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Skrabeæg er tre gange dyrere i Mexico
Omlægningen til   alternative æg i 
Mexico, uanset om de er økologiske, 
fritgående eller skrabeæg, synes 
ustoppelig . Blot for et år siden, var der 
kun et par brands . I dag er der et stort 
udvalg .

Fra et marketing synspunkt har det åbnet for en række 
nye produkter, som forbrugerne kan vælge imellem, og 
virksomhederne får mulighed for at differentiere sig og 
har andre brands . Og så må man ikke glemme, at der 
også er højere avancer .
Her er der, jeg vil tale om en lille detalje: prisen på disse 
æg og avancerne . Det overraskende er, at økologiske, 
frilands og skrabeæg koste tre gange mere end buræg! 
Mens en halv snes konventionelle buræg koster omkring 
21 MXN (ca . 7,20 kr .) i supermarkedet, så andre de 
koster lidt over 60 MXN (ca . 20,60 kr .) .
Vi ved, at de mexicanske fjerkræproducenter har høje 
produktionsomkostninger, og at de - i det mindste i 2016 
- havde i problemer på grund af den lave pris på mar-
kedet . Vi ved også, at detailhandlerne er dem, der altid 
tager det meste af fortjenesten . Så kan vi antage, at det 
også er dem, der tager det meste af fortjenesten for de 
alternative produktionssystemer .
Jeg forstår stadig ikke med sikkerhed, hvad er formålet 
for de grupper, der promoverer disse systemer . Jeg gæt-
ter på, at det er mere end det faktum, at hønerne kan 
sprede deres vinger og hakke her og der . Har de lagt 
mærke til, hvem der er den største vinder i dette? Det 
synes ikke rigtigt og retfærdigt, især ikke i betragtning 
af, at forbrugeren ikke får nogen ekstra fordel med hjem . 
Ikke en bedre kvalitet, ikke bedre bæredygtighed, eller 
større æg, og hverken rent eller sikrere æg . Det er ”kun” 
omkostningerne, der er tre gange højere . 

Af Austin Alonzo i WattAgNews .com / jnl

Priserne på alternative vil falde, når pro-
duktionen stiger
Som svar på din seneste redaktionelle publikation med 
titlen: ”Alternative æg er tre gange dyrere i Mexico” vil 
Humane Society International (HSI) gerne give følgende 

svar: 
Vi kunne ikke være mere enige om, at bevægelsen 
har et enormt momentum, og hvis situationen i USA er 
en indikator, så vil fremtiden for ægproduktionen ikke 
omfatte æglægningsbure .
Verden forandrer sig, folk har en anden opfattelse af dyr 
end for 60 år siden, eller endda for 20 år siden; som det 
er vist i en nylig undersøgelse i Mexico . Den konventi-
onelle metode til at begrænse høner i små trådbure så 
stramt, at de ikke engang kan strække deres vinger, 
anses for uacceptabel og upopulær .
Men hvad vi har set, henviser ikke kun til en udvikling af 
den etiske tænkning, men til videnskab . Dyrevelfærds-
forskningen har vist, at dyr har adfærdsmæssige behov, 
stærkt forankret i deres biologiske trang til at udtrykke 
naturlig adfærd, og hvis de hæmmes, vil der være reelle 
fysiologiske og psykologiske konsekvenser . Æglæggere 
er nysgerrige af natur, de er aktive dyr med en kompleks 
serie af adfærd, herunder fouragering, siddepinde, støv-
badning og redesøgning . De er overraskende intelligen-
te . Videnskaben om dyrevelfærd er en voksende disci-
plin, og det påvirker den måde, vi tænker og designer 
staldsystemer til produktionsdyr for at forbedre kvaliteten 
af   dyrenes liv og leverer løsninger, så dyrene kan udtryk-
ke deres naturlige adfærd . Landbruget er ikke statisk, 
ny teknologi og innovation, såsom voliere systemer til 
æglæggende høner er kun en del af den naturlige udvik-
ling af branchen . Vi kan forbedre produktionen uden 
brug af bure .
Hvad angår bekymringer om prisen for alternative æg, 
kan vi se, at skrabeæg af brandet Bachoco koster 32 
MXN (ca . 11,00 kr .) og økologiske brands som Finca 
Guayacan eller Aires de Campo koster mellem 57-63 
MXN (ca . 19,55 – 21,60 kr .) . Det ville være forkert at 
sige, at skrabeæg koster det tredobbelte i forhold til 
konventionelle buræg, for æggene fra Bachoco koster 
21,8 % mere, og ikke 300 %, som nævnt . I øjeblikket 
og så vidt vi ved, er Bachoco den eneste virksomhed, 
der tilbyder skrabeæg i supermarkeder, da andre brands 
enten er frilands eller økologiske, og de er faktisk dyrere . 
Men i tilfældet med skrabeæg, er produktionsomkost-
ningerne ikke meget højere, og de er også påvirket 
af omkostningerne til pakning, sortering, transport og 
afsætning . Stigningen i de faktiske omkostninger for 
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forbrugeren, hvis det var den eneste, der blev overført til 
forbrugeren, ville være omkring 0,02 $ (ca . 14 øre) per 
æg . Prisen i detailleddet vil blive reduceret, når skra-
beæg bliver standarden, og frilands og økologiske æg 
bliver udvidelser herfra .
Svaret vedrørende vores mål er enkel: Vi ønsker staldsy-
stemer til produktionsdyr, der respekterer deres velfærd 
og giver dem et anstændigt liv, hvor de har mulighed for 
at udtrykke vigtige naturlige adfærdsmønstre; noget for-
brugerne intuitivt ved, og videnskab viser . Producenter i 
USA er ved at omlægge til nye systemer, fordi de er inte-
resseret i at møde forbrugernes forventninger om give 
bedre omsorg for deres dyr . Ægproducenter i Mexico 
ønsker sikkert det samme, især i betragtning af bølgen 
af politikker for skrabeæg (ikke frilands eller økologisk) 
hos flere af lederne af fødevarebranchen i Mexico, her-
under Grupo Bimbo, Toks Group, Alsea, CMR, McDo-
nald’s, Burger King, Compass Group og IHG .

WattAgNews .com / jnl

Ægget er det samme. Det er prisen ikke
I min blog sagde jeg i sidste uge 
sagde, at prisen på alternative æg er 
meget høj i Mexico . Selv om jeg ikke 
skulle have generaliseret om skrabe-
æg i overskriften, er sandheden, at 
jeg fik positive bemærkninger, og også 

uenigheder, især med hensyn til placeringen af   Humane 
Society International (HSI) .
Ja, ja, intet er statisk og mennesker ændrer sig . Det 
siges i en undersøgelse udført i Mexico - og som deles 
af HSI - at ligesom i EU, er mexicanere bekymrede for 
dyrevelfærd og etiske, sociologiske og økonomiske kon-
sekvenser . Undersøgelsen 
blev offentliggjort i sidste 
måned i Meat Science . 
Undersøgelsens design 
virker korrekt ( jeg er ikke 
ekspert på dette område) . 
Men jeg tror,   at nogle gange 
kan de spørgsmål, vi måtte 
have, være en vanskelig 
opgave . For eksempel, hvis 
jeg spørger, om dyrene skal 
spise godt og forblive raske, 
hvem vil sige nej? Resultatet 
er garanteret et overvælden-
de ja .
Som jeg sagde i en tidligere 
artikel baseret på et inter-
view med Dr . Hector Cer-
vantes, formand for AAAP, 

mener de fleste gange forbrugerne på grund af den 
antropomorfisme, der gælder for dyrevelfærd, at noget 
er godt, men det er ikke nødvendigvis godt for dyrene . 
Eller for en selv . Vi blander menneskelige etiske værdier 
- såsom hønernes lykkefølelse - med prisen på æg .
Lad os tale forskning . I ’Laying Hen Housing Research 
Project’ undersøgelsen, der blev offentliggjort i marts 
2015 af Coalition for Sustainable Egg Supply, er det 
anført, at ”fysiologiske data ikke viser tilstedeværelse af 
akut eller kronisk stress i nogen af de staldsystemer”, 
der blev undersøgt (uanset om det var konventionelle 
bure, berigede kolonibure eller etagesystemer) . Desuden 
dokumenterede undersøgelsen klart, at driftsomkostnin-
ger pr dusin æg er væsentligt højere i etagesystemet og 
kun lidt højere i de berigede kolonibure i forhold til det 
konventionelle system . På grund af de højere omkost-
ninger til foder, arbejdskraft, hønniker, og kapital, var 
produktionsomkostningerne i etagesystemet 36 % høje-
re end i det konventionelle bursystem, mens omkostnin-
gerne i de berigede kolonibure var 13 % højere .
I min tidligere blog, talte jeg om, hvem der tager hoved-
parten af fortjenesten, når de sælger alternative æg . 
Ikke producenterne . Er det mellemmænd, der sælger 
til kostpris, i bedste fald, et æg af samme kvalitet og 
næringsværdi?
Hvis ægget er det samme: Er mexicanerne virkelig villige 
til at betale 30 % eller 300 % mere? Det er langt fra 
ord til handling . De kan sige ja, men vi er nødt til at se 
reaktionen i supermarkedet . Som jeg sagde før, vil efter-
spørgslen på markedet være den drivende faktor . 

Af Austin Alonzo i WattAgNews .com / jnl

“Det perfekte klima er helt 
afgørende for mine kyllingers 
velfærd, derfor samarbejder 
jeg med Munters”

Munters A/S
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark
Phone +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54
www.munters.dk/agro

Layer Broiler
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HAR OPRINDELSESLANDET BETYDNING FOR  
KVALITETEN AF SOJASKRÅ?

Af Ioannis Mavromichalis,  

WattAgNews .com

Jeg bliver ganske ofte spurgt, 
hvorfor hvert parti sojaskrå med 
forskellig oprindelse kræver en 

særskilt foderspecifikation. Med andre ord, hvor-
for skal sojaskrå fra USA indgå i et andet forhold 
i foderblandinger end sojaskrå fra Indien eller 
Argentina eller Brasilien. De begynder trods alt alle 
med et meget sammenligneligt råmateriale, som 
er rå sojabønner fra en håndfuld frøleverandører. 
Og selv om vækstbetingelserne ikke er nøjagtig 
ens i hele verden, er de alligevel ikke så forskelli-
ge, at det kan berettige til en så stor forskel i spe-
cifikationerne på næringsstoffer i sojaskrå. 

For at forklare dette problem, skal vi fokusere på tre 
ting, der forårsager, at sojaskrå fra forskellige kilder har 
forskellige næringsstofværdier:

1. Skallen på sojabønnen
Ganske ofte bliver en del af bønnernes ydre skal tilsat til 
sojaskråen . Man kan så ved at tilsætte en større mæng-
de af bønnernes skal ændre indholdet af råprotein fra 
f .eks . 48 % ned til 44 %, og samtidig stiger koncentra-
tionen af fibre .

2. Rest olie
Mængden af   olie, der bliver udvundet af sojabønnerne, 
varierer afhængigt af forarbejdningsmetoden, der ikke er 
præcis den samme over hele verden . Tilsyneladende har 
fabrikkerne inden for en region eller et land en tendens 
til at bruge den samme metode, hvilket resulterer i sam-
me specifikationer i slutproduktet .

3. Varmebehandling
Den ekstraktionsmetode, der anvendes til at udvinde 
olien fra sojabønnerne, indebærer en vis grad af var-
mebehandling . Denne opvarmning kan være mild eller 
kraftig, afhængig af forarbejdningsmetoden og kvaliteten 
af   maskinerne . Hvis proteinerne udsættes for høje tem-
peraturer denaturerer de og bliver mindre fordøjelige for 
dyrene . Dette er et stort problem, der i høj grad formind-
sker værdien af   den primære kilde til protein til dyrefoder 
på verdensplan .

Konklusion
Kort sagt, næringsværdien af sojaskrå har intet at gøre 
med oprindelsesland, men snarere med forarbejdnings-
metoderne, der har tendens til at være ens i et land . Det 
er derfor, at køb af sojaskrå ofte er karakteriseret af 
oprindelsesland .

jnl




 Indeholder vitaminer og mineraler, samt korn og  

foderstoffer, der gør Pick Block attraktiv for både 
kylling, opdræt og høns.  

