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KYLLINGERS ’REDNINGSMÆND’  
MERE RISIKOVILLIGE END NOGENSINDE FØR

Af Roy Graber, WATT Global Media .

Medlemmer af Denver Baby Ani-
mal Save, der tager fra en farm i 
Colorado med kyllinger, praler på 
Facebook med, hvad de betragter 

som en heroisk gerning.

Det er ikke noget nyt at læse om ekstremister, der i 
dyrevelfærdens navn fjerner dyr fra en farm, fordi de tror,   
at de redder dem fra et liv i mishandling . 
Men en gruppe af unge fra en organisation kaldet Den-
ver Baby Animal Save er kommet ind i et område, der er 
nyt for mig . Ikke kun stjal de tilsyneladende tre kyllinger 
fra en farm, men de indrømmede også at gøre det med 
et indlæg på Facebook . Desværre mener de selv, at 
hvad, de gjorde, var ædelt . Heldigvis ser det ud til, at de 
fleste er uenige .

Offer beskriver tyveri af kyllinger
Ifølge en rapport i Reporter-Herald kom medlemmer af 
Denver-gruppen ind i Long Shadow Farm i Berthoud, 
Colorado . De var tilsyneladende forklædt som frivillige, 
der ønskede at hjælpe på farmen, som skulle klargøre 
ca . 100 fugle til slagtning .
Long Shadow Farms ejer Kristin Ramey fortalte reporte-
ren, at aktivisterne spurgte hendes 8-årige datter om at 
vise dem til den staldbygning, hvor der var kyllinger . De 
forlod anlægget med tre fugle, herunder en hane, der 
tilhørte en af   gårdens kunder . De satte også tre andre 
kyllinger fri, men arbejderne på gården fangede de 3 
kyllinger .

Samle opbakning på Facebook
Selvom de fejlagtigt optræder som andre, end de er, 
og tager dyr, der ikke tilhører dem, er begge handlinger 
risikable, men hvad de gjorde som det næste, tager risi-
kovilligheden til et helt nyt niveau .
Gruppen lagde en video med 20 personer i matchende 
grønne ”Denver Baby Animal Save” T-shirts op på Face-
book . De holdt hinanden i hænderne, identificerede sig 
med mindst et fornavn og forklarede, hvorfor de deltog i 
’handlingen’ . Om de identificerede sig med deres rigtige 
navne, er der stadig tvivl om, da det tilsyneladende lyk-
kedes dem at lyve om deres identiteter på Long Shadow 
Farm .
Nogle af årsagerne for deltagelse i ’redningen var:
 – ”Jeg ville vise verden, at det at gøre det rigtige, er den 

rigtige ting at gøre, og andre væsener ikke er værd-
satte, og at vi værdsætter dem .”

 – ”Man burde virkelig være moralsk korrekt, moralsk 
retfærdig . Man skal træde ind og forhindre vold . ”

 – ”Jeg mener,   at alle skal vide, hvad kærlighed og fri-
hed er .”

 – ”De tre smukke væsener  . . . ville være døde, selvom 
de ikke har begået nogen forbrydelse, og det er for-
kert .”

 ›››

Medlemmer af Denver Baby Animal Save forklarer via en Face-

book-video, hvorfor gruppen tog ud på en farm i Colorado-gård 

og tog tre kyllinger . Skærmdump fra Facebook .

Kristin Ramey holder en af sine kyllinger, da hun fortæller om, 

hvordan dyreværnsaktivister for nylig ’reddede’ tre kyllinger fra 

hendes farm, Long Shadow Farm nær Berthoud, Colorado, 

der specialiserer sig i at opdrætte frilandskyllinger og lam, og 

som tilbyder slagtning af andres kyllinger . ”Ironien er, at hvis de 

ville købe kyllinger og sætte dem fri et sted, ville jeg have solgt 

dem kyllinger” sagde Ramey . Foto: Jenny Sparks, Loveland 

Reporter-Herald 
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Alle involverede viste deres ansigter tydeligt, naive eller 
apatiske i forhold til det faktum, at hvad, de gjorde, ikke 
kan accepteres af et samfund, som er bygget på lov og 
ret .

