GIPSA 
mulighed for at gribe ind for at beskytte producenten 
mod at blive uretfærdigt behandlet af integrationen .
Forslaget om unfair behandling vil præcisere hvilken 
adfærd, der vil krænke loven, som GIPSA skal hånd-
hæve, for at ’beskytte landmændene mod gengældelse 
og fra kontraktvilkår, der begrænser farmernes juridiske 
rettigheder mm’ . Reglen om fjerkræproducenternes 
rangeringssystem (tournament system) fastsætter de 
kriterier, som GIPSA vil bruge til at afgøre, om en inte-
grationen har ’lavet et mønster eller praksis om at bruge 
en fjerkræproducenternes rangeringssystem til at afreg-
ne fjerkræproducenterne på en uretfærdig måde’ .
”I dette land, forventer vi en fair behandling og fair 
afregning for det arbejde, vi laver . Men for kyllingepro-
ducenterne i særdeleshed er kontrakterne udformet på 
en sådan måde, at de ingen steder har at gå hen, hvis 
deres kontrakt bliver opsagt på en uretfærdigt måde” 
hedder det i pressemeddelelsen . ”Kyllingehuse koster 

ikke kun millioner at bygge, men de er højt specialisere-
de og kan ikke konverteres til andre formål . Når produ-
centerne og deres familievirksomheder bliver uretfærdigt 
behandlet, har de en meget reel risiko for at gå konkurs .”
Forslaget skal gennem en 60-dages høringsperiode 
efter offentliggørelsen i den føderale registreringsda-
tabase . De blev offentliggjort lidt over en måned før 
Donald Trump bliver præsident den 20 . januar .

Forslaget modtages med kritik
Brancheorganisationen National 
Chicken Council siger, at forslaget 
”truer med at vende op og ned på 
strukturen i hus  dyr- og fjerkræbran-
cherne, hæver prisen på kød og fjer-
kræ og kostet arbejdspladser i landdi-

strikterne i USA” .
”Disse forslag  . . . kan føre til stive, one-size-fits-all krav 
til kontrakterne med kyllingeproducenterne, og det vil 
kvæle innovation, føre til højere omkostninger for for-
brugerne og kostet arbejdspladser ved at tvinge bedste 
landmænd ud af kyllingeproduktionen” . Mike Brown, 
præsident for NCC, sagde i en pressemeddelelse .
”Nogle af disse bestemmelser vil også have en skadelig 
virkning på kyllingernes velfærd ved at fjerne konkurren-
cen og incitamentet til at yde den bedst mulige manage-
ment på farmene . Kontrakterne i den moderne slagte-
kyllingeproduktion er baseret på produktionsresultater, 
der i bund og grund er designet til at give fuglenes vel-
færd topprioritet, da tillæggene gives til landmænd, der 
opdrætter de sundeste kyllinger, tager risici og arbejder 
hårdt . Det giver farmerne incitament til at gøre deres 
bedste, til at konkurrere, ligesom alle andre virksomhe-
der i Amerika eller i andre frie markeder .”

Mike Conaway, R-Texas, formand for 
landbrugsudvalget i Repræsentanter-
nes Hus, kaldte forslaget ”Et sidste 
øjebliks forsøg på at presse disse tre 
partipolitiske forslag igennem” .
”Det er særligt bekymrende, når man 

tager kongressens modstand mod disse formynderiske 
og kostbare forslag, der går tilbage til deres oprindelige 
forslag i 2010, i betragtning” sagde Conaway i en pres-
semeddelelse . ”Jeg vil gøre det til en prioritet at rulle 
disse og andre sidste øjebliks forslag fra Obama-admi-
nistrationen tilbage, så snart Kongressen vender tilbage 
i januar .”
 ›››
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North American Meat Institute (Nami), 
som kalder forslaget ”misforstået og 
skadeligt for husdyr- og fjerkræprodu-
center”, sagde, at de samme forslag 
blev afvist af Kongressen i 2010 .
I en pressemeddelelse sagde Barry 

Carpenter, adm . direktør for Nami, at forslaget vil ”gøre 
det juridisk mere risikabelt at indgå kontrakter, hvilket 
igen vil påvirke udbuddet af kød og fjerkræ .”

