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2 Sisters fremmer fjerkræproduktionen i 
det sydvestlige England
2 Sisters investerede sidste år 27,5 mio . £ (ca . 240 mio . 
kr .) i den sydvestlige del af England, og disse investerin-
ger bærer allerede frugt for firmaets fjerkræproducenter 
i regionen, ifølge en pressemeddelelse fra virksomhe-
den .
Hovedparten af denne investering - 25 mio . £ (ca . 219 
mio . kr .) blev brugt til at bygge flere fjerkræhuse og 
modernisere ældre stalde på gårde, der drives af Hook 
2 Sisters, et joint venture mellem 2 Sisters og PD Hook . 
PD Hook's rugeri i Kentisbeare i Devon har også været 
i stand til at udvide deres produktion med 50 % sam-
menlignet med sidste år, og der er kapacitet til yderligere 
udvidelse i fremtiden . 

I den sydvestlige region alene ejer 2 Sisters 12 farme, 
og der er mere end 130 selvstændige familiebedrifter, 
der opdrætter slagtekyllinger til 2 Sisters i en række 
forskellige systemer og efter forskellige dyrevelfærds-
standarder .
En af de almindelige farme vil være åben for offentlighe-
den, så man kan se, hvordan slagtekyllinger opdrættes . 
Ved at bruge den nybyggede besøgsgang påvirker disse 
besøg ikke biosikkerheden eller dyrevelfærden .
Som svar på interessen fra 2 Sisters har lokale kødpro-
ducenter øget deres produktion i de seneste måneder .
"Investeringen i vores voksende base har givet frisk opti-
misme og vores frilandsproducenter har tillid til at opbyg-
ge deres forretning sammen med vores" siger Chris 
Chater, Hook 2 Sisters general manager i regionen . ›››
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MAFA
SILOPROGRAM

MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

Med en MAFA Unik silo får du alt der 
sikre en god foderkvalitet.

• Naturlig ventilation

• Skånsom fyldning

• Tømning uden separation

•  Tømning ”Først ind – Først ud”

•  10 års garanti

•  Størrelser: 6 – 80 m3

claus@mafa.dk eller www.mafa.se
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Gardinventilation

Gardiner til verandaen.
Skyggegardiner til vinduer.

Lågeophejs.
Mekanisk ventilation.

Højtrykskøling >150 bar.
 

Vi skræddersyr sammen din løsning.

 

 

Ventilation/Foderanlæg/Højtrykskøling
Biologisk Luftrensning

Industrivej 8 . DK-6800 Varde
Tel. 75 22 10 00 . Fax 75 21 12 21

Email: rotor@rotor.dk . www.rotor.dk
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"Den stigende produktion betyder, at vores anlæg i Wil-
land nu slagter og forarbejder over en million kyllinger 
hver uge, hvilket er en fantastisk præstation af vores kol-
leger og en ny milepæl for anlægget" sagde en talsmand 
for 2 Sisters .
Ifølge WATTAgNet Top Poultry Company Database er 2 
Sisters Food Group Europas sjette største fjerkrækød-
selskab, og de slagter seks millioner kyllinger og kalku-
ner om ugen .
I april 2017 blev det rapporteret, at koncernen overveje-
de en lukning af deres fjerkrækødforarbejdningsanlæg i 
Smethwick i West Midlands . Samtidig blev nogle aspek-
ter af salget af kalkunfirmaet Bernard Matthews fra 
Rutland Partners til 2 Sisters holdingselskab, Boparan 
Private Office, underkastet en parlamentarisk undersø-
gelse .

WattAgNews .com / jnl

Nedslagning er under pres
Inden for fjerkræbranchen er der konsensus om to 
hovedveje for at afbøde skaderne af et udbrud af fugle-
influenza . 
Vaccination er en, der primært bruges af lande, hvor 
sygdommen er endemisk, og som ikke har en stor eks-
port af fjerkræprodukter .
En anden måde at hindre spredningen af virussen er 
ved en kombination af at slå den inficerede flok ned og 
forebyggende destruere kontaktbesætninger og besæt-
ninger på nærliggende farme . 
Begge muligheder har deres fordele og ulemper . 
Vacciner vil ikke beskytte 100 % og bærer risikoen for, 
at virusset kan forblive under radaren . 
Massenedslagning, især af ikke-syge flokke, går imod 
sund fornuft . Når det er sagt, så accepteres dette gene-
relt i fjerkræproduktionskæden for at forblive på toppen 
af en infektion . Sagen med franske landmænd, der 
protesterer mod og forhindrer en forebyggende nedslag-
ningskampagne i den hårde ramte Pyrénées-Atlantique 
region, hvor der produceres mange ænder, er en undta-
gelse .
Det er imidlertid ikke kun folk, der er involveret i fjerkræ-
produktionen, som branchen og lovgiverne skal tage i ed 
i forbindelse med bekæmpelsen af fugleinfluenza . 

Når der er udbrud i flere og flere lande, bliver forbruger-
ne også mere opmærksomme på standardprocedurer, 
herunder forebyggende nedslagning . 
I Tyskland startede den offentlige anklager en kriminel 
undersøgelse af destruktionen af daggamle kyllinger, der 
ikke kunne leveres til den udpegede gård på grund af 
fugleinfluenza . 
I Holland startede dyreværnsaktivister en offentlig 
bevidsthedskampagne med titlen: "Stop forebyggende 
nedslagning" . 
Samfundets accept af nedslagning smuldrer langsomt, 
hvilket øger presset på branchen for at komme med en 
alternativ plan for at stoppe fugleinfluenza . 
Hvem vil tage det første skridt?

Poultry World / jnl

25 års jubilæum 

www.danishagro.dk

Dette vil Danish Agro gerne markere, og derfor 
inviterer vi til reception:

Fredag d. 2. juni 2017, kl. 13.00 – 15.00  
i vores afdeling i Sjølund (Åstorpvej 31)

Vi glæder os til at se  kunder, forretningsforbin-
delser,  kollegaer, familie og venner til hyggeligt 
samvær.

Vi håber, at mange vil afse tid til at markere 
denne festlige dag sammen med Niels-Juel 
Nielsen. 

De venligste hilsener
Danish Agro

Vores produkthef 

Niels-Juel 
Nielsen
kunne den 1. maj fejre  
25 års jubilæum.
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MAN FORVENTER HØJERE ÆGPRODUKTION I EU

Af Margit M . Beck, DGS

Ægproduktion I EU var i 2016 på 
stort set sammen niveau som i 
2015, men i 2017 forventes en 
stigning.

Den samlede ægproduktion i EU var stabil 
i 2016, men den forventes at stige i 2017 . 

EU-Kommissionen har ud fra de tilgængelige data 
fra nationale eksperter på markedet beregnet, at 
ægproduktionen i 2016 nåede op på 7,519 mio . tons, 
hvilket svarede til ægproduktionen i 2015 . 
I 2016 steg konsumægsproduktionen dog med 1,0 % til 
6,739 mio . tons, mens der blev produceret færre ruge-
æg . 
I 2017 forventer EU-Kommissionen ud fra de tilgænge-
lige estimater igen en udvidelse af konsumægsproduk-
tionen, som forventes at stige med 0,5 % til 6,774 mio . 
tons . EU-Kommissionen har baseret sin beregning på 
oplysninger fra et internationalt team af eksperter, der to 
gange om året informerer Kommissionen om udviklingen 
af   produktionen i de forskellige lande . For nogle lande 
blev der ikke indsendt nogen nye data . Ud over nogle 
mindre lande mangler der desværre også nye oplysnin-
ger fra Holland .

EU er selvforsynende med æg
EU er fortsat selvforsynende med æg . Også i 2016 blev 
der eksporteret betydeligt flere æg, end der blev impor-
teret . Eksporten var på 246 .903 tons (æg og ægpro-
dukter konverteret til skalægsækvivalenter, men uden 
rugeæg), mens importen   kun var på 16 .476 tons . Ud fra 
disse data blev en selvforsyningsgrad på 104 % bereg-
net . I 2017 vil eksporten også være højere end importen .

Eksporten til Japan faldt
Eksporten af æg faldt i 2016 i forhold til 2015 med 12 
% . Det var især på grund af det faktum, at eksporten 
til Japan faldt med hele 37 % . Det er hovedsageligt 
tørrede ægprodukter, som leveres til Japan . Japan dæk-
kede efterspørgslen med import fra USA, hvor priserne 
er styrtdykket efter højkonjunkturen år, 2015 . Derudover 
har Japan lavet af ændringer i deres opskrifter . Ikke 
desto mindre forbliver Japan med 19 % af den samlede 
eksport en af vigtigste kunder for EU .
Den næst vigtigste eksportland er Schweiz med 16 % af 
den samlede eksport . Her er der mest tale om skalæg . 
På tredjepladsen lå USA med 8 % af eksporten, hvil-

ket dog var 62 % mindre end sidste år, hvor æg og 
ægprodukter en overgang blev eksporteret fra EU til 
USA i forbindelse med udbruddet af fugleinfluenza . Tidli-
gere havde USA ingen særlig betydning for det europæ-
iske marked .

EU importerede færre æg i 2016
I 2016 importerede EU i alt 15 % færre æg end i 2015 .
Ukraine er hovedleverandør af æg til EU, og i 2016 
steg importen fra Ukraine med 120 % til 8 .043 tons . 
Æggene importeres ofte udenfor kvoten, fordi æggene 
forarbejdes i EU og efter forarbejdning eksporteres de 
ud af EU igen . 
Importen fra Indien faldt med 87 % til kun 764 tons . I 
2015 kom lidt under en tredjedel af alle æg, der blev 
importeret til EU, fra Indien .

jnl

Figur 1: Udviklingen i ægproduktionen og selvforsyningsgraden 

i EU .

Figur 2: EU’s handelsbalance med konsumæg .
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BESØG HOS EN MINDRE ÆGPRODUCENT  
I COLOMBIA

I forbindelse med IPC-mødet i Cartagena i 
Colombia i starten af maj fik jeg mulighed 

for at besøge en mindre ægproducent i Barranquil-
la i den nordlige del af Colombia.

