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Nye aktionærer i rugerivirksomheden 
Goasduff
Den 5 . juli 2017 har Belgabroed fra Merksplas i Belgien 
og DanHatch beliggende i Vrå i Danmark, underskrevet 
en hensigtserklæring om at opkøbe aktier i det familieeje-
de rugeri Goasduff, der ligger i Plabennec i Frankrig .
De tre rugerivirksomheder fører nu eksklusive forhandlin-
ger med henblik på, at Belgabroed og DanHatch, gennem 
et 50/50 ejet selskab, bliver hovedaktionærer i Goasduff, 
mens familien Goasduff fortsætter som en vigtig minori-
tetsaktionær .
Belgabroed og DanHatch har den nødvendige erfaring 
og ekspertise i forhold til at kunne etablere vellykkede 
partnerskaber i en række lande med forskellige kulturer . 
For alle tre virksomheder vil det nye samarbejde omkring 
Goasduff være et vigtigt skridt i den internationale konso-
lidering af rugerisektoren og føre til en styrkelse af hver 
enkelt af parterne . Samarbejdet vil ligeledes betyde, at 
Goasduff vil kunne fortsætte sin regionale og nationale 
udvikling . Det vil samtidig resultere i en endnu bedre ser-
vicering i den europæiske fjerkræindustri, som bliver mere 
og mere international og kompleks (forskellige koncepter 
og varegrupper/labels, identifikation af oprindelsesland 
m .v .) .
Samarbejdet vil blive faciliteret af organisationerne i de 
tre virksomheder, som har et rigtig godt match i relation 
til forretningsstrategi og visioner . Parterne har også et 
fælles fokus på ”kvalitet og mennesker” (leverandører, 
kunder og medarbejdere), som er baseret på de samme 
værdier . Derudover ønsker alle tre virksomheder at have 
en ledelse, der er regionalt forankret og har en lokal rela-
tion til kunder & samarbejdspartnere, trods det, at de er 
internationalt orienterede selskaber . 
Goasduff er velforankret på det franske marked med et 
godt ry, og derudover har Goasduff stor ekspertise og 
know-how om langsomt voksende racer og markedskon-
cepter, hvilket tilsammen udgør et solidt udgangspunkt for 
det fremtidige samarbejde mellem de tre virksomheder . 
Belgabroed og DanHatch kan dertil byde ind med deres 
omfattende viden om traditionelle racer samt en stor viden 
om det internationale marked . På den måde vil samarbej-
det give mulighed for at levere en bred vifte af kyllingety-
per, der opfylder de høje kvalitetsstandarder i fjerkræpro-
duktion, som kræves af de europæiske forbrugere .

Belgabroed og DanHatch er yderst tilfredse med at have 
indgået denne aftale med Goasduff-familien, som inde-
bærer, at både den nuværende og kommende generation 
af familien vil forblive en aktiv del af virksomhedens frem-
tidige ledelse og udvikling . Det betyder, at familien Goas-
duff fortsat vil spille en fremtrædende rolle på det franske 
marked, ligesom de vil forblive ansvarlige for deres dygti-
ge personale, der arbejder i virksomhedens rugeri og på 
selskabets opdræts- og rugeægsfaciliteter .

DanHatch Holding / jnl

Cal-Maine sluttede både fjerde kvartal og 
hele regnskabsåret med tab
Cal-Maine Foods Inc . sluttede fjerde kvartal af regn-
skabsåret 2017 og hele regnskabsåret med et nettotab 
bl .a . på grund af de langvarige virkninger af udbruddet af 
fugleinfluenzaudbrud . 
Den 24 . juli i Jackson, Mississippi, offentliggjorde 
Cal-Maine Foods Inc . deres kvartalsregnskab og resul-
tatet for hele regnskabsåret, der sluttede den 3 . juni .
Verdens største ægfirma rapporterede et kvartalsresultat 
på - 24,5 mio . $ (ca . 156,3 mio . kr .) sammenlignet med 
et tab på 376 .000 $ (ca . 2,4 mio . kr .) i samme periode 
året før . For hele regnskabsåret rapporterede firmaet et 
tab på 74,3 mio . $ (ca . 474 mio . kr .) sammenlignet med 
en overskud på 316 mio . $ (ca . 2,0 mia . kr .) året før .
I en erklæring sagde Dolph Baker, formand og adm . 
direktør i Cal-Maine, at selskabet havde stået overfor 
’ekstraordinære’ markedsforhold i regnskabsåret 2017, 
og at resultaterne afspejler den løbende volatilitet på 
ægmarkedet . Efter udbruddet af fugleinfluenza i 2014-
2015 har det indenlandske ægmarked, den amerikanske 
industri og dets kunder arbejdet på at normalisere situ-
ationen . Udfordringerne er forstærket af det nuværende 
overskud af æg på markedet og den fortsatte omlæg-
ning til skrabeæg .
"Sammen har disse faktorer skabt et overskud af æg, og 
markedspriserne er faldet tilsvarende . Vi forventer ikke 
at se nogen væsentlig forbedring, før der er en bedre 
balance mellem udbud og efterspørgsel . Vi er imidlertid 
opmuntret af de seneste USDA-rapporter, der tyder på, 
at udrugningerne har været nedadgående i de sidste 10 
ud af 11 måneder, hvilket tyder på, at der kan være en 
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reduktion i antallet af æglæggende høner i de kommen-
de måneder" sagde Baker .
Mens ægbranchen fortsætter med at forsøge at opfylde 
kundernes løfter om skrabeæg, rapporterer Cal-Maine, 
at specialæg udgør en større del af deres årlige omsæt-
ning . I regnskabsåret 2017 tegnede specialæg sig for 
43,6 % af de, samlede omsætning på skalæg sammen-
lignet med 29,1 % året før . Priserne på specielæg var 
12,4 % lavere i regnskabsåret 2017 end regnskabsåret 
2016 .
"Vores specialæg har fortsat været et primært fokus for 
vores vækststrategi . Vi har foretaget betydelige investe-
ringer på tværs af vores aktiviteter for at imødekomme 
de forventede efterspørgsel efter skrabeæg" siger 
Baker i en redegørelse . "Med de seneste lave priser på 
traditionelle æg (buræg) og de typiske sæsonudsving 
faldt efterspørgsel efter skrabeæg i fjerde kvartal, hvil-
ket resulterede i et højere udbud af specialæg . Vi har 
tilpasset vores produktionsniveauer for at imødekomme 
kravene fr vores kunders, som stadig foretrækker skra-
beæg, og vi er godt rustet til at servicere vores kunder, 
når udviklingen i efterspørgslen ændres ."
Selskabets årsrapport, der blev indleveret til Securi-
ties and Exchange Commission den 24 . juli, viser, at 
Cal-Maine har investeret 53,9 mio . $ (ca . 343,8 mio . 
kr .) i deres Red Acre Valley Egg Farm LLC joint venture 
skrabeægsprojekt med Rose Acre Farms, den næststør-
ste ægproducent i USA . Cal-Maine forventer at skulle 
bidrage med yderligere 8 mio . $ (ca . 51,0 mio . kr .) for at 
betale for den resterende del af byggeomkostningerne .
Foruden dette projektet i Texas oplister Cal-Maine syv 
igangværende byggeprojekter - med forventede fær-
diggørelsesdatoer fra juli 2017 til januar 2018 - med en 
samlet byggeomkostning på 54,5 mio . $ (ca .  347,7 mio . 
kr .) . Seks af disse syv projekter er relateret til skrabe-
ægsproduktion . Projekter foregår i Arkansas, Florida, 
Georgia, Kentucky, South Carolina og Texas .

WattAgNews .com / jnl

USAs skifte til skrabeæg giver  
markedsforstyrrelser
Det vil fortsat være en ujævn omlægning til skrabeæg, 
medmindre større indkøbere af æg sætter og holder fast 
i foreløbige mål for køb af skrabeæg .
Fremtidige købsforpligtelser af skrabeæg fremsat offent-
ligt af de store amerikanske detailhandlere, fødevarevirk-
somheder, restaurantkæder og foodservice-distributører 
har generelt talt om datoer omkring 2025 . Tanken var 
at give ægproducenter op til ni år at at omlægge fra 
bur- til skrabeægproduktion . Æggeproducenterne har 
hurtigt reageret på disse købsforpligtelser og har omlagt 
eksisterende stalde til skrabeæg og bygget nye skrabe-
ægsstalde .

Tal fra USDA, der blev offentliggjort den 26 . juni, anslår 
antallet af alternative høner i USA til at være på 44,2 
mio . høner, hvoraf 29,0 mio . var ikke-økologiske . De 
ikke-økologiske alternative høner i USA udgjorde kun 
12,2 mio . for mindre end to år siden .
Problemet er, at markedet i øjeblikket ikke ønsker så 
mange skrabeæg . Den negative virkning af dette over-
skud af skrabeæg er blevet forstørret af, at der også er 
et overudbud af buræg .
Vi må alle huske på, at de enkelte forbrugere ikke har 
forpligtet sig til at købe skrabeæg, og disse forbrugere 
vil fortsætte med at købe det, de vil have, så længe de 
får et valg . Jeg er en fortaler for forbrugernes frie valg . 
Jeg vil gerne se, at detailhandlerne fortsat giver forbru-
gerne et valg i forhold til den type æg, de køber . Men 
hvis detailhandlerne fjerner forbrugernes frie valg, skal 
de sætte og fastholde foreløbige mål for skrabeæg for at 
undgå et stort forsyningsproblem .
Detailhandlerne skal begynde at lukke gabet mellem 
detailsalgsprisen på bur- og skrabeæg, hvis de ønsker at 
ramme deres delmål . Salget af skrabeæg kommer ikke 
til at gå fra 15 % til 100 % i løbet af de næste otte år 
uden en reduktion af prisforskellen og en masse mar-
kedsføring .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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KONKURRENCEEVNEN I ÆGBRANCHEN I EU 
I 2015

Indledning
Virksomheder inden for ægbranchen i EU skal overholde 
europæisk lovgivning om dyrevelfærd, fødevaresikkerhed 
og miljøbeskyttelse . Lovgivningen har til formål at sikre 
et omfattende produktion af høj kvalitet, men det giver 
også sektoren nogle ekstraomkostninger . Et eksempel 
på lovgivning er Rådets direktiv 1999/74 / EF om fast-
sættelse af mindstekrav til beskyttelse af æglæggende 
høner i forskellige produktionssystemer . Lande uden for 
EU har ikke samme omfattende lovgivning . Samtidig er 
EU involveret i multilaterale (WTO) og bilaterale forhand-
linger med forskellige partnere - blandt andet Indien, 
Ukraine, Mercosur og USA - der har til formål at libera-
lisere handelen yderligere ved at reducere eller ophæve 
importafgifter . Dette medfører bekymringer inden for 
EU’s ægbranche med hensyn til dens konkurrenceevne .

I denne rapport præsenterer Peter 
van Horne fra Wageningen Economic 
Research, et uafhængigt forsknings-
institut ved Wageningen University & 
Research i Holland, resultaterne af en 
undersøgelse af EU’s ægbranchens 

konkurrenceevne . Produktionsomkostningerne for æg 
og ægprodukter beregnes for flere EU- og tredjelan-
de baseret på tal fra 2015 . På baggrund af disse data 
er forskellige scenarier skitseret, og deres virkninger 
beregnet for at illustrere virkningen af   lavere afgifter og 
ændringer i valutakurser .
Undersøgelsen er igangsat og finansieret af EUWEP, 
den europæiske ægbranches brancheorganisation . Den-
ne rapport er en opdatering af en tidligere undersøgelse 
baseret på data fra 2013 . 

EU-lovgivningen påvirker konkurrenceevnen
overfor tredjelande
Ægproducenter i EU skal overholde europæisk 
lovgivning . Denne lovgivning er resultatet af politiske 
valg i EU og vedrører især miljøbeskyttelse, dyrevelfærd 
og fødevaresikkerhed . 
I dette afsnit præsenteres en kortfattet oversigt over den 
EU-lovgivning, der er direkte relevant for ægbranchen . 
Det skal bemærkes, at nogle medlemsstater vælger at 
gå længere end EU-standarderne ved at gennemføre 
strengere national eller regional lovgivning . Denne nati-
onale lovgivning er ikke eller kun kort beskrevet i dette 
kapitel .

Miljøbeskyttelse
EU har truffet foranstaltninger til begrænsning af forure-
ning af jord, vand og luft . Den vigtigste miljølovgivning, 
som påvirker fjerkræproduktionen i EU, er nitratdirektivet 
(91/676 / EF) . Nitratdirektivet tager sigte på at kon-
trollere forurening og beskytte vandkvaliteten i Europa 
ved at forhindre nitrater fra landbrugskilder i at forurene 
jord og overfladevand og ved at fremme brugen af   god 
landbrugspraksis . Nitratdirektivet udgør en integreret del 
af Vandrammedirektivet og er et af de vigtigste instru-
menter til beskyttelse af vandområder . Direktivet har 
fastlagt handlingsprogrammer, der skal implementeres 
af landmændene, såsom begrænsning af anvendelsen 
af   gødning og/eller en maksimal mængde husdyrgød-
ning, der kan anvendes pr . ha om året (170 kg N) . Nogle 
lande har supplerende national miljølovgivning for at 
begrænse spredningen af gødning til bestemte perioder 
eller specifikke jordtyper . Dette er især relevant i områ-
der med en høj koncentration af svin og fjerkræ, såsom 
den sydlige og østlige del af Holland, Flandern i Belgien, 
Bretagne i Frankrig, Catalonien i Spanien og Po-dalen 
i det nordlige Italien . På grund af denne lovgivning skal 
fjerkræfarmere i disse regioner betale for bortskaffelse 
af gødning .
I EU skal alle fjerkræbedrifter, der har mere end 40 .000 
fuglepladser, gennem lovgivningen have en miljøtilladelse 
(direktiv 2010/75) . Landmændene skal udføre aktivi-
teter i overensstemmelse med deres miljøtilladelse, og 
de skal bruge ”Best Available Techniques” (BAT) for at 
opnå et højt miljøbeskyttelsesniveau (ADAS, 2016) . For-
målet med direktivet er at anvende de bedste tilgænge-
lige teknikker til at forhindre eller reducere ammoniak og 
andre emissioner til luft, jord og vand fra disse aktivite-
ter, da forurening fra fjerkræhuse skal være under kon-
trol . I direktiv 2011/92 reguleres det, at fjerkræbedrifter 
skal have en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) . 
Dette er påkrævet for alle større gårde . Mindre bedrifter 
kan også skulle have en sådan vurdering efter medlems-
statens skøn . Der opkræves et gebyr for dækning af 
omkostningerne ved vurderingen . Direktivet kræver også 
en lugt- eller støjhåndteringsplan i tilfælde af potentielle 
lugt- eller støjklager . Derudover giver direktiv 2001/81 
/ EF nationale emissionslofter for ammoniak for hver 
medlemsstat . Nogle lande, som Holland og Tyskland, 
har yderligere nationale bestemmelser for at reducere 
ammoniakemissioner fra fjerkræhuse .
EU-lande skal opfylde grænseværdier for visse stoffer 
for at sikre luftkvalitet i henhold til direktiv 2008/50 / 
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EF . Direktivet giver 3- eller 5-årige udvidelser for at 
overholde grænseværdierne på grundlag af betin-
gelser og vurdering fra EU-Kommissionen . Flere 
EU-medlemsstater skal træffe foranstaltninger til 
at reducere udslip af fint støv fra de vigtigste kilder, 
som f .eks . fjerkræhuse, hvor støvet stammer fra 
fjer, strøelse og gødning . De nationale myndig-
heder kan fastsætte emissionsstandarder for fint 
støv fra fjerkræhuse baseret på BAT . Eksempler er 
Holland og Tyskland med lovgivning for fjerkræbe-
drifter for at kontrollere udslippet af fint støv .
Den 27 . oktober 2003 vedtog EU’s Ministerråd 
Energibeskatningsdirektivet (2003/96 / EF), 
der ændrede rammebestemmelser for beskat-
ning af energi og elektricitet . Direktivet udvider 
anvendelsesområdet for EU’s minimumsafgifter 
på energiprodukter, der tidligere var begrænset 
til mineralolier, til alle energiprodukter, herunder 
kul, naturgas og elektricitet . Beskatningen fører 
til en stigning i energipriserne for fjerkræavlere, 
fordi det giver højere elpriser .

Fødevaresikkerhed
Den europæiske lovgivning om dyrefoder 
udgør en ramme, der skal sikre, at foderstoffer 
ikke udgør en fare for menneskers eller dyrs 
sundhed . Lovgivningen fastsætter regler for 
omsætning og anvendelse af fodermidler, krav 
til foderhygiejne, regler for uønskede stoffer i 
foderstoffer, lovgivning om genetisk modificerede føde-
varer og foderstoffer samt betingelser for anvendelse 
af fodertilsætningsstoffer . For eksempel er brugen 
af   kød- og benmel i fjerkræfoder stadig forbudt i EU . 
Konsekvensen er højere omkostninger til fjerkræfo-
der . En stor del af foderingredienserne til fjerkræfoder 
importeres fra lande uden for EU . En stigende andel 
af verdensproduktionen af   sojaafgrøder er fra genetisk 
modificerede hybrider . Den asynkrone EU-godkendelse 
af GM-afgrøder kombineret med en   næsten nultolerance 
påvirker EU’s forsyning af foderingredienser negativt, 
hvilket resulterer i højere foderomkostninger .
Fødevarer af animalsk oprindelse kan frembyde mikro-
biologiske og kemiske risici . Sådanne risici kræver ved-
tagelse af regler for hygiejne, sporbarhed og mærkning . 
For ægbranchen er zoonosedirektivet særligt relevant . 
Direktiv 2003/99 / EF og forordning 2160/2003 om 
zoonoser regulerer stikprøver, overvågnings- og kontrol-
foranstaltninger . Mellem medlemsstaterne er der en stor 
variation i Salmonella-prævalensen . Som svar på EFSA’s 
baselinie undersøgelse måtte hver medlemsstat udar-
bejde en plan for at mindske salmonella-prævalensen i 
æglæggende flokke .

