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ÆGGEHVIDENS ANTIBAKTERIELLE EGENSKABER

Ægget har en kompleks konstruktion, der sikrer 
den automatiske udvikling af et foster uden for 
moderens krop. Det indeholder næringsstoffer 
og bioaktive molekyler, men også et avanceret 
system til at beskytte det udviklende foster mod 
mikrobielle angreb.

Æggeblommen, der er rig på forskellige næringsstoffer 
og meget modtagelig for bakterielle forureninger, er 
omgivet af membraner, æggehvide og æggeskal, der 
alle spiller vigtige roller i beskyttelse af ægget .

Bakteriel forurening
Æggehviden er en vigtig bidragsyder til beskyttelsen 
af   ægget mod bakteriel forurening . Sammen med 
temperatur, flere antimikrobielle proteiner (de mest 
kendte er lysozym og ovotransferrin), pH (normalt 7,6, 
efter opbevaring kan den være 9,5) og viskositet af 
æggehviden, er vigtige for at bekæmpe bakteriel for-
urening . Tilstedeværelsen af   antibakteriel beskyttelse 
er afgørende igennem hele fosterudviklingen . Nogle 
ændringer kan observeres i disse parametre i ægge-
hviden under opbevaring og udrugning af æg . Under 
udrugningen vil den indre del af æggeskallen opløses 
for at frigive calcium til fostret, æggehvidens pH varierer 
under rugningen, og der er en ændring af lysozym-akti-
viteten .

Antibakterielle potentiale i æggehviden
I denne undersøgelse karakteriseres ændringer i det 
antibakterielle potentiale af æggehviden i befrugtede æg 
i løbet af første halvdel af rugningen ved hjælp af ube-
frugtede æg som kontroller . De antibakterielle egenska-
ber af æggehvideproteiner blev evalueret mod Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
uberis, Escherichia coli og Salmonella enteritidis . Ved 
samme proteinkoncentrationer fra befrugtede og ube-
frugtede æg blev lignende aktiviteter over for gramposi-
tive bakterier observeret i forhold til æggehvideproteiner . 
I begge grupper så man et fald i disse aktiviteter i løbet 
af udrugningen . Den antibakterielle aktivitet af æggehvi-
de proteiner faldt progressivt i første halvdel af udrug-
ningen, hvilket er forårsaget af ændringen af   specifikke 
antimikrobielle proteiner . Denne tilsyneladende nedgang 
kan delvist blive opvejet i befrugtede æg af stigningen i 
proteinkoncentrationen i æggehviden .
Det antibakterielle potentiale i æggehviden er meget 
effektivt i de tidlige stadier af fosterudviklingen, mens 
dens ændring under udrugningen tyder på, at eks-
tra-embryonale strukturer derefter gradvist kan sikre og 
overtage den beskyttende funktion .

Poult Sci (2016) 95 (12): 2956-2970

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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BRITISK ÆGFARM BRUGER LASERE TIL AT  
BESKYTTE DERES HØNER MOD FUGLEINFLUENZA

En økologisk ægfarm i England har lavet en ny me-
tode til at beskytte deres høner fra fugleinfluenza, 
og derfor kan hønerne få lov til at have adgang til 
udearealerne.

Orchard Æg, der har hjemme i West Sussex, har benyt-
tet sig af den nyeste laser-teknologi fra et hollandsk sel-
skab for at skræmme vilde trækfugle og forhindre dem i 
at blande sig med farmens høner .
Da den britiske regering udvidede forebyggelseszonen 
mod fugleinfluenza til april 2017, blev de samtidig stillet 
øgede krav om biosikkerhedsforanstaltninger til fjer-
kræproducenterne, hvis de ønsker at have deres fugle 
udendørs .

Ny laserteknologi
Orchard Æg, der ejes af det unge hollandske par Karen 
og Daniel Hoeberichts, siger, at engang de hørte den 
nye laser teknologi, gik de i gang med at sætte det op 
for at supplere farmens øvrige biosikkerhedsforanstalt-
ninger .
På Orchard Æg går hønerne frit omkring i 50 acres (ca 
20,2 ha) frugtplantager, og de har adgang til mobile 
huse, når de har brug for det .
Ifølge udviklerne, er princippet om at afvise fugle med en 
laserstråle inspireret af naturen . Fuglene tror, at laser-
strålen er et fysisk objekt, og dermed går de ind i overle-
velse-mode og flyver væk .
Daniel Hoeberichts siger: ”Vore fugle har mobile huse 
rundt i hele de 50 acres store plantage, og vi vil gøre alt 
for at holde dem fri for infektion .
”Da vi hørte om Agrilaser Autonomic, virkede det som 
en ideel løsning til at supplere alle vores andre biosikker-
hedsforanstaltninger .”
Den automatiserede laser er en innovativ metode til at 
afvise uønskede fugle uden at skade de vilde fugle, kyl-
lingerne og det omgivne miljø .

Systemet er udviklet af det hollandske selskab, Bird 
Kontrol Group i samarbejde med det tekniske universitet 
i Delft i Holland .
Laseren er lydløs og viser en effektivitet på   90 % -100 
% i spredning af fugle på bedrifterne, og virksomheden 
siger, at det gør laseren til et godt alternativ til den dyre 
metode med at installere net over hele farmen .
Dan England, direktør for PestFix (UK) siger: ”Udbrud-
dene af fugleinfluenza her i Storbritannien fra december 
2016 har lagt stort pres på fjerkræbranchen og især på 
ægbranchen . De nye regler fra APHA (Animal & Plant 
Health Authority) tillader fugle udendørs, hvis de kan 
holdes adskilt fra vilde fugle . Med disse regler kommer 
laserteknologien til spredning af fugle til sin ret . Fordi de 
er tamme, er hønerne upåvirkede af laseren .”

jnl

Karen og Daniel Hoeberichts med døtrene  

Hinthe og Eva .

Agrilaser .

Hønerne i plantagen med et af de mobile huse  

i baggrunden .
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BRITISKE ÆGPRODUCENTER SKAL ØGE  
BIOSIKKERHEDEN, HVIS HØNERNE SKAL UD

Af Chris McCullough i Poultry World

De britiske myndigheder indførte 
forebyggelseszoner fra 6. decem-
ber 2016, hvilket betød, at alle 
fjerkræproducenter og alle ejere 

af fugle i fangenskab skulle øge biosikkerheden, 
herunder holde deres fugle indendørs, hvis det er 
muligt, eller på anden måde holde fuglene adskilt 
fra vilde fugle. Perioden blev forlænget den 4. 
januar 2017 indtil 28. februar, hvor den igen blev 
mindst indtil udgangen af   april 2017.

Stadig en betydelig risiko
Robert Gooch, adm . direktør i British 
Free Range Egg Producers Associ-
ation (BFREPA) siger: ”BFREPA’s 
medlemmer er stolte af at producere 
et produkt, som så mange forbrugere 
elsker, og de vil meget gerne have, at 

deres høner får adgang til det fri . Men der er stadig en 
betydelig risiko for, at frilandsflokke vil kunne blive smit-
tet med fugleinfluenza, mens vilde trækfugle er i landet i 
stort antal . Det er vigtigt, at forbrugerne forstår, at føde-
varesikkerheden ikke er på spil . Æg er fortsat en fanta-
stisk kilde til ernæring, og det er sikkert at spise æg .”

Nogle områder med lavere risiko
Han fortsætter: ”Fra den 1 . marts har Defra identificeret 
visse dele af England, hvor der er højere risiko, og her 
skal fjerkræ forblive indendørs (eller hønsegården skal 
overdækkes med net), men uden for disse områder må 
frilandsproducenter lukke deres høner ud, hvis biosikker-
heden er forbedret . Det er op til de enkelte producenter, 
sammen med rådgivning fra deres dyrlæger, at vurdere 
de lokale risici for deres egne flokke . Nogle producen-
ter vil være i stand til at lade deres fugle komme ud, 
og nogle vurderer, at i henhold til de lokale risici og for 
beskytte deres fugles sundhed er det bedst at holde 
dem indendørs, indtil smittefaren er drevet over .”

Information til forbrugerne
”Bakker med frilandsæg bliver mærket for at informere 
forbrugerne om, at de kan være blevet lagt af høner, der 
midlertidigt er opstaldet indendørs for at beskytte deres 
velfærd . Vi håber, at dette er en kortsigtet foranstalt-
ning, og at det snart vil være sikkert for alle frilandspro-
ducenter at lukke deres fugle ud igen . ”Producenterne 

sikrer, at høner, der holdes indendørs, bliver passet godt, 
og de følger strenge biosikkerhedsforanstaltninger hele 
tiden” slutter Gooch .

jnl
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DEN TYSKE KYLLINGEGIGANT, WIMEX,  
FORTSÆTTER EKSPANSIONEN

Af Kees van Dooren, Poultry World 

Tyske Wimex overtog for nylig de 
hollandske rugerier Probroed & 
Sloot og Lagerwey. Wimex er mar-
kedsleder i rugeæg og daggamle 

kyllinger i Tyskland, og ejer Cobb-Tyskland.

Wimex’ grundlægger
I nærheden af   Köthen i den tyske stat Sachsen-Anhalt 
er der en hel gruppe af Wimex-virksomheder . Wimex 
(Wagner Import und Eksport) er en producent af ruge-
æg og daggamle kyllinger til slagtekyllingebranchen . 
Grundlæggeren af   Wimex er Gerhard Wagner (78 år) . 
Han er en del af bestyrelsen og er stadig stærkt invol-
veret i virksomheden . Wagner grundlagde Wimex for 31 
år siden i Bayern . Med 4 forældredyrsfarme - med i alt 
260 .000 fugle producerede han rugeæg til eksport til 
Mellemøsten . Efter Berlinmurens fald kom centrum for 
fjerkræproduktionen til at ligge i den østlige del af Tysk-
land, i staterne Sachsen og Sachsen-Anhalt .