Barranquilla ligger på nordkysten af Colombia ud til det 
Caribiske hav, så klimaet er tropisk med dagtemperatu-
rer på godt 30o C, og en luftfugtighed, der nærmer dig 
de 100 % .

Avicola JP ejes af 5 søskende, 1 bror og 4 søstre, og 
de har 3 ejendomme med tilsammen godt 100 .000 
høner . Vores vært var Flavia Pinilla, der var ansvarlig for 
bl .a .personalet på farmene .
Jeg besøgte en farm med 27 .000 skrabehøner og en 
anden farm med 60 .000 burhøner .

Skrabehøner
På farmen varde 27 .000 Isa Brown skrabehøner . 
Hønerne var fordelt på 4 stalde, der igen var opdelt i 
mindre afdelinger med ca . 2 .500 høner i hver . Der var 
7,5 høne pr m2 . 
Der var automatisk fodring og vanding, mens æggene 
blev indsamlet med håndkraft og siden sorteret på en 
simpel maskine fra Yamasa, som skulle betjenes af 3-4 
mand . 
Æggene blev sorteret efter vægt og pakket i 30 stk . 
bakker .
Foderet bestod af majs og soja, og hønerne blev vacci-
neret 4 gange i drikkevandet (hver tredje måned) mod 
Newcastle disease i løbet af produktionsperioden . 
Strøelsesmaterialet bestod af risskaller, og det blev skif-
tet, når æggene begyndte at blive beskidte .
Hønnikerne blev næbtrimmet 2 gange – når de var 2 og 
10 uger gamle .
Hønerne på farmen var 44 uger gamle og meget flotte . 
Æglægningsprocenten var på ca . 90 % . Hønerne skulle 
producere til de var 76 uger gamle, og dødeligheden lå 
normalt på mellem 2-3 % . ›››

Skrabeægsfarm med naturlig ventilation nær Barranquilla, Colombia .
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Alle hønerne på farmen havde samme alder, og når 
hønerne var blevet sat ud, var der en tomgangsperiode 
på 1 måned, hvor hele farmen blev rengjort og desinfice-
ret, ligesom alt træværket blev malet .

Der var 3 fuldtidsansatte og en driftsleder til at passe de 
27 .000 høner .
Farmens salmonellastatus var ukendt, for det blev ikke 
tjekket . ›››

Flavia Pinilla var ikke bange for at give en hånd med . Æggene blev lagt i sorteringsmaskinen med håndkraft .

Skrabeægsstalden med de 44 uger gamle Isa Brown høner . Der skulle 4 mand til at betjene pakkemaskinen .

Pæne 44 uger gamle skrabehøner . De indsamlede æg bæres til pakkerummet .

Æggene indsamles manuel .
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Burhøner
Stalden med burhøner ligger langt fra alfarvej, og de 
måtte selvsørge for at få el og vand derud, men elfor-
syningen er meget ustabil, og nogle gange er de uden 
strøm i op til 22 timer i døgnet, mens der andre gang er 
så lidt spænding på nettet, at de elektriske motorer ikke 
fungerer korrekt . Så de har derfor også måttet investere 
i en stor generator .
Ved indgangen til farmen blev bilen desinficeret og vi 
klædte om til rent tøj og rent fodtøj .
Stalden var næsten ny, og det var først andet hold de 
havde i stalden
Inventaret var fra Big Dutchman og bestod af traditionel-
le bure i 4 etager . Burene var 50 x 50 cm, og der var 9 
høner pr bur, så der var 280 cm2 pr høne .  
Huset har mekanisk ventilation, og loftet i stalden var 
fladt og altså ikke til kip . På et tidspunkt i første rotation 
var spændingen på elnettet faldet så meget, at ventilato-
rerne ikke fungerede ordentligt, og inden det blev opda-

get, og generatoren slået til, var de fleste af hønerne på 
øverste etage døde af varme, Deres næste stald skal 
derfor være med naturlig ventilation, så noget lignende 
ikke sket igen .
Hønerne i stalden var 19 uger gamle Isa Brown, og de 
var blevet sat ind dagen før, men alligevel var de meget 
rolige, og de reagerede slet ikke på blitzen på kameraet .
Her er hønerne også blevet næbtrimmet to gange, og 
den forventede dødelighed til 76 uger er på 2-3 % .
I burstalden indsamles æggene automatisk, og de pak-
kes på en Yamasa pakkemaskine, der betjenes af 6 
mand . 
Der pakkes også æg fra en anden farm på makkemaski-
nen, og disse æg løftes manuelt med sugekopper op i 
sorteringsmaskinen .
Når æggene er sorteres, tages de manuelt med sugek-
opholderen og sættes i en bakke, og når der er 4-5 bak-
ker flyttes de manuelt til bordet bag ved pakkemaskinen . 

Risskaller blev brugt som strøelse .

Æg sorteret og pakket i 30 stk . bakker klar til salg . Hønerne var blevet næbtrimmet to gange, da de var 

henholdsvis 2 og 10 uger gamle .
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Gavlventilatorerne i burstalden .

Bure i 4 etager . Bemærk det flade loft .

Burhønerne er også blevet næbtrimmet to gange .

9 høner pr bur .

I Colombia bruger man ikke pelleteret foder .

 ›››



34  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2017

Yamasa pakkemaskinen .

En af de manuelle sugekopholdere . Æg kan manuelt lægges i pakkemaskinen .

30 æg sorteret efter størrelse . De 30 æg løftes manuelt med sugekopholderen .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2017  ·  35

Æggene placeres i en tom æggebakke .

Afslutning
Et spændende besøg hos en mindre pro-
ducent, hvor der var godt styr på hele 
bedriften, og hvor arbejdslønnen ligger på 
omkring 2 .000 kr . om måneden, hvilket er 
over minimumslønnen på ca . 1 .800 kr . om 
måneden .
Forskellene til danske forhold var tydelige, 
både hvad angår lønninger og indstillingen 
til det vi opfatter som fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd .
Salmonella er jo ikke det store problem, hvis 
køkkenhygiejnen er i orden og fødevarerne 
opvarmes tilstrækkeligt, og i Colombia spi-
ser man ikke meget grøn salat, så risikoen 
for krydsforureninger er derfor meget lille .
Ligeså med dyrevelfærden, for i Colombia 
er en lav dødelighed bedre dyrevelfærd end 
et intakt næb .
De meget lavere lønninger har også stor 
betydning for, hvordan man planlægger 
produktionen, for når lønningerne er så lave, 
så er det begrænset, hvor meget det kan 
betale sig at investere i automatiseringer 
forskellige steder i produktionen .

Vores vært Flavia Pinilla med børnene Christina  

(20 år) og Santiago (16 år) . jnl
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NÅR ET KARMA-PROJEKT BLIVER EN REALITET, 
OG EN DRØM GÅR I OPFYLDELSE

I forbindelse med den årlige firmafest i 
Thornico gruppen i efteråret 2016 havde 

Christian Stadil igen udlovet 25.000 kr. til det bed-
ste forslag fra medarbejderne til et karma-projekt.

Blandt de mange indsendte forslag vandt et forslag fra 
Adriana Larsen fra Sanovo Technology Group . Vinder-
projektet gik ud på at bygge et lille hus til en mindre-
bemidlet familie i en af de fattige forstæder til Bogota i 
Colombia .

Baggrund
Adriana Larsen og hendes veninder fra børnehaven for 
40 år siden har tidligere gjort noget lignende, og denne 
gang tog de i løbet af foråret 2017 kontakt til hjælpeor-
ganisationen Fundación Catalina Muñoz, som udvalgte 
familien, der skulle flytte ind i det 25 m2 store hus . 
Familien skulle selv eje jorden og støbe fundamen-
tet, mens Fundación Catalina Muñoz sørgede for 
byggematerialer og sikkerhedsudstyr (hjelme, handsker 
og støvmasker) for pengene fra Danmark, ligesom de 
stillede med nogle frivillige, der havde prøvet at bygge 
sådant et hus før .
Adriana Larsen og hendes veninder stillede deres egen 
samt deres mænds og børns arbejdskraft til rådighed . I 
alt havde veninderne samlet 28 personer . 

De nye husejere
I starten af maj blev projektet så til virkelighed .
Hjælpeorganisationen havde fundet familien bestående 
af Juan Pablo Salazar, hans kone Yuly Lizeth og deres 
tvillingedøtre, Nayeli og Emili, på 3 måneder i den fattige 
forstad Usme, ca . to timers kørsel i bus syd for centrum 
af Bogota .  
Familien havde hidtil boet i et værelse hos hans forældre .
Huset blev bygget lige ved siden af hans forældres hus, 
og de havde valgt ikke at få hverken køkken eller toilet, 
fordi de fortsat kunne bruge hans forældres, og det ville 
de tilbygge senere, når de engang fik penge til det .

 ›››

Adriana Larsen, hendes veninder og deres familier er klar ved bussen for at køre til byggepladsen .
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Hele holdet inden arbejdet begyndte .

Adriana Larsen hav-

de også fået lavet en 

T-shirt til alle .

Huset kom til at ligge med en flot udsigt over et fredet indiansk område og med Bogota

i det fjerne .

Huset bygges
Lørdag den 7 . maj mødtes vi hos en af Adrian Larsens 
veninder, som havde sørget for forplejning til hele dagen 
til os alle sammen .
Efter det hele var blevet læsset ind i en lejet bus med 40 
sæder, og vi kørte et par timer sydpå til Usme .
Vel fremme på byggepladsen forklarede de frivillige fra 
hjælpeorganisationen, hvordan arbejdet skulle foregå, og 

så gik vi i gang . I løbet af dagen blev huset på 25 m2 og 
med 3 værelser bygget, der blev lagt tag på, og facaden 
blev malet .
Resten af huset blev ikke malet, for der var en del ekstra 
arbejde med at tætne revner mellem de enkelte eleme-
ter, som den nye ejer selv måtte gøre efterfølgende .
De voksne byggede huset, mens børnene malede tag-
pladerne af eternit og facaden . ›››
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Børnene malede tagpladerne .