Dyrevelfærd
Alle medlemsstater har ratificeret den europæiske 
konvention om dyrebeskyttelse med principper om hus-
dyr, foder og pleje, der passer til deres behov (Rådets 
direktiv 98/58 / EF) . Målet er at forhindre dyr udsættes 
for alle unødvendige lidelser indenfor tre hovedområ-
der: landbrug, transport og slagtning . Der fastsættes 
minimumsstandarder for at beskytte og undgå kon-
kurrencefordrejninger mellem producenter i forskellige 
medlemsstater .
I EU er al lemlæstelse af dyr forbudt (bilag til direktiv 
99/74 / EF) . For at forhindre fjerpilning og kannibalisme 
kan medlemsstaterne dog tillade næbtrimning, forudsat 
at den udføres af kvalificeret personale på kyllinger, der 
er under 10 dage gamle .
Særligt relevant for ægbranchen er direktiv 99/74 / EF 
om minimumsstandarder for beskyttelse af æglæggende 
høner . Velfærdsdirektivet krævede, at pladsen pr . høne i 
konventionelle bure fra 1 . januar 2003 steg fra 450 cm2 
til 550 cm2 pr . høne . Fra 2012 kan æglæggende høner 
kun indhuses i berigede bur eller alternative systemer . 
Det berigede bur giver hver høne 750 cm2 overflade-
areal, øget burhøjde, siddepind, reden og strøelse . Da 
denne ændring til berigede bure har store konsekvenser 
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for branchen, hvilket medfører yderligere omkostninger, 
diskuteres virkningen af   dette direktiv i næste afsnit .

Omkostninger til alternative indhusningssystemer
Velfærdsdirektivet 99/74 / EF krævede, at æglæggen-
de høner fra 1 . januar 2012 skulle indhuses i såkaldte 
berigede bur eller i alternative systemer . Det alternative 
system, der er beskrevet i EU-direktivet, minder mest 
om skrabe- og etagesystemer . Der kan skelnes mellem 
to forskellige indhusningssystemer:
Berigede bur - I sammenligning med konventionelle bure 
er der tale om en øget flokstørrelse . De berigede bure 
giver hver høne 750 cm2 overfladeareal, øget højde, sid-
depind, rede og strøelse .
Skrabe- og etagesystemer - Disse systemer er baseret 
på gulvsystemer, hvor hønerne via niveauer også kan 
bruge det vertikale rum i huset . Hver høne har 1 .100 
cm2 brugbart område, en del af husets overflade er 
dækket af strøelse, og i huset er der nok redekasser og 
siddepinde til hønsene
For at beregne de øgede produktionsomkostninger for 
æg har vi sammenlignet tre forskellige indhusningssy-
stemer: 
 – et konventionelt buranlæg med 550 cm2 pr . høne, 
 – et beriget bur 
 – et alternativt system, baseret på skrabe- og etagesy-

stemer . 
Baseret på resultater på forskningsstationer, data fra 
ægfarme i forskellige lande og ekspertudtalelser, har vi 
anslået arbejdskraftbehovet, og investeringen i berigede 
bur og skrabe- og etagesystemer . Det er klart, at kravet 
om mere plads pr . fugl vil sænke belægningen pr . m2 
fjerkræhus . Som følge heraf vil investeringen for indhus-
ning og inventar stige . For berigede bure og skrabe- og 
etagesystemer er arbejdskraftsbehovet og investerin-
gerne for hus og inventar pr . indsat høne højere . Tabel 1 
indeholder detaljerne .

Tabel 1: Nogle anslåede forudsætninger for arbejdskraftbehov 

og investeringer i indhusningssystemer til æglæggende høner .

Baseret på feltdata fra æglæggerfarme kan det konklude-
res, at der ikke er store forskelle mellem de konventionelle 
og de berigede bure med hensyn til ægproduktion, dødelig-
hed og daglig foderindtagelse . Ægproduktionen er lidt lave-
re i skrabe- og etagesystemer, og foderindtag og dødelig-
hed er højere end i bursystemer . Tabel 2 giver detaljerne .

Tabel 2: Nogle anslåede forudsætninger for produktionsresul-
tater i forskellige indhusningssystemer .

Udgifterne til stald og inventar er beregnet for alle ind-
husningssystemer . De øvrige variable omkostninger er 
også beregnet for hvert system (el, gødning osv .) . Tabel 
3 viser resultaterne . I berigede bure er omkostningerne 
højere for andre variable omkostninger (på grund af 
kravet om   strøelse), indhusning og arbejdskraft . I skra-
be- og etagesystemer er alle omkostningskomponenter 
højere, og indtægten fra udsætterhøner er lidt lavere (på 
grund af en højere dødelighed) . I berigede bure er pro-
duktionsomkostningerne i forhold til situationen før 2012 
(konventionelle bure med 550 cm2 pr . høne) 6 % højere . 
I skrabe- og etagesystemer er dette + 23 %,

Tabel 3: Produktionsomkostninger (euro) i forskellige produkti-

onssystemer til æglæggende høner .

Konklusionen er, at indhusningssystemer med beri-
gede bure efter implementering af EU-direktiv 99/74 
/ EF producerer æg til laveste pris . Sammenlignet 
med situationen før 2012 (med konventionelle bure) er 
produkternes produktionsomkostninger 6 % højere . 
Produktionsomkostningerne i skrabe- og etagesyste-
mer er højere sammenlignet med berigede bure . Det 
betyder, at markedsprisen skal være højere for at holde 
indkomsten til ægproducenten på et konstant niveau . I 
den sammenhæng skal det nævnes, at andre alternative 
indhusningssystemer såsom friland og øko har endnu 
højere produktionsomkostninger end berigede bure 
og skrabe- og etagesystemer . Æg produceret i disse 
systemer har brug for en endnu højere merpris fra mar-
kedet for at kompensere ægproducenten for ekstraom-
kostningerne .

Økonomiske konsekvenser af EU-lovgivningen
Fjerkræbranchen er reguleret af EU-lovgivningen, og 
implementeringen heraf resulterer næsten altid i eks-
traomkostninger . Især ægbranchen er pålagt yderligere 
omkostninger i forbindelse med miljøbeskyttelse, dyre-
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velfærd og fødevaresikkerhed . For følgende områder er 
der foretaget et skøn over meromkostningerne:

Miljøbeskyttelse
Gødningsaffaldsomkostninger (som følge af Nitrat-direk-
tivet) .
Reduktion af ammoniakemissioner (ved opbevaring og 
udbringning af gødning samt fra stalden) .

Fødevaresikkerhed
Salmonellakontrol . Omkostninger til hygiejneforanstalt-
ninger, indsamling af prøver og testning samt vaccinati-
on .
Kød- og benmel . Forbuddet mod brugen af kød- og ben-
mel i EU medfører højere foderomkostninger .
Genetisk modificerede organismer (GMO) . De strenge 
regler i EU om anvendelse af GMO-afgrøder resulterer i 
højere foderomkostninger .

Dyrevelfærd
Næbtrimning . Næbtrimning af æglæggere i EU er kun 
tilladt i op til 10 dage . Sammenlignet med situationen 
uden lovgivning vil der være yderligere foderomkostnin-
ger (højere foderindtag under opdræt) og højere døde-
lighed .
Belægning . Yderligere omkostninger til indhusning ved 
at øge pladsen pr . høne fra 450 cm2 til 550 cm2 .
Berigede bure . Omkostninger til omlægning fra konven-
tionelle til berigede bure, hvor hønerne bl .a . har 750 cm2 
pr . høne, redekasse, siddepind og strøelse
I denne undersøgelse blev omkostningerne anslået 
for 2015 baseret på den gennemsnitlige situation i de 
EU-lande, der er medtaget . Det skal anføres, at der 
kan være en forskel i den aktuelle situation pr . land eller 
region . Omkostninger til bortskaffelse af gødning er et 
eksempel på dette med høje omkostninger i visse områ-
der med en høj koncentration af fjerkræ og kun lave eller 
ingen omkostninger overhovedet i andre regioner med 
et mindre antal fjerkræfarme . Figur 1 indeholder alle 
omkostningerne i den specifikke lovgivning . De ekstra 
omkostninger, der er direkte relateret til EU-lovgivnin-
gen, udgør 16 % af de samlede produktionsomkostnin-
ger for æg i 2015 .

Figur 1: Grundlæggende produktionsomkostninger (84 %) og 

omkostninger direkte relateret til EU-lovgivning (16 %) i 2015 .

Lovgivningen om dyrevelfærd giver den største stigning 
i produktionsomkostningerne . Først ved forøgelsen af 
pladskravet fra 450 cm2 til 550 cm2 i 2003 der blev 
efterfulgt af minimumsstandarden med berigede bure i 
2012 . Øvrig vigtig lovgivning, der medfører en stigning i 
omkostningerne er miljøbeskyttelse (reduktion af ammo-
niakemissionen), forbuddet mod kød- og benmel og 
salmonellakontrol .
Fremtidig europæisk og national lovgivning kan yderli-
gere øge produktionsomkostningerne for æg . Medlems-
staterne har kompetence til at indføre strengere regler 
for deres område på en række områder . Yderligere lov-
givning er allerede gennemført eller vil blive gennemført 
indenfor flere områder i de kommende år . Eksempler er 
reduktion af fin støvemission (Tyskland og Holland) og et 
forbud mod næbtrimning (Tyskland og Holland) .

Situationen i nogle tredjelande
Flere rapporter har gennem de seneste 6-8 år under-
søgt lovgivningen i udvalgte tredjelande, men her 
omtales kun de vigtigste punkter, der har betydning for 
ægproduktionen i de 4 ikke-EU lande, USA, Ukraine, 
Argentina og Indien, der er medtaget i denne undersø-
gelse .
Generelt har ikke-EU-lande ingen eller kun begrænset 
lovgivning om miljøbeskyttelse, fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd . I nogle lande, f .eks . USA, anses standar-
derne for fødevaresikkerhed og dyresundhed af nogle til 
at svare til dem i EU . Ikke desto mindre er standarderne 
mellem EU og tredjelande forskellige med hensyn til 
typen af tilladte veterinærlægemidler og GMO’er, der er 
godkendt . Specielt indenfor dyrevelfærd viser forsknin-
gen, at EU-standarderne er de højeste i verden . Intet 
land udenfor Europa har sådanne detaljerede og strenge 
regler til beskyttelse af dyrevelfærden for fjerkræ .
I de fleste tredjelande mangler standarderne for miljø og 
dyrevelfærd eller standarderne er lavere end i EU . Disse 
emner er ikke indarbejdet eller kun marginalt indarbejdet 
i handelsaftaler . Der findes internationalt accepterede 
konventioner eller standarder for fødevaresikkerhed 
(Codex Alimentarius), dyresundhed og dyrevelfærd 
(OIE), men der eksisterer ikke standarder for miljøet . 
OIE-standarder er en anbefaling til dets medlemmer, og 
OIE har ingen beføjelse til at tvinge deres medlemmer til 
at følge de henstillinger eller standarder, der er fastsat . 
Fødevaresikkerhed og dyresundhed er vigtige aspekter 
ved forhandling og etablering af handelsaftaler, men mil-
jø og dyrevelfærd er ikke højt på dagsordenen, hvis de 
overhovedet er med .
Vigtige eksportører af æg og ægprodukter til EU er 
USA, Indien, Argentina og Ukraine . Disse lande har 
ingen fødevaresikkerhedsbestemmelser, der ligner dem i 
EU, såsom forbud mod kød- og benmel, og de har ingen 
regler for anvendelse af GMO-afgrøder som ingredien-
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ser i fjerkræfoder . I de følgende afsnit opsummerer vi 
ægbranchens hovedkarakteristika, eksportpositionen, 
lovgivningen om dyrevelfærd og produktionsstandarder-
ne i disse ægproducerende lande .

USA
Æggeproduktionen i USA er hovedsageligt koncentreret 
i Midtvesten . I den kommercielle ægbranche er der man-
ge uafhængige producenter, som markedsfører deres 
æg på lokalt plan, idet priskonkurrence anvendes som 
en vigtig del af deres markedsføringsstrategi . De 20 
største ægproducenter har tilsammen 230 mio . æglæg-
gere, hvilket repræsenterer 80 % af branchen . Disse 
virksomheder har ”stordriftsfordele” og har stor effekti-
vitet i produktion, markedsføring og distribution . USA er 
en stor eksportør af æg og ægprodukter .
Spørgsmålet om dyrevelfærd er i de senere år kommet 
mere i fokus hos forbrugerne i USA . Selvom der stort 
set ikke er nogen lovgivning med hensyn til æglæggende 
høners velfærd, har producentorganisationen United Egg 
Producers (UEP) lavet nogle frivillige retningslinjer for at 
forbedre æglæggende høners velfærd . Retningslinjerne 
indeholder bestemmelser om mere plads til i burene, 
betingelser for opbygning og standarder for næbtrim-
ning . I UEP-programmet har fuglene mere plads i buret . 
Pladsen pr . høne er 432 cm2 for hvide æglæggere, der 
udgør 93 % af det samlede antal æglæggere . Deltagen-
de producenter revideres årligt gennem et uafhængigt 
certificeringsprogram . På nuværende tidspunkt er mar-
kedet for alternative æg (ikke-bur) æg i USA på omkring 
9 % . En foreslået føderal lovgivning (forslag fra 2011), 
der ville have fastsat nationale standarder for ægproduk-
tion i USA, blev ikke accepteret af regeringen . Forslaget 
ville have erstattet konventionelle bure med berigede bur 
(svarende til EU-standarder) efter en overgangsperiode 
på 15 til 18 år . Staten Californien har allerede suppleren-
de lovgivning for indhusning af æglæggere . Også nogle 
andre stater, der ikke har nogen signifikant produktion 
af æg, har en slags lovgivning med forskellige ikrafttræ-
delsesdatoer . Der er ingen føderal lovgivning i USA . I 
2015 meddelte næsten alle større detailhandlere, food-
service og fødevarevirksomheder anset, at de kun ville 
købe alternative æg og ægprodukter fra år 2020 eller 
2025 . Denne ændring i markefterspørgslen forventes 
at øge andelen af   æglæggere, som indhuses i berigede 
bure eller alternative systemer til omkring 60 % i 2025, 
selvom nogle mener, at denne omlægning ikke vil ske 
indenfor denne tidsramme .

Ukraine
Ukraine er en af   EU’s nye østlige naboer . Efter Ukraine 
blev uafhængig i 1991, blev principperne for fri markeds-
økonomi indført . Siden ægbranchen blev privatiseret i 
1998, har den gjort bemærkelsesværdige fremskridt . 

Selv om alle de betydende afstamning af æglæggere 
findes i landet, ligger produktiviteten under deres gene-
tiske potentiale . I de senere år er produktiviteten dog 
forbedret som følge af bedre management, forbedret 
foderkvalitet og et moderne sundhedsprogram . To store 
virksomheder, Ovostar og Avangard, som begge har 
millioner af æglæggere, dominerer markedet i Ukraine . 
Ukraines eksport er vokset hurtigt i de seneste år, og 
i 2016 var Ukraine den vigtigste leverandør af æg og 
ægprodukter til EU .
I Ukraine findes der ingen statslig lovgivning om mini-
mum pladskrav til æglæggende høner . Det anslås, at 
hønerne på farmene har mellem 350 og 400 cm2 pr . 
fugl . Landbrugsministeriet har til formål at tilpasse den 
nationale lovgivning om dyrevelfærd til EU’s standarder . 
Den nøjagtige tidsplan er ikke kendt, men år 2020 er 
blevet nævnt .

Argentina
Ægbranchen i Argentina vokser støt med hensyn til 
produktion, værdi og eksport . I 2016 havde Argentina 
42 mio . æglæggere . Udover produktionen af   skalæg har 
Argentina også en voksende produktindustri . Ægbran-
chen har bidraget til at vende landets situation fra at 
være importør af ægprodukter til at være en vigtig eks-
portør .
Der findes ingen lovgivning, med specifikke krav til 
dyrevelfærden for æglæggende høner i Argentina . I 
2009 blev der foretaget en undersøgelse, og der blev 
afholdt interviews med producenter og forretningsmænd 
i ægbranchen . Undersøgelsen blev udført af universitetet 
i Buenos Aires og omfattede 30 farme . Faktorer, der er 
direkte relateret til hønernes velfærd, omfatter pladskrav 
og metoder til næbtrimning . Alle farme i undersøgelsen 
holdt høner i bure . Typen af   bur varierede mellem far-
mene . Den gennemsnitlige plads var 372 cm2 pr . høne . 
Der var imidlertid en bred vifte fra 278 cm2 (8 farme) til 
500 cm2 pr . Høne (1 farm) . Alle undersøgte farme brug-
te hønniker, der var næbtrimmede . Den gennemsnitlige 
alder, hvor dette blev udført, var 12 dage med en vari-
ation fra 6 til 28 dage . Næbtrimningen varierede også i 
hvor meget af næbbet, der blev trimmet, med de fleste 
farme trimmede mellem en fjerdedel og en tredjedel af 
næbbet . 

