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Er påstande om bedre smag hos lang-
sommere voksende slagtekyllinger  
valide?
Fortalere for langsommere voksende slagtekyllinger 
siger, at kødproduktet fra disse kyllinger har en overle-
gen smag . Eilir Jones, adm . direktør for Poultry Nutrition 
Limited, stiller spørgsmålstegn ved gyldigheden af disse 
påstande .
Jones, der talte ved den seneste Alltech Ideas Confe-
rence i Lexington, Kentucky, spekulerede på, hvor vigtigt 
smagen virkelig er for forbrugerne af kylling .
Han udtalte, at ca . 50 % af alt kyllingekød, der sælges, 
enten er yderligere forarbejdet eller indgår i færdigretter . 
Disse produkter indeholder også saucer, sovser, krydde-
rier og grøntsager, der ’maskerer kyllingens smag’ .
Han fortalte endda, at aftenen forinden havde han spist 
nogle kyllingevinger, der var dækket af en sauce så 
stærk, ’at han stadig kunne smage den i dag’, og han 
troede ikke, at han kunne smage kyllingen, da han spi-
ste den .
Jones påpegede, at kyllingebrystkød ikke har så stærk 
en smag som mørkt kyllingekød som lår . Men brystkød 
er særlig populært hos børn og sælger, og som helhed 
sælger brystkød bedre, hvilket betyder, at meget af det 
mørke kød bliver eksporteret til andre markeder .
"Hvis folk virkelig vil have mere smag fra kylling, ville 
mørkt kød så ikke have en højere pris i USA og Europa? 
Det er ret simpelt . Hvis du vil have mere smag i sin kyl-
ling, spis mere lårkød" sagde han .
Jones tilføjede, at kødet fra udsætterhøner også har 
en stærkere smag, men det opfattes ikke som et mere 
ønskeligt produkt .
Jones har også hørt argumenter om, at kød fra konven-
tionelle slagtekyllingeracer er sejere eller mere mørt end 
det fra langsommere voksende slagtekyllinger .
Det er for det meste et humørbetinget punkt, sagde 
Jones, da klager over kyllingekød, der er for sejt, sjæl-
dent høres .
Jones sagde ikke, at der er mennesker, som tror, at 
kødet fra langsommere voksende slagtekyllinger smager 
bedre end kød fra racer, der er mere almindeligt anvendt 
i kyllingebranchen, men han sagde, at de, der sælger og 
serverer kylling, skal give forbrugerne valget .
Da flere foodservice virksomheder og restaurantkæder 

giver løfter om kun at ville servere kylling fra langsom-
mere voksende afstamninger, fratager det forbrugernes 
muligheder for at vælge .
"Vi kan ikke lide dem, der fortæller os, hvad vi skal, og 
hvad vi ikke skal spise" sagde Jones .
Kyllingebranchens fagfolk kan lære mere om dyreakti-
visters pres for langsommere voksende slagtekyllinger 
på 2017 Chicken Marketing Summit . Arrangementet 
vil omfatte et panel af eksperter med erfaring med at 
kommunikere med aktivister, købere og forbrugere for 
at diskutere de problemer og typer af samtaler, som 
markedsføringsfolk skal have med både forbrugere og 
indkøbere .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Wayne Farms lancerer GAP Step 2-klassi-
ficerede kyllingeprodukter
Wayne Farms har lanceret sin første Global Animal Part-
nership (GAP) Step 2-klassificeret linje af premium-kyl-
lingeprodukter, mærket Naked Truth .
Virksomheden offentliggjorde Naked Truth-linjen på den 
Internationale Dairy Deli Bakery Association (IDDBA) 
show i Anaheim, Californien den 5 . juni . Med en lang 
liste af restauranter, der allerede har sluttet sig til "Class 
of 2024" – som referer til året, hvor disse restauranters 
produkter kun er fra leverandører, der har implementeret 
den praksis, der anbefales under GAP ratingsystemet . 
Wayne Farms så et behov hos foodservice og detail-
kunder for at konkurrere tidligere om de forbrugere, der 
ønsker produkter produceret under GAP dyrevelfærds-
systemet .
Naked Truth Premium Chicken vil differentiere kundenes 
menuer og få forbrugere til at efterspørge mærket hos 
deres foretrukne restauranter og supermarkeder, siger 
Wayne Farms i en pressemeddelelse . Ud over tredje-
partscertificering forpligter mærket sig til øget gennem-
sigtighed ved at give flere oplysninger om, hvordan kyl-
linger opdrættes og forarbejdes, herunder farmshistorier 
og folkene bag produkterne .
"Mens vi er meget spændte over de nye tilbud, er det 
vigtigt for alle at forstå, at vi er forpligtet til human 
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behandling, og vi kontrollerer og styrer sundheden for 
alle vores kyllinger - ikke kun dem, der er GAP 2-klas-
sificerede" sagde Clint Rivers, adm . direktør for Wayne 
Farms . "Mens vi vil fortsætte med at producere alle 
vores kyllinger i overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte produktions- og håndteringspraksis, har vi 
valgt GAP ratingsystemet som et ekstra redskab til yder-
ligere dokumentation af og kommunikation om, hvordan 
vi producerer vores kyllinger til de kunder, der har brug 
for den yderligere validering" tilføjede han . 
Sammenlignet med sine traditionelt opdrættede flokke, 
vil de, der sælges under Naked Truth-linjen, blive pro-
duceret i huse med lavere belægning, mere lys og med 
berigelser, og de vil bleveslagtet ved en lavere vægt end 
typisk anvendt i foodservice . Endelig vil kyllinger, der fra 
2018 bliver bedøvet ved brug af kontrolleret atmosfære i 
stedet for elektrisk bedøvelse, være tilgængelige under 
produkterne Naked Truth .
Mens virksomheden opdrætter flokke for at støtte det-
te initiativ, vil det evaluere de mulige virkninger på det 
generelle sundhedsniveau i flokkene . "Vi lader vores 
muligheder være åbne, når vi begynder at producere 
kyllinger opdrættet på denne måde" siger Bryan Miller, 
vicepræsident for kvalitetssikring og fødevaresikker-
hed . "Vi skal sikre vores aktionærer, at de berigelser, vi 
anvender, er baseret på god videnskab, og at det faktisk 
gør en positiv forskel . Hvis vi finder noget, der er gavn-
ligt, vil vi overveje at anvende praksissen på tværs af 
vores aktiviteter" tilføjede Miller .
Begyndende med et produktionsanlæg forventer virk-
somheden at udvide kapaciteten af de nye tilbud efter-
hånden som efterspørgslen stiger . Den første GAP trin 
2 bedømte produkter forventes at blive produceret i 
september 2017 .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Russiske Cherkizovo målretter kalkun-
markederne i Rusland og Europa
Med internationalt anerkendt fødevaresikkerhed og 
miljøcertificering er Tambov Turkey indstillet til at bryde 
ind på det russiske og europæiske marked med sine nye 
’Pava Pava’ kalkunprodukter .
Beliggende i Pervomaisk-distriktet i Tambov-regionen 
har firmaets nye anlæg til produktion og forarbejdning af 
kalkunkød nu nået fuld produktion .
Tambov Turkey er et joint venture mellem Ruslands 
største integrerede kød- og foderproducent, Cherkizovo 
Group og Grupo Fuertes fra Spanien . Repræsentanter 
fra begge partnere og deres respektive regeringer del-
tog for nylig i den officielle åbning af anlægget .
"Det tog os fem år og 10,2 mia . rubler (ca . 1,2 mia . kr .) 
at lancere dette projekt" sagde Sergey Mikhailov, gene-
raldirektør for Cherkizovo Group ved åbningsceremonien . 
Kalkunkød har stort potentiale på det russiske marked, 
og den samlede produktion af kalkunkød i Rusland var 
omkring 230 .000 tons i 2016 . Tambov Turkey produce-
rer yderligere 50 .000 tons i dag og kan fordoble produk-
tionen til 100 .000 tons . 
Dette er et seriøst skridt på vejen mod russisk forsy-
ningssikkerhed og mod at udvikle vores eksportmulighe-
der på lang sigt" sagde Sergey Mikhailov .
Præsident for Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, sagde, 
at Tambov Turkey er firmaets første projekt i Rusland og 
med Cherkizovo Group, og han understregede, at de nye 
faciliteter styrer produkternes kvalitet på alle produkti-
onsstadier .
Med mere end en million fugle omfatter Tambov Turkeys 
produktionskomplekset et rugeridel, der producerer 5,6 
millioner æg om året, fire startfarme og ni slutfarme . 
Foderfabrikken har en årlig kapacitet på 180 .000 tons 
og siloer til opbevaring af op til 90 .000 tons, og der er et 
højteknologisk slagteri- og forarbejdningsanlæg . Anlæg-
get beskæftiger 850 medarbejdere .
Tambov Turkey produkter sælges allerede af store detail-
kæder i Rusland . Med dets internationale certifikater for 
fødevaresikkerhedsstyring ISO 22000: 2005 og FSSC 
22000 ser firmaet efter nye kunder både hjemme og på 
eksportmarkederne .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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SUNDHEDSBØLGE I USA

Af Anemette Hansen, Sektorchef Ingredi-

enser & Biotek i Landbrug & Fødevarer 

Flere og flere amerikanske for-
brugere fravælger råvarer og 
ingredienser med kunstige tilsæt-
ningsstoffer. Anna de Klauman, 
statskonsulent ved ambassaden i 
Washington, fortæller. 

Efterspørgsel på sunde råvarer driver udviklingen
Hvilke tendenser oplever du i relation til ingredienser på 
det nordamerikanske marked?
Vi ser de samme tendenser herovre, som vi har set i 
EU i mange år . Der er et stort fokus på sporbarhed og 
dokumentation i hele produktionskæden på grund af en 
stærkt stigende trend omkring mærkning og anprisning 
af fødevarer – en udvikling, der er drevet af slutbruger-
nes efterspørgsel efter ’sunde’ og ’rene’ fødevarer . Jeg 
var for nylig til en konference hos FDA (Food and Drug 
Administration) omkring kriterierne for at mærke føde-
varer som ’sunde’, som FDA er i gang med at opdatere . 
Her blev det nævnt, at økologi og non-GMO er de to hur-
tigst voksende mærkningskategorier på det amerikanske 
marked .

Sundhed er ikke længere kun for de rige
Hvordan kan vi forvente, at markedet for ingredienser i 
Nordamerika kommer til at se ud om fem år?
Det peger i retning af, at de ovennævnte tendenser bliver 
forstærket over de kommende år . Hvor vi tidligere så, at 
driverne bag udviklingen i høj grad kom fra den amerikan-
ske øst- og vestkyst, ser vi i dag disse tendenser overalt i 
USA med urbane miljøer . Tidligere snakkede man meget 
om, at det kun var de rige amerikanere, der havde råd til 
at købe økologiske og ’sunde’ fødevarer, men det billede 
bevæger vi os væk fra . Forældre i den brede middelklas-

se vil også gerne servere ’sund’ og ’ren’ mad til deres 
børn . For dem spiller pengepungen stadig en rolle, men 
de forsøger at gøre det i det omfang, økonomien tillader 
det . Nogle har råd til hele paletten, andre har måske kun 
økonomi til lidt mere frugt og grønt i hverdagen” 

Innovation er nøglen til markedet
Hvad kan danske ingrediensvirksomheder, der eksporte-
rer til det nordamerikanske marked, gøre for at tilpasse 
sig udviklingen?
Danske virksomheder er godt rustet til at håndtere udvik-
lingen, fordi de er vant til at blive mødt med de samme 
krav fra EU regulering og de europæiske forbrugere . Det 
er dog vigtigt at danske virksomheder ikke bruger det 
som en sovepude, fordi de amerikanske virksomheder 
har et kæmpe fokus på at tilpasse sig de udviklingsten-
denser, vi ser . Danske virksomheder skal sørge for at 
blive ved med at være med forrest, når det gælder udvik-
ling af nye produkter og innovation . Når det så er sagt, 
så tror jeg engang imellem også, at vi skal huske på, at vi 
har høj kvalitet og produktionsstandard, som vi skal blive 
ved med at kommunikere og ikke tage for givet, at de 
amerikanske kunder er bekendt med . Danskproducerede 
varer svarer ofte til ’premium’ produkter i USA . Derud-
over er jeg sikker på, at virksomheder med erfaring fra 
det amerikanske marked er bekendt med de høje krav til 
lang holdbarhed ”shelf life” i USA . Her har ingrediensvirk-
somheder en vigtig rolle i at være med til at sikre gode 
velsmagende produkter på trods af kravene til den lange 
holdbarhed i USA .

