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Ceva Phylaxia indvier vaccineanlæg i 
Budapest
Det globale veterinærfirma Ceva Santé Animale har ind-
viet for deres nye europæiske vaccineproduktionsanlæg 
i Budapest . Yderligere 3 .900 m2, der indeholder mere 
end 100 stykker nyt udstyr, blev tilføjet til det eksiste-
rende anlæg til en pris på 25 mio . € (ca . 186 mio . kr .), 
hvilket skaber 60 nye job .
Dr . Marc Prikazsky, Ceva's formand og adm . direktør, 
Thierry Le Flohic, direktør for Cevas biologiske enhed, 
Dr . István Nagy, parlamentarisk statssekretær og vice-
minister i landbrugsministeriet, og Arnaud Zerkovitz, 
direktør for den franske ambassades handelskontor, del-
tog alle i arrangementet .
Ceva Phylaxia har en lang historie i Ungarn, hvor firmaet 
har været til stede i over 100 år . I dag er anlægget cen-
trum for et globalt vaccinenetværk, hvor Budapest er det 
største enkelt udviklings-- og produktionscenter . Over 
95 % af den nuværende produktion eksporteres til lande 
rundt om i verden .
"Vi er meget stolte af Ungarns lange, innovative tradition 
inden for forskning og produktion af veterinære vacciner . 
Mange af de videnskabsmænd, der har været associeret 
med Ceva Phylaxia, som Marek og Aujeszky, har fået 
deres navne udødeliggjort som navne på almindeligt 
konstaterede sygdomme hos dyr, men i dag skal inno-
vation mere end nogensinde være resultatorienteret . 
Siden 2000 har vi fået over 2 .000 nye globale markeds-
føringstilladelser, hvilket resulterer i en 20 x stigning i 
produktionen på anlægget . Til gengæld har dette skabt 
over 300 nye job" sagde Thierry Le Flohic . "Selv om vi 
er stolte af vores historie, investerer vi i Ungarns fremtid . 
Vores teams her har demonstreret deres evne til at gøre 
innovation til eksponentiel vækst . "
De nyudviklede automatiske produktionslinjer bruger alle 
de nyeste teknologier . Antigenproduktionskapaciteten er 
fordoblet, og 2 separate laboratorier dedikeret til inakti-
veret antigenproduktion er også blevet bygget .
Ceva Phylaxias seneste vækst er i høj grad blevet drevet 
af produktionen af   fjerkrævacciner, men i slutningen af   
2016 købte Ceva en række vigtige svinevacciner, hvor 
Circovac er den mest kendte . Virksomheden vil flytte 
produktionen af   disse vacciner til det nye anlæg i løbet 
af de næste 2 år og bringe vaccineproduktionen til svin 

tilbage til fabrikken, der i 1912 begyndte som Phylaxia 
Serum Producing Company, der producerede den første 
vaccine mod klassisk svinepest . En del af det nye pro-
duktionsanlæg vil også være dedikeret til at producere 
nye teknologiske vacciner, der anvendes på fjerkræruge-
rierne . Disse vacciner bruger en virusstamme navngivet 
efter József Marek, en veterinærforsker, der arbejdede 
hos Phylaxia, til at sikre, at hans innovation fortsat vil 
have indflydelse gennem de milliarder doser vacciner, 
der vil blive produceret i de nye faciliteter og anvendes af 
fjerkræproducenter over hele verdenen .
"Innovation er mere end nogensinde før nøglen til suc-
ces . Men i en stadig mere konkurrencedygtig verden, 
hvor kunderne konstant beder om forbedret effektivitet 
og kvalitet, er innovation også mere og mere kompleks 
og kostbar at levere . Som følge heraf er det ikke sand-
synligt, at enkelte videnskabsfolk eller endda anlæg som 
vores i Budapest vil lykkes alene" sagde Prikazsky .
Vores team her har leveret ekstraordinære resultater, 
men som led i et globalt netværk, der samler færdighe-
der fra USA, Canada, Japan, Kina og Brasilien . Jeg er 
meget stolt af det, de alle har opnået sammen ."
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FØDEVARESKANDALE RAMMER DEN  
SYDKOREANSKE ÆGPRODUKTION

Fund af pesticidrester i lokalproducerede 
æg fik massiv presseomtale i Sydkorea 

i midten af august. Da præsident Moon Jae-in i 
midten af august slog sin avis op, var det ikke kun 
den sikkerhedsmæssige situationen på den kore-
anske halvø der trak de store overskrifter. Endnu 
en fødevarerelateret skandale har meldt sig i en 
lang række af tidligere sager, som også omfatter 
sygdomsudbrud herunder ikke mindst store og 
gentagne udbrud af fugleinfluenza, mund og klov-
syge samt andre produktionssygdomme, der både 
har sat landets allerede begrænsede selvforsyning 
under pres, men også til dels udstillet myndig-
hedernes manglende evne til at håndtere disse 
problemer.

Den seneste sag omhandler lokale fjerkræ- og ægpro-
ducenters brug af forbudte pesticider, herunder Fipronil . 
Afsløring var ikke overraskende en udløber af Fipro-
nilsagerne fra henholdsvis Holland og Belgien . Efter 
resultater af en indledende undersøgelser af lokale 

ægproducenter afslørede fund af forbudte stoffer rea-
gerede præsident Moon Jae-in straks ved at beordre 
myndighederne til at foretage en hurtig og tilbundsgåen-
de undersøgelse af hele den koreanske ægproduktion, 
der omfatter 1239 registrerede ægproducenter . Sagens 
alvor blev yderligere understreget af, at premierminister 
Lee Nak-yeon blev gjort ansvarlig for denne undersøgel-
se og myndighedernes ageren i sagen .

Stærk kritik af myndighedernes håndtering af
sagen, der også omfatter flere økologiske prod
center, med risiko for at skade myndighederne
troværdighed samt forbrugernes tiltro til
mærkningsordninger 
De 2 centrale og hårdt prøvede koreanske myndigheder 
der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed, Ministry 
of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) samt 
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) kunne ved 
udgangen af uge 33 offentliggøre resultaterne af den-
ne undersøgelse, der afslørede at 49 producenter har 
forbrudt sig på gældende regler, herunder ikke alene 

gennem brugen af Fipronil men også 
af andre stoffer, der enten er forbud-
te eller i mængder, der ligger over 
- i flere tilfælde betydeligt over - de 
godkendte grænseværdier . De aktive 
stoffer, der er dukket op under den 
koreanske undersøgelse, omfatter 
stofferne Bifenthrin, Flufenoxuron, 
Etoxazolen og Pyridaben .

En for myndighederne pinlig udløber 
af sagen er, at en lokal forsker allere-
de i april måned gjorde opmærksom 
på problemet, ligesom en forbruger-
organisation (the Consumers Union of 
Korea) har konstateret pesticidrester i 
æg uden, at dette afstedkom en reak-
tion fra myndighedernes side . Endnu 
et meget uheldigt aspekt af sagen har 
været, at 29 af de producenter, der 
har brudt reglerne, har været enten 
økologiske certificerede eller båret en 
særlig lokal “Eco Friendly” mærkning 
(Figur 1), der indebærer, at man ikke 
gøre brug af pesticider . Sagen har 
med andre ord et stort potentiale for 
at underminere de lokale øko- og kva-Figur 1: Sydkoreansk “Eco Friendly” mærkning .
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litetsmærknings- og certifikationsordninger, som netop 
administreres af myndighederne . Da også landmænd 
efter sigende skulle have gjort brug af de nævnte stoffer 
med lokale veterinærers viden og accept, risikere sagen 
at ramme myndighedernes troværdighed hårdt .

Sagen kan få konsekvenser i form af en mulig
sammenlægning af de to berørte ministerier
MAFRA og MFDS 
Det har som følge af sagen været spekulationer i retning 
af, hvorvidt man med fordel kan lægge de to ansvarlige 
ministerier MAFRA og MFDS sammen for at strømline 
en række processer og kontroller og derigennem øge 
fødevaresikkerheden . Ud fra en snæver dansk ekspor-
trelateret vurdering ville en sådan løsning indebære den 
fordel, at importgodkendelsesprocedurer vil blive simpli-
ficeret betragteligt . I sager om markedsadgang kræves 
uafhængige vurderinger og markedsinspektionsbesøg 
fra både MAFRA og MFDS side, hvilket klart forlænger 
det tidsforbrug, der finder sted i forbindelse med god-
kendelsesprocessen . 

Selv om produktionen hos de 49 producenter, der 
har gjort brug af de forbudte stoffer, kun udgør ca . 5 
% af den samlede koreanske produktion af æg, skal 
opmærksomheden henledes på, at skandalen kommer i 
kølvandet på de omfattende koreanske udbrud af fugle-

influenza . Disse udbrud gjorde et stort indhug i lokalpro-
duktionen også af æg, og Sydkorea har således været 
nødsaget til at øge importen betydeligt .

Detailhandelssalget af æg er umiddelbart faldet 40 % 
som følge af den usikkerhed, der er opstået blandt for-
brugere, men forventes ret hurtig at rette sig igen i takt 
med, at myndighederne bekræfter navnene på de produ-
center, der ikke har anvendt de forbudte stoffer .   

Stort behov for importerede produkter, men kun
få produkter at opspore i Danmark grundet
æggeskandalen i Europa 
Umiddelbart i kølvandet på besøget i marts d .å . af 
Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, blev 
Danmark godkendt som eksportør af æg både i skal 
til detailsalg men også i flydende form til brug i bl .a . 
bagerier, catering etc . De første danske produkter er 
afskibet og flere ordrer er på vej, men meget tyder på, 
at branchen vælger at sælge produkterne i Europa frem 
for i Korea . 

For den gode ordens skyld skal det nævnes, at de kore-
anske myndigheder ikke har valgt at forbyde produkter 
fra Danmark som følge af fund af æg importeret fra Hol-
land/Belgien med spor af Fipronil .      

Ambassaden Seoul / jnl

Pizza Hut og Papa John’s vil skifte til 
alternative æg i Storbritannien
To pizza kæder har lovet kun at bruge alternative æg på 
alle deres restauranter i Storbritannien .
Papa John’s har lovet at fjerne buræg fra deres forsy-
ningskæde i Storbritannien inden udgangen af   2019 .
Pizza Hut har også lovet at skifte til alternative æg i 
Storbritannien og også i Irland, rapporterer Farming UK . 

Der er ikke sat nogen tidsfrist på Pizza Hut's skifte .
Pizza Hut er et datterselskab af Yum! Brands, som også 
ejer KFC og Taco Bell restauranter .
Taco Bell lovede i 2015, at det ville skifte til alternative 
æg på alle deres restauranter i USA, men Yum! Brands 
har ikke forpligtet sig for de to andre kæder i USA
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FJERKRÆKRYDSNINGER REDDER LIV

Af Chris McCullough i Poultry World 

Fjerkræ bliver hyldet som red-
ningskransen for nogle menne-
sker, da det ikke kun giver kød til 
forbrug, men fuglene producerer 

også æg, der kan sælges for at generere en 
beskeden indtægt. En trevejs fjerkrækrydsning og 
et unikt frilandssystem redder liv i Afrika.

Afrika er et hårdt kontinent at drive landbrug 
og eksistere i, da det barske og variable klima 

kan gøre livet svært for afgrøder, husdyr og mennesker . 
Grundlæggende fødevarekrav er knappe i mange lande i 
Afrika, men tingene ændres til det bedre takket være en 
passioneret husdyravlers indsats .
I over 20 år har Mike Bosch udviklet sin egen lokale fjer-
krærace, der kan modstå de mest barske klimaforhold, 
og som kan trives på relativt lavt foderindtag, og racen 
er naturligt hårdfør for sygdomme . Og nu tager Bosch 
sin ekspertise indenfor fjerkræavl til et nyt niveau ved at 
tilbyde en frilands fjerkræløsning, der kan hjælpe afri-
kanske familier med at overleve .

Trevejskrydsning
Boschveldracen blev fremavlet af Bosch efter at have 
krydset tre oprindelige afrikanske racer, nemlig Venda, 
Matabele og Ovambo . Disse racer gav Bosch grundla-
get for at udvikle sin stærke Boschveld-høne, som nu 
sælges i over 17 afrikanske lande . Fuglene er en meget 
karakteristisk rød- og brunfarvede med hvide fjer imel-
lem, og racen er resultatet af en krydsning, der involve-
rer 50 % Venda, 25 % Matabele og 25 % Ovambo .

Bosch, der er 55 år gammel, blev født i Zimbabwe, men 
forlod landet med sine forældre i 1983 af sikkerheds-
mæssige årsager . Han er en velrenommeret opdrætter 
af Beefmaster og Boran-kvæg, men ændrede fokus til 
at fremavle sin egen frilands fjerkrærace, og nu ændrer 
han med sin indsats livet for mange på tværs af konti-
nentet .
Bosch etablerede sin fjerkræavlsvirksomhed i Bela-Be-
la, en by i Limpopo-provinsen i Sydafrika . Den dristige 
iværksætter fandt en niche på markedet for en hårdfør 
fjerkrærace, der kunne modstå sygdom og trives under 
de hårde afrikanske forhold .
”Boschveld-hønen er fremavlet udelukkende for hårdhed 
og sundhed” siger han . ”De overlever og producerer på, 
hvad naturen kan give dem, og de har kun brug for en 
lille mængde vedligeholdelsesfoder for at øge produk-
tionen . Afrika kan være et svært sted at eksistere, især 
med de varierende klimaforhold, så vi havde brug for en 
race, der kunne tilpasse sig ændringer i vejret . Desuden 
holdes høner i Afrika i frilandssystemer, og de skal fort-
sætte med at producere under disse forhold .”

Modstandsdygtig over for sygdomme
Sygdom er en stor bekymring blandt fjerkræproducenter 
i Afrika, men Bosch insisterer på, at Boschveld er mere 
resistent mod sygdomme, grundet dens hårdførhed . 
Fuglene på hans farm testes hver tredje måned for 
fugleinfluenza og salmonella og vaccineres for de almin-
delige sygdomme som Newcastle disease, Gumboro og 
coccidiose . Biosikkerhedsforanstaltninger på farmen 
eksisterer ikke, da Boschveld er så modstandsdygtig 
overfor sygdomme, at den kan modstå de fleste trus-
ler bortset fra en sulten sjakal . ”Hanerne er stærke, 

Boschveld-racen blev opdrættet af Mike Bosch efter at have 

krydset tre oprindelige afrikanske racer, nemlig Venda, Mata-

bele og Ovambo . Disse racer gav Bosch grundlaget for at 

udvikle sin stærke Boschveld kylling, som nu sælges i over 17 

afrikanske lande . Foto: Chis McCullough .

Biosikkerhedsforanstaltninger på gården eksisterer ikke, da 

Boschveld er så modstandsdygtig overfor sygdom, at den kan 

modstå de fleste trusler bortset fra en sulten sjakal . Ordentligt 

hegn holder rovdyrene i skak . Foto: Chris McCullough .
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aggressive og robuste” siger Bosch . ”Boschveld høns er 
meget frugtbare med stærkt og sundt afkom, der vokser 
godt . De vil begynde at producere æg i alderen 18 til 20 
uger og kan producere kyllinger, der trives meget godt . 
Hanekyllingerne er klar til slagtning, når de er 12 uger 
gamle, afhængigt af næringsniveauet, og de producerer 
kød med en rigtig god smag . Vi trimmer heller ikke næb-
bene på Boschveld kyllingerne, fordi det ikke er nødven-
digt” tilføjer han .
Han har omkring 50 .000 høns samlet på sine 20 hek-
tar store farm i Bela-Bela og er meget fokuseret på 
avlsaspektet i branchen . Han har omkring 7 .000 fugle 
til æglægning, og han bruger 100 haner for hver 600 
høner . ”Jeg har omkring 30 .000 æg i rugemaskinerne 
hele tiden, og de vil blive udklækket og solgt til kød- eller 
ægproduktion” siger Bosch . ”Boschveld høner kan pro-
ducere i alt to og et halvt år før de skal udskiftes .”

To æg på tre dage
”Boschveld hønerne lægger i gennemsnit to æg på tre 
dage, og jeg modtager omkring 13 ZAR (ca . 6,20 kr .) 
pr . rugeæg . Jeg klækker æg hver uge, for kunderne 
ønsker dem på forskellige aldre, ikke klækket eller klæk-
ket . Daggamle kyllinger koster lidt mere ca .15 ZAR ca . 
7,15 kr .), men de kan koste så meget som 50 ZAR (ca . 
23,85 kr .), hvis de går til Vestafrika .”
”Hvis jeg sælger dem ved fire uger, så får jeg omkring 
45 ZAR (ca . 21,45 kr .) og ved begyndende æglægning, 
som er omkring 18 uger, sælges de til 100 ZAR (ca . 
47,70 kr .) pr stk .” forklarer han . Han sælger fugle til 17 
lande i Afrika og har i øjeblikket påbegyndt et andet pro-
jekt for at hjælpe fattige landmænd med at blive mere 
bæredygtige og producere deres eget fjerkrækød, æg 
og grøntsager samtidig med, at de udnytter energien fra 
solen til at give en indkomst .
Bosch har startet et frilands program, der forsyner 
småbønder eller fjerkræproducenter med et kyllingehus, 
kyllinger til at sætte ind i det, foder til fuglene og nogle 
grønsagsfrø . Han vil også levere nogle LED-lamper og 

et solpanel til toppen af   huset, der vil producere energi 
til at oplade mobiltelefoner via en lille batteripakke . Det 
er et projekt, som han siger, kan ændre livet for tusindvis 
af afrikaners, der er villige til at forpligte sig til projektet . 
Og det giver ikke bare fødevarer til familierne, som de 
enten selv kan bruge eller sælge, det giver også frugt og 
grønsagsfrø, der kan sås i det område, som hønsehuset 
stod på, før det blev flyttet . Dette område vil være meget 
nærringsrigt af hønsegødningen, og der vil kunne vokse 
næsten alt, siger Bosch .