Von Drechsel
Siden 2001 har Leopold Graf von Drechsel haft det 
endelige ansvar for fjerkræafdelingen af   Wimex . 
Von Drechsel har arbejdet for virksomheden i 30 år, 
og Cobb-Tyskland blev etableret under hans tilsyn . 
Cobb-Tyskland er en 100 % ejet datterselskab af 
Wimex og fungerer som en franchisetager af avlssel-
skabet Cobb . Desuden ejer Wimex en andel på 40 % af 
Cobb-Spanien . Von Drechsel kender alle detaljer i virk-
somheden, personalet inkluderet . Han hilser på alle og 
tager en snak med en medarbejder i ny og næ .

Wimex’ farmdesignere var forud for deres tid
Von Drechsel siger, at Wimex byggede deres første helt 
nye farm i det østlige Tyskland i 2002 . Indtil da blev 
eksisterende selskaber købt og staldene renoveret . Da vi 
står foran en af   de 3 gårde med forældredyr i Radefeld, 
fortæller Von Drechsel, at infrastrukturen på den 40 år 
gamle farm er god . Husene med medarbejderfaciliteter 
og brusebad lever helt op til dagens standarder . Von 
Drechsel siger: ”Designerne var langt forud for deres tid . 
Selv om der var en masse manuelt arbejde i dengang .”

Integrationsmodel
I modsætning til den hollandske slagtekyllingesektor er 
produktionskæden for Wimex fuldt integreret . Selskabet 

styrer alt, fra bedsteforældredyr og forældredyr til rugeri-
er . Virksomheden har været aktiv med rugerier i Holland 
i nogle år nu . I 2014 blev Probroed & Sloot overtaget fra 
Agrifirm, ForFarmers og cooperationen Cobroeders . Tid-
ligere i år købte man rugeriet Lagerwey i Lunteren .
 

Intakte næb behøver ikke at være skarpe
Det er ikke en mulighed at komme ind i staldene med 
Wimex’ bedsteforældredyr . Hygiejnereglerne er strenge . 
Slagtekyllingernes bedsteforældredyr kan dog ses gen-
nem et vindue i forrummet . I den østlige del af Tyskland 
er alle Wimex bedsteforældredyr til slagtekyllinger fri for 
mycoplasma gallisepticum (MG) og mycoplasma synovi-
ae (MS) . Forældredyrene har intakte næb og hele kam-
me . Der er en kædefodringssystem, hvilket var et vel-
overvejet valg, for ved at hakke i truget bliver næbbene 
mindre skarpe .

Wimex producerer sit eget fjerkræfoder
Wimex producerer selv sit foder, 100 .000 tons årligt . 
Kornet til foderet er hjemmedyrket . Forældredyrenes og 
hønnikernes foder produceres bag direktionens kontor i 
Baasdorf i Sachsen-Anhalt . Regnskabsafdelingen ligger 
i Regenstauf i Bayern . Foderet til bedsteforældredyrene 
dyrkes et andet sted og oplagres og transporteres sær-
skilt . Dette er for at forhindre overførsel af salmonella til 
foderet til bedsteforældredyrene . 

Flytningen til Østtyskland
I de første år efter faldet af muren købte Wimex virksom-

I den østlige del af Tyskland er alle Wimex’ bedsteforældredyr 

til slagtekyllinger fri for mycoplasma gallisepticum (MG) og 

mycoplasma synoviae (MS) . Forældredyene er ikke næbtrim-

mede, og kammene er ikke klippet . Foto: Henk Riswick .
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heder i Østtyskland, år efter år . Ifølge Von Drechsel er 
der et par fordele ved at investere i Østtyskland: perso-
nalet er meget dygtige, en byggetilladelse erhverves let, 
infrastrukturen hos virksomhederne er gode og husdyr-
tætheden lav, hvilket mindsker smitterisici .

Mere end kyllinger
Wimex ejer mere end 8 .000 ha agerjord til produktion 
af foder . I begyndelsen af   90’erne blev de tvunget til at 
investere i jord, da det var meget vanskeligt at bortskaffe 
fjerkrægødning i Østtyskland . Siden 2001 har Wimex 
også dyrket frilandsgrøntsager i stor skala - 800 ha i 
2016 . På markerne omkring Köthen kan grupper af per-
sonale, der har travlt med høsten, findes overalt . Radiser 
og gulerødder er vigtige afgrøder . På grund af de store 
mængder, som Wimex sælger direkte til Tysklands 
store detailkæder, såsom Edeka, er Wimex den største 
arbejdsgiver i Köthen, en by med omkring 30 .000 ind-
byggere, siger Von Drechsel .

Teknologi til præcisionslandbrug
To andre grene af Wimex udvikler informationsteknolo-
gi til præcisionslandbrug og produktion af vedvarende 
energi, biogas og solenergi . Placeringen af   sidstnævn-
te er interessant . På en gammel militær lufthavn fra 
DDR-tiden er 230 hektar befæstet areal fyldt med 
solpaneler . Hangarerne anvendes til opbevaring af hus-
dyrgødning til biogas . Biogasanlægget bruger på 70 % 
husdyrgødning, ensilage fra et naturbeskyttelsesområde 
og en lille procentdel af majs . Med tiden vil majsen blive 
erstattet af husdyrgødning . Den samlede kapacitet af de 
4 biogasanlæg er 2,55 megawatt . På samme terræn er 
70 .000 forældredyr opstaldet . Den tilhørende opdræts-
stald ligger lidt længere væk i Zebnits . Høne- og hane-
kyllinger er opstaldet i hver sine stalde, og hønerne 
sorteres efter vægt . De lettere fugle får mere foder i en 
længere periode, for at skabe en ensartet flok .

En lastbil fra Wimex . 

Kontraktlevering
Wimex ejer 36 bedsteforældredyrsfarme i Tyskland . 
På årsbasis sælger de 10 mio . kyllinger i 21 lande, alle 
Cobb . Der er 97 farme med forældredyr med en samlet 

produktion af 450 mio . rugeæg . En stor rugeægsfarm 
er beliggende i Rosefeld . Der er 6 farme med 220 .000 
forældredyr til slagtekyllinger, alle med samme alder .
Æggene transporteres til Wimex’ rugerier, og kyllin-
gerne er allerede solgt . Man ser sjældent Wimex på 
spotmarkedet . Alt er leveret på kontrakt . På grund af 
den stigende segmentering i markedet bliver planlæg-
ningen mere og mere kompleks, forklarer Von Drechsel . 
Til slagtekyllingesektoren udruger selskabet 60 % Cobb, 
en brøkdel Hubbard og resten er Ross . Vigtige købere 
af daggamle kyllinger er slagteriselskaberne Plukon og 
Sprehe Group . Virksomheden har også selv en årlig pro-
duktion på 8 mio . slagtekyllinger, men det er ikke dens 
hovedaktivitet .

Snart 12 millioner kyllinger om ugen 
Wimex har tre rugerier for slagtekyllinger i Tyskland og 
ét til forældredyr, som ligger i Wiesenena . Den samlede 
kapacitet er 4 mio . kyllinger om ugen . 
Kapaciteten i Holland er efter overtagelsen af   Lagerwey 
i Lunteren tidligere på året 5,7 mio . kyllinger om ugen . 
I de vesttyske byer Elsnigk og Vreden er Wimex ved at 
bygge to nye rugerier . Begge har en kapacitet på 1,2 
mio . kyllinger om ugen . Rugeriet i Elsnigk startede op i 
december 2016 . I Vreden det tog længere tid at få tilla-
delserne, hvilket er grunden til rugeriet ikke vil være klar 
før i foråret .

Kun sidste fase af rugningen 
De nye rugerier øger den samlede kapacitet . De fokuse-
rer kun på den sidste fase af rugeprocessen, startende 
fra dag 18 . Begge rugerier er udstyret med Hatchca-
re-teknik og er bygget med henblik på udvidelser . Byg-
ningen i Elsnigk er stor nok til at fordoble kapaciteten til 
2,4 millioner kyllinger om ugen .

INTERVIEW
Poultry World har spurgt Leopold Graf von Drechsel om 
hans strategi .
3 sager bestemmer dagsordenen for Leopold Graf von 
Drechsel:
1 . Wimex,
2 . Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft 

(den tyske brancheforening, hvor han er præsident)
3 . Hans kone .
Men sidstnævnte er den mest fleksible, siger han gri-
nende .

Wimex-direktøren er en stor taler og kan ubesværet 
fylde en hel aften med sine taler . Hans noble fremtoning 
og det faktum, at han assisteres af en assistent, viser 
med det samme, at han er den ansvarlige . Ikke desto 
mindre er han tilgængelig og åben for samtaler med  ››› 
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medarbejdere, som han alle synes at kende personligt . 
Indimellem kommer von Drechsel også til Holland .

Wimex-direktør Leopold Graf von Drechsel er manden med 

ansvaret, alligevel han er tilgængelig og åben for alle . Foto: 

Henk Riswick .

Hvorfor køber du hollandske rugerier?
”Det har været mere eller mindre tilfældigt, det har ikke 
været et spørgsmål om taktik . I 2005 købte vi forældre-
dyrsfarmen CAE Geflügel i Wandersleben af   ABCTA, 
forløberen for ForFarmers . Efter dette køb leverede vi 
æg til rugerier i Cobroed . Da de hollandske aktionærer, 
ForFarmers, Agrifirm og Cobroed, ønskede at sælge 
deres rugerier, er en overtagelse logisk .
Overtagelsen af   Lagerwey skete på en lignende måde . 
Gerhard Wagner, grundlægger af Wimex, er en nær 
bekendt af Huib van der Vecht, ejer af   fjerkræforarbejd-
ningsvirksomheden GPS og rugeriet Lagerwey . Van der 
Vecht ønskede at sælge sit rugeri og rugeridrift er vores 
kerneforretning . Både Probroed & Sloot og Lagerwey er 
attraktive virksomheder med en masse perspektiv .”