Indien
Indien er en stor ægproducent, og landet eksporterer 
skalæg og tørrede ægprodukter . En række anlæg til 
æggepulver er blevet bygget med eksport for øje . Der er 
20 .000 farme rundt om i landet . Farmens størrelse vari-
erer fra 5 .000 fugle pr . farm til maksimalt 500 .000 fug-
le . De fleste farme holder æglæggende høner indtil 76 
ugers alder, og tvangsfældning praktiseres ikke i Indien . 
Selvom vestlige afstamninger anvendes i Indien, har 
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den lokale race BV-300 en høj markedsandel . Denne 
afstamning er fuldstændig akklimatiseret med det indi-
ske klima og det indiske foder, og produktiviteten er høj .
De fleste kommercielle æglæggere på moderne farme 
har åbne huse, hvor hønerne er anbragt i 3 til 4 ræk-
ker og tre etager med konventionelle bure . Standard 
burstørrelse for 3 fugle på 37,5 cm x 30 cm (375 cm2 
pr . høne) . Dette er meget lavere end den nuværende 
EU-standard på 750 cm2 pr . høne . Dyrevelfærdsstan-
darder eksisterer ikke . Dyrevelfærd er ikke et problem 
for regeringen i Indien, og i det virkelige liv er en forbed-
ring af dyrevelfærden begrænset af fattigdommen hos 
en stor del af befolkningen og af livsfilosofien i den hin-
duistiske kultur . Den voksende befolkning i Indien vil øge 
den lokale efterspørgsel efter æg, hvilket gør eksport-
indsatsen unødvendig for de indiske producenter . Nogle 
af de større virksomheder eksporterer dog æggepulver 
til EU og Japan .

Produktionsomkostningerne for æg fra berigede 
bure i nogle EU-lande i 2015
Produktionsomkostningerne for skallæg fra høner i beri-
gede bur er blevet undersøgt for følgende lande: Hol-
land (NL), Tyskland (DE), Frankrig (FR), Storbritannien 
(GB), Spanien (ES), Italien (IT), Danmark (DK) og Polen 
(PL) . Disse lande er vigtige ægproducerende lande i 
EU . Resultaterne præsenteret i dette kapitel vedrører 
år 2015 . Alle omkostninger i denne rapport er angivet i 
euro .
Figur 1 giver et indblik i opbygningen af de primære 
produktionsomkostninger, som kan opdeles i seks kom-
ponenter: Høne (omkostninger til den unge høne på 20 
uger, minus indtægter fra salg af udsætterhønen), foder 
(foderomkostningerne i æglægningsperioden), andre 
(alle andre variable omkostninger f .eks . elektricitet og 
dyresundhed), arbejdskraft (omkostninger i forbindelse 
med arbejdskraft af landmanden eller en medarbejder), 
indhusning (afskrivning, renter og vedligeholdelsesom-
kostninger på bygning og udstyr) og diverse (bogholderi, 
tøj, forsikring, og hvis relevant, omkostninger til bort-
skaffelse af gødning) .

Figur 2: Udgifter til den primære produktion i berigede bure i 
nogle EU-lande (eurocent per kilo æg) i 2015 .

Omkostningerne i den primære produktion (cent per kilo 
æg) er højest i Danmark og i Storbritannien . Omkostnin-
gerne i Holland, Tyskland Frankrig og Italien er omtrent 
på EU-gennemsnittet på 89 eurocent per kg af æg . I 
Spanien og Polen er produktionsomkostningerne på det 
laveste niveau i de udvalgte EU-lande .
I tabel 1 vises basisoplysningerne, som er anvendt til 
beregningerne, mens tabel 2 viser resultaterne .

Tabel 4: Basisoplysningerne for ægproduktion i berigede bure i 
udvalgte EU-lande i 2015 .

Tabel 5: Udgifter til den primære produktion i berigede bure 

(eurocent per kilo æg) i udvalgte EU-lande i 2015 .

Forskellen i omkostningerne til primærproduktionen 
skyldes hovedsageligt forskelle i foderomkostninger, 
prisen på unge høner (hønniker), indhusningsomkostnin-
ger og omkostninger til bortskaffelse af gødning . Blandt 
EU-landene er foderprisen i Italien den højeste, og pri-
serne i Polen, Holland og Danmark er de laveste . Unge 
høner (hønniker) er relativt billige i Spanien og Italien (se 
tabel 1) . Polen har fordelen af lave lønomkostninger og 
indtægterne for gødning (se tabel 2) . Mens landmænd 
i Holland og Tyskland har gode tekniske resultater, er 
produktionsomkostningerne i en EU-kontekst på et gen-
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nemsnitligt niveau . Dette skyldes højere indhusningsom-
kostninger, men også omkostningerne til bortskaffelse 
af gødning .
Alle lande har indtægter på udsætterhøner, undtagen 
Danmark og Storbritannien . Den gennemsnitlige pro-
duktionsomkostning i EU baseret på disse otte lande er 
89 eurocenter pr . kg æg .

Produktionsomkostninger for æggepulver
produceret af æg fra berigede bure i nogle
EU-lande i 2015
Omkostningerne ved fremstilling af æggepulver består 
af kostprisen til æg og omkostningerne ved forarbejd-
ning . Omkostningerne er beregnet ud fra forarbejdning 
i et stort kommercielt æggepulveranlæg . De grundlæg-
gende antagelser er, at indholdet af tørstof i æggene 
er 20,5 % . De vigtigste komponenter i forarbejdningen 
er bygninger og udstyr (39 %), arbejdskraft (26 %) og 
energi (22 %) . De øvrige omkostninger (13 %) vedrører 
emballage og omkostninger ved salg . Disse omkost-
ninger varierer fra land til land . Men fordi alle forarbejd-
ningsanlæg i EU anvender avanceret moderne udstyr, 
antages det, at forskellene i forarbejdning mellem lande 
hovedsageligt skyldes forskelle i lønomkostninger . Der 
tages også hensyn til forskelle i renter mellem landene, 
og det har indflydelse på de årlige omkostninger til byg-
ninger og udstyr . Tabel 3 giver de endelige resultater af 
omkostningerne på gårdsniveau og omkostningerne ved 
forarbejdning i euro pr . kg æggepulver . Figur 2 giver de 
samme data i en graf .
Resultaterne viser, at forarbejdningsomkostningerne 
udgør ca . 20 % af de samlede omkostninger til frem-
stilling af æggepulver . Forskellen mellem omkostnings-
niveauet for det dyreste land (Danmark) og det billigste 
land (Polen) er 9 % over og 9 % under EU-gennemsnit-
tet .

Tabel 6: Omkostninger til primærproduktionen, forarbejdning 
og totalt i eurocent pr kg æggepulver produceret af æg fra 
berigede bure i 2015 .

Figur 3: Produktionsomkostninger i eurocent pr kg æggepulver 

produceret af æg fra berigede bure i udvalgte EU-lande i 2015 .

Produktionsomkostningerne for æg fra
skrabesystemer i nogle EU-lande i 2015
Produktionsomkostningerne til skallæg fra høner i skra-
besystemer er blevet undersøgt for de samme EU-lande: 
Holland (NL), Tyskland (DE), Frankrig (FR), Storbritan-
nien (UK), Spanien (ES), Italien (IT) Danmark (DK) og 
Polen (PL) . Beregningerne er baseret på hold af høner 
i et anlæg med en belægning på højst 18 høner pr . 
m2 fjerkræhus . Alle lande gav produktionsresultaterne 
baseret på æglægningsperiode, antal æg, foderforbrug 
og dødelighed . Der blev også anslået investeringer i byg-
ninger og udstyr og arbejdskraft .
Figur 3 giver et indblik i opbygningen af de primære 
produktionsomkostninger, som kan opdeles i seks kom-
ponenter: Høne (omkostninger til den unge høne på 20 
uger, minus indtægter fra salg af udsætterhønen), foder 
(foderomkostningerne i æglægningsperioden), andre 
(alle andre variable omkostninger f .eks . elektricitet og 
dyresundhed), arbejdskraft (omkostninger i forbindelse 
med arbejdskraft af landmanden eller en medarbejder), 
indhusning (afskrivning, renter og vedligeholdelsesom-
kostninger på bygning og udstyr) og diverse (bogholderi, 
tøj, forsikring, og hvis relevant, omkostninger til bort-
skaffelse af gødning) .

Figur 4: Udgifter til den primære produktion i skrabesystemer i 

nogle EU-lande (eurocent per kilo æg) i 2015 .
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Omkostningerne i den primære produktion (cent per kilo 
æg) er højest i Danmark og i Storbritannien . Omkostnin-
gerne i Italien og Frankrig er omtrent på EU-gennem-
snittet på 105 eurocent per kg af æg . I Polen, Spanien 
og Holland er produktionsomkostningerne på det laveste 
niveau i de udvalgte EU-lande .
I tabel 4 vises viser resultaterne .

Tabel 7: Udgifter til den primære produktion i skrabesystemer 
(eurocent per kilo æg) i udvalgte EU-lande i 2015 .

Forskellen i omkostningerne til primærproduktionen 
skyldes hovedsageligt forskelle i foderomkostninger, pri-
sen på unge høner (hønniker), indhusningsomkostninger 
og omkostninger til bortskaffelse af gødning . Holland 
har relativt lave produktionsomkostninger som et resultat 
af god produktivitet med høj ægproduktion . Ligesom i 
sammenligningen for berigede buræg har Danmark og 
Storbritannien de højeste produktionsomkostninger for 
skrabeæg .
De gennemsnitlige produktionsomkostninger i EU base-
ret på disse otte lande er 105 eurocent pr . kg æg . Det 
er 18 % højere end gennemsnittet for æg fra berigede 
bure .

Produktionsomkostninger for æggepulver 
produceret af æg fra skrabesystemer i nogle
EU-lande i 2015
Omkostningerne ved fremstilling af æggepulver består af 
kostprisen til æg og omkostningerne ved forarbejdning . 
Omkostningerne er beregnet ud fra forarbejdning i et 
stort kommercielt æggepulveranlæg . De grundlæggen-
de antagelser er de samme som for æg fra berigede 
bure .
Tabel 5 giver de endelige resultater af omkostningerne 
på gårdsniveau og omkostningerne ved forarbejdning i 
euro pr . kg æggepulver . Figur 4 giver de samme data i 
en graf .
Resultaterne viser, at forarbejdningsomkostningerne 
udgør ca . 18 % af de samlede omkostninger til frem-
stilling af æggepulver . Forskellen mellem omkostnings-
niveauet for det dyreste land (Danmark) og det billigste 
land (Polen) er 9 % over og 9 % under EU-gennemsnit-
tet .

Tabel 8: Omkostninger til primærproduktionen, forarbejdning 

og totalt i eurocent pr kg æggepulver produceret af æg fra 

skrabesystemer i 2015 .

Figur 5: Produktionsomkostninger i eurocent pr kg æggepulver 
produceret af æg fra skrabesystemer i udvalgte EU-lande i 
2015 .

Den gennemsnitlige produktionsomkostning for ægge-
pulver, der er baseret på skrabeæg fra EU, og baseret 
på disse 8 lande, er 617 eurocenter pr . kg æg . Dette 
er 14 % højere i forhold til gennemsnittet for berigede 
buræg .

Produktionsomkostningerne for æg i nogle lande 
udenfor EU i 2015
Produktionsomkostningerne for skalæg har været 
undersøgt i følgende ikke-EU-lande: Ukraine (UKR), 
USA, Argentina (ARG) og Indien (IND) . Disse 4 lande 
var de største eksportører af æg og ægprodukter til EU 
i 2015 . 
Produktionsomkostningerne i ikke-EU landene er 
opgjort i eurocent .
Figur 5 giver et indblik i opbygningen af primære pro-
duktionsomkostninger og omfatter en sammenligning 
med det gennemsnitlige EU-niveau . Omkostningerne 
til hønen er defineret som prisen på hønniken ved 20 
uger, minus indtægten på udsætterhønen . Generelle 
omkostninger er de faktiske generelle omkostninger plus 
omkostninger eller indtægter ved bortskaffelse af gød-
ning . ›››
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Figur 6: Udgifter i den primære produktion i berigede bure i EU 

og traditionelle bure i nogle ikke-EU-lande (eurocent per kilo 

æg) i 2015 .

Omkostningerne i den primære produktion i alle fire 
ikke-EU lande er klart lavere end i EU . I Ukraine er 
omkostningerne 24 % lavere end i EU . Forskellen til 
USA, Argentina og Indien er mindre, men omkostninger-
ne 13 % og 21 % lavere end i EU-gennemsnittet på 89 
cent per kg af æg . 
I tabel 6 vises basisoplysningerne, som er anvendt til 
beregningerne, mens tabel 7 viser resultaterne .

Tabel 9: Basisoplysningerne for ægproduktion i EU og udvalgte 
ikke-EU-lande i 2015 .

Tabel 10: Udgifter til den primære produktion i EU og udvalgte 
ikke-EU-lande i 2015 (eurocent per kilo æg) .

Foderprisen bestemmer i væsentlig grad de samlede 
produktionsomkostninger . Foderprisen er betydeligt 
lavere i Ukraine, USA og Argentina end i EU . Den lavere 
foderpris i disse lande kan i høj grad forklares af den 
indenlandske tilgængelighed af store mængder fode-
ringredienser som majs og sojabønner . Europæiske pro-
ducenter er delvist afhængige af importen fra Sydameri-
ka af nogle af deres foderingredienser . Omkostningerne 
ved opbevaring, transport og mellemhandlere øger pri-
sen på foderingredienser i Europa . Prisen på en hønnike 
er også lavere på grund af den lave foderpris .
Ud over de ovennævnte forskelle i priserne for foder og 
hønniker har nogle tredjelande også fordelene ved lave-
re indhusings- og lønomkostninger . Lønnen er meget 

lavere i Ukraine, Argentina og Indien . Forskellen i lønom-
kostninger mellem Europa og USA skyldes hovedsagelig 
socialsikringssystemet, idet der betales højere arbejdsgi-
verafgifter i Europa .
I alle de nævnte tredjelande har producenterne lavere 
omkostninger, fordi lovgivningen om miljø, fødevaresik-
kerhed og dyrevelfærd er mindre stringent end i EU .

Produktionsomkostningerne for æggepulver
i nogle lande udenfor EU i 2015
Omkostningerne ved fremstilling af æggepulver består af 
kostprisen på æg og omkostningerne ved forarbejdning . 
Omkostningerne beregnes ud fra forarbejdning i et stort 
kommercielt æggepulveranlæg . 
Tabel 8 giver de endelige resultater af omkostningerne 
på gårdsniveau og omkostningerne ved forarbejdning 
i eurocent pr . kg æggepulver . Figur 6 giver de samme 
data i en graf .

Tabel 11: Omkostninger til primærproduktion, forarbejd-
ning og totalt i eurocent pr kg æggepulver produceret 
af æg fra berigede bure fra EU og fra buræg i udvalgte 
ikke-EU-lande .

Figur 7: Produktionsomkostninger for æggepulver i 
eurocent pr kg æggepulver produceret af æg fra berige-
de bure fra EU og fra buræg i udvalgte ikke-EU-lande i 
2015 . 

Hvad angår produktionsomkostningerne for æggepulver 
i ikke-EU lande så viser figur 6, at USA og Ukraine er 19 
% og 22 % billigere end EU-gennemsnittet . Forskellen 
i produktionsomkostningerne mellem EU og Indien og 
Argentina er ca . 15 % .

Konsekvenser af forskellige scenarier for skalæg
For at vise virkningen af en eventuel ændring i impor-
tafgifter og en ændring i valutakursen for EU-ægprodu-
centers og ægproduktfabrikkers konkurrenceevne er der 
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lavet fire scenarier for fremtiden: 50 % reduktion af EU’s 
importafgifter for æg og ægprodukter som kan blive et 
resultat af nye multilaterale eller bilateral aftaler .
10 % lavere valutakurser for den amerikanske dollar, 
argentinske peso, ukrainske hryvnia og indiske rupier . 
Gennemsnitskursen i 2015 blev brugt til at konvertere 
produktionsomkostningerne for alle lande til euro . 
En kombination af 50 % lavere importafgifter og en 10 
% lavere vekselkurs for tredjelandes valutaer .
En kombination af ingen importafgifter og en 10 % lave-
re vekselkurs for tredjelandes valutaer . Dette er ’worst 
case’ scenariet .
For at få en ide om transportomkostningerne fra et 
større produktionsområde i et land til en EU-markeds-
region, i dette tilfælde Frankfurt am Main i Tyskland, er 
transportomkostningerne blevet lagt til produktionsom-
kostningerne på grundlag af en fuld lastbil med skalæg . 
Til dette formål er der beregnet en tilbudspris i Frankfurt 
am Main, som er summen af   produktionsomkostnin-
gerne (farmniveau og forarbejdning), transportomkost-
ninger og importafgifter . Resultaterne tyder klart på, 
at ægproducenterne i de udvalgte ikke-EU-lande ikke 
kunne konkurrere om levering af skallæg til Tyskland i 
2015 . Den vandrette linje angiver EU-niveauet for de 
samlede omkostninger, herunder de 3 eurocent/kg i 
transportomkostninger til Frankfurt . Ukraine kan være 
en trussel for EU-ægproducenterne, men den nuværen-
de importafgift på 30 eurocent/kg betyder, at det ikke 
er profitabelt at eksportere skallæg til EU-markedet . 
Figur 4 .1 viser også, at import fra indiske og argentinske 
producenter ikke vil være konkurrencedygtige på grund 
af de høje transportomkostninger, selv hvis der ikke var 
importafgifter .

Figur 8: Pris på skalæg (buræg) leveret i Tyskland fra EU-gen-

nemsnittet (berigede bure; vandret linje) og tredjelande i euro-

cent pr . kilo æg . 

Figur 9 viser, at hvis æg fra skrabesystemer produceret 
i EU-lande skulle konkurrere på verdensmarkedet, ville 
æg fra ukrainske producenter være konkurrencedygtige, 
selv i tilfælde af importafgifter . Dette er imidlertid ikke 

rigtig tilfældet, fordi skrabeæg sælges på et bestemt 
marked . Derfor er dette ikke inkluderet i scenarierne .

Figur 9: Pris på skalæg (skrabeæg) leveret i Tyskland fra 

EU-gennemsnittet (skrabeæg; vandret linje) og tredjelande 

(buræg) i eurocent pr . kilo æg . 