Billigt protein
”Den billigste form for protein til mennesker findes i æg” 
siger han . ”Vi kan levere en 6 x 3 meter indhegning med 
16 høns, der kan producere 40 æg om ugen til hus-
standen . Udskiftning af fugle, foder og frø leveres også 
i pakken sammen med noget grundlæggende træning i, 
hvordan man skal passe fuglene . Alt drikke- og fodrings-
udstyr er inkluderet sammen med solpanel, LED-lys og 
batteripakke . Denne pakke koster omkring 95 .000 ZAR 
(ca . 45 .300 kr .) og kan leveres overalt – dog med en 
ekstra omkostning ved en afstand på mere end 300 km . 
Hønsene gøder det område, hvor huset står, og når det 
er flyttet, kan ejeren så frøene, som vi leverer” siger han .
”Vi har fuld eksportakkreditering for alle vores fugle, så 
det er ikke et problem at sælge denne pakke til andre 
afrikanske lande . Ideelt set vil vi gerne sælge 25 af 
husene til en region, så alle ejerne kan lære af hinanden, 
og det vil selvfølgelig reducere leveringsomkostningerne, 
og dermed hurtigere tjene investeringen hjem igen .”
”Spinat, tomat og rødbeder er de mest almindelige frø, 
som folk anmoder om at så, når kyllingehuset er flyttet, 
men også majs og cassava . Jeg solgte 5 .000 af disse 
systemer på et år, og de bliver mere populære . Det er 
ironisk, at den sydafrikanske regering ikke vil oprette 
en støtteordning så folk kan købe denne form for forsy-
ningssikkerhed, men samtidig køber de tusindvis af fugle 
af mig om året” tilføjer han .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

Boschveld kyllingen har særprægede røde og brune farver med 

hvide fjer imellem . Foto: Chris McCullough .

Mike Bosch med en af   hans berømte Boschveld kyllinger . Foto: 

Chris McCullough .
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RAPPORT FRA IPC-MØDET I BANFF 

Jim Sumner bød velkommen til IPC 
mødet i Banff i Canada i dagene 7. 
og 8. september, hvor 68 deltage-
re fra 17 lande deltog.

IPC har nu 23 lande-medlemmer og 
52 passive medlemmer (virksomheder 
og enkelte brancheorganisationer, her-
under Dansk Slagtefjerkræ) . 
Medlemmerne af IPC repræsenterer 

omkring 90 % af den globale produktion .

Randall Singer fra University of Min-
nesota havde et indlæg om antibiotika-
resistens .
Han fortalte, at et plasmid, der giver 
resistens overfor et antibiotikum, også 
kan give resistens overfor flere andre 

antibiotika (i forskellige klasser) og tungmetaller .

Figur 1: Co-selektion . Der kan sidde flere forskellige resistens-

gener på det samme plasmid

Det ser ud til at resistensgenerne ikke bare forsvinder 
igen, når man stopper med at bruge et bestemt antibi-
otikum . Resistensgenerne synes at flytte sig med men-
nesker .
Visse veterinære antibiotika kan også give resistens 
overfor kritisk vigtige antibiotika i den humane medicin, 
og derfor er det pt . svært at blive enige om, hvilke mid-
ler, der vil være til rådighed fremover .
Randall Singer sluttede med at sige, at det er vigtigt, at 
man får data for brugen af antibiotika på farmene, men 
til nød kan salgsdata bruges .

Paneldiskussion om dyrevelfærd, bæredygtighed
og nye markedstendenser:

Kate Barger fra Cobb-Vantress 
fortalte, at der i dag reelt kun er 2 
firmaer, Cobb-Vantress og Aviagen, 
der fremavler ca . 95 % af de slagte-
kyllinger, der bliver solgt globalt .  Fra 
en høne i en ren linje går der 4-5 år før 

den bliver kommerciel, og den kan være ophav til 4 mio . 
slagtekyllinger .
I Cobb-Vantress har de 55 egenskaber, som de selek-
terer for .
Avlsselskaberne er opmærksomme på indavl og på at 
opretholde diversiteten i deres avlsprogrammer .
Langsomt voksende typer har højere foderforbrug . Kyl-
linger, der opdrættes i bure i f .eks . Fjernøsten, får langt 
færre trædepudesvidninger, men de har ikke skrabema-
teriale . Men hvad er den bedste dyrevelfærd?

Ken Opengart fra Keystone Foods 
fortalte, at slagtekyllingebranchen pro-
ducerer sikre fødevarer af høj kvalitet, 
som millioner af mennesker verden 
over har råd til at betale .
Produktionen har vist meget positive 

tendenser med lavere dødelighed, højere vægt og bedre 
foderforbrug over de sidste 60 år .
Forbrugerne forstår ikke, hvad der er sket, og under 1 
% af forbrugerne i den vestlige verden har rødder i land-
bruget .
Han sagde, at fjerkræbranchen har vanskeligheder med 
at kommunikere faktabaseret viden på en præcis og kort 
måde .
Mange af anti-grupperne vil fremme en vegetarisk leve-
vis og gøre den animalske produktion mindre effektiv . 
Nogle af kravene forbedrer ikke dyrevelfærden men øger 
alene omkostningerne, hvilket betyder, at produkterne 
kommer uden for rækkevidde for de fattigste dele af 
befolkningerne .

Matt Salois fra Elanco fortalte, at vi 
står over for store udfordringer globalt 
med både under- og overernæring . 
Æg, mælk og fjerkrækød vil var afgø-
rende for at kunne leve op det den 
fremtidige efterspørgsel .

Han sagde, at anti-grupperne stiller en række krav om 
frihed f .eks . fri for hormoner, antibiotika-fri, GMO-fri, 
bur-fri, frilands osv .
Bæredygtighed handler for ham om hensynet til miljøet, 
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økonomisk levedygtighed og social ansvarlighed, herun-
der dyrevelfærd .
Han understregede, at forbrugerne leder efter de positi-
ve historier, så det skal vi give dem .
Anti-grupperne fokuser på kyllinger, fordi antallet er så 
højt – 9 mia . om året alene i USA .
Langsomt voksende slagtekyllinger vil øge forbruget af 
foder og vand, og de vil producere meget mere gødning .
Han sagde, at først når man viser, at man er interesseret 
i dyrevelfærd og har gjort noget, kan man begynde at 
diskutere, hvilke konsekvenser det kan have på andre 
ting i produktionen, f .eks . miljøet .

Mike Morris fra Yum! Brands fortalte, 
at de har over 40 .000 KFC, Taco Bell 
og Pizza Hut restauranter, hvoraf de 
40 % er i USA og 60 % spredt over 
resten af verden .
For ham er bæredygtighed noget om, 

hvordan man for det meste output for det mindste input .
Han fortalte, at mange af NGO’erne ikke har fakta, der 
kan understøtte deres påstande om, at dette og hint vil 
forbedre dyrevelfærden, men de sagde smilende ”Vi har 
forbrugerne bag os .”
Han mente, at mange indkøbere bare ville følge de 
nyeste tendenser uden at ville forstå, hvordan tingene 
hænger sammen .

Steve Leech fra Chicken Farmers of 
Canada fortalte, hvordan den canadi-
ske fjerkræbranche håndterer presset 
fra aktivistgrupper . 
Chicken Farmers of Canada har deres 
eget dyrevelfærdsprogram, og alle 

producenter skal deltage i programmet, og hvis pro-
ducenten ikke overholder kravene, skal belægningen 
reduceres med 10 eller 20 %, og i grove tilfælde kan 
produktionsrettighederne blive taget fra farmeren .
Programmet, der er baseret på videnskabelige fakta, 
opfattes af forbrugerne som troværdigt, men dyrevel-
færdsaktivister synes ikke, at det er godt nok .
De forskellige dyrevelfærdsaktivistgrupper arbejder nu 
mere sammen og koncentrerer sig om restaurantkæder 
og detailhandelen, og de er meget aktive på de sociale 
medier . De angriber ikke farmerne direkte, fordi farmer-
ne har stor troværdighed blandt de canadiske forbruge-
re .
Dyrevelfærdsaktivistgrupper kontakter mange enkelt-
personer i de forskellige firmaer, og det tager meget tid, 
og de ønsker at øge produktionsomkostningerne ved at 
kræve langsomt voksende afstamninger, en belægning 
på max 30 kg/m2, berigelser, nye lysprogrammer og 
mere strøelse, og på slagterierne ønsker de aflivning 
med gas . 

I de seneste måneder er Chicken Farmers of Canada 
begyndt at kalde dyrevelfærdsaktivisterne for veganer 
aktivister, for deres mål er at få canadierne til at undlade 
at spise kød .
Under overskriften ’Lad os erstatte sladder med fak-
ta’ har Chicken Farmers of Canada holdt møder med 
detailhandelen og restaurantkæder og overbevist dem 
om, at man bør stå sammen for at gå imod det pres, 
som aktivisterne kommer med .

Robin Horel fra Canadian Poultry & 
Egg Processors Council fortalte om 
den canadiske fjerkræproduktion .
I Canada er der 2 .800 slagtekyllinge-
producenter, heraf 250 i Alberta, og 
550 kalkunproducenter .

Der var en pæn vækst på godt 4 % i slagtekyllingepro-
duktionen i 2016, og det forventes også i 2017 .
Fra 2000 til 2016 faldt forbruget af kød med ca . 10 %, 
men mens forbruget af kylling steg, og forbruget af kal-
kun var stabilt, så faldet i forbruget af okse- og svinekød 
er betydeligt .

Randall Ennis fra World Poultry 
Foundation fortalte om deres arbejde 
med at udvikle fjerkræbrancherne i 
Asien og Afrika .
795 mio . mennesker har ikke nok at 
spise .

Han sagde, at selv om efterspørgslen vil være stigende, 
så vil antigrupper have os til at skære ned .

Justin Sherrard fra Rabobank fortalte 
om de nyeste tendenser, internationale 
frihandelsaftaler og de nye muligheder 
for fjerkrækødbranchen .
Produktionen er ikke vokset helt så 
meget, som man troede for et år 

siden, men generelt er situationen positiv .

Kina
I Kina er importen af bedsteforældredyr lidt højere, 
hovedsageligt fra New Zealand, i første halvår af 2017 i 
forhold til 2016 . Produktionen af hvide slagtekyllinger er 
faldet med 5 % . Produktionen flytter væk fra de tætbe-
folkede områder i det østlige og sydlige Kina og længere 
vestpå og nordpå i Kina .
Der er en stigning i produktionen af gule og brune slag-
tekyllinger, men andeproduktionen er meget stabil .

Proteinproduktionen
I både USA og Brasilien stiger proteinproduktionen, og 
der er stigninger i både kyllinge-, svine- og oksekødpro-
duktionen . ›››
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Markedet for alternative proteiner er allerede større, end 
mange forestiller sig, og det okser hurtigt .
Nu kan man også få burgere, hvor ’kødet’ er melorme, 
som er blendet og blandet med kød, og det kan tage det 
meste af væksten i forbruget af proteiner i f .eks . Europa .

Amazon
Amazon vil dominere fødevarebranchen i løbet af det 
næste 10 år .
De overtog supermarkedskæden Whole Foods, og de 
sænkede straks priserne med omkring 30 % på protei-
ner . Amazon kan hurtigt give plads til nye produkter . 

Brasilien
Til og med august er eksporten fra Brasilien faldet med 
2,7 %, men de er stærkt på vej tilbage, og set over hele 
året vil den brasilianske eksport nok ligge på samme 
niveau som sidste år .

Brexit
Storbritannien er en nettoimportør af fjerkrækød, og 
hovedparten kommer fra EU . De fleste (ca . 55 %) af de 
ansatte i fjerkræbranchen i Storbritannien kommer fra 
de øvrige EU-lande, ca . 30 % fra Storbritannien og ca . 
15 % fra lande udenfor EU .
  

Man ser allerede prisstigninger på protein, fordi værdien 
af det britiske pund er faldet med omkring 10 % .

NAFTA;
USA er stærkt afhængig af eksport, især af bagkvarter, 
og ca . 45-50 % af bagkvarterne eksporteres . USA eks-
porterer ca . 30 % af svinekødsproduktionen og ca . 10 
% af oksekødsproduktionen, og en meget betydelig del 
af eksporten går til NAFTA-landene Mexico og Canada .

Randal Giroux fra Cargill havde et 
indlæg om ISO’s guidelines for dyre-
velfærd .
Forbrugerne kræver, at kødet, de 
køber, kommer fra dyr, der er behand-
let ordentligt .

Der er nu både internationale standarder, nationale stan-
darder og private standarder, og antallet af de sidste sti-
ger kraftigt, og der kan være konflikter mellem offentlige 
og private standarder .
ISO anerkender OIE’s principper som værende den glo-
bale standard for dyrevelfærd .

Afslutning
Det næste IPC-møde vil blive holdt i Holland fra den 24 . 
til 26 . april 2018 . 

Deltagerne i gallamiddagen i 2,281 meters højde på toppen af Sulphur Mountain i Banff . jnl
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OVER 50 MILLIONER ÆGLÆGGENDE HØNER  
I TYSKLAND

Af Margit M . Beck, MEG

Her kan du finde alle de 
fakta, der er værd at vide 

om hønniker og æglæggende 
høner i Tyskland, for i begyndelsen 

af   juli 2017 offentliggjorde Statistischen Bunde-
samt resultaterne af landbrugsstrukturundersøgel-
sen fra   marts 2016 for fjerkræ.

Ifølge resultaterne af landbrugsstrukturundersøgelsen 
af   1 . marts 2016 var der 58,68 mio . hønepladser i Tysk-
land på dette tidspunkt med 51,93 mio . æglæggende 
høner . Statistischen Bundesamt påpeger, at hanerne fra 
rugeægsproduktionen også indgår i statistikken . Baseret 
på disse tal er udnyttelsesgraden for den samlede kapa-
citet for hele Tyskland på 88,5 % . Denne værdi er ifølge 
Statistischen Bundesamt højere end udnyttelsesgraden 
på   bedrifter med over 3 .000 hønepladser, hvor kapaci-
tetsudnyttelsen i 2016 lå på 84,3 % . Dette skyldes, at 
fristen for indberetningerne var kort før påske .
Hvis man vurderer kapacitetsudnyttelsen i ægbranchen 
er der kun mindre regionale afvigelser . Den laveste 
kapacitetsudnyttelse var i Bayern (72,8 %) og den 
højeste i Mecklenburg-Vorpommern (94,8 %) . For første 
gang i år blev farme med kyllinger og hønniker særskilt 
registreret . På tidspunktet for indsamling den 1 . marts 

2016 var der 1 .850 farme i Tyskland, der faldt ind under 
denne kategori . 
Ud over de regionale strukturer viser analysen også 
bedriftstørrelserne i den tyske ægbranche . En direkte 
sammenligning med tidligere undersøgelser anbefales 
ikke, da der er sket en ændring i kriterierne for fjerkræ .
Ifølge Statistischen Bundesamt er den tidligere indsam-
lingsgrænse for fjerkræ blevet ændret fra ”1 .000 stk . 
fjerkræ” til ”1 .000 fjerkræpladser”, hvilket betyder, at 
flere bedrifter skal indberette .

Grænsen for indberetning er blevet ændret
Indberetningen af fjerkræpladser øger undersøgelsens 
betydning, da datoen for indberetningen, den 1 . marts, 
tidligere har ført til utilsigtede resultater, især i sæson-
bestemt fjerkræ . En detaljeret evaluering af strukturun-
dersøgelsen for slagtefjerkræ er planlagt til september 
udgaven af   DGS magasinet .
Det er også obligatorisk for bedrifter med mindre end 1 
000 fjerkræpladser at indberette, hvis de repræsenterer 
en teknisk-økonomisk enhed over en vis minimums-
størrelse med landbrugs- eller skovbrugsarealer, eller 
med flere end et forud fastsat antal dyr eller mere end 
et forud fastsat areal med specialafgrøder . Det vil sige, 
at hvis gården har mere end 10 kvæg, 50 grise eller 20 
geder, så skal antallet af høner også indberettes . Dette 
forklarer også det enorme antal af fjerkræbedrifter og 

Tabel 1: Antal kyllinger og hønniker i Tyskland fordelt på del-

stater .

Tabel 2: Antal æglæggende høner i Tyskland fordelt på delsta-

ter .
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den relativt lave gennemsnitlige besætningsstørrelse på 
1 .160 æglæggende høner .
I alt blev der indberettet 44 .786 bedrifter med 
æglæggende høner i marts . For første gang blev antallet 
af bedrifter med kyllinger og hønniker registreret separat 
i undersøgelsen af   landbrugsstruktur i 2016 . På lands-
plan var der tale om 1 .850 bedrifter . Bortset fra fjer-
kræsektoren er grænserne for indberetninger forblevet 
uændrede siden Landbrugsstrukturundersøgelsen fra 
2010 (Tabel 1 og 2) .

Flest høner i Niedersachsen 
Både for opdræt af hønniker og æglæggende høner er 
Niedersachsen uden tvivl den største af delstaterne: 38 
% af alle tyske hønniker og æglæggende høner blev 
holdt i Niedersachsen (Figur 1) . Nordrhein-Westfalen er 
med 16 % den næststørste opdrætter af hønniker . Det 
er klart, at der i Nordrhein-Westfalen opdrættes mange 
hønniker til andre regioner, da antallet af æglæggende 
høner i Nordrhein-Westfalen kun udgør 9 % af den 

tyske bestand . Andelen af æglæggende høner nåede 
samme niveau i Bayern og Sachsen-Anhalt . Det er også 
værd at bemærke, at antallet af æglæggende høner i 
Brandenburg og Sachsen ligger på omkring 7 % af det 
samlede antal . Resultaterne fra bystaterne er ikke anført 
individuelt i tabel 1 og 2, men blev taget i betragtning for 
hele Tyskland .