Dømt af folkets meninger
Troede Denver Baby Animal Save virkelig at når de 
sendte den video online, så ville alle klappe dem på skul-
deren for at være venlige?
Hvis ja, var det sandsynligvis overraskende, da folk 
begyndte at skrive kommentarer . Ja, der var et par kom-
mentatorer, der gav ekstremisterne ros, men langt flere 
fordømte deres adfærd og påpegede, at det, de gjorde, 
var ulovligt .
Her er et par af kommentarerne:
 – ”Fortæl sandheden . I stjal fra en 8-årig pige . I spurg-

te, om I måtte holde hendes kyllinger, kyllinger som 
hun passede meget godt på og som var venlige på 
grund af hendes kærlighed, og så tog I dem .”

 – ”O .K ., politiet! Tag dem! De gør jeres job let, fordi 
de åbent indrømmede deres forbrydelse og fortalte 
deres navn(e)!”

 – ”Ulækkert . Måske skulle I redde noget, der har brug 
for redning i forholdet til velplejede produktionsdyr . 
Der er ingen mangel på dyr i nød .”

 – ”Hvordan led disse kyllinger? Fra min forståelse var 

disse dyr en lille piges kæledyr . Hvordan retfærdiggør 
I at tage hendes dyr? Vil I begynde at stjæle folks 
hunde og katte som det næste? ”

 – ”Returner disse uskyldige fugle til deres menneske-
lige familie, hjem og flok . I har gjort mere skade på 
deres korte liv, end I måske kan forstå .»

 – ”Jeg er helt sikker på, at jeres gruppe ikke forstår 
ordet ’redning’ . En redning er at redde en hund, der 
bor på gaden, ikke nogle få kyllinger, der spiser bedre 
end de fleste mennesker .”

 – ”(Der er) masser af hjemløse i Denver . Vil I gøre 
noget godt? Hjælp dem i stedet for at stjæle folks 
ejendom . De rigtige babyer, du skal redde, er jer selv . 
Bliv voksne!”

Ligegyldigt hvordan man ser det, tyveri er tyveri, og 
hvad, de pralede med, er forkert . Vi kan kun håbe, at 
disse personer bliver retsforfulgt, retten vil se tingene på 
samme måde som Facebook-brugerne gør det, og dom-
mene vil være strenge .
Og når disse mennesker tager ud til deres næste job-
samtale, ville det kun være fornuftigt, at potentielle 
arbejdsgivere ikke vil give dem en anden jobsamtale .
Når alt kommer til alt, når du vil stjæle fra et familiefirma, 
vil du så ikke stjæler fra din egen arbejdsgiver?