Eksempel 1 – Lavere EU importafgifter
I det første eksempel bliver virkningen af 50 % lavere 
importafgifter til EU undersøgt . Som det fremgår af 
figur 10, ville Ukraine i dette eksempel være den mest 
konkurrencedygtige leverandør af skallæg til Frankfurt 
i 2015 . Resultatet af nedsættelsen af importafgifterne 
er, at Ukraine næsten kan konkurrere på EU-markedet . 
I dette eksempel ville andre ikke-EU-lande ikke være 
konkurrencedygtige på EU-markedet .

Figur 10: Prisen på skalæg (buræg) i Tyskland fra EU-gen-

nemsnittet (vandret linje) og tredjelande i eurocent pr . kilo æg 

(eksempel 1: 50 % lavere importafgift) .

Eksempel 2 - Lavere valutakurser
Dette andet eksempel bliver konsekvenserne af 10 % 
lavere valutakurser undersøgt for alle tredjelande . Lavere 
valutakurser har mindre effekt end de lavere importaf-
gifter i eksempel 1 . Figur 11 viser, at i tilfælde af 10 % 
lavere valutakurser ville ingen af de fire ikke-EU-lande 
være reel konkurrence på EU-markedet .

 ›››
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Figur 11: Prisen på skalæg (buræg) i Tyskland fra EU-gen-

nemsnittet (vandret linje) og tredjelande i eurocent pr . kilo æg 

(eksempel 2: 10 % lavere valutakurser) .

Eksempel 3 - Kombination af lavere importafgifter og 
lavere valutakurser
Det tredje eksempel er en kombination af de foregående 
to eksempler: 50 % lavere importafgifter og 10 % lavere 
valutakurser for alle ikke-EU valutaer . Konsekvenserne 
heraf valutakurser er angivet i figur 12 . I dette eksempel 
opnår Ukraine en meget konkurrencedygtig stilling på 
EU-markedet for skalæg . De andre lande uden for EU 
ville ikke være konkurrencedygtige .

Figur 12: Prisen på skalæg (buræg) i Tyskland fra EU-gen-
nemsnittet (vandret linje) og tredjelande i eurocent pr . kilo æg 
(eksempel 3: 50 % lavere importafgift og 10 % lavere valuta-
kurser) .

Eksempel 4 - Kombination af ingen importafgifter og 
lavere valutakurser
Dette eksempel er en kombination af ingen importafgif-
ter og 10 % lavere valutakurser for alle ikke-EU valutaer . 
Faktisk er dette et ’worst case’ scenario . Konsekven-
serne af kombinationen af ingen importafgifter og 10 % 
lavere valutakurser er angivet i figur 13 . I dette eksempel 
er Ukraine meget konkurrencedygtig på EU-markedet . 
Også USA har en lavere tilbudspris end EU-producen-
terne . Forskellen i tilbudsprisen for Argentina og Indien 
sammenlignet med EU-producenterne er meget lille .

Figur 13: Prisen på skalæg (buræg) i Tyskland fra EU-gen-

nemsnittet (vandret linje) og tredjelande i eurocent pr . kilo æg 

(eksempel 4: ingen importafgifter og 10 % lavere valutakurser) .

Konsekvenser af forskellige scenarier for æggepulver
Æggepulver er mere egnet til lang transport end ska-
læg, fordi der ikke er noget fald i produktkvaliteten efter 
måneders opbevaring . En anden fordel ved æggepulver 
er den relativt lave transportomkostning, idet produktet 
er tørret .
Den valgte markedsplads er Frankfurt am Main i Tysk-
land, hvor der er beregnet en tilbudspris . Prisen er sum-
men af produktions-, forarbejdnings-, transportomkost-
ninger og importafgifter . Resultaterne er vist i figur 14 . 
Denne figur viser, at for æggepulver er konkurrencen fra 
tredjelande en reel trussel . Imidlertid giver importafgif-
terne stadig tilstrækkelig beskyttelse for helæg ægge-
pulver til EU-markedet . Hvis der ikke blev opkrævet 
importafgifter, ville alle leverandører af helæg æggepul-
ver fra de fire tredjelande have været meget konkurren-
cedygtige på EU-markedet i 2015 . Det skal erkendes, at 
i modsætning til skallæg, er produktkvaliteten af ægge-
pulver ikke påvirket af langdistancetransport .

Figur 14: Prisen på helæg æggepulver (buræg) i Tyskland fra 

EU-gennemsnittet (berigede bure; vandret linje) og lande uden 

for EU i eurocent pr . kilo .

Figur 15 viser, at hvis æggepulver i EU bliver fremstillet 
af skrabeæg, så kunne dette produkt ikke konkurrere 
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med æggepulver fra tredjelande, selv i en situation med 
fulde importafgifter . Imidlertid sælges æggepulver frem-
stillet af skrabeæg til et bestemt marked . Derfor er dette 
ikke inkluderet i de efterfølgende eksempler .

Figur 15: Prisen på helæg æggepulver i Tyskland fra EU-gen-

nemsnittet (skrabeæg; vandret linje) og lande uden for EU (bur-

æg) i eurocent pr . kilo .

Eksempel 1 - Lavere EU importafgifter
Figur 16 viser, at 50 % lavere importafgifter betyder, at 
alle ikke-EU lande kan være relativt billige leverandører 
af æggepulver til Frankfurt . De samlede omkostninger til 
produktion, transport og importafgifter fra æggepulver 
produceret i Ukraine og USA ligger klart under det gen-
nemsnitlige EU-niveau .

Figur 16: Prisen på helæg æggepulver (buræg) i Tyskland fra 
EU-gennemsnittet (vandret linje) og lande uden for EU (buræg) 
i eurocent pr . kilo (eksempel 1: 50 % lavere importafgift) .

Eksempel 2 - Lavere valutakurser
Dette andet eksempel vurderer konsekvenserne af 10 
% lavere valutakurser for alle ikke-EU valutaer . I figur 17 
er effekten af lavere valutakurser vist . I dette eksempel 
kan Ukraine og USA være relativt billige leverandører af 
æggepulver i Frankfurt . De samlede omkostninger ved 
produktion, transport og afgifter vil ligge under (Ukraine) 
eller lidt over (USA) niveauet i EU . Dette eksempel har 
imidlertid mindre konsekvenser end det foregående sce-
nario med de lavere importafgifter .

Figur 17: Prisen på helæg æggepulver (buræg) i Tyskland fra 

EU-gennemsnittet (vandret linje) og lande uden for EU (buræg) 

i eurocent pr . kilo (eksempel 2: 10 % lavere valutakurser) .

Eksempel 3 - Kombination af lavere importafgifter og 
lavere valutakurser 
Dette eksempel er en kombination af de to foregående 
eksempler: 50 % lavere importafgifter (eksempel 1) og 
også 10 % lavere valutakurser for alle ikke-EU valutaer 
(eksempel 2) . Konsekvenserne af denne kombination er 
illustreret i figur 18 . I dette eksempel ville alle ikke-EU 
lande være meget billige leverandører af æggepulver til 
EU-markedet . Priserne i Frankfurt ville være fra 7 % 
(Argentina, Indien) til endda 16 % (Ukraine) under det 
gennemsnitlige EU-niveau .

Figur 18: Prisen på helæg æggepulver (buræg) i Tyskland fra 

EU-gennemsnittet (vandret linje) og lande uden for EU (buræg) 

i eurocent pr . kilo (eksempel 3: 50 % lavere importafgift og 10 

% lavere valutakurser) .

Konklusion
Denne undersøgelse er en opdatering af to tidligere rap-
porter med basisår 2010 og 2013 . 
En sammenligning af produktionsomkostningerne for æg 
på farmniveau i denne undersøgelse med resultaterne 
for 2013 viser, at omkostningerne for EU-producenter 
og tredjelande Ukraine, USA og Argentina faldt . Det 
skyldtes primært lavere foderpriser . EU-landene viste 
det største fald . Figur 19 giver produktionsomkostnin-
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gerne for buræg på farmniveau i 2010, 2013 og 2015 
i EU, Ukraine, USA og Argentina . Grafen illustrerer, at 
Ukraine havde de laveste produktionsomkostninger i 
2013 og 2015 . På grund af det større fald i produktions-
omkostningerne i EU er forskellen med tredjelande lidt 
reduceret mellem 2013 og 2015 .

Figur 19: Produktionsomkostninger for æg på farmniveau 

(eurocent pr . kg æg) i 2010, 2013 og 2015 i EU, Ukraine 

(UKR), USA (USA) og Argentina (ARG) .

Ægproducenter i EU skal overholde en række forskellige 
lovgivninger vedrørende dyrevelfærd, fødevaresikkerhed 
og miljøbeskyttelse . Fra 1 . januar 2012 blev det forbudt 
at holde høner i traditionelle bure, og ægproducenter-
ne måtte skifte til enten berigede bure eller alternative 
indhusningssystemer . Resultatet af al denne lovgivning 
er en stigning i produktionsomkostningerne ved at pro-
ducere æg . 

EU forhandler pt med en lang lande eller grupper af lan-
de om at liberalisere handelen med landbrugsprodukter . 
Disse multi- og bilaterale forhandlinger er designet til 
yderligere at liberalisere handelen, enten ved yderligere 
at reducere importtolden eller fjerne den helt . 
I denne rapport er undersøgt konsekvenserne af forskel-
lige senarier, bl .a . at sænkning af importafgifterne, på 
konkurrenceevnen for ægbranchen i EU, og rapporten 
viser tydeligt, at specielt en sænkning af importafgifter-
ne vil gøre nogle lande udenfor EU særdeles konkurren-
cedygtige på markedet for ægprodukter i EU .
Ægbranchen i EU ønsker frihandel, men det skal foregå 
på fair betingelser, så politikerne i EU må beskytte den 
europiske produktion, når de på forbrugernes vegne har 
stillet krav om, at produktionen i EU skal foregå efter 
særlige love og regler, som øger omkostningerne mar-
kant .
Den europæiske brancheorganisation EUWEP vil lige-
som tidligere bruge denne rapport ved møderne med 
nationale og europæiske politikere og myndigheder for 
at dokumentere, at det er bydende nødvendigt, at æg 
og ægprodukter får status som ’særligt følsomme pro-
dukter’ i de igangværende og kommende handelsaftaler 
med tredjelande .

(Den samlede rapport på 46 sider kan fås ved henvendelse til 

sekretariatet) .

jnl

Genredigering har potentiale til den frem-
tidige avl af fjerkræ
Genetisk modifikation af dyr har eksisteret i årtier, 
men genom-redigering er et nyt værktøj, der tillader 
små ændringer – at erstatte en aminosyre eller en kort 
sekvens - i DNA'et .
Ifølge Mike McGrew fra Roslin Institute, der var inviteret 
til mødet i Chester for at give et indlæg om hans ind-
sigt i fremtiden for fjerkrægenetik, er der gjort hurtige 
fremskridt inden for genom-redigering, og teknikken er 
nu blevet meget effektiv og yder et værdifuldt bidrag til 
fjerkræsektoren .
McGrew og hans team har med succes anvendt de sam-
me principper til de uudviklede kønsceller i fugles æg .
For at redigere disse celler for at forbedre sygdomsresi-

stens og andre vigtige overlevelsesegenskaber hos kyl-
linger, rettede teamet først deres opmærksomhed mod 
den fjerløse kylling, der først blev opdaget ved University 
of California-Davis . Mens denne fugl er bedre tilpasset 
tropiske klimaer, blev det antaget, at dets usædvanlige 
udseende ikke ville blive godt modtaget af forbrugere 
eller medierne .
Mere vellykket var arbejde for at bevare en sjælden 
skotsk race af høner, Scots Dumpy . Roslin-genredige-
ringsmetoden blev anvendt til fremstilling af en steril 
surrogathøne af en almindelig race, hvori det sjældne 
race foster blev implanteret . Disse fostre udviklede sig 
normalt, og Scots Dumpy har nu langt lavere risiko for 
at uddø .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Aviagen overtager Hubbard
Aviagen meddelte 1. august, at 
de har underskrevet en aftale 
om at købe Hubbard Breeders, 
avlsselskabet for slagtekyllin-
ger i Groupe Grimaud. Aftalen 

mellem de to selskaber blev underskrevet den 
31. juli 2017 og afsluttes senere i år. Som en del 
af aftalen vil Hubbard operere som et 100 % ejet 
datterselskab af Aviagen Group under ledelse af 
Aviagen’s adm. direktør Jan Henriksen. Det vil for-
blive et uafhængigt avlsselskab for slagtekyllinger 
med særskilt avl og kommercielle aktiviteter og vil 
fortsat have hovedkontor i Frankrig.

Anerkender virksomhedens styrker
”Vi byder Hubbard velkommen til Aviagen-familien” siger 
Jan Henriksen . ”Hubbards mangfoldighed af genetiske 
produkter og dybtgående ekspertise inden for de for-
skellige segmenter af slagtekyllinger vil i høj grad bidra-
ge til Aviagen’s udvidede produktserie . Vi glæder os til at 
udnytte den fulde styrke af Aviagen-koncernen til yderli-
gere at styrke Hubbard’s position som en vigtig aktør på 
det globale marked for slagtekyllinger .”
Olivier Rochard, adm . direktør i Hubbard, er enig i, at 
den tætte tilknytning til Aviagen vil tilføre Hubbard’s glo-
bale kundebase stor værdi .
”Min management team og jeg er meget glad for at blive 
en del af en sådan verdensklasse organisation som Avi-
agen . Vi glæder os til at udnytte styrken i begge organi-

sationer, især inden for teknologi, forskning og udvikling, 
produktionseffektivitet og distributionskapacitet ” siger 
han . ”Vi har samme endelige mål som Aviagen nemlig 
løbende at fremme vores fugles genetiske potentiale og 
sikre forsyningssikkerheden til globale markeder, hvilket 
vil gavne vores gode kunder over hele verden .”

Giver kunderne en problemfri overgang 
og større fordele
De to virksomheder vil fortsat operere og støtte deres 
kunder uafhængigt uden afbrydelse af deres sædvanli-
ge produkter og tjenester . Samtidig vil kunderne drage 
fordel af den kombinerede bedste praksis, erfaring og 
viden samt den stærke dedikation til kundesucces, der 
deles af begge virksomheder .

Om Aviagen
Siden 1923 har Aviagen etableret sig som et globalt 
fjerkræavlsselskab, der udvikler avlslinjer til produktion af 
kommercielle slagtekyllinger under Arbor Acres®, Indian 
River® og Ross® brandnavne . Rowan Range® og Spe-
cialty Males® er specialavlslinjer fra Aviagen, der giver 
større fleksibilitet for kunderne til at opfylde specifikke 
eller nichemarkedsbehov . Virksomheden er baseret i 
Huntsville, Alabama, USA med en række helejede ope-
rationer i hele Storbritannien, Europa, Tyrkiet, Latiname-
rika, Indien, Australien, New Zealand og USA og joint 
ventures i Asien .

Om Hubbard
Siden 1921 har Hubbard været et verdens-
omspændende avlsselskab for slagtekyllin-
ger, der leverer daggamle bedsteforældre- og 
forældredyr over hele verden . Hubbard 
tilbyder en bred vifte af produkter lige fra hur-
tigt-voksende og omkostningseffektive slag-
tekyllinger til langsomt-voksende kyllinger . 
Alle deres avlsprogrammer er designet og 
dedikeret til at imødekomme deres voksende 
udfordringer ved at levere effektivt, sundt og 
velsmagende kyllingekød til verdens voksen-
de befolkning . Aviagen / jnl

Jan Henriksen, adm . direktør i Aviagen Broiler Breeding Group, og Fre-

deric Grimaud, adm . direktør i Groupe Grimaud, underskriver aftalen .
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HVAD SKJULER SIG I KÆMPEÆGGET?

På et lille husmandssted på Bartnes i 
Nord-Trøndelag spankulerer en eggstremt 

dygtig høne rundt - meget stolt. En af Silje Almlids 
og hendes døtres 16 Lohmann-høner har nemlig 
lagt et æg på 168 gram - over 100 gram mere end 
et gennemsnitligt æg. ”Jeg ved ikke, hvem af dem 
har lagt det, men alle 16 hedder ’Poul sine høns’ 
siger en glad husmand til VG. ”Jeg fandt det på 
gulvet og troede først det var en ballon.” 

Konkurrence før ægget blev slået ud
Som tak for deres indsats har den mystiske super-høne 
og resten af   ’Poul sine høns’ i dag fået tomater . Der er 
Silje Almlids døtre, der ejer hønerne, og de har selv tuget 
dem ud med en rugemaskine . 
Den største æg, vi kender her i Norge, blev lagt i 
Høyjord i 1993 . Ægget vejede 210 gram . Silje er ikke 
helt sikker på, om hun vil få hønerne til at forsøge at slå 
rekorden . 
”Det vil helt givet være svært at være høne” siger hun 
Silje Almlid og hendes døtre havde lavet en tippekonkur-
rence, inden den gigantiske æg blev slået ud . Elise (9) 

og Bertine (7,5) tippede på to blommer, Siren (5,5) og 
Silje selv tippede på tre blommer . 

Silje Almlid (bagerst) med døtrene Bertine Oline,  

Siren Wilhelmine og Elise Constanse .

Kæmpeægget i en æggebakke med æg af almindelig 

størrelse .

Et æg i ægget .
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Resultatet var en blomme - og et æg, inde i det store 
æg . Ægget var af normal størrelse og indeholdt en 
almindelig blomme . 
”Det var virkeligt morsomt! Børnene vil sikkert aldrig 
glemme denne oplevelse . Heller ikke mig, for den sags 
skyld” siger Silje . 

Ægproducenten Egge: ”En sensation!”
Ægproducenten Ole Egge har oplevet et tilfælde med 
et æg i ægget - for 50 år siden, da han var teenager . 
Ægget vejede 160 gram og havde tre blommer . Senere 
kom et æg på 150 gram, som havde et æg inde i ægget . 
Nu har han 19 .000 høner, men ingen af   dem har lavet 
det samme . Gigaegg er yderst sjældene, siger Egge, 
som sætter forbavset, da han hører, at Silje Almlid kun 
har 16 høner . 
”Det må nærmest kaldes en sensation!”