To grupper roser forslaget
I en erklæring hylder Zippy Duvall, 
formand for American Farm Bureau 
Federation, forslaget som ”et vigtigt 
skridt i retning af at skabe lige vilkår i 
fjerkræbranchen” .
”Disse forslag vil styrke GIPSA’s 

evne til at vurdere forretningspraksis i fjerkræbranchen 
og give bedre beskyttelse af individuelle farmere fra 
forskelsbehandling . Amerikanske kyllingefarmere har 

længe opfordret til større gennemsigtighed og lige vilkår 
i vores branche, og vi sætter pris på USDA’s bestræ-
belser på at holde virksomhederne ansvarlige og give 
landmændene en stemme” sagde Duvall, der er en kon-
traktproducent til Pilgrims .
Campaign for Contract Agriculture Reform, en aktivist-
gruppe fra Alexandria, Virginia, sagde, at forslaget vil 
give ”grundlæggende fair forretningsbetingelser” til fjer-
kræbranchen .

”Kontraktproducenter er små virk-
somheder, der investerer over 1 mio 
$ (ca . 7 mio . kr .) for at bygge kyllin-
gehuse på deres egne farme, og de 
sætter sig i stor gæld for at sikre sig 
en produktionskontrakt med et stort 

fjerkræselskab . Desværre er vilkårene i kontrakten og i 
afregningssystemet meget uigennemsigtige og ofte vild-
ledende” sagde Steve Etka, gruppens politikdirektør .
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BRF vil overtage hovedparten af det  
tyrkiske fjerkræselskab Banvit
Brasiliansk BRF har taget endnu et skridt i deres globale 
ekspansion program, hvor de nu overtager aktiemajorite-
ten i Banvit, den største fjerkræintegrator i Tyrkiet .
Dette vil være BRF første skridt ind på det tyrkiske mar-
ked, og BRF vil gøre det gennem et joint venture (JV) 
med Qatar Investment Authority (QIA), den statslige 
fond i Qatar . BRF vil få 60 % af aktierne i virksomhe-
den, og QIA de resterende 40 % i en aftale, der værdi-
sætter Banvit til 470 mio . $ (ca . 3,3 mia . kr .) . .
Banvit er en fuldt integreret virksomhed, og selskabet 
har fem foderfabrikker, fire rugerier og fem slagterier . 
Ifølge selskabets hjemmeside omfatter produktionen 
kylling, kalkun, deli produkter og færdigretter, og pro-
dukterne eksporteres til Østeuropa, Mellemøsten, Fjern-
østen og de tidligere sovjetrepublikker .
"Anlæggene er placeret i landets vestlige del, hvor de 
fleste forbrugere bor, og i den østlige del, hvilket gør 
Banvit til den eneste virksomhed, som er i stand til at 
servicere både hjemmemarkedet og eksportmarkederne" 
siger Pedro Faria, Global adm . direktør for BRF .
I starten af januar offentliggjorde BRF, at de var ved at 
lancere en ny halal kødselskab i De Forenede Arabiske 
Emirater . Selskabet, der er kendt som OneFoods, er 
indstillet til at drage fordel af en stærk vækst i verdens 
halalmarkeder .
Banvit vil blive indarbejdet i OneFoods, og vil også foku-
sere på halalproduktion .
"Købet af Banvit er det første skridt på dagsordenen 
for at accelerere væksten af OneFoods, der har en 
markedsandel på kyllingeprodukter på ca . 45 % i Sau-

di-Arabien, De Forenede Arabi-
ske Emirater, Kuwait, Qatar og 
Oman, lande, hvor selskabet 
opererer med egen distribution 
og en bred produktportefølje 
"forklarede Particio Rohner, 
der er leder af OneFoods .
Ifølge Rohner forbruger Tyr-
kiets befolkning på 80 mio . 
10 % af den globale produk-
tion af halalfjerkræ, selv om det 
årlige forbrug af kylling per indbyg-
ger ligger relativt lavt med 20 kg .
Handlen er underlagt endelige betin-
gelser og konkurrencemyndighedernes 
godkendelse .
Mens den tyrkiske slagtekyllingeproduktion stag-
nerende i løbet 2016, vil den vokse med 5 % til 
lige under 2 mio . tons i år, ifølge den seneste 
prognose fra USDA Foreign Agricultural Service 
(FAS) . Denne forventede stigning er baseret på 
en potentielt bedre udsigt for eksport af fjerkrækød .
To af landets førende fjerkræ selskaber - Aytac og 
Mudurnu – gik fallit i 2016 som følge af dårlig lønsom-
hed i sektoren . Ifølge FAS er Tyrkiet stærkt afhængig 
af importerede foderingredienser, især sojaskrå, som er 
underlagt strenge importregler, og udsving i fremmede 
valutaer .
Ifølge FAOSTAT producerede Tyrkiet 1,76 mio . tons kyl-
lingekød i 2013, det seneste år, for hvilket statistikkerne 
er blevet offentliggjort .
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DEN AMERIKANSKE FJERKRÆBRANCHE SKAL 
JUSTERE SINE POLITIKKER EFTER VALGET AF 
TRUMP SOM PRÆSIDENT