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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World Wildlife Fund lancerer undersøgel-
se af bæredygtigheden af æg 
World Wildlife Fund (WWF) har med støtte fra ameri-
kanske ægproducenter igangsat en undersøgelse for 
bedre at forstå miljøpåvirkningen af forskellige typer 
ægproduktion, der anvendes over hele kloden .
Chad Gregory, præsident og adm . direktør for United 
Egg Producers, sagde ved en områdebriefing i Des Moi-
nes i Iowa den 29 . august, at undersøgelsen potentielt 
kunne give yderligere troværdighed til argumenter om, 
at produktionen af ’cage-free’ æg ikke er den bedste i 
forhold til miljøet .
Da McDonalds Corp . annoncerede deres planer om kun 
at sælge ’cage-free’ æg på sine restauranter i USA og 
Canada i september 2015, spredte tendensen sig ikke 
bare til hele landet men også rundt om i verden . Ifølge 
estimater fra USDA har 229 fødevarevirksomheder og 
supermarkedskæder forpligtet sig til ’cage-free’ æg, og 
der vil være behov for 223 mio . ’cage-free’ høner inden 
2025 for at imødekomme efterspørgslen .
Chad Gregory sagde, at undersøgelsen af miljøpåvirk-
ning vil se på produktion i konventionelle bure, berigede 
bure og ’cage-free’ produktionssystemer over hele 
verden . Som en del af bæredygtighedsforskningen vil 
rapporten også tage hensyn til fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd i hvert produktionssystem . Han sagde, at 
det er sandsynligt, at undersøgelsen vil konkludere at 
berigede bure er det bedste valg i en fremtid med flere 
mennesker og færre ressourcer .
Siden’cage-free’ bevægelsen begyndte, har nogle 
ægproducenter hævdet, at ’cage-free’ produktion er 
mindre effektiv og mindre bæredygtig end produktion i 
berigede bure . Rapporten fra Coalition For Sustainable 
Egg Supply fra 2015 kom med en lignende konklusion, 
men rapporten forhindrede ikke, at ’cage-free’ produkti-
on hurtigt er ved at blive en branchestandard . 
Håbet er, sagde Chad Gregory, at WWF's uafhængige 
position og internationale troværdighed vil være i stand 
til at give nogle ægproducenter den støtte, de har brug 
for til at argumentere for at beholde en form for burægs-
produktion i fremtiden . Hvis konklusionen matcher for-
udsigelsen, kan resultaterne bruges til at dokumentere 
fordelene ved æg produceret i bure æg overfor forbru-
gere og detailhandlere .

Derudover kunne undersøgelsen bevare det konventi-
onelle ægmarked og forhindre en 100 % ’cage-free’ 
fremtid . Forbrugerundersøgelser viser, at stærke, uaf-
hængige organisationer er troværdige hos forbrugerne, 
og det er muligt, at inddragelsen af WWF kunne være 
mere overbevisende end ægbranchen alene .
Chad Gregory kunne ikke give en tidsramme for under-
søgelsen men sagde, at styregruppe med talrige med-
virkende fra æg-, landbrugs- og dyrevelfærdsområderne 
var blevet nedsat . Han nævnte, at bl .a . Dr . Hongwei Xin, 
direktør for Egg Industry Center og en fremtrædende 
professor ved Iowa State University's College of Agricul-
ture og Life Sciences, og Dr . Joy Mench, professor 
emeritus ved University of California - Davis' Depart-
ment of Animal Science, var i panelet .
Undersøgelsen vil anslået koste 182 .000 $ (ca . 1,15 
mio . kr .) . Størstedelen af finansieringen kommer fra 
American Egg Board, og en procentdel kommer fra U .S . 
Poultry & Egg Association samt fra ægbranchens allie-
rede . Der er et lille hul i finansiering lige nu, men Chad 
Gregory sagde, at han er sikker på, at midlerne vil blive 
fundet .
I en erklæring udsendt den 16 . september sagde WWF, 
at de deltager i "igangsættelsen af videnskabelig forsk-
ning for bedre at forstå miljømæssige og bæredygtige 
virkninger af forskellige ægproduktionssystemer og 
potentielle muligheder for forbedring inden for disse 
systemer .”
"Undersøgelsen vil blive gennemført og gennemgået 
uafhængigt af en mangfoldig blanding af eksperter, 
herunder eksperter med speciale i dyrevelfærd . Denne 
forskning passer ind i WWFs overordnede arbejde for 
at reducere virkningerne af husdyrproduktion, herunder 
ægproduktion, på naturlige levesteder, ferskvand, klima 
og biodiversitet .”
WWF, der har hovedkontor i Washington, arbejder for 
at beskytte truede arter og truet dyreliv ved at fokusere 
på skov-, marine- og ferskvandsbiotoper samt dyreliv, 
fødevarer og klima .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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WORLD VETERINARY POULTRY ASSOCIATION’S 
VERDENSKONGRES I EDINBURGH

Af Susanne Kabell, SEGES

World Veterinary Poultry Associa-
tions 20. Verdenskongres foregik i 
Edinburgh fra den 4. til den 8. sep-
tember 2017. 