De fleste høner findes på større farme
Af de 44 .786 bedrifter med æglæggende høner, der 
havde indberettet til landbrugsstatistikundersøgelsen 
den 1 . marts 2016, havde 87,3 % færre end 100 dyr, 
men de havde kun 1 % af det samlede antal æglæggen-
de høner (Figur 2) . Derfor handler det ikke om bedrifter 
med en erhvervsmæssig produktion . Det lave antal dyr 
på 17 høner pr . gård støtter dette udsagn . Selv produkti-
on i mobile huse, der har fået større betydning i de sene-
re år, er baseret på større enheder . Hvis man fraregner 
de små bedrifter med æglæggende høner, er der 5 .673 
bedrifter tilbage . De fleste høner holdes på landsplan 

på bedrifter med mere end 
50 .000 hønepladser . I 
denne størrelsesklasse var 
der 215 farme, og de havde 
55 % af de tyske høne-
pladser . Derudover var der 
834 bedrifter med mellem 
10 .000 til 49 .999 høne-
pladser, og denne bedrifts-
størrelse havde 34 % af 
hønepladserne i Tyskland .
Strukturen i ægbranchen 
varierer betydeligt fra del-
stat til delstat . I Niedersach-
sen, delstaten med de fleste 
æglæggende høner, er der 
på ingen måde uforholds-
mæssigt mange bedrifter 

Figur 1: Den procentvise fordeling af hønniker og æglæggende 

høner i Tyskland .
Figur 2: Den procentvise andel af æglæggende høner efter 

bedriftstørrelse .

Figur 3: Den procentvise andel af æglæggende høner på bedrifter med mere en 50 .000 høne-

pladser .
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med mere end 50 .000 høner . Deres andel var 52 %, 
hvilket var under det nationale gennemsnit på 55 % . 
Også  Nordrhein-Westfalen lå med 42 % i denne stør-
relseskategori under landsgennemsnittet . Den højeste 
andel blev registreret i Sachsen-Anhalt, hvor 89 % af 
hønerne var opstaldet i den største kategori, efterfulgt af 
Brandenburg med 77 % (Figur 3) .

Data for økologiske høner blev indsamlet
for første gang
I Bayern, Nordrhein-Westfalen og Mecklenburg-Vor-
pommern var størrelsen på bedrifterne under gennem-
snittet . Dette skyldes helt sikkert den høje andel af 
økologiske bedrifter i disse delstater, hvor størrelsen på 
bedrifterne er begrænset . 
I Baden-Württemberg var der kun seks bedrifter med 
mere end 50 .000 hønepladser, og det udgjorde kun 14 
% af det samlede antal hønepladser i Baden-Württem-
berg .
Foruden bystaterne blev der ikke offentliggjort indbe-
retninger fra Rheinland-Pfalz, Hessen og Saarland på 
grund af statistisk tavshedspligt .
I landbrugsstrukturundersøgelsen for 2016 blev der for 
første gang registreret antallet af økologiske dyr . Under-
søgelsen viste, at der var 194 gårde i Tyskland, der holdt 
896 .712 kyllinger eller hønniker efter de økologiske 
retningslinjer . Derudover var der 3 .743 bedrifter med 

økologiske æglæggere med tilsammen 4,45 mio . høner .
I Niedersachsen havde man pr . 1 . marts 2016 38 % af 
alle tyske økologiske æglæggere . 
I Mecklenburg-Vorpommern udgør den økologiske pro-
duktion også en betydelig andel . Der var i alt 3,13 mio . 
æglæggende høner i Mecklenburg-Vorpommern, hvilket 
er 6 % af alle tyske høner, men antallet af økologiske 
høner var 0,71 mio . eller 16 % af de økologiske høner i 
Tyskland .
Den økologiske produktion af skalæg spiller også en 
betydelig rolle i Bayern, der har 10 % af de økologiske 
høner i Tyskland .

Næste undersøgelse planlagt til 2020
Landbrugsstrukturundersøgelsen blev ifølge Statistis-
chen Bundesamtes udført på bedrifter som en kombina-
tion af en generel undersøgelse (samlet indberetning) og 
en repræsentativ undersøgelse (stikprøveundersøgelse) .
Ca . 80 .000 bedrifter blev undersøgt i stikprøveunder-
søgelsen . Disse bedrifter modtog et spørgeskema, der 
indeholdt en komplet liste over spørgsmål til landbrugs-
strukturundersøgelsen fra 2016 . De resterende gårde 
fik et spørgeskema med et reduceret antal spørgsmål .
Den næste mere omfattende landbrugstælling forventes 
at finde sted i 2020 .

jnl

Aviagen åbner top moderne genteknologi 
laboratorie 
Aviagen har åbnet et nyt top moderne genteknologi 
laboratorie i Skotland, der er i stand til at behandle mere 
end en million DNA prøver og genotyper om året fra 
både kyllinge- og kalkunlinjer .
Åbningen kommer 5 år efter, at Aviagen blev det første 
avlsfirma indenfor fjerkræ til at inkorporere geninforma-
tioner i den rutinemæssige selektion i deres elite-kyllin-
gelinjer .
Genforskningen identificerer naturligt forekommende 
variationer inden for elitefugl genomet og bruger denne 
variation til yderligere at forbedre grundlaget for selek-
tion af den bedste fugl, i forhold til de bedste træk på 
tværs af et afbalanceret avlsmål, herunder biologisk 
effektivitet, foderforbrug, kødudbytte og kvalitet, repro-
duktiv kondition samt sundhed og velfærd .
Den kombineres med traditionelle udvælgelsesteknikker 
for at opnå den højeste nøjagtighed, og det nye labora-

torie markerer en milepæl i virksomhedens langsigtede 
engagement i forskning, udvikling og genetisk udvikling .
Ved åbningen af laboratoriet sagde dr . Santiago Avenda-
no, Aviagen direktør for global genetik, at det nye anlæg 
gjorde det muligt for Aviagen at opskalere deres gen-
omiske implementering på tværs af deres kyllinge- og 
kalkunavlsprogrammer .
"Dette vil i sidste ende omsættes til produktivitetsfor-
bedringer for vores produktportefølje globalt" tilføjede 
han . Dr . Alfons Koerhuis, teknisk direktør for Aviagen, 
tilføjede: "De accelererede genotypeværdier skabt af det 
nye laboratorie bidrager til at fremme den løbende for-
bedring af Aviagens avlsmasse . Anvendelse af avanceret 
genomforskning styrker vores evne til at opdrætte stær-
kere, mere fitte og sundere fugle med god robusthed og 
tilpasningsevne til de globale produktionsmiljøer, som i 
sidste ende leverer optimal og forudsigelig ydelse ."

Poultry World / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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NYE AMERIKANSKE ÆGLÆGGERSTALDE TIL  
CAGE-FREE PRODUKTION

Som bekendt har mindst 229 supermarkeder og 
fødevarevirksomheder meddelt, at de i 2025 vil 
stoppe salget og brugen af buræg, hvis – og jeg 
gentager hvis – en række forhold kan imødekom-
mes.

For at efterkomme denne efterspørgsel skal der bruges 
godt 223 mio . æglægger i cage-free produktionssyste-
mer . I dag har de i USA 29 mio . æglæggere i cage-free 
produktionssystemer plus 15 mio . i økologiske systemer .
I USA har de dog ingen føderale regler for hverken 
cage-free eller økologisk produktion, så det kan variere 
meget fra delstat til delstat og mellem de økologiske 
certificeringsorganer .

Nye stalde
Nogle af de store selskaber indenfor den amerikanske 
ægbranche er begyndt at investere i nye æglæggerstal-

de med cage-free produktion, og de er også begyndt 
at placerede dem langt væk fra de traditionelle ægpro-
ducerende områder for at minimere risikoen for smitte i 
tilfælde af nye udbrud af fugleinfluenza .

Texas
Den første af de nye stalde, jeg vil omtale her, har 2,13 
mio . hønepladser fordelt på 7 huse med 230 .000 i hver . 
Hver stald er 16 m høj og 32 m bred og med 3 etager .
Farmen har selvfølgelig egen foderfabrik .
Ventilation og køling er selvfølgelig altafgørende, for 
temperaturen kan nemt nå 38o C udenfor, og den skal 
kun være 24o C inde i husene .

Arizona
Den anden nye stald har plads til 2,38 mio . æglæggere, 
og er placeret 160 km fra den nærmeste sø .
Her har man først opsat inventaret og derefter vægge og 

Texas: Ny stald med 2,13 mio . æglæggere i en cage-free produktion .

Texas: Der skal bruges meget foder til så mange høner .
Texas: Ventilationssystemet er voldsomt . Bemærk der er 

mere ventilation på de øverste etager .
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Arizona: Det massive ventilationssystem og gødningen,  der tørrer hurtigt i det varme og tørre klima . jnl

Arizona: Inventaret opsættes inden vægge og tag .

Arizona: De daggamle kyllinger indsættes på den  

midterste etage i etagesystemet .

Arizona: Farmen har egen foderfabrik .

Arizona: Hønerne i etagesystemet .

tag . Taget hviler delvis på inventaret .
Staldene er 42 m brede, og igen er de i 3 etager .
Her er ventilationen altafgørende, for det kan nem blive 
op til 48o C udenfor, og der skal helst kun være 24o C 
inde i stalden
Farmen, der har egen foderfabrik, er placeret tæt på 
jernbanenettet, men for ikke at blokere hovedlinjen, når 
farmen skal have råvarer til foderfabrikken, har man byg-
gen en jernbanesløjfe på 1 km på farmen .
Som noget nyt har man her valgt at have opdræt og 
ægproduktion i den samme stald . De daggamle kyllinger 

indsættes på det midterste niveau i etagesystemet, og 
hønnikerne lukkes ud i stalden, når de er 16 uger gamle . 
Dødeligheden i det første hold var 0,8 % indtil 16 uger .

Afslutning
Når man presses af ydre omstændigheder, som den 
amerikanske ægbranche bliver med kravet om investe-
ringer i størrelsesordenen 10 mia . $ (ca . 65 mia . kr .), 
så stiger opfindsomheden, og det bliver spændende at 
følge, om de nye cage-free systemer kan leve op til for-
ventningerne om produktivitet og dyrevelfærd .
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KONKURRENCEEVNEN  
I SLAGTEKYLLINGEBRANCHEN I EU I 2015

Indledning
Virksomheder inden for slagtekyllingebranchen i EU skal 
overholde europæisk lovgivning om dyrevelfærd, føde-
varesikkerhed og miljøbeskyttelse . Lovgivningen har til 
formål at sikre et omfattende produktion af høj kvalitet, 
men det giver også sektoren nogle ekstraomkostninger . 
Lande uden for EU har ikke samme omfattende lovgiv-
ning . Samtidig er EU involveret i multilaterale (WTO) og 
bilaterale forhandlinger med forskellige partnere - blandt 
andet Indien, Ukraine, Mercosur og USA - der har til 
formål at liberalisere handelen yderligere ved at reducere 
eller ophæve importafgifter . Dette medfører bekymringer 
inden for EU’s ægbranche med hensyn til dens konkur-
renceevne . 
I denne rapport præsenterer Peter van Horne fra Wage-
ningen Economic Research, et uafhængigt forskningsin-
stitut ved Wageningen University & Research i Holland, 
resultaterne af en undersøgelse af EU’s slagtekyllinge-
branchens konkurrenceevne . Produktionsomkostninger-
ne for kyllingekød beregnes for flere EU- og tredjelande 
baseret på tal fra 2015 . På baggrund af disse data er 
tre scenarier skitseret, og deres virkninger beregnet for 
at illustrere virkningen af   lavere afgifter og ændringer i 
valutakurser . 
Undersøgelsen er igangsat og finansieret af AVEC, den 
europæiske fjerkrækødbranches brancheorganisation . 
Denne rapport er en opdatering af en tidligere undersø-
gelse baseret på data fra 2014 .  

EU-lovgivningen påvirker konkurrenceevnen
overfor tredjelande
Ægproducenter i EU skal overholde europæisk lovgiv-
ning . Denne lovgivning er resultatet af politiske valg i EU 
og vedrører især miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og føde-
varesikkerhed . 
I dette afsnit præsenteres en kortfattet oversigt over den 
EU-lovgivning, der er direkte relevant for slagtekyllinge-
branchen . Det skal bemærkes, at nogle medlemsstater 
vælger at gå længere end EU-standarderne ved at 
gennemføre strengere national eller regional lovgivning . 
Denne nationale lovgivning er ikke eller kun kort beskre-
vet 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 miljøtilla-
delse (direktiv 2010/75) . Landmændene skal udføre 
aktiviteter i overensstemmelse med deres miljøtilladelse, 
og de skal bruge ”Best Available Techniques” (BAT) for 
at opnå et højt miljøbeskyttelsesniveau (ADAS, 2016) . 
Formålet med direktivet er at anvende de bedste tilgæn-
gelige teknikker til at forhindre eller reducere ammoniak 
og andre emissioner til luft, jord og vand fra disse akti-
viteter, da forurening fra fjerkræhuse skal være under 
kontrol . I direktiv 2011/92 reguleres det, at fjerkræbe-
drifter skal have en vurdering af virkningerne på miljøet 
(VVM) . Dette er påkrævet for alle farme med mere end 
85 .000 slagtekyllinger . Mindre bedrifter kan også skulle 
have en sådan vurdering efter medlemsstatens 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 natio-
nale emissionslofter for ammoniak for hver medlemsstat . 
Nogle lande, som Holland og Tyskland, har yderligere 
nationale bestemmelser for at reducere ammoniakemis-
sioner fra fjerkræhuse .
EU-lande skal opfylde grænseværdier for visse stoffer 
for at sikre luftkvalitet i henhold til direktiv 2008/50 
/ EF . Direktivet giver 3- eller 5-årige udvidelser for at 
overholde grænseværdierne på grundlag af betingelser 
og vurdering fra EU-Kommissionen . Flere EU-medlems-
stater skal træffe foranstaltninger til at reducere udslip 
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af fint støv fra de vigtigste kilder, som f .eks . fjer-
kræhuse, hvor støvet stammer fra fjer, strøelse og 
gødning . De nationale myndigheder kan fastsætte 
emissionsstandarder for fint støv fra fjerkræhuse 
baseret på BAT . Eksempler er Holland og Tyskland 
med lovgivning for fjerkræbedrifter for at kontrollere 
udslippet af fint støv . 
Den 27 . oktober 2003 vedtog EU’s Ministerråd 
Energibeskatningsdirektivet (2003/96 / EF), der 
ændrede rammebestemmelser for beskatning af 
energi og elektricitet . Direktivet udvider anven-
delsesområdet 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 slagtekyllingeprodu-
centerne, fordi det giver højere omkostninger til 
opvarmning og mekanisk ventilation .
I EU kontrolleres bortskaffelsen af fjerkræ, der 
dør på farmen i løbet af den normale produk-
tionscyklus, ved lov (forordning 1069/2009) . 
Tilladte bortskaffelsesmetoder er angivet . 
Disse omfatter forbrænding på bedriften (med 
forbehold af godkendelse fra den kompetente 
myndighed) og bortskaffelsesmetoder uden for 
bedriften via en autoriseret bortskaffelsesope-
ratør . I de fleste EU-lande skal landmændene 
betale for regelmæssig indsamling af døde 
dyr .

Fødevaresikkerhed 
Den europæiske lovgivning om dyrefoder udgør en ram-
me, der skal sikre, at foderstoffer ikke udgør en fare for 
menneskers, dyrs sundhed eller miljøet . Lovgivningen 
fastsætter regler for omsætning og anvendelse af foder-
midler, krav til foderhygiejne, regler for uønskede stoffer 
i foderstoffer, lovgivning om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer samt betingelser for anvendel-
se af fodertilsætningsstoffer . For eksempel er brugen 
af   kød- og benmel i fjerkræfoder stadig forbudt i EU . 
Konsekvensen er højere omkostninger til bortskaffelse 
på slagterierne og højere omkostninger til fjerkræfoder . 
Desuden forbød EU i januar 2006 vækstfremmende 
antibiotika i foderstoffer, og E-Kommissionen har lan-
ceret en EU-strategi til bekæmpelse af truslen mod 
antimikrobiel resistens mod menneskers, dyrs og plante-
sundhed . Strategien omfatter udfasning af antibiotika til 
ikke-medicinsk brug hos dyr og dækker over en række 
foranstaltninger på EU- og nationalt plan inden for data-
indsamling, overvågning, forskning og bevidstgørelse . 
En stor del af proteinkilderne til fjerkræfoder importeres 
fra lande uden for EU . En stigende andel af verdenspro-
duktionen af   sojaafgrøder er fra genetisk modificerede 
hybrider . Den asynkrone EU-godkendelse af GM-afgrø-

der kombineret med en   næsten nultolerance påvirker 
EU’s forsyning af foderingredienser negativt, hvilket 
resulterer i højere foderomkostninger .
Fjerkrækødbranchen skal leve op til regler om hygiej-
ne, sporbarhed og mærkning, fordi levnedsmidler af 
animalsk oprindelse kan frembyde mikrobiologiske og 
kemiske risici . EU har omfattende lovgivning om føde-
varesikkerhed baseret på risikoanalyser, vigtigst af den 
generelle fødevarelov (forordning (EF) nr . 178/2002) 
og hygiejnepakken (forordning (EF) nr . 852/2004, 
853/2004, 854/2004 og 882/2004) . I denne lovgiv-
ning hedder det, at fødevarevirksomhedsledere som 
f .eks . farmere har det primære ansvar for fødevaresik-
kerheden . Farmerne er specifikt berørt af lovgivning om 
brugen af god landbrugsmæssig praksis og kontrol med 
salmonella . Farmerne står også overfor højere foderom-
kostninger som følge af denne EU-lovgivning .
For slagtekyllingebranchen er zoonosedirektivet sær-
ligt relevant . Direktiv 2003/99 / EF og forordning 
2160/2003 om zoonoser regulerer stikprøver, over-
vågnings- og kontrolforanstaltninger . EU har en ram-
melovgivningen for salmonella rettet mod reduktion af 
forekomsten af Salmonella Enteritidis og Salmonella 
Typhimurium hos fjerkræ . Lovgivningen er gennemført 
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i medlemsstaterne gennem nationale kontrolplaner og 
supplerende lovgivning . Lovgivningen sikrer, at der træf-
fes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til at 
opdage og kontrollere Salmonella og andre zoonoser på 
alle stadier af produktion, forarbejdning og distribution, 
især på primærproduktionsniveauet, herunder i foder-
stoffer . Industrien konfronteres med overvågningsom-
kostninger og dyre foranstaltninger som f .eks . obligato-
risk slagtning af rugeægssflokke, der er testet positive 
for salmonella .