De første elementer er sat op, og huset tager form . De seje kvinder kunne også håndtere betonelementerne .

Huset med de tre værelser tager form . Olietønderne 

blev brugt som stillads .

Så er facaden klar .
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Den første tagplade lægges op .

De nye husejere, Juan Pablo Salazar, hans kone Yuly Lizeth 

og deres tvillingedøtre, Nayeli og Emili, på 3 måneder .

Så er huset næsten færdigt .  

Der er ikke lang til naboerne .

Der var lidt tætningsarbejde, før huset var indflytnings-

klart .

Da vi var færdige, blev alle navneskiltene samlet sam-

men og klæbet op på en af indermurene .
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Så er huset klar til overdragelse . Det er Juan Pablos far yderst til højre .

Juan Pablo måtte selvfølgelig bære Yuly Lizeth ind over 

dørtrinnet, da de havde fået overrakt nøglerne .

De 10 børnehaveklasseveninder foran  

det nyopførte hus .

Og deres børn . Og deres mænd .
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Adriana Larsen med de frivillige fra hjælpeorganisationen Fundación Catalina Muñoz .

Afslutning
Ved 17-tiden var projektet afsluttet, også gik turen tilba-
ge til Bogota
Det var en rigtig god og lang dag, hvor vi for et relativt 

lille beløb og noget frivilligt arbejde kunne gøre en lille 
familie meget glad og få en af deres drømme til at gå i 
opfyldelse .

jnl
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MØDE OM BRYSTBENSFRAKTURER I SLOVENIEN

Den 21. og 22. marts var der møde om 
brystbensfrakturer hos æglæggende 

høner i projektgruppen i COST-projektet Keel 
Bone Damage. Mødet blev holdt på University of 
Ljubljana i Slovenien, og der deltog ca. 50 forske-
re og branchefolk fra næsten 20 lande i Europa 
og Nordamerika. Fra Danmark deltog Anja Birch 
Riber, AU, Jens Peter Christensen, KU og under-
tegnede.  

Michael Toscano fra University of 
Bern, der leder projektet, bød velkom-
men til dette første arbejdsgruppemø-
de . 
Projektet har 75 registrerede deltage-
re fra 19 lande .

Ud fra den hidtil publicerede litteratur, har mellem 30-90 
% af hønerne skader på deres brystben, men i mange 
af undersøgelserne er det ikke præcist beskrevet, hvor 
skaderne er henne, og hvordan man er nået frem til 
resultaterne .
Der er derfor brug for en basal forståelse af proble-
met baseret på data, så der kan fremkomme objektive 
forslag til at afhjælpe problemet, og projektet omfatter 
bl .a .:
Hvordan kan man bedst bedømme brystbensskader 
under forskellige forhold?
Hvad forårsager skaderne?
Hvad kan man gøre for at afhjælpe de identificerede 
årsager?
Hvilken effekt har det på hønernes velfærd og produk-
tivitet?
Michael Toscano pointerede, at formålet med projektet 
er t bringe forsker med de bedste ideer, teknikker og 
metoder sammen, så de kan lære af hinanden og bringe 
ny viden og løsningsforslag til ægbranchen .

Manja Zupan fra University of 
Ljublan, der var den lokale vært, bød 
velkommen til Slovenien .
Hun forklarede om sin forsknings-
mæssige baggrund, hvor hun især har 
beskæftiget sig med stress indikatorer 

indenfor en række forskellige dyrearter, herunder, svin, 
fjerkræ, hunde og heste . 
Derefter fortalte hun om Slovenien, hvor de er utroligt 
stolte af at være blevet et selvstændigt land, og hun 
påpegede, at når man ser på Slovenien på et kort, så 
ligner det faktisk en høne .
Herefter fortalte hun om fjerkræproduktionen i Sloveni-
en, der hovedsageligt er hjemmemarkedsbaseret .
 ›››

Figur 1: Ægproduktion i Slovenien

Figur 2: Slagtekyllingeproduktion i Slovenien
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De har ca . 5,75 mio . fjerkræ, herunder ca . 3,5 mio . 
slagtekyllinger, 1,5 mio . æglæggere (næsten alt sam-
men Lohmann Brown), ca . 650 .000 opdræt og ca . 
100 .000 kalkuner .
Produktionen udgør 61 .000 tons fjerkrækød og 19 .400 
tons æg, og forbruget ligger på 28,88 kg fjerkrækød og 
11,06 kg (170 stk .) æg . Selvforsyningsgraden er 103 % 
for fjerkrækød og 93 % for æg .

Ian C. Dunn fra The Roslin Institute 
and Royal (Dick) School of Veterinary 
Studies ved University of Edinburgh 
fortalte, at brystbensfrakturer er gene-
tisk korreleret med andre egenskaber 
for skeletstyrke, og det er umuligt at 

forbedre noget, hvis man ikke kan måle det .
Ian C . Dunn sagde også, at årsagerne til brystbensska-
der er multifaktorielle, og at brystbensskader kan ses 
som et symptom på manglende knoglekvalitet .

Heather McCormack fra Royal (Dick) School of Vete-
rinary Studies ved University of Edinburgh fortalte om 
deres arbejde med knoglekvalitet, knogletæthed og 
brystbensfrakturer, som de har mere end 20 års erfaring 
med . Man kan måle knoglestyrke mm med røntgen, og 
de arbejder med brud og deviationer midt på brystbenet .
Hun sluttede med at konkludere, at palpering ikke giver 
gode og robuste data, for det afhænger utroligt meget af 
den person, der udfører palperingen .

Ariane Stratmann fra University 
of Bern fortalte, at palpering stadig 
er den mest udbredte metode til at 
bedømme brystbensskader, og hun 
kom med forslag til at forbedre meto-
den .

Hun foreslog også, at man kunne bruge røntgen til at 
validere metoden .

Beryl Eusemann, fra Institut für Tier-
schutz, Tierverhalten und Versuchsti-
erkunde ved Freie Universität Berlin 
fortalte om deres metoder til at tage 
røntgenbilleder af brystbenet på leven-
de høner, der med bliver det mulig at 

undersøge se sammen høner flere gange ved forskellig 
alder .

Björn Andersson fra Lohmann 
Tierzucht fortalte, at de nu har taget 
brystbensskader ind i avlsprogram-
merne, for det har noget at gøre med 
knoglekvalitet . Hos Lohmann bruger 
de palpering, og de ser tilsyneladende 

mest på deformationer . De har set store forskelle på 
deres avlslinjer .

Alejandro Rodriguez-Navarro fra 
Departamento de Mineralogia y Petro-
logia ved Universidad de Granada 
fortalte om deres arbejde med knogle-
struktur og den kemiske sammensæt-
ning af knoglerne, samt om en række 

af de teknikker, som de brugte .

Rachel Lynn Dennis fra Department 
of Animal and Avian Sciences ved 
University of Maryland fortalte om, 
hvordan man kan forsøge at måle 
smerte hos høner . Han snakkede ikke 
specifikt om brystbensskader .

Anja Brinch Riber fra AU understre-
gede, at der er forskel på deviationer 
og brud .
Hun sagde, at brystbensskader er en 
indikator for dårligere velfærd .
Anja Brinch Riber henviste til en del af 

de publicerede artikler i de seneste år . En viste, at tidlig 
æglægning øger risikoen for brystbensskader .
Hun henviste også til to artikler fra henholdsvis 2015 
og 2016, der ikke viste nogen sammenhæng mellem 
ægproduktionen og brystbensfrakturer . I den ene af dis-
se undersøgelser indgik 47 flokke i etagesystemer .
På trods af dette konkluderede hun, at brystbensfraktu-
rer har negativ effekt på ægproduktionen .

Christina Rufener fra Center for Pro-
per Housing: Poultry and Rabbits ved 
University of Bern holdt et spændende 
indlæg om deres omfattende under-
søgelser af, hvordan brystbensskader 
påvirker produktiviteten .

De har fulgt de samme høner over lang tid, og har 11 
røntgenbilleder af hver .
Det ser ikke ud til, at et nyt brud påvirker ægproduktio-
nen, men når bruddet heler, falder produktionen nok lidt .
De undersøger nu, om mobiliteten ændrer sig, men det 
ser ikke sådan ud .
Til gengæld ser de stor forskel på, hvor de enkelte høner 
opholder sig, og hvor meget de bevæger sig .

Alexandra Harlander fra Animal 
Biosciences ved University of Guelph 
holdt et meget inspirerende indlæg om 
høners mobilitet, hvor hun brugte sit 
kropssprog til at illustrere, hvad hun 
mente . ›››
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Hun fortalte, at brune høner er mere aktive på gulvet, og 
at høner bruger vingerne, når det bliver stejlere end 40 
grader .
Hun mente, at store bevægelser med vingerne måske 
kan forårsage brystbensfrakturer, for hvis musklerne bli-
ver trætte, så overføres hele kraften til knoglerne .

John Tarlton fra School of Veterinary 
Sciences ved University of Bristol hav-
de et indlæg om ernæring og høners 
calcium reservoir .
Han sagde, at knoglestyrke og tæthed 
stiger med alderen

Med hensyn til brystbensskader, så ser de forskelle i de 
forskellige systemer i Storbritannien .
Ham sagde, at der bør nok være balance mellem N-3 
og N-5 fedtsyrer, men i kommercielt fjerkræfoder er der 
10-30 gange mere N-6 .
Han sluttede med at sige, at prostaglandiner betyder 
meget for knogledannelse, og at N-3 fedtsyrer reduce-
rer knoglebrud med 30-60 % .

Teun van der Braak fra Hendrix 
Genetics fortalte, at brystbensfraktu-
rer allerede var beskrevet i 1930’erne .
Efter hans erfaringer var der store for-
skelle mellem hvide og brune høner .
Han sagde, at deres Hy-Line og Sha-

ver, der er avlet til burproduktion, taber markedsandele i 
USA, og europæiske typer tager over . 
Han understregede, at hønerne skal have den rigtige 
vægt, når de begynder æglægningen .