Ca. 2.200 fjerkrædyrlæger fra hele verden mødtes 
i Scottish National Conference Center. 

Konferencecenteret har en stor foredragssal, hvor alle 
kunne samles under fælles foredrag, og senere blev dele 
af lokalet drejet rundt, så det blev til tre mindre sale, og 
programmet fortsatte i fire spor med serier af kortere 
oplæg . 
Det var en særlig udfordring at udvælge de mest rele-
vante foredrag og pendle rundt mellem de fire foredrags-
sale . Omkring 300 postere var fordelt efter emner flere 
steder i konferencecenteret, så man havde mulighed for 
at se dem i løbet af pauserne . 
Konferencen var sponsoreret af medicinalgiganterne 
MSD, Boehringer Ingelheim, Ceva, Hipra, Zoetis m .fl . 
som også bidrog med både indlæg om deres produkter 
og med tilstedeværelse af fag- og nøglepersoner på det 
store udstillingsområde . 

Workshops og produktinformation
Den første dag var der mulighed for at deltage i works-
hops om Obduktion og diagnostik, Aviær influenza, 
Genetic engineering eller Succeskriterier for videnska-
belige publikationer . Om aftenen afholdt medicinalfirma-
et MSD et stort informationsmøde for inviterede dyrlæ-
ger om firmaets nyudviklede middel mod blodmider .  

Faglige indlæg tirsdag
Det egentlige konferenceprogram startede tirsdag med 
en festlig og meget skotsk velkomstceremoni og taler af 
bl .a . Edinburghs borgmester . 
Dagen startede med ”keynote lectures” af forskere med 
mange års solid forskningsbaggrund, mange kendt 
som forfattere til lærebøger . Derefter blev konferencen 
opdelt i fire spor med sektionens emner . Fokusemnerne 
var Aviær influenza, Ernæring og immunitet, Parasitæ-
re sygdomme, og Antibiotika, som blev belyst ved syv 
15-minutters oplæg i hver af de fire sale . Efter frokost 
var der igen keynote lectures efterfulgt af korte oplæg 
med tilsvarende emner i fire spor - Newcastle disease, 
Tarmlidelser, Management/velfærd, og Patologi/diag-
nostik . 

Faglige indlæg onsdag
Onsdag var der keynote lectures hele 
formiddagen, herunder gav professor 
Mark Stevens fra Roslin Institute 
en særligt udvalgt og usædvanlig 
interessant forelæsning om gene-
tisk analyse af Salmonella, E coli og 

Campylobacter hos fjerkræ . Om eftermiddagen havde 
første sektion af de fire spor emnerne Public Health/E 
coli/Salmonella/Campylobacter, Tumor-virus, Mycop-
lasmer og andre bakterielle sygdomme, samt Vacci-
ner . I dagens sidste del var Tumor virus udskiftet med 
Immunsupprimerende sygdomme . 
Om aftenen holdt MSD et symposium om deres nye 
produkt mod blodmider . Symposiet blev efterfulgt af en 
middag på Hopeton House i udkanten af byen, hvor de 
skandinaviske deltagere blev samlet ved samme bord og 
havde gode muligheder for networking .

Faglige indlæg torsdag
Torsdag var der Infektiøs bronchitis, Bakterielle sygdom-
me, Immunsupprimerende sygdomme, Andre virus, Vac-
ciner, og Genetisk resistens på programmet, og der var 
en lidt anderledes og meget spændende, særligt udvalgt 
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keynote lecture - Avlshistorien bag 
den hvide peking-and med vægt på de 
seneste 25 års udvikling, af William 
Lee fra Maple Leaf Farms i USA . 
Torsdag aften var der arrangeret gal-
lamiddag efterfulgt af sækkepibekon-

cert i Scottish National Gallery, som er et imponerende 
museum med udstilling af bl .a . verdens første klonede 
pattedyr, fåret Molly, som blev ”produceret” og født i 
Skotland og er endt som udstoppet i en glasmontre . 