 Pick Block kan både anvendes kontinuerligt og  
som problemløser.  

 Adfærdsregulerende.  
 Behovsregulerende.  
 En specieldesignet Pick Block til brug hos alle typer 

af fjerkræ.  
 Må bruges i økologisk brug. 

”LYSERØD - HVER DAG”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staldren dræber de uønskede bakterier og vira, samt binder de skadelige 
ammoniakdampe. Og så udtørrer det blodmidernes æg og laver, så de 
dør. Blodmiden bryder sig bestemt ikke om at sidde på en høne, der 
er pudret godt til i Staldren, og derfor vil et dagligt støvbad i Staldren 
være rigtigt godt for dine høns. 
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I 2016 KOM DEN GLOBALE FODERPRODUKTION 
OVER 1 MIA. TONS FOR FØRSTE GANG,  
MED FÆRRE FODERSTOFFABRIKKER

Resultaterne af den sjette årlige 
Alltech Global Feed Survey viser, 

og 2016 var en stor milepæl for den globale foder-
stofindustri. For første gang blev der på globalt 
plan produceret mere end 1 mia. tons foder i et 
enkelt år, og i 2016 var der samtidig en reduktion i 
antallet af foderstoffabrikker med 7 %.

Alltech årlige undersøgelse har fået 
sine data for 2016 fra mere end 
30 .000 foderfabrikker i 141 lande, 
hvilket gør dette års analyse til virk-
somhedens mest robuste til dato .
Ifølge Aidan Connolly, Alltech’s 

direktør for innovation og forfatter til den årlige undersø-
gelse, var der var flere ting at lægge mærke til i tallene 
fra 2016 . 
Dette er sammenfattet i 16 punkter herunder:

1. Foderproduktionen fortsætter konsolideringen
Selv om den samlede foderproduktion blev på over 
1 mia . tons, så skete det med færre foderfabrikker . 
Stigningen i foderproduktionen var på 3,7 % i forhold 
til 2015, og den skete trods et fald på 7 % i antallet af 
foderstoffabrikker .
Mens denne konsolidering især er bemærkelsesværdig i 
Kina, er der i flere asiatiske lande også sket et markant 
fald i antallet af foderfabrikker . 
 
2. Produktionen stiger hurtigere
Udover en produktion på mere end 1 mia . tons i 2016 
har Alltech observeret en vækst på 19 % i den globale 
produktion af foder siden virksomhedens første undersø-
gelsesresultater blev offentliggjort i januar 2012 . Da den 
globale befolkning fortsætter med at vokse, er det en 
positiv indikation af, at foderindustrien er klar til at møde 
udfordringerne i fødevareproduktionen .

3. Kina og USA står for en tredjedel af den 
samlede foderproduktion 
Kina og USA har domineret de to øverste pladser på 
Alltech’s liste over landenes årlige foderproduktion siden 
begyndelsen . I år fremgår det, at disse 2 lande nu er 
ansvarlige for 35 % af verdens samlede produktion af 
foder .

4. De 30 største lande producerer broderparten
af   de samlede foder
De 30 største lande listet efter produktionens størrelse 
besidder 82 % af verdens foderstoffabrikker og pro-
ducerer 86 % af verdens samlede foder . De andre 111 
lande producerer de resterende 14 % .
Indsnævrer man resultaterne yderligere, har de 10 stør-
ste lande mere end halvdelen af   verdens foderstoffabrik-
ker (56 %), og de tegner sig for 60 % af den samlede 
produktion foder .

5. Asien er den største region, og Vietnam
springer ind i top 15
Med Kina som den største foderproducent, samt en 
øget produktionen i Vietnam, Pakistan, Indien og Japan, 
forventer Aidan Connolly, at Asien vil bevare sit forspring 
inden for en overskuelig fremtid .
Vietnam bør især nævnes . Med en fænomenal vækst på 
21 % i det sidste år er landet røget ind i top 15 for første 
gang . Især Vietnams svine- og slagtekyllingebrancher 
oplevede en stigning i produktionen på   mere end 1 mio . 
tons foder .

6. Hold øje med det hurtigt voksende marked 
i Afrika
Mens Asien er den største region, stiger produktionen af 
foder i Afrika betydeligt, og Afrika har været den hurtigst 
voksende region i de seneste fem år . Dette års vækst lå 
ifølge Alltech’s undersøgelse på fænomenale 13 %, og 
der var stigninger i produktionen i mere end halvdelen af   
kontinentets lande . Konkret havde både Nigeria, Alge-
riet, Tunesien, Kenya og Zambia en vækst på mere end 
30 % .
Regionen halter dog stadig bagefter i produktion af foder 
per indbygger, men disse positive vækstindikatorer styr-
ker Afrika som foderindustriens største vækstmulighed .

7. Nedgang i EU, men Spanien er en undtagelse
Selvom mange førende lande som Tyskland, Frankrig, 
Tyrkiet og Holland oplevede en bemærkelsesværdig 
nedgang i foderproduktionen, havde Spanien en opsigts-
vækkende stigning på 8 % til 31,9 mio . tons i 2016 .

8. Brasilien er størst i Latinamerika, 
men Mexico vokser mest
Selvom Brasilien ikke overraskende er den største pro-
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Figur 1: Udviklingen i den globale produktion af foder .

Figur 2: Kina og USA producerer 35 % af den samlede mængde foder .

Figur 3: De 10 største producenter af foder . ›››

ducent af foder i Latinamerika, havde 
Mexico den største vækst i produktionen 
og tegner sig nu for mere end 20 % af 
Latinamerikas samlede produktion af 
foder, og Mexico nærmer sig halvdelen af   
Brasiliens samlede produktion .

9. Væksten i produktion af fjerkræ-
foder tager en pause
Den opadgående tendens i de foregående 
år blev knækket, og udviklingen i pro-
duktionen af fjerkræfoder viste en meget 
lille fald i 2016 . Fugleinfluenza kan være 
en del af forklaringen på udviklingen i år, 
men det kunne også ifølge Aidan Connolly 
tilskrives en mere effektiv foderudnyttel-
se og konsolidering . Ikke desto mindre 
repræsenterede fjerkræ stadig 44 % af 
den samlede globale foderproduktion .
Slagtekyllingeproduktionen oplevede 
et meget lille fald på mindre end 1 % . 
Kalkunproduktionen faldt lidt mere med 
4,6 %, hvilket især skyldtes et fald i pro-
duktionen i Brasilien . I kategorien ’andet 
fjerkræ’, der omfatter mindre almindelige 
arter lige fra ænder til strudse, oplevede et 
kraftigt fald, især i Frankrig, Storbritanni-
en, Taiwan, Tyrkiet og Thailand .

10. Svineproduktionen har fremgang
Væksten i svineproduktionen var positiv i 
2016, især i Asien, hvor Vietnam og Thai-
land nu er i top 10 af svineproducerende 
lande . I Kina er antallet af søer faldet med 
næsten 40 % i løbet af de seneste tre år, 
hvilket indikerer et skifte til mere intensiv 
produktion på færre farme, og Kina pro-
ducerer stadig over en fjerdedel af den 
globale produktion af svinefoder .

11. Mejerisektoren leverer væksten,
men i forskellige områder
Udviklingen i foderproduktionen til malke-
køer har været flad, men der var bemær-
kelsesværdige udsving i de førende lande . 
USA og Indien var igen de to vigtigste 
producenter med stigninger på henholds-
vis 12 og 14 %, og i Holland og Argentina 
steg produktionen også . Men Tyrkiet og 
Tyskland faldt foderproduktionen til mal-
kekøer med henholdsvis 1,5 og 3,4 mio . 
tons . Ifølge Aidan Connolly ser det ud til, 
at Nordamerika har taget over, hvor Euro-
pa reducerede . 
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12. Oksekød stiger for at imøde-
komme forbrugernes stigende 
efterspørgsel
I USA var der en pæn stigning på 10 %, 
og USA havde den største foderprodukti-
onen til oksekød . Men foderproduktionen 
til oksekød steg også i Kina, Spanien, 
Tyrkiet og Mexico . Med undtagelse af 
Mellemøsten viste alle regioner en stig-
ning i forbruget af oksekød i 2016 .

13. Akvakultur steger fortsat
Akvakultur har fortsat væksten med en 
anslået 12 % produktionsstigning i 2016 . 
I Europa steg produktionen i Tyrkiet, 
Tyskland, Storbritannien og Frankrig .
I Afrika steg produktionen af fiskefoder 
med næsten 1 mio . tons, specielt i Egyp-
ten og Nigeria .
Asien fastholdt sin volumen, men med 
nogle interessante bevægelse blandt 
landene . I Filippinerne, Kina og Myanmar 
faldt produktionen, mens produktionen 
i Vietnam, Indien, Indonesien, Japan og 
Sydkorea steg .

Figur 4: De globale foderpriser og udviklingen i forhold til 2015 . 

Tabel 1: Produktion, antal foderfabrikker og udviklingen i produktionen i de enkelte regioner .

Figur 5: Fordelingen af den globale foderproduktion på de største dyrearter .

Den danske produktion af foder fordelt på de forskellige dyrearter .

Stigningen i produktionen synes at følge den opadgående tendens 
med cirka 8 % årlig vækst i forbruget af opdrættede fisk .
 ›››
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Tabel 2: Produktionen af de forskellige former for fjerkræfoder fordelt på de enkelte regioner .

Tabel 3: De 30 største lande producerer 86 % af det globale foder .

14. De fleste robuste undersøgel-
sesdata hidtil viser en stigning i 
foderproduktionen til kæledyr 
Alltech var i deres 2016-undersøgelse i stand til at 
samle de mest up-to-date data til dato, og de giver flere 
oplysninger om størrelsen og omfanget af markedet . 
USA er størst i denne sektor, men Europa og Asien viser 
markant vækst, især i Frankrig med en stigning på 1 
mio . tons, men der er også pæne stigninger i Storbritan-
nien, Spanien, Tyskland, Ungarn, Indonesien og Kina .
Det skal bemærkes, at Frankrigs tal kom fra nye kilder, 
og de kan ikke repræsentere en reel produktion stigning 
i 2016 .

15. Priserne tages i betragtning
Afrika har nogle af de højeste priser på færdigfoder . 
Nigeria og Cameroun ligger i top fem og lå på en delt 
førsteplads i priser på foder til svineproduktionen med 
en pris på omkring 730 $ (godt 5 .000 kr .) pr tons . 
Samlet set er validiteten af data fra Afrika begrænset, 
fordi oplysningerne enten ikke er tilgængelige, eller fordi 
dyrene produceres i baggårdsproduktioner uden højt 
prissat korn .
Mellemøsten, der havde relativt højere priser på 
færdigfoder til æglæggere og slagtekyllinger, lå på 

andenpladsen i begge kategorier . Yemen havde nogle af 
de højeste priser i regionen .
Asien er fortsat et af   de dyreste steder i verden for at 
producere dyr . Faktisk er Japans priser nogle af verdens 
højeste, næsten tre gange så høje som i lande, der eks-
porterer til Kina . Foderpriserne i Kina er fortsat næsten 
dobbelt så høje som i fleste af de andre lande i top 10, 
og det mindsker deres konkurrenceevne overfor import . 
Det eneste land inden for top 10, der ikke har høje priser 
på færdigfoder, er Indien .
Latinamerika har generelt moderate priser, men priserne 
i Brasilien er steget det sidste år . Sammenlignet med 
USA, er priserne på foder i Brasilien 20 % højere for 
svinefoder og 40 % højere for æglæggere og foræl-
dredyr . Selv om Brasilien er en stor eksportør af korn, 
afspejler disse priser måske den politiske uro i det for-
løbne år .

16. Og omsætningen i   foderindustrien er ...
Med generelt lavere foderpriser er omkostningerne ved 
at opdrætte produktionsdyr faldet . I et globalt perspektiv 
estimerer Alltech værdien af den samlede foderprodukti-
on til at ligge på 460 mia . $ (ca . 3 .180 mia . kr .) .

Alltech .com / jnl
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AMERIKANSKE SLAGTEKYLLINGEFARME  
OVERVÅGER UDVASKNINGEN AF NÆRINGS-
STOFFER I PRAKSIS
 

Af Dr . Andrew Sharpley, University of 

Arkansas, på WattAgNews .com

Overvågning på bedrifter vurderer effektiviteten 
af   miljøtiltag for at minimere udvaskningen af 
næringsstoffer fra slagtekyllingestalde.