Er synergigevinster tænkeligt for Holland  
og Tyskland?
”Absolut . Der er et væld af viden om   rugning og ruge-
riteknikker i Holland . I Tyskland har vi muligvis 
mere erfaring med management af forældredyr . 
Så vi kan styrke hinanden . Holland har mere 
erfaring med langsomt voksende afstam-
ninger . Wimex ejer Cobb-Tyskland .  
Jeg tror,   at vi ved at dele viden kan øge 
produktionen og kvaliteten af de   holland-
ske forældredyr . En stor stigning i produk-
tionen vil fremskynde innovationsprocessen . 
For eksempel investerede vi i 2016 20 mio . € 
(næsten 150 mio . kr .) i teknikker til tidlig fodring af 
kyllinger .”

Er den tekniske udvikling levedygtig i kæden?
”Det er jeg overbevist om, det er . Vores rolle stop-
per, så snart kyllingerne er udruget . Men med f .eks . 

tidlig fodring af nyklækkede kyllinger ser vi en faldende 
dødelig i staldene . Kyllingerne er mere livskraftige . 
De første resultater viser også, at mindre antibiotika 
er påkrævet, og det er et vigtigt mål for os . Ikke desto 
mindre fortsætter denne udvikling . Jeg tror, at om fem 
år vil alle vores rugerier arbejde med tidlig fodring . Også 
i langdistancetransport af kyllinger er der stadig meget 
at hente . Vi ved endnu ikke, hvad effekten af   vand og lys 
er på daggamle kyllinger under transport . Vi vil studere 
dette . Der er også rugeritest af stadierne forud for og 
under rugningen af   æggene . Vi ønsker, at kyllingerne 
klækker bedre og, at klækkeprocenten stiger I den sid-
ste ende er alle de nyskabelser, vi arbejder med, bereg-
net til at levere sundere og mere livskraftige kyllinger . De 
ekstra omkostninger ved f .eks . tidlig fodring er relativt 
lave, og de vil tjene sig selv ind igen .”

I slutningen af   september gav du et foredrag i 
Löningen om fremtiden for fjerkræsektoren. Er der 
en fremtid for sektoren i Tyskland og i Holland?
”Bestemt, og ikke uden grund . Hvis vi ønsker at holde 
dyr i Europa, må fjerkræstalde, landmænd og foder 
være af fremragende kvalitet . Vi bør arbejde effektivt og 
med minimalt forbrug af ressourcer . Alle bør kunne se, 
hvordan vi arbejder, og vi bør være i stand til at invitere 
hver kunde . Vores produktionsselskaber sælger sig 
selv . Central- og Nordvesteuropa udmærker sig i dyre-
sundhed og dyrevelfærd . Det er emner, der skal tages 
alvorligt . Beter leven i Holland hjælper forbrugeren til at 
indse, det går godt i slagtekyllingesektoren . Dyresund-
hed, plads og berigelser hjælper sektoren med at blive 
accepteret .”

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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HVILKE KONSEKVENSER HAR LANGSOMMERE 
VOKSENDE KYLLINGER?

Af Fabian Brockotter, Poultry World

Beslutningen om at omlægge pro-
duktionen til   langsommere vok-
sende kyllinger skal være baseret 
på videnskab og data og ikke 

den følelsesmæssige retorik fra aktivister, siger 
National Chicken Council (NCC).

NCC har opfordret forbrugerne, foodservice, detailhan-
delen og ikke-statslige organisationer til at investere 
i studier omkring påvirkningen i USA af det voksende 
marked for ’langsommere voksende’ slagtekyllinger .

Langsomt voksende høner og overkommeligt 
fjerkrækød
Både miljømæssige og økonomiske konsekvenser vil 
gøre disse fugle dyrere og potentielt bringe en betydelig 
procentdel af befolkningen i fare og øge risikoen for, at 
dem, der har mindst til rådighed i forhold til ændringer i 
fødevarepriserne, ikke får mad på bordet .
En undersøgelse, som NCC har offentliggjort, beskriver 
de miljømæssige, økonomiske og bæredygtighedskon-
sekvenserne af at opdrætte langsommere voksende 
kyllinger . Denne undersøgelse afslører en kraftig stig-
ning i priserne på kylling og brugen af   miljømæssige res-
sourcer - herunder vand, luft, brændstof og jord . NCC 
opfordrer også til mere forskning i de sundhedsmæssige 
konsekvenser af kyllingernes vækst for at sikre, at frem-
tidens fuglesundhed og velfærd er funderet i videnska-
belige forskningsdata .

Kyllingers velfærd og vækstrater
”NCC og dets medlemmer er fortsat 
forpligtet til bedre kyllingevelfærd, 
løbende forbedringer og vil respekte-
re forbrugernes valg - herunder det 
voksende marked for en langsommere 
voksende fugl” sagde Ashley Peter-

son, Ph .D ., NCC senior vicepræsident for videnska-
belige og lovgivningsmæssige forhold . ”Dog skal disse 
forbedringer være dikteret af videnskab og data - ikke af 
aktivisters følelsesmæssige retorik - hvilket er grunden 
til, at vi støtter yderligere forskning i emnet om kyllingers 
velfærd og vækstrater .”

Miljømæssige konsekvenser
Ved vurderingen af en overgang til en langsommere 
voksende afstamning er miljøpåvirkningen en vigtig 
komponent som ofte bliver udeladt af ligningen . Hvis 
kun 1/3 af slagtekyllingeproducenterne skiftede til en 
langsommere voksende race, ville behovet stige med 
næsten 1,5 mia . flere fugle årligt for at kunne producere 
den samme mængde kød som bliver produceret i øjeblik-
ket - hvilket kræver en enorm stigning i vand-, jord- og 
brændstofforbrug .
Ekstra behov for foder - nok til at fylde 670 .000 ekstra 
lastbiltrailere på vejen om året, og de bruger flere millio-
ner liter brændstof om året .
Ekstra jord er nødvendig - den ekstra jord, der er nød-
vendig for at dyrke foderet (majs og sojabønner) vil være 
7,6 mio . acre (ca . 3,1 mio . ha) pr år, eller et areal på 
størrelse med hele staten Maryland .
Ekstra gødningsproduktion - langsommere voksende 
kyllinger vil også blive på farmen i længere tid, og der-
med producerer de 28,5 mia . lbs (ca . 12,9 mio . tons) 
ekstra gødning om året . Det er nok gødning til at skabe 
en bunke på en fodboldbane, der er 27 gange højere 
end et typisk NFL stadion .
Ekstra vand er også nødvendigt - ekstra1 mia . liter vand 
om året for at kyllingerne kan drikke (heri er ikke med-
regnet yderligere vandingsvand, der ville være nødvendi-
ge for at dyrke det ekstra foder) .

Økonomiske konsekvenser
Hvis branchen ikke producerede de yderligere 1,5 mia . 
fugle for at imødekomme den aktuelle efterspørgsel, vil 
udbuddet af kylling blive reduceret med 27,5 mia . færre 
kyllingemåltider om året . De ekstra omkostninger ved 
bare at 1/3 af producenterne skifter til langsommere 
voksende fugle ville være 9 mia . $ (ca . 63 mia . kr .), hvil-
ket ville have en bemærkelsesværdig økonomisk effekt 
på foodservice virksomheder, detailhandelen, restau-
ranter og i sidste ende - forbrugerne . Dette vil bringe en 
betydelig procentdel af befolkningen i fare og øge risi-
koen for, at dem, der har mindst til rådighed i forhold til 
ændringer i fødevarepriserne, ikke får mad på bordet .
En reduktion i udbuddet af kylling i USA vil også resul-
tere i et reduceret udbud af kylling til at eksportere 
internationalt, hvor amerikanske kyllinger er en vigtig 
proteinkilde for familier i Mexico, Cuba, Afrika og 100 
andre lande .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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RAPS KAN ERSTATTE SOJA

Af Chris McCullough på AllAboutFeed .net  

Betydelige niveauer af rapsmel 
og hvede DDGS (dried distillers 
grains with soluble) kan sikre til-
væksten i forhold til sojabaseret 

foder med samme næringsstofindhold. Dette bety-
der, at rapsmel har potentiale til at erstatte soja i 
fremtiden.

Det var en af   konklusionerne af forskning udført af ECO 
FCE, som er et EU FP7 finansieret projekt med fokus på 
at forbedre effektiviteten af foderet og reducere miljøpå-
virkningen fra svin og slagtekyllinger .

Enzymer og fytogener testet
Selvom projektet netop er afsluttet, 
har ECO FCE fokuseret på konse-
kvenserne af ernæring, tarmstruktur 
og profilen af mikrobiota samt dyret 
genotik for at få en bedre forståelse 
af samspillet mellem disse centrale 

faktorer for foderforbruget . Stedfortrædende koordinator 
for ECO FCE, Dr. Elizabeth Magowan, Agri-Food and 

Biosciences Institute (AFBI) siger, at fodersammensæt-
ningen har til formål at gøre brug af råvarer, tilsætnings-
stoffer og processer for at levere de nødvendige niveau-
er af næringsstoffer, i den mest tilgængelige form for 
absorption i tarmen, med færrest mulige omkostninger . 
Hun siger: ”Med henblik herpå har vi udførligt undersøgt 
tilsætningen af enzymer og fytogenske fodertilsætnings-
stoffer på tværs af et bredt spektrum af basale fode-
ringredienser . Endvidere blev processer, såsom ekstru-
dering, opblødning og vådfodring også undersøgt . Foder 
med lavt sojaindhold var et centralt fokusområde i denne 
forskning, i overensstemmelse med et anerkendt ønske 
om at reducere sojaforbruget i hele EU . En kombination 
af rapsmel og hvede DDGS står for de vigtigste kilder til 
protein i foderet med lavt sojaindhold .”

Kan energiniveauerne reduceres?
I en række forsøg med svin, og supplerende forskning 
ved Teagasc, Irlands Agriculture and Food Development 
Authority, har AFBI undersøgt brugen af   fyase, xylana-
se/beta-glucanase og protease i foderblandinger med 
lavt sojaindhold og med reduceret energi- og aminosy-
reindhold . Ifølge Magowan var det første overraskende 
resultat, at grises produktivitet ikke blev drastisk reduce-

DDGS (dried distillers grains with soluble)  
som foder ingrediens

På det europæiske marked er det tilgængelige DDGS fra industrielt 
forarbejdet majs eller hvede . Geografisk er ddet fra de lande, der 
har startet i en mere omfattende industriel produktion af ethanol til 
brændsel (dvs . Østrig, Tyskland, og nogle østlige lande, indenfor og 
udenfor EU) . 