Faglige indlæg fredag
Fredag var koncentreret om Aviær influenza, Kliniske 
case-rapporter, Management/velfærd, Vacciner, Ernæ-
ring, Patologi og diagnostik, og Andre virus . I løbet af 
hele konferencen og gallamiddagen blev der uddelt 
hæderspriser og anerkendelser til forskere, der har ydet 
særlige og i flere tilfælde mangeårige bidrag til forskning 
på højeste niveau indenfor forskellige fjerkrærelaterede 
emner . 
Konferencen blev afsluttet fredag eftermiddag med en 
festlig og igen meget skotsk afskedsceremoni, hvor alle 
arrangører og sponsorer blev behørigt takket for deres 
store og succesfulde indsats for en vellykket verdens-
konference .

Danmark flot repræsenteret
Danmark var flot repræsenteret med seks indlæg af 
fem forskere fra KU - Louise Ladefoged Poulsen og 
Steffen Lynge Jørgensen præsenterede resultater fra 
deres forskellige vinkler på E coli, Ida Thøfner fortalte 
om sin forskning i subkliniske bakterielle infektioner og i 
Enterococcus cecorum, Anders Miki Bojesen fremlagde 
resultater af sin forskning i udviklingen af gallibakterier 
hos fjerkræ, og Jens Peter Christensen fortalte om de 
danske resultater af undersøgelser for brystbensfraktu-
rer hos konsumægshøner . 

Skabe og holde kontakt med relevante forskere
Det er frustrerende umuligt at få alt med fra sådan en 
stor konference, men det forekommer vigtigt at holde 
overblik over hvem, der arbejder med hvad og hvor, og at 
skabe og holde kontakt til de, hvis forskning kan være 
relevant for os i Danmark . Der foregår internationalt 
meget forskning i Aviær influenza, som er den mest 
betydningsfulde sygdom på verdensplan, men også 
Newcastle disease er en trussel mod produktionen i 
mange lande, og vi er privilegerede i at have forholdsvis 
gode barrierer mod disse sygdomme . 

Genetisk karakterisering af Salmonella, 
E coli og Campylobacter hos fjerkræ
Jeg var som tidligere nævnt meget begejstret for Mark 
Stevens forelæsning om genetisk karakterisering af 

Salmonella, E coli og Campylobacter hos fjerkræ . I sin 
forskning anvender han genetiske informationer til at 
forudsige, hvordan bakterierne vil påvirke værten, og 
en stor fordel er, at man med denne metode ikke har 
brug for et stort antal forsøgsdyr . Han har studeret, 
hvordan salmonella koloniserer tarmen hos fjerkræ, svin 
og kalve, og derudfra forventer man at kunne designe 
kontrolforanstaltninger . Ved at sætte gen-markører på 
fjerkræpatogene mutanter af E coli har man ved scan-
ning fulgt bakteriens tilstedeværelse i forskellige organer 
hos kalkuner, og ved at sammenkoble disse data med 
gensekvenser fra fjerkræpatogene E coli (APEC) har 
man kunnet påvise, hvordan APEC er udviklet ved at E 
coli har tillagt sig nogle særlige virulensgener . Stevens 
beskrev, hvordan forskerne ved hjælp af Giga-gen-
omstudier (genome-wide association studies) arbejder 
med at analysere sig frem til små variationer i genomet 
for at kunne forklare årsagen til, at visse individer i en 
population er resistente overfor salmonella og campy-
lobacter, og på denne baggrund håber man at kunne 
anvise metoder til at fremavle husdyr, der ikke er modta-
gelige for infektioner med disse betydningsfulde bakte-
rietyper .  Salmonella og kontrol af salmonella via vacci-
nation og foderadditiver fyldte i det hele taget en hel del 
på konferencen, dér er vi i en særklasse i Skandinavien, 
som mange andre misunder os .