Af Gary Thornton i PoultryUSA,  

January 2017

Den amerikanske fjer-
kræbranches politiske, 

lovgivningsmæssige og økonomi-
ske beregninger er radikalt anderledes med valget 
af Donald Trump som USA’s præsident.

En vigtig faktor i udsigten for den 
amerikanske fjerkræbranche har 
ændret sig med valget af Donald 
Trump som den 45 . præsident for 
USA . I en tale ved National Chicken 
Council (NCC) Annual Conference blot 

få dage før valget i 2016, sagde politisk analytiker Char-
lie Cook, at Donald Trump ikke havde nogen chance 
for at blive valgt til præsident for USA, og Hillary Clinton 
ville blive den næste præsident . De politiske, lovgiv-
ningsmæssige og økonomiske beregninger er nu radikalt 
anderledes .

Fra samme podie forklarede ambas-
sadør William J. Burns, tidligere vice-
udenrigsminister i Obama-administrati-
onen, om de nedskrevne amerikanske 
doktriner for multilateralt globalt diplo-
mati og handel .

Hvis Trump får sin vilje, vil det knuse meget af det 
globalistiske dogme, som blev indvarslet af Reagan-ad-
ministrationen og som fortsatte under de følgende præ-
sidenter .

Matthew J. Slaughter, dekan og pro-
fessor i International Business på Tuck 
School på Dartmouth College og tid-
ligere medlem af Council of Economic 
Advisers, der rådgiver præsidenten, 
gennemgik fremskrivninger for økono-

mien, der viser langsom vækst i 2017 for USA (2,2 %) 
og verdens udviklede økonomier (1,8 %) . Trump siger, at 
en vækst på 4 % i USA’ økonomi sagtens kan nås .

Trumps vision for fjerkræ er kompliceret
Spørgsmålet er: Hvor har de politiske, lovgivningsmæs-
sige og økonomiske udsigter ændret sig for den ame-
rikanske fjerkræbranche? Det er stadig uvist, hvordan 
Trump pro-business-politikker vil påvirke den amerikan-

ske fjerkræbranche . Mens en lettelse af de administra-
tive byrder vil være gunstigt for alle virksomheder, vil 
Trumps kampagneløfter, hvis de udmøntes i reelle poli-
tikker, påvirke fjerkræbranchen på uforudsigelige måder 
på områder som handel, tilgængelighed af   arbejdskraft, 
statslige regler og den økonomiske vækst, der ansporer 
privatforbruget, herunder forbruget af fødevarer . For én 
ting er sikkert, den amerikanske fjerkræ- og kødbranche 
er altid kommet i klemme, når der opstår forstyrrelser i 
handelen .
I begyndelsen af   december 2016 gennemførte Trump 
sin ”Thank You” tour til swingstaterne, der gav ham præ-
sidentposten, Her lovede han at opfylde løfterne om at 
rette op på illoyal handelspraksis, sikre grænserne, slå 
ned på vilkårlige regler, fremme jobskabelsen og øko-
nomisk vækst, mens den siddende præsident Obama 
belærte det amerikanske folk om, at Trump ikke ville 
være i stand til at holde disse løfter .
Trump sagde en menneskemængde i Fayetteville, North 
Carolina: ”Jeg beder jer om at drømme stort igen som 
amerikaner Jeg beder jer at tro på jer selv, jeg beder jer 
om at tro på jeres land og at tro på jeres fremtid .”