Blomme på afveje
Så hvad skete der? Systemet har fejlet lidt, forklarer 
Egge . Det har forvekslet det færdige æg med en ægge-
blomme . 
Æggeblommen vandrer generelt ned gennem æggele-
deren, hvide og hinder lægges på og derefter skallen . 
Og så kommer ægget ud . 
”Men her er ægget af en eller anden grund ikke ble-
vet lagt- det har været i æggelederen og gået tilbage . 
Systemet har opfattet det som en ekstra blomme og 
tilføjet nye hvide, nye hinder og en ny skal uden på det 
færdige æg” siger Egge og gentager: 
”Det vil jeg nok kalde en sensation . Men det sker de 
mærkeligste ting i naturen . Som ægproducent vil jeg 
sige, at der næsten ikke er den ting, jeg har ikke ople-
vet!”

VG Nyheter / jnl

Eggstremt sjældent: Ole Egge har 19 .000 høner, men han har selv kun én gang oplevet et æg i ægget – for 50 år siden .

Kina vil begynde massevaccination af 
fjerkræ mod H7N9 fugleinfluenza
Kina vil gennemføre et massevaccinationsprogram for 
fjerkræ i efteråret i et forsøg på at udrydde en virulent 
stamme af fugleinfluenza . I sidste måned meddelte de 
kinesiske myndigheder, at vaccination mod H7N9-stam-
men ville finde sted i to sydlige provinser .
Men landets landbrugsministerium sagde i midten af juli, 
at vaccinationen ville blive gennemført over hele landet .
Tiltaget er en del af et forsøg på at bekæmpe virusset, 
som har forårsaget næsten 270 dødsfald siden oktober 
sidste år .

Der har været nogle bekymringer for, at mens et masse-
vaccinationsprogram vil reducere den kliniske sygdom, 
forhindrer det ikke virusset i at cirkulere, og vaccination 
kan skjule forekomsten .
I mellemtiden har Sydafrika bekræftet to tilfælde af 
H5N8-virus i kommercielle æglæggere i provinserne 
Gauteng og Mpumalanga .
Det følger to tidligere udbrud i de seneste uger i landet, 
hvilket fik nabostater, herunder Botswana, Zimbabwe og 
Namibia, til at suspendere importen af fjerkræ .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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RAPPORT FRA IPC-MØDET I CARTAGENA  
28. OG 29. APRIL

Jim Sumner bød velkommen til Car-
tagena i Colombia og til de 69 delta-
gere fra 21 lande
Medlemmerne af IPC repræsenterer 
omkring 90 % af den globale produk-
tion .

Jim Sumner opfordrede til, at passive medlemmer, der 
repræsenter et land, overvejer at blive aktive medlem-
mer .

Luis Barcos fra OIE gav et overbliv 
over fugleinfluenza(AI) situationen . 
Han sagde, at adskille stammer af 
AI cirkulerer – H5N1, H5N2, H5N6, 
H5N8, H7N9, og i OIE forventer man, 
at det vil fortsætte, og det giver han-

delsrestriktioner .
Ifølge OIE bør der kun være restriktioner, når der er tale 
om fund af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i tamfjer-
kræ og ikke i vilde fugle .
Indrapporteringssystemet vil blive opdateret inden for de 
kommende år .
Genetiske analyser af HPAI i Europa viser, at virusset 
stammer fra vilde fugle i Asien, og både den centrale og 
den nordlige trækrute er berørt .
Der har kun været et udbrud i Amerika, og det skyldes 
måske, at man ikke har kigget så meget, og måske bør 
overvågningsprogrammerne revideres .
Biosikkerheden på farmniveau er virkelig vigtig for at 
stoppe spredningen af sygdommen .

Adriaan Weststrate fra Rabobank 
fortalte om de økonomiske udsiger for 
fjerkrækød i 2017 .
Frem til 2035 vil proteinmarkedet 
vokse med 45 % . 90 % af væksten 
vil være i udviklingslandene og 60 % 

i Fjernøsten, men de kan ikke producere det, så den 
internationale handel vil stige . Man vil eksportere mere 
kød end korn .

Forventninger til udviklingen i produktionen
USA
I USA har de nu haft 7 år med god økonomi i 
slagtekyllingeproduktionen, og der er langsomt stigende 
forbrug og produktion, og eksporten stiger også .
I USA har slagtevægten på kyllinger været stigende i 
mange år - op til 12 lbs (5,44 kg), men du stiger slagte-

vægten ikke længere, og problemerne med træbryst kan 
være en del af forklaringen .
Dyrevelfærd er blevet en uhyre vigtig parameter i salgs-
processen, men forbrugerne ved snart ikke, hvad de 
forskellige definitioner omkring antibiotika mener . 
Hvis nogle forbrugerne vil have langsomt voksende kyl-
linger opdrættet uden antibiotika, så skal vi selvfølgelig 
levere det . Hvorfor skulle vi ikke det, når fortjenesten er 
stor? Det er ikke store mængder, men det vokser .
Tyrkiet er den største eksportør af økologisk majs og 
sojabønner til USA .

Kina
Rabobank forventer, at Kina vil importere 6 mio . tons 
kød i 2020 .
Markedet er helt anerledes end resten af verden . Både 
produktion (- 9 %) og forbrug (- 8 %) falder kraftigt, og 
der er en stærkt stigende import (+ 40 %) .

Brasilien
Brasilien er de eneste, der kan eksportere tilstrækkelige 
mængder fjerkrækød til Kina, og det har også politiske 
årsager .
Brasilien vil også fordoble eksporten til Rusland . Til 
gengæld får Rusland adgang til at eksportere fisk til 
Brasilien . 
Kun 21 af 4 .800 anlæg var omfattet af kødskandalen i 
Brasilien, og der var ikke et eneste eksempel på eksport 
til Kina og EU fra de store firmaer .
Sagen vil føre til store bøder for nogle virksomheder .
For de brasilianske producenter er fortjenesten meget 
bedre på eksport end på indenlandsk salg i Brasilien .

Sammenligning af brasilianske selskabers indtjening på hjem-

me- og eksportmarkederne .

 ›››
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Europa 
Langsomt stigende i forbrug og produktion .

Ukraine 
Eksporten fra Ukraine steg med 60 % i første kvartal i 
2017 . 

Rusland
Rusland er ved at blive en eksportør af fjerkrækød .

Japan
Japan har rapporteret det højeste kødforbrug nogensin-
de .

AI
Rabobank er bekymrede over alle udbruddene af AI .
Adriaan Weststrate tror ikke, at AI forsvinder i Kina, før 
markederne med levende fjerkræ forsvinder, men det er 
meget svært at gennemføre .

Nye kyllingetyper
Langsomt voksende afstamninger kan blive slagtekyllin-
gernes ’cage-free’ .

Andres Valencia fra FENAVI i 
Colombia fortalte om fjerkræprodukti-
onen i landet .
Der er stor skepsis overfor fredspro-
cessen med FARC .
Der blev produceret 768,4 mio . slag-

tekyllinger eller 1, 560 mio . tons kyllingekød i 2017, mod 
507,8 mio . slagtekyllinger eller 848 .800 tons kyllinge-
kød i 2006 .

Udviklingen i kyllingeproduktionen i Colombia .

Fjerkræbranchen er den hurtigst voksende sektor i land-
bruget i Colombia, og fjerkræbranchen aftager 2/3 af alt 
dyrefoder i Colombia .
Colombia har 1,3 % af den globale produktion og 6 % af 
den latinamerikanske produktion, og Colombia er num-
mer 3 i Latinamerika efter Mexico og Brasilien .
Forbruget ligger på godt 32 kg kyllingekød pr indbygger 

om året, men det er lavt for Latinamerika .
Forbruget af svinekød stiger hurtigst .
I fremtiden vil produktionen nok flytte tættere til befolk-
ningscentrene og eksporthavnene .
Newcastle Disease er et problem især i Santander-regi-
onen og på grund af import (smugling) af levende fugle 
fra Venezuela .

Sergio Valdes fra Bucaneros fortal-
te om markedet for slagtekyllinger i 
Colombia .
Bucaneros hører hjemme i Cali, og det 
er en integreret produktion .
De importerer 25 mio . tons af råvarer 

til foder (majs, sojakager og –bønner), eller hvad der 
svarer til 3 skibsladninger, om måneden .
På deres foderfabrik producerer de 40 tons foder i timen 
eller ca . 22 mio . tons om måneden
Forældredyrsproduktion og rugeri er placeret 1,5 time 
fra Cali, og de har plads til 600 .000 forældredyr, og der 
producerer de over 6 mio . rugeæg om måneden .

Rugeægsfarm .

Rugeægsproduktion .

Rugeri . ›››
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På rugeriet har de 52 moderne rugemaskiner, fordelt på 
4 afdelinger, og 5 klækkere .
De har ca . 200 farme til slagtekyllingeproduktionen, 
hvoraf de ejer en hel del selv, mens resten er kontrakt-
producenter .

Ny slagtekyllingefarm .

Slagteri og forarbejdning .

De producerer ca . 12 mio . slagtekyllinger pr rotation, og 
der indsættes nye kyllinger hver 70 . dag .
De producerer 12 .000 tons fjerkrækød om måneden .
De afsætter ikke over hele Colombia .
De producerer også en gul kylling, der smager anerle-
des . 

Peter Bradnock gav en opdatering 
på arbejdet med de international orga-
nisationer .
Han rapporterede om arbejdet i Codex 
med antibiotika resistens, hvor man vil 
dække hele fødekæden .

Antibiotika bruges f .eks . også i produktionen af citrus-
frugter, og de nye retningslinjer vil også indeholde afgrø-
der, og de nye retningslinjer forventes vedtaget i 2020 .

Dennis Erpelding fra Elanco præ-
senterede og fik vedtaget et oplæg til 
IPC’s holdning til antibiotikaresistens, 
for antibiotika er på dagsordenen man-
ge steder .

Luis Rua fra BRF fortalte om private 
standarder, og om hvordan de påvir-
ker branchen . Private standarder er 
ikke lavet af myndighederne . Man så 
de første i 1990’erne på baggrund af 
fødevareskandaler mm (kogalskab) . 

Private standarder kan bruges til at sende et budskab .

Jim Sumner, Ricardo Santin og Stig Munck Larsen fortalte om arbejdet med nye halal-standarder .
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Næsten alle (95 %) af de brasilianske eksportører af 
fjerkrækød har private standarder, og de er ikke så frivil-
lige, som man umiddelbart skulle tro .
Luis Rus slog fast, at private standarder er kommet for 
at blive, og at private standarder er mere strikse end 
offentlige standarder .
Der er mange forskellige private standarder, og de lever 
hver især op til kravene hos forbrugerne .
Nogle private standarder er med tiden blevet til offentli-
ge standarder .
Luis Rua konkluderede, at: 
Private standarder får stigende betydning i verdenshan-
delen med   fjerkrækød .
Private standarder vedrørende fødevaresikkerhed er de 
vigtigste, men andre typer af private standarder får sti-
gende betydning .
Behovet for differentiering er den vigtigste årsag for 
kunderne til at beslutte private standarder .
Private standarder indgår som noget obligatorisk for 
eksportører .
Private standarder ses som en mekanisme, der gør 
adgangen til nogle markeder lettere, f .eks . hvis de pri-
vate standarder er strengere end de offentlige forskrifter 
(især indenfor fødevaresikkerhed) .

Små eksportører deltager sjældent i formuleringen af   
private standarder .
Private standarder giver eksportørerne øgede omkost-
ninger og mere kompleksitet .
Eksportørerne anerkender, at private standarder giver 
differentiering af deres produkter .
Private standarder giver mulighed for stigende priser og 
marginer i henhold til de særlige kendetegn ved virksom-
heder .

Anne-Marie Neeteson fra Aviagen 
fortalte, hvor vi er med hensyn til 
dyrevelfærd, og hvor vi skal være i 
fremtiden .
Hun sagde, at det fundamentale er de 
5 friheder for dyrevelfærd:

Frihed fra sult og tørst – gennem let adgang til frisk vand 
og et foder, som er tilstrækkeligt til at sikre sundhed og 
livskraft . 
Frihed fra ubehag – ved at sørge for et egnet miljø, som 
omfatter læ og et behageligt hvileareal .
Frihed fra smerte, skade og sygdom – gennem forebyg-
gelse eller hurtig diagnose og behandling .
Frihed til at udtrykke normal adfærd – ved at sørge for 

På toppen af det gamle fort .
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tilstrækkelig plads, ordentlige faciliteter og selskab af 
artsfæller . 
Frihed fra frygt og lidelse – ved at sikre, at behandlingen 
af dyret og forholdene i øvrigt er sådan, at lidelse und-
gås .
Og de 3 essentielle egenskaber ved godt landmandskab
Viden om dyrehold . 
Færdigheder indenfor dyrehold . 
Personlige egenskaber: kunne lide og og have empati 
for dyr, dedikation og tålmodighed
Anne-Marie Neeteson sagde, at der bliver større afstand 
mellem landmand og forbruger, og det betyder, at den 
politiske magt er hos forbrugerne, for de få producerer 
fødevarer til de mange .
Hun sagde, at en masse holdninger til dyrevelfærd ikke 
er baseret på videnskab, og i fremtiden skal vi have 
identificeret, hvad der er god dyrevelfærd .

Jim Sumner, Ricardo Santin og Stig Munck Larsen 
fortalte om arbejdet med nye GCC standarder for halal 
certificering .
I golf-staterne producerer de kun selv 1/3 af det fjer-
krækød, som de har brug for .
GCC’s arbejde med nye standarder er ikke gennemsig-
tigt, men de håber, at de nye regler kan være gældende 
for alle golf staterne .

De vil ikke tillade nogen bedøvelse overhovedet ifølge 
deres standard, men det ser de igennem fingrene med, 
så reversibel bedøvelse er ok, men de bruger selv rever-
sibel bedøvelse .
På arabisk betyder bedøvelse ’død’, så IPC har derfor 
forsøgt at bruge ordet immobilisering .
De har også forbudt brugen af forarbejdet animalsk 
protein i foderet, fordi det ikke er halal, og de forlanger 
også, at man kun bruger deres halal-mærke .
De vil også kræve, at hvert enkelt produkt skal godken-
des, hvilket er meget kostbart (1 .500 $ pr stk . gældende 
for 5 år), men for frosne produkter var én godkendelse 
tilsyneladende tilstrækkeligt .
Der var enighed om, at man på slagterierne ikke skal 
have flere forskellige måder at slagte halal på .

Ricardo Santin fra ABPA fortalte om, 
hvad de havde lært om krisehåndtering 
efter kødskaldalen I Brasilien .
Råddent kød blev kun nævnt I en af 
rapporterne, men det blev grebet af 

alle medierne .
ABPA støttede op om myndighederne og opfordrede til, 
at hvis der var noget om sagen, så skulle de ansvarlige 
straffes hårdt, og det blev hurtigt kommunikeret på en 
stadig større What’s up – gruppe .
ABPA inviterede også en gruppe af kinesiske journalister 
på en flyvetur, hvor de selv kunne vælge, hvilket slagteri 
de gerne vi se, og så blev de fløjet til det .
Kun 33 ud af 11 .000 veterinærer blev undersøgt .
Ricardo Santin understregede, at de havde haft et godt 
samarbejde med myndighederne, da skaldalen kørte, 

Jim Sumner, Ricardo Santin og Stig Munck Larsen fortalte om arbejdet med nye halal-standarder .
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men udmeldingerne i starten var alt for voldsomme .
Han Konkluderede, at et hurtigt første svar er meget 
afgørende, men man kan ikke planlægge alt i detaljer, så 
man skal være fleksibel .

Adriana Navarro fra FENAVI Orien-
terede om arbejdet om arbejdet i IPC’s 
arbejdsgruppe for markedsføring, og 
om deres tanker for hjemmesiden .
Der var diskussion om en ’World Poul-
try Day’ .

Afslutning
På den afsluttende generalforsamling blev Jim Sumner 
og Ricardo Santin genvalgt til bestyrelsen .
Næste møde blev fastlagt til Banff i Canada fra 6 . til 8 . 
september 2017 .

De fleste af deltagerne i mødet i Cartagena . jnl
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Kyllinger vaskede i klor kommer på dags-
ordenen i britisk-amerikanske handelsfor-
handlinger
Mens Storbritannien forbereder sig til at forlade EU 
under Brexit, er øget handel med andre partnere en 
topprioritet . En af de hindringer for frihandel, der kom 
frem på et sonderende møde mellem Stor-britannien og 
i Washington, D .C ., handlede om den ydmyge kylling; 
Specifikt, om klorvaskede kyllinger fra USA fremover må 
importeres til Storbritannien . Denne handel er i øjeblik-
ket forbudt i henhold til EU-regler .
I en tale for nyligt fremhævede Michael Gove, Storbri-
tanniens minister for miljø, fødevarer og landdistrikter, sit 
engagement i at opretholde landets høje dyrevelfærds-
standarder og udvikle højere globale standarder .
I mellemtiden i Washington, DC har Liam Fox, Storbri-
tanniens minister for international handel og formand 
for handelskammeret, gjort det klart, at landbruget skal 
indgå i frihandelsdiskussionerne .
BBC rapporterer, at Fox bagatelliserede spørgsmålet 
om klorvaskede kyllinger som årsag til uenighed mellem 
landene .
Frihandelsaftaler er baseret på gensidig accept af den 
anden partners standarder .
I marts fremhævede George Eustice, den britiske land-
brugsminister, forskellene i kyllingeproduktionsstandar-
der mellem Storbritannien og USA
"USA har lavere standarder for dyrevelfærd og lavere 
standarder for fødevaresikkerhed, og landet tillader 
metoder, som i øjeblikket ikke er tilladt i EU, f .eks . kyl-
linger vasket i klor" sagde han . "Det er vigtigt, at vi i en 
fremtidig handelsaftale sikrer, at vi ikke sætter vores 
branche i en uretfærdig konkurrencesituation ."
Ifølge en erklæring fra British Poultry Council (BPC) 
afviser organisationen også forestillingen om at importe-
re klorvaskede kyllinger som en del af handelsforhand-
lingerne med USA . BPC sagde, at da produktions¬om-
kostningerne er lavere i USA, frygter fjerkræproducen-
terne, at frihandel vil skade deres forretning .
"Den britiske fjerkrækødbranche vil levere nærende 
fødevarer til nationen, og ethvert kompromis med nor-
mer vil ikke blive tolereret . En sikker post-Brexit-aftale 
skal være om Storbritanniens fremtidige fødevare- og 
forsyningssikkerhed . Dette er et spørgsmål om vores 

omdømme på verdensplan" sagde Richard Griffiths, 
adm . direktør i BPC .
"Det handler ikke kun om at producere sikre fødevarer til 
en overkommelig pris, men også om de britiske værdier, 
der går ind i at producere dem . Hvad vi skal gøre er at 
fortsætte med at investere i at forbedre effektiviteten og 
produktiviteten, så vi bliver bedre til at brødføde os selv 
og opretholde de værdier, vi sætter højt" sagde han .