Brug af forhøjede platforme til slagtekyllinger
Blandt de emner, der kunne være umiddelbart interes-
sante for den danske fjerkræproduktion var f .eks . brug 
af forhøjede platforme til slagtekyllinger . Eija Kaukonen 
fra Helsinki University har videoovervåget brugen af 
forskellige typer af platforme og siddepinde hos slagte-
kyllinger og påvist en positiv effekt på benstyrken, når 
kyllingerne havde adgang til platforme med ramper . Kun 
få slagtekyllinger valgte at sidde på pinde, mens mange 
satte sig op på platformene i løbet af dagen . 

Videoovervågning kan forebygge 
sundhedsproblemer
Marian Stamp Dawkins fra Oxford Universitet har arbej-
det med kamera og computer i overvågning af store 
flokke af slagtekyllinger og udviklet et system, hvor land-
manden ved real-time overvågning af flokken, allerede 
når den er få dage gammel, kan få et varsel om behov 
for en særlig indsats, inden der opstår egentlige sund-
hedsproblemer i flokken . 

Om virus i slagtekyllinger
I Frankrig har medicinalfirmaet MSDs forskere udviklet 
en kloaksvaber-PCR analyse til påvisning af Gumboro 
disease virus, sådan at man kan kontrollere effekten 
af vaccination og også screene for forskellige typer 
af field-virus i flokkene . Holly Sellers fra Universitetet 
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i Georgia forsker bl .a . i reo-virus hos slagtekyllinger . 
Hun havde fundet væske i hjertesækken og ødemer i 
Achillessenen hos 2-8 uger gamle slagtekyllinger med 
gangproblemer . Forældreflokkene var vaccineret mod 
reo-virus, men vaccinevirus var serotype 1, og hun fandt 
serotype 5 hos kyllingerne . Ved hjælp af autovaccine 
blev forekomsten af serotype 5 reduceret . Genbrug af 
strøelse kan være årsagen til, at der forekommer flere 
virusbetingede sygdomssymptomer i USA end under 
danske betingelser .
MSD præsenterede en ny, rekombinant vaccine til dag-
gamle kyllinger, der ud over Mareks disease og Gum-
boro disease også dækker Newcastle disease . Vaccinen 
er taget i brug udenfor Europa, og forventes tilgængelig 
i Europa meget snart . Forudsat, at Newcastle disease 
delen kan dokumenteres effektiv i hele hønens leve-
tid, kunne det blive en attraktiv vaccine for de danske 
ægproducenter .

Rugerivaccination og vaccination i rugeæg
Rugerivaccination og vaccination i rugeæg var et stort 
emne, også på udstillingen hvor man kunne se fun-
gerende in-ovo vaccinationsteknik og rengøringen af 
maskinerne . 

Orm i høner
Østrig har ingen konsumægshøner i 
bure . Angelika Zloch det østrigske 
Food and Health Agency har i samar-
bejde med forskere fra universitetet i 
Wien undersøgt forekomsten af orm 
hos konsumægshøner i 29 skrabe-

ægsystemer, 19 fritgående og 18 økologiske flokke 
ved at analysere dels gødningsprøver før, midt i og i 
slutningen af ægproduktionen og dels tarmindhold fra 
5 aflivede høner på samme tidspunkter . Der blev ikke 
fundet tegn på orm før ægproduktionen, men midt i 
produktionen havde 88 % af flokkene mindst én af de 
tre typer – spolorm, blindtarmsorm eller trådorm, og ved 
udsætning gjaldt dette for 98,5 % af flokkene . Trådorm 
forekom kun hos flokke med adgang til det fri, og spo-
lorm og blindtarmsorm var de hyppigst forekommende 
typer . Undersøgelse af høner frem for gødningsprøver 
var især vigtigt for påvisning af blindtarmsorm, hvis æg 
ligner spolormeæg til forveksling, og de få bændelorm, 
der blev fundet hos nogle ældre flokke . Konklusionen 
var at der er en udbredt forekomst af orm hos østrigske 
høner, at antallet af orm stiger med alderen og ikke 
påvirker hverken dødelighed eller ægproduktion, samt at 
forekomsten af orm var upåvirket af de behandlinger, der 
var foretaget i en del af flokkene . Den sidste observation 
er tankevækkende, da forholdene i øvrigt synes at være 
sammenlignelige med danske .