DDGS er det koncentratet, der er tilbage fra korn, når kornets stivelsedel er blevet fjernet til brug til gæring til 
fremstilling af ethanol:
1 . Fra korn ekstraheres stivelsen (svarende til ca . 65-70 %) 
2 . Fra den ekstraherede stivelse fremstilles ethanol ved gæring (ca . 50 % af stivelsen bliver ethanol, mens 

resten tabes som gas) . Fra 1 kg korn opnås omkring 300-350 g ethanol .
3 . De 30-35 % af melet, der bliver tilbage efter ekstraktion af stivelsen, er grundlaget for DDGS

Det betyder, at i DDGS er koncentrationen af alle næringsstoffer, undtagen stivelse, omkring tre gange højere 
end i det oprindelige korn .
Der er omkring 9 % protein i majs og 11 i hvede, mens proteinindholdet i majs-DDGS er ca . 28-30 %, mens 
der i hvede-DDGS er omkring 33-35 % protein .
Der er omkring 4 % fedt i majs og 2-2,5 % fedt i hvede, mens olieindholdet i majs-DDGS er over 10 % og 
lavere i hved-DDGS .
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ret, når de blev tildelt et foder med lavere energi (netto-
energi 9,4 MJ/kg) og aminosyrer (av Lysin 8 g/kg) .    
”Dette er en udfordring for foderstofbranchen, især i 
Irland, med hensyn til behovet for de nuværende niveau-
er af energi og lysin, som bruges i foder til slagtesvin, 
men kan de reduceres? 
Resultaterne viser, at mens fytase var effektivt, så havde 
tilsætning af enzymer på tværs af begge studier ringe 
indflydelse på grises produktivitet, selv når foderets 
energi- og aminosyrekoncentrationer blev reduceret . I 
sidste ende var grisenes produktivitet ens, hvad enten 
foderet indeholdt soja eller ikke-soja (rapsmel med 
DDGS)” siger Magowan .
Yderligere arbejde udført af AFBI på slagtekyllinger ved 
brug af foder med lavt sojaindhold fandt også en mang-
lende respons på produktiviteten ved tilsætning af pro-
tease . Men kyllingernes produktivitet var igen ens, hvad 
enten foderet indeholdt  det normale niveau af soja eller 
lavt sojaindhold suppleret med rapsmel med DDGS .

Behov for mere målrettet arbejde
Samlet set viser hovedkonklusionerne fra rækken af   
ernæringsforsøg, der er gennemført på grise og slagte-
kyllinger, at foder med signifikante niveauer af rapsmel 
og hvede DDGS kan sikre grises og slagtekyllingers pro-
duktivitet i forhold til et sojabaseret foder med samme 
næringsstofindhold, og rapsmel har derfor potentiale til 
at erstatte soja i fremtiden . 
Men effekten af   enzymer er ikke altid tydelig i disse 
foderblandinger, hvilket understreger behovet for en 
mere målrettet indsats på dette område især for at fast-
slå, om der overhovedet er et behov for enzymer, ud over 
fytase, da produkter som DDGS allerede er ’behandlet’ . 
I sidste ende er landmændene nødt til at erkende, at 
enzymer ikke altid er effektive, og at en målrettet snare-
re end en bred tilgang er at foretrække, især når fortje-
nesterne er lave .

Oversat af Cecillie Bossow  / jnl

Californisk ægproducent anklaget for at 
overtræde Proposition 2 
En californisk ægproducent står over for kriminelle 
anklager i det første tilfælde af overtrædelser af Propo-
sition 2, siden reglerne trådte i kraft .
Proposition 2 kræver, at hønerne har tilstrækkelig plads 
til at stå op, sidde ned, vende rundt og strække deres 
lemmer uden at røre en anden fugl eller siderne af 
buret . San Bernardino County District Attorney, Michael 
Ramos, fortalte ABC 7, at antallet af høner i forhold til 
størrelsen af burene på farmen, der drives af Hohberg’s 
Poultry Ranches nær Ontario, Californien, var en klar 
overtrædelse .
Gårdens ejer, Robert Hohberg, står over for 39 overtræ-
delser af Californiens Prevention of Farm Animal Cruelty 
Act .
United Egg Producers (UEP), skriver i deres nyhedsbrev, 
at det er de første anklager i forbindelse med Propositi-
on 2, og tilføjer, at Hohberg’s ikke er medlem af UEP .
En undersøgelse af farmen blev iværksat efter en klage 
indgivet for et år siden til Inland Valley Humane Society .
Proposition 2 blev godkendt af Californiens vælgere i 
2008 og trådte i kraft den 1 . januar 2015 .

WattAgNews .com / jnl

’Fjerkræ opdrættet uden hormoner’- en 
vildledende påstand
Hvilken kylling er sundest og sikrest for forbrugerne 
– standardkyllingen uden noget mærke eller premium 
brandet, der hævder, at deres kyllinger er ’opdrættet 
uden hormoner’?
Svaret er ifølge American Association Avian Patholo-
gists (AAAP), at det ikke gør en forskel - af den simple 
grund, at kyllinger alligevel aldrig får blandet hormoner i 
foderet . "Selvom nogle fjerkræprodukter kan angive, de 
er ’opdrættet uden tilsatte hormoner' på etiketten, kan 
du have tillid til, at alle produkter, mærket eller ej, i virke-
ligheden er opdrættet uden brug af hormoner” siger den 
videnskabelige forening .
 "Den moderne fjerkræbranche har aldrig benyttet hor-
moner eller steroider i den kommercielle produktion af 
slagtekyllinger, kalkuner og æg" tilføjer AAAP . "I virke-
ligheden er der ikke hormoner eller steroider, der er god-
kendt af FDA til brug i fjerkræ, og at bruge det via vand, 
foder eller injektion er specifikt forbudt ved lov ."
AAAP er en international sammenslutning, hvis mission 
er at fremme videnskabelig viden for at forbedre sundhe-
den, trivsel og produktivitet af fjerkræ for at give sikker 
og rigelig mad til verden . 

World Poultry / jnl
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DE EKSTRA FORDELE VED MONO-KOMPONENT 
PROTEASE

Af Aaron Cowieson, 

DSM, og Franz Roos, 

DSM,  

i AllAboutFeed .com 

Exogene proteaser er kendte for at øge fordøjelig-
heden af   protein og aminosyrer, når de tilsættes til 
dyrefoderet. Men der er flere fordele at hente fra 
disse enzymer.

En protease (Ronozyme ProAct) med et substrat proteinkæde 

(mørkerød) bundet . Nærbilledet viser, hvordan ladning/proton 

overføres mellem de tre rester i den klassiske katalytiske triade 

(rød, blå, gul) og aktiverer nukleofilen (gul) for at muliggøre 

spaltning af substratet .

Motivationen for brugen af   exogen protease i 
ikke-drøvtyggers foder er typisk en reduktion af foder-
omkostningerne med en konstant produktivitet fra 
dyrene . Men også afledte effekter kan ses, herunder 
miljømæssige fordele, lettere styring af strøelsen, øget 
robusthed, ensartethed og mikrobiel stabilitet . Det er 
resultatet af den øgede mængde af grundlæggende 
viden omkring proteaser i de sidste par årtier . Desuden 
har tilgængeligheden af   proteaser (kun de sidste 5-10 
år) som en mono-komponent øget viden om effektivite-
ten af   dette enzym . I denne artikel, vil vi dykke lidt dybe-
re i de ’ekstra-proteinholdige’ effekter .

Ekstra-proteinholdige effekter
Effekten af   exogen protease på fordøjeligheden af 
aminosyrer i ileal (sidste tredjedel af tyndtarmen) er 
signifikant og ret konstant og er for nylig blevet revide-
ret af Cowieson og Roos (2014) . Samtidig har der i de 
seneste par år været stigende interesse for de ’eks-
tra-proteinholdige’ effekter af proteaser såsom påvirk-
ninger af tarmsystemet robusthed, strøelseskvaliteten, 
vekselvirkninger med fordøjeligheden af ikke-protein 
næringsstoffer, f .eks . fedt eller stivelse, udbyttet af slag-
tekroppen osv .  Exogene enzymer, herunder proteaser, 

spiller en vigtig rolle for at forbedre den 
miljømæssige bæredygtighed af svine- 
og fjerkræproduktionen vha . reduktion af 
f .eks . N-emissioner . Hvorfor proteaser 
fremmer tarmsundheden er ikke klart, 
men det kan være en kombination af 
flere interagerende faktorer . Sådanne 
faktorer kan bl .a . indbefatte en reduktion 
i nedbrydningen af foderet i den distale 
fordøjelseskanalen, reduceret viskositet 
af tarmindholdet, ændret strøm af NSP 
(ikke-stivelsesholdige polysakkarider) i 
tarmen, forbedret fastholdelse af calcium 
og fosfat samt øget tilgængelighed af 
aminosyrer til mucinsyntese .

Figur 1 - Virkning af exogen protease på tykkelsen af   det klæ-

bende slim lag i 3 tarmsegmenter i slagtekyllinger . Virkningen 

af   proteaser var statistisk signifikant i hvert segment (fra Peek 

et al ., 2009) .