Arkansas Discovery Farm Program (ADF) er et inte-
ressent-ledet forsknings- og udviklingsprogram, der 
overvåger vandkvaliteten på private fjerkræbedrifter for 
at dokumentere de reelle konsekvenser af landbrugspro-
duktion på miljøkvaliteten og effektiviteten af   de nuvæ-
rende miljøtiltag .
Da disse undersøgelser udføres på private fjerkræbedrif-
ter, giver resultaterne genlyd i fjerkræbranchen . I mange 
tilfælde indfører nærliggende fjerkræproducenter frivilligt 
yderligere miljøtiltag for at reducere udvaskningen af 
næringsstoffer efter at have set resultaterne . Men det 
vigtigste er, at ADF Program overbeviser landmændene 
om proaktivt at vise hensyn til miljøet .
Næringsstofbelastningen er fortsat en stor belastning for 
de udpegede ferske og kystnære farvande i USA . Mens 
der er mange kilder til næringsstoffer, har landbrugets 
bidrag fået øget opmærksomhed for at reducere tabet af 
næringsstoffer . Denne opmærksomhed er blevet næret 
af de seneste modeller og undersøgelser, der antyder, at 

landbruget bidrager med op til 85 % af det fosfor (P) og 
kvælstof (N), der tilføres Gulf of Mexico . Imidlertid har 
der kun været få farm-skala undersøgelser af fosfor- og 
kvælstoftabet fra landbruget i oplandet, og især ikke i 
den nedre del af oplandet til Mississippi-floden .

Regeringen, ngo’er og fjerkrægrupper
samarbejder i ADF
Flere delstatsmyndigheder (Natural Resources Conser-
vation Service, Arkansas Association of Conservation 
Districts og Arkansas Natural Resources Commissi-
on), non-profit organisationer (Nature Conservancy og 
Walton Family Foundation) og producentsammenslutnin-
ger (Poultry Federation og Arkansas’ bomuld-, ris- og 
sojabønnesammenslutninger) er gået sammen om at 
støtte Arkansas Discovery Farm Program .
ADF-programmet får disse grupper til at samarbejde om 
at identificere miljøtiltag på bedrifterne og mulige løs-
ninger på landbruget udfordringer med bæredygtighed . 
ADF er baseret på fire hjørnestene; 
1) videnskabelige fakta 
2) uvildig forskning 
3) gennemsigtighed hos interessenterne 
4) stærke partnerskaber . 
I øjeblikket er der 11 Discovery Farms på tværs Arkans-
as, som vist i figur 1 .

Omkostningseffektiviteten af metoder til at 
reducere udvaskningen af næringsstoffer
I nordvestlige Arkansas vurderer vi potentialet for 
udvaskning af næringsstoffer fra slagtekyllingefarme på 
3 ADF-farme og 1 farm ejet af universitetet . Her kan vi 
bestemme omkostningseffektiviteten af flere forskelli-
ge miljøtiltag, der skal minimere enhver udvaskning af 

Arkansas Discovery Farm Program overvåger vandkvalite-

ten på private fjerkræbedrifter for at dokumentere de reel-

le konsekvenser af landbrugsproduktionen på miljøkvalite-

ten og effektiviteten af de nuværende miljøtiltag
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næringsstoffer . Denne praksis omfatter randzoner, volde 
til at omdirigere afstrømningen fra fjerkræstalde, større 
cementplatforme foran fjerkræstalde, for at tillade nem 
rengøring af spildt fjerkræmøg under rutinemæssige 
drift af huset (figur 2), og brugen af biprodukter, der kan 
binde fosfor på stedet .
På farmene er der tre til fire målestationer, som giver 
mulighed for at sammenligne to til tre miljøtiltag med en 
kontrol . På hvert sted er der installeret moderne udstyr 
til at måle overfladeafstrømningen og automatisk ind-
samle prøver af det (figur 3) . Prøverne bringes til labora-
toriet inden for otte timer efter opsamling og analyseres 
for fosfor (som opløst og total P), kvælstof (som nitrat-N 
og total N), og opløste stoffer efter US Environmental 
Protection Agency’s metoder .
På den ene farm opsamles prøver fra overfladeafstrøm-
ningen omkring to fjerkræstalde før og efter passage 
gennem en randzone på ca . 670 fod (200 meter) for at 
bestemme effektiviteten af randzonen på udvaskning af 
næringsstoffer, inden afstrømningen løber i åen . Tabet 
af fosfor og kvælstof i afstrømningen fra to fjerkræstal-
de faldt med over 50 % efter at have passeret gennem 
randzonen med græs (se tabel 1) . Faktisk tab af fosfor 
og kvælstof var mindre end målt i afstrømningen fra et 
gødet græsareal cirka 10 miles væk, hvor der årligt i 
perioden 2012-2015 var blevet spredt 1,3 tons 
fjerkrægødning pr acre (ca . 3,2 tons/ha) (se 
tabel 1) . Det bør bemærkes, at tabet af fosfor 
og kvælstof fra græsmarken kun var 0,2 % af 
det i den tilførte i fjerkrægødning .

Forpladser af cement reducerer
udvaskningen af næringsstoffer
Data fra et års afstrømning omkring fjerkræstal-
de med et udvidet forplads af beton, der giver 
mulighed for lettere oprydning og rengøring, og 

Figur 1 . Bedrifterne i Arkansas Discovery Farms producerer en 

række forskellige landbrugsprodukter, herunder fjerkræ .

Figur 2 . Afstrømningen indsamles fra to sæt af fjerkræstalde, 

et med traditionelle forpladser af grus (a) og et med nye for-

pladser af beton (b), som giver mulighed for lettere oprydning 

og rengøring .

B

A

Tabel 1 . Årlig udvaskning af næringsstoffer fra to fjerkræstalde sam-

menlignes før og efter passage gennem en randzone og fra et gødet 

græsareal i det samme område, i gennemsnit for 2012-2015 . ›››

 

Figur 3 . Automatiseret indsamling af prøver af afstrømnings-

vand fra to sæt fjerkræstalde .
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fire huse med traditionelle små forpladser beton og grus 
viser, at den totale afstrømning af fosfor og kvælstof er 
over 50 % lavere med de udvidede forpladser af beton . 
Selv om dette er for kort en periode til at drage pålideli-
ge konklusioner, viser det de potentielle fordele ved den-
ne foranstaltning . Overvågningen fortsætter .
 
Opsamling af fosfor fra ventilationsluften
På universitets forsøgsfarm evaluerer vi brugen af   to 
lokale biprodukter, rødt jernholdigt mudder fra stål 
produktion og en rest fra områdets drikkevandsbehand-
lingsanlæg, til at opfange fosfor ved siden af   fjerkræ-
staldene . Disse biproduktmaterialer, der tidligere gik 
til deponering, kan stadig binde store mængder fosfor 
(figur 4) . Ved at placere disse biprodukter i flytbare bak-
ker under udsugningsventilatorerne, reducerede det røde 
jernholdige mudder det udvaskede fosfor fra 11,0 mg/l 
til 0,7 mg/l, og biproduktet fra områdets drikkevands-
behandlingsanlæg reducerede det udvaskede fosfor til 
1,1 mg/l . Den gavnlige brug af disse biprodukter som et 

fremtidigt miljøtiltag undersøges fortsat .

Anbefalet praksis til at reducere udvaskningen
af næringsstoffer

Resultaterne fra ADF-programmet viser, at 
tabet af fosfor og kvælstof i afstrømningen fra 
fjerkræstalde kun er lidt større end fra græs-
marker gødet med fjerkrægødning i en mæng-
de, der opfylder fosforbehovet for græsser i 
varme områder . 
Men vi dokumenterer også effektiviteten af 
flere miljøtiltag, som kunne bruges af farme-
re til yderligere at minimere udvaskningen af 
næringsstoffer . 
Vi anbefaler at minimere udvaskningen af 
næringsstoffer fra slagtekyllingestalde ved at 
bruge de metoder, der er anført i tabel 2 . 
I løbet af de næste tre år burde ADF kunne give 
data for reduktionspotentialet ved disse tiltag 
samt med nogle skøn over omkostningerne til 
disse miljøtiltag .

jnl

Figur 4 . Rødt jernholdigt mudder (tv) fjerner 98 % og bipro-

duktet fra områdets drikkevandsbehandlingsanlæg (th) fjerner 

92 % af det udvaskede fosfor fra ventilationsluften .

Tabel 2 . Disse miljøtiltag anbefales af ADF til at minimere udvaskning af 

næringsstoffer fra slagtekyllingestalde .
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FRANKRIG ER EU’S STØRSTE PRODUCENT AF 
ØKOLOGISK FJERKRÆ 

Ifølge Eurostat er det største antal husdyr, som 
holdes under økologiske forhold i EU, fjerkræ, 
hvor der var knapt 28,5 mio. registreret i 2014.

Dette er 3,9 % færre end i det foregående år, men når 
man ser bort ufuldstændige datasæt, var der en stigning 
i antallet af økologiske fjerkræ i EU på næsten 6 % .

12,75 mio. økologisk fjerkræ i Frankrig
Frankrig har det største antal økologisk fjerkræ med 
mere end 12,75 millioner fugle, en stigning på 8,9 % fra 
året før, hvor man begyndte registreringen . På anden-
pladsen er Tyskland stadig uændret med 4,93 mio . fugle 
og derefter følger Storbritannien og Holland med hver 
godt 2,35 mio . økologiske fugle; mens der i Holland er 
registreret en stigning på 8,5 % fra 2013, var der et fald 
i Storbritannien på 3,6 % i forhold til året før .
Andre lande, der registrerer stigninger i antal økologiske 
fjerkræ inkluderer Belgien med en stigning på 10,5 % til 
2,098 mio .; Sverige 929 .601, en stigning på 3,8 % og 
Polen med 257 .515 fugle, en stigning på 5,6 % .

Fald i økologisk fjerkræproduktion
Det største procentvise fald i antallet af økologiske fugle 
blev registreret i Rumænien, hvor der var et fald på 22,1 
% mellem 2013 og 2014 til 57 .797 fugle . 
Også i en række andre lande faldt antallet af økologiske 
fjerkeæ:
I Letland faldt antallet med 10,3 % til 24 .706 . 
I Cyperns faldt antallet med 9,8 % til 8 .616 . 
I Estlands faldt antallet med 6,0 % til 21 .020 . 
I Slovakiet faldt antallet med 5,3 % til 8 .250 . 
I Lithauen faldt antallet med 1,2 % til 6 .170 . 
Bulgarien blev der registreret et uændret tal fra det fore-
gående år på 500 fugle .

Eurostat har indsamlet disse data siden 2013 og dækker 
27 af de 28 EU-lande (ekskl . Luxemburg) .

World Poultry

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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POLEN FASTHOLDER POSITIONEN SOM EU’S 
STØRSTE PRODUCENT AF FJERKRÆKØD

Af Rosie Burgin i World Poultry 

Polen er fortsat den 
største producent af 

fjerkrækød i EU med en samlet 
fjerkræproduktion, som skønnes 

at være steget 15 % i 2016 i forhold til 2015.

Den højere produktion af fjerkrækød stimuleres af sti-
gende indenlandsk forbrug og større eksport, konklu-
derer en ny rapport fra USDA . Selvom størstedelen af   
eksporten af fjerkrækød er rettet mod det indre marked 
i EU, forsøger branchen og den polske regering at åbne 
nye markeder, herunder at få tilladelse til at eksportere 
til USA .

Polsk fjerkræproduktion
I 2015 udgjorde den polsk fjerkræproduktion 2,386 
mio . tons, hvilket var 7 % højere end i det foregående 
år . Stigningen i produktionen skyldes stigende inden-
landsk forbrug, da forbrugere erstatter oksekød med 
fjerkrækød, der opfattes som sundere og billigere, samt 
stigende eksport primært til andre EU-lande .
Fjerkrækødproduktionen består hovedsageligt af slag-
tekyllinger (81 %), kalkuner (14 %), der efterspørges af 
den indenlandske kødforarbejdningsindustri, samt ænder 
og gæs, der hovedsageligt eksporteres til Vesteuropa, 
primært Tyskland .
Et lavt prisniveau for foderblandinger og fortsat efter-
spørgsel på eksportmarkederne forventes at øge pro-
duktionen af fjerkrækød i 2016 . Men det forventes, at 
på grund af en reduktion af priserne for fjerkrækød på 
det indenlandske marked og en faldende eksportefter-

spørgsel vil produktionen af fjerkrækød i første halvdel af 
2017 falde med 7 % i forhold til samme periode i 2016 . 
Fjerkrækødproduktion er baseret på lokalt produceret 
korn (primært majs) og 2 mio . tons sojaskrå importeret 
primært fra Sydamerika eller USA .