Dyrevelfærd 
Alle medlemsstater har ratificeret den europæiske kon-
vention om dyrebeskyttelse med principper om husdyr, 
foder og pleje, der passer til deres behov (Rådets direk-
tiv 98/58 / EF) . Målet er at forhindre dyr udsættes for 
alle unødvendige lidelser indenfor tre hovedområder: 
landbrug, transport og slagtning . Der fastsættes mini-
mumsstandarder for at beskytte og undgå konkurrence-
fordrejninger mellem producenter i forskellige medlems-
stater . 
De vigtigste standarder vedrører naturlig adfærd, plads-
krav, foder og vand, belysning, kirurgi, veterinær hjælp 
og godt landmandskabl . Den europæiske lovgivning er 
grundlaget, og det er ofte suppleret af nationale særlov-
givninger . Beskyttelse af dyr under transport er reguleret 
i EF 1/2005 . Direktiv 2007/43 / EF fastsætter mini-
mumsregler for beskyttelse af kyllinger til kødproduktion . 
Dette direktiv har til formål at give kyllingerne godt 
niveau af velfærd og sundhed under gode staldforhold . 
En vigtig del af dette direktiv er at fastsætte en maksi-
mal belægningsgrad på 33 kg/m2 eller højst 39 til 42 
kg/m2, hvis strengere indhusningsforhold og velfærds-
standarder er opfyldt, og dødeligheden på mindst syv på 
hinanden følgende flokke er under en bestemt grænse-
værdi . Den nye lovgivning fastlægger flere andre forhold, 
som f .eks . lysprogrammer, strøelse, fodring og ventila-
tionskrav for at sikre bedre dyrevelfærd . Direktivet giver 
også Kommissionen mulighed for i fremtiden at indføre 
yderligere foranstaltninger baseret på videnskabelige 
data og praktiske erfaringer, som medlemsstaterne ind-
samler . Ud over EU-lovgivningen har mange lande især i 
Nordvesteuropa yderligere regulering af dyrevelfærden . I 
Tyskland, Holland og Storbritannien spiller detailhande-
len en afgørende rolle i udvikling, markedsføring og salg 
af fjerkrækød produceret under betingelser med forskel-
lige velfærdsstandarder, der går videre end lovgivningen .

Økonomiske konsekvenser af EU-lovgivningen
Fjerkræbranchen er reguleret af EU-lovgivningen, og 
implementeringen heraf resulterer næsten altid i eks-
traomkostninger . Slagtekyllingebranchen er pålagt yder-
ligere omkostninger i forbindelse med miljøbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd . For følgende områ-

der 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 .
Antibiotiske vækstpromotorer . Forbuddet mod anven-
delse af antibiotiske vækstfremmere resulterer i højere 
foderomkostninger .
Genetisk modificerede organismer (GMO) . De strenge 
regler i EU om anvendelse af GMO-afgrøder resulterer i 
højere foderomkostninger .
 
Dyrevelfærd
Belægning . Yderligere omkostninger til indhusning ved 
at regulere den maximale belægning .
 
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 . 
I nogle EU-lande kan andre bestemmelser være rele-
vante, som ikke er nævnt i ovenstående liste, som f .eks . 
energiafgiften i Holland, hvilket medfører højere omkost-
ninger til opvarmning og elektricitet samt bestemmelser 
om forebyggelse af trædepudesvidninger (dermatitis) i 
Danmark og Sverige .
Figur 1 indeholder alle omkostningskomponenter i 
EU-lovgivningen vedrørende fjerkrækød . De ekstra 
omkostninger, der er direkte relateret til EU-reglerne, 
anslås at være 5,0 eurocent pr . kg levende vægt . Dette 
er næsten 6 % af de samlede produktionsomkostninger 
i 2015 .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2017  ·  49

Figur 1: Produktionsomkostninger i eurocent pr . kg levende 

vægt direkte relateret til EU-lovgivningen i 2015 .

EU-lovgivningen skaber også yderligere omkostninger til 
slagterier og andre virksomheder i forsyningskæden . Der 
er ingen detaljerede beregninger på disse omkostninger, 
men lovgivningen om salmonellakontrol og forbuddet 
mod kød- og benmel (ekstra bortskaffelsesomkostninger 
for slagteaffald) medfører højere omkostninger til slagte-
rierne . Som følge af EU-Parlamentets og Rådets forord-
ning 1161/2011 har EU forpligtet sig til, at alt uforarbej-
det fjerkrækød skal mærkes med oprindelsesland . Den-
ne nye lovgivning vil give de fleste virksomheder nogle 
ekstraomkostninger . Et andet eksempel på lovgivning, 
der påvirker slagteriernes omkostninger, er forordning 
1099/2009 om bedøvelse af fjerkræ . Denne forordning 
har været gældende siden 1 . januar 2013 .
Fremtidig europæisk og national lovgivning kan yderli-
gere øge produktionsomkostningerne for fjerkrækød . 
Medlemsstaterne har kompetence til at indføre strengere 
regler for deres regioner i en række anliggender . Yderli-
gere regler er allerede gennemført eller vil blive gennem-
ført på flere områder i de kommende år, herunder lov-
givning om begrænset anvendelse af antibiotika (f .eks . 
Holland, Danmark), yderligere reduktion af fin støvemis-
sion (Tyskland, Holland), reduktion af trædepudesvidnin-
ger (f .eks . Holland, Sverige, Danmark) og reduktion af 
Campylobacter-forekomsten (f .eks . Storbritannien) .

Situationen i nogle tredjelande
Flere rapporter har gennem de seneste 6-8 år under-
søgt lovgivningen i udvalgte tredjelande, men her omta-
les kun de vigtigste punkter, der har betydning for slag-
tekyllingeproduktionen i de 5 ikke-EU lande, Brasilien, 
USA, Thailand, Argentina og Ukraine, der er medtaget i 
denne undersøgelse .
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-standarder for slagtekyllinger er de højeste i 

verden . Intet land udenfor Europa har sådanne detaljere-
de og strenge regler til beskyttelse af dyrevelfærden for 
fjerkræ, der anvendes til fjerkrækødproduktion .
I de fleste tredjelande mangler standarderne for miljø, 
dyrevelfærd og arbejdsmiljø eller standarderne er lave-
re end i EU . Disse emner er ikke indarbejdet eller kun 
marginalt indarbejdet i handelsaftaler . Der findes inter-
nationalt accepterede konventioner eller standarder for 
fødevaresikkerhed (Codex Alimentarius), dyresundhed 
og dyrevelfærd (OIE) og arbejdsvilkår (ILO), 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 . Fødeva-
resikkerhed og dyresundhed er vigtige aspekter ved 
forhandling og etablering af handelsaftaler, men miljø og 
dyrevelfærd er ikke højt på dagsordenen, hvis de overho-
vedet er med . 
Vigtige eksportører af kyllingekød på verdensmarkedet 
er Brasilien, USA, Thailand, Argentina og Ukraine . Disse 
lande har ingen fødevaresikkerhedsbestemmelser, der 
ligner dem i EU, såsom forbuddet mod kød- og benmel 
og antibiotiske vækstfremmere, og de strenge regler 
for anvendelse af GMO-afgrøder som ingredienser i 
fjerkræfoder . I de følgende afsnit opsummerer vi kende-
tegnene for slagtekyllingesektoren, eksportpositionen, 
lovgivningen om dyrevelfærd og produktionsstandarder-
ne i disse slagtekyllingeproducerende lande .

Brasilien 
Brasilien er et af verdens førende slagtekyllingeproduce-
rende lande (nr . 2) og den største eksportør af kyllinge-
kød . Den brasilianske fjerkræbranche har nogle meget 
store integrerede virksomheder, som er globale aktører, 
som BRF og JBS Aves Brazil . Fjerkræbranchen er 
præget af høj produktivitet og meget brug af teknologi . 
Integrationsmodellen er vidt udbredt, hvilket giver streng 
kontrol over hele forsyningskæden . Fjerkræbranchen 
er hovedsageligt koncentreret i det sydlige Brasilien på 
grund af dets subtropiske klima, hvor slagtekyllinger ofte 
opdrættes i enkle åbne huse . Der kan skelnes mellem 
tre typer af slagtekyllingeproduktioner i området: huse 
med lav belægning (maks . 30 kg levende vægt pr . m2), 
huse med middel belægning (maks . 34 kg pr . m2) og 
huse med høj belægning (moderne systemer med meka-
nisk tunnelventilation med op til 38 kg pr . m2) . I Brasilien 
er der ikke meget information tilgængelig om dyrevel-
færden, da dette emne ikke får meget opmærksomhed 
i landet . Faktisk har Brasilien ingen lovgivning om dyrs 
velfærd på farmniveau eller under transport . En fransk 
rapport giver et overblik over regulering af fødevaresik-
kerhed, dyrefoder og miljøbeskyttelse i Brasilien . Der 
er dog ingen eller kun begrænset lovgivning om disse 
emner . ›››
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USA 
USA er den største producent af fjerkrækød i verden og 
er den næststørste eksportør af kyllingekød efter Brasi-
lien . Som følge af den store indenlandske efterspørgsel 
efter brystkød er eksporten hovedsageligt udskæringer 
med knogler (lår og bagkvarter) . Den største kyllin-
geproducent i verden, Tyson Foods, har hovedkontor 
i USA: . Andre USA-virksomheder blandt verdens 10 
største kyllingeproducenter er Pilgrim, Perdue og Koch 
Foods . USA regulerer ikke velfærdsstandarderne for 
produktionsdyr . Faktisk er den føderale lovgivning i USA 
fokuseret på transport (Farm Bill, 1996), slagtemetoder 
(1958) og ”laboratoriedyr” (1966), men selv denne lov-
givning kan variere fra stat til stat . For fjerkræ dikterer 
de amerikanske bestemmelser, at fjerkræ skal slagtes 
ved hjælp af gode standarder . Statslige love regulerer 
dyrevelfærd i nogle dele af landet, men i øjeblikket er 
der ingen sådan lovgivning for fjerkræ i nogen af   de tre 
store kyllingeproducerende stater Georgia, Alabama og 
Arkansas . I USA har National Chicken Council (NCC) 
fastlagt retningslinjer for dyrevelfærden for slagtekyllin-
ger . NCC anbefaler retningslinjerne til medlemmerne for 
at sikre en human behandling af dyr og fremme produk-
tionen af   kvalitetsprodukter . NCC-retningslinjerne frem-
mer god sundhed og velfærd for slagtekyllinger på flere 
områder: uddannelse og træning af farmere, passende 
ernæring og fodring, passende komfort og ly, sundheds-
pleje, mulighed for at vise normal adfærd, godt manage-
ment på farmen, fangst og transport . Dyrevelfærd ved 
forskellige belægninger afhænger af adgangen til foder 
og vand, ventilationssystemer, styringen af strøelsen og 
management, og det anbefales, at belægningen ikke 
overstiger 37 kg pr . m2 for kyllinger mellem 2,0 og 2,5 
kg levende vægt .

Thailand 
Den thailandske fjerkræbranche er en vigtig aktør i Asi-
en og en af de største eksportører af kyllingekød . Thai-
land er sammen med Brasilien den største leverandør af 
fjerkrækød til EU . Thailand kan konkurrere med brystkød 
på EU-markedet, fordi mørk lårkød foretrækkes på det 
lokale thailandske marked . Siden 1999 har dyrevelfær-
den i Thailand været en del af den thailandske regerings 
dagsorden, og farmerne skal opfylde nogle regerings-
standarder . Disse standarder er baseret på godt land-
mandskab og har til formål at forbedre kvaliteten og 
sikkerheden af   animalske produkter . 
For at blive certificeret som eksportvirksomhed skal far-
merne opfylde regeringsstandarderne, der ikke kun ved-
rører dyrevelfærd, men også miljøhensyn (affaldshånd-
tering), fødevaresikkerhed (f .eks . tilbagetrækningstid for 
nogle lægemidler), sygdomsovervågning, biosikkerhed 
og sporbarhed . I praksis er det ofte frivilligt for branchen 
at efterleve regeringsstandarderne, men standarderne 

er dog obligatoriske, hvis farmerne ønsker at eksportere . 
På disse farme må belægningen ikke overstige 34 kg pr . 
m2 i lukkede fjerkræhuse .

Argentina 
Argentina har en relativt ny fjerkræbranche . Landet er 
rangeret nummer otte på listen over slagtekyllingepro-
ducerende lande i verden . I de sidste 10 år er Argentina 
blevet en eksportør af slagtekyllinger . I 2015 var landet 
nummer den sjettestørste leverandør af kyllingekød til 
EU . Hovedproduktet, der eksporteres til EU, er bryst-
kød, som har den højeste gennemsnitsværdi pr . ton . 
Omstændigheder for slagtekyllinger i Argentina er frem-
ragende . Foderingredienser som majs og sojabønner er 
lokalt tilgængelige i store mængder, klimaet er moderat, 
og billig arbejdskraft er til rådighed for landbrug og for-
arbejdning . I øjeblikket er slagtekyllingeproduktion og 
slagtning / forarbejdning i Argentina næsten fuldstæn-
digt vertikalt koordineret . Gennem kontrakter leverer 
integrationerne i de fleste tilfælde daggamle kyllinger, 
foder og faglig rådgivning til producenterne, der bidrager 
med stalde og arbejdskraft . Integrationerne i Argentina 
fremmer modernisering ved at finansiere forbedringer 
hos kontraktfarmerne, og de kræver visse teknologiske 
standarder som betingelse for kontrakter til nye produ-
center . 
Argentina har ingen specifik lovgivning om dyrevelfærd . 
Dog har landet lovgivning om relaterede emner som 
fødevaresikkerhed og produktkvalitet samt manualer til 
slagtekyllingebranchen om god praksis for produktionen, 
der indirekte pålægger dyrevelfærdskriterier . Det kan 
imidlertid konkluderes, at producenterne i Argentina iføl-
ge de oplysninger, der er indsamlet til undersøgelsen og 
ved interviews med producenter og andre, ikke bevidst 
gennemfører tiltag omkring dyrevelfærd . Den gennem-
snitlige belægning i slagtekyllingestaldene er dog relativt 
lav som følge af det varme klima .

Ukraine 
Efter Ukraine blev uafhængig i 1991 blev principperne 
for fri markedsøkonomi indført . Siden fjerkræbranchen 
blev privatiseret i 1998, har den vist bemærkelsesværdi-
ge fremskridt . I de senere år er produktionsresultaterne 
forbedret som følge af bedre management, forbedret 
foderkvalitet og moderne sundhedsprogrammer . I øje-
blikket er Ukraine blevet en konkurrencedygtig produ-
cent af kyllingekød . I 2015 var Ukraine den tredjestørste 
leverandør af kyllingekød til EU . De største virksomheder 
er Agromars og Myronivsky Hliboproduct (MHP) . MHP 
har en dominerende stilling på hjemmemarkedet og 
eksporterer til mange lande i regionen, Mellemøsten og 
Nordafrika . Størstedelen af   slagtekyllingeproduktionen 
er fuldt integreret med kornproduktion, forældredyr, 
rugerier, foderfabrikker og slagterier . Hvad der er for-
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skelligt fra andre lande er, at kornproduktionen er inte-
greret i virksomheden . 
I Ukraine er der ingen statslovgivning med standarder for 
dyrevelfærd for slagtekyllinger . Ifølge virksomhedsop-
lysninger har MHP en intern standard om at begrænse 
belægningen til 38-39 kg levende vægt pr . m2 . Land-
brugsministeriet har til formål at tilpasse national lovgiv-
ning om dyrevelfærd med EU’s standarder . Den nøjagti-
ge tidsplan er ikke kendt, men år 2020 blev nævnt .

Produktionsomkostningerne for slagtekyllinger
i nogle EU-lande i 2015
Produktionsomkostningerne for slagtekyllinger er ble-
vet undersøgt for følgende ni EU-lande: Holland (NL), 
Tyskland (DE), Frankrig (FR), Storbritannien (UK), 
Italien (IT), Spanien (ES), Danmark(DK), Polen (PL) og 
Ungarn (HU) . De beregnede produktionsomkostninger 
på farmniveau er baseret på situationen i 2015 . I næsten 
alle lande var der gennemsnitlige produktionsdata og 
priser tilgængelige . For at give nogle eksempler: I Hol-
land samler Wageningen Economic Research data fra 
slagtekyllinger, i Tyskland findes lignende data fra han-
delskammeret (Landwirtschaftskammer Niedersachsen), 
og i Danmark indsamles og offentliggøres data af Det 
Danske Fjerkraeraad . For Frankrig, Storbritannien og 
Ungarn er data baseret på oplysninger fra henholdsvis 
forskningsinstitutet ITAVI, rådgivmimgsgruppen ADAS 
og University of Debrecen . For Polen, Italien og Spanien 
blev der brugt en blanding af kilder til at udarbejde de 
grundlæggende antagelser . 
Efter beregning af produktionsomkostningerne på farm-
niveau blev også omkostningerne til slagtning beregnet . 
Figur 2 viser de beregnede produktionsomkostninger 
i de udvalgte EU-lande, og tabel 1 giver de samlede 
produktionsomkostninger og fordelingen af produktions-
omkostningerne i disse lande . Alle lande har produkti-
onsomkostninger i området fra 82 til 91 eurocent pr . kg 
levende vægt . Produktionsomkostningerne i Polen er de 
laveste på 81,8 eurocent pr . kg levende vægt . Italien har 
de højeste produktionsomkostninger på 90,6 eurocent 
pr . kg levende vægt .

Figur 2: Udgifter til den primære slagtekyllingeproduktion i 

nogle EU-lande (eurocent per kilo levende vægt) i 2015 .

Tabel 1: Omkostninger til slagtekyllingeproduktionen (eurocent 

per kilo levende vægt) i udvalgte EU-lande i 2015 .