Rolle i tarmsundheden
De ’ekstra-proteinholdige’ virkninger omfatter f .eks . 
også reduktion i den bakterielle belastning . Mynott et al . 
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(1991) viste, at oral indgivelse af et beskyttet protease 
præparat var i stand til væsentligt at reducere entero-
toksigen Eschericia colis (ETEC) fastgørelse til tarms-
limhinden hos kaniner . Protease tilskuddet resulterede 
også i en signifikant reduktion i kolonidannende enheder 
per centimeter af tarmen og en betydelig reduktion i 
diarré og diarré-relaterede dødsfald . En undersøgelse 
fra 2009 viste, at protease tilsat til enten majs / hvede 
/ soja-baseret foder lindrede de negative virkninger af 
(E . acervulina, E . maxima, E . tenella) coccidie-infekti-
oner i slagtekyllinger og gav en betydelig forøgelse af 
vægten i forhold til ikke-inficerede fugle . Desuden havde 
fugle, der fik foder suppleret med exogene proteaser, 
en signifikant tykkere slimhinde i duodenum, jejunum og 
coecum sammenlignet med fugle, der fik et kontrolfoder 
(figur 1) . I et andet forsøg (Cowieson et al . (2015)) blev 
virkningen af   en mono-komponent exogen protease på 
immunrespons og jejunum sundhed hos slagtekyllinger 
fodret med enten en foderblanding baseret på majs, rap-
smel og DDGS (uden sojamel) eller et sojamel-baseret 
kost (standard majs / soja) undersøgt . Produktiviteten af 
fuglene blev mere tydeligt forbedret hos de kyllinger, der 
havde fået soja-mel baseret foder, i forhold til de kyllin-
ger, der havde fået et foder baseret på rapsmel selvom 
N-fordøjeligheden i ileal havde samme forbedring uanset 
foderblanding . Endvidere resulterede tilsætningen af 
protease i opregulering af Claudin1 og forskellige amino-
syre transportproteiner i jejunum hos slagtekyllinger på 
dag 21, en effekt som antyder en stigning i integriteten 
af tight junctions i tarmen og absorptionsevnen i sig selv .

Virkning på fedt fordøjelighed
Foderenzymer har en bred indflydelse ud over deres mål 
/ primære næringsstoffer . Proteaser øger ofte fordøje-
ligheden af   ikke-proteinholdige næringsstoffer (såsom 
fedt) . 
Cowieson et al . (2015) bemærkede, at tilsætning af 
protease til et foder baseret på majs og sojaskrå øger 
den ileale fordøjelighedsenergi fra 3077 kcal/kg til 3154 
kcal/kg og apparent metabolisable energy (AME) fra 
3130 kcal/kg til 3261 kcal/kg . 
Kalmendal og Tauson (2012) rapporterede, at en hve-
debaseret foder til slagtekyllinger,der fik tilsat exogene 
proteaser, resulterede i en signifikant forøgede den ileale 
fordøjelighed af stivelse fra 93 til 96 %, af fedt fra 89 til 
91 % og AME fra 13,68 til 14 .16 MJ/kg . 
Yuan og Wang (2010) bemærkede, at forhøjede tau-
rin-koncentrationer i jejunum hos slagtekyllinger hæm-
mede udviklingen af tarmsystemet ved at øge de sam-
lede galdesyre-koncentrationer, en iagttagelse, der for 
nylig blev bekræftet (Huang et al ., 2014) . 
Det er derfor muligt, at exogene proteaser forbedrer 
fedtfordøjeligheden ved at forstyrre foder-nærings-
stof-matriksen og reducerer galdesyresyntesen og 

sekretion og koncentrationen af taurin i tarmen, hvilket 
så igen fremmer udviklingen af tarmsystemet .

Meta-analyse af 50 slagtekyllingeforsøg  
Anvendelse af proteaser resulterer ofte i ændringer af 
produktiviteten udover det, som kunne forklares bare 
ved   effekten af aminosyrefordøjeligheden . For yderligere 
at studere dette blev en meta-analyse gennemført, der 
dækker mere end 50 uafhængige slagtekyllingeforsøg 
herunder mere end 300 ’kontrol’ foderblandinger, hvor 
der blev fodret med og uden en mono-komponent exo-
gen protease (Cowieson et al ., ikke publiceret) . Flere 
statistisk signifikante faktorer viste sig at være særligt 
forbundet med produktivitetssmæssige fordele . Disse 
faktorer omfatter (+/- angiver, om denne faktor fremmer 
eller modvirker en gunstig virkning af proteaser på vægt-
forøgelse og FCR): tilsat fedt/olie (+), aminosyre-balan-
ce (+/- afhængig af de individuelle aminosyrer og deres 
forhold), tilstedeværelse af fuldfed sojabønnemel (+), 
dosis af enzym, der anvendes ( jo højere dosis, jo højere 
respons), indhold af kalk (-) og balancen af   aminosyrer 
i forhold til energi (+/- afhængigt af den enkelte amino-
syre) . Yderligere tilsat fedt fremmede for eksempel den 
gavnlige virkning af exogene proteaser på vægtforøgelse 
og FCR i slagtekyllinger . Et andet bemærkelsesværdigt 
resultat fra meta-undersøgelsen er, at foder med lavere 
koncentrationer af kalk er mere effektive i forhold til exo-
gene proteaser end dem med højere koncentrationer af 
kalk . Det blev også vist, at virkningen i forhold til protea-
ser er knyttet til en række forskellige aminosyre-koncen-
trationer og deres indbyrdes forhold og til energi .

Effektive værktøjer
Det fremgår af den offentliggjorte litteratur, at exogene 
proteaser er effektive værktøjer til at øge aminosyre-
fordøjeligheden i ikke-drøvtyggere . Desuden er der 
registreret betydelige gavnlige virkninger på produktivi-
teten hos dyrene, som ikke kan fuldt ud forklares med 
summen af   effekten på aminosyrefordøjeligheden, altså 
resultater, der peger på de ’ekstra-proteinholdige’ effek-
ter af proteaser . Efterhånden som forståelsen for   den 
brede vifte af effekter af proteaser vokser, forventes det, 
at markedet for dette unikke enzym også vil udvides og 
vil føre til nye anvendelsesmuligheder og multi-faktorielle 
løsninger på de løbende udfordringer i produktionen .

Denne artikel er blevet redigeret fra den oprindelige artikel 

Toward optimal value creation through the application of exo-

genous mono-components protease in the diets of non-rumi-

nants’, offentliggjort i Animal Feed Science and Technology (i 

trykken, 2016) .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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HØJ GRAD AF ANTIBIOTIKARESISTENS  
I BAKTERIER I EU

En høj grad af resistens overfor gængse antibioti-
katyper er fundet blandt bakterier i både menne-
sker og dyr i Europa. En rapport med nye EU-tal 
understreger, at antibiotikaresistens udgør en 
alvorlig trussel mod mennesker og dyrs sundhed. 
Danmark har i mange henseender et mindre resi-
stensproblem end de fleste europæiske lande.

Ifølge EU-rapporten for 2015 over forekomsten af anti-
biotikaresistente bakterier i mennesker og fødevarepro-
ducerende dyr er en høj grad af resistens fundet overfor 
gængse antibiotikatyper blandt bakterier i både menne-
sker og dyr i Europa . Tallene understreger, at antibioti-
karesistens udgør en alvorlig trussel mod mennesker og 
dyrs sundhed .
Hvert år er infektioner forårsaget af resistente bakterier 
skyld i 25 .000 dødsfald i EU .
Forekomsten af resistens er højest i Øst- og Sydeuropa 
og lavest i Nord- og Vesteuropa – især i lande, hvor dyr 
generelt får mindre antibiotika . 

Danmark har i mange henseender et mindre resistens-
problem end de fleste andre EU medlemslande .

Høj grad af multiresistens i salmonellabakterier
På tværs af EU er der en høj forekomst af multiresisten-
te salmonellabakterier, som har udviklet resistens over-
for adskillige forskellige antibiotikatyper . Multiresistens 
er særligt udbredt i typen Salmonella Typhimurium, hvor 
forekomsten af en række multiresistente varianter har 
været stigende i en årrække - især i svin og mennesker .
Forekomsten af resistens overfor kritisk vigtige antibioti-
katyper til behandling af alvorlige salmonellainfektioner i 
mennesker er dog fortsat lav .

Campylobacterresistens overfor kritisk 
vigtige antibiotika
Campylobacterbakterier er den mest almindelige 
årsag til fødevareoverførte sygdomme i Europa . 
Rapporten viser, at i alle medlemslande – und-
tagen Danmark og Norge – var langt de fleste 
campylobacterbakterier fra mennesker resistente 
overfor de kritisk vigtige fluorokinoloner . I en 
række lande kan de ikke længere benyttes til 
behandling af humane campylobacterinfektioner .

Ny EU handlingsplan på vej
I erkendelse af at tiltag rettet mod at bremse 
udviklingen af resistente bakterier indtil nu ikke har 
været tilstrækkelige, vil EU-kommissionen til som-
mer lancere en ny handlingsplan, der skal sætte 
rammerne for fremtidige tiltag rettet mod at reduce-
re spredningen af resistente bakterier .

Læs mere
Rapporten ’The European Union summary report 
on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator 
bacteria from humans, animals and food in 2015’ er 
på 212 sider og kan fås ved henvendelse til sekreta-
riatet .