Fjerkrækødforbrug i Polen
Det anslås, at forbruget af fjerkrækød i 2016 lå på 28,5 
kg pr indbygger, næsten 5 % mere end i 2015 . Fjer-
krækød er stadig det billigste kød på det polske marked, 
hvilket stimulerer forbruget .
Det forventes, at forbruget af fjerkrækød i 2017 vil stige 
med yderligere 2 % på grund af højere produktion og 
et fald i detailpriserne . Fjerkrækød udgør 38 % af det 
samlede forbrug af kød i Polen sammenlignet med 55 
% for svinekød og kun 2 % for oksekød . Det anslås, at 
forbruget af fjerkræ fra stalddørsproduktionen udgør 6,5 
% af den samlede produktion fjerkrækød .

Fjerkræ potentiel eksport
I 2015 udgjorde eksporten af fjerkrækød 698 .970 tons, 
hvilket var 20 % mere end i 2014 . Men i 2015 beløb 
værdien af   polske eksport af fjerkrækød sig til 1 .3 mia . 
$ (ca . 9,1 mia . kr .), hvilket var næsten det samme som i 
2014, hvilket afspejler et fald i eksportpriserne i 2015 .
Det anslås, at i 2015 var ca . 30 % af Polens produk-
tion af fjerkrækød bestemt til eksport . Det forventes, 
at eksporten vil være vokset i 2016 på grund af fortsat 
efterspørgsel fra EU og de asiatiske markeder . De vig-
tigste eksportdestinationer for polsk fjerkrækød i EU er 
Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland og Tjekkiet . 
Uden for EU eksporterer Polen fjerkrækød til Hong 
Kong, Kina og Congo .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2017  ·  39

Den polske fjerkrækødbranche er stærkt integreret og 
eksportorienteret . Selvom størstedelen af   eksporten er 
rettet mod det indre marked i EU, forsøger branchen og 
den polske regering at åbne nye markeder, herunder at 
opnå berettigelse til at eksportere til USA . 
Importen af fjerkrækød er stabil og består hovedsageligt 
af kyllinge- og kalkunudskæringer importeret fra Tysk-
land, Storbritannien og Ungarn .

Vækst i æg og æggeprodukter
I 2015 udgjorde produktion af æg i Polen 590 .000 tons, 
hvilket var 0,7 % mere end i 2014 . Stigningen af pro-
duktionen blev stimuleret af billigt foder og højere eks-
port . Det anslås, at produktionen af   æg i 2016 vil være 
steget med yderligere 2 %, primært som følge af lave 
priser på foder og stigende efterspørgsel til eksport .
I 2015 steg eksporten af æg fra Polen med 14 %, 
primært på grund af stigende eksport til Tyskland og 
Tjekkiet . 
Tyskland, Holland og Italien er fortsat de vigtigste eks-
portmarkeder for polske konsumæg, mens Tyskland, 

Tjekkiet, Holland og Danmark var de vigtigste eksport-
markeder for ægprodukter . 
I de første otte måneder af 2016 var den polske eksport 
af konsumæg 8 % højere end i samme periode i 2015 
på grund af stigende eksport til Tyskland .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET

De største russiske slagtekyllinge-
producenter vokser i hårdt marked
Ruslands førende fjerkrævirksomheder er tilbøjelige til 
at klare de vanskelige markedsvilkår, og de vinder mar-
kedsandele fra mindre konkurrenter .
Den russiske slagtekyllingeproduktion forventes at 
fortsætte med at vokse i 2017, om end i et lavere tem-
po end i de foregående år, og de virksomheder, 
der bedst kan håndtere 
dårligere markedsforhold 
vil være Ruslands største 
fjerkræselskaber .
I 2017 forventes pro-
duktionen kun at stige 
med 0,5 % for at nå 
3,8 mio . tons .
Væksten vil af flere grunde være svag i år vil: 
Nogle af de faktorer, der bidrager til forventet 
træg vækst, er, at Rusland næsten er selvforsynende 
med fjerkrækød, og at fjerkræproducenterne har van-
skeligheder med at få adgang til kredit .
I dette mindre-end-gunstige scenario vil det være Rus-
lands største fjerkrævirksomheder, der er i stand til at 
høste de fleste fordele .
Større virksomheder er bedre i stand til at klare redu-

cerede marginer . Mange menes at have set rentabilitet 
falde sidste år, selv om de havde en stigning i salget .
De førende slagtekyllinger producenter i Rusland har 
foretrukket at optimere deres eksisterende virksomheder 
i stedet købe mindre konkurrenter .
Ruslands største fjerkræselskaber har ikke alene stor-
driftsfordele, men nu hvor finansiering er berørt, repræ-
senterer de også en mere sikker investe-

ring end mindre, mere sårbare 
konkurrenter .
I løbet af de sidste par årtier 
har den russiske fjer-

kræbranche fået bety-
delig statslig støtte . Men 
nu da landet nu tæt på 
selvforsyning, har myn-
dighederne genovervejet 

deres prioriteter .
På trods af en vanskelig situation er Ruslands største 
fjerkrævirksomheder i stand til at fortsætte med at udvi-
de og vinde markedsandele, men det vil ske på bekost-
ning af landets mindre producenter .

WattAgNews .com / jnl



40  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2017

RISKLID I SVINE- OG FJERKRÆFODER

Af Ioannis Mavromichalis  

i WattAgNews .com

Risklid er en atypisk ingrediens: 
det har en fremragende nærings-
værdi, men det er undervurderet 

af de fleste ernæringseksperter og på råvaremar-
kedet.

Risklid er en misvisende betegnelse, eller snarere et 
forvirrende udtryk, fordi det kan omfatte en række bipro-
dukter fra ris i variable koncentrationer . Men risklid er 
det, og dette navn har været fremherskende i litteraturen 
og i handelen . Det er en meget atypisk ingrediens: det 
har en fremragende næringsværdi, men det er under-
vurderet af de fleste ernæringseksperter; det er alment 
tilgængeligt, men handles knapt nok på råvaremarkedet . 
Forståelse for, hvordan risklid produceres og dets pro-
blemer, vil hjælpe ernæringseksperter til trygt at opsøge 
denne excentriske ingrediens og bruge det i svine- og 
fjerkræfoder .

Forarbejdningen af ris
Det hele starter med riskorn, som ankommer fra mar-
ken . Den ris, vi dyrker, og den ris, vi mennesker spiser, 
ser ikke end ud . Ris fra marken er tæt omkranset af ydre 
skal, meget lig byg og havre . Fjernelse af skallen 
er det første skridt på rismøllerne . I modsæt-
ning til andre lignende korn, har ris skaller, 
som er meget rige på silicium (siliciumdi-
oxid), bedre kendt som kvarts eller 
sand  .Dermed er risskaller 
uhyre slibende ikke kun 
på foderstoffabrikker-
nes maskineri, men 
også inde i dyret .
Indtagelse af ris-
skaller i tilstræk-
kelige mængder kan 
forårsage diarré (i bedste 
fald) og indre blødninger (i 
værste fald) . Det er klart, at skaden øges med 
større mængder . Dette forhindrer dermed brug af ris 
skaller i foder til svin og fjerkræ - selv ved den mindste 
koncentration . De fleste rismøller bruger risskaller som 
en energikilde, da de brænder dem for at producere var-
me eller el, eller begge dele . Beklageligvis indarbejder 
nogle møller en del af deres risskaller i produktionen af 
risklid, og dette er den første grund til, at visse af disse 

produkter mislykkes . Derfor anbefales det at teste ind-
gående risklid for silicium .
Når skallerne er fjernet, står vi tilbage med et brunlig 
riskorn - også kendt som brune ris . Disse ligner meget 
hvede, og ligesom hvede er de meget svært at koge 
og tygge . Derfor bliver det ydre brune lag, der er rigt 
på fiber (den del, der er svær at tygge), fjernet . Dette 
er den egentlige ’klid’, igen meget lig hvedeklid, selv 
sammensætningen af   fiberen: den er rig på pentosaner, 
især arabinoxylaner . På grund af dette bør det være lige 
så gavnligt at benytte et hvede-specifikt enzym, når der 
anvendes høje niveauer af risklid . Mest sandsynligt er 

det, at dette vil gavne flere fjer-
kræ end svin, men alle disse 

antagelser kræver doku-
mentation .

Længere henne 
i forarbejdnings-
processen bliver 
kimen fjernet . 
Riskorn er trods alt 
et frø og indeholder 

en kim, som vil blive til 
en ny plante – resten af kornet 

er dens første næring . Denne kim 
er rig på protein og olie . Fjernelse af 

kimen efterlader den ris, vi indtager, hvilket 
praktisk talt er ren stivelse . I nogle tilfælde, navnlig 

i Asien, bliver risolie udvundet af kimene, men i de fleste 
tilfælde bliver kimene blandet med kliddet . Dette er en 
ønskværdig proces, men det kan også være årsag til 
mange problemer . Sammen med olien er der en god 
mængde af enzymer, der oxiderer olien (der bruges af 
den spirende plante til at få sin første energi ’drik’, før 
stivelse mobiliseres længere væk fra) . Disse lipoxidaser 
begynder at reagere, så snart de bliver udsat for luft, 

Riskerner ved høst .

Brune ris, hvor 
skallen er fjernet .
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og det sker, når kimen rives fra kernen under forarbejd-
ningsprocessen . Således indeholder risklid høje niveauer 
af olie, hvilket giver det en høj næringsværdi i dyrefoder, 
men denne olie kan være meget oxideret, hvilket forår-
sager, at især unge dyr ikke vil æde det . For at forhindre 
dette, bør en antioxidant iblandes på rismøllen, men 
dette gøres sjældent, måske på grund af omkostninger 
eller manglende muligheder for iblanding . Hvis det for-
bliver ubeskyttet, vil fuldfed risklid (som det ofte kaldes) 
oxidere hurtigt, medmindre det forbruges inden for få 
dage efter produktionen .

Slutproduktet
For at nå frem til de meget blanke ris, vi køber i super-
markederne, skal rismøller polere det endelige produkt . 
Dette opnås ved friktion ved brug af kalciumkarbonat . 
Det er derfor, at vandet, når vi skyller ris før madlav-
ning, bliver grumset . Mængden af   kalciumkarbonat, der 
anvendes, er minimalt, men det skal tages i betragtning, 
da dette mineral bruges i mange ernæringsprodukter, 
såsom sojabønnemel for øge flydeevnen, og i vitamin-, 
mineral-, lægemiddelblandinger som et bærestof og for-
tyndingsmiddel . Derfor kræves en laboratorieanalyse for 
kalcium for at sikre, at det korrekte kalciumniveau indgår 
i foderblandingen . Polering af ris efterlader støv af kalci-
umkarbonat og stivelse, hvilket igen blandes i hvedeklid 
uden at forringe kvaliteten - men partikelstørrelserne er 
meget finere, så separation kan være et problem, hvis 
kimolie ikke blandes i for at holde det sammen .
Den sidste ting, vi skal være opmærksomme på, er, at 
risklid er et kornprodukt med et højt indhold af fytat . 
Med andre ord: det indeholder ubetydelige mængder af 
fordøjeligt (svin) eller tilgængeligt (fjerkræ) fosfor . Kun 
12 % af den totale fosfor kan udnyttes disse dyr - resten 
udskilles i gødningen . Tilsætning af enzymet fytase vil 
sandsynligvis gavne ethvert foder, der indeholder risklid, 
men måske kan en ekstra dosis være berettiget - igen 
en meget fin teori, der kræver input fra dem med flest 

interesser i dette; leverandørerne af fytase . Som det er 
nu, kræver risklid-baseret foder øget tilsætning af fosfa-
ter (mono- eller di-kalciumfosfater), som ikke bør være 
et problem for de fleste foderfabrikker, medmindre der 
anvendes et koncentrat af mikro-ingredienser, som alle-
rede indeholder fosfat . I dette tilfælde vil foderfabrikken 
være nødt til at tage højde for en supplerende ingredi-
ens: et fosfat, der kan anvendes i et foder med et højt 
indhold af risklid .