En mærkningslabyrint forvirrer forbrugerne
Hvilke udfordringer ser du som de største, og hvordan 
tror du bedst de overkommes?
Vi ser i øjeblikket flere amerikanske fødevarevirksom-
heder, supermarkeder og restaurantkæder komme med 
nogle ret bombastiske udmeldinger om, at de vil være fri 
for GMO, antibiotika, gluten m .m . inden for få år, uden 
helt at have forstået hvad det kræver af en global produk-
tions- og leverandørkæde at kunne leve op til sådanne 
udmeldinger . En anden udfordring er, at mærkningsten-
densen og antallet af mærkningskategorier kan blive så 
massiv, at man som forbrugere bliver totalt overvældet . 
Der synes at være mangel på viden om fødevarer hos 
forbrugerne, hvilket giver grobund for at ’misbruge’ 
mærkning og til dels mislede forbrugerne . Her tænker 
jeg fx på, at mærket ”natural” bruges i stor stil og ganske 
ureguleret på mange produkter, eller når man ser mærker 
med glutenfri bøffer og GMO-fri ærter .
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Rusland sigter højt med økologisk  
fjerkrækød
Under den rette ledelse kan Rusland indtage 10-15 % af 
det globale marked for økologiske produkter i de kom-
mende år, fortalte landets landbrugsminister Alexander 
Tkachev et publikum under det russiske forum for føde-
varesikkerhed den 28 . april .  Den kommende reform med 
indførelsen af landets første økologiske standarder bør 
anspore eksporten af kødprodukter, der allerede blev for-
doblet sidste år til næsten 170 .000 tons med næsten 65 
% af mængderne skyldes fjerkræ, sagde ministeren .
Tkachev forudsagde, at størrelsen på det globale økolo-
giske marked vil fordobles i de næste 5 år fra de nuvæ-
rende 100 mia . $ (ca . 665 mia . kr .) til næsten 200 mia . 
$ (ca . 1 .330 mia . kr .), men Rusland tegner sig stadig kun 
for 0,2 % af dette marked . Men hvis ministerens certifi-
ceringsplan får succes i fremtiden, kan Rusland ekspor-
tere økologisk produktion til et beløb på 20-30 mia . $ 
(ca . 133-200 mia . kr .) om året . 
Landbrugsministeren håber, at økologiske produkter kan 
hjælpe med til at fremme Ruslands fødevareprodukter 
på det globale marked, og han forventer, at den samlede 
fødevareeksport fra Rusland vil nå 25 mia . $ (ca . 166 
mia . kr .) i 2020 . Ifølge landbrugsministerens grundlæg-
gende prognose vil eksporten af fjerkrækød stige, sam-
menlignet med 2016, til 150 .000 - 200 .000 tons pr . år .
Ifølge Tkachev arbejdede landbrugsministeriet på en ny 
lov om økologiske produkter, og de planlagde at sende 
det til landets regering til godkendelse i slutningen af maj .
Lovforslaget, forklarede han, skulle etablere den juridiske 
ramme for fremstilling af økologiske produkter i Rusland, 
og det vil lade ’tusindvis af landmænd i hele landet’ få 
den relevante certificering . Den økologiske niche er i dag 
meget lovende for eksporten, sagde Tkachev og vurde-
rede, at den indtager næsten 20 % af det globale føde-
varemarked, og antallet af mennesker, der er villige til at 
spise økologiske produkter, vokser fra år til år . I mellemti-
den har Rusland gjort det rigtig godt inden for produktion 
af økologisk korn i de seneste år, hvilket har øget produk-
tionen i dette segment med 60 % i de sidste syv år fra 
120 mio . $ (ca . 800 mio . kr .) til næsten 200 mio . $ (ca . 
1,33 mia . kr .), mens det samlede areal med produktion 
med organisk korn steg med næsten det 10-dobbelte i 
løbet af denne periode, afslørede Tkachev .

I øjeblikket er der ingen økologiske standarder for andre 
landbrugsprodukter, herunder fjerkræ-, svinekød, æg og 
mælk, og det nye lovforslag vil ændre denne situation . 
Alt i alt har Rusland i dag meget gunstige betingelser for 
udvikling af økologisk produktion, fastslog Tkachev .
Lederen af Ruslands Institut for Landbrugspolitik og den 
tidligere landbrugsminister Elena Skrinnik sagde til det 
russiske medie RG, at efter hendes mening skulle nogle 
mål for andelen af fødevarer indgå i Ruslands doktrin for 
forsyningssikkerheden med fødevarer . Hun sagde også, 
at Rusland efter sin hendes mening har potentialet til at 
blive verdens største producent af økologiske produkter .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Den amerikanske højesteret afviser at 
høre klage over Proposition 2 
Den amerikanske højesteret har afvist at høre en klage 
over Californiens Proposition 2-lov, der blev indgivet 
af seks andre stater . Loven, der trådte i kraft i 2015, 
kræver, at æg produceret og solgt i staten bliver lagt af 
høner, der har tilstrækkelig plads til at stå op, sætte sig 
ned, dreje rundt og strække deres lemmer uden at røre 
en anden fugl eller siderne af buret . Den seneste klage 
over Californiens lov kom fra Missouri-advokaten Josh 
Hawley, der sagde, at han mente, at loven indebærer 
besværlige nye regler for fjerkræproducenter i Missouri, 
og at den ville øge omkostningerne ved æg for forbru-
gerne i Missouri . Alabama, Iowa, Kentucky, Nebraska og 
Oklahoma sluttede sig til appellen . Loven havde tidligere 
været lovligt udfordret af andre stater . Hawleys forgæn-
ger, Chris Koster, indgav i 2014 en klage, der udfordrede 
loven i Californien, måneder før den skulle vedtages . Kla-
gen blev indleveret i U .S . District Court i Fresno, Califor-
nien . Denne klage involverede også de andre fem stater .
En føderal dommer afviste imidlertid den klage i oktober 
2014 og sagde, at de andre stater manglede juridisk 
status, fordi de ikke kunne vise, at Californiens lov ville 
skade landmænd eller borgere i andre stater .
Staterne appellerede afgørelsen, og Ninth Circuit Court 
of Appeals fastslog i 2016, at sagsøgerstaterne ikke hav-
de lovlig status til at udfordre loven .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Ghana er afhængig af import for at  
imødekomme behovet for kyllingekød
Ghanas indenlandske kyllingeproduktion dækker kun 
en fjerdedel af behovet, ifølge en ny rapport fra USDAs 
Foreign Agricultural Service (FAS) .
FAS estimerer landets kyllingekødproduktion til at være 
på 35 .000 tons, mens importen kan stige med op til 
14 .000 tons fra de 158 .000 tons sidste år, fordi efter-
spørgslen fortsætter med at stige .
En stor del af væksten i forbruget er drevet af hotel-, 
restaurant- og fastfoodsektoren, der er afhængig af 
importerede produkter . Hovedleverandøren til Ghana er 
USA, som har en andel på 40 % af den samlede import, 
hovedsagelig frosne bagkvarter og vinger . Ifølge FAS er 
mængden af denne handel blevet reduceret de seneste 
år på grund af vanskeligheder med at opnå importtilladel-
ser og andre tekniske hindringer . Brasilien og EU leverer 
de fleste af Ghanas andre importerede kyllinger .
I 2013 - det seneste år, for hvilket der er offentliggjorte 
tal – har FAOstat estimeret kyllingeproduktionen i Ghana 
til at være på 47 .396 tons . 
Landets skalægsproduktion blev beregnet til 43 .670 tons 
i 2014 . Ghanesiske slagtekyllingeproducenter rapporte-
rer, ifølge FAS, at deres virksomheder ikke er rentable på 
grund af de høje omkostninger til energi og især foder . 
Som følge heraf opdrættes kyllingerne til at kunne opfyl-
de perioder med spidsbehov, omkring jul, påske og slut-
ningen af Ramadan . Ghanesiske fjerkræproducenter har 
i stedet lagt om til den mere rentable produktion af æg . 
Omkring 80 % af den kommercielle foderproduktion går 
til æglæggende høner . Foderet er formuleret ved hjælp 
af lokal majs, sojabønne, bomuldsfrø, copra, fiskemel og 
østersskaller sammen med importeret gule majs, soja-
bønnemel, fiskemel og vitamin-mineral blandinger .
Ifølge en nylig artikel fra WATTAgNet er Ghana blandt 
verdens største producenter af cassava, som kan bruges 
som foderstofingrediens samt til mad og produktion af 
stivelse og ethanol .
Højpatogen fugleinfluenza (HPAI) af subtype H5N1-virus 
blev ifølge OIE påvist i Ghana i 2015 og 2016 . De sene-
ste udbrud rapporteret af det nationale dyresundhedsa-
gentur til OIE var i Greater Accra i oktober 2016 .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Æg kan snart være i din tallerken såvel 
som på den
Æggeskaller er normalt noget af en irritation, hvis de 
findes på din tallerken, men hvad nu hvis de dannede 
selv tallerkenen eller endda bestikket? Ideen er ikke lige 
så mærkelig, som det måske lyder . Martina Zupan, der 
studerer produktdesign på fjerde år ved Edinburgh Napier 
University, har fundet på en måde til at bruge æggeskaller 
til en række forskelligt engangsservice, som hun kalder 
’Colleggtion’ . Hun siger, at ideen kom til hende, mens hun 
lavede røræg en dag og kørte til arbejde med forskerhol-
det på Edinburgh Napier . Den unge designer har udviklet 
en patentanmeldt proces, der gør det muligt at udforme 
æggeskaller til potentielt værdifulde produkter . Der er 
helt sikkert masser af råvarer, som kan skaffes . Estima-
ter antyder, at Storbritannien alene producerer mere end 
75 .000 tons æggeskaller hvert år . Mindst 17 .000 tons 
æggeskaller blev bortskaffet i deponeringsanlæg sidste 
år, og når man ser bort fra bæredygtigheden, giver det 
ægproduktvirksomhederne og alle andre, som skal bort-
skaffe æggeskaller på denne måde, en omkostning . Mens 
nogle æggeskaller allerede er genbrugt, mener den stu-
derende, at der er plads til forbedring . Hun siger, at bære-
dygtighed var en vigtig overvejelse i hele Colleggtion-pro-
jektet, og det blev gennemtænkt for at sikre, at intet blev 
spildt igennem hele processen, selv ved at eksperimentere 
med andet madaffald til at farve servicet . Ikke alene gør 
servicet et affaldsprodukt til en værdifuld ingrediens, men 
når det er brugt, kan det komposteres . Dette er ikke det 
første projekt, der har handlet om, hvordan man kan bruge 
æggeskaller, og alt fra byggematerialer og plast til farma-
ceutiske ingredienser er blevet undersøgt . Og hvis du tror, 
at sådanne ideer er ren science fiktion, burde du måske 
tjekke, om du måske allerede har købt madaffald og fak-
tisk taget det på . Singtex fra Taiwan har brugt kaffegrums, 
blandet det med brugte plastflasker og producerer fibre og 
garn med svedabsorberende egenskaber . Singtex er ikke 
en lille nichevirksomhed . Siden Jason Chen oprettede virk-
somheden  i 1989, er den vokset til at have næsten 800 
personer ansat . Ifølge BBC er en del af Chens foretrukne 
morgenmad en æggesandwich, selv om de ikke har rap-
porteret om hans valg af porcelæn . Måske burde Chen og 
Zupan tale samen?

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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HVORDAN LANDBRUGET KAN BENYTTE SOCIALE 
MEDIER TIL AT NÅ UD TIL FORBRUGERNE

Af Alyssa Conway, WATT Global Media

Svine- og fjerkræproducenter, 
som ikke allerede er på de sociale 
medier, bør overveje disse medie-
platforme som en realistisk og 

effektiv metode til at kommunikere deres historie 
og til at nå forbrugerne over hele verden.

Producenter indenfor landbruget søger konstant at nå 
ud til forbrugerne for at få lov til at vise deres gårde frem 
og fortælle deres virkelige historie, den gode historie, 
som ofte er italesat negativt blandt dyreaktivister . Sociale 
medieplatforme tilvejebringer en ideel måde at nå ikke 
kun ens egne forbrugere, men andre ikke-landmænd og 
potentielle kunder over hele verden .  
De sociale medier som værktøj har også vist sig at være 
et effektivt middel til at skabe brand- og tillidsopbygning . 
Sådan lyder det i hvert fald fra tre svineproducenter, der 
til World Pork Expo i Des Moines i Iowa den 7 . juni gav 
diverse råd om, hvordan man kan benytte de sociale 
medier indenfor landbruget .

Hvorfor du skal bruge de sociale medier
Ved bl .a . gårdsbesøg, begivenheder, telefonopkald eller 
e-mail har medlemmer af landbruget mange muligheder 
for at kommunikere og diskutere landbrugsdrift direkte 

med hinanden . Dette er dog ikke måden, hvorpå man 
når ud til forbrugerne af kød og fjerkræ . Disse forbrugere 
er nemlig i stigende grad bekymret for dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed, men de er ofte fejlinformeret omkring, 
hvordan fødevarer bliver produceret, og hvor de kommer 
fra .

Erin Brenneman fra Brenneman 
Farms sagde: ”Find andre muligheder . 
Kommuniker ikke til landmændene, for 
landmændene ved godt, hvordan tinge-
ne foregår” . 
Erin Brenneman sagde også, at sociale 

medier er gode kommunikationskanaler, fordi platformene 
giver mulighed for at tale med andre ikke-landmænd om 
fælles interesser, hvorefter man kan påbegynde en sam-
tale om sit eget landbrug og dermed dele sit eget brands 
historie . Ligesom Brenneman, så roste Brad Greenway 
fra Greenway Farms og Logan Thornton fra The Flying 
Pig Farm også de sociale medier som et værktøj, da plat-
formene kan være med til at starte en samtale og sætte 
mennesker i forbindelse med hinanden verden over, hvil-

ket i sidste ende kan være med til at 
promovere branchen positivt . 
”De små ting som vi synes er normale, 
og som ingen er interesserede i – det 
synes folk rent faktisk er spændende, 
og især når du når ud til de større for-
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brugergrupper . Forbrugerne ønsker virkelig at vide, hvad 
der sker . De ting som du blot synes er normen, det bør du 
lægge op på de sociale medier” sagde Brad Greenway .