Alt for lille tillid til Amerika
Matthew J . Slaughter citerer globale holdningsunder-
søgelser, som viser, at der i de udviklede økonomier er 
lille optimisme for den næste generation . 65 % siger, at 
deres børn vil blive dårligere stillet økonomisk end den 
nuværende generation, mens kun 28 % siger, at deres 
børn vil være bedre stillet . Tallene er endnu værre i USA, 
hvor kun 21 % mener, at den næste generation af børn 
vil være bedre stillet .
En undersøgelse i september 2016 viste, at 69 % af 
befolkningen i USA mente, at landet var på vej den gale 
vej, mens kun 27 % mente, at landet var på rette vej .
”Hvad både Bernie Sanders og Donald Trump slog fast i 
deres præsidentkampagner er, at kun meget få har fået 
glæde af den økonomiske vækst” sagde Slaughter .
”Den reelle median husstandsindkomst i USA i 2015 
var på 56 .516 $ (ca . 394 .000 kr .) . Dette var knap over 
niveauet i 1989, og det var 2,4 % under niveauet i 
1999” sagde han .
Faktisk er det kun de højeste uddannelsesgrupper 
(Ph .D ., MD ., J . D ., MBA), der repræsenterer 4 % af 
befolkningen i USA, der har oplevet stigninger i den 
reelle samlede indtjening i perioden 2000-2014 . ›››
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Væksten er langsom i avancerede økonomier
Slaughter præsenterede de økonomiske fremskrivninger, 
der viser langsom vækst i produktionen i de avancerede 
økonomier . I USA er væksten faldet fra 2,6 % i 2015 til 
et forventet 1,6 % i 2016 . Fremskrivningen for USA i 
2017 er på 2,2 % .
Hvorfor er væksten så langsom? «Primært fordi væksten 
i produktiviteten er aftagende» sagde han . «I USA var 
den gennemsnitlige årlig vækst i arbejdsproduktiviteten i 
perioden 2011-2015 kun på 0,6 % . Med denne vækst-
rate tager det 116 år at fordoble den gennemsnitlige 
levestandard .”

Vil Trump’s politikker drive den økonomiske 
vækst?
Hvordan får lande deres økonomier til at vokse, og hvor-
dan øger de indtjeningen?
”Primært gennem produktivitetsvækst” sagde Slaughter .
”Boom i produktivitet - den slags, der skaber hele nye 
industrier, øger produktivitet, reducerer omkostninger, 
skabe arbejdspladser, booster indkomster og generere 
milliarder i overskud – har en tendens til at være drevet 
af virksomheder, der er en kombination af unge, omstil-
lingsparate og globale .”
”Regeringerne kan øge sandsynligheden for den private 
sektor produktivitetsvækst gennem kloge politikker om 

skat, handel, indvandring, forskning og infrastruktur . Det 
grundlæggende spørgsmål er, har regeringerne mod og 
vilje til at gennemføre disse politikker?”
Han pegede på indvandringspolitikken - et politisk områ-
de, hvor mange ledere i den amerikanske fjerkræbran-
che har slået til lyd for en reform, som en potentiel 
booster for økonomisk vækst . ”Vil regeringen tillade ind-
vandring af højt kvalificerede personer?” spurgte han .
Igen, det politiske udsigter for fjerkræbranchen er kom-
plicerede . Mens fjerkræproducenterne ville drage fordel 
af reformer af indvandringen, der bringer dygtige men-
nesker ind i arbejdsstyrken, har de et større behov for 
lavere kvalificerede arbejdstagere .

Spørgsmål om handels- og immigrationspolitik
Det er stadig uvist, hvordan Trump-administrationens 
politikker vil påvirke fjerkræbranchen i USA . Mens en 
mindskelse af den administrative byrde på amerikanske 
virksomheder vil gavne fjerkræproducenterne, er virknin-
gen af   Trump’s politikker - især på områder som handel 
og indvandring - umulige at forudsige .
Den amerikanske fjerkræbranche står over for nye og 
uforudsigelige udfordringer og muligheder i 2017 med 
Donald Trump i Det Hvide Hus .

jnl

Sanderson forventer, at produktionen  
i 2017 vil stige med 11,1 %
Med et nyt fjerkræslagteri næsten klar til at starte pro-
duktionen og et andet, der vil nå fuld kapacitet, forventer 
Sanderson Farms at slagte 11,1 % mere fjerkræ i regn-
skabsåret 2017 end i regnskabsåret 2016 .
Mike Cockrell, økonomidirektør hos Sanderson Farms, 
sagde på et telefonmøde, hvor selskabet offentliggjorde 
sine finansielle resultater for fjerde kvartal af regnskabs-
året 2016 og for hele året, at selskabet forventer aktuelt 
at skulle forarbejde 4 .183 mia . lbs (ca 1,9 mio . tons) i 
løbet af regnskabsåret, som begyndte den 1 . november .
Det skøn, er dog betinget af faktorer såsom vejr, 
ændringer i målvægten og markedsvilkår .
Opdelt i kvartaler sagde Cockrell, at de forventede at 
forarbejde 970,5 mio . lbs (ca . 440 .000 tons) i første 
kvartal, 1,02 mia . lbs (ca . 463 .000 tons) i andet kvartal, 
1,082 mia . lbs (ca . 490 .000 tons) i tredje kvartal og 
1,111 mia . lbs (ca . 504 .000 tons) i fjerde kvartal .
Adspurgt af en analytiker, der bemærkede, at tallene for 