Konklusion
Det kan konkluderes, at risklid er en værdifuld ingredi-
ens, da den indeholder omkring 14 % råprotein, 7-10 % 
råfiber og op til 17 % olie . Dette giver det en nettoener-
gikoncentration på 10 MJ / kg for svin, og en metabo-
liserbar energi på 11,5 MJ / kg for fjerkræ . Mangel på 
skaller og stabilisering af olien vil sikre en høj kvalitet, 
der kan anvendes i niveauer, der kun er begrænset af 
dets fiberkoncentration, i alt foder til svin og fjerkræ .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Polerede hvide ris .

Risklid .
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KAN LANGSOMMERE VOKSENDE KYLLINGER 
VÆRE BÆREDYGTIGE?

Af Katya Simkhovich, fødevarekoordinator 

for Compassion in World Farming i  

WattAgNet .com

Mindre afhængighed af antibiotika 
og mindre spild af kyllingekød kan 

blive resultatet, hvis fjerkræbranchen omlægger 
til langsommere voksende slagtekyllingeafstam-
ninger.

Den spirende tendens for langsommere voksende slag-
tekyllingeafstamninger i USA fangede mange af delta-
gernes interesse på dette års Sustainable Agriculture 
Summit i Atlanta . Dette buzz var ikke overraskende i 
betragtning af den senere tids tilsagn fra madservice 
giganter som Compass Group USA og Aramark om at 
ændre slagtekyllingeafstamninger frem mod 2024 .
Ligesom da bevægelsen for alternative æg fejede igen-
nem fødevareindustrien, er slagtekyllingers velfærden og 
søgen efter sundere, langsommere voksende afstam-
ninger af fugle uden tvivl det næste, der kommer fokus 
indenfor produktionsdyrs dyrevelfærd . Men nogle ser 
tendensen for øget dyrevelfærd som en hindring for øget 
bæredygtighed . Snarere end at kæmpe imod tendensen 
som en hindring, bør virksomhederne tage langsommere 
voksende afstamninger til sig som en mulighed for at sikre 
langsigtet bæredygtighed og succes .
Men hvordan kan langsommere voksende afstamninger 
af kyllinger være mere bæredygtige, hvis de skal leve 
længere, kræver mere foder, mere vand, mere plads, og 
flere stalde?
Svaret er enkelt: kyllingeproduktionen er ikke bæredyg-
tigt, som det fungerer i dag . Mens udbyttet er højt, går 
kyllingerne dårligt, man er afhængig af   antibiotika, der er 
tab af produkter pga . træbryst og hvide striber, og for-
brugerne har ikke tillid til, at virksomhederne behandler 
kyllingerne ordentligt .

Mindre afhængighed af antibiotika er muligt
God dyrevelfærd kan for forbrugere og investorer tjene 
som en stærk indikator for, at virksomhederne støtter en 
bæredygtig praksis . Reduceret afhængighed af antibioti-
ka, ensartet kødkvalitet, og virksomhedens engagement 
i opbygningen af positive langsigtede relationer med for-
brugerne og investorerne er alle en del af en bæredygtig 
forretningsmodel .
Som det presserende behov for at reducere forbruget af 
antibiotika i kødproduktionen bliver mere og mere vigtigt, 

kan en omlægning til langsommere voksende afstamnin-
ger medvirke til at reducere afhængigheden . Data ind-
samlet af den hollandske regering viser, at langsommere 
voksende afstamninger har fået stigende i popularitet, og 
at brugen af antibiotika er faldet drastisk samtidig med, at 
andelen af   sundere, langsommere voksende slagtekyllin-
ger er steget .

Mindre madspild er sandsynligvis
Kyllingebryst, den muskel med den højeste værdi på en 
slagtekylling, til en værdig af 200 mio . $ (ca . 1,4 mia . 
kr .) gik tabt det seneste år på grund af træbryst og hvide 
striber . Forekomsten af   disse to defekter er steget, efter-
hånden som kyllingerne er blevet genetisk selekteret til at 
vokse hurtigere og til at tage mere på i vægt . Den lang-
sigtede bæredygtighed af kyllingebranchen er afhængig 
af branchens evne til at levere kyllingebryst, der ikke har 
fået forringet kvalitet og ernæringsmæssigt indhold .

Forbrugernes forventninger
Mens bæredygtighed er mest konkret målt ved output og 
input, så afhænger en branches levedygtighed på lang 
sigt også af forbrugerne positive opfattelse af branchen . 
Forbrugere over hele linjen går op i dyrevelfærd . Ønsket 
om at købe billigt kød og efterspørgslen efter dyr, der 
er opdrættet på en måde, som er tilpasset forbrugernes 
værdier, udelukker ikke hinanden . Overgangen til lang-
sommere voksende afstamninger er en utrolig mulighed 
for branchen til at hæve barren for, hvad der er accepta-
belt, og for at opfylde forbrugernes forventninger .
Da investorerne i stigende grad tager bæredygtighed og 
dyrevelfærd i betragtning, når de foretager investerings-
beslutninger, er det vigtigt, at virksomhederne minimerer 
de risici, der er forbundet med ikke-bæredygtig praksis 
og utilstrækkelige politikker omkring dyrevelfærd . En 
investorrapport, Business Benchmark for Farm Animal 
Welfare (BBFAW), vurderer styrken af   en virksomheds 
dyrevelfærdsmanagement og styring . Det bliver stadig 
vigtigere for investorerne, at dyrevelfærden tages alvorligt 
af de virksomheder, de vælger at investere i .
Det er et kritisk tidspunkt for firmaerne at vælge, hvilken 
slags definition af bæredygtighed, de ønsker at investere 
i . En definition, der favner skiftet til produktionssystemer 
med højere dyrevelfærd, og den forbedrede fødevare- og 
ernæringsmæssige kvalitet, der kommer med det, er den 
mest fremtidssikrede investering .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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SLAGTEKYLLINGEBRANCHEN KÆMPER IMOD 
TENDENSER, SOM ØNSKER SLANKERE  
OG LANGSOMMERE VOKSENDE FUGLE

Af journalist Geoffrey Mohan,  

Los Angeles Times

Slagtekyllingebranchen i USA gik 
i starten af januar til kamp imod 
den voksende kampagne imod 

opdræt af større kyllinger, som vokser hurtigt. De 
gik til kamp ved at sige, at ’langsom-vækst’ bevæ-
gelsen ville bruge mere energi, koste forbrugerne 
flere penge og sikkert give forbrugerne mindre 
protein på tallerkenerne.
 
Hvis bare en tredjedel af landets slagtekyllingebranche, 
der omsætter for 48 mia . $ (ca . 335 mia . kr .) om året 
skifter til mere slanke kyllinger, skal der ifølge en økono-
misk analyse udgive af brancheorganisationen National 
Chicken Council (NCC) produceres 1,5 mia . kyllinger 
mere for at følge med det nuværende forbrug . .
Denne stigning ifølge rapporten vil kræve yderligere 5,1 
mia . liter vand og 7,6 mio . acre (ca . 3,1 mio . ha) land-
brugsland til at producere det ekstra foder, som kyllin-
gerne skulle bruge .

”Det vil give nogle udfordringer, og det 
er, hvad vi ønsker at komme ud med” 
siger Tom Super, talsmand for NCC . 
”Før det bliver en dominoeffekt, lige-
som med buræg, ønsker vi, at vores 
kunder skal have alle oplysninger, før 

de tager disse beslutninger .”
Rapporten, som er udarbejdet af en branchegruppe 
kommer efter et år præget af øget pres fra forbruge-
re, detailhandlere og foodservice virksomheder om at 
ændre praksis på landets industrifarme, herunder bru-
gen af antibiotika, indhusning af kyllinger i overfyldte 
bure og mangel på ordentligt bedøvelse af kyllingerne 
inden slagtning .
I marts 2016 meddelte Whole Foods Market at de ville 
kræve, at deres leverandører skifter tilbage til langsom-
mere voksende afstamninger og forbedrer forholdende 
på deres farme inden 2024 som en del af deres Global 
Animal Partnership program . Detailkæden har skabt 
dette for at presse på for en mere human behandling af 
produktionsdyr . I november blev foodservice giganterne 
Aramark og Compass Group enige om at følge de sam-
me standarder .
”Det er virkelig uholdbart at have forretningsmetoder, 

der forårsager så megen lidelse, er så 
usunde, at forbrugerne rystes og afvi-
ser produktet, når de får oplyst, hvad 
der sker” siger Daisy Freund, direktør 
for produktionsdyrs velfærd i American 
Society for the Prevention of Cruelty 

to Animals (ASPCA), der har sat gang i ’langsom-vækst’ 
bevægelsen .
I 1920’erne var den gennemsnitlige amerikanske kylling 
en forholdsvis skravlet fugl – som blot vejede 2,5 lbs 
(godt 1 .100 g) ved slagtning, når den var ca . 115 dage 
gammel . Det nye gennemsnit ligger omkring 6 lbs (ca . 
2,7 kg), og det tager ifølge NCC kun 49 dage at nå til en 
størrelse, som kan sælges .
Det meste af denne forandring er sket siden 1965, 
hvor amerikanerne ifølge USDA spiste 28 lbs (ca . 12,7 
kg) kylling per person årligt . Bare siden 1990 har den 
gennemsnitlige slagtekylling taget 2 lbs (ca . 900 g) på, 
sagde Super, og amerikanerne spiser nu ifølge USDA 
omkring 91 lbs (ca . 41,3 kg) kylling per person årligt .
En del af denne tilvækst kommer fra en rutinemæssig 
fodring af dyrene med små doser af antibiotika, der 
ændrer mikrofloraen i kyllingerne tarme, hvilket har for-
bedret immuniteten og øget deres stofskifte . Men det 
meste af væksten kommer fra simple fremskridt i mana-
gement af produktionen .
”Den praksis, der fører til større kyllinger, er genetik og 
avl” siger Super . ”Hvis vi ønskede at gøre kyllingerne til 
basketballspillere, ville vi finde Lebron James haner og 
Lisa Leslies høner, og avle på dem . Der er det som avls-
selskaberne gør .»
Undersøgelser har antydet, at de fleste kyllinger ned-
stammer fra racen Cornish Cross, der er blevet ”en eks-
trem organisme”, som ikke kan bærer sin egen vægt .
”Dette giver dårlig gang, brækkede knogler og hjertean-
fald” sagde ASPCA’s Freund . ”Fuglene er overvægtige, 
og de ligger konstant i deres eget afføring . Det giver 
åbne sår på deres bryster og fødder, og de kan være 
betændte med bakterier . Og selvfølgelig, kræver alt 
dette brug af antibiotika til at afhjælpe dette uholdbare 
system .”
Selv om de fleste af de antibiotika og andre lægemidler, 
der anvendes på industrifarmene, ikke anvendes på 
mennesker, anses flere for at være medicinsk vigtige til 
bekæmpelse af sygdomme hos mennesker . Misbrug af 
antibiotika i human- og veterinærmedicinen har ført til 
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spredning af antibiotikaresistente ’superbugs’, der har 
kostet mindst 23 .000 menneskeliv om året i USA, ifølge 
Centers for Disease Control and Prevention .
I de seneste to år har McDonalds, Subway, Panera 
Bread og Chipotle Mexican Grill implementeret politikker 
for at fjerne medicinsk vigtige antibiotika fra deres forsy-
ningskæde .
Den amerikanske Food and Drug Administration udvi-
dede for nylig deres frivillige program til at begrænse 
brugen af   antibiotika til det, der ”anses for nødvendigt for 
at sikre dyrs sundhed”, og det skal ske under ”veterinært 
tilsyn eller rådgivning” .
Aktivister siger, at den hurtigere omlægning til slankere 
afstamninger i EU har halveret dødeligheden og resulte-
ret i et fald med en faktor seks i brugen af antibiotika .
NCC går imod disse undersøgelser ved at sige, at de 
ikke foretager sammenligninger, som er relevante for 
amerikanske flokke .