Priser 
Tabel 2 viser gennemsnitsprisen for foder og daggam-
le kyllinger . Foderprisen påvirker kraftigt de samlede 
produktionsomkostninger . Foderpriserne i EU-lande 
spænder fra 30,1 € pr . 100 kg i Frankrig til 35,3 € i 
Italien . Foderprisen påvirkes i alle lande af verdensmar-
kedspriserne på de vigtigste foderingredienser, såsom 
korn (hvede og majs) og sojabønner . Forskellen i foder-
prisen mellem EU-landene skyldes forskelle i strukturen 
i forsyningskæden (integreret versus ikke-integreret), 
gennemsnitlig farmstørrelse, foderfabrikkernes politik, 
gennemsnitlig transportafstand til farme og landets 
adgang til havne og vandveje til effektiv levering af 
foderingredienser . For de lande, der ikke bruger euro, 
er vekselkursen også relevant, fordi foderpriserne i tabel 
2 beregnes i euro: Polen, Storbritannien, Danmark og 
Ungarn . Tabel 2 viser også priserne på de daggamle kyl-
linger i eurocent pr . kylling . For de fleste lande var prisen 
i 2015 mellem 31 og 34 eurocent pr . kylling . Priserne i 
Storbritannien er højere i forhold til de andre lande . Tabel 
1 angiver også omkostningerne til daggamle kyllinger, 
men disse er udtrykt i omkostninger pr . kg levende vægt . 
Dette betyder, at ud over prisen på den daggamle kylling 
påvirker også den gennemsnitlige endelige levende vægt 
af slagtekyllingerne omkostningerne til den daggamle 
kylling pr . kg levende vægt .

 ›››
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Tabel 2: Priser og produktivitetsdata for slagtekyllingeprodukti-
onen i udvalgte EU-lande i 2015 .

Produktivitet 
Tabel 2 viser hovedtallene for produktiviteten, der er den 
gennemsnitlige levende vægt (gram) og foderforbru-
get (kg fodret pr . kg levende vægt) . Levende vægt er i 
de fleste lande mellem 2,0 og 2,5 kg . Undtagelser er 
Frankrig med en lavere gennemsnitlig levende vægt og 
Spanien med en gennemsnitlig højere levende vægt på 
2,6 kg . Foderforbruget er en god indikator for produktivi-
teten . Foderforbruget varierer også mellem EU-landene . 
Tabel 2 viser, at farme i Holland, Tyskland og Danmark 
har lave foderforbrug . Ved første øjekast synes Italien 
og Spanien at have et højere foderforbrug . Det skal dog 
tages i betragtning, at foderforbruget er korreleret med 
levende vægt . Når slagtekyllingerne opdrættes til en 
højere slutvægt, som i Italien og Spanien, resulterer det i 
et højere foderforbrug pr . kg levende vægt .

Omkostningskomponenter 
Tabel 1 viser, at EU-lande også adskiller sig i andre 
omkostningskomponenter . Andre variable omkostninger 
vedrører omkostninger til opvarmning, elektricitet, strø-
else, dyresundhed og indfangning . Disse omkostninger 
varierer lidt mellem landene, primært på grund af for-
skelle i opvarmning (energipriser) og indfangningsom-
kostninger . Arbejdskraftomkostningerne varierer også 
mellem landene . Normalt udføres arbejdet på farmen 
af   landmanden . Dette arbejde beregnes i produktions-
omkostningerne baseret på en løn (fuldtidsansat) for 
tilsvarende arbejde i det pågældende land . I de østlige 
og sydlige lande er omkostningerne til arbejdskraft 
generelt lavere end i Nordvesteuropa . Forskellene i ind-
husningsomkostninger (fjerkræhus og inventar) mellem 
landene vedrører forskelle i investeringer i et fjerkræ-
hus, belægning og rentesats . Generelle omkostninger 
vedrører omkostningerne på farmniveau til forsikring, 
bogføring, rådgivning, telefon og transport . I nogle lande 
har slagtekyllingeproducenterne omkostninger til bort-
skaffelse af gødningen . I Holland, Tyskland (i delstaten 
Niedersachsen) og Ungarn skal landmændene betale for 
en bæredygtig bortskaffelse af gødningen . I andre lan-
de behøver landmændene ikke betale for bortskaffelse 
af gødningen, mens landmændene i Storbritannien og 
Polen har en lille indtjening på gødningen .

Produktionsomkostninger efter slagtning
Udgifterne til slagtning beregnes ud fra slagtning af 
slagtekyllinger på et stort kommercielt slagteri . Slutpro-

duktet er slagtekroppe . Slagtekroppens vægt er 70 % 
af levende vægt af slagtekyllingerne fra farmen . Den 
grundlæggende antagelse er, at slagteomkostningerne 
er 33 eurocent pr . kg slagtekroppe i Holland . Hoved-
komponenterne i slagteomkostningerne er arbejds-
kraft (35 %) og bygning og inventar (25 %) . De øvrige 
omkostninger (40 %) er f .eks . transport af slagtekyllin-
ger, energi, vand, inspektion og pakning . Disse omkost-
ninger varierer fra land til land . Da alle slagterier i EU 
bruger avanceret moderne udstyr, antages det imidlertid, 
at forskellene i slagteomkostningerne mellem landene 
hovedsageligt skyldes forskelle i lønomkostningerne . 
På grundlag af lønomkostninger til slagteriarbejdere 
beregnes omkostningerne ved slagtning for de udvalgte 
EU-lande . Timelønnen for arbejdere på slagterier, her-
under sociale omkostninger, er: Holland 22 €, Tyskland 
15 €, Frankrig 20 €, Storbritannien 15 €, Italien 14 €, 
Spanien 14 €, Danmark 30 €, Polen 6 € og Ungarn 5 
€ . Forskelle i lønomkostninger har også indflydelse på 
investeringsniveauet i bygninger og omkostningerne ved 
transport af kyllingerne . Der tages også hensyn til for-
skelle i renten mellem landene, og det har indvirkning på 
de årlige omkostninger til bygninger og inventar . Tabel 3 
giver de endelige resultater af omkostningerne på farm-
niveau og omkostningerne ved slagtning i euro pr . kg 
slagtekrop . Figur 3 giver de samme data i en graf .

Tabel 3: Omkostninger til primærproduktion, slagtning og sam-

lede omkostninger i eurocent pr . kg slagtekrop .

Figur 3: Omkostninger til primærproduktion og slagtning af 

slagtekyllinger i eurocent pr . kg slagtekrop i 2015 .

Produktionsomkostningerne for slagtekyllinger
i nogle lande udenfor EU i 2015
Produktionsomkostningerne for fjerkrækød blev 
undersøgt i seks lande uden for Europa: USA (USA), 
Thailand (THA), Brasilien (BRA), Argentina (ARG), 
Rusland (RUS) og Ukraine (UKR) . Brasilien og USA er 
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de vigtigste eksportører til verdensmarkedet . Brasilien 
og Thailand er de vigtigste leverandører af (frosset) 
fjerkrækød til EU . Argentina er en vigtig producent med 
lave omkostninger og eksporterer også fjerkrækød til 
EU . Ukraine er medtaget i ovenstående liste, fordi dette 
land i 2015 begyndte at eksportere fjerkrækød til EU . 
Ukraine ligger tæt på Polen og Tyskland, og det har 
potentialet til at blive en vigtig eksportør til EU . Dataene 
fra USA er baseret på oplysninger fra National Chicken 
Council (NCC) . For Brasilien er data fra forskningsorga-
nisationen Embrapa . For Thailand, Argentina, Rusland 
og Ukraine er oplysningerne baseret på flere kilder . Pro-
duktionsomkostningerne for disse lande beregnes i lokal 
valuta og omregnes derefter til euro .
Den gennemsnitlige valutakurs for 2015 blev brugt til 
euroomregningen . 

Tabel 4: Gennemsnitlig valutakurs mod euroen i 2015, 2016 og 

ændringen i procent .

Produktionsomkostninger til den primære
slagtekyllingeproduktion
Figur 4 viser de samlede produktionsomkostninger for 
EU sammenlignet med USA, Thailand, Brasilien, Argen-
tina, Rusland og Ukraine . I EU var de gennemsnitlige 
produktionsomkostninger 86,4 eurocent pr . kg levende 
vægt i 2015 . I Brasilien, Ukraine og USA er produktions-
omkostningerne betydeligt lavere end i EU, henholdsvis 
62,2, 65,6 og 68,6 eurocent pr . kg levende vægt . 
Argentina og Thailand har også lavere produktionsom-
kostninger i forhold til EU: Argentina 72,0 eurocent og 
Thailand 76,6 eurocent pr . kg levende vægt . De sam-
lede produktionsomkostninger i Rusland ligger kun lidt 
under EU-gennemsnittet . De grundlæggende forudsæt-
ninger for produktivitet og priser er angivet i tabel 5 . De 
samlede omkostninger og opbygningen af de vigtigste 
varer for alle lande er vist i tabel 6 .

Figur 4: Udgifter i den primære slagtekyllingeproduktion i EU 

og i nogle ikke-EU-lande (eurocent per kg levende vægt) i 

2015 .

Foderprisen bestemmer i væsentlig grad de samlede 
produktionsomkostninger . Foderprisen er betydeligt 
lavere i Ukraine, Brasilien, Argentina og USA end i EU . 
Den lavere foderpris i disse lande kan i høj grad forkla-
res af den indenlandske tilgængelighed af betydelige 
mængder foderingredienser som majs og sojabønner . 
Europæiske producenter er delvist afhængige af impor-
ten fra Sydamerika til deres foderingredienser . Omkost-
ningerne ved opbevaring, transport og fortjeneste øger 
prisen på foderingredienser i Europa . Prisen på daggam-
le kyllinger er også lavere på grund af den lave foderpris . 
Tabel 5 viser også de vigtigste produktivitetsdata for 
tredjelande . I USA, Brasilien, Argentina er slutvægten på 
slagtekyllinger højere end den er i EU . Når slutvægten er 
højere, er foderforbruget også højere . Foderforbruget er 
stadigvæk relativt høj i nogle lande .

Tabel 5: Priser og produktivitetsdata for slagtekyllingeprodukti-

onen i EU og udvalgte ikke-EU-lande . 

Tabel 6: Udgifter til den primære slagtekyllingeproduktion i 

eurocent per kg levende vægt i EU og udvalgte ikke-EU-lande 

i 2013 .

Ud over de ovennævnte forskelle i foderpris og købspris 
på daggamle kyllinger har nogle tredjelande også fordele 
ved lavere omkostninger til indhusning og arbejdskraft . 
Årsagen til de lavere lønomkostninger i Thailand, Brasi-
lien, Argentina, Ukraine og Rusland er lavere lønninger, 
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men også lavere omkostninger til social sikring . Forskel-
len i lønomkostninger mellem Europa og USA skyldes 
hovedsagelig socialsikringssystemet, idet der betales 
højere arbejdsgiverafgifter i Europa . 
I alle lande uden for EU har slagtekyllingeproducenterne 
ingen omkostninger til bortskaffelse af gødning . Gød-
ning bortskaffes gratis i regionen . I Brasilien, Argentina 
og Ukraine er fjernelsen af   tør fjerkrægødning en lille 
indtægtskilde . 
I Brasilien, Argentina, Thailand og Ukraine har produ-
centerne lavere omkostninger, fordi der på mange områ-
der ikke findes nogen lovgivning som i EU . Eksempler 
er brugen af   antibiotiske vækstfremmende og kød- og 
benmel i foderblandinger, og fraværet af miljølovgivning . 
Kød- og benmel bruges i lande uden for EU, mens det 
udtrykkeligt er forbudt i EU . Når kød- og benmel anven-
des, justeres foderets sammensætning, og dette fører til 
en lavere fødevarepris .

Produktionsomkostninger efter slagtning i EU og 
nogle lande udenfor EU i 2015 
Ud over omkostningerne ved primærproduktionen spiller 
slagteudgifterne også en vigtig rolle i den internationa-
le sammenligning af konkurrenceevnen . Udgifterne til 
slagtning beregnes på grundlag af slagtning af slagte-
kyllinger i et stort kommercielt slagteri . Slagtekroppens 
vægt er 70 % af den levende vægt, der leveres fra 
farmen . Hovedkomponenterne i slagteromkostningerne 
er arbejdskraft (35 %) og bygninger og inventar (25 %) . 
De øvrige omkostninger (40 %) er f .eks . transport af 
slagtekyllinger, energi, vand, inspektion og pakning . Det 
er lagt som forudsætning, at alle lande bruger avanceret 
moderne udstyr på slagterierne, der producerer slagte-
kyllinger til eksport . Det antages, at forskellene i slagter-
omkostningerne mellem landene hovedsageligt skyldes 
forskelle i lønomkostninger . På grundlag af lønomkost-
ninger til slagterarbejdere beregnes omkostningerne ved 
slagtning for de udvalgte tredjelande . 
Timelønnen for arbejdere i slagterier, herunder social 
omkostninger, er i nogle lande udenfor EU: USA 13,5 €, 
Thailand 2 €, Brasilien 3 €, Argentina 6 €, Rusland 3,5 
€ og Ukraine 2 € . I beregningerne pr . land tages der 
også hensyn til forskelle i renten på investeringer, og det 
faktum, at kontrolomkostningerne er lavere i tredjelande 
sammenlignet med EU . Tabel 7 giver resultaterne af 
omkostningerne på farmniveau og omkostningerne ved 
slagtning i eurocent pr . kg slagtet vægt . Figur 5 giver de 
samme data i en graf .

Tabel 7: Omkostninger til primærproduktion, slagtning og de 

samlede omkostninger i eurocent pr . kg slagtet vægt .

Figur 5: Omkostninger til primærproduktion og slagtning af 

slagtekyllinger i eurocent pr . kg slagtet vægt i EU og seks tred-

jelande i 2015 .

I EU er de gennemsnitlige produktionsomkostninger 
efter slagtning 152 eurocent pr . kg slagtet vægt . Brasi-
lien og Ukraine har meget lave omkostninger med hen-
holdsvis 106 til 112 eurocent pr . kg slagtet vægt, hvilket 
er omkring 30 % lavere end EU-gennemsnittet .

Konsekvenser af forskellige scenarier
for slagtekyllinger
For at vise virkningen af en eventuel ændring i importaf-
gifter og en ændring i valutakursen for EU-slagtekyllin-
geproducenter konkurrenceevne er der lavet tre scenari-
er for fremtiden:
50 % reduktion af EU’s basisimportafgift og en fjernelse 
af den ekstra importafgift som kan blive et resultat af 
nye multilaterale eller bilateral aftaler .
10 % lavere valutakurser for ikke-EU valutaer . Gennem-
snitskursen i 2015 blev brugt til at konvertere produkti-
onsomkostningerne for alle lande til euro . 
En kombination af 50 % lavere importafgifter og en 10 
% lavere vekselkurs for tredjelandes valutaer . Dette er 
’worst case’ scenariet .
Disse tre scenarier blevet undersøgt for brystfilet . I alle 
tal er EU-niveauet et gennemsnit af de ni EU-lande, der 
er vist i ovenfor

Produktionsomkostninger af brystkød
Baseret på beregningen af   produktionsomkostningerne 
på farmniveau og på slagteriet blev produktionsomkost-
ningerne for brystfilet beregnet for alle landene . Efter 
slagtning skal fuglens slagtekroppe parteres i forskellige 
dele: Bryst, bagkvarter, vinger og resten af   slagtekrop-
pen . I næste trin bliver brystet udbenet, og brystkød vil 
være det endelige produkt . Brystkød er produktet med 
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den højeste værdi på det europæiske marked, og derfor 
er brystkød det mest interessante produkt, der er mest 
interessant at eksportere til EU . For at beregne produkti-
onsomkostningerne for brystkød til alle lande lagde man 
følgende omkostninger til produktionen efter slagtning: 
omkostningerne til opskæring af brystet og omkost-
ningerne til udbening . For EU-lande blev bortskaffel-
sesomkostningerne for slagteaffald lagt til . Indtægter 
kommer fra salg af lår / bagkvarter, vinger og resten af   
slagtekroppen . Endelig blev indtægterne trukket fra de 
samlede omkostninger . For ikke-EU-landene giver slag-
teaffaldet også indtægter . Resultatet af beregningen er 
nettoproduktionens omkostninger for 1 kg brystkød hos 
forarbejdningsvirksomheden i produktionslandet .
For at sammenligne tilbudsprisen på EU-markedet har 
vi også tilføjet de ekstra omkostninger ved transport 
for alle lande . Transportomkostninger inkluderer lokal 
transport til en havn, søfragt i en container, håndtering 
af omkostninger i havnen og transport fra en europæisk 
havn til den endelige placering i Europa . Frankfurt am 
Main i Tyskland er angivet som reference til beregning af 
transportomkostninger . Importafgifterne blev også lagt 
til disse omkostninger . Figur 6 giver et overblik over alle 
omkostninger for at sammenligne tilbudsprisen for de 
valgte tredjelande til EU-gennemsnittet .

Figur 6: Tilbudspris for brystfilet fra EU-gennemsnittet (vandret 

linje) og ikke-EU-lande i eurocent per kg brystkød i 2015 .

Eksempel 1 – Lavere EU importafgifter
I det første eksempel bliver virkningen af 50 % lavere 
og ingen ekstra importafgifter til EU undersøgt . Som 
det fremgår af figur 7, ville Brasilien og Ukraine i dette 
scenario være de mest konkurrencedygtige leverandører 
af brystfilet til Frankfurt i 2015 . Thailand og Argentina 
vil også have en lavere tilbudspris end EU-landene . USA 
og Rusland har en tilbudspris efter den lavere importaf-
gift, der er lidt over den gennemsnitlige tilbudspris for 
EU-landene .

Figur 7: Tilbudspris for brystfilet fra EU-gennemsnittet (vandret 

linje) og ikke-EU-lande i eurocent pr . kg brystkød (eksempel 1: 

50 % lavere basisafgift, ingen ekstra afgift) . 

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 importafgif-
ter i eksempel 1 . Figur 8 viser, at selv i tilfælde af kun 10 
% lavere valutakurser har, foruden Brasilien og Ukraine, 
også Thailand en tilbudspris for brystfilet, der er tæt på 
EU-gennemsnittet .