Gemperle Family Farms fremskynder 
omlægningen af burægsproduktionen
Gemperle Family Farms omlægning til 100 % ’cage-
free’ ægproduktion vil blive fremskyndet og afsluttet 
inden 2023, meddelte firmaet . Gemperle Family Farms 
sagde tidligere, at omlægningen ville være afsluttet 
inden 2024 .
"Et stort flertal af vores kunder indenfor supermarkeder, 
fødevareproduktion og foodservice og catering har for-
pligtet sig til at bruge 100 % ’cage-free’ æg fra 2025 . 
Når vores omlægning er afsluttet i 2023, vil vi være to 
år foran de fleste af vores kundes ønsker" sagde Steve 
Gemperle, præsident for Gemperle Farms .
Som led i virksomhedens løbende engagement i dyre-
velfærd og bæredygtig ægproduktion planlægger de at 
konvertere alle huse, herunder deres huse med berigede 
bure til 100 % ’cage-free’ etage- og gulvsystemer inden 
2023 . En stor del af denne omlægning til ’cage-free’ og 

økologisk produktion blev allerede gennemført for flere 
år siden .
"Vi har altid værdsat vores kunder, som har støttet den 
’cage-free’ og økologiske bevægelse" sagde Gemperle . 
"Vi ser en stigning i denne tendens på både forbruger-, 
foodservice- og fødevareproduktionsniveauet, som vil 
gøre det muligt for os at fuldføre vores omlægning inden 
2023 ."
Gemperle Family Farms’ fremskyndede omlægning gør 
det lettere for kunderne at opfylde deres løfter om at 
købe 100 % ’cage-free’ i løbet af 2025 .
Gemperle Family Farms, der er hjemmehørende i Sta-
nislaus County i Californien, er ifølge WATTAgNet Top 
Poultry Company Database den 19 . største ægprodu-
cent i USA . I 2016 havde de 4,91 mio . høner .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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FORBRUGET AF KYLLINGEKØD PR INDBYGGER 
I LATINAMERIKA

2016 var et blandet år for fjerkrækød- og ægpro-
duktionen i Latinamerikansk og de virksomheder, 
der producerede der. 

I nogle lande oplevede man, at produktionen og forbru-
get faldt, men at eksporten steg, mens der i andre lande 
blev produceret mindre, selv om forbruget steg . 

For de enkelte producenter fastholdt nogle af store 
spillere deres markedsandel, mens andre var mindre 
heldige .

Latinamerikansk fjerkræproduktion domineres fortsat af 
Brasilien, hvor de to største producenter i regionen har 
hjemme, og fire af regionens 10 største fjerkrævirksom-
heder har deres hovedkontor i Brasilien . BRF, Seara, 

Aurora og Copacol er alle meget vigtige spillere indenfor 
regionens kyllingeproduktion .

I Brasilien, der er regionens 
største producent af kyllin-
gekød, faldt den samlede 
produktion ifølge tal fra Asso-
ciação Brasileira de Proteína 
Animal (ABPA )med 1,8 % 
sidste år, mens landets eks-
port steg med 1,9 % .

Den forskellige udvikling hos 
virksomhederne indenfor 
fjerkrækød- og ægbranchen 
i hele regionen sidste år 
afspejles også i udviklingen i 
forbruget .

Brasilien og Venezuela har 
traditionelt et højt forbrug af 
fjerkrækød pr indbygger sam-
menlignet med deres naboer, 
men sidste år faldt forbruget i 
disse to lande med henholds-
vis 4,5 % og 19,2 % .