WattAgNews .com / jnl

Hendrix Genetics investerer i nyt ameri-
kansk kalkun-rugeri 
Hendrix Genetics har meddelt, at de vil investerer 25 
mio . $ (ca . 157,7 mio . kr .) i et nyt kommercielt kalkunru-
geri i South Dakota, USA .
Rugeriet vil producere op til 30 mio . daggamle kyllinger 
af afstamningen Hybrid Turkeys og føre til ansættelse 
af100 nye midlertidige og permanente job i Beresford .
Det nye rugeri har kapacitet til 35 mio . rugeæg og vil bli-
ve udstyret med avanceret udstyr for at sikre den højeste 
biosikkerhed og kvalitet .
Det er en del af en betydelig investeringsplan fra 
Hendrix, som omfatter nye rugerier, rugeægsproduktion 
og nye moderne lastbiler, og investeringen kommer efter 
tidligere investeringer i bedsteforældredyrsfarme i Kans-
as og Nebraska .
Dave Libertini, adm . direktør i Hendrix Genetics, sagde: 
"Det nye rugeri giver os mulighed for at fortsætte med 
at levere daggamle kyllinger af moderne afstamninger, 
der passer til markedets og vores kunders behov . Dette 
er et kritisk element i vores plan om at modernisere den 
kommercielle kalkunproduktion i USA ."
Matt McCready, direktør for forretningsudvikling i 
Hendrix Genetic, tilføjede, at rugeriet blive føjet til net-
værket af egne og kontraktrugerier, der blev oprettet for 
at kunne efterkomme til den stærke efterspørgsel efter 
daggamle kyllinger af afstamningen Hybrid Turkeys i 
USA .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Styrkelse af slagtekyllingers ben gen-
nem ernæring og management
Der er sket store fremskridt vha . genetik i de sidste 50 
år med at øge væksten af slagtekyllinger . Dette har 
medført mange fordele, herunder at gøre kylling til det 
mest overkommelige kød i mange dele af verden og 
bidrage til den globale forsyningssikkerhed . Den hurtige 
vækst har dog også været forbundet med svage ben 
samt aflivning og nedgradering af dårligt gående kyllin-
ger . Mineralet silicium har længe været forbundet med 
knoglestyrke og svagheder i skeletet . Forskere ved Not-
tingham Trent University undersøgte for nylig virkninger-
ne af at fodre med et biotilgængeligt silica-supplement 
(1 .000 ppm) på styrken i sener og knogler i benene 
(lårben og tibia) og ethvert forhold mellem knogle- og 
senestyrke . Alexandra Desbruslais rapporterede, at sup-
plementet førte til signifikante stigninger i brudstyrken af 
begge benknogler i de 21-dages gamle kyllinger, men at 
senens styrke stort set var upåvirket .
Foruden foderbehandlinger har en række forskere 
undersøgt forskellige miljømæssige berigelser i slag-
tekyllingehuset som et middel til at øge aktiviteten og 
reducere konsekvenserne af lammelse og dårlig bevæ-
gelse .
Kyllingernes naturlige opførsel er at sidde på en pind 
om natten for at undgå rovdyr, men moderne hurtigt 
voksende slagtekyllinger foretrækker platforme fremfor 
traditionelle siddepinde . Ved at se på velfærdsspeci-
fikke aspekter af disse platforme fordelte forskere ved 
Queen’s University i Belfast slagtekyllinger på 3 behand-
linger, der bestod af platforme med siddepinde - med 
eller uden spagnumfyldte støvbade - og en kontrol uden 
miljømæssig berigelse . Videooptagelser afslørede, at 
platformene blev brugt godt af kyllingerne, men dr . Car-
ley Bailie rapporterede, at dette ikke førte til forbedringer 
i bensundheden . Den eneste væsentlige forskel, der blev 
observeret i forsøget, var i sværhedsgraden af trædepu-
desvidninger, som var værst i kyllingerne med platforme-
ne og mindst i kontrollerne med platform + støvbad .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Aviagen’s langsommere voksende 
afstamninger får hollandsk godkendelse
To af Aviagens langsommere voksende afstamninger er 
blevet godkendt til brug under den hollandske Better Life 
Star certificeringsordning for slagtekyllinger .
Ranger Gold og Rambler Ranger har fået samme certifi-
cering , som Rowan Ranger opnåede for 5 år siden .
Godkendelsen blev givet efter velfærdsevalueringer og 
andre tests, herunder auditering fra Wageningen Univer-
sity and Research Centre .
Systemet er udviklet for at forbedre dyrevelfærden

1-, 2- eller 3-stjernesystemet blev udviklet af den hol-
landske dyrevelfærdsorganisation Dierenbescherming 
for at forbedre dyrenes velfærd ved at fastsætte mini-
mumskvalitetsstandarder .
Ranger Gold er velegnet til indendørs, økologisk og 
frilandsproduktion . Det giver en slagtekylling, der kan 
kønssorteres på fjerene, og den har et fremragende 
foderforbrug og kødudbytte samt gode velfærdskarak-
teristika .
Rambler Ranger leverer en traditionel slagtekylling, der 
kan produceres til en højere alder med konkurrencedyg-
tigt kødudbytte og enestående sundhed og fitness . Det 
er egnet til enten økologisk eller frilandsproduktion .
Magnus Swalander, direktør for Aviagen Ltd, sagde: 
"Det centrale for Aviagen’s langsommere voksende 
afstamninger er at forbedre velfærden hos fuglene sam-
tidig med, at de giver stærke fordele for foderforbrug og 
kødudbytte indenfor denne sektor .”
"Dette er et meget vigtigt og positivt skridt for Aviagen, 
da forbrugernes interesse for dette nichemarkedsseg-
ment fortsætter med at vokse" tilføjede han .
I fjor rapporterede Poultry World, at Aviagen’s Ranger 
Gold and Ranger Classic kunne bruges af fjerkræprodu-
center, der bruger mærket RSPCA Assured .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Bedøvelse med lavt atmosfærisk tryk er 
et godt alternativ til gas
En alternativ metode til bedøvelse af slagtekyllinger har 
vist sig at være effektiv og levere resultater på dyrevel-
færdsområdet svarende til de mest anvendte og humane 
på kommercielle slagterier .
Sammen med forskere i Skotland og ved University of 
Arkansas, har Jessica Martin fra University of Edinburgh 
undersøgt adfærd og fysiologi hos slagtekyllinger, der 
bliver bedøvet med Low Atmospheric Pressure Stun-
ning (LAPS) som et alternativ til Controlled Atmosphere 
Stunning (CAS) . I Martin's eksperimenter viste kyllinger-
ne et konsistent mønster i adfærd under LAPS, begyn-
dende med reduceret koordinering over læggen sig ned 
og kramper til bevægelsesløshed . Alle døde inden for to 
minutter af LAPS-behandlingen, og var ubevægelige et 
minut senere .
LAPS indebærer gradvis dekompression af atmosfæren 
i bedøvelseskammeret over en periode på fire minutter, 
mens CAS-systemer erstatter oxygen med andre gasser 
for at fremkalde irreversibel bedøvelse i fuglene . Som en 
af artiklens medforfattere, påpegede Malcolm Mitchell, 
at en af fordelene ved LAPS over CAS er, at det ikke 
indebærer det løbende krav om at købe gas .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl



52  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2017

PRÆCISIONSFODRING AF FORÆLDREDYR TIL 
SLAGTEKYLLINGER FOR FÅ EN ENSARTET FLOK

Af Rosie Burgin, Poultry World

Verdens første system, der øje-
blikkeligt måler en fugls vægt og 
dens nøjagtige foderbehov, sender 
information tilbage om fuglenes 

med et detaljeringsniveau, der aldrig før er opnået.

Det er designet af fjerkræforsker Martin Zuidhof, og 
Precision Broiler Breeder Feeding System har været 
gennem fire pilotforsøg og fire fulde forsøg ved Edmon-
ton Research Station på University of Alberta South 
Campus siden 2013 . Over- og undervægtige høner 
producerer færre kyllinger, siger Zuidhof, så restriktiv 
fodring for at opnå en forudbestemt kropsvægt er blevet 
standardpraksis i branchen til fodring af forældredyr til 
slagtekyllinger . ”Konkurrencen om foder resulterer dog i 
dårlig ensartethed i flokken” sagde han .
 
Hjælper fuglene med at nå deres målvægt
Hans præcisionsfodringssystem gør det muligt for hver 
fugl at komme ind på en foderstation og sætte sig på en 
platform, der vejer hønen . Ved hjælp af en radiosender på 
fuglens vinge genkalder systemet oplysninger om fuglens 
målvægt, og hvornår den sidst blev fodret . Hvis en fugl 
vejer mindre end dens målvægt, tildeler systemet en lille 
mængde foder . Hvis der ikke er behov for at fuglen spiser 
på det tidspunkt, så fjernes kyllingen forsigtigt fra foder-
stationen . Zuidhof og hans team har perfektioneret flok-

kens ensartethed ved at fodre kyllingerne med lige præcis 
det, de har brug for for at vokse til en bestemt målvægt . 
Selvom forskere håbede, at præcisionsfodringssystemet 
ville øge kyllingeproduktionen fra hver høne med 10 %, er 
der stadig brug for ændringer i managementet, for at dette 
kan realiseres .

Ændring i stofskiftet
”At fodre flere gange om dagen synes at ændre fuglenes 
stofskifte på en måde, der gør branchens standard mål-
vægt for lav til, at alle høner bliver seksuelt modne» sagde 
Zuidhof .
”Den mest oplagte løsning vil være en stigning i mængden 
af foder,   som dyrene bliver fodret med . En sådan ændring 
ville være velkommen, fordi restriktiv fodring, der anbefa-
les for optimal kyllingeproduktion fra rugeægsflokke, er 
blevet kritiseret med hensyn til dyrevelfærden .”

Arbejdsbesparelser
Udover at overvåge og tildele individuelt foder meget 
nøjagtigt giver systemet besparelser for producenten, 
der ikke er nødt til at veje hver enkelt fugl individuelt eller 
fodre haner og høner hver for sig . Et sådant system har 
ikke været levedygtigt før nu, fordi teknologiprisen per 
dyrenhed ikke gav mening for fjerkræ . Zuidhof siger, at 
han var i stand til at overvinde denne forhindring på grund 
af de faldende omkostninger ved teknologien, en stigende 
forståelse af situationens alvor omkring problemer med 
managementet i rugeægsproduktionen og bevillinger fra 
flere kilder .

Fremtidsplaner
Ud over at perfektionere de relevante mål for kropsvæg-
ten eller foderindtaget for at sikre, at fuglene indtager de 
ernæringsmæssige og metaboliske signaler, der kræves 
for at begynde æglægningen, er Zuidhofs næste planer 
at forbedre managementprotokollerne for at sikre, at 
ingen fugle tabes i systemet, og derefter at teste det i 
et kommercielt miljø . ”Jeg håber at gøre det inden for 
de næste tre til fem år” siger han .Zuidhof’s forskning 
er blevet støttet af Alberta Livestock and Meat Agency 
(ALMA), Alberta Innovates-Bio Solutions, Agriculture and 
Food Council of Alberta, Canadian Hatching Egg Produ-
cers, Alberta Hatching Egg Producers, DuPont, Poultry 
Industry Council, Alberta Chicken Producers, Canadian 
Poultry Research Council, Cobb-Vantress Inc ., og Aviagen 
Broiler Breeders .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Precision Broiler Breeder Feeding System er designet af fjer-

kræforsker Martin Zuidhof fra University of Alberta, fodrer nu 

forældredyr præcist, hvad de skal have for at vokse til deres 

målvægt . Foto: Universitetet i Alberta, Faculty of Agricultural, 

Life & Environmental Sciences .
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CANADISKE FORSKERE UDVIKLER ENKELTDYRS-
FODRINGSSYSTEM TIL FORÆLDREDYRSFLOKKE  

Af konsulent Maja Bakke, SEGES 

Forskere i Canada har udviklet den 
første automatiske fodringsmaski-
ne til fjerkræ. 

Forskergruppen ledet af Martin 
Zuidhof fra University of Alberta i 
Canada) oplevede et problem i forhold 
til ensartetheden i forældredyrsflokke 
til slagtekyllinger . Fra tidligere under-
søgelser er det vist, at ensartethed og 

balanceret kropsvægt er vigtigt i forhold til ægydelsen . 
For fede høns, men også for små høns, har vist sig at 
påvirke reproduktionen negativt .  

I store flokke er det umuligt at veje og observere hvert 
enkelt dyr, derfor er det også svært at målrette fodringen 
til det enkelte dyr . Samtidig kæmper hønerne om pladser 
ved det samme fodertrug, hvilket kan føre til stress, da 
der kan være kamp om pladsen . Derfor har forskerteam-
et udviklet en ny fodringsteknik, hvor det enkelte dyr 
kommer i fokus . Det kan spise i fred uden stress samt få 
tildelt den mængde foder, som hønen har brug for, for at 
netop den høne opnår den ønskede vægt . 

Systemet er udviklet således, at hvert dyr har en chip, 
som fodermaskinen kan genkende . Maskinen scanner 
chippen, hvor der er registreret en forventet vægt, samt 
hvornår hønen sidst spiste . Derudover er der indbygget 
en vægt i maskinen, som vejer hønen, når den træder 
ind i fodermaskinen . Hvis kyllingen vejer under den 
forventede vægt, bliver der frigivet en mængde foder, 
som hønen kan spise i fred uden forstyrrelser fra andre 
i flokken . Hvis hønen har en vægt som er som forventet 
eller over, bliver hønen lukket ud af maskinen uden at få 
tilbudt foder . 

Forskerne oplevede en langt større grad af ensformig-
hed (figur 1), ved at brug af enkeltdyrsfodring . Dette 
er et vigtigt aspekt, da korrekt vægt giver flere æg per 
høne . Man håber at kunne øge antallet af æg per høne 
fra 120 til 140 ved brug af dette system . Det vigtigste 
aspekt ved enkeltdyrsfodring, er som Zuidhof udtrykte 
det, at man får de mindste i flokken med, så de kommer 
op på den optimale vægt samtidig med, at man undgår 
at få for fede høns . Derudover mener forskerne også, 
at flere måltider fordelt over dagen med få timers mel-

lemrum, giver en mere stabil fordøjelse og kan have en 
positiv effekt på den mikrobielle biota i tarmen . 

Forsøget er kørt på forældredyr, og de første afprøv-
ninger i stor skala skal også være på forældredyr . Men 
det er ikke utænkeligt, at dette system i fremtiden kan 
implementeres i andre fjerkræsproduktionssystemer . 
Det kunne være en enorm fordel, hvis man kunne få 
enkeltdyrsfodring til slagtekyllinger, hvorved man hele 
tiden kunne observere og tilpasse fodermængden til det 
enkelte dyr for at opnå en ensartet flok .  Derudover er 
ensartethed i slagtekyllinger også en vigtig faktor, da 
dette har stor betydning for slagterierne .