”Vi ved ikke med sikkerhed, om kyl-
lingerne ville være mere modtage-
lige eller modstandsdygtige overfor 
sygdomme” siger Ashley Peterson, 
vicedirektør for regulatoriske forhold i 
NCC .

NCC opfordrede til mere amerikansk-baseret forskning 
i, hvorvidt en omlægning af årtiers produktionspraksis vil 
forbedre velfærden for kyllingerne .
”Vi ved, at det er dårligt for miljøet; vi ved, at det er dår-
ligt af økonomiske årsager, og vi ved, at det er dårligt 
for bæredygtigheden” sagde Super . ”Men ved vi, om det 
er bedre for kyllingernes velfærd? Det gør vi ikke, og vi 
ønsker at finde svaret på dette spørgsmål .”

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET

Maine guvernør: HSUS ’var grusomme’ 
mod Hillandale’s høner
Det ser ud til, at Paul Lepage, guvernør i Maine, har en 
høne at plukke med Humane Society of the United Sta-
tes (HSUS) over de metoder, som organisationen brugte 
til at lave en undercover video på en af Hillandale Farms 
ægfarme i staten, han styrer .
Under en tale for nylig til landbrugsledere i Maine, nævn-
te LePage HSUS og brugte dem som et eksempel på, 
hvorfor beskyttelsen af whistleblowere, der er for betalt 
for at være ’politiske agenter’, og som er involveret i 
hemmelige operationer, må stoppe, rapporterer Portland 
Press Herald .
LePage, der er kendt på nationalt plan for sin direkte og 
bombastiske facon, kom med en bemærkning, der tager 
fat på en problemstilling, vi alle bør tænke over .
"(Hillandale) ansatte en gentleman til at passe og tage 
sig af hønerne . Så hvad gjorde han? Han medbragte sit 
kamera og han så kyllingerne gøre noget, så de kom til 
skade . Og han løftede aldrig en finger . Faktisk var han 
grusom mod dyrene" sagde LePage . Mens jeg ikke er 
sikker på, om journalisten, der tilsyneladende forsøgte 
at få en kommentar fra HSUS, spurgte ind til LePage’s 
påstande om, at personen fra HSUS ved sin passivitet 
ikke forhindrede fuglene i at komme til skade, så ville det 
være interessant at høre en sådan reaktion .
Den særlige video, LePage nævnte, blev angiveligt 
filmet i 2016 ved en Hillandale Farms stald i Turner, Mai-
ne, og det var det ikke første gang Hillandale var målet .

I juni 2015 offentliggjorde HSUS en video, som det 
filmet på en Hillandale farm nær Gettysburg, Pennsylva-
nia . Efter videoens offentliggørelse foretog Hillandale’s 
egne folk og uafhængige eksterne akademiske eksper-
ter i fødevaresikkerhed og dyrevelfærd en fuldstændig 
undersøgelse af sagen .
Efter undersøgelsen var afsluttet, sagde Hillandale: "Vi 
mener, at vores høje standarder blev kompromitteret af 
denne undercover medarbejder, der optag videoen i den 
stald, hvor han var den primære ansvarlige, og hvor han 
havde ansvaret for rengøringen i staldene, den løbende 
vedligeholdelse og for dagligt at fjerne døde dyr . Det 
synes at være helt klart, at han så bort fra gældende 
management procedurer og derefter videofilmede i stal-
den med den hensigt at stille Hillandale Farms i et dårligt 
lys .  . . . Billederne i videoen afspejler en isoleret hændelse 
i en stald, hvor arbejdstageren, der arbejdede under-
cover, havde det primære ansvar . Det var hans job at 
identificere og løse de typer af problemer, der blev vist, 
og han udførte ikke sit job godt nok ."
Costco Wholesale Corporation, som også blev udsat for 
beskyldninger i videoen fra 2015, fordi de solgte æg fra 
Hillandale, undersøgte situationen og erklærede, at sel-
skabet opførte sig korrekt .
Så hvem opfører sig uhensigtsmæssigt her? Er det far-
mens ejer, som HSUS hævder gør skade på hønerne, 
eller er det undercover aktivisten, der, som LePage hæv-
der, gør skade på hønerne?

WattAgNews .com / jnl
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AMERIKANSKE NATIONAL CHICKEN COUNCIL  
OPFORDRER TIL BALANCE MELLEM DYREVEL-
FÆRD, MILJØHENSYN OG ØKONOMISKE FOR-
HOLD I SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN

Ny undersøgelse afslører negative bæredygtig-
hedskonsekvenser ved ’langsommere voksende’ 
produktionsmetoder; National Chicken Council 
(NCC) støtter mere forskning i kyllingers velfærd.

NCC opfordrer forbrugere, foodservice og detailkæder 
samt ikke-statslige organisationer til at investere i under-
søgelser af virkningen i USA af det voksende marked 
for ’langsommere voksende’ slagtekyllinger . En under-
søgelse, som NCC offentliggjorde i starten af januar, 
beskriver de miljømæssige, økonomiske og bæredygtig-
hedskonsekvenser af at producere langsommere vok-
sende kyllinger, hvilket vil give en kraftig stigning i prisen 
på kyllinger og øge brugen af   miljømæssige ressourcer 
- herunder vand, luft, brændstof og jord . NCC opfordrer 
også til mere forskning i de sundhedsmæssige konse-
kvenser af kyllingernes vækst, for at sikre, at fremtiden 
for fuglenes sundhed og velfærd er funderet på viden-
skabelig forskning .

”NCC og dets medlemmer er fortsat 
forpligtet til at arbejde imod bedre 
kyllingevelfærd, løbende forbedringer 
og respekt for forbrugernes valg - 
herunder det voksende marked for de 
langsommere voksende fugle” sagde 

Ashley Peterson, Ph .D ., NCC senior vicepræsident 
for videnskabelige og lovgivningsmæssige forhold . ”Dog 
skal disse forbedringer være dikteret af videnskab og 
data - ikke af aktivisters følelsesmæssige retorik - hvil-
ket er grunden til, at vi støtter yderligere forskning i kyl-
lingers velfærd og vækstrater .”

Miljømæssige konsekvenser
Ved vurderingen af en overgang til langsommere vok-
sende afstamninger, er miljøpåvirkningen en vigtig 
faktor som ofte udelades i betragtningerne . Hvis kun 
en tredjedel af de slagtekyllinger, som produceres, blev 
udskiftet med en langsommere voksende afstamning, 
ville det være nødvendigt at producere næsten 1,5 mia . 
flere fugle årligt for at producere den samme mængde 
kød som i øjeblikket - hvilket vil kræve en enorm stigning 
i forbruget af vand, jord og brændstof:
Yderligere behov for foder: Nok til at der skulle køre 
670 .000 ekstra lastbiler med anhængere på vejene, og 

de ville forbruge flere millioner liter brændstof om året .
Yderligere jord er nødvendig: Den ekstra jord, der er 
nødvendig til at dyrke foderet (majs og sojabønner), vil 
være på 7,6 mio . acre (ca 3,1 mio . ha) landbrugsland per 
år, hvilket er på størrelse med hele staten Maryland .
Yderligere gødningsproduktion: Langsommere voksende 
kyllinger vil også blive på farmen længere, og dermed vil 
de producere 28,5 mia . lbs (ca . 12,9 mio . tons) ekstra 
gødning om året . Det er nok gødning til at lave en bunke 
på størrelse med en fodboldbane, der er 27 gange høje-
re end et typisk fodboldstadion .
Yderligere behov for vand: 1 mia . ekstra liter vand om 
året for at kyllingerne kan drikke (ekskl . yderligere van-
dingsvand, der ville være nødvendige for at optage det 
ekstra foder) .

Økonomiske konsekvenser
Hvis branchen ikke kan producere de yderligere 1,5 mia . 
kyllinger for at imødekomme den aktuelle efterspørgsel, 
vil udbuddet af kylling blive reduceret med 27,5 mia . kyl-
lingemåltider om året .
De ekstra omkostninger ved, at en tredjedel af bran-
chen skiftede til langsommere voksende afstamninger 
ville være 9 mia . $ (ca . 63 mia . kr .), som vil have en 
bemærkelsesværdig økonomisk effekt på foodservice 
virksomheder, detailkæder, restauranter og i sidste ende 
- forbrugerne . Dette vil placere en betydelig procentdel 
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Grunddata 1 .

Grunddata 2 .

Ændring i ressourceforbrug pr standard hus .

Ændring i produktionsparametre pr fugl .

af befolkningen i fare og øge 
usikkerheden for at få mad på 
bordet for dem, der har mindst 
råd til, at fødevarepriserne stiger .
En reduktion i produktionen af 
amerikansk kyllingekød vil også 
resultere i en nedsat mængde 
til at eksportere internationalt, 
hvor amerikansk kylling er en 
vigtig kilde til protein for familier 
i Mexico, Cuba, Afrika og 100 
andre lande .

NCC ’s engagement i 
kyllingevelfærd og valgmulig
heder for forbrugerne
’Langsommere voksende’ 
som defineret af Global Animal 
Partnership er lig med en dag-
lig tilvækst på højst 50 gram i 
gennemsnit over produktions-
perioden, i forhold til det nuvæ-
rende branchegennemsnit for 
alle kyllinger på ca . 61 gram om 
dagen . Dette betyder, at for at 
opnå samme markedsvægt vil 
fuglene skulle blive på gården 
i betydeligt længere tid . I årtier 
har kyllingebranchen udviklet 
sine produkter for at opfylde 
stadigt skiftende forbrugerkrav . 
At tilpasse og tilbyde flere valg til 
forbrugerne i forhold til, hvad de 
ønsker at spise, har været den 
vigtigste katalysator for succes 
for kyllingeproducenterne .
”Vi er de første til at erkende, at 
succes ikke skal ske på bekost-
ning af kyllingernes sundhed og 
velfærd” siger Peterson . ”Uden 
sunde kyllinger ville vores med-
lemmer ikke have en forretning .”
Alle nuværende målbare data 
- levedygtighed, sygdomme, 
kassationer, fordøjelsessystemet 
og bensundhed - afspejler, at 
slagtekyllingerne er så sunde, 
som de nogensinde har været .
”Vi ved ikke, om produktion af 
kyllinger i et langsommere tem-
po end i dag ville rykke på vores 
fremskridt indenfor sundhed og 
velfærd - hvilket er grunden til, 
at NCC har udtrykt sin støtte 
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til U .S . Poultry and Egg Association i forhold til 
forskningsmidler på dette område” siger Peterson . 
”Hvad, vi ved, er, at der er kompromiser, og at det 
er vigtigt at tage hensyn til kyllingernes velfærd og 
bæredygtigheden i produktionen, så vi kan produ-
cere sikre og billige fødevarer til forbrugerne . Der 
kan være, at der er nogle ikke-målbare velfærdsgo-
der for kyllingerne på trods disse negative konse-
kvenser . Forskningen vil hjælpe os med at identifi-
cere, om der er yderligere, uforudsete konsekven-
ser ved at opdrætte kyllingerne i længere tid .”
NCC vil i 2017 også opdatere deres retningslinjer 
for slagtekyllingers velfærd, som sidst blev opda-
teret i 2014, og som indeholder de retningslinjer, 
der er certificeret af en uafhængig tredjepart . Ret-
ningslinjerne vil blive opdateret med bistand fra et 
akademisk rådgivende panel bestående af eksper-
ter i fjerkrævelfærd og dyrlæger fra hele USA .
”NCC vil fortsat levere og respektere forbrugernes 
valg på markedet . Uanset om det er traditionelt 
opdrættede kyllinger, langsommere voksende 
afstamninger, opdrættet uden brug af antibiotika 
eller økologisk, forbrugerne har mulighed for at 
vælge produkter, der tager hensyn til mange fakto-
rer, herunder smagspræferencer, personlige værdi-
er og rimelige priser” slutter Peterson .

Undersøgelsen
Undersøgelsen blev gennemført i august-septem-
ber 2016 af Elanco Animal Health i samråd med 
Express Markets, Inc ., ved hjælp af en simulations-
model, der estimerer effekten af langsomt voksen-
de slagtekyllinger på foder, jord, vand, produceret 
husdyrgødning og produktionsomkostninger . 
Modellen brugte gennemsnitsværdier for konven-
tionelle vs . langsommere voksende slagtekyllinger 
på dødelighed, rotationslængde, foderudnyttelse, 
tomgangsperiode og belægning . 