Han sagde også, at producenter i mange lande går mod 
hvide høner, fordi de er nemmere at få til at fungere i de 
alternative systemer .
Han sluttede med at fortælle, at det er muligt at selekte-
re for mineraltæthed i knoglerne .

Alexandra Jeremiasson fra Svenska 
Ägg fortalte, at der skal være dagslys 
i opdrætsstaldene i Sverige, og at der 
fra 1 . januar 2017 skal være siddepin-
de i buropdræt .

Jens Peter Christensen fra KU for-
talte om arbejdet med og de foreløbige 
resultater af vores Fjerkræafgiftsfond-
sprojekter .
Der var stor interesse for det tætte 
samarbejde mellem branchen og for-

skerne, hvilket var nyt for mange af de andre, der tilsy-
neladende arbejdede i et meget lukket akademisk miljø .
Tilgangen til problemerne med brystbensskader skabte 
også stor opmærksomhed, og i den efterfølgende pau-
se, blev Jens Peter Christensen kontaktet af mange af 
de øvrige forskere .

Forsøgsfaciliteter
Derefter var der en orientering om forskningsfaciliteterne 
i Wageningen i Holland, hvor de har trackingudstyr til 20 
høner . Hos Avifora i Zollikofen i Schweiz kan de lave for-
søg med flokke på op til 250-350 høner, og de har også 
et system til at tracke, om hønerne er inde, i verandaen, 
lige uden for huset eller ude i hønsegården . De gjorde 

Deltagerne i arbejdsgruppemødet på University of Ljubljana i Slovenien .
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dog også opmærksom på, at det er meget arbejdskræ-
vende at analysere alle de data, de kan generere .

Til slut var der en tilbagemelding fra de 3 arbejdsgrup-
pers diskussioner:

WG1
I arbejdsgruppe 1 (Forbedring af bedømmelsen af bryst-
bensfrakturer) havde de brugt meget tid på at diskutere 
palpering, og de ende med af foreslå, at Cost projektet 
finansierede en workshop, så bedømmelserne kunne 
blive mere ens .
De pegede også på, at røntgen var en anden mulighed, 
men igen skulle der gerne opnås enighed om, hvad det 
var, man så på billederne .

WG2
I arbejdsgruppe 2 (Effekt af brystbensskader på velfærd 
og produktivitet) havde de diskuteret, om antallet af gul-
væg steg med større forekomst af brystbensskader .
De havde også diskuteret, om hønerne føler smerte i 
forbindelse med brystbensskader og om, hvordan man i 
givet fald kan kvantificere dette .
De anbefalede, at man skulle undersøge forekomsten i 
andre lande .

WG3
I arbejdsgruppe 3 (identificering af årsager til brystbens-
skader og hvordan de kan reduceres) havde de disku-
teret indhusning og management, lys, siddepinde . Den 
genetiske komponent i problemerne, var også blevet 
vendt, og det samme var ernæring, hvor de især havde 
diskuteret selen, forholdet mellem Omega3 og Omega 6 
samt melatomin .

Afslutning
Det var nogle spændende dage, hvor forskere fra Euro-
pa og Nordamerika mødtes og udviklede ideer og erfa-
ringer . 
Det var dog samtidig helt tydeligt, at en del af disse 
forskere bevæger sig i en verden, der er langt væk fra 
den kommercielle produktion, og derfor er det helt afgø-
rende, at der er brancherepræsentanter med ved disse 
møder, så forskerne bliver sporet hen på noget, der kan 
anvendes praktisk indenfor en overskuelig årrække .
Midlerne er trods alt begrænsede, og så må ’Need to 
know’ prioriteres højere end ’Nice to know’ .

jnl

Nogle diætister er også aktivister
Mens diætister burde kunne betragtes som pålidelige 
kilder til, hvordan man bedst bruger kød og fjerkræ i en 
sund kost, har nogle diætister en tendens til at ignorere 
videnskabelige fakta, fik deltagerne i Animal Agriculture 
Alliance Stakeholders Summit at vide den 3 . maj .
Leah McGrath, diætist for supermarkedskæden Ingles 
Markets, og Amber Pankonin, ernærings- og landbrugs-
kommunikationskonsulent og adjungeret professor ved 
University of Nebraska - Lincoln, har begge oplevet, at 
selv om de tager videnskabelige fakta og kendskab til 
den animalske produktionspraksis i betragtning, når de 
laver madplaner, så er der en masse andre, der ikke gør 
det .
Faktisk sagde Pankonin, at hun mener, at nogle men-
nesker, der går ind på diætistmarkedet, gør det af de 
forkerte grunde . Det sker ikke kun på gymnasier og 
universiteter, der ikke har stærke landbrugsprogrammer, 
men også på dem, der har .
"Hos os selv på University of Nebraska har vi studeren-

de, der kommer ind, fordi de vil være aktivister . Det er en 
reel fare, når du er professionel, fordi der er en fin linje 
mellem professionalisme og aktivisme, og du skal kende 
forskellen" sagde Pankonin .
I begyndelsen af hvert semester spørger Pankonin sine 
elever om, hvor mange af dem der er vokset op på en 
gård eller har en landbrugsfaglig baggrund . Det har cirka 
halvdelen . Derefter kan eleverne hjælpe med at uddanne 
hinanden .
McGrath har lavet en praksis med at besøge med 
landmænd og anvende hendes viden fra disse besøg i 
hendes arbejde . Det er noget, hun ønsker, alle diætister 
gjorde .
"Der er meget uddannelse, der stadig skal foregå" sag-
de McGrath . "Du vil ikke anbefale en hvilken som helst 
blikkenslager . Du vil ikke anbefale en hvilken som helst 
tandlæge . Jeg vil ikke anbefale en hvilken som helst 
diætist ."

WattAgNews .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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RAPPORT FRA IEC-MØDET I MONTE CARLO 

Ved IEC’s Business Conference i Monte 
Carlo, Monaco i dagene 2. til 4. april var 
der 370 deltagere fra 36 lande, heraf var 
de 50 deltagere med for første gang.

Ben Dellaert bød velkommen til 
konferencen med at sige, at vi har 
været i de største lande, og denne 
gang er vi i et af de mindste .
Ben Dellaert gav et resumé af aktivi-
teterne og IEC ’s fremskridt i de sidste 

6 måneder, hvilket indeholdt fremskridt med henblik på 
at forbedre IEC’ s kommunikationskanaler og en øget 
tilstedeværelse på sociale medier . Det er noget, der fort-
sat vil blive arbejdet med .
Ben Dellaert bød velkommen til det nye hold af IEC 
Young Egg Leaders, og han fortalte om det arbejde, der 
finder sted for at oprette Global Roundtable for Sustai-
nable Eggs, samt AI ekspertgruppens arbejde for at give 
branchen praktiske værktøjer til at hjælpe med at mildne 
virkningerne af fugleinfluenza .

David Hughes, Professor Emeritus i 
Food Marketing ved Imperial College 
London fortalte om, hvordan forbru-
gerne, især de 20-32 årige (millen-
nials), fravælger konventionelle kød-
proteiner til fordel for plantebaserede 

retter, og hvordan det vil påvirke ægbranchen .
Forbruget af hvedeprodukter går ned i vesten, men det 
stiger i østen, hvor det erstatter ris .
I vesten er der også en interesse for at gå tilbage til 
gamle kornarter – f .eks . chia .
Det globale forbrug af kød stiger, men stigningen er i 
Asien, mens det er stabilt eller faldende i de højt udvikle-
de vestlige lande .
Også traditionen med 3 måltider om dagen skrider – 
især for millennials, der i stedet har et løbende forbrug af 
convinience og snaks hen over døgnet .
Den stigende interesse på plantebaseret protein betyder 
også, at man kigger på nye kilder til protein, f .eks . tang 
og insekter, samt på plantebaseret produkter, der ligner 
eller kan forarbejdes til noget, der ligner kød .
Trenden er så kraftig, at store multinationale koncerner 
som Generel Mills, Tyson og andre har købt ind i disse 
nye virksomheder, for nogle vil ikke spise kød, men 
noget, der ligner .
Der er også flere, der bliver flexitarianere, altså deltids 
vegetarer .

Quorn Meat Free Fillets og Quorn Meat Free Swedish Style 

Meatball .

Det eneste område med vækst i mejerisektoren er i 
ikke-mælk mælkeprodukter .
Insekter bliver mere populært til mennesker i store 
vestlige byer, men det har nok en større fremtid som 
dyrefoder .
Hollandske anbefalinger er nu på 500 g kød om ugen, 
eller 26 kg om året, men deres nuværende forbrug er 
på 110 kg pr indb . pr år . I Danmark har det Etiske Råd 
udsendt en rapport, hvor de skriver, at oksekød er ska-
deligt for klimaet, og den tyske miljøminister har villet 
forbyde kød ved officielle funktioner .
David Hughes sagde, at flere og flere stiller spørgsmålet: 
’Hvem har produceret det?’, så producenterne er på vej 
til at blive berømtheder, men han understregede også, at 
dem, man sætter frem i forreste række, skal udvælges 
med omhu .
David Hughes mente ikke, at æg bliver præsenteret på 
en indbydende måde i butikkerne i f .eks . Europa, og han 
mente, at europæerne i stedet burde se til Asien, hvor 

Æg i supermarkedet Carefour i Monaco .
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æg præsenteres på en meget mere indbydende måde i 
supermarkederne .
Æg opfattes ikke som kød, men som noget mellem kød 
og planter .

Æg sammenlignet med andre varegrupper i Carefour I Monaco .

Æg i supermarkedet Wu Mart i Hangzhou i Kina .

David Hughes sagde, at i Kina er interessen for dyrevel-
færd snarere en interesse for fødevaresikkerhed .
David Hughes sluttede med at sige, at forbrugernes syn 
på protein udvides, hvilket er gode nyheder for æg, for 
æg er et naturligt produkt, som forbrugere sætter højt . 
Opfattelsen af æg som en sund fødevare er kommet 
langt på kort tid og i stigende grad har æg en sundheds-
halo, og nogle anser endda æg som superfood .