regnskabsåret 2017 var højere end forventningerne for 
to måneder siden, sagde Cockrell, at en grund til det er, 
at virksomhedens nye fabrik i St . Pauls, North Carolina, 
vil komme i drift hurtigere end forventet, og den skulle 
nå fuld kapacitet hurtigere end deres næst nyeste fjer-
kræslagteri i Palestine, Texas .
Joe Sanderson Jr ., adm . direktør for Sanderson Farms, 
sagde, at fjerkræslagteriet i Texas begyndte at køre på 
fuld kapacitet i oktober .
I mellemtiden forventes anlægget i St . Pauls at begynde 
at slagte i januar .
"Den nye anlæg i St . Pauls viser vores optimisme og 
tillid til den langsigtede succes for Sanderson Farms og 
vores branche . Det nye anlæg vil øge værdien for vores 
investorer, mulighederne for vores medarbejdere og 
producere produkter af høj kvalitet til nye kunder" sagde 
Sanderson .
Sanderson tilføjede, at selskabet vil vokse yderligere 
udover den nye fabrik i North Carolina .
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Alltech og den mongolske ægproducent 
Tumen Shuvuut samarbejder om at berige 
æg for at afhjælpe befolkningens selen-
mangel i Mongoliet
Tumen Shuvuut, en af de to største ægvirksomheder i 
Mongoliet, vil begynde at markedsføre selen-berigede 
æg med Sel-Plex® organisk selen til mongolske forbru-
gere over hele landet . I en fælles pressekonference med 
Folkesundhedsinstituttet i Mongoliet, som blev afholdt 
den 22 . november i Ulaanbaatar, sagde Tumen Shuvuut, 
at selskabet lancerer deres selenberigede æg for at 
afhjælpe en vedvarende selenmangel i den mongolske 
kost, som blev identificeret i en nylig undersøgelse fra 
landets sundhedsministerium . Det nye produkt var til-
gængeligt i supermarkeder og andre detailforretninger 
fra begyndelsen af december . Alltech vil fortsætte med 
at yde teknisk og anden bistand til Tumen Shuvuut, 
efterhånden som de markedsfører det første selen-beri-
gede æg nogensinde i Mongoliet .
På grund af forskelle i mineralindholdet i jorden i Mongo-
liets, har mange mongoler mangel på mikronæringsstof-
fer i deres kost, og det kan forårsage sundhedsmæssige 
udfordringer i alle faser af livet . En af de mest kritiske af 
disse er selenmangel . Mongoliets Ministerium for Sund-
hed og det mongolske folkesundhedsinstitut har identifi-
ceret selenmangel som en alvorlig fare for sundheden og 
har opfordret til at øge befolkningens selen indtag gen-
nem berigede fødevarer . Selen, som er ernæringsmæs-
sigt afgørende for mennesker, er en bestanddel i mere 
end to dusin selenoproteiner, der spiller kritiske roller i 
reproduktionen, metabolismen af hormoner fra skjold-
bruskkirtlen, DNA- syntesen og beskytter mod oxidative 
skader og infektion . Berigelsen med selen finder sted, 
når et dyr fodres med en godkendt kilde til organisk 
selen, hvilket giver naturlig berigelse af fødevaren .
"Baseret på forsøg med Sel-Plex i vores æglæggere 
viste forskningsresultaterne, at de 0,5-ppm beriget æg 
var mere tilbøjelige til at opveje selenmanglen i den mon-
golske befolkning" sagde Fed Jigjid, adm . direktør for 
Tumen Shuvuut LLC . "Vi var meget tilfredse med resul-
tatet af forsøget med Alltech, og vi ser frem til at produ-
cere æg, der vil gavne den mongolske befolkning .”
"I samarbejde med Alltech ønsker vi at levere et positivt 
budskab om fordelene ved selen til offentligheden" fort-