Figur 8: Tilbudspris for brystfilet fra EU-gennemsnittet (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 et ’worst-case’ eksempel med 
en kombination af de foregående to eksempler: 50 % 
lavere importafgifter og 10 % lavere valutakurser for 
alle ikke-EU valutaer . De kombinerede følger af lavere 
importafgifter og 10 % lavere valutakurser er vist i figur 
9 . I dette ’worst-case’ eksempel opnår alle tredjelande 
en konkurrencedygtig stilling på EU-markedet for bryst-
filet . 
Importeret kyllingekød fra tredjelande importeres i 
frosset tilstand, så den kan ikke anvendes til ferskvare-
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markedet . Men Ukraine kunne have en anden position . 
Afstanden til nogle EU-lande er så tæt, at eksport af 
fersk kyllingekød i kølet tilstand kunne være en mulighed

Figur 9: Tilbudspris for brystfilet fra EU-gennemsnittet (vandret 

linje) og tredjelande i eurocent pr . kilo æg (eksempel 3: 50 % 

lavere importafgift og 10 % lavere valutakurser) .

Konklusion
Denne undersøgelse er en opdatering af to tidligere rap-
porter med basisår 2011 og 2013 . 
Sammenligning af produktionsomkostningerne efter 
slagtning i denne undersøgelse med resultaterne fra 
2013 viser, at omkostningerne for EU-producenterne og 
alle tredjelande faldt . Dette var et resultat af lavere pro-
duktionsomkostninger på farmniveau (lavere foderpriser) 
i alle lande . Rusland og Ukraine viste det største fald . 
Hovedårsagen til dette var en lavere valutakurs for disse 
lande i forhold til euroen i 2015 . Figur 4 .1 viser produk-
tionsomkostningerne efter slagtning for 2011, 2013 og 
2015 . Grafen illustrerer de lave omkostninger i Brasilien 
i alle år og forbedret konkurrenceposition i Ukraine i 
2015 .

Figur 10: Produktionsomkostninger efter slagtning (eurocent 

pr . kg slagtet vægt) i 2011, 2013 og 2015 i EU, Thailand 

(THA), USA (USA), Ukraine (UKR) og Brasilien (BRA) .

Slagtekyllingeproducenter i EU skal overholde en ræk-
ke forskellige lovgivninger vedrørende dyrevelfærd, 
fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse . Resultatet af al 
denne lovgivning er en stigning i produktionsomkostnin-
gerne ved at producere slagtekyllinger . 
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 for-
skellige senarier, bl .a . at sænkning af importafgifterne, 
på konkurrenceevnen for slagtekyllingebranchen i EU, 
og rapporten viser tydeligt, at specielt en sænkning af 
importafgifterne vil gøre nogle lande udenfor EU sær-
deles konkurrencedygtige på markedet for kyllingekød 
i EU .
Slagtekyllingebranchen i EU ønsker frihandel, men det 
skal foregå på fair betingelser, så politikerne i EU må 
beskytte den europiske produktion, når de på forbruger-

nes vegne har stillet krav om, at produktionen i 
EU skal foregå efter særlige love og regler, 
som øger omkostningerne markant .
Den europæiske brancheorganisation 
AVEC vil ligesom tidligere bruge denne 
rapport ved møderne med nationale og 
europæiske politikere og myndighe-

der for at dokumentere, at det er 
bydende nødvendigt, at kyllingekød 
får status som ’særligt følsomt 
produkt’ i de igangværende og 
kommende handelsaftaler med 
tredjelande .

(Den samlede rapport på 40 sider 

kan fås ved henvendelse til sekreta-

riatet) .

jnl
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SYMPOSIUM OM KVALITETEN  
AF ÆG OG FJERKRÆKØD 

Af Mie Nielsen Blom, Chefkonsulent, 

Landbrug & Fødevarer

I dagene fra den 3. til den 5. 
september 2017 blev der, under 
arbejdsgrupperne i World Poultry 

Science Association (WPSA) for Æg/Fjerkrækød, 
afholdt et fælles symposium for de to arbejds-
grupper for henholdsvis æg og slagtefjerkræ. 
Symposiet blev afholdt på Edinburgh Universitet 
i Edinburgh, Skotland med titlen ”XVIIth European 
Symposium on the Quality of Eggs and Egg Prod-
ucts” og ”XXIIth European Symposium on the Qual-
ity of Poultry Meat”.

Der var tilmeldt knapt 200 deltagere, primært fra de 
europæiske lande . Der var fuldt program med næsten 
100 præsentationer af henholdsvis mundtlige oplæg og 
postersessions . De store emmer var ud over bekæmpel-
se af zoonoser og sikring af fødevaresikkerheden også 
fremtidssikring og forbedring af kvaliteten af både æg og 
slagtefjerkrækød, og her blev drøftet både transport af 
dyr, skalkvalitet, æglægningsperiode, indfangning af dyr, 
genetik, fedtsyre, muskelkvalitet, fodertilsætninger og 
meget mere . 
Symposiet var vel planlagt og godt besøgt . En række 
vanskeligheder med at få visa til Skotland betød dog, at 
deltagere uden for EU ikke kunne få adgang til Skotland 
og dermed ikke kunne deltage i symposiet . Så forvent-
ningerne til deltagerantallet havde været større . Det 
gamle og meget hyggelige område omkring universitet 
dannede ramme for begivenheden med en blanding af 
både meget gamle og nye bygninger . 

Danske indlæg
Fra Danmark deltog Landbrug & Fødevarer ved Mie 
Nielsen Blom med en mundtlig præsentation på 
ægsessionen om Den danske Salmonellahandlingsplan 

for ægproduktionen, ”Reducing the level of Salmonella 
infected table egg flocks by a control and elimination 
strategy – the Danish success!” Derudover var program-
met besat med at være chair person på en af de store 
fællessessioner om fødevaresikkerhed og bekæmpelse 
af zoonoser samt deltagelse i et arbejdsgruppemøde for 
arbejdsgruppen for Æg og Kød kvalitet . Fra Aarhus Uni-
versitet deltog Margrethe Therkildsen med en mundtlig 
præsentation af projektet ”Simulated transport of slaugh-
ter chickens – effect on metabolism and meat quality” . 
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Spændende indlæg om æg
Som altid er de forskellige forskningsresultater og 
undersøgelser, der bliver fremlagt ved disse lejligheder, 
baseret på mange forskellige slags forsøg, og alle disse 
er af forskellig størrelse . Af de mange indlæg på konfe-
rencen var det på ægsiden især følgende, der var mest 
interessante:

”Udvikling af ny Functional food produkter fra æg”, hvor 
man ved forskellige stadier i produktion og tilberednin-
gen af færdigvarer med æg kan være med til at øge 
indholdet af både mineraler, fedtstoffer og vitaminer, lige 
fra fodringen af hønen, til under tilberedningen af varen . 

”Udvidelse af æglægningsperioden og fastholdelse af 
æg kvaliteten” beskrev et belgisk forsøg, der fastslår, at 
der er forskel på ægkvaliteten i de forskellige hybridlinjer 
ved en udvidet ydelsesperiode . Selvom der var forskel 
på ægkvaliteten, og den blev dårligere over tid, så var 
der dog tale om en fortsat acceptabel ægkvalitet . De 
nuværende anvendte hybrider vil i mange tilfælde allere-
de i dag kunne yde maksimalt over en længere periode, 
men ændret avlsarbejde samt ændret management og 
fodring helt fra opdrætningsperioden vil være parametre, 
der fortsat skal optimeres for at sikre en længerevarende 
æglægningsperiode . 

”Mikrobiologisk risiko ved skalæg og deres produkter”: I 
Skotland vaccinerer man alle æglægger mod Salmonel-
la . Det har dog vist sig ved adskillige undersøgelser, at 
man til trods for vaccinationen ser salmonellaforekomst 
i ca . 1 % af/eller på æggene . Man anser dog dette 
niveau for at være så lavt, at man fra branchens side 
ønsker en offentlig anbefaling som den, vi har i Dan-
mark, hvor æg ikke længere vurderes at være en risiko 
for humane infektioner med Salmonella . Der arbejdes 

derfor kraftigt på at få dette igennem hos myndighe-
derne . Der ses i denne sammenhæng på anbefalinger 
for både håndtering, opbevaring og køling af æg som 
indsatsområde . 

Spændende indlæg om slagtefjerkræ
Af de mange indlæg på konferencen var det på slagtesi-
den især følgende, der var mest interessante:
”Campylobacter: Den største patogen for både kyllinger 
og mennesker”:
WHO har erklæret, at Campylobacter er den vigtigste 
fødevarebårne patogen i den vestlige verden p .t . Det 
estimeres, at 1 % af befolkningen i EU årligt bliver syge 
grundet smitte med Campylobacter . Undersøgelser 
viser, at smitten med Campylobacter for den enkelte 
kylling har stor variation i relation til den bakterielle type 
af Campylobacter og det enkelte dyr .  Forekomst af 
Campylobacter hos dyrene kan medvirke til Vibrionic 
leverbetændelse . Der viser sig en direkte korrelation 
mellem den makroskopiske sygdomsforekomst i leveren 
og antallet af Campylobacterbakterier i kyllingen .  

”Brystkøds myopatier i moderne slagtekyllingelinjer”: Der 
har over de seneste år været lavet mange undersøgelser 
af myopatier i brystkødet og indflydelsen på kødkvalite-
ten som følge af disse . Både forekomst af træbryst og 
hvide striber er eksempler på dette . Forsøget indikerer, 
at der er andre faktorer end de genetiske faktorer for 
hurtigt voksende kyllinger samt brystkødsmassen, der 
er i spil i denne sammenhæng . Optimal udvikling af 
brystkødet kræver aktivitet af satellitcellerne i muskel-
vævet, som yder støtte for væksten af muskelfibre . Tidlig 
udvikling og omgivelsernes forhold spiller en kritisk rolle . 
Optimal fodring, fysiologiske forhold samt god manage-
ment er afgørende parametre, der er med til at sikre en 
optimal brystkødskvalitet . 

Edinburgh Universitet i Edinburgh, Skotland
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PILGRIM’S KØBER MOY PARK FOR 1,3 MIA. $

Pilgrim’s har købt Moy Park, en føre-
nde producent af fjerkræ og tilberedte 
fødevarer med aktiviteter i Storbritannien 
og Europa, fra JBS S.A.

Transaktionen, der vurderede Moy Parks aktiebehold-
ning til ca . 1,0 mia . $ (ca . 6,2 mia . kr .), indebærer en 
virksomhedsværdi på ca . 1,3 mia . $ (ca . 8,1 mia . kr .) .
Transaktionen blev enstemmigt godkendt af et særligt 
udvalg i Pilgrim’s bestyrelse, der udelukkende består af 
uafhængige aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer ved 
en afstemning kontrolleret af aktionærerne uden tilknyt-
ning til JBS S .A . . Det særlige udvalg fik fuldmagt fra 
Pilgrim’s bestyrelse med hensyn til transaktionen .

Reaktioner fra ledelserne
”Vi er glade for at annoncere overta-
gelsen af   Moy Park, som vil placere 
Pilgrim’s til at blive en global aktør 
med en forbedret og mere stabil mar-
genprofil på kyllingevirksomheden 
og en udvidet portefølje af tilberedte 

fødevarer” sagde Bill Lovette, Pilgrim’s adm . direktør . 
”Efter vores succesfulde køb af BNI og aktiverne i Mexi-
co er Moy Park et logisk næste skridt i udviklingen af   
vores geografiske og brand tilstedeværelse . Købet giver 
os adgang til de attraktive britiske og europæiske mar-
keder, som fremmer vores strategi om at sprede vores 
portefølje til at være mere global, samtidig med at føl-
somheden reduceres på tværs af vores forretninger . Vi 
vil få nye forretningsmuligheder ved at tilføje Moy Park’s 
fuldt integrerede fjerkræproduktion og deres stærke 
tilstedeværelse indenfor tilberedte fødevarer . Moy Park 
styrker Pilgrim’s førende portefølje af brands og giver 
stærk værdiskabende innovationskapacitet, adgang til 
nye markeder, nogle førsteklasses produktionsanlæg og 
stærke samarbejdsrelationer . Moy Park deler også Pil-
grim’s engagement i at blive det bedste og mest respek-
terede selskab i vores branche .”
Lovette fortsatte: ”Vi byder til de talentfulde Moy 
Park-teammedlemmer og ledelsesteam, der er ledet af 
Janet McCollum, velkommen til Pilgrim’s, og vi ser frem 
til at arbejde tæt sammen med dem og deres kontrakt-
producenter bestående af familiebedrifter for at drive 

væksten og levere værdi til vores akti-
onærer .”
Janet McCollum, adm . direktør i Moy 
Park, sagde: ”Denne meddelelse er en 
positiv udvikling for Moy Park og alle 
vores kolleger, der er ansat på tværs 

af virksomheden . Pilgrim’s er en af   verdens største 
kyllingeproducenter med en dokumenteret resultatliste, 
og vi ser gode muligheder for Moy Park som en del af 
denne succesfulde forretning . At komme sammen med 
Pilgrim’s giver os mulighed for at fremskynde vores 
vækstplaner, dele bedste praksis og udnytte Pilgrim’s 
ekspertise og operationelle excellence . Moy Park vil give 
Pilgrim’s en platform for vækst i Europa samt adgang til 
innovation og øget eksponering indenfor tilberedte føde-
varer . Både Moy Park og Pilgrim’s har en lang historie 
indenfor landbrug og fjerkræproduktion, der går over 70 
år tilbage, og vi deler de samme værdier . Vi glæder os til 
denne nye og spændende fase i Moy Park’s udvikling, 
og vi vil fortsætte med at møde og overgå vores kunders 
og forbrugers behov og levere fersk, lokalt produceret 
fjerkræ og innovative produkter af højeste kvalitet .”

Synergier
Siden grundlæggelsen i Nordirland i 1943 har Moy Park 
etableret et stærkt ry for at levere ferske, højkvalitets 
og lokalt opdrættede fjerkræprodukter samt et ry for at 
levere høj indtjening og vækst . Som et af de 10 største 
britiske fødevarefirmaer og en af   Europas førende fjer-
kræproducenter bringer Moy Park en fuldt integreret 
markedsledende platform med mere end 800 kontrakt-
producenter over hele Storbritannien til Pilgrim’s . Moy 
Park slagter mere end 5,7 mio . kyllinger om ugen og har 
13 forarbejdningsanlæg i Storbritannien, Irland, Frankrig 
og Holland, der leverer til store fødevareforhandlere og 
restaurantkæder i Storbritannien og Europa .
Pilgrim’s forventer en stigende årlig omsætning på ca . 
2,0 mia . $ (ca . 12,5 mia . kr .) som følge af transaktionen .
Pilgrim’s forventer at opnå ca . 50 mio . $ (ca . 310 mio . 
kr .) i årlige synergier i de næste to år, primært fra opti-
mering af indkøb og produktion samt omkostningsbe-
sparelser inden for indkøb, produktion, logistik og admi-
nistration . Pilgrim’s forventer, at kombinationen straks 
kommer til at øge indtjeningen pr . aktie .

Firma godkendelser
Transaktionen blev forhandlet og god-
kendt enstemmigt af et særligt udvalg 
af Pilgrim’s bestyrelse, der består af 
tre uafhængige aktionærer, David E . 
Bell, Michael L. Cooper og Charles 
Macaluso . Det særlige udvalg blev 

rådgivet uafhængigt og havde fået fuld myndighed over 
alle aspekter af transaktionen af   bestyrelsen .
Cooper, formand for specialkomiteen, sagde: ”De uaf-
hængige direktører i specialudvalget har foretaget en 
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omfattende gennemgang af transaktionen, herunder 
værdiansættelsen og de potentielle strategiske fordele 
ved denne erhvervelse . På baggrund af denne gennem-
gang, som indeholdt modtagelse af en retfærdig udta-
lelse fra vores uafhængige finansielle rådgiver mener vi 
enstemmigt, at erhvervelsen af   Moy Park på de betin-
gelser, vi forhandlede, er i Pilgrim’s og dets aktionærers 
interesse .”

Ledelse og hovedsæde
Pilgrim’s tror på vigtigheden af   deres lokale forretnings-
model og bakker op om deres lokale ledelser på tværs af 
de globale operationer .
Moy Park vil forblive med hovedkontor i Craigavon, 
Nordirland . Moy Parks ledelsesteam, ledet af Janet 
McCollum, vil fortsætte med at drive forretningen, og 
resten af   Moy Parks medarbejderbase vil forblive på 
plads . Moy Park vil fungere som en forretningsenhed 
inden for Pilgrim’s og vil opretholde sin daglige drift og 
strategiske fokus .

Finansiering
Transaktionen blev finansieret af en kombination af Pil-
grim’s kontantbeholdning, eksisterende kreditfaciliteter 
og en Subordinated Seller Financing Note udstedt af 
et helejet datterselskab af Pilgrim’s til JBS S .A ., som 
selskabet har til hensigt at erstatte med udstedelse af 
permanent finansiering . Pilgrim’s er af den opfattelse, at 
den stærke pengestrømsgenerering og det ekstra cash 
flow, der følger af overtagelsen, vil gøre det muligt for 
virksomheden at opretholde deres stærke kreditprofil 
samtidig med, at der genereres rigeligt frit cash flow til 
daglig drift og yderligere strategiske overtagelser .

Rådgivere
Barclays fungerer som finansiel rådgiver for Pilgrim’s . 
Evercore fungerer som finansiel rådgiver for Pilgrim’s 
særlige bestyrelsesudvalg og Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison LLP fungerer som juridisk rådgiver .

WattAgNews .com / jnl

SPØRGSMÅL TIL OG SVAR FRA MILJØ- OG  
FØDEVAREMINISTER ESBEN LUNDE LARSEN

Trine Torp (SF) fra Folketingets 
Miljø- og Fødevareudvalg har den 
24. august 2017 stillet et spørgs-
mål vedrørende fipronil til ministe-
ren.

Spørgsmål nr. 600
Hvad kan ministeren oplyse om den hidtidige kontrol 
med fipronil i fødevarer, herunder i importerede æg og 
fjerkræ, og hvad agter ministeren at foretage sig for at 
forbedre kontrollen?

Svar
Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, der 
oplyser:

”Analyser for rester af fipronil i frugt, 
grøntsager og korn har i en årrække 
været en del af Fødevarestyrelsens 
kontrol med pesticidrester i fødevarer . 
Fødevarestyrelsen har derimod ikke 
hidtil analyseret for fipronil i animalske 
fødevarer . Fipronil er nu inkluderet i 
pesticidanalyserne af animalske føde-
varer, og Fødevarestyrelsen vil nu og i 
den nære fremtid overvåge æg og fjer-
kræ for rester af fipronil sammen med 
andre alternative bekæmpelsesmidler 

som blandt andet spinosad og phoxim .”