Gode råd til at starte på sociale medier
Ifølge Logan Thornton er det første, 
du skal gøre, når du skal begynde på 
de sociale medier, at forstå de for-
skellige platforme, så du kan vurdere 
hvilken platform, der virker bedst for din 
virksomhed . Identificer hvad der gør din 

virksomhed eller din bedrift unik, og find ud af, hvad du 
brænder for . Tag dig tid til at finde ud af, hvordan disse 
sociale medieplatforme virker, og hvordan de kan hjælpe 
dig med at vise din produktion frem . 
På Facebook kan videoer, billeder og tekster laves som 
opslag til forbrugerne, hvor der næsten ikke er en grænse 
for, hvor langt indholdet må være . Brad Greenway sagde 
dertil, at nye brugere af Facebook bør lægge noget op på 
Facebook oftere . Brad Greenway nævnte desuden, at det 
har vist sig, at billeder og videoer af f .eks . grise og børn 
har været en kæmpe succes på de sociale platforme . 
Brad Greenway sagde: ”Tilføj lidt humor og personlighed 
til indholdet – det trækker virkelig folk til . Folk vil gerne 
vide, at du er begejstret for, hvad du laver” .
Brad Greenway pointerede også, at man ikke skal være 
bange for at bede om hjælp fra andre brugere på de 
sociale medier, når man afprøver kommunikationsværk-
tøjer som f .eks . Facebook Live . Brad Greenway mente 
blandt andet, at Facebook Live er en god måde at enga-
gere sig med forbrugerne på, da man kan svare direkte 
på forbrugernes spørgsmål .

Erin Brenneman sagde dertil, at hendes yndlings sociale 
medieplatform til at dele hendes historie, er Snapchat . 
Hun mente nemlig, at Snapchat er en nyttig platform til at 
give forbrugerne et ”rå og ægte” indblik i hendes daglige 
liv . Erin Brenneman nævnte også Instagram, som en god 
platform, når man skal lave opslag i form af billeder, som 
viser din bedrift i et positivt lys . På Instagram skal dine 
tekster til dine billedeopslag være mindre informative, 
men mere fokuseret på at sætte dig selv i front og lære 
forbrugerne sandheden om landbruget . 

Håndtering af kritik på sociale medier
Uanset hvilken digital medieplatform man benytter, vil 
man altid modtage en del kritik fra diverse dyrerettig-
hedsgrupper og andre kritiske forbrugere . ”Hvis du ikke 
har nogen kritikere, når dit budskab sandsynligvis ikke 
langt nok ud” lød det fra Erin Brenneman . Dog bør bru-
gere inden for landbrugset, som er på de sociale medier, 
forsøge at følge nogle retningslinjer, nogle såkaldte 
”sådan gør man og sådan gør man ikke”, som kan hjælpe 
med at håndtere kritikken på de sociale platforme . Logan 
Thornton og Erin Brenneman beskrev retningslinjerne 
således:
 – Lav ikke opslag med tvivlsomme billeder
 – Vis hvordan du sikrer, at dyrene har det godt 
 – Kend dit publikum godt og vær forberedt på at besvare 

deres spørgsmål på en passende måde
 – Vær ikke bange for at blokere brugere – hvis de ikke 

er respektfulde, er de ikke din tid værd

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Albanien blokerer brasiliansk fjerkrækød 
på grund af Salmonella 
Myndighederne i Albanien har blokeret 26 tons fjer-
krækød fra Brasilien, da det blev opdaget at indeholde 
høje niveauer af salmonella .
Fjerkræprodukterne ankom til Albaniens Durres-havn, 
udtalte Food National Authority .
Ifølge en Associated Press-historie i Washington Post 
blev fjerkræet importeret fra et lokalt firma, som er under 
undersøgelse .
Kød og fjerkrækød, der blev eksporteret fra Brasilien, er 
blevet undersøgt nøje i de seneste uger, efter, at Opera-
tion Weak Flesh fandt sted, og hvor brasilianske kød og 
fjerkræanlæg blev anklaget for:

 – Skjule lugten af dårligt kød med højere end tilladt 
mængder af syre,

 – Ompakning af gamle produkter
 – Eksport af salmonellainficeret kød
 – Brug af svinhoveder og andre sub-standard ingredi-

enser .

Virksomheder involveret i Operation Weak Flesh har 
hævet, at de er uskyldige .
Brasilien er den førende eksportør af svinekød og fjer-
krækød til Albanien .
 

WattAgNews .com / jnl
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DE STØRSTE ASIATISKE FJERKRÆVIRKSOMHE-
DER SOM MAN BØR HOLDE ØJE MED

Af Mark Clements, Poultry International

Find ud af hvilke fjerkrævirksom-
heder, som kan være de største 
på de største asiatiske markeder i 
2030, efterhånden som regionens 

største kyllingeproducenter reagerer på den sti-
gende efterspørgsel.

I 2030 vil fem af verdens 15 største økonomier være i 
Asien, hvilket tyder på positive udsigter for kontinentets 
fjerkræproducenter .
Vækstraterne vil måske være lavere end tidligere, men 
de vil generelt overstige dem i Europa og Amerika, hvil-
ket skaber muligheder for kontinentets kyllingebranche, 
da indkomster og levestandarder fortsætter opad . Den 
samlede efterspørgsel, forbrug pr . indbygger og produk-
tion af fjerkrækød vil alle stige .
Ifølge USA’s Department of Agriculture (USDA) pro-
gnoser for disse fem lande afspejler fjerkrævirksomhe-
dernes resultater ikke nødvendigvis den vækstrate, der 
er angivet under hvert land, , men væksten vil stimulere 
produktionen .
Der er naturligvis asiatiske og andre virksomheder, der 
ikke er baseret i disse økonomier, som ikke desto mindre 
vil få gavn af dem . Men nedenstående selskaber kan 
være dem, man skal holde øje med, da de reagerer på 
økonomisk vækst og stigninger i befolkningen og den 
stigende efterspørgsel efter fjerkrækød .

Kina
Kina vil være verdens næststørste økonomi 
inden 2030 . I 2025 vil de producere 15,82 mio . 

tons fjerkrækød, mens produktionen var anslået til 13,11 
mio . tons i 2016 . Forbruget af fjerkrækød i landet vil 
ifølge OECD vokse fra en anslået 11,72 kg pr indbygger 
sidste år til 13,25 kg pr indbygger i midten af   det næste 
årti .

Nøglevirksomheder at holde øje med
New Hope Group, der ikke kun er Kinas største fjerkræ-
producent men også en af   de største agrovirksomheder i 
Kina, beskæftiger sig bl .a . med avl, afgrøder og teknolo-
gitjenester . Virksomheden har planer om at ekspandere 
hjemme, i Afrika og i Europa . Dens fjerkræ division, New 
Hope Liuhe, har meddelt, at den forventer at slagte og 
forarbejde over 2 mia . kyllinger årligt .
I løbet af det seneste årti har selskabet bl .a . gennemført 

opkøb indenfor fjerkræ, foder, svin og fisk på bl .a . asiati-
ske og europæiske markeder .

Wen’s Food Group, der er den næststørste producent 
af fjerkræ og svin i Kina, har konsolideret 170 virksom-
heder, som omfatter 35 .000 familiebedrifter over hele 
landet . I de seneste år har selskabet ud over fjerkræpro-
duktion investeret betydeligt i svineproduktion .

Indien
Indien forventes at klatre op på den globale 
økonomiske rangering for at blive den tredje-

største økonomi . Indiens fjerkræproduktion forventes 
at vokse fra sidste års 4,2 mio . tons til 7,11 mio . tons 
i 2025 . Forbruget pr indbygger vil stige fra 1,74 kg til 
2,06 kg i samme periode .

Nøglevirksomheder at holde øje med
Suguna Foods, der er Indiens førende fjerkræproducent, 
arbejder med mere end 23 .000 kontraktbedrifter på 
tværs af 16 stater . Virksomheden er aktiv indenfor slag-
tekyllinge- og ægproduktion, og den slagter og forarbej-
der årligt 12 .000 tons kyllingekød .
Sugana Foods eksporterer allerede til flere lande i Mel-
lemøsten og Japan . Virksomheden, der tidligere var 
kendt som Suguna Poultry Farms Limited, er i stigende 
grad diversificeret, og den har i de senere år bredt sig til 
mejeriproduktion, dyrefoder, soja og foderfabrikker .

Amrit Group er en samling af seks virksomheder med 
fokus på produktion af fjerkrækød, æg og husdyrfoder, 
der tilsammen danner Indiens næststørste fjerkræpro-
ducent .
Som sin konkurrent Suguna har Amrit også spredt sine 
interesser .
I 2014 gik de ind i avlsleddet med æglæggere, og de er 
også blevet aktive i de frosne grøntsager og på mejeri-
markeder .

Japan
Japan forventes at få en lavere vækst end de 
fleste af sine naboer og at falde fra den tredje til 

den fjerde største økonomi . Produktionen af   fjerkrækød 
forventes at vokse fra 1,38 mio . tons i 2016 til 1,43 mio . 
tons, mens forbruget vil stige fra 13,38 kg pr . person til 
14,27 kg .

 ›››
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Nøglevirksomheder at holde øje med
Mitsubishi Corp . er Japans største slagtekyllingsprodu-
cent .
Mitsubishis store og forskelligartede bedrifter omfatter 
foder- og konsumægproducenten Nosan Corp . samt 

Yonekyu Corp, der producerer kød- og forarbejdede 
fødevarer, og som blev et datterselskab i 2013 . Mitsu-
bishi opererer på tværs af forskellige markeder og plan-
lægger i 2017 at øge sin slagtekapacitet i det Beijing 
baserede joint venture selskab COFCO til en kapacitet 

på 300 mio . kyllinger om året .

Nippon White Farm, der er Japans 
næststørste fjerkræproducent, er en 
del af Nippon Ham Groups ferske 
kødafdeling . Selskabet driver 78 går-
de, fire slagterier og forarbejdningsan-
læg samt fire rugerier . Virksomheden 
formodes at producere 360 .000 
tons slagtekyllinger årligt og have en 
markedsandel på 26 % af det lokale 
marked .

Indonesien
Indonesien forventes at 
være verdens 13 . største 

økonomi inden 2030 . I 2016 vurderes 
landet at have produceret 1,64 mio . 
tons fjerkrækød, og det forventes at 
stige til 1,91 mio . tons i midten af   det 
næste årti . Forbruget af fjerkrækød pr . 
indbygger forventes også at stige fra 
7,12 kg til 7,77 kg .

Nøglevirksomheder at holde 
øje med
CP Indonesien, eller PT Charoen Pok-
phand Indonesien Tbk, er den største 
slagtekyllingsproducent i Indonesien 
og en del af det thailandske konglo-
merat Charoen Pokphand Group . Virk-
somheden slagter omkring 80 mio . 
slagtekyllinger om året .
Virksomheden kontrollerer 66 % af 
det nationale marked for forarbejdet 
kylling . Det har også 35 % af marke-
det for daggamle kyllinger . Udover at 
være markedsleder for slagtekyllings 
er CP Indonesia også landets største 
producent af slagtekyllingefoder .
Japfa Comfeed, der er et dattersel-
skab af Singapore-baserede Japfa 
Ltd ., er Indonesiens næststørste 
fjerkræproducent , som slagter ca . 
37 mio . dyr, og selskabet er en vigtig 
integreret fødevarevirksomhed .
Virksomheden har en markedsandel 
på 22 % af daggamle kyllinger og ud 
over fjerkræavl og forarbejdning er de 

De største slagtekyllingeproducenter fra de største økonomier i Asien .

Den forventede udvikling i produktionen af fjerkrækød fra 2016-2025 i de  

største økonomier i Asien .

Den forventede udvikling i forbruget af fjerkrækød pr indbygger fra 2016-2025  

i de største økonomier i Asien .
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også aktive i dyrefoderproduktion og akvakultur . I 2016 
overtog det amerikanske private equity- og ejendomsin-
vesteringsselskabet KKR & Co . L .P . en andel på 10 % i 
selskabet .

Sydkorea
Sydkorea forventes at være den 15 . største 
økonomi i verden inden 2030 . Sidste år produ-

cerede det 792 .000 tons fjerkrækød, mens forbruget pr . 
indbygger lå på 14,42 kg . Disse tal forventes at stige til 
henholdsvis 1,02 mio . tons og 16,15 kg .

Nøglevirksomheder at holde øje med
Harim Group, Sydkoreas største fjerkræproducent, teg-
ner sig for lidt mindre end en tredjedel af det fjerkrækød, 
der sælges i landet, og sælger ferske og frosne produk-

ter . Udover at operere på sit hjemmemarked har selska-
bet også et datterselskab i USA
Selskabets moderselskab har for nylig tilføjet shipping- 
og kornhandel til sine aktiviteter samt øget sin foderaf-
deling .