Leo den Hartog fra Wageningen Uni-
versity & Trouw Nutrition, fortalte om 
de store fremskridt, der er sket inden-
for foder til æglæggere, så hønerne 
i dag lægger flere æg med mindre 
foder .

I dag arbejdes der fortsat med at optimere foderet i hele 
produktionsperioden, og det er derfor vigtigt at kende 
indholdet af næringsstoffer i råvarerne, og der udvikles 
metoder, så råvarrne kan analyseres på stedet i sted for 
at sende en prøve til et laboratorium . 
Proteinindholdet i sojamel kan variere fra 43,8 til 48,5 
%, og lysin indholdet i hvede kan variere fra 0,22-0,33 
% . Man er også begyndt at måle reaktivt lysin i stedet 
for totalt lysin . .
Leo den Hartog understregede, at pPre-peak ernæring 
er meget vigtig, og at split feeding ikke er noget nyt .
Ved split-feeding får man samme antal æg, men flere 
salgbare æg (1 % flere) – og bedre miljø .

Steve Pritchard fra Pemier Nutrition havde et indlæg 
om, hvordan foder påvirker hønernes adfærd . 
Han fortalte, at en enkelt 14-årig piges kampagne på de 
sociale medier havde været afgørende for at få buræg 

Mødesalen var fyldt godt op .
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væk fra hylderne i britiske supermar-
keder .
Fuldfjerede fugle bruger mindre foder, 
så der er gode økonomiske grunde til 
at forebygge fjerpilning . 
Han understregede, at de fleste pro-

blemer er multifaktuelle, og ofte indgår parametre som 
afstamning, sygdom, foder og management .

Paulien Rutten fra Hendrix Genetics 
havde et indlæg om, hvordan man skal 
fodre æglæggere gennem en lang 
produktionscyklus .
Hun fortalte om vigtigheden af de 
forskellige foderfaser i opdrættet, for 

at få så robust en fugl som muligt . Hun fortalte også om 
fodring i de forskellige faser af æglægningen .
Groft kalk (2-5 mm) i kråsen bruges direkte til ægge-
skallen uden, at P frigøres sammen med Ca fra knog-
lerne .

Alejandro Thiermann fra OIE gav en 
status over den globale situation med 
højpatogen fugleinfluenza (HPAI) . 
Alejandro Thiermann sagde, at i 
henhold til OIE’s regler, så er fjerkræ 
fugle, der holdes med henblik på pro-

duktion af æg eller kød .
Han fortalte, at OIE har opdateret deres hjemmeside, så 
det er nemmere at finde rundt, og han kom også ind på 
mulighederne for at vaccinere mod HPAI .
HPAI fortsætter med at være et globalt problem, med 
adskillige forskellige typer (H5N1, H5N2, H5N8, H7N8, 
etc .) i omløb hele tiden .
H5N8 er den oftest rapporterede undertype i Europa, 

og i alt har 27 lande i Europa rapporteret sygdomshæn-
delser for H5N8 siden 2016 . Udbrud af H5N8 er også 
blevet rapporteret i Afrika og Mellemøsten . 
Genetiske analyser af de europæiske vira indikerer, at 
spredningen er sket fra Asien via vilde fugle .  Der er 
identificeret to separate geografiske ruter, Nord- og 
Centraleuropa, men størstedelen af de vilde fugle 
migrerer over hele Europa . Effekt af lokale vejrforhold, 
fødevareressourcer, adgang til vand har indvirkning på 
persistensen .
Alejandro Thiermann sluttede med at sige, at begræns-
ninger i flytning af fjerkræ i de berørte områder og øget 
biosikkerhedsforanstaltninger er nødvendige for at stop-
pe spredningen af sygdommen .

Ian Brown direktør for det internati-
onale referencelaboratorium for Avian 
Influenza fortalte om HPAI-
Pr 27 . marts havde der været 2629 
fund af H5N8 i Europa, heraf 1060 
i fjerkræ, hvoraf de 751 var primære 

og 309 sekundære, 1521 i vilde fugle og 29 i fugle i 
fangenskab .
H5 har udviklet mange undertyper i de sidste 10 år .
Det nuværende udbrud er nu for nedadgående, men det 
er ikke ovre, og måske er det ved at stabilisere sig i de 
vilde standfugle .
Den nuværende H5N8 virus slår høner ihjel på 18 timer, 
men går ikke på mennesker .
Staldpligten har tidligere virket godt i Holland .
Næsten alle tilfælde i fjerkræ kan føres tilbage til brud 
på biosikkerheden .
I nogle lande betragtes hobbyflokke som fugle i fangen-
skab .
 ›››

Trækruterne fra Sibirien .
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Ian Brown konkluderede til slut, at der er variationer 
mellem forskellige virus-isolater, og at AI-virus kan over-
leve på plastik og metal i ugevis, mens der i løbet af få 
minutter sker inaktivering af virus på træ . En 1 % Virkon 
S-opløsning destabiliserer hurtigt virus-isolater .

Chad Gregory gav en opdatering på 
udbruddet i USA i 2015 .
36 mio . høner + 6 mio . hønniker døde 
eller blev slået ned fra marts til juli i 
2015 .
I 2016 var der et tilfælde af HPAI i en 

kalkunflok, og det blev slået ned meget hurtigt .
I 2017 har der været 2 tilfælde af HPAI i forældredyrs-
flokke til slagtekyllinger + en række LPAI tilfælde af 
H7N9 .
Chad Gregory konkluderede, at biosikkerheden er helt 
afgørende .

Travis Schaal fra Hy-Line USA fortal-
te, at biosikkerhed er en kultur for sig .
Biosikkerhed er besværligt, dyrt og 
koster penge, men vand og sæbe slår 
virusset ihjel .
Han sagde: ”Vi kender AI, men hvad 

er den næste virus, og er vi i stand til at hindre, at den 
rammer os?”
Travis Schaal sagde, at biosikkerhed kræver undervis-
ning, undervisning og undervisning .
Hvis de ansatte ikke ved hvorfor, så følger man nok ikke 
reglerne, når man ikke er der .

Travis Schaal understregede, at ALLE skal følge regler-
ne – også ledelsen .
Når nogen skyder genveje eller springer over, så kom-
mer problemerne, og så går det galt i det svageste led .
Travis Schaal sagde, at biosikkerheden bør auditeres, og 
ledelsen skal forstå, at en ordentlig og effektiv biosik-
kerhed beskytter investeringen .
Biosikkerheden afhænger også af den enkelte farms 
opbygning og placering og nærheden til andre farme .
Travis Schaal sluttede med at sige, at opbygningen af en 
kultur omkring biosikkerhed tager tid .

Charles Spence fra University of 
Oxford forklarede, hvordan det relativt 
nye koncept for sensorisk markedsfø-
ring, der inkorporerer andre sanser for 
at sælge mad, er ved at vinde frem . 
”Ved at bruge flere sanser på købsste-

det eller på forbrugsstedet (restauranten) skaber du dig 
mere mindeværdige oplevelser, og det appellerer til men-
nesker både rationelt og følelsesmæssigt” sagde han .
I et forsøg med 150 personer viste resultaterne, at de 
synes, at isen ændrede smag efter baggrundslyden .
Charles Spence sagde, at folk køber, hvad de tager op, 
så hvorfor skal æggebakkerne være så ordinære?
Salg skal henvende sig til flere sanser, og lyd virker fint, 
og på hylderne bør de lysere farver være for oven og 
mørkere for neden .
Smil i logoer og på indpakning øger også salget .
40 % af gæsterne i Storbritannien tager billeder af deres 
mad og deler på sociale medier, og det er ubetalelig 
reklame .
Bevægelse i fødevarer fanger opmærksomheden – 
f .eks . blødkogte æggeblommer
Man kan ikke smage forskel på æg fra forskellige pro-
duktionssystemer, hvis man skjuler farven .

Randy Green fra Watson Green for-
talte om hvilken påvirkning Trump’s 
præsidentpost vil have på den globale 
handel .
International handel er ikke og 
har næsten aldrig været højt på 

dagsordenen hos amerikanerne, og meningsmålinger 
har vist meget forskellige resultater . ›››

Primære og sekundære udbrud af HPAI H5N8 i fjerkræ i Euro-

pa .

Import og eksport i procent af BNP i udvalgte lande .
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Den amerikanske økonomi er meget mindre afhængig af 
international handel end mange andre lande .

Eksportandelen i procent af den totale produktion i udvalgte 

amerikanske landbrugsprodukter .

Amerikansk landbrug er meget mere afhængig af 
international handel end mange andre sektorer, men 
ægbranchen er med en eksportandel på ca . 4 % mindre 
afhængig end mange andre sektorer .
TPP var nok ikke blevet vedtaget i den afgående kon-
gres .
Det er usikkert, hvordan nye handelsaftaler vil blive 
under præsident Trump .
Præsidenten har flere muligheder for at øge toldsatserne 
med de allerede gældende regler .

Wilbert Hilkens havde et indlæg om 
konsekvenserne af Brexit .
USA er Storbritanniens største han-
delspartner, men af Storbritanniens 
10 største handelspartnere er de 8 fra 
Europa, heraf de 7 fra EU .

Storbritanniens 10 største eksportmarkeder .

Det britiske pund er blevet devalueret med 15 % siden 
afstemningen om Brexit .
Hvis der kommer toldmure mellem Storbritannien og EU 
vil importen gå ned, og produktionen i Storbritannien vil 
gå op .

Kun Frankrig og Holland har frilandsæg, det ville kunne 
eksporteres til Storbritannien .

Samhandelen mellem Storbritannien og EU er stigende, og 

handelsbalancen hælder mod import .

Anne Alonzo fra American Egg Board 
fortalte, hvordan de promoverer æg og 
ægprodukter i USA .
American Egg Board har mange følge-
re på de sociale medier .
Deres målgrupper i 2017 er millennials 

(18-34 år) og hispanics .
De bruger 1,5 mio . $ (ca . 10,25 mio . kr .) på ernærings-
forskning, og formidler forskningen til forbrugerne .
American Egg Board er begyndt at promovere æg til 
skolemenuer, bl .a . med hårdkogte æg i indbydende ind-
pakninger .