For yderligere information
http://www .poultryworld .net/Meat/Articles/2017/6/
Precision-feeding-chickens-for-a-uni-
form-flock-141517E/ 

https://www .canadianpoultrymag .com/health/broilers/
precision-feeding-16004

https://www .researchgate .net/publication/274261835_
Effect_of_Precision_Broiler_Breeder_Feeding_System_
on_uniformity_and_water_intake
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Figur 1 . På figur 1 ses variation i kropsvægt (BW CV(%)) mel-

lem dyrene i flokken . Den er lavet for precision feeding (enkelt-

tdyrsfodring) i forhold til den anden test gruppe . Dette viser, 

at der er større grad af ensartethed i gruppen, hvor dyrene er 

blevet fodret enkeltvis . a og b indikerer at der er forskel imellem 

de to forsøgsgrupper .  
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Antibiotikaforbruget falder i britiske og 
hollandske slagtekyllingebesætninger
Fjerkrækødssektoren i Storbritannien og Hollands har 
oplevet en stor reduktion i antibiotikaforbruget . Dette er 
konklusionen fra de seneste rapporter, som er offentlig-
gjort af begge lande . Ifølge data fra Antibiotic Stewards-
hip Council, et initiativ fra British Poultry Council (BPC), 
brugte den britiske fjerkrækødssektor i 2016 23,72 
tons antibiotika . Dette svarer til en reduktion på 71 % af 
forbruget af   antibiotika i forhold til 2012 . Data indsam-
let af BPC offentliggøres hvert år som led i rapporten 
fra UK-Veterinary Antimicrobial Resistance and Sales 
Surveillance (UK-VARSS) . Reduktionen i den britiske 
fjerkræsektor er primært et udtryk af   forbuddet mod pro-
fylaktisk brug af antibiotika, forbuddet mod brug af tredje 
og fjerde generation cephalosporiner i 2012 og stoppet 
for brugen af   colistin i 2016 . Britiske fjerkræproducenter 
kan kun anvende fluoroquinoloner og makrolider som 
en sidste udvej . Britiske kalkuner er mere modtagelige 
for enteriske problemer i forhold til andre arter og har 
færre godkendte antibiotikaprodukter til rådighed, der er 
effektive til behandling af infektioner . Kalkunbranchen 
har gjort store fremskridt og opnået en reduktion på 83 
% i brugen af   fluorquinoloner og reduktion på 61 % i det 
samlede forbrug af antibiotika i de sidste 2 år . I de næste 
par år vil Storbritanniens Antibiotic Stewardship Council 
fortsat arbejde tæt sammen med sine medlemmer (som 
repræsenterer 90 % af den britiske fjerkrækødsproduk-
tion) for bedre at forstå og kontrollere, hvorfor og hvornår 
antibiotika anvendes og i hvilken mængde, og for bedre 
at kunne kommunikere deres tiltag og dele de bedste 
praksisser om bæredygtig anvendelse . Gennem mere 
koordineret indsats mellem fjerkrækødsproducenter, 
slagterier og det videnskabelige samfund samt politiske 
beslutningstagere på lokalt, regionalt, nationalt og globalt 
plan vil rådet fortsætte med at bevare forskellige antibio-
tikas effektivitet . Den hollandske slagtekyllingesektor har 
realiseret et kæmpefald på 30,1 % i antibiotikaforbruget i 
2016 sammenlignet med 2015, og det blev offentliggjort i 
den seneste MARAN-publikation . Denne store reduktion 
skyldes dels, at hollandske fjerkræproducenter oftere har 
valgt andre (langsommere voksende) slagtekyllinger (noget 
som kræves af de hollandske forbrugere) . Sammenlignet 
med 2009 (referenceåret for Holland) er dette et fald på 

72 % . I den hollandske kalkunbranche ses en nedgang i 
antibiotikaforbruget på 26,5 % . Holland overvåger også 
aktivt antibiotikaresistens . Som følge af prioriteringer og 
lovændringer er overvågningen af   antimikrobiel resistens 
i Campylobacter siden 2014 primært sket i isolater fra 
fjerkræ (herunder slagtekyllinger, æglæggende høner og 
ænder) og fjerkrækød . De seneste data viser, at resistens-
raten i C . jejuni fra slagtekyllinger var noget lavere, mens 
niveauet i fjerkrækød ikke ændrede sig væsentligt i 2016 
sammenlignet med 2015 . Generelt var resistensniveau-
erne højere i C . coli end i C . jejuni-isolater . Forekomsten 
af resistens mod quinoloner i C . coli isolater fra slagtekyl-
linger, æglæggende høner og fjerkrækød er faldet siden 
2015 . C . jejuni-resistens mod tetracyclin og quinolonerne 
var væsentligt højere hos slagtekyllinger end hos ænder 
og æglæggende høner .

AllAboutFeed .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Chelatfoderadditiv reducerer forekomsten 
af campylobacter
På trods af omfattende forskning i metoder til eliminering 
af campylobacter fra fødekæden har der kun været opnået 
begrænset succes - indtil for nylig . Campylobacter, der er 
en største årsag til mavetarmsygdomme hos mennesker, 
bliver ofte forbundet med forbruget af eller kontakt med 
forurenet kylling . En undersøgelse hos Scottish Rural 
College (SRUC) har vist, at et nyt tilsætningsstof til foder 
ikke kun forbedrede slagtekyllingens produktivitet men 
også reducerede forekomsten af campylobacter, hvilket vil 
bidrage til at mindske risikoen for, at bakterierne forurener 
kyllingekød . Farina Khattak fodrede slagtekyllinger med et 
af 6 niveauer af ferrityrosin (Typlex fra Akeso Biomedical) 
fra 0 til 0,20 g pr . kg foder fra daggamle til 42 dage . På 
dag 20 blev fuglene naturligt smittet med campylobacter . 
På dag 42 gav hver forøgelse i additivniveauet en forøgel-
se af kropsvægt, foderkonvertering og den europæiske 
produktionseffektivitetsfaktor (Epef) . I en sammenligning 
med den negative kontrol (uden additivet) med det højeste 
niveau af tilsætning af additivet var forskellen statistisk sig-
nifikante . Antallet af campylobacter i blindtarmen af fugle-
ne, der fik tilsætningsstoffet, var signifikant lavere end de 
negative kontroller .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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AUSTRALSKE KØBERE AF FRILANDSÆG SÆTTER 
KVALITET OVER DYREVELFÆRD

Af Andrew Spence, The Lead South 

Australia

Beslutningen om at 
købe frilandsæg er 

mere tilbøjelig til at være baseret 
på en opfattelse af, at æggene er mere nærende, 
end en bekymring om hønernes velfærd, viser ny 
forskning.

En undersøgelse foretaget af forskere fra University of 
Adelaide’s Food Values   Research Group i South Austra-
lia har vist, at smag og kvalitet af æg ligger højt i folks 
bevidsthed, når de køber alternative æg .
Forskerne udførte interviews i indkøbscentre og arran-
gerede fokusgrupper for at finde ud af deres indkøbsva-

ner for bedre at forstå årsagerne til, at 
folk foretager etiske valg, når de køber 
fødevarer .
”Folk, der sagde, at de købte friland-
sæg, fortalte os hurtigt, at de troede, 
at æggene var af bedre kvalitet, mere 

næringsrige og mere sikre at spise” siger den ledende 
forsker Dr. Heather Bray.

”Forbrugerne så friland som mere ’naturlige’ for høner-
ne - så æggene var naturligvis bedre . Disse resultater er 
på mange måder uventede, fordi vi troede, at hønernes 
velfærd ville være den første grund, som folk ville give, 
for at købe frilandsæg" .

Dyrevelfærd ikke afgørende for køb
Respondenter understregede ikke dyrevelfærdsgrunde 
som værende kritiske for deres køb af frilandsæg på 
trods af, at nogle deltagere beskriver burægproduktio-
nen som værende ’grusom’ . I stedet følte deltagerne, at 
de frilandshøner var ’lykkeligere’, fik et mere ’naturligt’ 
foder og dermed producerede en bedre kvalitet af pro-
duktet .
Undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i den interna-
tionale journal Anthrozoös, afslørede også et højt niveau 
af opmærksomhed blandt deltagerne om burægpro-
duktion sammenlignet med andre former for animalsk 
produktion .
Deltagerne var mere tilbøjelige til at købe frilands- eller 
skrabeæg sammenlignet med kød, der markedsføres 
som etisk produceret, delvis fordi prisforskellen er meget 
mindre i æg .
”Vores forskning tyder på, at forbrugerne er mere til-

bøjelige til at købe en føde-
vare, hvis den både er etisk 
produceret og betragtes som 
værende af bedre kvalitet end 
af etiske årsager alene” siger 
Bray .

Dyrevelfærd i en bredere 
sammenhæng
”Forbrugerne tænker på dyre-
velfærd i en meget bredere 
sammenhæng - de tror,   at 
bedre velfærd er forbundet 
med et bedre produkt . Smag 
og kvalitet er stærke motiva-
tioner for køb og kan være en 
del af grunden til, at folk er vil-
lige til at betale en højere pris .”
”Disse fund hjælper os med 
bedre at forstå de komplekse 
problemer, der er involveret 
i at foretage etiske valg af 
fødevarer .”

jnl
Frilandshøner, Australien .
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RAPPORT FRA EEPTA OG EUWEP MØDERNE  
I MILANO MARITTIMA 

I år blev årsmøderne i EEPTA og EUWEP hold i 
Milano Marittima i Italien den 15. og 16. juni. Der 
var deltagere fra Italien, Frankrig, Holland, Stor-
britannien, Tyskland, Polen, Finland, Sverige og 
Danmark, så ca. 250 af EU’s 378 mio. hønepladser 
var repræsenteret. 

Fugleinfluenza
Et af hovedemnerne på mødet var forløbet af efterårets 
og vinterens mange udbrud af fugleinfluenza over det 
meste af EU, og de konsekvenser som udbruddet havde, 
herunder at mere end 14 mio . fjerkræ døde eller blev 
slået ned i EU .

Handelsnormerne for æg
I næsten alle de ramte lande var frilandsproducenterne 
også blevet ramt af handelsnormernes formulering om 
frilandsæg, som lyder:
”Om dagen skal hønsene til stadighed have adgang til et 
udendørs areal . Dette krav forhindrer dog ikke en produ-
cent i at begrænse adgangen til det fri for en begrænset 
periode i morgentimerne i overensstemmelse med sæd-
vanlig god landbrugspraksis, herunder god husdyrbrugs-
praksis .

I tilfælde af andre restriktioner, herunder veterinærre-
striktioner, der vedtages i henhold til EF-retten for at 
beskytte folke- og dyresundheden, og som bevirker, 
at hønsenes adgang til udearealer begrænses, kan 
æggene fortsat forhandles som »frilandsæg« i den peri-
ode, restriktionerne gælder, men under ingen omstæn-
digheder i mere end 12 uger .”
Næsten alle landene havde ramt loftet på 12 uger, og 
det betød, at frilandsæg ikke længere kunne mærkes og 
sælges som frilandsæg, men i stedet måtte sælges som 
skrabe- eller buræg .
Denne regel var dog tolket meget forskelligt i de forskel-
lige lande . 
 – I nogle lande var bakkerne med frilandsæg påklistret 

et mærke med teksten ”Æg fra frilandshøner, der af 
veterinære hensyn holdes indendørs .”  Farmerne og 
pakkerierne blev fortsat afregnet med frilandspriser .

 – I andre lande blev frilandsæggene pakket som skra-
beæg, og farmerne og pakkerierne blev fortsat afreg-
net efter frilandspriser .

 – I nogle lande blev æggenet pakket i skrabeægsbak-
ker og producenterne blev afregnet med skrabeægs-
prisen .

 –

Figur 1: Fordelingen af slagtekyllingeproduktionen i Italien i 

2016 .

Figur 2: Fordelingen ægproduktionen (farme med mere end 

500 høner) i Italien i 2016 .
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Fra det tidlige forår pressede EUWEP på for at få for-
længet de 12 uger af veterinære årsager, for ægprodu-
centerne efterlever kravet om staldpligt, som myndighe-
derne har indført, men det ville Kommissær Hogan ikke 
af hensyn til forbrugerne, men han ville gerne se på en 
revision af handelsnormerne for frilandsæg . .

EUWEP’s forslag
I slutningen af maj kom EU-Kommissionen med et for-
slag om at forlænge de 12 uger til 16 uger under forud-
sætning af, at der også blev bygget en veranda på 20 
% af staldens areal, eller til 20 uger med en veranda på 
100 % af staldens areal .
EUWEP fandt ikke, at der var hverken faglige eller øko-
nomisk hold i dette forslag, og vi foreslog i stedet, at de 
12 uger blev forlænget til 20 uger og, at der også blev 
bygget en veranda på 20 % af staldens areal, samt at 
de 20 uger også skulle regnes på flokniveau og ikke 
geografisk . Det ville betyde, at unge høner fra 20 ugers 
alderen altid ville producere frilandsæg de første 20 uger 
af æglægningsperioden – staldpligt eller ej .

Den politiske situation i EU
Ikke alle lande, der har en frilandsproduktion, støtter 
ændringer, og mange lande uden nogen stor frilands-
produktion er mere eller mindre imod ændringer af han-
delsnormerne .
Nogle lande mener også, at en veranda skal ikke være 
et krav, men en mulighed .

Holland
I Holland støtter de EUWEP’s holdning – 20 % i 20 uger 
+ en veranda med fast tag .
Den hollandske regering snakker også med dyrevel-
færdsgrupper, og forbrugergrupperne ønsker bare reel 
information .
En supermarkedskæde besluttede allerede for 2 år 
siden at stoppe salget af skrabeæg .

Spanien
Den spanske minister ser ingen grund til at ændre han-
delsnormerne .

Italien
Støtter op om EUWEP’s holdning, og det gør regeringen 
nok også .

Frankrig
Frankrig – branchen og myndighederne - vil fastholde de 
12 uger, og bruge kommunikation igen (dette har Kom-
missionen sagt ikke er en mulighed fremadrettet) .
Måske vil SNIPO støtte EUWEP’s holdning, og de fran-
ske repræsentanter på mødet ville gå hjem og snakke 
med de andre franske organisationer .

Tyskland
Tyskland brugte også en mærkningsordning i foråret, men 
man ser det ikke som en mulighed i fremtiden . Myndig-
heder kan måske godt se det fungere en gang til med 
nedgradering, men det kan branchen ikke .
De tyske myndigheder mener, at en veranda overdækket 
med net er tilstrækkelig, hvis der skal ske ændringer, men 
deres synspunkt er ikke helt klart i øjeblikket
Branchen presser på for at få ændringer i handels-
normerne – 20 % i 20 uger . Selvforsyningsgrad på 67 % .

Polen
I Polen har de ingen stor skrabeægsproduktion .
I Polen kunne man sætte net op udenfor for at adskille 
vilde fugle fra fjerkræ .

Irland
Ægbranchen i Irland bakker op om EUWEP’s forslag om 
20 % veranda skal give 20 uger .
Branchen håber, at regeringen vil støtte EUWEP’s for-
slag men andre interessenter bliver også hørt, og kom-
missæren er fra Irland, så det spiller også ind .

Sverige
Sverige støtter også op om EUWEP’s holdning, men 
med 20 % af staldens grundareal, og de er bekymrede 
for, om de så kan leve op til de svenske krav om dagslys 
i husene .
De svenske myndigheder støtter nok også EUWEP’s 
holdning .

Finland
Finland støtter op om EUWEP’s holdning, også selv om 
de kun har 7 frilandsproducenter .
Den finske regering ønsker ingen ændringer, men bran-
chen håber, at de støtter 20 % og 20 uger .
I Finland vil der være staldpligt i 6 måneder, så alle 
mister status . ›››

Den nye bestyrelse i EUWEP . Fra venstre ses Mark  

Williams, Matthieu Justeau, Jørgen Nyberg Larsen,  

Vito Mastrangelo, Christine Amling og Clara Hagen .
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Nyt forslag fra Kommissionen
EU-kommissionen fremsatte efter møder med medlems-
landene i slutningen af juni og begyndelsen af juli et par 
reviderede forslag til ændringer af handelsnormerne for 
frilandsæg .
I de seneste forslag foreslår Kommissionen, at de 12 
uger forlænges til 16 uger, og at de 16 uger beregnes 
på flokniveau fra det tidpunkt hønnikerne indsættes i 
æglæggerstalden .
EUWEP har på et møde med repræsentanter for 
EU-Kommissionen meddelt, at vi ikke er tilfredse med 
det fremlagte forslag, som, vi mener, bør være på 20 
uger og at de 20 uger beregnes på flokniveau fra høner-
ne er 20 uger gamle – altså når de går fra hønniker til 
æglæggende høner .
Kommissionen lyttede høfligt men gjorde det også klart, 
at deres forslag efter deres vurdering var det eneste, 
som der kunne skaffes flertal mellem lande for .

Markedssituationen
I flere lande, f .eks . Holland og Tyskland, er salget af 
frilandsæg ikke nået op på tidligere tiders niveauer . Det 
var svært at få æggene tilbage på hylderne .

Holland
Efter 12 ugers staldpligt blev frilandsæg mærket og 
afregnet som skrabeæg .

Tyskland
Efter 12 ugers staldpligt blev frilandsæg mærket som 
skrabeæg men afregnet som frilandsæg .
Selvforsyningsgrader nu  på 67 % .

Irland
De havde skrevet ’Barn’ på deres bakker, men det hav-
de ikke påvirket salget, og æggene var blevet solgt til 
frilandspriser .

Italien
I Italien fylder friland ikke meget .
Skrabeæg udgør nu 30 % af produktionen

International handel:
Mercosur 
Forhandlingerne trækker ud .
Møde i Bruxelles den 21 . juni .

EU-Mexico
Der er allerede en aftale, der er 20 år gammel, og den 
trænger til en modernisering .
Men Mexico har 2 typer AI, som er endemiske, så de vil 
ikke umiddelbart få adgang til markederne i EU .

TTIP
Præsident Trump har revet den i stykker .
Kommissionen har krævet, at import fra USA skal være 
produceret efter direktivet for æglæggende høner .

Japan:
Der forventes en aftale inden årets udgang .

EU-Kommissionen med kommissær Hogan i spidsen 
laver en eksportfremstød til Iran og Saudi Arabien til 
efteråret, og her kan interesserede virksomheder få lov 
at deltage .

Dyrevelfærd
I Polen har 7 ledende supermarkedskæder meddelt, at 
de stopper salget af buræg i 2025
I Frankrig vil kæderne stoppe med buræg i 2020 og 
2025 .
I UK vil supermarkedskæderne og nogle foodservice 
virksomheder stoppe med buræg i 2025 .
I Holland besluttede en supermarkedskæde allerede for 
2 år siden at stoppe salget af skrabeæg .

Arrangørerne havde som vanlig arrangeret en festmiddag, hvor et lokalt band underholdt med musik og sang .
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Politiske og faglige indlæg
Den italienske vicelandbrugsminister, 
Giuseppe Castiglione, sagde i sit 
indlæg, at mere samarbejde giver 
positive løsninger .
I Italien producerede man 4 mia . æg i 
1960, og i 2016 producerede man 13 

mia . æg, og man er stort set selvforsynende .
Der havde været et fald i produktionen efter 2012 grun-
det de nye regler .
Giuseppe Castiglione understregede, at Italien støtter 
EUWEP krav om en forlængelse af de 12 uger til 20 % 
veranda til 20 uger .
Han opfordrede til, at man fortsat udvikler branchen og 
øger salget, både primær produktionen og produktionen 
af ægprodukter .
Giuseppe Castiglione  suttede med at opfordre til, at 
man koncentrerer kræfterne om bilaterale aftaler, så den 
europæiske branche bliver konkurrencedygtige, især på 
produkter af høj kvalitet .