Easy Bio, der primært er en fodertilsætningsvirksomhed, 
er nummer 2 blandt Sydkoreas fjerkræproducenter, og 
de har investeret i fem fjerkrævirksomheder siden årtu-
sindskiftet: Maniker, SungHwa Food, DM Food, M & M 
og Jayeonilga .
Virksomheden har foretaget flere opkøb i foder- og 
landbrugssektoren og er aktiv på flere andre asiatiske 
markeder .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

EU fjerner fugleinfluenza-relaterede 
restriktioner mod Ukraine
EU har annulleret forbuddet mod import af fjerkræpro-
dukter fra Ukraine, som trådte i kraft i 2016 som følge af 
udbruddet af højpatogen fugleinfluenza . Kun få restrikti-
oner vedrørende visse bestemte områder forbliver i kraft, 
har landets fødevaresikkerhed rapporteret .
På vegne af den statslige tjeneste i Ukraine for fødeva-
resikkerhed og forbrugerbeskyttelse Gosvetphitosluzba, 
hævdede Boris Kobal, lederen af fødevarekvalitetsafde-
lingen, at det sidste fugleinfluenza udbrud i Ukraine blev 
registreret tilbage i februar . Dette tilskrives Gosvetphi-
tosluzba’s effektivitet . Han advarede imidlertid om, at 
landet stadig står over for trusler for nye udbrud, primært 
på grund af de vilde fugles migrering som kommer ind i 
Ukraine ’fra øst, vest, nord og syd i forår og efterår’ .
Nøgleopgaven for de veterinær myndigheder i dag er at 
diagnosticere og rettidigt identificere kilderne til fuglein-
fluenzas, siger Kobal og tilføjer, at situationen omkring 
sygdommen generelt er under fuld kontrol .
Oleg Bahmatuyk, ejer af landets største ægproducent 
Avangard, sagde i et interview til det lokale medie Inter-
fax-Ukraine, at fugleinfluenzaen har ødelagt landets 
ægeksport i 2017 og til sidst ført til et kraftigt fald i pri-
serne . Han anslog, at den gennemsnitlige detailpris for ti 
æg i Ukraine i dag er 6 UAH (ca . 150 kr .), mens produk-
tionsomkostningerne er 14 UAH (ca . 3,53 kr .) .
Bahmatuyk sagde, at Ukraine på grund af fugleinfluenza 
nu skal eksportere æg til 10-11 $ (ca 66,40-73,00 kr .) 

pr . kasse (360 æg), og han siger, at dette er ’elendige 
priser’ og tilføjede, at landets ægproducenter i gennem-
snit eksporter til det internationale marked til priser, der 
er 30 % lavere i forhold til andre leverandører .
Han sagde, at ægproducenter i Ukraine kom igennem 
påskeferien med markedspriser, der var under balance-
punktet, hvilket tyder på, at sæsonen med lave priser i 
Ukraine vil vare mindst indtil oktober 2017 .
Bahmatuyk udtrykte håb om, at Israel og Irak snart vil 
fjerne fugleinfluenzarelaterede restriktioner mod fjer-
kræimport fra Ukraine . Han sagde imidlertid, at disse 
lande ’ikke kan spise mange’ ukrainske æg, så selv om 
handelsrestriktioner ville blive fjernet, vil det ikke give stor 
støtte til branchen .
Dataene fra statens skattemyndighedstjeneste tyder dog 
på, at fugleinfluenza ikke har skadet eksporten af ukra-
insk fjerkrækød, og ukrainske producenter eksporterede 
i perioden fra januar til maj 95 .850 tons fjerkrækød til en 
værdi af 124,1 mio . $ (næsten 824 mio . kr .), hvilket skyl-
des både øgede mængder og en højere værdi .
MHP, der tidligere var Ukraines største fjerkrækød-
producent og eksportør, afslørede planer om at øge 
volumenet af udenlandsk salg fra 190 .000 tons i 2016 
til ca . 209 .000 tons i 2017 eller med 10 % . Imidlertid 
eksporterede virksomheden allerede i første kvartal 2017 
49 .150 tons fjerkrækød, hvilket er en stigning på næsten 
60 % i forhold til samme periode i 2016 . 

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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NORDISK LEDERMØDE  
I DEN SVENSKE SKÆRGÅRD

Af chefkonsulent Mie Nielsen Blom, 

Landbrug & Fødevarer

I slutningen af maj måned 
mødtes de nordiske 

repræsentanter for både æg-og 
slagtefjerkræsektoren sædvanen tro for at plan-
lægge den årlige kongres ”Nordic Poultry Confe-
rence”, samt for at drøfte aktuelle emmer og pro-
blemstillinger i brancherne i de enkelte lande. 

Repræsentanterne der deltager i disse møder er både 
folkevalgte, ledere af brancheorganisationerne i de 
enkelte lande, samt konsulenter og dyrlæger .  Det årlige 
nordiske ledermøde, der altid afholdes i maj, foregår 
altid i det land, der skal afholde kongressen samme år . 
Og i år var det Sveriges tur . Det nordiske møde blev 
derfor i år afholdt i den svenske skærgård lige ud for 
Gøteborg . Som vanligt var der både repræsentanter 
fra Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark med til 
mødet . Fra Danmark deltog Jørgen Nyberg Larsen og 
Mie Nielsen Blom . 

Nordic Poultry Conference 2017
Den første halve dags møde gik med planlægning og 
input til dette års Nordic Poultry Conference, der afhol-
des fra den 7 . -9 . november 2017 i Malmø . De første 
annonceringer om dette vil være at finde i de kommende 
udgaver af dette blad . Denne års kongres vil have stort 
fokus på Aviær Influenza grundet hele den situation, som 
hele Europa har været berørt af det seneste halve år, 
men også trends og fremtidsperspektivering har en stor 
rolle . Forskere fra hele Norden og enkelte uden for Nor-
den, kommer til at bidrage til programmet .

Aktuelle sager
Den anden dags møde omhandlede drøftelse af aktuelle 
sager . Her blev områder som udbruddene af Aviær Influ-
enza, dyrevelfærdsorganisationernes arbejde og aktion 
i de enkelte lande, burægsproduktionens udvikling/
afvikling, marketingsregler for frilandsproduktionen hos 
æglæggere (12 ugers reglen ved udbrudssituationer), 
energi/miljø projekter drøftet intenst . 
Selvom vi alle er tæt forankret i Norden så er det alli-
gevel forbavsende så stor forskel der er på en række 
parametre landene imellem . Men inden for alle områder 
kan vi lære af hinanden . Nogle lande er længere end 
andre og de erfaringer, vi sammen skaber og agerer på, 
skaber større fremdrift for alle landene tilsammen . Dette 
viste sig særskilt i afslutningen på mødet, hvor der var 
arrangeret et møde med avlsfirmaet Cobb . Når vi sidder 
repræsentanter fra 5 lande samlet og forlanger et fortsat 
godt og solidt dyremateriale, forsvarligt produceret i avls-
leddet, så vi kan få nogle gode og sunde slagtekyllinger 
med en optimal produktionsfaktor, og så giver det større 
gennemslagskraft, end hvis vi bare sidder fra et lille land . 

Næste møde
Det næste nordiske møde afholdes den 7 . november 
2017 i Malmø .

Deltagerne i det nordiske ledermøde ved Göteborg .
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DANHATCH’S PRODUCENTTUR TIL POLEN  
JUNI 2017 

Af Thomas Andersen,  

Markedschef DanHatch Denmark A/S 

Onsdag den 7. juni var der afgang 
i turistbus fra Danmark til Polen. 
I bussen var der 45 slagtekyllin-

geproducenter og medhjælpere. DanHatch A/S 
havde inviteret interesserede kunder med på en 
3-dages tur til Polen. Formålet var at komme ned 
og besøge hhv. opdræts-, rugeægs-, rugeri- og 
slagtekyllingeproduktion. Ligeledes blev der tid til 
et besøg hos CM Agropol, som er et planteavls-
brug på godt 4000 ha. ejet af Bregentved Gods. 

Sent onsdag aften ankom vi til Hotel Baranowski i Slu-
bice, som ligger tæt på den tysk-polske grænse . Her 
blev alle indlogeret og fik en god nats søvn, inden vi 
tidligt næste morgen d . 8 . juni mødtes til en god polsk 
morgenmad og begav os ud mod vores første besøg i 
Polen . 

DanHatch Poland
Vi gjorde et kort ophold ved rugeriet, hvor Thomas Holm 
Jensen, som er Export Manager ved DanHatch A/S, 
stødte til . Thomas havde planlagt de besøg, vi skulle på, 
og han var således vores guide de næste dage . Efter en 
kort køretur lidt syd for rugeriet i Stary Widzim, ankom 
vi til opdrætsfarmen Solec Nowy . Farmen stod klar til 
brug i 2015, og den har en kapacitet på 54 .000 høner + 
haner, hvilket svarer til i alt ca . 60 .000 indsatte daggam-
le forældredyr . Kyllingerne leveres fra Aviagen i Sverige 
eller Danmark/Tyskland . Dyrene er på denne farm, 
fra de indsættes som daggamle, til de er 19-20 uger, 
hvorefter de flyttes videre til en rugeægsfarm . Thomas 
fortalte om farmens opbygning, vaccinationsprogrammer 
og meget andet . På dette anlæg produceres der 2,2 
hold/år . 
Efter besøget på Solec Nowy kørte vi tilbage til rugeriet 
i Stary Widzim, hvor direktøren for DanHatch Poland, 
Pawel Rembacz, stødte til . Pawel fortalte om DanHatch 
Poland og generelt om fjerkræindustrien i Polen . Her var 
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der også lige tid til at få en sandwich og en kop kaffe, 
inden vi igen sad i bussen på vej videre til næste mål, 
som var rugeægsfarmen Jablonna .

Rugeægsfarm
Jablonna stod færdig i 2016 og er i alt 7 .200 kvadrat-
meter . Der er på anlægget en kapacitet på 51 .000 høner 
+ 8 % haner . På farmen er der 4 faste medarbejdere, 
og der køres 1,1 hold/år med en rotationshastighed på 
ca . 48 uger .

Slagtekyllingefarm
Efter besøget på rugeægsfarmen steg vi alle på bussen 
igen og kørte ud til dagens sidste besøg . Her ventede 
en af DanHatch Polands kunder ved navn Roman Wojt-
kowiak . Vi havde i mellemtiden også fået følgeskab af 

vores polske slagtekyllingekonsulent, Tomasz Krzysztos-
zek, som fungerede som tolk, så vi kunne stille Roman 
en masse gode spørgsmål . Spørgelysten var stor, og 
deltagerne fik en fin forståelse for, hvordan hverdagen er 
for en polsk slagtekyllingeproducent og hvilke vilkår, de 
arbejder under både mht . fjerkræsygdomme, foderpriser, 
notering og meget andet . Vi var naturligvis rundt på far-
men og danne os et indtryk af staldene og det inventar, 
der var derinde . Det var en meget præsentabel ejendom, 
og man fik et klart indtryk af, at der var en stolthed 
omkring det, man arbejdede med . 
Da vi forlod Roman gik turen nordpå, hvor vi skulle fin-
de næste hotel . Hotel Gromada lå i byen Pila og kort 
efter indlogering, mødtes vi alle i baren og fik en lille 
forfriskning, inden vi skulle spise aftensmad . Efter en fin 
middag var der samling i baren, hvor vi rigtigt fik tid til 

Thomas Holm forklarer om produktionerne i Polen .

Opdrætsfarmen Solec Nowy .Opdrættet kunne studeres via et vindue i forrummet .
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at fordøje dagens mange indtryk sammen med en kølig 
forfriskning . 

Planteavl og slagtekyllingeproduktion
Fredag morgen var der afgang med bussen kl . 07 .30 og 
kursen blev sat mod Gmina Szydlowo, hvor vi besøgte 
familien Mikalski . Familien Mikalski havde efter murens 
fald opkøbt nogle tidligere statslandbrug og drev en 
planteavl på små 4 .000 hektar . Afgrøderne var raps, 
hvede, majs og roer . På et tidspunkt blev familien 
interesseret i at få noget animalsk produktion, i første 
omgang pga . gødningen, og valget faldt på slagtekyl-
linger . I dag har de opstartet en slagtekyllingeproduk-
tion på 3 ejendomme med en årlig produktion af ca . 
7 .000 .000 millioner kyllinger . Det produktionsanlæg vi 
var ude at se fremstod som et meget flot og funktionelt 
produktionsapparat, hvor der ikke var gået på kompromis 
med noget . Valget af inventar var bestemt også truffet 
ud fra kvalitet frem for pris . Hos de moderne slagtekyl-

lingeproducenter i Polen er der en forståelse for vigtig-
heden af at nedbringe forbruget af antibiotika, og de er 
meget bevidste om valg af samarbejdspartnere såvel 
på foder som rugeri for at nå deres mål . På den farm 
vi besøgte, havde de således i år til dato kun behandlet 
1 hus i 4 dage for en coliinfektion, og der produceres 
årligt 3 .600 .000 på dette anlæg . På farmen havde man 
hele tiden 3 forskellige foderleverandører, så man kunne 
følge udviklingen ved de forskellige foderstoffer . Vi blev 
vist rundt af farmens bestyrer og hans medhjælper, som 
begge var meget dedikerede til det, de havde med at 
gøre . 