Forskellige måder at servere hårdkogte æg i skolemenuer .

De har også sat fokus på eksport af æg, især til Sydko-
rea .
McDonald’s forbrug af æg steg med 1 mia . efter deres 
’All Day Breakfast’ .
American Egg Board samarbejder med fast-food restau-
ranter og fødevareproducenter om nye måder at bruge 
æg på .

Toni Wang fra Iowa State University fortalte om mulig-
hederne for at bruge æg I babymad .
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Meget babymad indeholder ikke æg 
pga . bekymringer for allergi, og det er 
mest æggehviden, som nogle er aller-
giske overfor .
Man bør introducere æg for spædbørn 
så tidligt som muligt, for så reduceres 

risikoen for allergi .
Der er 4 allergener i æggehviden: ovomucoid, ovalbu-
min, ovotransfering og lysozyme .
Lang tids opvarmning vil denature allergenerne .
Lecithin findes i store mængder i æggeblommen .

Tim Lambert fortalte om International 
Egg Nutrition Consortium (IENC), der 
blev oprettet for at give IEC-medlems-
lande et forum til deling af viden om 
sundhed, ernæring, forskningsinfor-
mation og ekspertise, og for at hjælpe 

medlemslandene med at fremme ernæringsmæssige 
fordele ved æg og afvise misinformation i medierne samt 
for at forstå videnskaben og gøre den praktisk brugelig i 
branchen .
Der er nu oprettet et bibliotek med videnskabelige artik-
ler .

Cesar de Anda reklamerede for Latin 
American Poultry Congress, der finder 
sted i dagene 26 .-29 . september i 
Guadalajara i Mexico . .
Der er allerede nu mere end 700 
udstillere, og de forventer 7-8 .000 
besøgende .

Diskussion om dyrevelfærdsstandarder
Kevin Lovell fra South African Poul-
try Associationfortalte om arbejdet i 
OIE med indhusningsstandarder for 
æglæggende høner .
OIE bestemmer, hvem de vil bruge 
som eksperter, og det er de nationale 

veterinærdirektører, der til sidst beslutter .
Det vil være tale minimumsstandarder, som man natio-
nalt eller regionalt kan bygge ovenpå .
De vil gælde på tværs af produktionssystem .

Joy Mench fra University of Califor-
nia–Davis fortale om en ny måde at 
opfatte dyrevelfærd på .
I USA går de pt . mod mere præcise 
standarder, såkaldte ressource-ba-
serede standarder, hvor der sættes 

minimumsmål for de fysiske rammer .
En mere moderne måde at anskue dyrevelfærden på 

er de såkaldte resultatbaserede standarder, hvor det er 
resultaterne, der tæller, ikke en masse faste krav .
Dyrevelfærd afhænger af en række faktorer, og der sker 
hele tiden forbedringer ved at lære af de bedste produ-
center, og med de resultatbaserede standarder kan der 
være flere løsninger på komplekse problemer .
Resultatbaserede standarder kræver træning for at få 
brugbare resultater .

Chad Gregory fra United Egg Producers sagde, at 219 
kæder har meddelt, at de ikke vil sælge eller bruge bur-
æg . Det betyder, at 224 mio . æglæggere skal omlæg-
ges til ’cage-free’ produktion, og det vil kost 10 mia . $ 
(ca . 68,3 mia . kr .) eller 40 $ (ca . 273 kr .) pr høneplads, 
og i USA har de ikke en definition af ’cage-free’ .
Omlægningen skal ske i løbet af 7 år, men det mener de 
ikke er mulig .
I dag er der 26 mio . høner i USA i alternative systemer .

Cesar de Anda sagde, at branchen bør tage ansvar og 
give deres svar på, hvad god dyrevelfærd er .

Marketing Workshop
Desiree Heijne fra University of 
Vechta fortalte om WING Transparen-
cy Initiativ, hvor de åbner stalde op og 
viser produktionen frem .
De besøgende er mere positive efter 
besøgene .

Kvinder, unge, byboere og universitetsuddannede er 
mest skeptiske, men de største kritikerne kommer 
næsten aldrig .

Anina Kjær fortalte om IENC konfe-
rencen i Banff i efteråret 2016, og hun 
lagde op til øget samarbejde på tværs 
af landene .

Situationen i udvalgte lande:
USA: 

Der er overskud på markedet, og ’cage-free’ 
produktionen stiger .

Holland: 
Branchen har kørt en kampagne om ernæring 
i æg .

Nogle råder stadig til kun at spise 2-3 æg om ugen, 
men forbruget stiger, især blandt de unge .  

Canada:
Forbruget steg med 5 % sidste år, og det er 
steget med 30 % over de sidste 10 år . ›››
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Supermarkederne går mod alternative æg, og branchen 
har indledt et samarbejde med WWF om indvirkningerne 
af at gå ’cage-free’ .

Storbritannien: 
Branchen arbejder med at formidle sund-
hedsbudskaber om æg .

Sidste år steg forbruget med 9 æg til 194 æg pr person 
pr år .
Salget målt i både mængder og værdi steg i 2016 .
Der har været indbrud på nogle farme for at give et dår-
ligt billede af branchen .
Buræg vil forsvinde fra butikkerne senest i 2025 .

Colombia . 
Produktionen steg med 6 % sidste år, og for-
bruget ligger på 262 æg pr indb .

De forventer at producere 13 mia . æg i 2017 .
Der er statsstøtte til marketing .

Asien: 
Der er et stort skel mellem udviklede og udviklingslande
I nogle lande er man nervøse for, at McDonald’s skal 
komme med deres krav .
Andre lande er nervøse for fødevaresikkerheden .

Economics Workshop
Hans Windhorst præsenterede 
rapporten “The EU Egg Industry in 
Transition” .
Hans Windhorst fortalte, at bestanden 
af høner i EU var steget med 5 % 
fra 362,6 mio . 2010 til 382,8 mio . i 

2015, men der er stor forskel på, hvordan udviklingen 
har været i de enkelte lande . I 2015 havde de 10 største 
lande 85,6 % af alle høner i EU .

Hans Windhorst sluttede med at sige, at de største 
udfordringer for ægbranchen i EU er:
 – Forbud mod næbtrimning, som kommer i flere lande
 – Forbud mod at destruere daggamle hanekyllinger
 – Trenden mod buræg i detail- og fastfood restauranter
 – Reduktion eller forbud mod anvendelse af antibiotika
 – Et stigende antal af vegetarer og veganere
 – Et negativt billede af fjerkræbranchen, der kan give 

risiko for at miste tilladelsen til at producere

Det blev besluttet, at fremover skal indberetningerne til 
IEC opdeles i de 4 produktionsmetoder .
For at sikre en fair handel med æg og ægprodukter blev 
det også besluttet at igangsætte en udredning af, hvor-
dan de forskellige produktionsmetoder er defineret i de 
enkelte lande .

jnl

EPI Workshop
Professor Toni Wang fra Iowa State University fortalte 
i sit indlæg om metoder til at forbedre æggehviders var-
mestabilitet . Det kan f .eks . være nødvendigt ved brug 
af æggehvider i flydende høj-proteindrikke . Det centrale 
spørgsmål, der blev forsøgt besvaret, var, hvordan æg 
kan anvendes i flydende drikke og samtidig have en lang 
holdbarhed ved rumtemperatur . Professor Wang forkla-
rede, at det er interessant for branchen, fordi markedet 
for sports- og proteindrikke er støt stigende . Allerede nu 
er markedet for sportsdrikke på 11,2 mia . $ (ca . 76,2 
mia . kr .), og markedet for flydende proteindrikke er på 
187 mio . $ (ca . 1,3 mia . kr .) . Dette forventes at stige 
med 3,5 % årligt de næste 5 år . Professor Wang for-
talte om flere af sine studier, hvor hun havde undersøgt 
mulighederne for at forbedre varmestabiliteten i ægge-
hvider ved hjælp af enzymer, fysisk påvirkning (ultralyd, 
opvarmning mv .) og kemiske modifikationer .  Konklu-
sionen var, at flere af metoderne er særdeles effektive 
og særligt, når de kombineres . Hvis æggehviderne for 
eksempel tilsættes 20 % octenyl-succinic anhydride 
(OSA) i kombination med for-opvarmning, så beholder 
æggehvideproteinet sine egenskaber selv efter 30 
minutters opvarmning ved 75o C . Næste skridt bliver at 
undersøge, om og hvordan metoden påvirker smag og 
mulighederne for opskalering .

Anina Kjær

De 10 største ægproducerende lande i EU i 2010 og 2015 .

De 5 EU-lande med den største stigning og det største fald i 

antallet af æglæggende høner mellem 2010 og 2015 .
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HVORDAN BELÆGNINGEN PÅVIRKER  
FRILANDSHØNERS ADFÆRD

Af Mark Clements, Poultry International

Æglæggeres adfærd vil afhænge 
af, hvor mange høner der holdes 
på området.

Der er ingen universel standard for den 
udendørs belægning hos frilandshøner, og 

forskellige certificeringsorganer har hver deres krav .
Disse krav er ikke altid baseret på dokumenterbare fak-
ta, hvilket betyder, at ikke alle nuværende anbefalinger 
vedrørende belægning over hele verden nødvendigvis vil 
resultere i det bedste afkast for ægproducenter eller den 
bedste velfærd for hønerne . 
Dog kan igangværende studier i Australien, som har 
registreret adskillige indikatorer for, hvordan æglæggere 
påvirkes af forskellige belægninger, bidrage til at løse 
dette problem .
Arbejdet, som blev udført som en del af Poultry CRC’s 
forskningsprojektet, ”Udendørs belægning hos frilands-
høner: Effekter på velfærden” er dog kun udført på 
forsøgsbedrifter og anvendes endnu ikke i erhvervsbe-
sætninger .