satte Jigjid . "Forbrugerne efterspørger bedre fødevarer, 
og samarbejdet med Alltech giver os mulighed for at 
levere berigede fødevarer . Vi ønsker, at forbrugerne skal 
forstå, hvor vigtigt selen er for den menneskelige krop ."
"Selen niveauet falder med alderen, og selenmangel i 
Mongoliet er særligt udbredt blandt de ældre" tilføjede 
Dr . Jamayan Batjargal, direktør for Food Research Cen-
ter ved Public Health Institute of Mongolia . "Derfor har 
Mongoliet brug for at producere funktionelle fødevarer, 
der er beriget med selen, og sætte flere kræfter ind på 
at levere kosttilskud, der indeholder selen til højrisikog-
rupper . Offentlige politikker skal understøtte brugen af 
selen-berigede fødevarer ."
Den mongolske sundhedsminister Dr . Tsogtsetseg 
Ayush, der også deltog i pressemødet, kommenterede 
de sundhedsmæssige udfordringer ved underskuddet af 
mikronæringsstoffer i den mongoæske kost og udtrykte 
stærk støtte til Tumen Shuvuut’s selen-berigede æg .
"Mineraler og nogle mikroelementer spiller vigtige roller 
i menneskers sundhed" sagde Ayush . "Men i dag står 
vi over for et problem, hvordan man sikrer tilstrækkelig 
indtagelse givet de lave niveauer, der findes i miljøet . Jeg 
sætter stor pris Tumen Shuvuut LLC for at gennemføre 
forskning af funktionelle fødevarer, der kan forbedre 
sundhedstilstanden for den mongolske befolkning, og 
jeg er glad for at høre, at selen-berigede æg vil være 
tilgængelige på supermarkedernes hylder . Vi vil samar-
bejde med Tumen Shuvuut om dette projekt ."
Dr . Mark Lyons, Alltech globale vicepræsident og chef 
for Greater China, bemærkede på pressemødet i Ulaan-
baatar, at Alltech har arbejdet med berigelse af fødeva-
rer med Sel-Plex i mere end 15 år .
"Vores organiske form af selen er i stand til at under-
støtte immunsystemet hos dyret under produktionen og 
samtidig differentiere det endelige produkt på markedet 
og bidrage til menneskers sundhed" sagde Lyons . "Vi 
er glade for at arbejde med Tumen Shuvuut og at få 
mulighed for at fremhæve fordelene ved selen-berigede 
fødevarer i Mongoliet ."
Alltech arbejder i øjeblikket med næsten 60 virksom-
heder over hele verden på at berige fødevarer inden for 
mejeri, oksekød, svinekød, fjerkræ og foder til kæledyr .

Alltech / jnl
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Sanderson Farms nettoindtægter blev 
næsten tredoblet i 4. kvartal 2016
For det kvartal, der sluttede 31 . oktober 2016 rappor-
terede Sanderson Farms en nettoindtægt på 76,0 mio . 
$ (ca . 530 mio . kr .) sammenlignet med nettoindtægt 
på 27,4 mio . $ (ca . 191 mio . kr .) ifjerde kvartal af regn-
skabsåret 2015 . Omsætningen for fjerde kvartal var i 
2016 på 790,8 mio . $ (ca . 5,22 mia . kr .) mod 679,6 
mio . $ (ca . 4,74 mia . kr .) i samme periode året før .
Nettoomsætningen for regnskabsåret 2016 var på 2,816 
mia . $ (ca . 19,65 mia . kr .) mod 2,803 mia . $ (ca . 19,56 
mia . kr .) i regnskabsåret 2015 . Årets resultat udgjorde 
189,0 mio . $ (ca . 1,32 mia . kr .), sammenlignet med 
216,0 mio . $ (ca . 1,51 mia . kr .) i 2015 .
"Fjerde kvartal markerede afslutningen på et godt år 
for Sanderson Farms" sagde Joe F . Sanderson, Jr ., 
bestyrelsesformand og adm . direktør for Sanderson 
Farms . "Markedsforholdene blev styrket i fjerde kvartal 
af regnskabsåret 2016, selv om markedspriserne faldt 
sæsonmæssigt efter Labor Day . Vi rapporterede rekord-
salg på trods af en nedgang i de samlede priser på 
fjerkrækødprodukter sammenlignet med regnskabsåret 
2015, hvilket især var udtalt i den første halvdel af året . 
Kornpriserne var lavere i løbet af året sammenlignet med 
2015 . For året solgte vi 3,731 mia . lbs (ca . 1,73 mio . 
tons) fjerkrækødprodukter sammenlignet med 3,418 
mia . lbs (ca . 1,55 mio . tons) i 2015 ."
Ifølge Sanderson var markedspriserne for fjerkræpro-
dukter på trods af lavere priser for hele regnskabsåret 
højere i fjerde kvartal af 2016 sammenlignet med for et 
år siden, primært som følge af en forbedret efterspørg-
sel på eksportmarkederne . 
Som målt ved et gennemsnit af Georgia Dock priserne 
for hele kyllinger, så var priserne omkring 4,0 % lavere 
i selskabets fjerde kvartal i forhold til samme periode i 
2015, og priserne var 2,7 % lavere for 
hele regnskabsåret sammen-
lignet med sidste 
år .