CM Agropol
Nu var tiden ved at løbe lidt fra os, men det er svært at 
forcere et spændende besøg, så vi måtte ringe til sidste 
stoppested og meddele, at vi var noget forsinket . Dette 
gjorde heldigvis ikke spor, og vi blev derfor budt varmt 
velkommen hos CM Agropol af Torben Bøgh, som er 

Polsk slagtekyllingefarm .

Slagtekyllingestalde hos familien Mikalski .

En lille forfriskning inden middagen på hotellet i Pila .
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Nogle af de store maskiner hos CM Agropol .

Gruppebillede fra turen til Polen .

CM Agros lagerfaciliteter .

direktør på stedet . Torben er bosat og gift i Polen, og 
han er den eneste dansker på stedet . CM Agro er et 
planteavlsbrug ejet af Bregentved Gods . De driver i dag 
godt 4 .000 hektar med alsidig planteavl . Derudover ejer 
de 1 .700 hektar, som indtil videre er lejet ud . Jorden er 
beliggende i det nordvestlige Polen, hvor regnmængden 
er noget større end i det centrale Polen, hvilket gør det 
muligt at have en fornuftig avl . Torben fortalte utroligt 
levende om opbygningen af forretningen dernede og 
deres motivation for at udvide den danske forretning 
med en afdeling i Polen . Vi begyndte besøget dernede, 
hvor de har alle deres maskiner, og man må nok sige, at 
vi, der bare har lidt diesel i blodet, fik set nogle maskiner, 
der var noget vildere end dem, vi ser til daglig . Dernæst 

kørte vi op til CM Agros lagerfaciliteter, hvor de tog 
afgrøder ind i høst . De var i stand til både at lagre deres 
egne, men også opkøbe fra andre i området . Alle afgrø-
derne afsatte de selv direkte til foderstofferne . I forbin-
delse med lageret var der et certificeret laboratorie, hvor 
de kunne undersøge for stort set alt . Det var et utroligt 
interessant besøg, som lige satte prikken over i’ét, inden 
vi igen skulle vende næsen mod Danmark, hvor vi var 
tilbage sent fredag aften/nat . 

Tak til deltagerne
DanHatch Denmark A/S vil gerne takke alle deltagere 
for en på alle måder rigtig god tur . Vi håber, at I hver 
især har fået nogle brugbare indtryk med hjem .
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STIGENDE OVERPRODUKTION  
OG FUGLEINFLUENZA BEKYMRER  
DEN RUSSISKE FJERKRÆBRANCHE

Af Vladislav Vorotnikov, Poultry World

Ved udgangen af   2016 blev 
fjerkræbranchen i Rusland 

rystet af flere store udbrud af fugle-
influenza, som tvang producenter-

ne til at slå hundredtusindvis af fugle ned. Og man 
frygtede en storstilet epidemi, som lignede den, 
der fandt sted i 2006, og som gav fjerkræbranchen 
enorme tab. Dog kunne konsekvenser denne gang 
være langt mere alvorlige, fordi fugleinfluenzaen 
vendte tilbage til landet netop på det tidspunkt, 
hvor branchen stoppede sin 10-årige vækst.

I slutningen af   november udstedte det russiske konsu-
lentbureau SovEcon en rapport, der viste, at landets 
fjerkræbranche i tredje kvartal af 2016 for første gang 
i et årti havde nulvækst . Ifølge analytikere står fjerkræ-
producenter over for faldende indtægter på grund af 
negative markedskonjunkturer . Gennem de seneste års 
har der været en stigning i produktionsomkostningerne, 
mens engrospriserne faldt, forklarede SovEcon . Denne 
rapport har fået markedseksperter til at pege på, at 
fjerkræbranchen i Rusland er på vej ind i en periode med 
stagnation eller endda krise .
 
Adm. direktør i Cherkizovo: Pres fra 
overproduktion af fjerkrækød bliver værre

I et interview til Company Business 
Daily i midten af   juni 2016 hævdede 
Sergey Mikhailov, adm . direktør for 
Ruslands største kødproducent, land-
brugsholdingselskabet Cherkizovo, at 
landets fjerkræbranche har lidt under 

en overproduktionskrise i 2 år . Han bemærkede, at i 
henhold til Cherkizovos skøn er overproduktionen af kyl-
lingekød på hjemmemarkedet på mellem 300 - 500 .000 
tons om året, og indtil midten af   2017 vil produktionen 
vokse med yderligere 200 .000 tons .
Han sagde, at presset fra overproduktionen er blevet 
værre, så branchen ikke længere er i balance, men 
allerede nu producerer med tab . I Rusland er 70 % af 
produktionsomkostningerne afhænger af hård valuta på 
grund af behovet for at importere fodertilsætningsstof-
fer, forblandinger og mineraler . Devalueringen af   rublen i 
2014 øgede på den ene side omkostningerne og på den 

anden side reducerede priserne, mens eksportkanalerne 
forblev lukkede . I denne situation vil det være klogt for 
myndighederne at afvise eventuelle statslige program-
mer i forhold til støtte af nye projekter, sagde Mikhailov, 
som det er i øjeblikket, har virksomheden ingen idé om, 
hvad de skal gøre med overskuddet af fjerkrækød .

Efterspørgslen af fjerkræ falder med 10 %
Det russiske landbrugsministerium støtter estimaterne 
fra Cherkizovo . I en rapport offentliggjort i slutningen af   
december forventede ministeriets husdyrsafdeling, at 
produktionen af   fjerkrækød i Rusland i 2016 vil nå op på 
4,7 mio . tons, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til 
året før . Dette vil være den mindste stigning i det sene-
ste årti .
Fra 2012-2015 steg efterspørgslen efter fjerkrækød 
i Rusland fra 2,55 mio . tons til 4,50 mio . tons, hvilket 
styrker produktionen, siger det russiske statistiske kon-
tor (Rosstat) . Men i denne periode har efterspørgsel 
efter fjerkrækød været stigende med 13-15 % om året, 
mens der i 2016 var et faldende tempoet i væksten, som 
blev reduceret til 3 % ifølge det russiske landbrugsmini-
sterium og 5 % ifølge Rosstat . Hertil kommer, at Rus-
land stadig importerer næsten 200 .000 tons fjerkrækød 
om året, siger Rosstat .
Ifølge en rapport fra Russian Institute of Agricultural 
Market Studies (ICAR), som blev lagt ud på deres 
hjemmeside i slutningen af   december, tvang overpro-
duktionssituationen i 2016 flere af de store fjerkræpro-
ducerende regioner til at skære ned på produktionen . 
I Belgorod-regionen blev produktionen reduceret med 
3 %, og i Leningrad med 1%, i Krasnodar med 5 % 
og i republikken Mari El med 18 %, siger ICAR . Ifølge 
analytikere kunne denne strategiske beslutning om at 
reducere produktionen sammenlignes med OPEC’s kon-
sensus om produktionsnedskæringer i november 2016 i 
et forsøg på at få de globale oliepriser til at stige .
Men den aktuelle krise resulterede i, at det industrielle 
fjerkræproduktion simpelthen forsvinder i nogle regioner, 
herunder i republikken Adygea, Astrakhan Oblast, repu-
blikken Karelia, republikken Nordossetien-Alania, Ark-
hangelsk regionen og Kirov regionen, indikerer ICAR .

Branchen er på udkig efter de nye muligheder
på hjemmemarkedet
Den stedfortrædende landbrugsminister Djambulat 
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Hatuov, sagde, at i 2017-2018 forventes produktionen 
af   fjerkrækød at vokse med yderligere 490 .000 tons i 
forhold til 2016 . Siden 2014 har hans afdeling registre-
ret næsten 5 .800 investeringsprojekter til produktion af 
fjerkræ-, svine- og oksekød, der involverer en samlede 
investering på 277 mia . rubler (ca . 31,9 mia . kr .) . De fle-
ste af disse projekter er planlagt til at komme i produkti-
on i de kommende 2 år .
Ifølge markedseksperter, vil den nye kapacitet ikke nød-
vendigvis betyde en stigning i det allerede eksisterende 
overproduktionsproblem, da en lavere overskudsmargin 
vil tvinge ineffektive landmænd til at lukke deres virk-

somheder . Albert Davleev, præsi-
dent for konsulentbureauet Agrifood 
Strategier, fortalte Poultry World, at 
bygningen af   nye produktions- og for-
arbejdningsanlæg efter hans mening 
ikke dramatisk vil ændre balancen på 

det russiske marked for fjerkrækød, hvilket primært skyl-
des, at mange andre fjerkrævirksomheder vil gå konkurs 
eller af forskellige årsager reducere deres produktion .
”Ved udgangen af   tredje kvartal i 2016 var rentabiliteten 
af   de fleste russiske fjerkræbesætninger tæt på nul, 
og nogle store integrationer som Akashevo stod endda 
overfor konkurs . Mangel på driftskapital, høje foderom-
kostninger, gamle produktionsanlæg, manglende evne 
til korrekt håndtering af flokkenes sundhed, dårlig mar-
kedsføring og forsinkelser i statens støtteudbetalinger 
underminerede økonomien hos mange slagtekyllinge-, 
æg- og kalkunproducenter i Rusland, hvilket åbner 
mulighederne for nye aktører” sagde Davleev .

Muligheder for dem, der producerer
fjerkrækød effektivt

Sergei Yushin, formand for Russian 
National Meat Association, deler Dav-
leev synspunkter og fortalte Poultry 
World, at der ud over den mulige stig-
ning i den indenlandske efterspørgsel, 
reduceret import og stigende eksport, 

så betragtes udskiftning af ineffektive producenter som 

den vigtigste mulighed for effektive producenter . ”Der er 
helt klart muligheder for dem, der producerer fjerkrækød 
effektivt og sikkert, og for dem, som følger de vigtigste 
forbrugertrends . Det drejer sig om at erstatte dårlige 
kvalitetsprodukter, som der stadig er rigeligt af i Rus-
land . Hvis du besøger butikker i nogle af de fjerntliggen-
de regioner i Rusland, kan man ofte se fjerkrækød, der 
ser helt uinteressant ud . Dette er en intern konkurrence 
i branchen . Det vil ikke tilføje nye mængder til markedet, 
men vil betyde, at de ikke konkurrencedygtige produ-
center vil blive skubbet ud” sagde Yushin .

Den russiske forbruger af fjerkrækød
Samtidig, ser Yushin den mulige genopretning af købe-
kraften hos   den russiske befolkning, hvilket kan resulte-
re i en yderligere stigning i efterspørgslen . Davleev, der 
også støtter også denne holdning, siger, at stigningen 
i   købekraften hos   russiske borgere vil få efterspørgsel 
efter fjerkrækød til at stige, ligesom udviklingen af net-
værk i detailleddet er en anden faktor, der kan bidrage til 
en forbedring af afsætningen .
”På trods af en reduktion af fjerkræproduktionen i 2016 
er det russiske marked for fjerkrækød stadig langt 
fra mættet . Det årlige fjerkræ forbrug per indbygger i 
Rusland er kun på lidt over 30 kg pr indbygger” sagde 
Davleev, 
”Moderne detailkæder breder sig nu dybt ind i landdi-
strikterne og de mest afsidesliggende regioner af Rus-
land, og det vil bidrage til at øge forbruget af fjerkrækød 
ved at markedsføre fersk kølet fjerkrækød . Men den 
vigtigste årsag til væksten vil være en enorm konkurren-
cefordel i forhold til prisen på fjerkrækød, der viser sig 
at være den økonomiske kritiske faktor for forbrugernes 
valg i alle lande, især i ’hårde’ tider, som Rusland har 
stået over for de sidste 2 år” tilføjede Davleev . 

Uforudsigelige konsekvenser af fugleinfluenza
Dog kan enhver potentiel vækst i den indenlandske 
efterspørgsel, samt i eksporten blive ødelagt af en ny 
epidemi af en fugleinfluenza i landet . Den 30 . december 
blev et stort udbrud opdaget på et af produktionssteder-
ne hos Ruslands største kalkunproducent - landbrugs-
bedriften Eurodon . Flere dage tidligere ramte et andet 
udbrud af fugleinfluenza en kyllingefarm i Astrakhan, 
hvilket næsten ødelagde hele fjerkræbranchen i regio-
nen .

Fugleinfluenza har ramt kalkunbranchen,
og der forventes en mangelsituation 
Olga Grekova, pressemedarbejder i Eurodon, fortalte 
Poultry World, at selskabet måtte slå 160 .000 kalkun 
ned som følge af udbruddet for at forhindre yderligere 
spredning af sygdommen . Farmen, hvor udbruddet ram-
te, ligger 200 km væk fra virksomhedens andefarme . ›››

 Russisk fjerkræslagteri .



54  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2017

 Imidlertid er muligheden for, at virus spredes til disse 
farme, udelukket, hævder Grekova . Virksomhedens ejer, 
Vadim Vaneev, har ifølge Grekova, lidt ’enorme tab’ på 
grund af udbruddet, men der er truffet alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte branchen, markedet og 
den endelige forbruger . Trods dette vil Ruslands kalkun-
marked sandsynligvis stå over for en mangelsituation i 
mindst de første 4 måneder af 2017, sagde Grekova . 