Adfærdsændring
Hønernes adfærd blev målt ved belægninger på 2 .000, 
10 .000 og 20 .000 høner pr . ha for at afgøre, om visse 
former for adfærd, der blev anvendt som velfærdsindika-
torer, var påvirket af antallet af fugle på området .
Observationer af hønerne indendørs og udendørs viste, 
at når hønerne fik valget, foretrak de at støvbade og 

søge føde udendørs, men hvile indendørs, og hyppig-
heden, med hvilken de udviser disse former for adfærd, 
blev i større eller mindre grad påvirket af belægningen .
Høner med de laveste belægninger anvendte udearealet 
mest, mens hønerne med de højeste belægninger brug-
te det mindst .
Når flere høner gik udendørs, havde hønerne med den 
laveste belægning mere plads indendørs, og det gjorde 
dem i stand til at hvile lettere, da de havde mindre sand-
synlighed for at blive forstyrret af andre fugle .
Der blev også observeret en klar sammenhæng mellem 
hvilen udendørs og belægningen .
Fugle ned den laveste belægning hvilede mest uden-
dørs, mens dem med den højeste belægning hvilede 
mindst .
I slutningen af   undersøgelsen viste hønerne sig at være i 
god fysisk stand på tværs af de tre belægninger, hvilket 
tyder på, at der ikke opstår nogen implicitte sundheds-
problemer ved at holde op til 20 .000 fugle pr . hektar, på 
trods af ændringer i adfærd .

Stresshormon
Niveauer af corticosteron i æg fra flokke med de tre 
belægninger blev også registreret . Koncentrationen af 
corticosteron kan bruges som et mål for stress over tid .
Blandt resultaterne var, at høner ved 35 uger med en 
belægning på 10 .000 høner/ha producerede æg med 
den mindste ændring i koncentrationen af corticosteron .
Niveauerne af corticosteron i æggehviden ved 35 uger 
i æg fra høner med 20 .000 høner/ha antyder, at de var 
mere stressede end høner holdt ved lavere belægnin-

ger . Forskerne bemærker dog, at der 
skal udføres yderligere arbejde for at 
forklare niveauerne af corticosteron 
i æggehviden i relation til kort- og 
langvarige stressfaktorer og hønernes 
overordnede tilpasningsevne .
Selvom resultaterne viser, at den 
udendørs belægning påvirker hvor 
mange høner, der vil benyttes ude-
arealet og hyppigheden af   specifik 
adfærd, der er vigtige for velfærden, 
erkender forskerne, at management 
spiller en afgørende rolle i at holde 
hønerne i god kondition .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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FASTEPERIODENS BETYDNING FOR TAB AF 
KROPSVÆGT OG FORURENING  
AF SLAGTEKROPPEN 

Af chefkonsulent Jette Søholm Petersen, 

SEGES

Af hensyn til fødevaresikkerheden 
og slagterihygiejnen skal slagte-
kyllinger normalt faste 8 – 10 timer 

inden de slagtes. I den periode vil de fleste kyllin-
ger i flokken have tid til at tømme tarmkanalen. 
Ved en fasteperiode på 8-10 timer mister kyllinger-
ne ikke noget væsentligt i kropsvægt.

Flere landmænd har spurgt; Hvad sker der, når kyllinger 
faster 14 timer og ikke 10 timer inden de slagtes? Svaret 
er, at en kylling på 2,2 kg vil tabe 25-30 g som følge 
af 4 timers ekstra faste . Når fasteperioden øges til 14 
timer, vil der endvidere være højere risiko for, at slag-
tekroppen forurenes med tarmbakterier . Forklaringen 
er, at kyllingerne begynder at æde strøelse og gødning 

samtidig med, at tarmvæggene bliver mere skøre . Det 
vil sige, at fasteperioden skal være lang nok til, at alle 
kyllinger kan nå at tømme tarmkanalen inden de slagtes 
– samtidig må fasteperioden ikke må blive så lang, at 
kyllingerne taber sig, og det øger risikoen for forurening 
af slagtekroppen . Det kræver altså hårfin føling med 
dyrenes vægtudvikling og tarmindhold, og tæt samar-
bejde mellem landmand og slagteri, at fastlægge det 
optimale fasteprogram for et hold slagtekyllinger . Denne 
artikel er skrevet udfra bogen ”Poultry Meat Processing, 
Eds . Owens et al . 2010 . Kapitel 2 Preslaughter factors 
affecting poultry meat quality af Julie K . Northcutt og R . 
Jeff Buhr” . 

Vægttab fra starten af fasteperioden 
til slagtetidspunktet
Kyllingernes svind eller vægttab vil være fra 0,18 til 0,5 
% per g levendevægt per time fasteperioden overskrider 
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10 timer . Når fasterperioden går fra 10 til 12 timer, vil 
kyllingerne tabe sig fra 0,25-0,35 % . Svindet er høje-
re for haner end for hønekyllinger, da store kyllinger 
mister mere vægt end små kyllinger . Svindet afhænger 
endvidere af kyllingernes alder, temperaturen i huset, 
ædemønster, og forhold i hvileperioden inden slagtning . 
En kylling på 2 .200 g, som udsættes for en fasteperi-
ode, der øges fra 10 til 14 timer, vil tabe ca . 30 g som 
følge af de 4 timers ekstra faste . 

Kort fasteperiode
Forsøg har vist, at man opnår det højeste slagteudbytte 
ved at faste kyllingerne i 6 timer . Det kan dog være 
svært at undgå, at nogle slagtekroppe forurenes af tar-
mindhold, hvis man optimerer efter en fasteperiode på 
6 timer . Hvis fasteperioden er mellem 4 og 6 timer øges 
sandsynligheden for, at tarmkanalen indeholder foder-
rester på slagtetidspunktet . Herved øges risikoen for, 
at tarmene punkterer under udtagningen og lækker tar-
mindhold ud på slagtekroppen . Hvis der anvendes el-sti-
mulering af slagtekroppen, kan det stimulere muskulatu-
ren til at presse tarmindhold ud gennem kloakken . 

Normal fasteperiode
De fleste firmaer anvender en fasteperiode på 10 timer 
– nogen bruger 6-8 timer, og andre foretrækker 12-14 
timer . Under fasteperioden er der stigende sandsyn-
lighed for, at kyllingerne vil æde strøelse eller gødning, 
og dette kan komme til at forurene slagtekroppen . Den 
ideelle fasteperiode varierer fra kylling til kylling, da alle 
kyllinger ikke spiser samtidig og heller ikke lige meget . 
Faktorer med betydning for effekten af fasteperioden er:
 – Kyllingeflokkens ensartethed
 – Kyllingernes vægt
 – Kyllingernes ventetid på slagteriet
 – Uregelmæssig foderforsyning især i den sidste uge 

inden slagtning .
 – Ekstra aktivitet i huset under fasteperioden

Lysintensitet og antal timer med lys påvirker kyllingernes 
aktivitetsniveau, og jo mere aktive kyllingerne er, jo hur-
tigere passerer foderet igennem tarmen . Hvis kyllinger-
ne har lys og adgang til vand, vil 60-70 % af tarmindhol-
det være udtømt i løbet af de første 4 – 6 timer af faste-
perioden . Hvis kyllingerne holdes i mørke vil tømningen 
blive langsommere pga . inaktivitet . Mange slagterier 
anbefaler, at kyllingerne har adgang til vand i de første 4 
timer af fasteperioden . Dette fremmer foderets passage 
ud af kroen .  Hvis kyllingerne ikke har et regelmæssigt 
ædemønster, kan der forekomme større variation i tar-
mindhold og tarmtilstand hos de slagtede kyllinger .

Lang fasteperiode
Hvis fasteperioden bliver længere end 14 timer, kan der 
opstå flere problemer, som øger risikoen for at slagte-

kroppen bliver forurenet . Faste medfører, at tarmens 
indhold af slim falder med 2 % per times faste – idet 
slim udstødes sammen med gødning . Dette påvirker 
tarmvæggens styrke . Jo svagere tarmvægge, jo større 
risiko for . at der går hul på tarmvæggen under slagtepro-
cessen . Tarmvæggen bliver 20 % mere skør når faste-
perioden øges fra 6 til 18 timer . Haner har stærkere 
tarmvægge end høner (Bilgili & Hess, 1997) . Tarmvæg-
gens styrke afhænger af årstiden, idet tarmen er mere 
skør om sommeren end om vinteren .
Lang fasteperiode kan endvidere medføre forurening 
af slagtekroppen med galdesalt, da galdeproduktionen 
fortsætter i fasteperioden, og galdeblæren forstørres/
forlænges . Herved øges risikoen for, at galdeblæren 
punkterer under udtagningen . Galdesalt kan også træn-
ge baglæns ind i lever mv . Dette kan misfarve leveren og 
give afsmag . 
Under fasteperioden vil kyllingerne spise alt, hvad de 
kan komme i nærheden af, herunder strøelse og gød-
ning . Der vil altså være en blanding af foder, strøelse 
vand og gødning i kyllingernes tarm, når de udsættes for 
længere fasteperiode og går på strøelse . Det bør und-
gås at kyllingerne æder gødning, da det øger risikoen 
for forurening af slagtekroppen, og dermed påvirker det 
slagteriets hygiejnestandard .
Da alle kyllinger i en flok ikke spiser på samme tid, vil 
slagteriet skulle håndtere kyllinger, der har været udsat 
for fasteperioder, der svinger med ca . 3 timer . Forsøg 
har vist, at forekomsten af campylobacter positive kro-
prøver øges fra 25 % før fasteperioden til 62 % efter 
fasteperioden . Noget lignede har vist sig for salmonel-
lapositive prøver .

Konklusion
En kylling på 2,2 kg vil tabe 25-30 g når fasteperioden 
øges fra 10 til 14 timer . Ved 4 timers ekstra faste vil der 
endvidere være højere risiko for, at slagtekroppen for-
urenes med tarmbakterier . Forklaringen er, at kyllinger-
ne begynder at æde strøelse og gødning samtidig med, 
at tarmvæggene bliver mere skøre . Det kræver altså 
en hårfin balance og føling med dyrenes produktions-
forhold, vægtudvikling og tarmindhold at fastlægge det 
optimale fasteprogram for et hold slagtekyllinger . Det er 
vigtigt, at fasteperioden fastlægges i et tæt samarbejde 
og god forståelse mellem landmand og slagteri, således 
at produktionsøkonomien optimeres for begge parter . 