Georgia Dock priserne for hele kyllinger forblev for-
holdsvis gode i 2016, hvilket er i overensstemmelse med 
en fortsat stærk efterspørgsel efter kølede produkter 
til detailmarkedet og en stabil produktion, bemærkede 
Sanderson .
Priserne på udbenet brystkød var i gennemsnit 7,4 % 
højere i fjerde kvartal end i samme periode sidste år . For 
hele regnskabsåret var priserne på udbenet brystkød 
dog 12,5 % lavere sammenlignet med 2015, hvilket 
afspejler en fortsat svag og noget svingende efterspørg-
sel fra food service virksomhederne . 
Priserne på Jumbo vinger lå i gennemsnit på1,62 $/lbs 
8(ca . 24,90 kr ./kg) i fjerde kvartal 2016, hvilket var en 
stigning på 9,5 % fra gennemsnittet på 1,48 $/lbs (ca . 
22,75 kr ./kg) i samme periode sidste år . Priserne på 
Jumbo vinger lå i gennemsnit på 1,58 $/lbs (ca . 24,30 
kr ./kg) i 2016, hvilket var en stigning på 3,9 % fra gen-
nemsnittet på 1,52 $/lbs (ca . 23,77 kr ./kg) i 2015 . 
Den gennemsnitlige markedspris for bagkvarter i bulk 
steg ca . 46 % i kvartalet, men faldt cirka 6,2 % for hele 
2016 .
Forbedrede priser på mørkt kød i fjerde kvartal i regn-
skabsåret afspejler stigningen i branchens eksport-
mængder i anden halvdel af 2016, da de fleste fuglein-
fluenza-relaterede forbud mod fjerkrækød fra USA blev 
ophævet . 
Priserne på majs faldt i regnskabsårets fjerde kvartal 
med 4,6 %, mens priserne på sojaskrå faldt med 10,6 
% .
Den 31 . oktober var Sanderson Farms' på1,423 mia . $ 
(ca .9,9*3 mia . kr .) i aktiver, egenkapitalen var på 1,190 
mia . $ (ca . 8,30 mia . kr .), og driftskapital var på 465,1 
mio . $ (ca . 3,25 mia . kr .) .
Selskabet havde ingen gæld ultimo, sagde Sanderson .
"Vores balance giver os den finansielle styrke ikke kun 

til at støtte vores vækststrategi, men 
også til konsekvent at styre vores 
operationer gennem de cyklusser, 
der kendetegner vores branche . 