DTU Fødevareinstituttet / jnl
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Abstract
The data on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria in 2015, submitted by 28 EU

Member States (MSs), were jointly analysed by EFSA and ECDC. Resistance in zoonotic Salmonella and

Campylobacter from humans, animals and food, and resistance in indicator Escherichia coli as well as

meticillin-resistant Staphylococcus aureus in animals and food were addressed. ‘Microbiological’

resistance was assessed using epidemiological cut-off (ECOFF) values; for some countries, qualitative

data on human isolates were interpreted in a way which corresponds closely to the ECOFF-defined

‘microbiological’ resistance. In Salmonella from humans, high proportions of isolates were resistant to

ampicillin, sulfonamides and tetracyclines, whereas resistance to third-generation cephalosporins was

low. In Salmonella and Escherichia coli isolates from fattening pigs and calves under one year of age,

resistance to ampicillin, tetracyclines and sulfonamides was frequently detected, whereas resistance to

third-generation cephalosporins was uncommon. For the first time, presumptive extended-spectrum

beta-lactamase (ESBL)-/AmpC-/carbapenemase-production in Salmonella and Escherichia coli was

monitored in humans (Salmonella), meat (pork and beef), fattening pigs and calves. Varying occurrence/

prevalence rates of ESBL-/AmpC-producers were observed between countries, and carbapenemase-

producing Escherichia coli were detected in single samples of pig meat and from fattening pigs from two

MSs. Resistance to colistin was observed at low levels in Salmonella and Escherichia coli from fattening

pigs and calves under one year of age and meat thereof. In Campylobacter from humans, high to

extremely high proportions of isolates were resistant to ciprofloxacin and tetracyclines, particularly in

C. coli. In a few countries, a third to half of C. coli in humans were resistant also to erythromycin, leaving

few options for treatment of severe Campylobacter infections. High resistance to ciprofloxacin and

tetracyclines was observed in C. coli isolates from fattening pigs, whereas much lower levels were

recorded for erythromycin. Co-resistance to critically important antimicrobials in both human and animal

isolates was generally uncommon.
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Fugleinfluenza bekræftet i en af Tyson’s 
forældredyrsflokke i Tennessee 
USDA og Tyson Foods Inc . har bekræftet et udbrud 
af fugleinfluenza i en forlkdresyrsflok i Lincoln County, 
Tennessee .
Den 5 . marts meddelte de statslige og nationale vete-
rinærmyndigheder, at der var konstateret et udbrud af 
H7N9 højpatogen fugleinfluenza (HPAI) , som stam-
mede fra vilde fugle, på en af Tyson’s kontraktfarme . 
USDA’s Animal and Plant Health and Information 
Service (USDA APHIS) sagde flokken på 73 .500 for-
ældredyr var blevet aflivet for at forhindre spredning af 
sygdommen .
Den 6 . marts offentliggjorte Verdensorganisationen for 
Dyresundhed (OIE) udbruddet, som begyndte den 1 . 
marts, blev rapporteret den 3 . marts og bekræftet den 
4 . marts . OIE skriver, at 700 af froældredyrene var døde 
af sygdommen . Saneringen er gennemført og en omfat-
tende epidemiologisk undersøgelse i området, sammen 
med forbedret overvågning og test, er i gang . De stats-
lige myndigheder har oprettet en karantænezone rundt 
om farmen, og man kontrollerer alt flytning af dyr inden-
for zonen .
APHIS siger, at flokken ligger i Mississippi-trækruten, 
der krydser Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Ken-
tucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, 
Missouri, North Dakota, Tennessee, South Dakota og 
Wisconsin, samt dele af nabostaterne . Fugleinfluenza 
har været væk fra kommercielle fjerkræflokke i USA 
siden 2016, men sygdommen blev fundet i en vild fugl i 
Montana i januar .
I en pressemeddelelse siger, Tyson, USA største slagte-
kyllingeproducent, at firmaet har ageret aggressivt for at 
forhindre spredning af sygdommen .
"Alle flokke, der ligger inden for en radius på 6 miles 
(ca . 10 km) fra farmen vil blive testet, og de vil ikke blive 
transporteret, medmindre de tester negativ for virus" 
sagde selskabet i en erklæring . "Baseret på det enkelte 
udbrud, som vi kender til, forventer vi ikke forstyrrelser i 
vores kyllinge-forretning og planlægger at opfylde vores 
kunders behov ."
Selskabet sagde, at deres amerikanske fjerkræopera-
tioner fortsætter under øgede biosikkerhedsforanstalt-
ninger, og Tyson arbejdstagere og kontraktfarmere vil 

få yderligere uddannelse i biosikkerhed for at forhindre 
spredning af HPAI .
Fugleinfluenza er aktiv i hele verden, med flere udbrud i 
hele Europa og det værste udbrud nogensinde i Sydko-
rea . 
Den 6 . marts meddelte Wisconsin Department of 
Agriculture, handel og forbrugerbeskyttelse, at en lav-
patogen stamme af sygdommen - H5N2 – var blevet 
påvist i en flok på 84 .000 kommerciel kalkun i Barron 
County, Wisconsin .
Den 9 . marst blev der konstateret et udbrud af H7N9 i 
en slagtekyllingebesætning i Giles County i Tennessee, 
hvilket er nabo-county til Lincoln County, men umiddel-
bart skulle farmen i Giles County ikke være blevet smit-
tet af farmen i Lincolm County .

WattAgNews .com / jnl

Antallet af dødsfald stiger i Kina efter det 
'værste' udbrud af fugleinfluenza 
Mindst 79 mennesker døde i Kina af H7N9 stammen 
af fugleinfluenza (AI) i januar, hvilket skabte frygt for, at 
udbruddet kunne føre til en influenzapandemi, har den 
kinesiske regering hævdet .
Siden H7N9 stammen af AI blev påvist i Kina i oktober 
2016 er 100 mennesker døde op til slutningen af januar, 
ifølge National Health and Family Planning Commission 
i Kina .
Det er den ’værste H7N9 fugleinfluenza sæson’, sinde 
virussen først dukkede op i 2013, og mens det kan have 
passeret sit højdepunkt,siger  regeringen, at det kan 
vare frem til april .
Udbruddet har udløst offentlige bekymringer om poten-
tielle virale mutationer, der kan føre til person-til-person 
smitte med sygdommen, hvilket kan resultere i en H7N9 
pandemi . Amerikanske Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) siger, at der ikke har været nogen rap-
porter om smitte fra menneske til menneske .
Men Shu Yuelong, leder af Chinese National Influenza 
Centre, siger, at der har været 4 familier, der har været 
smittet med virusset, og 2 havde involveret menneske til 
menneske transmission via tæt kontakt .
Begge sager involverede én patient, som blev smittet 
med virus, på grund af kontakt med levende fjerkræ .
"Det var meget individuelt, og alle andre patienter blev 
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smittet gennem kontakt med inficeret levende fjerkræ 
eller vilde fugle" sagde Yuelong .
Udbruddet har betydet, at priserne på kylling i Kina er 
faldet til det laveste niveau i mere end et årti, ifølge JC 
Intelligence Co i Shanghai . I de seneste tre måneder 
har flere kinesiske fjerkræregioner langs den sydlige og 
østlige kyst lukket markeder med levende fjerkræ i et 
forsøg på at standse spredningen af virussen .
I de hårdest ramte regioner i Kina, såsom Guangdong, 
Jiangsu og Anhui, var næsten halvdelen af  markederne 
med levende fjerkræ forurenet med H7N9 .
Ni Daxin, vicedirektør for nødberedskab i Kinas Centre 
for Disease Control and Prevention, siger, at vejrforhold 
og "lokale vaner med at købe levende eller friskslagtede 
kyllinger" har bidraget til udbruddet .
Nu når markederne er lukkede, har det hjulpet Kina med 
at styre udbruddet, men Daxin siger, at en kortsigtet 
tilgang ikke vil løse problemet . "Det ultimative vej ud 
udbruddet er at opgradere branchen til at skifte til store 
fjerkræproduktioner og moderne slagtning ."
Kina er verdens næststørste forbruger af fjerkrækød og 
folk køber kyllinger på markeder med levende fjerkræ .
Daxin har opfordret forbrugerne til at undgå frisk fjerkræ 
og vælge frossen, hvilket ville betyde, at det vil være 
meget lettere at få kontrol med epidemien .
Efter færre rapporterede tilfælde af humane infektioner 
med i februar, siger Daxin også: "Toppen af epidemien 
synes at være ovre, men mindre udbrud kan vare til slut-
ningen af april ."
Kina har nedsat en national realtid sygdomsovervågning 
med en fælles taskforce med bl .a . ministerierne for 
landbrug og handel til at overvåge sygdommen .

globalmeatnews .com / jnl

Udendørs adgang: Ja for økologiske æg, 
men nej til planter
USDA har for nylig offentliggjort en ny regel, der medfø-
rer store dyrevelfærdsforandringer for økologiske husdyr .
I henhold til den nye regel vil lukkede områder - veran-
daer - ikke længere opfylde kravet om at give udendørs 
adgang til slagtekyllinger, æglæggere eller kalkuner .
Når den nye regel træder i kraft, vil det betyde, at økolo-
gisk fjerkræ skal have adgang til hønsegård, som måske 
eller måske ikke er indhegnet . Jeg formoder, at man ved 
at udsætte økologiske æglæggende høner, slagtekyl-
linger eller kalkuner for temperatursvingninger og regn 
samt rovdyr, får en del af de ’velfærdsforbedringer’, som 
denne regel skulle sikre .
Certificeret økologisk fjerkræ i USA skal gå udenfor, 
men ifølge USDA’s Guide for Organic Crop Producers, 
kan økologiske frugter og grøntsager dyrkes i klima-kon-
trollerede drivhuse ved hjælp kunstigt lys . Desuden er 
hydroponiske systemer godkendt, så økologiske planter 

ikke engang kommer i kontakt med jord . Kontak-
ten-med-jord argumentet blev brugt imod verandasyste-
mer til økologisk fjerkræ, men uanset årsagen er dyrk-
ning af økologiske afgrøder uden jord acceptabelt .
Jeg kæmper virkelig med logikken i reglerne, der kræ-
ver, at fjerkræ skal være udenfor på jorden for at blive 
certificeret økologisk, mens planter kan dyrkes inden-
dørs og være certificeret økologisk . Jeg har kommente-
ret før om den foreslåede begrænsning i anvendelsen af 
syntetisk methionin i økologisk fjerkræfoder, og hvordan 
det dramatisk kan øge omkostningerne ved at producere 
økologiske æg og fjerkrækød .
Det virker, som om disse regler er blevet skabt for 
at fremme en helårsproduktion af økologisk frugt og 
grøntsager og til at modvirke økologisk produktion af 
fjerkrækød og æg . 
Måske vil disse nye regler føre til det næste gruppesøgs-
mål denne gang mod økologiske fjerkræproducenter for 
aftalt spil for at begrænse udbuddet og hæve priserne .