Anvendelse fugleinfluenza som 
konkurrenceparameter
Hverken Eurodon, eller de russiske veterinære myndig-
heder, Rosselhoznadzor, sagde hvilken virus, der var tale 
om . De sagde kun, at virusset ikke udgjorde nogen fare 
for mennesker . 
Det er også værd at bemærke, at Eurodon indledte en 
undersøgelse af, om de smittede flokke kunne være 
blevet smittet med vilje, og de sagde, at fugleinfluen-
za i den moderne verden kan være et af værktøjerne 
i en kamp om markeder . I løbet af de sidste mange år 
har Eurodon arbejdet på at eksportere kalkunkød, og 
Grekova har ikke afsløret, hvordan disse udbrud kunne 
påvirke selskabets potentielle eksport eller den russiske 
fjerkræbranche generelt . 
En ny epidemi af fugleinfluenza kunne virkelig have en 
alvorlig indvirkning på branchen, ikke blot ved at under-
minere et eventuelt eksportpotentiale, men også ved at 
ødelægge den indenlandske efterspørgsel . Ifølge Yushin 
har markedsdeltagerne allerede oplevet sådanne begi-
venheder i 2006, hvor flere medier piskede en stemning 
af hysteri op omkring fugleinfluenzaepidemien, hvilket 
resulterede i, at en masse af forbrugere afholdt sig fra 
at købe fjerkrækød . Hertil kommer, at et udbrud af fug-
leinfluenza giver åbenlyse forhindringer for fjerkræpro-
ducenterne med hensyn til åbningen af de   udenlandske 
markeder . 
 ”Alle i verden vil gerne være beskyttet mod fuglein-
fluenza . Så nu befinder vi os i en situation, hvor det vil 
være svært at øge eksporten mærkbart . Vi håber også 

at kunne lokalisere problemet og undgå den situation, vi 
var vidne til for 10 år siden, da efterspørgslen og forbru-
get af fjerkrækød faldt . I nogle europæiske lande faldt 
forbruget f .eks . med næsten 50 % på det tidspunkt . Vi 
mener imidlertid, at den gennemsnitlige russiske forbru-
ger nu er mere veluddannet, og at fugleinfluenza ikke for 
alvor vil påvirke branchen, samt at tilsynsmyndighederne 
ikke vil tillade potentielt farlige produkter på markedet” 
sagde Yushin .

Fugleinfluenza giver udfordringer for handelen 
med fjerkrækød
”Den højpatogene fugleinfluenza, der har forårsaget en 
lang række udbrud over hele den sydlige del af landet 
siden sidste efterår, er blevet en stor udfordring for den 
russiske eksport af fjerkrækød og har bogstaveligt talt 
lukket eksportmarkeder for de russiske producenter af 
slagtekyllinger, kalkuner, ænder og vagtler . Bølgen af 
udbrud af   højpatogen fugleinfluenza, som fandt sted 
over hele landet i 2005-2006, var den første lektion, 
men det ser ud til, at ’fugleinfluenzasæsonen’ 2016-
2017 vil være vanskeligere at håndtere og sværere at 
inddæmme på grund af den meget højere tæthed af 
flokke, som et resultat af en tredobling af produktionen i 
det sidste årti” sagde Davleev .
”Officiel regionalisering og kompartmentering med hen-
blik på fugleinfluenza er ikke på plads endnu, da alle res-
sourcerne i de russiske føderale veterinære tjenester har 
haft meget travlt med bekæmpelse af   afrikansk svine-
pest og andre dyresygdomme, som har været forfærde-
lige på de indenlandske svinekød- og oksekødssektorer 
i de sidste 5 år . Situationen forværres af den manglende 
evne mange lokale (regionale) veterinære tjenester har i 
forhold til at kontrole sundhedstilstanden i hobbyflokke 
og til nøje at stille krav om biosikkerhedsforanstaltninger 
ved erhvervsmæssige æg- eller fjerkrækødproduktioner” 
tilføjede Davleev .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

Salg af kød i et russisk supermarked .
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Hvorfor landbrugsproducenter skal  
henvende sig på en anden måde til  
forbrugerne 
Fagfolk opfordrer producenter i landbrugsbranchen til at 
tage en mere følelsesmæssig tilgang til deres forhold til 
forbrugerne . Dette er på baggrund af, at The Internati-
onal Food Information Council Foundation (IFIC) frigav 
resultaterne fra deres undersøgelse fra 2017 . Under-
søgelsen blev udarbejdet og gennemført for bedre at 
kunne at informere forbrugere og producenter om land-
brugsbranchen . 
Det var på World Port Expo, at undersøgelsen blev 
diskuteret . Ifølge IFIC’s hjemmeside, fokuserede under-
søgelsen på vigtige spørgsmål som forbrugerforvirring, 
fødevareproduktion, bæredygtighed og fødevaresikker-
hed . 
Fra den 10 . marts til 29 . marts interviewede IFIC 1002 
amerikanere i alderen 18 til 80 år . Det samlede resultat 
stemte overens med teorien om, at amerikanerne hen-
vender sig til deres venner og familie for at høre, hvilket 
fødevarevalg man skal træffe . Dog ser amerikanerne 
diætister og ernæringsfagfolk som de mest pålidelige 
kilder . Opdelingen mellem tillid og afhængighed af kilder 
kan føre til en overflod af modstridende ernæringsmate-
riale . 
Ifølge Tamika Sims, som er ph .d . og direktør for IFIC’s 
fødevareteknologikommunikation, så vil forbrugerne 
hellere informeres om, hvor deres mad kommer fra, og 
hvordan den er transporteret, end i fakta baseret kom-
munikation . Undersøgelsen viste, at Millennials (født fra 
ca . 1980 til omkring år 2000) har mere tillid til viden-
skabelige undersøgelser, sundhedswebsider, bloggere, 
nyheder, ernæringsfagfolk og fitnessfolk på TV/sociale 
medier og fødevarevirksomheder .” 
Mens undersøgelsen konkluderede, at mens 38 % af 
Millennials har det på ovenstående måde, så blev det 
også konkluderet, at 21 % af Baby Boomers (født fra 
midt i 1940’erne til begyndelsen af 1960’erne) var eni-
ge . 
Sims fremhæver, at folk generelt har en tendens til at 
holde sig væk fra ting, som de ikke forstår . Derfor er 
fødevarer mere tiltalende, når de er mærket som ’natur-
lige’ eller antibiotikafrie’, da sådan en etiket kan siges 
at være mere selvforklarende . Hvorimod ’GMO’ er et 

begreb, som mange amerikanere ikke forstår, og derfor 
undgår . 
Kundens alder bestemmer købsvalget .
Justin Ransom, ph .d . og strateg i kundeorienteret for-
syningskæde, beskylder nutidens teknologi for nogle 
af de forvirringer, som forbrugerne har, og det giver 
producenterne nogle udfordringer . Ransom forklarer, at i 
år 2010 havde forbrugerne ikke oplysninger til rådighed 
hele tiden . Men det har ændret sig med smartphonens 
ankomst i dag . I relation til dette påpeger Ransom, og 
citerer Scott Cook: ”Et brand er ikke længere, hvad vi 
fortæller forbrugeren, det er, Det er det, forbrugerne for-
tæller hinanden, det er” . 
Før 2010 ville sælgeren bringe grise eller computere på 
markedet, her havde sælgeren størstedelen af kontrol-
len . Sælgeren gav så mange oplysninger, som de ønske-
de, at forbrugeren skulle vide . Det begrænsede køberen 
i, hvor meget kontrol de havde over købsprocessen . I 
dag er købsprocessen markant anderledes . I dag har 
forbrugerne mulighed for at shoppe på internettet grun-
det de sociale medier og smartphones . 
På grund af forbrugernes forvirring og undersøgelsernes 
resultater, presser Ransom producenterne til at ’stoppe 
med at tale fakta og starte med at snakke om følelser’ . 
Ransom foreslår, at hvis producenterne ændrer deres 
behov for at forklare landbrug, som en lidenskab snarere 
end en videnskabelig faktabaseret forretning, så kan 
Millennials og andre generationer være mere tilbøjelige 
til at åbne sig op og lytte til budskabet .
Carissa Odland fra  Pipestone Veterinary Services, fore-
slog at invitere bloggere og sociale medier entusiaster til 
at interagere på stedet med producenternr . 
"Optræd med integritet og fortæl forbrugerne, hvad du 
laver på farmen, og hvordan du giver grise den bedste 
ekspertpleje vha . data og ved at holde dyrene sunde" 
sagde Odland . Hun tilføjede dertil, at alle landmæmd 
bør finde deres niche for bedre at kunne informere dem, 
der ikke har noget kendskab til branchen . ”Selv hvis det 
kræver, at man tager en pattegris med i skole for at lære 
børnene de grundlæggende ting om dyret, så hjælper 
det .”

WattAgNews .com / Cecilie Krog / jnl
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POLEN PRESSER MARKEDET FOR KALKUNER

Af Margit M . Beck,  

Marktinfo Eier & Geflügel, Bonn

Den europæiske produk-
tion af kalkunkød er kon-

centreret i nogle få lande.
I det seneste årti er Polen blevet en af de største 
producenter.

For 10 år siden blev næsten 70 % af EU-produktionen 
af kalkunkød produceret i Tyskland, Frankrig, Italien og 
Storbritannien . I 2016 er andelen faldet til lidt over 60 
% . I dag er Polen blevet en stor og stadig vigtiger spiller 
på markedet .
Ifølge de nuværende skøn fra polske markedseksperter 
udgjorde den polske produktion af kalkunkød 18 % af 
produktion i EU . Fra 2006 til 2016 steg 
produktionen således med 38 
% til 376 .000 tons, og ale-
ne fra 2015 til 2016 steg 
den polske produktion af 
kalkunkød med 20,5 % .
I 2016 var Polen den næst-
største kalkunproducent i 
EU efter Tyskland . Ifølge 
prognoser fra EU-Kom-
missionen vil der i 2017 
blive produceret 414 .000 
tons kalkunkød i Polen og 400 .000 tons i Tyskland, og 
Polen bliver dermed den største producent af kalkunkød 
i EU . Aktuelle oplysninger fra Polen tyder dog på, at en 
udvidelse af den polske kalkunproduktion i det mindste 
midlertidigt ikke sker helt så hurtigt som forventet .

Levende kalkuner: Stor handel med Tyskland
Ifølge Eurostat eksporterede Polen i 2015 omkring 1,7 
mio . levende kalkuner, næsten udelukkende til Tyskland . 
Men der blev også importeret cirka 1,9 mio . kalkuner, 
hvoraf cirka 950 .000 dyr kom fra Tyskland . Andre stør-
re leverandører var Tjekkiet (460 .000 dyr) og Ungarn 
(330 .000 dyr) . Den benyttede toldkode registrerer alle 
de kalkuner, der vejer mere end 185 gram . De impor-
terede kalkuner vejede i gennemsnit 8,4 kg, mens de 
eksporterede kalkuner i gennemsnit vejede 10,6 kg . En 
opdeling af resultaterne i høner og haner er ikke mulig .
Den tyske udenrigshandelsstatistikken dokumenterer 
den store handel med levende kalkuner mellem Tyskland 
og Polen, og den viser også, at importen fra Polen hav-
de en tocifret vækst i 2016, mens leverancerne til Polen 
havde en tendens til at falde .

Efterspørgslen efter importerede 
kalkunkyllinger var høj
I Polen var der i 2015 kun fem kal-

kunrugerier, der havde en kapacitet 
på 4,7 mio . rugeæg . Tre af rugerierne 

havde en kapacitet på mere 
end 500 .000 æg . I 2015 
blev der udruget 29 mio . 
kalkunæg i Polen . Under 

hensyntagen til de sædvan-
lige tab blev der så leveret omkring 

23 mio . kyllinger fra polske rugerier . Men da indsæt-
ningerne er højere i Polen, har Polen derfor stadig et 
behov for import af kalkunkyllinger . Så næsten 15 mio . 
kyllinger blev ifølge Eurostats importeret i perioden janu-
ar til september 2016, og det var 16 % mere end i de 

Antal kalkunslagtninger i Polen . I Polen blev der udruget færre kalkunkyllinger i slutningen af 2016 .
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første ni måneder i 2015 . Ifølge brancheoplysninger steg 
indsætningerne af   kalkunkyllinger i 2016 til 42,9 mio . 
kyllinger, hvilket var 3,9 % mere end i 2015 . Fra 2014 til 
2015 var der en stigning på hele 17,8 % .
De fleste kyllinger importerer Polen fra Tyskland, i de 
første tre kvartaler af 2016 blev der importeret næsten 9 
mio . Andre vigtige leverandørlande var Østrig og Italien . 
En opdeling mellem alvs- og slagtekalkuner er ikke 
mulig .

Produktionen er stærkt eksportorienteret
Langt vigtigere end den internationale handel med 
levende dyr er den internationale handel med kalkunkød . 
MEG har omregnet de officielle udenrigshandelstal fra 
Eurostat, som er angivet i produktvægt, til slagtevægt . 
Dermed er det muligt at beregne en handelsbalance for 
2015, mens tallene for 2016 endnu ikke er tilgængelige .
Polens relativt lave import af kalkunkød var i 2015 på 
11 .000 tons, mens eksporten var på over 221 .000 
tons . Når man trækker denne mængde fra den polske 
produktion på 306 .000 tons og lægger importen til, så 
er resultatet et samlet forbrug på 96 .000 tons . Med en 
befolkning på 38 mio . i Polen kan forbruget beregnes til 
2,5 kg pr indbygger . Til sammenligning ligger forbruget 
per indbygger i Tyskland på næsten 6 kg, og i EU som 
helhed lå forbruget på omkring 3,9 kg i 2015 .