Esben Lunde Larsen / Hanne Larsen
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TIDFORBRUG OG OMKOSTNINGER STIGER, 
NÅR HØNERNE IKKE NÆBTRIMMES

Af Brigitte Fröhlich1 og Roland Küblböck2

1  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie, Abteilung Landwirtschaft
2 Sächsische Tierseuchenkasse, Geflügelgesundheitsdienst

For at få erfaring med ikke-næbtrimmede 
æglæggende høner i Tyskland og for at 

kunne komme med nogle anbefalinger, blev der 
igangsat et projekt i Sachsen, hvor der deltog fire 
bedrifter med 17 flokke af æglæggende høner. 
Observationer, erfaringer og nogle produktivitets-
data præsenteres her.

Siden midten af 2016 er man i Tyskland stoppet med at 
næbtrimme kyllinger til ægproduktionen, og siden januar 
2017 er kun hønniker, der ikke er blevet næbtrimmet, 
blevet indsat til ægproduktion . Ægproducenter i Sach-
sen ønskede ikke at være uforberedte på denne nye 
udfordring . Nogle bedrifter indsatte allerede fra 2014 
nogle flokke, som ikke var næbtrimmede . Hertil kommer, 
at Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG) i samarbejde med Sächsischen 
Geflügelwirtschaftsverband og Geflügelgesundheits-
dienst der Sächsischen Tierseuchenkasse har igangsat 
et projekt .

Formålet med dette projekt var at få erfaring med mana-
gementet i besætninger med intakte næb for ud fra 
disse erfaringer at kunne komme med anbefalinger til 
andre ægproducenter . Derfor blev flokkene, der deltog 
i projektet, undersøgt med jævne mellemrum, og der 
blev indsamlet data om besætningen og managementet . 
Oplysninger om de deltagende besætninger og flokke er 
angivet i tabel 1 . I årene 2015 og 2016 deltog 4 besæt-
ninger med 17 flokke i projektet . Heraf var 11 flokke 
med intakte næb og 6 flokke var næbtrimmede . Der blev 
udført i alt 76 besøg og 1 .575 æglæggende høner blev 
bedømt

Alle bedrifter har gjort sig nogle erfaringer blandt andet:
 – At det er vigtigt, at hønniker, når de indsættes i æglæggerstalden, har en optimal vægt, måske endda lidt 

højere end det, der anbefales af avlsselskabet, samt at de har en god foderoptagelse og en intakt fjerdragt .
 – At dyrene æder godt, og af fodertruget . Derfor kan hele kerner af byg, hvede og havre i strøelsen ikke anbe-

fales . I projektet i Niedersachsen blev der gjort andre erfaringer i denne henseende .
 – At anvendelsen af rodemateriale dækker dyrenes behov . Mindre er der nogle gange bedre .
 – At kvaliteten af strøelsen og rodematerialet danner en enhed .
 – At stress udløser fjerpilning og kannibalisme . Gennem nøje observationer af flokkene skal disse adfærds-

mæssige problemer identificeres så tidligt som muligt, og der er behov for yderligere forskning i årsagerne 
hertil .

 – At særlige sandbade bliver meget godt modtaget af dyrene . Den regelmæssige fyldning er forbundet med en 
meget stor arbejdsbyrde og sandbade kan lokke hønerne til at lægge flere gulvæg

Fröhlich og Küblböck

Tabel 1: Oversigt over de deltagende bedrifter og flokke .
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Alle besøg blev gennemført sammen med Geflügel-
gesundheitsdienst der Sächsischen Tierseuchenkas-
se, Flokkene 3 til 8 blev besøgt tre gange i løbet af 
opdrætsperioden . Data på de øvrige flokke blev stillet 
til rådighed af opdrætteren, men kvaliteten i data var 
varierende . I produktionsperioden blev der gennemført 
5-9 besøg i hver flok . Ved næsten alle besøg i æglæg-
ningsperioden blev fjerdragten bedømt på 20 tilfældigt 
indfangede høner .

Management: Der blev investeret en masse tid
og ekspertise 
Alle de deltagende besætninger og flokke blev i æglæg-
ningsperioden passet med en masse engagement, men 
med meget blandede resultater . Flokkene 1 til 8 var fra 
vores eget opdræt, og allerede i opdrættet kunne der 
tages initiativer til at forebygge fjerpilning

På bedrift 1 fik vi den erfaring, at hvide høner af afstam-
ningen Dekalb White var sværere at styre i opdrætspe-
rioden end brune dyr . På trods af det var Dekalb White 
lettere at håndtere i æglægningsperioden . Også på 
bedrift 2 var de hvide høner (LSL, flok 10) lettere at sty-
re end de brune høner (LT, flok 9), selv om LSL dyrene i 
den fjerde uge af opdrættet kortvarigt udviklede en ten-
dens til fjerpilning og kannibalisme . Nogle dyr manglede 
stadig halefjer ved flytningen til æglæggerstalden . Tak-
ket være den meget opmærksomme pasning fra land-
mandens side opnåede flok 10 i æglægningsperioden 
alligevel en god ægproduktion (86,7 %) med lav døde-
lighed (6,5 %,) . Figur 1 viser forskellene i dødeligheden i 
æglægningsperioden i flokke med hvide og brune høner, 
der enten var næbtrimmede eller havde intakte næb .

Beskæftigelsesmateriale:
En tilvænningseffekt kan forekomme
På bedrifterne blev der tilbudt forskellige typer aktivi-
tetsmaterialer i forskellige mængder: Pick-sten med 
forskellig grader af hårdhed, pick-blokke, lucernehø, 
net proppet med hø eller halm, plastlegetøj speltkerner 
med korn og/eller med grus i spande placeret enten i 
skrabearealet eller ophængt i systemet . Dyrene brugte 
rodematerialet i varierende grad . I nogle flokke kunne 
der ses en tilvænningseffekt: efter en vis tid var dyrene 
ikke længere interesseret .
Lucernehø betragtede dyrene imidlertid ofte mere som 
en fødekilde . I nogle flokke åd dyrene derfor mindre 
af foderblandingen, så produktionen af æg faldt . Det 
samme kan siges om korn spredt i strøelsen (se tekst-
boks) .

 ›››

Kannibalisme i flok 11 

Ægproduktion og kropsvægt faldt 
I flok 11 optrådte der fra omkring den 30 . leveuge 
kannibalisme, hvilket nok blev erkendt lidt for sent 
og derfor ikke bremset med det samme . Selv om der 
blev foretaget mange initiativer lykkedes det ikke at 
få æglægningen til at stige til over 80 % . Desuden 
faldt dyrenes kropsvægt fra den 36 . leveuge . Fra 
omkring den 40 . uge blev fiberindholdet i foderet øget 
ved at udskifte noget hvede og majs med 5 % havre . 
Derudover blev antallet af fodringer reduceret med 3 
gange for at øge foderoptagelsen . Disse tiltag var en 
succes, for dyrene tog gradvist på i vægt igen .

Fröhlich og Küblböck

Figur 1: Forskellene i dødeligheden i æglægningsperioden i 

flokke med hvide og brune høner, der enten var næbtrimmede 

eller havde intakte næb (uden flok 15) .

Sådan kan en flok med intakte næb se ud, selv om der er 

godt management: dyrene er fra flok 11, og de er i den 45 . 

leveuge . Dødeligheden i denne flok var næsten 30 % .
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Fjerdragtbedømmelse: 
Store forskelle mellem flokke
Fjerdragtbedømmelserne viste, at begyndende fjerpil-
ning kan erkendes tidligere ved at se efter hakkeskader 
på fjer og hud . Men alle fjerskader eller -tab forårsages 
ikke af fjerpilning, men kan skyldes inventaret i huset . 
Fjertab på halsen var for det meste det første tegn på et 
begyndende problem .
De bedste resultater af bedømmelserne af fjerdragt og 
hud blev opnået i flokkene 1 til 8 (bedrift 1), og flokkene 
14 og 15 (bedrift 3) . I bedrift 2 havde de to flokke (9 
og 10) problemer med fjertab fra den 49 . leveuge, og 
det varede, til de blev sat ud, men to flokke havde ingen 
problemer med fjerpilning . Her blev der med succes 
anvendt fodertilsætningsstoffer som magnesiumsul-
fat, mælkepulver, proteinhydrolysat og tryptophan ved 
begyndende kannibalisme .
Fjerdragten i flokkene 11, 12 og 13 var ved begyndende 
kannibalisme (flok 11 i den 30 . leveuge, flok 12 i den 
35 . leveuge og i den næbtrimmede flok 13 i den 44 . 
leveuge) pletvis bare på brystet og ved kloakken, Ved 
udsætning af dyrene i disse flokke var de nøgne på de 
fleste dele af kroppen, men der var næsten ingen hak-
keskader, og hakkeskaderne som følge af kannibalisme 
var helet . I flokkene af 16 og 17 blev fjerdragten konti-
nuerligt (kedelig fjerdragt og beskadigede fjer) forværret 
fra den 28 . leveuge . Fra den 43 . leveuge havde dyr fra 
begge flokke allerede nøgne pletter på brystet og ved 
kloakken . Befjeringen i flokkene var ved udsætningen 
meget dårlig (mange nøgne kroppe) i begge flokke, men 
der var ingen kannibalisme i hele æglægningsperioden, 
og der var ingen hakkeskader .
Det viste sig, at flokkene i projektet med afstamningerne 
Dekalb White og LSL (flok 1 til 4 og flok 10) havde den 

højeste ægproduktion og det laveste dødelighed (fra 3,3 
% til 6,5 %) .
Der var også lav dødelighed i den eksperimentelle flok 
(flok 15, 4,0 %), men også en meget lav æglægning 
(76,9 %) . Ved udsætning i den 69 . leveuge var befjerin-
gen i flok 15 usædvanlig god, og flokken var meget rolig, 
men på grund af den lave æglægning levede denne nye 
afstamning ikke op til forventningerne .

Konklusion: Der var kannibalisme i frilandsflokke
 – Resultaterne af projektet viser, at store bedrifter med 

veluddannet personale er i stand til at passe store 
flokke af æglæggende høner godt . I de saksiske 
besætninger blev der ikke fundet nogen sammen-
hæng mellem store, højtydende besætninger og 
fjerpilning .

 – Afstamning og eget opdræt kan ikke undervurderes 
når det handler om flokkens opførsel . I vores eget 
opdræt kunne stress ved flytning reduceres, fordi lys-
, fodring- og vaccinationsprogrammer kunne tilpasses 
optimalt .

 – I et projekt i Niedersachsen blev det vist, at frilands-
flokke kan producere bedre med intakte næb . Denne 
erfaring kunne ikke bekræftes i projektet i Sachsen, 
hvor der var kannibalisme i flokkene 11 og 13, og 
hvor flok 13 var næbtrimmet .

 – I projektet i Sachsen har bedrifterne fået nogle erfa-
ringer, som de delvis vil kunne bruge i senere flokke . 
Men dermed er bedrifterne ikke på den sikre side, 
fordi de udløsende faktorer for fjerpilning og kanni-
balisme er mangfoldige . Derfor er ægproducenter 
konstant åbne overfor nye løsninger .

 – Personalet skal være fagligt dygtige og passe dyrene 
omhyggeligt for at være i stand til at opdage begyn-
dende problemer i tide og reagere herpå . Som følge 
heraf stiger produktionsomkostningerne .

 – I alle de undersøgte flokke brugte man altid som 
en første foranstaltning at reducere lysintensiteten, 
hvilket også i alle tilfælde førte til en minimering af 
fjerpilningen . Men en reduktion i lysintensiteten er en 
balance mellem at reducere fjerpilning og øge antallet 
af gulvæg .

 – Det er muligt at producere æg med flokke af høner 
med intakte næb, men det giver højere omkostninger, 
primært som følge af højere omkostninger til perso-
nale og rodemateriale . For erhvervsmæssigt at kunne 
producere æg med høner, der har intakte næb, bør 
producenten have en økonomisk kompensation for 
disse ekstra omkostninger, der er forbundet hermed .

 – Resultaterne viser også, at der på trods af godt 
management kan være store tab på enkelte flokke, 
hvor det af en eller anden årsag går galt .

jnl

Befjeringen hos disse æglæggende høner med intakt næb var 

god ved udsætning . Her er dyrene 20 uger gamle .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2017  ·  65

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2017

Velfærdsorganisationer øger presset  
på hurtig vækst
Dyrevelfærdsorganisationer presser i stigende grad slag-
tekyllingeproducenter til at begynde at bruge langsomt 
voksende racer for at bekæmpe, hvad de hævder, er 
sundhed- og kødkvalitetsproblemer . Poultry World har talt 
med Tracey Jones, Compassion in World Farming’s direk-
tør for fødevarevirksomheder .
Da kampen om burhøner stort set er vundet, har dyre-
velfærdsorganisationer rettet deres opmærksom mod 
slagtekyllinger . For Compassion in World Farming (CIWF) 
og andre sådanne organisationer er vækstraterne deres 
primære fokus .
CIWF hævder, at høje vækstrater, overfyldte stalde, dår-
lige miljøforhold, manglende berigelse og intet naturligt 
lys tilsammen resulterer i et system med meget lav vel-
færdspotentiale .
Men det er vækstrater, der ligger til grund for slagtekyllin-
gers velfærd, hævder de, og den intense genetiske selek-
tion for høj vækst og brystkødsudbytte - kombineret med 
fortsat fald i foderforbruget - har resulteret i en kylling 
med lav aktivitet, såvel som ben-, metaboliske og fysiolo-
giske lidelser som ascites og pludselig dødssyndrom .
CIWF hævder, at op til 27 % af hurtigt voksende kyllinger 
viser hjertearytmi sammenlignet med mindre end 1 % i 
langsomt voksende racer .
Med hensyn til kødkvalitet siger CIWF, at nyere videnska-
belige rapporter tyder på, at hurtigt voksende slagtekyl-
linger lider i en stigende grad af myopati (muskelvævspro-
blemer), herunder træbryst og hvide striper på grund af 
øget muskelmasse .
CIWF går ind for en skifte til langsomt voksende racer, 
der lever i 52-56 dage .
Det hævdes, at sådanne racer er aktive og sandsynligvis 
har bedre ben- og kardiovaskulær sundhed, samt at e vil 
være i stand til at udnytte den ekstra plads og berigelser, 
der gives i systemer med højere velfærd .
Jones siger, at der er en tendens i USA og dele af Europa 
til at producere langsomt voksende racer, som anvendes 
i Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
Assured og økologisk produktion .
Jones forklarer, at Hubbard og SASSO allerede produce-
rer langsomt voksende fugle til Label Rouge-markedet, 
mens Cobb og Aviagen også producerer fugle med en 

middel vækstrate . I Storbritannien mener man, at Hub-
bard JA757 og Cobb-Sasso 150 er velegnet til ekstensiv 
indendørs og frilandssystemer . 
Der er taget et skridt mod langsommere voksende racer 
i Holland . Dyrevelfærdsorganisation Dierenbescherming 
kræver langsommere voksende racer til deres 3-stjernede 
certificeringsordning . De fleste supermarkeder i Hol-
land kræver nu langsommere voksende fugle, og i USA 
har Whole Foods Market, Compass Group og Aramark 
meddelt, at de vil skifte til langsomt voksende racer i de 
kommende år .
"CIWF siger, at vi ønsker at se en bedre model for kyllin-
ger, der er opdrættet indendørs efter høje velfærdsstan-
darder, og at disse afstamninger med middel tilvækst er 
den bedste model . Disse fugle ville blive slagtet på mel-
lem 52-56 dage ved mellem 2,2-2,4 kg ."
Selvom der er en vis bevægelse blandt nogle forbrugere 
til at købe langsommere voksende kyllinger, påpegede 
National Chicken Council (NCC) tidligere i år, at der var 
behov for fuldt ud at tage hensyn til de miljømæssige, 
økonomiske og bæredygtige konsekvenser .
I en rapport sagde NCC, at miljøpåvirkningen var en 
vigtig komponent, der ofte blev udeladt af ligningen . Det 
hævdes, at hvis kun en tredjedel af slagtekyllingerne i kyl-
lingeproduktionen i USA skiftede til en langsommere vok-
sende race, ville der være behov for næsten 1,5 mia . flere 
kyllinger om året for at producere samme mængde kød .
Dette, som NCC hævdede, ville kræve en enorm stigning 
i vand-, jord- og brændstofforbruget . Hvis Branchen ikke 
producerede de yderligere 1,5 mia . kyllinger for at imøde-
komme den nuværende efterspørgsel, ville forsyningen af 
kylling blive betydeligt reduceret . Det hævdes, hvis prisen 
på en tredjedel af branchen skiftede til langsommere 
racer, ville være 9 mia . $ (ca . 56 mia . kr .) om året, hvilket 
ville have en bemærkelsesværdig finansiel indvirkning på 
fødevarevirksomheder, detailhandlere, restauranter og 
forbrugere . Men Jones foreslår, at der var behov for en 
mere holistisk holdning . Hun siger, at kyllingens sundhed 
og velfærd skal tages i betragtning, at producenterne ville 
få en bedre margen på afkastet, og at fuld udnyttelse af 
slagtekroppen også ville hjælpe . For meget af kyllingen 
bliver i øjeblikket spildt på forskellige punkter i fødekæ-
den, herunder hos forbrugeren . 

Poultry World / jnl
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FÆRRE TAB FORÅRSAGET AF REVNER OG KNÆK

Af Treena Hein, Poultry World 

 
Sprækker påført under håndte-
ringen af æg giver betydelige tab 
i overskuddet. En enhed, der kan 
lokalisere og måle stødpunkter, 

og som bevæger sig sammen med rigtige æg, når 
de flyttes fra stalden til pakkemaskinen, ville være 
meget nyttig.