WattAgNews .com / jnl

Sydafrika pålægger ny afgift  
på fjerkrækød
Sydafrika har indført en ny midlertidig importafgift på 
13,9 % på frossen, udbenet fjerkrækød fra EU . Den nye 
afgift pålægges indtil 3 . juli 2017 .
Sydafrika er det vigtigste eksportmarked for fjerkrækød 
fra EU . Til og med oktober 2016 gik 17,4 % af den sam-
lede eksport til tredjelande til Sydafrika . Sydafrikanske 
fjerkræorganisationer havde opfordret deres regering til 
foranstaltninger for at mindske importen, dels fordi meget 
fjerkrækød fra USA og Brasilien kommer ind i landet . I 
begyndelsen af 2016 anmodede organisationerne South 
African International Trading Administration Commission  
omat træffe foranstaltninger overfor importen .
Ifølge Gert-Jan Oplaat, formand for Nepluvi, har den 
nye afgift stor betydning for de hollandske eksportører, 
fordi afgiften kommer ovenpå den allerede eksisterende 
importafgift på 23,8 % . Afgiften erstatter også individu-
elle afgifter for forskellige slagterier (som blev sat til 0 % 
for nogle af dem) . Oplaat kalder situationen ’ubehagelig’ 
og er meget utilfreds med de nye afgifter . Eksport af 
hollandsk fjerkrækød til Sydafrika blev allerede forbudt på 
grund af udbruddet af højpatogen fugleinfluenza, ligesom 
det skete med fjerkrækød fra andre europæiske lande, 
hvor fjerkræbedrifter er smittet .
Avec lobbyer imod afgiften, for eksempel gennem 
EU-Kommissionen og Udenrigsministeriet . Den europæ-
iske fjerkræbranche har benægtet dumping i årevis, for 
det er den eneste grund til, at Sydafrika kan indføre told 
på fjerkrækød, på grund af den handelsaftale landet har 
med EU .

World Poultry / jnl
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FORSYNINGSSIKKERHEDEN AF FØDEVARER KOM 
MED I KLIMAAFTALE

Af Dick van Doorn i World Poultry

CO2-udledningen fra fjerkræproduktionen er blevet 
skubbet i baggrunden for at forebygge ekstrem 
sult i den seneste klimaaftale.  
Men hvad er konsekvenserne for branchen?  
Ved udgangen af   2015 stemte tæt på 200 delta-
gere på klimakonferencen 2015 i Paris for en ny 
bindende klimaaftale. I denne aftale blev fødeva-
reproduktion og -sikkerhed en integreret del af 
denne nye globale klimaaftale, som traditionelt 
kredsede om CO2-udledning.

Landmænd og producentorganisationer over hele linjen 
hyldede, at fødevareproduktion og -sikkerhed endelig 
blev en del af teksten i klimaaftalen . 

Koert Verkerk, Policy Advisor Inter-
national Affairs hos den hollandske 
sammenslutning for landbrug og gart-
neri i Bruxelles og deres permanente 
repræsentant i Copa COGECA, den 
europæiske landmænds- og andels-

selskabsorganisation, ser det som en sejr . 
Verkerks kollegaer har været medforfattere på en del 
af den nye aftale i de forskellige forhandlingsteams . At 
fødevareproduktion og -sikkerhed er blevet en del af 
klimaaftalen er, ifølge ham, helt bevidst for at sige det 
mildt . 

”Det ene udelukker ikke det andet . Landbrug og gartneri 
er forurenere af miljøet, især inden for husdyrsektoren . 
Men både de FN og FAO vil og det videnskabelige sam-
fund også se disse som en del af løsningen for at forhin-
dre klimaforandringer .” 
Med fokus på bæredygtigt fjerkræproduktion, kan 
udledningerne reduceres . For eksempel kan et fjer-
kræhus udstyres med en luftrenser for at forhindre, at 
NH3 trænger ud i atmosfæren, i avlsprogrammer er der 
meget at vinde i effektivitet, og gødning kan forarbejdes 
til nyttige produkter .

Forsyningssikkerhed i centrum
Udover klimaaftalen har FN udarbejdet omkring 30 
såkaldte ”Mål for Bæredygtig Udvikling” . Verkerk siger: 
”Punkt to af disse 30 mål er at gøre en ende på ekstrem 
sult inden 2030 . Dette er nu også tydeligt i klimaaftalen 
selv .” 
Dybest set betyder det, ifølge lobbyisten, at forebyg-
gelse af klimaændringer aldrig kan være på bekostning 
af fødevareproduktionen . Lad os forestille os, at et land 
eller en sammenslutning af lande sætter store krav til 
landbruget, og at det sker for meget på bekostning af 
fødevareproduktion, så skal disse krav lempes .
Fødevareproduktion og -forsyningssikkerhed er siden 
denne sidste klimaaftale klart blevet fremsat som en 
prioritet . ”Ikke alene er EU klar over dette, men også 
andre lande har tilpasset deres lovgivning i overensstem-

Af alle animalske proteinprodukter har fjerkrækød og æg den mindste miljøbelastning .
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melse hermed . Eksempler er Food Safety Moderization 
Act (FSMA) i USA og den nyligt offentliggjorte lov om 
fødevaresikkerhed i Kina, der skal forbedre fødevare-
sikkerheden . Dette kan betyde, at klimatiltag ikke kan 
føre til et fald i forsyningssikkerheden i for eksempel 
den udviklede verden, men det betyder også, at der skal 
træffes klimatiltag for at forhindre oversvømmelse af 
landbrugsjord i eksempelvis Bangladesh .

Opnåelse af bæredygtighedsmål
På den anden side har både FN og klimaaftalen til for-
mål at gøre landbruget så bæredygtigt som muligt . 
Verkerk siger: ”Ifølge den seneste klimaaftale skal de 
såkaldte udviklede lande på verdensplan donere mindst 
100 mia . € (næsten 750 mia . kr .) pr år til klimafonden . 
Alle de projekter, der sættes i gang, er med deltagelse 
af FN .” 
Hvor meget, husdyrsektoren præcist vil få, er endnu ikke 
afklaret, men det er klart, at det skal bruges til bære-
dygtigt landbrug . Verkerk forventer, at klimaaftalen vil 
blive oversat i den fremtidige lovgivning i de 198 lande, 
der har underskrevet aftalen . Også i den amerikanske 
lovgivning, og den fælles landbrugspolitik (CAP) i EU . 
Det giver ifølge Verkerk nogle muligheder: ”For at sikre 
en mere bæredygtig fødevareproduktion og forsynings-
sikkerhed er der ikke behov for ikke strengere men 
smartere lovgivning, der viser vejen fra den animalske 
produktion .”
Sidste år under Expo Milano 2015 i Italien var hovedem-
net ”Feeding the Planet, Energy for Life” . Et af emnerne 
var, at fjerkrækød kombinerer fordelene ved at være en 
overkommelig og tilgængelig kilde til protein med lavt 
fedtindhold og lave kulstofemissioner . De seneste tal fra 
FAO viser, at fjerkræbranchen, der tegner sig for 35 % 
af den globale husdyrproduktion, kun bidrager med 7 % 
af de samlede emissioner fra husdyrproduktionen . Det 
gør ifølge Verkerk fjerkræbranchen en af   de mest bære-
dygtige kødsektorer i verden .

Ingen ulemper på markederne for klimavenlige 
fjerkræavlere

Maja Slingerland, fra Centre for 
Sustainable Development and Food 
Security ved Wageningen Universitet, 
synes, det er en glædelig nyhed, at 
forsyningssikkerhed nu er en del af kli-
maaftalen i Paris . Hvis vi fokuserer på 

husdyr, understreger hun, så giver husdyrgødning et vig-
tigt bidrag til udledningen af   drivhusgasser . Management 
af gødningen fra frilands høner er vanskelig . For fjerkræ 
indendørs er omhyggelig gødningshåndtering mulig, 
herunder opsamling af drivhusgasser . ”Anaerob fermen-
tering af gødning kan være en del af løsningen og kan 
også levere bioenergi, således at der kan opnås en dob-
belt klimafordel . Inden for Europa, og helst også i USA, 
Canada, New Zealand og lignende, kunne retningslin-
jer for minimumskrav aftales, således at klimavenlige 
fjerkræavlere ikke oplever nogle konkurrencemæssige 
ulemper .”

Diskussionen om mad eller foder
En anden bekymring for klimaaspektet af fjerkræpro-
duktionen er foderproduktion . På et tidspunkt ville der 
opstå konkurrence med produktionen af   afgrøder til 
menneskeføde . 
”Argumentet for forsyningssikkerhed kunne være, at der 
stilles færre klimarelaterede krav til fødevareafgrøder, 
som foreslået ovenfor af Verkerk, for eksempel for at 
undgå, at mad bliver for dyrt, eller at fødevareproduktion 
falder i udviklingslandene . Men hvis klimaændringsrela-
terede restriktioner for samme afgrøder ikke lempes, når 
det bruges som fjerkræfoder, ville dette føre til behov 
for adskilte forsyningskæder, hvilket er dyrt og svært at 
kontrollere, især når destinationen af   de høstede råvarer 
først besluttes efter produktionen” siger Slingerland .
Strengere klimarelaterede krav kan føre til mere kreativi-
tet omkring indhusning og foderemner til fjerkræ, hvilket 
kræver færre fossile brændstoffer . 
Slingerland siger: ”Foruden klimamål bør andre aspekter 
tages med i overvejelserne . En høj foderudnyttelse (en 
masse kød eller æg pr kg foder) er for eksempel det 
mest klimavenlige, men det kan hæmmes af overvejelser 
om dyrevelfærd . Fjerkræproduktion i udviklingslandene 
er ofte endnu ikke industrialiseret . Yderligere klimakrav 
til deres nuværende fjerkræproduktion kan, hvis de 
ledsages af store investeringer, presse priserne i vejret 
på fjerkræprodukter, hvilket så vil gøre disse produkter 
uopnåelige for fattige mennesker og kan dermed true 
forsyningssikkerheden .”
På den anden side kan kravene fra klimadagsordenen 
skuffe fjerkræsektoren i udviklingslandene i en anden 
retning .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

På et tidspunkt vil der komme konkurrence mellem 

afgrøder til fødevarer eller til foder .
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Salget af Bernard Matthews godkendt af 
konkurrencemyndighederne
Salget af Bernard Matthews til fjerkrægiganten Ranjit 
Singh er blevet godkendt af konkurrencemyndighederne .
Det betyder, at nu kan konsolideringen af kalkunselska-
bet og Singhs andre fjerkræinteresser, som omfatter 2 
Sisters Food Group, begynde .
Købet af Bernard Matthews af et privat investeringssel-
skab adskilt fra 2 Sisters blev annonceret i september 
sidste år .
Bernard Matthews blev solgt for 87 mio . £ (ca . 736 mio . 
kr .) .
På det tidspunkt, sagde kilder i selskabet, at når den 
vigtige juleperiode var ovre, ville man se på en mulig 
integration med de andre virksomheder .
Men kort derefter indledte Competition and Markets 
Authority (CMA) en undersøgelse af transaktionen, som 
forhindrede enhver integration eller strukturelle ændrin-
ger i den købte virksomhed .
Den 15 . december ophævede CMA disse restriktioner, 
og i begyndelsen af januar blev købet godkendt .
Der forventes en fuldstændig rapport om afgørelsen i de 
kommende uger .
En talsmand for Singh siger: "Vi er glade for CMA 
beslutning om, at Boparan Boparan Private Office’s 
overtagelse af Bernard Matthews Limited . Meddelelsen 
i dag betyder, at vi nu kan begynde at opbygge en stærk 
platform for vækst i en virksomhed, der har brug for 
støtte og investeringer . denne godkendelse vil give os de 
bedst chancer for at genoplive et stort britisk brand og 
sikre en lysere fremtid for virksomheden ."