Vito Mastrangelo fra ASSOAVI 
fortalte om den italienske fjerkræbran-
che, der har en omsætning på 6 mia . 
€ (ca . 44,6 mia . kr .) – og den stiger .
I Italien producerede de i 2016 også 
1,336 mio . tons fjerkrækød, hvilket 

var en stigning på 5 % i forhold til 2015 . Det fordelte sig 
med 981 .513 tons kyllingekød (+ 5 .6 %) og 331 .859 
tons kalkunkød (+ 6 %) . 

Værdien af salget af fjerkrækød lå på 3,5 mia . € (ca . 
26,0 mia . kr .) . Forbruget pr indbygger ligger på 21 kg, 
og de har en selvforsyningsgrad på 108 %
I Italien producerede de i 2016 810 .000 tons æg, og 
omsætningen i primærleddet var på ca . 1 mia . € (ca . 7,4 
mia . kr .) . Værdien af salget af æg og ægprodukter lå på 
2,5 mia . € (ca . 18,6 mia . kr .) . Der er 41,6 mio . æglæg-
gende høner i Italien, og de er fordelt på 1600 farme . 
Selvforsyningsgraden er på 106 % .
Der har været et stort skifte til alternativ produktion i de 
seneste år, og i dag er produktionen fordelt med:
 – 65,80 % bur .
 – 29,07 % skrab
 – 1,78 % frilands
 – 3,28 % øko

Der skal stadig være plads buræg, der produceres efter 
de gældende regler, fordi de vil være konkurrencedygti-
ge med importerede æg . Der skal også være penge til at 
markedsføre dem .
Assoavi støtter stærkt op om EUWEP .

Peter van Horne fortalte om hoved-
konklusionerne i den nye konkurren-
cerapport .
Der er mindre forskelle i produktions-
omkostningerne i EU – 7 % til + 9 %, 
og skrab har 18 % højere produktions-

omkostninger i forhold til bur .
Produktionsomkostninger i EU er noget højere end i 
Ukraine, USA, Argentina og Indien, og Ukraine har nok 

de laveste produktionsomkostninger i verden .
Det samme billede ses ved ægpulver .
16 % af omkostningerne er relateret til lovgiv-
ningen i EU, dertil kommer national lovgivning 
på toppen .

Oscar Giordano fra Egg 
Cargo System fortalte om 
deres produkter .
De producerede 150 mio . 
æggebakker i maj, og 60 
lande bruger deres produk-
ter .

De leverer nu med tracker på pallen, som man 
ved, hvor den kommer fra .

Afslutning
På de efterfølgende bestyrelsesmøder blev 
Jørgen Nyberg Larsen genvalgt til formand 
for EEPTA, og Matthieu Justeau fra franske 
Igreca overtog formandsposten i EUWEP efter 
Jan Ladhe, der har forladt ægbranchen .

jnl

Trommeslageren havde iført sig den nyeste mode indenfor briller .
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Scandi standard overtager irske Manor Farm
Scandi Standard AB kunne i 
slutningen af juni meddele, 
at de har indgået en aftale 

om at erhverve Manor Farm, det stør-
ste kyllingeslagteri og markedsleder i 
Irland. Manor Farm havde en omsæt-

ning på 164 mio. £ (ca. 1,2 mia. kr.) og en EBITDA 
på 13 mio. € (ca. 96,7 mio. kr.) i 2016. Aftalen 
værdiansætter Manor Farm til en værdi på 94 mio. 
€ (knapt 700 mio. kr.) baseret på slutkursen for 
aktierne i Scandi Standard den 26. juni 2017. Beta-
lingen vil være en kombination af 6 mio. Scandi 
Standard-aktier, kontanter og overtagelse af ude-
stående rentebærende gæld samt en indtjenings-
afhængig betaling. Afslutning af transaktionen er 
underlagt de sædvanlige betingelser, herunder 
godkendelse af udstedelse af aktier på en ekstra-
ordinær generalforsamling i Scandi Standard. De 
fire største aktionærer, der repræsenterer ca. 29 
% af Scandi Standards aktiekapital, støtter trans-
aktionen.

Baggrunden for overtagelsen
 – Profitabel og veldreven virksomhed
 – Klar markedsleder på et marked med stærk præfe-

rence for lokale produkter

 – Et stabilt og erfarent ledelsesteam, der har vist gode 
resultater

 – Identificerede konkrete muligheder for bedste praksis
 – Væsentlig værditilvækst
 – Attraktiv tilbagebetaling af investeringen
 – Samme gearing efter transaktionen
 – Risikospredning gennem en ny geografisk tilstede-

værelse

Om Manor Farm
Manor Farm køber og forarbejder ca . 50 % af al fersk 
kylling, der sælges på det irske detailmarked, og ca . 25 
% af alt kylling, der forbruges i Irland . Virksomheden 
fokuserer på ferske produkter til detailmarkedet og sæl-
ger til en diversificeret kundebase . Virksomheden har sin 
forarbejdningsvirksomhed i Shercock i County Cavan . 
Manor Farm har ca . 130 kontraktproducenter, og ca . 
43 rugeægsproducenter . Manor Farm ejer og driver en 
foderfabrik, der har en omsætning på ca . 80 mio . € (ca . 
595 mio . kr .), og den producerer udelukkende til deres 
kontraktproducenter . I regnskabet vil foderindtægterne 
blive elimineret fra Manor Farms nettoomsætning . Den 
samlede virksomhed genererede en EBITDA på 13 
mio . € (ca . 96,7 mio . kr .) i 2016 . Manor Farm beskæf-
tiger ca . 850 medarbejdere . Manor Farm er en af   de 
ældste familievirksomheder i Irland, og de kan spore 

deres oprindelse tilbage til 1775, 
hvor grundlæggeren Peter Carton 
etablerede en virksomhed i Dublins 
frugt- og grøntsagsmarkeder . Han 
så mulighederne i et fjerkræmarked, 
og han begyndte at handle med alle 
former for fjerkræ . Siden da har Car-
ton-familien fortsat virksomheden . I 
1956 åbnede de et kyllingeslagterig 
i Dublin, der introducerede moderne 
kyllingeprodukter til det irske mar-
ked, og i 1970 flyttede de deres 
forretning til et nyt specialbygget 
slagteri og forarbejdningsanlæg, der 
siden da er blevet udvidet og opgra-
deret .
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Kenneth Ramsey Hall, der siden 1998 har leveret frilands kyllinger til Manor 

Farm, med sin familie foran kyllingehuset .



Vincent Carton og 
Justin Carton er 
den ottende gene-
ration af familien i 
virksomheden . De 
efterfulgte deres far, 

Thomas P . Carton, som var involveret i virksomheden 
i 69 år . I løbet af den seneste generation har Vincent 
og Justin og deres ledelse arbejdet tæt sammen med 
irske detailhandlere og landmænd for at skabe en stabil 
og bæredygtig forsyning af irsk produceret kylling, der 
opfylder efterspørgslen fra stadig mere kræsne forbru-
gere .

Om det irske fjerkræmarked
Dynamikken på det irske fjerkræforarbejdningsmarked 
ligner meget det på de nordiske markeder . Markedet er 
godt konsolideret med tre indenlandske aktører af en 
vis størrelse . Manor Farm har en markedsandel på ca . 
50 % på ferske kyllingeprodukter, der sælges gennem 
detailhandelen i Irland . Som i Scandi Standards eksiste-
rende markeder er der en stærk præference for inden-
landske varer i detailhandelen, og det ferske segment 
er veludviklet . Importørerne distribuerer hovedsagelig 
til foodservice, slagtere og industrisegmenter . Forbru-

germarkedet i Irland ligner de nordiske markeder med 
hensyn til størrelse, befolkning og BNP .

Leif Bergvall Hansen, adm . direktør 
for Scandi Standard, siger: ”Jeg er 
begejstret for aftalen, da Manor Farm 
opfylder alle vores købskriterier . Virk-
somheden har rentabilitet i tråd med 
vores eksisterende selskaber, den er 

velkørende, og den er klar markedsleder indenfor kylling 
på det irske detailmarked . Med sin dygtige og erfarne 
ledelse kan virksomheden drives med en høj grad af 
autonomi, mens yderligere trin, som er blevet identifice-
ret, kan tages for at indhente fordelene ved god praksis . 
Da mange af vores risici er landespecifikke, vil købet 
også sandsynligvis reducere vores svingende indtjening 
gennem diversificering .”

Transaktionen
Aftalen værdisætter Manor Farm til 94 mio . € (knapt 
700 mio . kr .) baseret på slutkursen (52,50 SEK (ca . 
40,63 kr .)) for aktierne i Scandi Standard den 26 . juni 
2017 . Afregningen er aftalt til at bestå af aktier svarende 
til 9,99 % af Scandi Standard nuværende aktiekapital; 4 
trancher efter indtjeningen beregnet på basis af EBITDA 
opnået af Manor Farm i henholdsvis 2017, 2018, 2019 

og 2020, som har et nominelt samlet 
basisbeløb på 25,4 mio . € (ca . 188,9 
mio . kr .); og balancen på 36,3 mio . € 
(ca . 270 mio . kr .) i form af kontantbe-
talinger og overtagelse af udestående 
rentebærende gæld . Afslutning af 
transaktionen er underlagt sædvanli-
ge betingelser, herunder godkendelse 
af udstedelse af aktier på en ekstra-
ordinær generalforsamling i Scandi 
Standard . Transaktionen forventes 
at blive afsluttet i anden halvdel af 
3 . kvartal . Sælgere Farm Manor har 
indvilget i at vente mindst 12 måne-
der, inden de evt . sælger ud af deres 
aktier i Scandic Standard . ›››
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Marie Woulfe (Collins), der siden 2008 har leveret frilandskyllinger til Manor 

Farm, med sin familie foran kyllingehuset  .



Den første indtjeningstranche på 0,4 mio . € (ca . 3 mio . 
kr .) betales, hvis EBITDA i 2017 overstiger 13 mio . € 
(ca . 96,7 mio . kr .) . De tre senere indtjeningstrancher, 
der har et nominelt samlet beløb på 25 mio . € (ca . 186 
mio . kr .), er reguleret på grundlag af de faktiske EBIT-
DA-præstationer i hvert af indtjeningsårene 2018, 2019 
og 2020 i forhold til EBITDA 2016 . 
Manor Farm har et meget erfarent ledelsesteam med en 
stærk track record . Fem medlemmer af ledelsen ejer for 
tiden 100 % af Manor Farm, og som aktionærer i Scan-
di Standard vil de fortsat lede og udvikle virksomheden i 
overensstemmelse med resten af Scandi Standard grup-
pen . Vincent Carton og Justin Carton, der i øjeblikket 
ejer 85 % af Manor Farm, har til hensigt at forblive som 
Scandi Standard-aktionærer på længere sigt, og Vin-
cent Carton er sagt ja til at blive medlem af bestyrelsen i 
Scandi Standard, hvis han foreslås af Nomineringsudval-
get og valgt af generalforsamlingen .
Leif Bergvall Hansen udtaler: ”Vi er også glade for, at 
de finansielle kriterier er opfyldt med hensyn til forventet 
stigning i indtjeningen pr aktie og en attraktiv forrentning 

af investeringen . Desuden efterlader den begrænsede 
forudbetaling i kontanter vores gearing stort set upåvir-
ket af transaktionen, hvilket er et vigtigt kriterium for at 
give et konkurrencedygtigt direkte udbytte fremadret-
tet . Endelig sikrer transaktionsstrukturen tilpasning af 
interesser og klare incitamenter til ledelsen til yderligere 
at udvikle forretning . Vi glæder os meget til at være en 
del af den irske fødevareindustri og at bygge videre på 
Manor Farms stærke forhold på dette marked .”
Vincent Carton, adm . direktør i Manor Farm, udtaler:
”I overvejelserne om at finde nye ejere til vores fami-
lievirksomhed har min bror Justin og jeg været fast 
besluttet på at finde en partner, der kan fortsætte med 
at bygge videre på vores stærke relationer med kunder, 
medarbejdere, leverandører og det omgivende samfund, 
som vi er en del af . Da den næste generation af familien 
Carton har valgt at forfølge andre forretningsinteresser, 
besluttede vi os for at finde en partner med høje stan-
darder, en kultur, som ligner vores egen, og evnen til at 
udvikle virksomheden til dens fulde potentiale .
Vi tror, at Scandi Standard er den ideelle partner, og vi 
er glade for at have aftalt en transaktionsstruktur, der 
gør det muligt for den nuværende ledelse at forblive fuldt 
på plads, og det gør det også muligt for Carton-familien 
at blive aktionærer i Scandi Standard . Vi mener, at dette 
arrangement vil tjene vores kunder, medarbejdere og 
leverandører godt, og vi glæder os meget til det næste 
kapitel i Manor Farms historie .”

Scandic Standard / jnl
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Malcolm and Audrey Frazer, der siden 1988 har leveret frilandskyllinger til Manor Farm, og deres kyllingehuse .
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Amerikanske senatorer opfordrer til gen-
åbning af fjerkræeksporten til Kina
Swnatorerne Mark R . Warner, D-Virginia og Thad 
Cochran, R-Mississippi, har ledet en gruppe på 37 
senatorer på tværs af partiskel, der opfordrer USDA til 
at presse den kinesiske regering til at ophæve forbuddet 
mod importen af amerikanske fjerkræprodukter .
Forbuddet blev indført af Kina i 2015 på grund af 
påvisning af en vildand med højpatogen fugleinfluenza 
(HPAI), og det bliver fortsat håndhævet i dag, hvilket, 
senatorerne siger, er i modstrid med OIE-standarder for 
dyresundhed .
"Fjerkræ produceres i næsten alle stater . For lokalsam-
fund og stater, der er afhængige af en blomstrende og 
voksende fjerkræbranche, er disse aftaler afgørende for 
en stærk og lysende fremtid" sagde senatorerne i et brev 
til den amerikanske landbrugsminister Sonny Perdue .
"Fjerkræbranchen leverer tusindvis af højkvalitetsjob i 
vores landdistrikter, og genoplivningen af det kinesiske 
marked vil yde et enormt boost for disse landdistrikter . Vi 
opfordrer dig til at forblive fokuseret på de næste skridt 
for officielt at genåbne det kinesiske marked hurtigst 
muligt" tilføjede senatorerne .
Da den var størst, var værdien af fjerkræeksporten fra 
USA til Kina 71 mio . $ (ca . 452,8 mio . kr .) for kalkun 
og 722 mio . $ (ca . 4,92 mia . kr .) til kylling . USA er den 
største fjerkræproducent i verden og den næststørste 
fjerkrækødseksportør, og næsten 18 % af produktionen 
eksporteres til udenlandske markeder .
Senatorerne, der underskrev brevet, har fået ros fra 
fjerkræbranchen for deres bestræbelser på at genåbne 
handelen .
National Chicken Council og National Turkey Federation 
udsendte i fællesskab følgende erklæring: "Fjerkræpro-
ducenter er glade for at se en tredjedel af senatet, ledet 
af senatorerne Cochran og Warner, opfordrer til hurtige 
fremskridt for at afslutte Kinas forbud mod amerikansk 
fjerkræ . Det er afgørende, at vi fortsætter med at udvikle 
et åbent handelsforhold med kineserne . Senatets stær-
ke erklæring på vegne af amerikanske fjerkræprodukter 
gør det klart, at balance og retfærdighed skal eksistere 
for et tovejs åbent marked med Kina ."
"Som senatorerne bemærkede i deres brev til landbrugs-
ministeren ’Vi forstår og er tilfredse med, at Kina har 

begyndt deres undersøgelse af dyresundheden i den 
amerikanske fjerkræbranche . Når denne undersøgelse 
er afsluttet, opfordrer vi USDA til være ihærdige i at 
søge den endelige kinesiske godkendelse til amerikansk 
fjerkræs første succesfulde eksport hurtigst muligt . Fjer-
kræprodukter er ofte en del af de kinesiske nytårsfester, 
og vores farmere vil meget gerne kunne tilbyde deres 
produkter i løbet af den tid .'"
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Fjerkræbranchen i New Zealand skal 
stemme om obligatorisk stempling af æg
New Zealands fjerkræbranche skulle i midten af juli 
stemme om obligatorisk stempling af æg i efter en skan-
dale, hvor buræg var blevet solgt som frilandsæg .
Michael Brooks, chef for New Zealand Egg Federation, 
sagde, at branchen søgte at øge selvreguleringen og vil 
stemme om at indføre obligatorisk stempling af æg .
Det vil betyde, at æg vil blive stemplet med unikke koder 
hos producenten, og æggene vil kunne spores online af 
forbrugerne .
Brooks fortalte medierne i New Zealand, at bestyrelsen 
ville stemme om at introducere ideen på mødet den 13 . 
juli, hvorefter ordningen vil blive rullet ud i løbet af det 
næste år .
"Fokus er at få æg stemplet med en farmidentifikation 
og en produktionsidentifikation, et nummer system, der 
bruges internationalt til at identificere et produkt, så for-
brugerne på en hjemmeside kan se, hvor ægget kommer 
fra ."
Tiltaget kommer efter en undersøgelser af Palace Poul-
try, der viste, at de menes at have solgt millioner af bur-
æg i frilandsemballage i supermarkeder den nordlige del 
af Nordøen .
New Zealand Serious Fraud Office undersøger stadig 
virksomheden efter, at landets Commerce Commission 
sendte sagen videre til dem .
Der er ingen juridisk definition af ’frilands’ i New Zea-
land, og som følge heraf er der en række uafhængige 
akkrediteringsordninger .
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