En komplet kopi af undersøgelsen kan fås ved hen-
vendelse til sekretariatet .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Cobb opnår første kompartment status  
i Brasilien
Cobb-Vantress er blevet det første selskab i Brasilien til at 
modtage certificering for fjerkræ kompartment for fuglein-
fluenza og Newcastle disease fra landets Ministerium for 
landbrug, kvægavl og fødevareminister (MAPA) .
Certificeringen blev bekræftet ved en ceremoni på MAPA’s 
hovedkontor i Brasilia med deltagelse af Blairo Maggi, den 
brasilianske landbrugsminister, og Francisco Turra, præsi-
dent for Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 
sammen med Monique Eloit, generaldirektør for Verdens-
organisationen for Dyresundhed (OIE) .
Kompartment for fjerkræ er baseret på MAPA’s Normative 
Ruling No . 21 etableret i partnerskab med ABPA . Denne 
model har som mål at beskytte mod fugleinfluenza og 
Newcastle disease gennem meget sporbare fuglesund-
hedsprocedurer, i tillæg til en plan for hurtig og effektiv 
indsats for sygdomsbekæmpelse i tilfælde af et udbrud .
Bruno Pessamilio, leder af landbrugsministeriets fjer-
kræsundhedsdivision, forklarede, at opdelingen er desig-
net til at sikre, at produkter kan nå markederne selv under 
en global fjerkræ sundhedsmæssig nødsituation .
Jairo Arenazio, Cobb-Vantress adm . direktør for Syd-
amerika, sagde, at selskabet havde arbejdet på at udvide 
eksporten de sidste 10 år . Dengang, da selskabet kun 
eksporterede til fem lande, blev der foretaget betydelige 
investeringer for at åbne op for muligheden for at levere til 
markeder over hele verden .
"I dag eksporterer vi til over 20 lande på fire kontinenter" 
sagde Jairo Arenazio . "Med hjælp af denne nye kompart-
ment status, som er blevet en kvalitetsmærke for avlsdyr 
produceret i Brasilien, har Cobb til hensigt at øge ekspor-
ten yderligere ."
Han sagde, at kompartmentering er blevet et ’point of no 
return’ for fjerkræbranchen: "Vi hæver overliggeren for 
sundhed i den brasilianske fjerkræbranche og viser endnu 
en gang, at vi er førende i verden inden for innovation og 
oprettelse af en verdensomspændende kvalitetsniveau ." 
Turra understregede den private sektors indsats for at 
bekæmpe epidemier . "Dyresundhed er vores adgangskort 
til verden . Der er aldrig registreret et udbrud af fuglein-
fluenza i Brasilien, og vi er på rette vej med forebyggelse . 
Brasilien vil være en ø med høj sundhedstilstand for fjer-
kræ i verden ."

Eloit oplevede den brasilianske certificering som blot 
begyndelsen til at udvide processen med kompartmen-
tering på verdensplan . "Jeg vil komme tilbage til Brasilien 
om et par år for at kontrollere, at landet forbliver fri for 
sygdomme som fugleinfluenza" sagde hun . Sidste år fik de 
britiske farme og rugerier, der eksporterer Cobb’s avlsdyr 
til slagtekyllinger ’GB enhanced compartment’ status . 
Herfra leveres avlsdyr ikke kun på tværs af Cobb Euro-
pe-regionen og til Mellemøsten og Afrika, men også til 
kunder over hele verden . I 2004 introducerede OIE begre-
bet ’kompartment’ for at anerkende de virksomheder, der 
opererer med sådan en høj standard for biosikkerhed, at 
de kan sikre deres faciliteter forbliver sygdomsfri, selv i 
tilfælde af en anmeldelsespligtig sygdom er i udbrud i lan-
det . I 2009 introducerede den britiske regering sin egen 
version af kompartment . Det lever op til alle regler i EU 
standarder for kompartment, men derudover kræves udvi-
dede serologiske test og øget biosikkerhed .

WattAgNews .com / jnl

Frankrig bekræfter udbrud nr. 200 af  
fugleinfluenza i fjerkræ
Kampen fortsætter med at få kontrol over udbruddene af 
højpatogen H5N8 fugleinfluenza i ande- og gåsebesæt-
ninger i det sydvestlige Frankrig .
Ifølge den seneste rapport fra landbrugsministeriet til 
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), blev 24 
udbrud bekræftet i anden halvdel af januar . Mere end 
103 .000 fugle er bekræftet tabt til sygdommen i denne 
rapport alene, og ikke alle de berørte fugle er blevet 
medtaget i rapporten . Nedslagning bliver udført forebyg-
gende, og mere end 90 .000 fugle blev destueret som 
følge af de seneste udbrud . Den 9 . februar angav Frank-
rigs landbrugsministerium det samlede antal udbrud af 
højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ til 227 - en stig-
ning på 29 i forhold til ugen før .
Som led i proceduren for at teste vilde fugle og tamfjer-
kræ for H5N8 HPAI-virus, har de veterinære myndighe-
der også opdaget andre fugleinfluenza virus . I den sidste 
uge har de medtaget to lav-patogene vira - H5N1 i en 
flok af svømmefugle, og H5N3 på en gård med ænder .

WattAgNews .com / jnl
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IKKE SÅ HURTIGT – HVORDAN FORBRUGERNE 
SÆTTER GRÆNSER FOR SLAGTEKYLLINGERS 
VÆKST

Af Alice Mitchell, The Poultry Site

Dyrevelfærdsorganisationer næv-
ner ofte den hurtige vækst hos 
moderne slagtekyllingeafstam-
ninger som en grund til, at de 

anser fjerkræbranchen som værende grusom. De 
siger, at kyllingens hurtige udvikling til moden-
hed kan forårsage sundhedsmæssige problemer 
for fuglen, en påstand, der fører til forbrugernes 
bekymringer om dagens fjerkræproduktionssy-
stemer. Som svar er producenterne i en række 
lande nu ved at ændre deres produktionsmetoder 
i håb om at få en højere pris på kød fra langsommere 
voksende afstamninger.

I den kommercielle slagtekyllingesektor er hurtigt vok-
sende afstamninger almindeligt for at få den højeste pro-
duktivitet . Disse fugle når en levende vægt på mellem 2 
og 2,5 kg på bare fem til seks uger .
Nogle dyrevelfærdsorganisationer, som Compassion in 
World Farming (CIWF), siger, at kyllingerne ofte lider 
af en række sundheds- og velfærdsproblemer . CIWF 
siger, at det hovedsagelig handler om problemer med 
kyllingerne gang og sygdomme i hjerte-kar-systemet, og 
de tilføjer, at fuglenes sløvhed og lavere aktivitetsniveau 
forværrer deres helbredsproblemer .
På den anden side står der på, Chicken Check-In hjem-
mesiden, en offentlig informationstjeneste, der drives 
af det amerikanske National Chicken Council (NCC) på 
vegne af de amerikanske fjerkræproducenter, at stærke 
avlsprogrammer betyder, at almindelige kyllingers sund-
hed er forbedret, selv om de har været avlet til at vokse 
sig større på kortere tid .
NCC citerer data, der viser store fald i kassationer på 
slagterierne på grund af tegn på sygdom mellem 1990 
og 2015 . Benproblemer er også langt mindre udbredt, 
end de var for 20 år siden, hævder organisationen, fordi 
landmænd og avlsselskaber begyndte at selektere fugle-
ne for benstyrke og overordnet skeletsundhed for mange 
år siden .

Men tilfredsstiller sådanne påstande 
velfærd-bevidste forbrugere?
Den offentlige bekymring for fjerkræs velfærd har vel-
sagtens aldrig været højere, med den enorme omlæg-

ning af høner til alternative ægproduktionssystemer i 
støbeskeen i flere forskellige lande . Kunne slagtekyllin-
ger med langsommere vækstmønstre blive den næste 
velfærdstendens til at sprede sig som en steppebrand?

Phil Brooke, Welfare and Education 
Development Manager hos CIWF, 
siger, at langsommere voksende 
afstamninger giver en række velfærds-
forbedringer . ”ligesom forbedret gang 
har langsomt voksende slagtekyllinger 

betydeligt mindre trædepudesvidninger, og de er mere 
aktive, fordi de bevæger sig mere, støvbader og udviser 
mere hakkeadfærd end hurtigt voksende afstamninger .”
”De er i stand til at drage større fordel af de ekstra 
pladskrav og berigelser, der er fastsat i systemerne med 
højere velfærd” siger Brooke .
Han tilføjer, at forældredyrene til konventionelle slag-
tekyllinger ofte bliver restriktivt fodret for at sikre, at 
de ikke vokser så hurtigt som kyllingerne beregnet til 
kødproduktion, for at bevare deres helbred og reproduk-
tionsevne . Brugen langsommere voksende afstamninger 
fjerner behovet for denne praksis .
udover at bidrage til at tilfredsstille forbrugernes bekym-
ring over dyrevelfærden, siger avlsselskaberne, der 
arbejder med at producere langsommere voksende 
slagtekyllingeafstamninger, at der er andre fordele ved 
at producere dem .
Avlsselskabet Aviagen peger på en bredere vifte af til-
gængelige produkter kunne være til gavn for butikkerne: 
”Detailkæderne stræber efter at finde bestemte produk-
ter, hvor de skiller sig ud, for at tiltrække kunderne, og i 
nogle tilfælde kan langsomt voksende fugle være en del 
af en sådan strategi .”

Paul van Boekholt, fra Hubbard, 
siger: ”På grund af robustheden hos   
denne type kylling betyder det også en 
drastisk reduktion i brugen af   antibioti-
ka til (tæt på) nul .” Han tilføjer, at lang-
sommere voksende fugle er lettere at 

opdrætte, og de kan også være lettere at slagte og for-
arbejde, hvilket giver, god kvalitet og kød uden defekter .
Langsommere voksende fugle har vundet stigende 
popularitet i nogle lande, især i dele af Nordeuropa .
Frankrig var et af de første lande, hvor denne form for 
kyllingeproduktion blev populær . I butikker markedsfø-
res kødet under ’Label Rouge’ brandet . Fjerkræ, der 
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må mærkes med Label Rouge-mærket, skal overholde 
bestemte produktionsmetoder på friland, og der skal 
bruges traditionelle afstamninger, der har en slagtealder 
på mindst 81 dage . Label Rouge hævder, at hele denne 
kontrollerede proces giver en bedre smag i deres kyllin-
ger .
Det franske ’Label Rouge’ har været meget populært 
hos forbrugerne, og i dag sælger man mere end 100 
mio . kyllinger om året .
Men det er i Holland, at efterspørgslen efter langsom-
mere voksende slagtekyllinger virkelig har taget fart . 
Som reaktion på forbrugernes bekymring er næsten alle 
hollandske supermarkeder helt stoppet med at sælge 
kød eller produkter fra konventionelle slagtekyllinger, og 
nu sælger de kun kød og produkter fra langsommere 
voksende kyllinger . Fuglene er normalt opdrættet under 
kvalitetssikringsprogrammer, og der er en tendens til at 
have deres gennemsnit tilvækst på maksimalt 45 g eller 
50 g per dag .
Uden for Europa, sagde den amerikanske dyrevelfærds-
organisation Global Animal Partnership (GAP) i april, at 
den sigter på at erstatte hurtigt voksende slagtekyllin-
geafstamninger med langsommere voksende afstamnin-
ger inden for de næste otte år . Ca . 277 mio . kyllinger 
opdrættes under GAP standarder på 600 farme, og 
disse standarder anvendes af USA’s ottende største 
fødevarekæde, Whole Foods Market .
På trods af denne tendens, mener de avlsselskaber, der 
udvikler langsomt voksende slagtekyllinger, at i den nær-
meste fremtid vil deres popularitet sandsynligvis være 
begrænset til de markeder, hvor forbrugerne har større 
købekraft .
”Vi forventer en yderligere stigning i salget af denne 
type produkt” siger Hubbards Paul van Boekholt, ”selv 
om det stadig vil være en mindre del af det samlede 
verdensmarked . Mange lande rundt om i verden, især de 
mindre udviklede eller de nye økonomier, fokusere ude-
lukkende på den billigste måde at producere animalske 
proteiner .”