Ekspansion fortsatte i 2016
Hvis man beregner det samlede forbrug i forhold til pro-
duktionen, så har Polen en selvforsyningsgrad på over 
300 % . Disse tal viser, hvor meget den polske kalkun-
branche er fokuseret på eksport . Den polske kalkunpro-
duktion steg i de første ti måneder af 2016 med 12,9 % 
til 285 .150 tons, og i 2015 steg produktion med 15,3 % . 
Den øgede produktion var primært til eksport .
Dette illustreres af tallene for den polske udenrigshandel . 
I de første tre kvartaler af 2016 eksporterede Polen i alt 
144 .156 tons kalkunkød (inkl . tilberedte produkter) . Det 
var 10,5 % mere end i de første ni måneder af 2015 . 
Kun omkring 1 % af eksporten efter vægt er hele kal-
kunkroppe . Hovedparten af   eksport eller nærmere 54 % 
består af ferske kalkunparteringer, 36 % af eksporten er 
frosne kalkunparteringer og tilberedte produkter bidrager 
med kun 8 % . I den vigtigste produktgruppe, ferske par-
teringer, gik 99 % af eksporten til EU . Det vigtigste mod-
tagerland var Tyskland, som aftager 48 % af den polske 
eksport . Andre betydelige destinationer var Spanien (10 
%), Storbritannien (8 %) og Portugal og Litauen (begge 
3 % .) I kategorien for   frosne kalkunparteringer gik 62 
% eksporten til andre EU-lande, men med 38 %, udgør 
eksporten til tredjelande også en vigtig del . Eksporten 
er fordelt på mange forskellige lande, men eksporten til 
Ukraine tegnede sig for 6 % af mængderne . ›››

Gennemsnitspriserne på den polske eksport til Tyskland . Afregningsprisen til de polske kalkunproducenter .
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Eksportpriserne under pres
Da polske varer ofte sælges til relativt lave priser, når 
man betragter værdien af   råvareeksporten i data fra 
Eurostat, er det klart, at det presser priserne på mar-
kederne i EU . Den gennemsnitlige værdi af udbenet 
kalkunkød til eksport lå i andre EU-lande i gennemsnit af 
de første ni måneder af 2016 på 3,50 € (ca . 26,00 kr .) 
pr kg slagtevægt, hvilket var 0,33 € (ca . 2,45 kr .) lavere 
end i samme periode af 2015 . Ser man kun på eksporten 
til Tyskland i de første ni måneder af 2016 lå priserne i 
gennemsnittet 3,45 € (ca . 25,65 kr .) pr kg, mens de i 
samme periode i 2015 lå på 3,74 € (ca . 27,80 kr .) pr kg .
Lignende tendenser er ved at opstå for eksporten af 
fersk kalkunbryst . I de første ni måneder af 2016 lå de 
polske priser på eksport til andre EU-lande på 3,88 
€ (ca . 28,85 kr .) pr kg slagtevægt, mens de første ni 
måneder af 2015 stadig lå på 4,31 € (ca . 32,05 kr .) pr 
kg slagtevægt . Dette resulterede på det tyske marked, 
især i storforbrugersegmentet, til et stærkt prispres, 
mens der er stabile priser i selvbetjeningssektoren .

Er grænserne for vækst nået?
I 2016 nåede afsætningsmulighederne åbenbart en 
grænse, så priserne kom under pres . Dette afspejler 
også udviklingen i afregningen til producenterne .
I januar 2016 lå afregningen til producenterne, i henhold 
til det polske landbrugsministerium (Minrol) på 5,62 zloty 
(ca . 9,91 kr .) per kg, mens afregningen i december 2016 
lå på kun 4,65 zloty (ca . 8,20 kr .) per kilo levende vægt . 
Omregnet får producenter derfor mellem 1,05-1,28 € 
(ca . 7,81-9,52 kr .) pr kg levende vægt . Det er stadig 
uvist, om disse lave afregningspriser vil få alle producen-
ter til at forsætte produktionen på normalt niveau, eller 
om nogle stopper produktionen . De nye indsætningstal 
tyder under alle omstændigheder på, at udvidelsen af 

produktionen ikke fortsætter, eller i det mindste holder 
pause, for siden september 2016 er der indsat færre 
kyllinger end sidste år . I september 2016 blev der udru-
get 1,87 mio . kalkunkyllinger, hvilket var 14,4 % færre 
end i september 2015, i oktober 2016 blev der udruger 
med 2,06 mio . kalkunkyllinger, hvilket var 7,4 % mindre 
end året før, og i november 2016 blev der udruget 2,10 
millioner kalkunkyllinger, hvilket var et fald på 6,7 % . I 
løbet af de første elleve måneder af 2016 blev der udru-
get 23,92 mio . kalkunkyllinger, hvilket var 1,0 % højere 
end i 2015 . Omfanget af den nuværende nedgang i 
udrugningerne blev opvejet af øget import af kalkunkyllin-
ger, men antallet kan ikke estimeres ud fra tilgængelige 
statistikker .

Fugleinfluenza vanskeligdør eksporten
Ved det aktuelle udbrud af fugleinfluenza i flere euro-
pæiske lande, blev Polen ikke skånet . OIE, registrerede 
i perioden fra den 28 . oktober 2016 til den 12 . januar 
2017 32 udbrud af fugleinfluenza i Polen, blandt dem 
var også nogle erhvervsbesætninger . Dette resulterede 
i eksportsanktioner fra visse tredjelande . Tendenser er 
således, at endnu flere produkter skal afsættes på mar-
kedet i EU .

Konklusion: Yderligere ekspansion stadig uvist
Den polske kalkun produktionen er blevet væsentligt 
udvidet i de senere år . Produkterne er beregnet dels til 
eget forbrug, men hovedparten eksporteres . Det resulte-
rer i et prispres på det europæiske marked .
I Tyskland mærkes det især i storforbrugersegmentet . 
Også i Polen er priserne kommet under pres . Dette kan 
hindre yderligere ekspansion . De seneste udrugningstal 
kunne støtte denne antagelse .

jnl

2 Sisters Food Group vil lukke fjerkræ-
fabrik i Storbritannien
2 Sisters Food Group har bekræftet, at det vil lukke en 
fjerkræfabrik i Smethwick, West Midlands, Storbritanni-
en . Anlægget blev identificeret som et sted for en even-
tuel lukning i april, da virksomheden fortalte, at anlægget 
var aldrende og var årsag til ’væsentlige udfordringer for 
at opfylde de standarder, der kræves af os selv og vores 
kunder’ . Medarbejdernes fagforening har holdt møder 
med selskabet om fabrikkens skæbne . Anlægget, der er 
fra 1996, forventes at lukke den 23 . juni, rapporterer Bir-

mingham Post . Ca . 630 medarbejdere vil blive påvirket . 
Virksomheden siger, at de ville være i stand til at ompla-
cere 290 af de berørte medarbejdere, mens det håber at 
hjælpe de resterende med at finde anden beskæftigelse .  
2 Sisters Food Group er en af Storbritanniens største 
fødevareproducenter og en af de 10 største privatejede i 
Storbritannien . Ifølge WATTAgNet Top Poultry Company 
Database leverer 2 Sisters Food Group ca . en tredjedel 
af alle fjerkræprodukter, der forbruges i Storbritannien .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2017  ·  63

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2017

Hydroxylspormineraler giver tungere  
slagtekroppe sammenlignet med  
slagtekyllinger, der er fodret med  
uorganiske spormineraler
En undersøgelse udført i Spanien viser, at når fugle 
bliver fodret med hydroxylspormineraler, giver det større 
kropsvægt og en højere procentdel brystkød, end når 
slagtekyllinger bliver fodret med uorganiske spormine-
raler . 
I løbet af de sidste 20 år, har der været foretaget talrige 
undersøgelser globalt for at evaluere forskellige former 
for supplerende kobber og zink til slagtekyllinger . Under-
søgelserne har bekræftet, at spormineralerne forbedrer 
slagtekyllingernes kropsvægt, udbytte og kvalitet . Mere 
specifikt har hydroxylspormineraler vist sig at være i 
stand til at forbedre værdien af enhver fugl i forhold til 
uorganiske kilder til spormineraler . 
I 2016 blev der lavet et forsøg på en forsøgsstation i 
Spanien, hvor man sammenlignede brugen af hydroxyl-
spormineraler med uorganiske spormineraler (sulfater) af 
kobber og zink, når de blev fodret på næringsniveau .
Forskere brugte i alt 28 bokse med 44 fugle i hver til 
to behandlinger . I løbet af 35 dage blev begge behand-
lingsgrupper fodret med 80 ppm kopper og zink som 
hydroxylspormineraler –Selko IntelliBond C og Selko 
IntelliBond Z – eller i form af sulfater . Slagtekroppen blev 
vurderet på 2 fugle pr . boks . 
I slutningen af forsøget fandt forskerne numeriske for-
bedringer hos de slagtekyllinger, der var blevet fodret 
med hydroxylspormineralerne og ikke de uorganiske 
stoffer . Fuglene i hydroxylspormineral programmet havde 
en højere levende vægt (7,4 %) og en tungere slagte-
krop (7,7 %) sammenlignet med de slagtekyllinger, der 
havde fået sulfater . Hydroxylspormineralerne bidrog også 
til en øget andel af brystkød (16,1 %), sammenlignet 
med de uorganiske spormineraler . 
Disse data indikerer, at hvis man ændrer spormineraler-
ne fra uorganiske til hydroxyler i slagtekyllingerne foder, 
så kan det forbedre øge slagtekroppens vægt og øge 
udbyttet af brystkød . 

Selko / Cecilie Krog / jnl

Whitsons Culinary Group indgår et løfte 
om slagtekyllinger med GAP 
Whitsons Culinary Group, der er en foodservice virksom-
hed med hovedkontor i Islandia i New York, har lovet, 
at de kun vil forhandle slagtekyllinger, som opdrættes i 
henhold til Global Animal Partnerships (GAP) standarder 
og flydende æg fra alternative høner .
Virksomheden lovede at indkøbe slagtekyllinger ift . 
GAPs standarder inden 2014 og lovede yderligere, at 
indfri løftet om æg fra alternative høner inden 2020 .
Tidligere, har Whitson også lovet at alle deres skalæg, 
skal være fra alternative høner, og når det er muligt, skal 
det være fra frilandshøner . Whitson har også lovet at ind-
købe alt deres svinekød fra leverandører, der ikke bruger 
bokse i drægtighedsstalden, samt fjerkrækød, der skal 
være produceret uden brug af antibiotika, som også bli-
ver anvendt i humanmedicinen . 

GAP’s standarder stiller krav om følgende:
• Brug af slagtekyllingeafstamninger, der videnskabe-

ligt bevist har forbedrede resultater for velfærd
• At give kyllingerne mere plads (maksimal belægnings-

tæthed på 6 lbs/feet2 (ca . 24,1 kg/m2)) og forbedre-
de miljøer, herunder belysning, strøelse og berigelser

• Eliminering af ophængning af levende fugle og bedø-
velse gennem en multistep kontrolleret atmosfære, 
som generelt anses for mere humant, før slagtning

I en pressemeddelse, forklarer Whitson, at de leverer 
foodservice til private og offentlige skoler samt til virk-
somheder og sundhedsklinikker i hele det nordøstlige 
USA .
Fagfolk i fjerkræbranchen kan lære mere om dyreakti-
visters kamp for langsommere voksende slagtekyllinger 
ved ’Chicken Marketing Summit 2017’ . Arrangementet 
vil omfatte et panel af eksperter med erfaring inden for 
emnet, som skal kommunikere med aktivister, kunder og 
forbrugere for at italesætte og diskutere de problemer 
og typer af samtaler, som markedsføringsfolk indenfor 
fjerkræbranchen skal have med både forbrugere og ind-
købere .