Vi værdsætter dybt det hårde 
arbejde og dedikation 

til kvalitet som vores 
medarbejdere, pro-
ducenter og alle 
vores virksomhed 

udviser" afslut-
tede San-

derson .
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Franske Duc overtaget af hollandske 
Plukon
Hollandske Plukon Food Group har indgået aftale med 
det franske fjerkræfirma, Duc S .A ., om at overtage nye 
aktier i Duc samt de aktier, som Duc storaktionærer 
ejer . Handlen, der gennemføres gennem et dattersel-
skab af det hollandske selskab, vil give Plukon 97 % af 
aktierne i Duc . Efter købet agter Plukon at iværksætte 
etn forenklet overtagelsestilbud, efterfulgt af en over-
førsel af alle resterende aktier i Duc . Duc SA vil blive 
afnoteret fra Euronext Paris .
"Overtagelsen af Duc giver Plukon Food Group mulighed 
for at gennemføre vores strategi for detailleddet i Frank-
rig som en national producent" siger Peter Poortinga, 
adm . direktør i Plukon . "De aktuelle vækstplaner i Frank-
rig er styrket som følge af denne overtagelse ."
Ifølge parternes fælles erklæring fokuserer begge sel-
skaber på ferske produkter af høj kvalitet til detailmarke-
det . De arbejder også på nye koncepter for at forbedre 
dyrevelfærden og reducere brugen af antibiotika, og Duc 
produktportefølje supplerer Plukon’s .
Den nye gruppe har til hensigt at fortsætte samarbejdet 
med Duc’s fjerkræproducenter, og man vil undersøge 
mulighedener for yderligere ekspansion .
Hovedkontoret ligger i Holland, og Plukon Food Group 
er blandt de førende fjerkrækødvirksomheder i Europa . 
Det har aktiviteter 13 steder - otte fjerkræslagterier og 
fem forarbejdnings- og emballeringsanlæg - i Holland, 
Tyskland og Belgien og slagter ugentlig 7 mio . kyllinger . 
I 2015 havde gruppen en omsætning på 1,4 mia . € (ca . 
10,4 mia . kr .), og de havde en arbejdsstyrke på omkring 
4 .500 personer .
Duc Group, der var Europas største producent af cer-
tificerede fjerkræ, har specialiseret sig i produktion, 
slagtning, pakning og markedsføring af fjerkræ, og 
selskabet tilbyder en bred vifte af produkter, såsom cer-
tificeret, standard og økologisk . Virksomheden har fire 
produktionssteder i Frankrig samt en mindre produktion 
placering i Bulgarien . I gennemsnit slagter og forarbejder 
Duc 600 .000 kyllinger og 30 .000 kalkuner ugen med 
en arbejdsstyrke på omkring 800 personer .
I september 2016 indgik Plukon et joint venture i Polen 
med Wyrebski-familien om et nyt fjerkræslagteri nær 
Wroblew .

Bare i sidste uge overtog en anden hollandsk fødevare-
virksomhed, Wegdam Holding BV aktiverne i Tilly Sabco 
Bretagne SAS, et fransk fjerkræfirma, der havde været 
under administration i omkring seks måneder .
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CP Group køber et nyt fjerkræselskab  
i Kina
I den seneste serie af oversøiske opkøb har Thai-
land-baserede Charoen Pokphand Foods (CPF) erhver-
vet Cofco Meat Suqian of China .
Handlen vil koste CPF – landbrugsdelen af Charoen 
Pokphand Group (CP Group) – 976 mio . THB (ca . 191 
mio . kr .), og er blevet formidlet gennem et indirekte dat-
terselskab af CPF i Kina . CPF vil også overtage for 2,0 
mia . TBH (godt 390 mio . kr .) i aktionærlån . Afslutning af 
købet forventes ved udgangen af 2016 .
Cofco Meat Suqian arbejder med fjerkræproduktion 
samt forarbejdning og salg af kyllingeprodukter . Cofco 
Meat Suqian har hovedkontor i et område ved Yangtze 
flodens delta, og virksomheden blev først registreret i 
Kina i 2010 . For de første ni måneder af 2016 opnåede 
Cofco Meat Suqian et resultat på 37 mio . THB (ca . 7,3 
mio . kr .) ud af en omsætning på 2,59 mia . THB (godt 
500 mio . kr .), mens Cofco Meat Suqian havde et negativ 
resultat i 2015 . I starten af december, havde Cofco Meat 
Suqian anslået egenkapital på mere end 596 mio . CNY 
(ca . 600 mio . kr .) .
Den seneste aftale om overtagelse af Cofco Meat 
Suqian følger en række af fusioner og overtagelser fra 
CP Group . I oktober offentliggjorde selskabet, at det 
havde købt en kontrollerende aktiepost i Fujian Sumpo 
Foods Holding Co ., et fjerkræselskab baseret i Fujian, 
Kina, som producerer forarbejdede fødevarer .
Samtidig har CPF foretaget andre opkøb i Taiwan, 
Thailand og Storbritannien . Reuters rapporterede, at 
CP Group har indgået en aftale med Ningxia Xiao Ming 
Husdyrhold Co Ltd, der er Hy-linje distributør i Kina .
CP Group har også for nylig udvidet sin tilstedeværelse 
i USA med køb af Bellisio Foods, som ahr hovedkontor 
i Minneapolis, Minnesota, Bellisio producerer frosne 
snacks, saucer og tilbehør .
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