Farmers Weekly / jnl

Moy Park’s anlæg slagter nu 1 mio. kyllin-
ger om ugen
En stor investering i Moy Park’s anlæg i Ashbourne, 
Storbritannien, har gjort det muligt for dette slagteri at 
nå en betydelig milepæl i produktionen, så de nu slagter 
1 mio . kyllinger om ugen .
Moy Park, der er blandt de 10 største fødevarevirksom-
heder i Storbritannien, har netop afsluttet en investering 

på 4 mio . £ (næsten 34 mio . kr .) i nye slagte- og opskæ-
ring linjer, avanceret nedkøling, software og hardware 
udstyr, samt renovering af sorterings- og lagerområder . 
Samlet set har investeringsprogrammet øget produktio-
nen på Ashbourne med en tredjedel .
Colin Grubb, general manager hos Moy Park Ashbourne 
siger: "Denne investering har givet os mulighed for at 
strømline processer og øge produktiviteten, så vi fortsat 
kan dække den stigende efterspørgsel fra kunderne . 
At vi nåede milepælen på 1 mio . kyllinger pr uge her i 
Ashbourne, er en stor præstation for hele holdet, og vi 
er nu ikke alene de førende i branchen på driften, men 
investeringen hjælper os også med at levere eksempla-
risk service ."
 "Denne investering er ikke kun fokuseret på at opbygge 
den operationelle kapacitet, men har også omfattet inve-
stering i medarbejderudvikling hos over 100 medarbej-
dere, der deltager i færdighedstræning ."
Denne seneste investering understøtter Moy Park’s fort-
satte udvikling .
Moy Park er i henhold til WATTAgNet Top Poultry Com-
panies Database, er blandt de 5 største europæiske 
fjerkrækødvirksomheder . Med hovedkvarter i Nordirland, 
er Moy Park et datterselskab af brasilianske JBS .

WattAgNews .com / jnl

Amerikanske ægproducenter forudser 
ikke, at alle høner er skrabehøner i 2025
Den store historie i den amerikanske ægbranche i 2016 
var antallet tilsagn om at købe skrabeæg, som blev givet 
af de store indkøbere af skalæg i supermarkedskæder 
og foodservice virksomheder og lignende tilsagn fra 
foodservice og fødevarevirksomheder, der køber ægpro-
dukter . De fleste af disse tilsagn om at købe skalæg og 
ægprodukter fra skrabeæg skulle træde i kraft senest i 
2025 .
I en rapport offentliggjort den 9 . januar 2017 skønnede 
USDA, at antallet af alternative høner i USA var steget 
til 37,6 mio . i december 2016, hvoraf 14,1 mio . af disse 
høner var økologiske . USDA anslog, at det samlede 
tabel æglæggere var 311,6 mio . den 1 . december 2016 . 
På baggrund af disse skøn fra USDA, så udgør de alter-



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2017  ·  71

native høner 12,1 % af det samlede antal æglæggere 
i december 2016 . Ægbranchen skønner, at der ikke er 
mere end 1 % af den samlede antal æglæggere, der 
producerer skalæg, som holdes i berigede bure .
Som en del af Top Egg Company Survey blev amerikan-
ske ægproducenter bedt om at forudsige, hvor stor en 
procentdel af de amerikanske skalægsproduktion, der i 
2025 vil komme fra henholdsvis traditionelle bure, beri-
gede bure og alternative systemer i 2025 . 31 ægpro-
ducenter med tilsammen 174 mio . høner har besvaret 
spørgsmålet .
Gennemsnittet af ægproducenterne svarede, at 47,7 % 
af amerikanske høner ville være opstaldet i konventionel-
le bure i 2025 . Svarene varierede fra 80 - 0 % med en 
median på 55 % .
De fleste amerikanske ægproducenter forudser, at beri-
gede bure stadig vil blive brugt i 2025, med den gen-
nemsnitlige forventning om, at 6 % af de amerikanske 
høner vil være opstaldet i berigede bure i 2025 . Svarene 
varierede fra 0 - 25 % med en median på 1 % .
De fleste amerikanske ægproducenter forudser ikke, at 
skrabeæg vil være den fremherskende produktionsform 
i 2025, men at skrabeægsproduktionen vil udgøre 46,3 
% . Svarene på dette spørgsmål varierede fra 10 - 90 % 
med median på 40 % .
De fleste større amerikanske supermarkedskæder har 
lovet at omlægge alle deres indkøb af æg til skrabeæg 
på et senere tidspunkt, generelt omkring 2025 . Nogle 
af disse løfter indeholder ordvalg som ’overkommelige 
priser og tilgængelighed’ af skrabeæg .
I 2016 varder en overforsyning af både bur- og skrabe-
æg på det amerikanske marked . Mange amerikanske 
forbrugere køber fortsat de billigere buræg i butikker, 
hvor de får et valg mellem bur- og skrabeæg .
Amerikanske ægproducenter er ikke overbeviste om, 
at forbrugerne vil ændre deres holdninger til skrabeæg 
i 2025 . De blev bedt om at vælge den formulering om 
skrabeæg i detailhandelen i 2025, som passer bedst til, 
hvad, de mener, vil ske . 
Ingen af ægproducenterne var enige i udsagnet, "Skra-
beæg vil udgøre mere end 90 % af de solgte æg i de 
supermarkedskæder, der har sagt, at de stopper salget 
af buræg ." 
Mere end 80 % af ægproducenter valgte udsagnene: 
"Skrabeæg vil repræsentere 50 - 90 % af de solgte æg 
i de supermarkedskæder, der har sagt, at de stopper 
salget af buræg ." eller ”Skrabeæg vil repræsentere 30 
- 49 % af solgte æg i de supermarkedskæder, der har 
sagt, at de stopper salget af buræg ." 
19 % af ægproducenter valgte udsagnet," Skrabeæg vil 
udgøre mindre end 30 % af solgte æg i de supermar-
kedskæder, der har sagt, at de stopper salget af buræg ."

WattAgNews .com / jnl

Brasilien og Rusland drøfter handel med 
kød, fjerkrækød og sojabønner 
Repræsentanter fra Rusland og Brasilien mødtes for 
nylig i Moskva for at drøfte spørgsmål vedrørende bila-
terale forsyninger og handel med landbrugsprodukter .
Ifølge en pressemeddelelse fra Rosselkhoznadzor, den 
russiske føderale tjeneste for dyre- og plantesundheds-
overvågning, informerede Sergey Dankvert, leder af 
Rosselkhoznadzor, repræsentanter for det brasilianske 
landbrugsministerium om, at i øjeblikket har 160 af 318 
fabrikker med animalsk produktion tilladelse til at eks-
portere til Rusland . Af dem er 28 involveret i forarbejd-
ning af fjerkrækød og 10 er involveret i forarbejdning af 
svinekød .
Rosselkhoznadzor havde bedt de brasilianske kolleger 
om at overveje muligheden for, at russiske virksomheder 
kunne få tilladelse til eksport af deres produkter til Bra-
silien, men ifølge Rosselkhoznadzor havde de aldrig fået 
et klart svar . Sidste år gav Brasilien kun for tre russiske 
fiskeforarbejdningsvirksomheder adgang til det brasili-
anske marked, fortalte Dankvert, men Rusland er klar til 
at levere andre animalske produkter samt korn . I denne 
sammenhæng havde den russiske part bedt om en 
ækvivalent tilgang til godkendelse af eksport .
I løbet af dialogen udtrykte Rosselkhoznadzor også sin 
bekymring over påvisning af karantæneskadegørere i 
brasilianske sojabønner, der eksporteres til Rusland . 
Laboratorieundersøgelser for nylig udførte for Rosselk-
hoznadzor havde afsløret 93 tilfælde af karantæneska-
dedyr i 45 partier sojaskrå og sojabønner . De hyppigst 
fundne karantæneskadegørere er Collinsonia canaden-
sis, Whitestar og Bidens ssp . I denne sammenhæng 
anbefalede den russiske part, at Brasilien forbedre kon-
trollen af deres produkter . som er bestemt til Rusland .
Spørgsmålet om genetisk modificerede (GM) sojabønner 
dyrket i Brasilien blev også drøftet . Det blev bemærket, 
at produktionen af GM sojabønner kan blive en væsent-
lig grund til at begrænse eksporten af sojabønner-base-
ret dyrefoder .
Parterne drøftede også brugen af vækstfremmere, spe-
cielt ractopamin, i den brasilianske husdyrproduktion . 
Parterne anerkendte de tiltag, som myndighederne har 
gjort for at sikre, at eksporten af kød kun kommer fra 
virksomheder, der ikke bruger vækstfremmere .
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