WattAgNews .com / Cecilie Krog / jnl
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A&W finansierer forskning af lys til fjerkræ 
i Saskatchewan
Den amerikanske restaurantkæde A&W giver 45 .000 
$ til forskeren, Karen Schwean-Lardner, fra University 
of Saskatchewan til en udvidelse af en dataindsamling i 
efteråret, som omhandler virkningerne af energieffektiv 
LED-belysning på slagtekyllingers velfærd og produkti-
vitet . 
Forskningen vil undersøge, hvilken betydning LED-be-
lysningen har på adfærden, velfærden og sundheden 
af fjerkræ . Glødelampen er blevet udfaset, og man ved 
mindre om velfærd og adfærdsmæssige virkninger af 
LED belysning . Projektets forskningsfokus er at se, om 
lyskilden har effekt på fjerkræets mobilitet, adfærd og 
fysiologiske velfærd . Dette gøres ved, at måle virkningen 
af de forskellige bølgelængder af staldbelysning . 
”Gennem forskningen forsøger vi altid at forbedre føde-
varekvaliteten og fødevareproduktionen, samtidig med, 
at vi forsøger at opretholde højes management- og 
velfærdsstandarder . Et partnerskab som dette giver os 
mulighed for at finde de bæredygtige velfærdsløsninger, 
som vi har brug for til at brødføde en voksende global 
befolkning” påpeger Mary Buhr, dekan på universitetets 
College of Agriculture and Bioresources . 
Schwean-Lardner er globalt førende inden for stald-
belysning til fjerkræ . Hendes arbejde er også kendt 
internationalt, hvor hun har hjulpet med at etablere inter-
nationale standarder for belysning til fjerkræ . Hun har 
været formand for Scientific Committee for the Canadian 
Poultry Code of Practice og medlem af Poultry Code 
Development Committee hos National Farm Animal Care 
Council (NFACC) . NFACC’s Code of Practice sikrer 
troværdighed gennem videnskabelige fakta, samarbejde 
mellem interessenter og en systematisk tilgang til udfor-
dringerne . 
”På A&W er vi konstant imponeret over det banebryden-
de arbejde, som Karen Schwean-Lardner og University 
of Saskatchewan udfører . Vi er yderst stolte ove, at 
yde et finansielt bidrag til forskningen, som giver for-
skergruppen mulighed for at forstå staldbelysningens 
påvirkning” siger Trish Sahlstrom, senior vicepræsident 
og chefkonsulent for A&W i Canada . 
Til dette tilføjer Schwean-Lardner: ” University of 
Saskatchewan er forpligtet til at udføre forskning, som 

har til formål at styrke Canadas lederskab inden for 
dyrevelfærden for fjerkræ . Det er engagerede partnere 
som A&W, der gør det muligt at bidrage til udviklingen af 
nye normer .” 

WattAgNews .com / Cecilie Krog / jnl

Detailhandlen må kæmpe for at opfylde 
løfterne om skrabeæg
Foodservice-virksomheder kan have nemmere med 
at lever op til deres løfter om kun at købe skrabeæg 
end detailhandlen, sagde Dolph Baker, adm . direktør i 
Cal-Maine .
Under Stephens Spring Investeringskonference den 6 . 
juni spurgte Farha Aslam, analytiker og adm . direktør i 
Stephens Inc ., Baker, om virksomheder, der har lovet 
kun at købe skrabeæg, vil kunne leve op til deres tids-
plan, der varierede fra næsten øjeblikkeligt til 2025 .
"Jeg tror, at vores kunder indenfor foodservice vil få lidt 
lettere ved at nå deres mål" svarede Baker og tilføjede, 
at æg til disse virksomheder hovedsageligt bruges som 
ingredienser . "Jeg tror, det kan blive lidt vanskeligere for 
detailhandelen, når du taler om et detailprodukt, der vil 
koste 1,25-1,50 $ (ca . 8-10 kr .) mere pr dusin buræg . 
Jeg tror, vi skal se, hvordan det kommer til at gå . Lige nu 
er der en meget større efterspørgsel på buræg til disse 
lave priser, end der er på skrabeæg ."
Cal-Maine Foods er verdens største ægproducent . I slut-
ningen af 2016 havde selskabet 37,94 mio . høner, ifølge 
WATTAgNet Top Poultry Company Database .
Baker påpegede, at der for øjeblikket er et overskud af 
skrabeæg . Han sagde, at efter udbruddet af fugleinflu-
enza i 2015 tjente mange af de ægproducenter, der ikke 
blev ramt af fugleinfluenza, mange penge, og de havde 
investeret mange af disse penge i nye skrabeægspro-
duktioner, så der i øjeblikket er en overproduktion .
Forskellen i detailpriserne på skrabeæg og de billigere 
buræg er blevet bemærket af forbrugerne, og rapporter 
har vist, at mange kunder ikke er villige til at betale eks-
tra for skrabeæg .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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BLOT VED AT BRUGE ÆG KAN MAN FÅ UNDER-
ERNÆREDE SPÆDBØRN OG BØRN TIL AT VOKSE

To nye undersøgelser fra forskellige dele af verden 
konkluderer, at æg forbedrer væksten i underer-
nærede spædbørn og børn. Det er som de første 
undersøgelser, der ser på rollen af æg i risikopo-
pulationer.

Resultater fra en undersøgelse fra University of Arkans-
as, finansieret af American Egg Board’s Egg Nutrition 
Center og offentliggjort i tidsskriftet Food & Nutrition 
Research viste, at man ved at inddrage æg i maden til 
6 til 8 årige børn i landdistrikter med underernæring i 
Uganda, så øgede børnene deres højde og vægt .
I en lignende undersøgelse fra Washington University i 
St . Louis offentliggjort i Pediatrics, hvor man gav et æg 

om dagen (versus ingen) til 6 til 9 måneder gamle spæd-
børn i områder med underernæring i Ecuador, så faldt 
forekomsten af   misvækst med 47 % og undervægt faldt 
med 74 % . 
Ifølge WHO lider 159 mio . børn af misvækst og andre 
50 mio . lider af sult . Underernæring som spædbarn og 
i barndommen har varig indvirkning på sundhed og livs-
kvalitet .

”Problemet rammer også hjemme i 
USA” siger Anne L. Alonzo, adm . 
direktør for American Egg Board 
(AEB) . ”Ca . tre mio . husstande i USA 
kan til tider i løbet af et år ikke give 
passende, nærende mad til deres 

børn . Æg, der er til at betale, er løsningen, for et stort 
æg giver varierende mængder af 14 essentielle nærings-
stoffer, som er nødvendige for vækst og udvikling .”

”Det er imponerende og spændende 
resultater” siger Tia M. Rains, ph .d . 
og adm . direktør for AEB’s Egg Nutri-
tion Center . ”At tilføje æg til kosten er 
et simpelt koncept, der kunne være let 
at implementere i enhver befolkning .”

Ægfarme i landdistrikterne og i fattige samfund i hele 
verden kan levere en bæredygtig, overkommeligt pris-
mæssigt og tilgængelig kilde af protein af høj kvalitet 
og essentielle næringsstoffer til udsatte befolknings-
grupper . Blandt kilderne til animalsk protein er æg mere 
overkommeligt prismæssigt, og æg har en af   de laveste 
miljøpåvirkninger, hvilket gør dem til en del af løsningen 
på at brødføde den voksende globale befolkning .

IENC / jnl
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Cal-Maine: Konsolidering af ægbranchen 
vil fortsætte
Cal-Maine Foods direktører sagde, at ægbranchen vil 
fortsætte sin langsigtede tendens til konsolidering, men 
konsolideringsgraden forbliver noget usikker .
Dolph Baker og Tim Dawson, som er henholdsvis adm . 
direktør og økonomidirektør i Cal-Maine Foods, verdens 
største ægproducent, talte om konsolidering i branchen 
den 6 . juni, da de deltog i Stephens Spring Investment 
Conference .
Cal-Maine Foods har været aktiv i branchekonsoliderin-
gen, og Baker fortalte, at selskabet primært er vokset 
gennem opkøb . Virksomheden har gennemført 20 
opkøb gennem årene, hvor de seneste er Dixie Egg og 
Happy Hen .
Dawson sagde, at han følte, at konsolideringen i bran-
chen ville fortsætte, selv om han ikke forudså nogen 
’betydelig stigning’ af konsolideringsgraden .
"Branchen har konsolideret sig i årtier nu, og jeg forven-
ter, at konsolideringen fortsætter . Men noget, der ville 
retfærdiggøre en reel ændring i denne konsoliderings-
grad, ser vi umiddelbart" sagde Dawson .
Tidligere i juni blev en planlagt konsolidering i ægbran-
chen offentliggjort, da Dutt & Wagner fra Virginia med-
delte, at de havde indgået en aftale om at erhverve sig 
alle aktiver i Parker & Reichman's kommercielle produk-
tion, forarbejdning, distribution og salg af skalæg .
Baker sagde, at mens Cal-Maine Foods ikke ’jagter’ 
opkøb, så vil selskabet fortsat søge muligheder for at 
erhverve virksomheder, der ser ud til at passe godt ind, 
og at han forudser, at Cal-Maine vil få ’nogle få gode 
muligheder i det næste år eller to’ .
På spørgsmålet om øget efterspørgsel efter special- og 
skrabeæg fra supermarkeder, restauranter og foodser-
vice virksomheder, der vil stoppe salget og brugen af 
buræg, vil medføre mere konsolidering, sagde Baker, at 
det var muligt .
"Det går nogle få år, før vi ser det fulde billede" tilføjede 
Dawson . "Historienom, hvordan dette spiller ind, er end-
nu ikke skrevet ."

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Cargill køber Pollos El Bucanero  
i Colombia
Cargill har købt Pollos El Bucanero S .A . (Bucanero 
Chicken), der er en af Colombias førende producenter af 
kylling og forarbejdede kødprodukter .
Overtagelsen markerer Cargills første opkøb af en pro-
teinvirksomhed i Colombia . Pollos Bucanero har mere 
end 30 års erfaring, og dets produkter er det foretrukne 
valg hos fødevarevirksomheder og detailhandlere i flere 
regioner i Colombia . Virksomheden arbejder med mere 
end 170 gårde over hele landet for at kunne levere kvali-
tetsprodukter af protein til deres kunder .
Jorge Ivan Duque vil blive general manager for Car-
gills Pollos Bucanero . Han har brugt de sidste 12 år i 
fjerkræsektoren i Mellemamerika og Colombia . Pollos 
Bucanero vil fungere som en del af Cargill Protein Latin 
America, som omfatter virksomheder i Costa Rica, Gua-
temala, Honduras og Nicaragua .
"Cargill starter en ny fase i Colombia under Bucane-
ro-mærket, som anerkendes og foretrækkes af millioner 
af kunder over hele landet" sagde Duque . "Ligesom Car-
gill er dette en familievirksomhed . Vi er overbevist om, 
at denne integration vil gå glat og give mange fordele til 
vores medarbejdere, kunder og samfundet ."
"Vi er begejstrede for at udvide vores aktiviteter i Latin-
amerika ved at bringe vores proteinvirksomhed til Colom-
bia" siger Xavier Vargas, præsident for Cargill Protein 
Latin America . "Når vi går ind på dette marked, bringer 
vi erfaringerne fra at arbejde i protein på tværs af fire 
kontinenter i mere end 50 år . Denne globale tilstede-
værelse og vores omfattende arbejde i andre regioner 
i Latinamerika giver os et væld af ekspertise inden for 
kvalitetsstandarder og forståelse for kulturelle smags-
forskelle . Vi ser frem til at levere efter de colombianske 
forbrugers præferencer og berige deres muligheder for 
protein ."
Bucanero har 5 .000 ansatte, hvilket vil øge antallet, som 
Cargill beskæftiger i Latinamerika, til 35 .000 på tværs 
af cirka 200 fabrikker i 14 lande .
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DE STØRSTE AMERIKANSKE ÆGPRODUCENTER 

WATTAgNet har nu offentliggjort data om de største amerikanske ægproducenter.

Datasættet indeholder nøgleoplysninger om de største amerikanske ægvirksomheder indsamlet af WATT og Egg 
Industry .
Det er en komplet liste over 63 af de største amerikanske ægproducenter over en femårsperiode . Datasættet opli-
ster ægproducenterne efter antal æglæggende høner fra 2012-2016 . 

De største amerikanske ægproducenter efter antallet af høner . jnl

Sanderson insisterer på miljømæssige 
fordele ved brugen af antibiotika 
Joe F . Sanderson Jr ., bestyrelsesformand og adm . 
direktør for Sanderson Farms, fortsætter med at under-
strege, hvorfor det tredje største slagtekyllingeselskab 
i USAfølger trenden med at opdrætte kyllinger uden 
antibiotika .
Ved Stephens Spring Investment Conference den 6 . juni 
sagde Sanderson, at en af hovedårsagerne til, at selska-
bet fortsat vil behandle deres kyllinger med antibiotika, 
er på grund af de miljømæssige fordele .
Han sagde, at virksomheden har undersøgt problemet 
meget og lært, at opdræt af kyllinger uden antibiotika 
også bruger flere ressourcer end opdræt af kyllinger, 
som behandles med antibiotika, hvis det er nødvendigt .
Og selv om Sanderson ikke kan lide at bruge klichéen 
’bæredygtighedsprogram’, sagde han, at hvis virksom-
heden skulle fjerne anvendelsen af antibiotika, så ville 
selskabets miljømæssige fodaftryk være meget større .

"Vi forsøger at bruge færre liter vand hvert år, mindre 
foder, mindre træ, mindre jord, mindre majs, mindre 
sojabønnemel . Vi bruger ikke planeten så meget" sagde 
Sanderson . "hvis du stopper brugen af antibiotika, så 
skal du bruge mere jord, mere majs, mere soja, mere 
vand, flere dage i huset . Du skal bruge mere af alt . Kyl-
lingerne bliver længere i huset . Foderforbruget stiger, og 
flere af dem vil dø ." 
Sanderson nævnte under sin præsentation flere store 
fjerkrævirksomheder, der har valgt at omlægge enten 
delvis eller fuldstændigt til ingen anvendelse af antibioti-
ka i produktionen . Han fordømmer dem ikke for at gøre 
det, men vælger snarere at tage en anden tilgang til 
brugen af antibiotika .
"Vi mener ikke, at det er forkert for andre mennesker at 
tage en anden vej, men for os og vores principper, er det 
sådan, vi har gjort det her" sagde han .
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