En ulempe ved at producere langsom-
mere voksende afstamninger, som 
ikke ofte diskuteres, er effekten på 
slagterierne . Jerry Moye, formand for 
avlsselskabet Cobb, siger: ”Producen-
terne skal have en anden afregnings-

struktur, for de vil have færre flokke på deres farm hvert 
år på grund af den langsommere vækst . Der vil også 
være en indvirkning på forarbejdningsomkostningerne 
på grund af den kombinerede effekt af lavere vægt og 
lavere kødudbytter .”
Moye tilføjer, at virksomhederne får brug for flere fjer-
kræstalde, da det tager længere tid for kyllingerne at 
nå slagtevægten . ”I dag er det i mange regioner en af   
de største udfordringer at få godkendelse til at bygge 

flere slagtekyllingestalde” siger han . Men det centrale 
bekymring med langsommere voksende afstamninger er 
de øgede ressourcer, der kræves for at producere den 
samme mængde kød i forhold til en hurtigt voksende 
afstamning .
I USA er NCC glade for, at bæredygtigheden i fjer-
kræbranchen er forbedret, efterhånden som slagte-
kyllingerne er blevet større i løbet af årene, Nutidens 
konventionelle slagtekyllingeafstamning kræver 7 % 
mindre foder end for 25 år siden . De kræver også 
mindre brændstof, vand og jord for at frembringe den 
samme mængde kød end ved langsommere voksende 
afstamninger .
En mere udbredt bevægelse mod langsommere voksen-
de afstamninger vil helt sikkert reducere effektiviteten 
og dermed miljøfordelene ved fjerkrækød .
Avlsselskabet Aviagen peger dog på, at kylling stadig vil 
være det bedste valg for miljøbevidste kødspisere: «Det 
er værd at huske, at kylling i alle dens former er langt 
det mest bæredygtige protein fra landdyr . Det fortsat 
en meget gunstig måde at producere proteinkilden til 
tallerkenen .”

jnl
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CPF køber aktiepost i det polske fjerkræ-
selskab SuperDrob
Thailand-baserede Charoen Pokphand Foods Plc . (CPF) 
har nået en samarbejdsaftale med SuperDrob Zaklady 
Drobiarsko - Mięsne S .A . (SuperDrob), et fjerkrækødsel-
skab i Polen, der leverer til førende supermarkeder og 
fast-food kæder i hele EU . Handlen vil føre til, at CPF 
får en 33 % andel i selskabet til en pris af 49,5 mio . ę 
(ca . 368 mio . kr .) .
Aftalen markerer ifølge virksomhedens adm . direktør, 
Adirek Sripratak CPF’s første skridt ind fjerkræproduk-
tionen i Europa . Han sagde, at CPF’s beslutning om 
at investere i SuperDrob bl .a . skyldes Polens rigelige 
ressourcer, lave produktionsomkostninger og landets 
etablerede eksport af fjerkrækød til resten af EU .
"Dette vil også bidrage til hurtigere at kunne efterkomme 
efterspørgslen hos det regionale kundeunderlag, samt 
mulighed for at udvide til andre virksomheder i Polen 
indenfor CPF’s ekspertise, og skabe forbindelse til 
CPF’s nuværende netværk i Asien og Europa for at ska-
be mere værdi i fremtiden" tilføjede han .
"Samarbejdet mellem SuperDrob og CPF er en stor 
chance for vores virksomhed" sagde Jaroslaw Kowalew-
ski, strategidirektør i SuperDrob . "Vi kan øge produkti-
onskapaciteten, hvorefter vi vil være i stand til at tilbyde 
en ny generation af produkter til et bredere marked . Vi vil 
udvide rækken af produkter, og vi vil integrere produkti-
on og logistiske processer ."
Kowalewski tilføjede, at aftalen med CPF vil give hans 
virksomhed mulighed for at deltage aktivt i den fremtidi-
ge konsolidering af Polens kød- og fodermarkeder .
Ifølge selskabets hjemmeside har SuperDrob været en 
del af Grupy Kapitalowej siden 2012 . Gruppens øvrige 
medlemmer dækker rugerier, byggeri, logistik, tjenester 
og Stofarm fjerkræfarmene . Siden firmaet blev grundlagt 
af Henryk Lipka i 1993 har SuperDrob udvidet antallet 
af ansatte til mere end 2 .000 mennesker i Karczewo og 
Lodz .
Et centralt vendepunkt for virksomheden var beslut-
ningen om at påbegynde produktionen af yderligere 
forarbejdede fjerkræprodukter og convenience fødevarer 
på deres fabrik i Lodz i 2013 . Sådanne produkter var 
ukendte i Polen på det tidspunkt, men de har siden vun-
det popularitet gennem virksomhedens eget netværk af 

butikker i Polen, samt Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, 
Polo marked og Makro .
Via samarbejde med udenlandske partnere, der omfatter 
Aldi, Asda, Iceland og KFC, er virksomheden blevet en 
af de øverste 10 fjerkræ virksomheder i Polen .
SuperDrob årlige omsætning i 2016 oversteg 1 mia . 
PLN (ca . 1,73 mia . kr .), i henhold til Puls Biznesu .
I november 2016 offentliggjrode firmaet planer om at 
investere 200 mio . PLN (ca . 345 mio . kr .) i Lodz områ-
det . Den foreslåede nye anlæg skal være til slagtning, 
opskæring og pakning af fjerkræprodukter, og det vil 
opfylde de højeste miljømæssige standarder .
CPF er blandt de førende producenter, forarbejdnings-
virksomheder og eksportører af kød i Sydøstasien og 
en af verdens førende producenter af dyrefoder . Som 
et medlem af Dow Jones Sustainability Index ejer CPF 
en række foder fabrikker, der producerer foder til fjer-
kræ, svin, rejer, fisk, og kæledyr . Hovedkontoret ligger i 
Thailand, men virksomheden har også datterselskaber i 
Belgien, Cambodja, Kina, Indien, Laos, Malaysia, Filip-
pinerne, Rusland, Sri Lanka, Tyrkiet, Taiwan, Storbritan-
nien og Vietnam . CPF har investeringer og aktiviteter i 
14 lande og sælger sine produkter i mere end 30 lande 
verden over med en årlig omsætning på 14 mia . $ (ca . 
98 mia . kr .) .
I sidste kvartal af 2016 erhvervede CPF interesser i 
agroindustrielle virksomheder i Kina, Taiwan og Storbri-
tannien, samt det kinesiske fjerkrækødfirma, COFCO 
Meat Suqian, og det amerikanske firma Bellisio Foods 
Inc ., som producerer frosne fødevarer .

WattAgNews .com / jnl

Cal-Maine rapporter et nettounderskud 
på 23 mio. $ i sidste kvartal
Cal-Maine Foods rapporterede et underskud på 23 mio . 
$ (godt 160 mio . kr .) i andet kvartal af regnskabsåret 
2017, sammenlignet med en overskud på 109,2 mio . 
$ (ca . 763 mio . kr .) i samme periode i det foregående 
regnskabsår .
Selskabet rapporterede også en 53,6 % nedgang i 
nettoomsætningen for kvartalet, hvor omsætningen lå 
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på 253,5 mio . $ (ca . 1,77 mia . kr .) . Kvartalet sluttede 
den 26 . november . Dolph Baker, formand, præsident og 
adm . direktør for Cal-Maine Foods, Inc ., udtalte: "Vores 
resultater for andet kvartal i regnskabsåret 2017 afspej-
ler ekstremt udfordrende markedsforhold i ægbranchen . 
Efter tabet af mange æglæggende høner i 2015 på 
grund af fugleinfluenza, viser tal fra USDA, at ægbran-
chen har indsat nye høner på farmene, så antallet af 
æglæggende høner nu nærmer sig niveauet før udbrud-
dene af fugleinfluenza . Imidlertid har udviklingen i efter-
spørgslen på markedet ikke holdt trit med det højere 
produktionsniveau . Mens detailkundernes efterspørgsel 
har været stabil, har efterspørgslen til eksport ikke fuldt 
med .
"Vi har også oplevet reduceret efterspørgsel efter 
ægprodukter, fordi mange erhvervskunder omformule-
rede deres produkter til at bruge færre æg, da priserne 
toppede, og de har været langsomme til at genoptage 
den tidligere anvendelse æg . Sammen har disse fak-
torer skabt et overudbud af æg, og priserne er faldet 
dramatisk fra de rekordhøje niveauer sidste år . For andet 
kvartal i regnskabsåret 2017 er vores gennemsnitlige 
salgspriser faldet med 50,7 % fra samme periode i regn-
skabsåret 2016 ."
Baker tilføjede, at mens ægmarkedet har været i en situ-
ation med overudbud, så viser de seneste rapporter fra 
USDA, at udrugningerne af hønekyllinger er faldet i tre 
på hinanden følgende måneder i forhold til tidligere års 
niveau . Som et resultat forventer Cal-Maine Foods at se 
en reduktion i antallet af æglæggende høner . Ægpriser-
ne er også steget kraftigt siden slutningen af selskabets 
andet kvartal .
 "Vi har fortsat fokus på at udvide vores forretning med 
specialæg, især med alternative æg" sagde Baker . "Vi 
har foretaget betydelige investeringer flere steder for at 
imødekomme den forventede efterspørgsel, fordi food 
service sektoren, nationale restaurantkæder og større 
detailhandlere, herunder vores største kunder, har sagt, 
at de fra en given dato ikke længere vil sælge buræg . 
Selv om vi forventer, at denne omlægning, som vil tage 
adskillige år, vil være en forstyrrelse for vores branche, 
så mener vi, det giver mulighed for Cal-Maine Foods, og 
vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at opnå en 
glidende overgang ."
Cal-Maine seneste joint-venture til produktion af alterna-
tive æg sammen med Rose Acre Farms i Texas forløber 
planmæssigt, og man forventer at nå op på fuld kapaci-
tet i begyndelsen af 2017 .
I løbet af andet kvartal afsluttede Cal-Maine Foods også 
købet af aktiverne i Foodonics International og dets til-
knyttede enheder, der driver virksomhed som Dixie Egg 
Company, og det omfatter deres kommercielle produkti-
on, sortering, distribution og salg af skalæg .
Den ekstra produktionskapacitet og overtagelsen af 

Egg-Land Best, Inc . franchisen med licensrettigheder 
til dele af visse markeder i Alabama, Florida og Georgia, 
samt Puerto Rico, Bahamas og Cuba, fremmer Cal-Mai-
ne’s strategi om at vokse yderligere gennem selektive 
opkøb, sagde Baker .
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Kyllinger til Burger King skal opdrættes 
uden brug af humane antibiotika

Restaurant Brands International (RBI), der er moder-
selskab til Burger King og Tim Hortons restauranter, 
planlægger kun at købe kyllinger, der er opdrættet uden 
brug af antibiotika, der er vigtige for menneskers sund-
hed, til alle deres restauranter i USA og Canada .
I deres seneste Responsible Sourcing politik, meddelte 
selskabet, at man vil stoppe brugen af sådanne antibio-
tika i deres kyllinger i USA inden udgangen af 2017 og i 
Canada i 2018 .
"Vi anerkender, at antibiotika spiller en vigtig og delikat 
rolle i dyrs trivsel og for menneskers sundhed" sagde 
selskabet i en erklæring . "Antibiotika er undertiden 
nødvendigt for at kontrollere og behandle sygdom for 
at bevare dyrenes sundhed og velfærd . Vi kræver, at 
vores leverandører kun køber produkter fra farmere, der 
bruger antibiotika på en fornuftig og ansvarlig måde, når 
behandling er nødvendig i overensstemmelse med vete-
rinære og lovgivningsmæssige krav .”
”I 2016 har vi samarbejdet med vores arbejdsgruppe af 
leverandører og akademikere samt set på vejledninger 
fra eksterne eksperter såsom WHO og FDA i forhold til 
spørgsmålet om antibiotikaresistens ." RBI offentliggørel-
se af en ny politik kommer lige efter, at Jack in the Box 
Inc . meddelt, at de ville fjerne den rutinemæssige brug 
af antibiotika, der også anvendes i humanmedicinen, 
til kyllinger, der indkøbes til Jack in the Box og Qdoba 
restauranterne . Virksomheden er angivet 2020 som 
året, hvor overgangen skal være gennemført .
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