En sådan enhed, kaldet CracklessEgg, er lavet af Masi-
tek Instruments fra Moncton, New Brunswick i Canada . 
Det ligner et ægte æg i størrelse, form og vægt, med 
trådløse sensorer, der giver feedback i realtid om påvirk-
ning, temperatur, tryk, hastighed, placering og mere, så 
problemer med maskinerne kan elimineres på stedet . 
Ideen blev først formuleret af en ung canadisk kartoffel-
producent, der ønskede en måde at minimere stød og 
mærker på hans families kartofler, når de bevægede sig 
gennem optageren . Selskabet han startede blev købt af 
Masitek i 2010 .
Siden da har Masitek solgt CracklessEgg (æggeformet), 
SmartSpud (kartoffelformet) og ProduceQC (forskellige 
frugt- og grøntsagsformer) systemerne verden over gen-
nem sin landbrugsafdeling, ’aaggrrii .’ Masitek tilbyder 
også forskellige drikkevare- og andre emballageapplika-
tioner gennem deres industriafdeling ’MMAAZZ .’ Crack-
lessEgg-kunder omfatter Vencomatic i Holland, Oakland 
Farms i Storbritannien, og mange andre .

Fordele
Besparelserne ved at bruge enheden er forskellig fra 
anlæg til anlæg, men Alwyn Havard fra Havard & Asso-
ciates (den europæiske CrackLessEgg-distributør med 
base i Storbritannien) forklarer, at besparelserne er 
meget større for fuldt integrerede ægproducenter . Han 

siger, at udover at forhindre et direkte tab i forbindelse 
med håndtering af æg, bidrager CracklessEgg også til 
embryosundheden i rugerier, især når hønerne bliver 
ældre og producerer æg med tyndere skal .
”CracklessEgg er i stand til at overvåge mindre 
påvirkninger, og hvis det registrerer flere lavniveauaflæs-
ninger, kan der forekomme mikrorevner” siger Havard . 
”Eksisterende gennemlysningsmaskiner kan ikke identi-
ficere mikrorevnerne, men de registrerede lavniveaube-
lastninger understreger denne sandsynlighed, og dette 
bekræftes, når rugeæg viser ’døde i midten og slutnin-
gen’ af rugeprocessen . Mikrorevnerne tillader bakterier 
at komme ind og angribe kyllingefostret . Ved at bruge 
CracklessEgg og reducere forureningen af æggene, 
kan behovet for antibiotika elimineres .” Harvard kalder 
hele systemet ”et vigtigt redskab til at opretholde kva-
litet, hygiejne, sporbarhed, og garantere forbrugernes 
tilfredshed samt overvåge alternative dyrevelfærdssyste-
mer .”

Kundefeedback
For at se om CracklessEgg virkelig er så godt, som det 
hævdes, kontaktede Poultry World to kunder . Global 
Poultry og svinefoderproducent De Heus Animal Nutri-
tion købte to CracklessEggs for første gang for omkring 
fem år siden til deres virksomheder i Rusland og Hol-
land . Virksomheden købte udskiftninger for to år siden, 
og De Heus Laying Hens specialisten, Dennis Tros, 
siger, at disse er meget mere brugervenlige end de før-
ste . ”Det er meget nemt at bruge” siger han . ”Du trykker 
på tænd/sluk-knappen på enheden og åbner derefter 
programmet på din tablet og giver dem et øjeblik til at 
begynde at ”snakke” med hinanden ved hjælp af wi-fi . 
Senere kan du uploade dataene og se det på internettet 
når som helst .”
De Heus bruger CracklessEgg, når en kunde rappor-
terer et problem med revner . ”Der er stor konkurrence 
blandt fodervirksomheder, og det er vigtigt at levere et 
højt niveau af kundeservice” forklarer Tros . ”Vi går ud 
og foretager en vurdering for at se præcis, hvor proble-
met stammer fra . Vi tilbyder en række analysetjenester 
udover revner, såsom luftkvalitet (ammoniak og CO

2) og 
lys i stalden” .
I bund og grund siger Tros, at De Heus bruger Crack-
lessEgg til at bevise for kunderne, at deres problemer 
med revner ikke skyldes foderet . ”Før vi havde dette 
værktøj, var der altid en diskussion om, hvorvidt foderet 
havde skylden, eller det måske var et sundhedsproblem 
hos hønerne” siger Tros . ”Med CracklessEgg har vi ikke 
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disse diskussioner længere . Vi kan straks bevise, at det 
ikke er foderet, og kunden har derefter mulighed for at 
justere sit udstyr med det samme eller reducere håndte-
ringshastigheden .”
Tros bemærker, at hos nogle kunder er der ret lang fra 
reden til pakkemaskinen . ”Du ville ikke tro, hvor mange 
påvirkninger og stød de nogle gange bliver udsat for - 15 
er ikke usædvanligt - og nogle af dem er ret små” for-
klarer han . ”Det er dog meget vigtigt at forebygge disse 
små revner i visse bedrifter og lande . I Holland har vi for 
eksempel en masse rugeægsbesætninger, der leverer 
æg til rugerier, og disse æg er meget dyre, så det er 
yderst vigtigt at reducere forekomsten af revner .” I star-
ten brugte de CracklessEgg systemet omkring 15 gange 
om året, og nu er det omkring seks gange .
Tros bemærker, at de fleste revner opstår ved slutnin-
gen af   æghåndteringen, hvor æggene sættes i bakker . 
”Disse maskiner skal kalibreres regelmæssigt, og alle 
æg er ikke ens” bemærker han . ”Vi tester regelmæssigt 
brudstyrken på partier af æg, og det er vigtigt til sam-
menligninger med CracklessEgg .”

En anden kundes historie
Eifrisch Vermarktung Company i Lohne, Tyskland 
begyndte at bruge CracklessEgg i 2012 . Eifrisch er en 
integreret fægproducent med farme (1,5 mio . æglægge-
re), ægpakkeri og detailhandel . Ingo Harsman, produk-
tionschef hos Eifrisch, siger, at de var interesserede i at 
bruge CracklessEgg, da de begyndte at omlægge hele 
produktionen fra bur til skrabe- og frilandsproduktion .
”Vi havde helt nyt inventar i staldene og til indsamling af 
æg, og vi ønskede at undersøge det for svagheder” for-
klarer han . ”Det var meget hurtigt tjent ind . Vi har meget 

store bedrifter med 100 .000 til 200 .000 høner hver, og 
hvis du kan reducere antallet af æg med revner med 1 
%, vil du få store besparelser med det samme .” Hars-
man siger, at brugen af   CracklessEgg ikke er komplice-
ret, og at Masitek sendte en tekniker til at hjælpe med 
opstarten . Eifrisch bruger det i disse dage til at kalibrere 
ægindsamlingen på nye farme eller for at løse eventuelle 
problemer med revner, der måtte opstå .
Eifrisch bruger også CracklessEgg til deres far-
vede æggeprodukter - hårdkogte æg farvet med 
fødevaresikkert farvestof i festlige marmorerede eller 
klare farver . De sælges i butikker i gennemsigtige 
bakker med seks æg og en medfølgende saltpose . 
Det er et meget populært spiseklart produkt hos børn, 
universitetsstuderende og arbejdere, og med en produk-
tion af farvede æg på 60 mio . om året, er det dobbelt så 
meget som for to år siden . Harsman siger, at brugen af   
CracklessEgg er meget vigtig i forarbejdningen af far-
vede æg, da både dampkogningen og skalfarvningspro-
cessen kræver, at der ikke er mikro-revner i æggene .

Nye opgraderinger
I slutningen af   2016 afsluttede Masitek en total opgra-
dering af teknologien ved brug af to års feedback fra 
kunderne . Marketingdirektør Teri Maltais siger, at syste-
met generelt er betydeligt mere softwarecentreret . Den 
har Bluetooth-sporing, en prøvefrekvenshastighed, som 
dobbelt så hurtig som før, dobbelt batterilevetid, bedre 
hastighedsmåling og et forbedret interface med nye rap-
porteringsfunktioner .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Måleapparatet med trådløse sensorer, der giver feedback i 

realtid om påvirkninger, temperatur, tryk, hastighed, placering 

og mere, kan eliminere problemer på stedet .  

Foto: Treena Hein .

Tros bemærker, at de fleste revner opstår ved slutningen af   

æghåndteringen, hvor æggene falder ned i bakkerne . ”Disse 

maskiner skal kalibreres regelmæssigt, og alle æg er ikke ens, 

bemærker han . Foto: Treena Hein .
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Tyson Foods kommer med et high-tech og 
high-touch dyrevelfærdsprogram
Den største amerikanske fjerkræproducent Tyson Foods 
har lanceret en bred vifte af dyrevelfærdsinitiativer for at 
forbedre managementet af sine fugle .
Foranstaltningerne omfatter:
•  Kødbranchens mest omfattende tredjeparts videoaudi-

teringsystem på 33 fabrikker
•  Verdens største team af dyrevelfærdsspecialister (60) 

med en på hvert forarbejdningsanlæg, der håndterer 
levende dyr

•  Introduktion af kontrolleret atmosfære bedøvelse på to 
af deres faciliteter senere i år

•  Et pilot forsøg af forskning i lys i kyllingehuse og beri-
gelser til fuglene

Justin Whitmore, chef for Tyson Foods, sagde, at selska-
bet arbejdede på at blive den mest bæredygtige protein-
producent .
"Sikring af velfærden for dyr, der er i vore varetægt, er en 
del af kernen i vores bredere bæredygtighedsrejse, og dis-
se initiativer er de seneste eksempler på vores lederskab 
på dette vigtige område ."
Dr . Temple Grandin, professor i dyre videnskab ved 
Colorado University og medlem af Tyson Foods' Animal 
Wellbeing Advisory Panel, hilste den supplerende træning 
fra virksomheden velkommen: "Dyrevelfærd er del viden-
skab, medfølelse og kræver ledelse, engagement i at lære, 
uddannelse og konstant ledelse ."
Tyson Foods har i de seneste måneder været udsat for kri-
tik for deres manglende vedtagelse af meningsfulde dyre-
velfærdsstandarder og påstået grusomhed overfor fugle . 
Dyrevelfærdsgruppen Mercy for Animals lancerede nogle 
hårde anklager, der opfordrede Tyson's adm . direktør Tom 
Hayes til at sikre, at virksomheden "stoppede tortureringen 
af dyr og omgående indførte standarder for slagtekyllin-
gers velfærd" .
Whitmore sagde, at gennemsigtigheden var nødt til at sti-
ge i hele branchen .
Amerikanske firmaer anvender i stigende grad kontrolleret 
atmosfære bedøvelse (CAS) som en mere human måde 
at gøre kyllinger bevidstløs før slagtning, hvilket eliminerer 
håndteringen af levende fugle .
Selvom det er almindeligt i Europa, er praksissen først for 
relativt nylig blevet taget i brug af amerikanske firmaer . En 

af Tysons konkurrenter, Perdue Farms, annoncerede for et 
år siden, at det ville bruge CAS på deres kyllingeslagterier, 
til dels på grund af stigende efterspørgsel fra forbrugerne 
efter bedre praksis på slagterierne .
Humane Society of the United States har sagt, at store 
detailhandlere i stigende grad foretrækker leverandører, 
der anvender CAS .

Poultry World / jnl

Kamp i retten mellem Lohmann  
og Novogen
Paris Tribunal de Grande Instance har afvist et krav fra 
Lohmann Tierzucht mod Novogen og 6 af deres partnere i 
en patentsag . Dommerne konkluderede, at Lohmann-pa-
tentet på en teknik til at vælge imod æg, der smager af 
fisk, ikke havde gyldighed i det foreliggende tilfælde .
Dr Rudolf Preisinger’s, chefgenetiker hos Lohmann, 
reaktion var: "Med dommen er domstolen klart i modstrid 
med Den Europæiske Patentmyndighed, som allerede 
officielt har anerkendt patentets gyldighed ved to tidligere 
afgørelser . Paris Court of Appeal vil have mulighed for at 
udtale sig om dette spørgsmål, da afgørelsen fra Tribunal 
de Grande Instance er blevet suspenderet til dato på grund 
af en appelprocedure, der blev indledt af Lohmann Tier-
zucht ." 
Lohmann Tierzucht startede sagen i slutningen af 2014 
efter at have udført fire ex-parte beslaglæggelser for at 
demonstrere overtrædelsen af et af deres patenter . På 
det tidspunkt anklagede Lohmann Novogen for at anven-
de en patenteret teknik til at finde et defekt FMO3-gen, 
der er årsagen til æg med en fiskeagtig smag . Preisinger 
sagde: "Vi tror stadig, vi har en sag . Lohmann Tierzucht 
ser ingen grund til at afholde sig fra at videreføre lovlige 
foranstaltninger for at bevise overtrædelsen af patentet . 
Fra flere historiske prøver af Novogen æglæggere kan det 
bekræftes, at Novogen kommercielle fugle er forurenet 
med genet for fiskeagtig smag som andre kommercielle 
æglæggere . Nye prøver har bekræftet, at Novogen i dag 
er fri for genet . En sådan signifikant ændring på så kort tid 
kan imidlertid kun opnås med genomisk udvælgelse - en 
proces, der er beskyttet af patentet fra Lohmann Tierzucht 
GmbH ."
Novogen siger, at deres racer ikke havde dette defek-
te gen, og at de brugte alternative foranstaltninger, en 
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såkaldt kunstig næse, for at sikre, at genet blev selekteret 
væk i avlsmaterialet . Som følge heraf hævder Novogen, at 
det ikke krænker et Lohmann-patent, der selekterer kyl-
ling mod æg med en fiskeagtige smag, og derfor - som en 
yderligere konsekvens - ikke gav unfair konkurrence .
I sin nuværende dom bemærkede retten, at Lohmann 
Tierzucht ’misbrugte beslaglæggelsen, og at ’patentsa-
gen kun tjente som undskyldning for at lede efter andre 
dokumenter hos Novogen’ . Ikke desto mindre affærdigede 
retten Novogens modkrav om illoyal konkurrence, idet 
Novogens skader ikke var bakket op med bevismateriale .
Retten tildelte imidlertid Novogen et beløb på 100 .000 
€ (ca . 745 .000 kr .) til dækning af omkostninger, som 
skulle betales af Lohmann Tierzucht . Preisinger sagde: 
"Vi vil gerne understrege, at alle modkrav fra Novogen 
blev affærdigett af Tribunal de Grande Instance, og ingen 
af procedurerne for bevarelse af bevismateriale er ble-
vet annulleret . Kun refusionen af en del af de juridiske 
omkostninger blev pålagt af Tribunal de Grande Instance . 
Denne dom er imidlertid heller ikke endelig og afventer 
appelrettens beslutningen . Vi er desuden sikre på, at vores 
retssag vil blive vellykket, da vi allerede har nået en løsning 
i retten med en anden sagsøgt i samme sag . Med den 
aftalte betaling til Lohmann Tierzucht anerkendte sagsøg-
te overtrædelsen af vores patent ."

Poultry World / jnl

Genetiske undersøgelser ser på  
potentialet for kønsbestemmelses 
Forskning er undervejs i Edinburgh om de kønsbestem-
mende mekanismer i kyllinger, som kunne have store sam-
fundsmæssige konsekvenser for fugle og pattedyr, herun-
der mennesker . Det treårige studie på Royal Dick's School 
of Veterinary Science ved University of Edinburgh vil se på 
rækken af molekylære begivenheder, der bestemmer, om 
den embryonale gonad udvikler sig som en testis eller et 
ovarie . Det kunne have store konsekvenser for udviklingen 
af forbedrede in-ovo kønsbestemmelser - et stort problem 
for forbrugere i hele Europa - der har været imod praksis-
sen med at aflive daggamle hanekyllinger . Forskningen 
ledes af dr . Michael McGrew, som har været involveret i et 
bredere projekt for at skabe et "frozen aviary" af stamceller 
fra fugle, så populationen kan bringes tilbage til at leve i 

tilfælde af et stort sygdomsudbrud, såsom fugleinfluenza . 
Den nuværende undersøgelse vil se på udtrykket af to 
gener, DMRT1 hos hanekyllinger og FOXL2 hos hønekyl-
linger . DMRT1 har vist sig at være nødvendigt for den rette 
udvikling og overlevelse af mandlige germale celler, og 
begge har vist sig at spille nøgleroller i gonadogenese hos 
flere arter, herunder kyllinger .
Undersøgelsen vil teste muligheden for, at begge geners 
udtryksbalance bestemmer den seksuelle skæbne hos 
de embryonale gonader hos fugle . For at gøre dette vil 
forskerne bruge avancerede metoder til genetisk mani-
pulation til at slette kopier af begge gener fra genomet af 
kyllingekimceller (PGC) og bruge disse til at finde fugle 
med disse genetiske mutationer . Virkningerne af disse 
deletioner på PGC vækst i kultur og udviklingen af kimcel-
le efter injektion af PGC'er i embryoner vil derefter blive 
vurderet . Injicerede embryoner udklækkes og opdrættes til 
seksuel modenhed og krydses med fugle af vildtypen . Ved 
selektiv krydsning kan fugle skabes med enten en eller 
ingen kopier af DMRT1 eller FOXL2 .
"Vi vil sammenligne udviklingen af gonaderne og kim-
cellerne i disse manipulerede fugle med dem hos vild-
type haner og høner, og således bestemme effekten af  
DMRT1 og FOXL2 på primær kønsbestemmelse og kim-
celleudvikling hos fugle" siger undersøgelsens resumé .
Undersøgelsen resumé siger også, at valget af at bruge 
en genetisk tilgang til at teste den nuværende model af 
kønsbestemmelse i kyllinger, vil give et klart svar på man-
ge uløste spørgsmål på området og åbne nye måder for 
forskere, der arbejder på kyllingesystemet . Dette vil få en 
øjeblikkelig indvirkning for forskerne, der arbejder inden for 
kønsbestemmelse i Storbritannien og internationalt .
"Forskellen mellem kønnene, hvordan disse opstår under 
udviklingen, og deres konsekvenser er af udbredt offentlig 
interesse . Arbejdet er derfor sandsynligvis af relevans for 
kønsbaseret sundhedspleje hos mennesker og til læge-
middelindustrien for kønsbaseret lægemiddeludvikling .”
"En større forståelse af gonadogenese og kimcelleud-
vikling hos fugle kan også være til gavn for bevarings-
programmer . Denne viden kan også føre til udvikling af 
forbedret in-ovo kønstests og kunne have væsentlig kon-
sekvens for kommerciel fjerkræavl og kødproduktion ."

Poultry World / jnl