Reference
Kapitel 2 “Preslaughter factors affecting poultry meat 
quality” af Julie K . Northcutt og R . Jeff Buhr i bogen 
“Poultry Meat Processing” Eds . Owens et al ., 2010, 
CRC Press, USA, 454 pp . 
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DISCOUNTFORRETNINGER DOMINERER  
I TYSKLAND

Af Margit M . Beck, DGS

Æg og fjerkrækød har en fat plads 
på de tyske tallerkener. Tal fra 
sidste år viser, at 87 % af alle hus-
stande købte fjerkrækød mindst 

én gang i 2016, og hele 94 % tog æg ned fra hyl-
derne i supermarkedet.

Disse tal får Marktinfo Eier und Geflügel (MEG) fra 
GfK‘Haushaltspanel . Data er baseret på oplysninger fra 
omkring 13 .000 husstande, som registrerer deres sam-
lede køb af forbrugsgoder med håndholdte scannere i 
deres hjem . Eftersom æg er en af   de foretrukne fødeva-
rer, kan de næppe erstattes af andre produkter . Dataene 
viser også hvilke produkter, der bliver købt hvor .

Samlet set købte købt husstandene i Tyskland ifølge 
GfK’s Haushaltspanel 426 .407 tons fjerkrækød i 2016 . 
Disse tal refererer til produktets vægt, og kan derfor 
ikke sammenlignes direkte med det samlede forbrug af 
fjerkrækød . Som det fremgår af statistikkerne .

Indenfor markedet for fjerkrækød steg indkøbet af kyllin-
gekød, mens indkøbetaf kalkunkød faldt en smule .
Indkøbet af kyllingekød steg med 2,9 % til 291,051 
tons . Indkøbet af ferske kyllingedele steg med 4,2 %, til 
256 .999 tons . Andelen af   fersk kyllingekød steg i for-
hold til 2015 med 2 procentpoint til 49 % af det samlede 
indkøb af fjerkrækød, mens andelen af frossent faldt 

1 med procentpoint til 19 % af det samlede indkøb af 
fjerkrækød .

Indkøbet af kalkunkød faldt med 2,7 % til 286 .480 tons 
og udgør nu 20 % af det samlede indkøb af fjerkrækød .

Ferske råvarer bliver stadig mere populære
Figur 1 viser, at ferske kyllingeparteringer dominerer 
husholdningernes indkøb . Især fersk brystkød er meget 
populær i befolkningen, og det tegnede sig for 33,2 % 
af husholdningernes indkøb . Denne andel er steget i de 
senere år . Til sammenligning lå andelen i 2012 på bare 
27,8 % .

Endnu mere fokuseret på fersk brystkød er kalkunmar-
kedet, hvor indkøbet af frosne varer er næsten ubetyde-
lig . Indkøbet af fersk brystkød udgjorde i 2016, 73,1 % . 
Mens fersk lårkød med 10,6 % spiller en underordnet 
rolle i detailhandelen . Lårkød anvendes hovedsageligt til 
videre forarbejdning .

Discountandelen stiger
Mere end halvdelen, nærmere bestemt 50,8 %, af 
alt   fjerkrækød blev i henhold til GfK i 2016 købt hos 
discountbutikker . I 2015 var det 1 procentpoint mindre . 
Opgjort efter værdi så solgte discountbutikkerne kun 
44,7 % af fjerkrækødet, for varerne udbydes til meget 
forbrugervenlige priser . Med 6,00 € for et kilo fersk 
kyllingebryst hos discountbutikkerne i 2016 var prisen 
1,02 € pr kg lavere end gennemsnittet for alle detail-

forretninger og endda 2,47 € pr kg lavere end i 
supermarkeder med fuldt sortiment . Der betalte 
forbrugerne i gennemsnit 8,47 € pr kg fersk 
kyllingebryst . På de ugentlige torvedage blev der 
endda betalt 11,23 € pr kg .
At den gennemsnitlige pris for alle detailforretnin-
ger dårligt nok oversteg priserne hos discount-
forretninger, er på grund af deres kvantitative 
betydning . 
Forbrugerne betalte i gennemsnit 7,36 € for 
1 kg fersk kalkunbryst i 2016, mens priserne i 
discountbutikker var 6 .21 € pr kg .
Betydningen af   detailforretninger varierer afhæn-
gigt af typen af   fjerkrækød . For fersk kyllinge-
kød og fersk kalkunkød ligger andelen indkøbt i 
discountbutikker på henholdsvis 53,3 % og 53,4 
% . Det falder i øjnene, at Aldi og Lidl står for 37,1 
% af salget af fersk kalkunkød, hvilket er højere Figur 1: Indkøbet af kyllingekød i 2016 fordelt på de forskellige kategorier .
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end deres 34,3 % af salget af fersk kyllingekød .
Indkøbet af frossent kalkunkød, der står for 1 % af det 
samlede indkøb, betyder meget lidt . Det drejer sig først 
og fremmest til årstidens kalkuner, som for det meste 
købes i et supermarked med fuldt sortiment . For frosne 
kyllingeprodukter var discountandelen på 53,3 %, hvil-
ket var på samme niveau som for ferske produkter, hvor 
andelen af   ”andre discountbutikker” var signifikant højere 
(Figur 2) .

Figur 2: Indkøbet af fjerkrækød fordelt på fjerkræart og butiks-

type .

Ferske ænder indkøbes i stor stil hos producenterne 
(22,5 %), men også på markeder (7,7 %) og hos slag-
tere (4,8 %) er slående . For frosne ænder sælges de 
fleste i supermarkedskæderne Norma, Netto, Penny og 
Co .

Der sælges stadig flere økologiske æg
Samlet set blev der ifølge GfK’s Haushaltspanel i 2016 
købt 8,37 mia . æg af husstandene i Tyskland, hvilket er 
0,5 % mindre end i 2015 . Alene i fjerde kvartal 2016 
faldt salget med 2,7 % . MEG forventer imidlertid, at det 
samlede forbrug er steget i det forløbne år, fordi der er 
signaler om, at forbruget ude og forbruget i den videre 
forarbejdning steget . Husholdningernes køb udgør kun 
omkring halvdelen af   det samlede forbrug .

Ser man på husholdningernes indkøb efter produkti-
onssystem, bliver det tydeligt, at tendensen til indkøb 
fra systemer, hvor hønerne har adgang til udearealer, 
fortsætter . For hele 2016 dominerer indkøb af skrabe-
æg fortsat, selvom andelen af skrabeæg faldt med 1,1 
procentpoint til 59,6 % . Andelen af   frilandsæg steg til 
gengæld med 0,9 procentpoint til 27,0 % . Andelen af 
økologiske æg steg med 0,4 procentpoint til 12,1 % . 
Husholdningernes indkøb af buræg er nu ubetydelig . 
Deres andel var i 2016 kun 1,3 % .

Figur 3: De tyske husholdningers indkøb af æg efter produkti-

onssystem .

Aldi og Lidl er markedsledere
De fleste æg købes i discountbutikker, og de havde 
i 2016 en markedsandel på 48 % Især Aldi og Lidl 
bestemmer, hvad der sker på markedet for æg, for disse 
to discountkæder sælger alene mindst 31 % af alle de 
æg, som husholdningerne købte i 2016 . Hvis vi opdeler 
indkøbene efter produktionsmetode, bliver det klart, at 
Aldi og Lidl spiller en endnu større rolle på det økolo-
giske marked . 37 % af alle økologiske æg blev i 2016 
indkøbt fra disse to dagligvarekæder .

Gruppen af   andre discountforretninger er mere enga-
geret i frilands- og skrabeæg end i økologiske æg . Især 
indenfor skrabeæg hvor denne gruppe af butikker står 
for 21 % af husholdningerne indkøb, og de er dermed 
den næst vigtigste salgskanal . 55 % af alle skrabeæg 
indkøbes i discountforretninger .  Den klassiske dagligva-
rehandel sælger færre skrabeæg men en større andel af 
økologiske og frilandsæg .

Figur 4: De tyske husholdningers indkøb af æg fordelt på de 

forskellige butikstyper indenfor de forskellig ægtyper .

 ›››
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Ved hjælp af stempling på ægget kan man også 
bestemme, hvor ægget kommer fra . I 2016 blev 81 
% af æggene givet betegnelserne DE (tysk) . Udover 
tysk oprindelse har kun æg fra Holland betydning for 
husholdningernes indkøb . 18 % af æggene kom fra Hol-
land, som stadig er den vigtigste leverandør til det tyske 
marked, og i 2016 kom ca . 72 % af de importerede ska-
læg fra Holland . Importen fra Polen udgjorde omkring 
19 % af importen, 

og disse æg blev hovedsageligt brugt til videre forar-
bejdning og i catering branchen .

GfK’s Haushaltspanel giver også oplysninger om, hvor-
dan husholdninger køber æg . Andelen af æg købt i løs 
vægt udgjorde i 2016 kun 6 % . Omkring 76 % af alle 
æg blev købt i de 10 stk . bakker, så denne emballage er 
dominerende . Andelen i 6 stk . bakker lå på 13 % . Der 

er imidlertid betydelige forskelle afhængig af typen af   
æg: Mindst 42 % af de økologiske æg blev solgt i 
6 stk . bakker, altså næsten på niveau med de 53 

% af de økologiske æg som blev solgt i 10 stk . 
bakker .

Konklusion: Tendenserne fortsatte
De seneste års tendenser på marke-
det for æg og fjerkrækød fortsatte . 
For fjerkrækød spiller ferske fødeva-
rer en stadig vigtigere rolle, og især 
ferske kyllingeparteringer er meget 
populære . 
På ægsiden fortsætter tenden-

sen mod økologiske og frilandsæg, 
selvom skrabeæg stadig dominerer . 

Discountforretningerne har stor indflydelse 
på markederne for både fjerkrækød og æg, fordi de 

er den største salgskanal .