Men der er ikke kun dårlige 
nyheder om forbruget, for i 
Colombia steg forbruget af 
kyllingekød pr indbygger 3,6 
%, i Argentina med 4,4 %, og 
i Peru med 4,25 % sidste år .

WattAgNews .com / jnl

De 11 lande i Latinamerika, hvor forbruget af kyllingekød pr . 

indbygger var højest i 2016 (kg) .
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EUROPÆISKE PROTEINKILDER TIL FJERKRÆ:  
SENESTE FORSKNING

Af Ioannis Mavromichalis, WattAgNet .com

En kort status over proteiningre-
dienser produceret i Europa som 
alternativer til importeret sojabøn-
nemel.

Hvad ville være mere passende for 2017 European Sym-
posium on Poultry Nutrition (ESPN) end at fokusere på 
europæiske proteinkilder? Der var et stort antal forsk-
ningsrapporter med fokus på vegetabilske proteinkilder, 
der dyrkes på europæisk jord . Men alligevel forbliver den 
store proteinkilde i Europa sojabønnemel .

Nu er der intet galt med denne ingrediens, og det 
betragtes faktisk som den førende af alle, der er invol-
veret i dyreernæring, men Europa er bare ikke egnet 
til dyrkning af denne afgrøde . Ikke kun er størstedelen 
af landbrugsarealet i områder, der ikke er egnede til 
sojabønner (for koldt eller ikke nok vand), men desuden 
er de højtydende sojabønnesorter i dag af GMO-oprin-
delse, noget der ikke er tilladt i EU . Således importeres 
hovedparten af   sojabønnemel i Europa til en betydelig 
merpris, og forskerne fortsætter derfor med at søge 
efter alternativer .
I de senere år er rapsfrø blevet bragt i fokus igen i Euro-
pas ’gamle verden’, om ikke andet så fordi olien er et 
væsentligt råmateriale til produktion af biodiesel . Andre 
afgrøder bliver imidlertid mere og mere tilgængelige, 
herunder hestebønner, ærter og endda lupiner, noget 
der normalt er forbundet med Australien . Solsikkemel 
er altid tilgængelig, i hvert fald i de østlige dele af Euro-
pa, men det bruges ikke tilstrækkeligt eller bliver ikke 
værdsat . Vi vil herefter undersøge forskningsrapporter 
fra ESPN 2017-konferencen, der omhandler disse pro-
teinrige ingredienser til brug i fjerkræfoder .

Rapsmed 
I dag, hvor der er rigeligt med raps i Europa, er der en 
stor interesse for at erstatte sojabønner med rapsfrø . Et 
tysk forsøg viste, at ved at erstatte alle 21 % sojabøn-
nemel med rapsmel og ærter i foderet til brune æglæg-

gere, så resulterede det i reduceret ægvægt og forringet 
foderudnyttelse .
Det ser ud til, at enten energi- / methionin-niveauerne i 
de alternative ingredienser kræver yderligere tilpasning, 
for ellers kan anti-næringsmæssige faktorer blive høje, 
når man bruger begge alternative proteinkilder . Der må 
have været en overvurdering af tilgængeligt methionin, 
som normalt kontrollerer ægvægten, fordi energien i 
rapsmel ser ikke ud til at variere ret meget . I det mindste 
var dette tilfældet i et britisk forskningsprojekt, hvor 10 
sorter af lokalt produceret raps blev testet for tilgænge-
lig metaboliserbar energi (AME; MJ/kg) i rapsfrø . Middel 
AME var 10,9 MJ/kg, der spænder fra 10,37 til 11,51 
MJ/kg med et CV svarende til 5,91 % . Tilsyneladende 
er også koncentrationen af   ikke-stivelses polysacchari-
der (NSP) i rapsfrø også ret stabil .

Solsikkemel

Solsikker dyrkes i store mængder i Østeuropa, men bru-
gen af solsikkefrø forbliver ret begrænset . Der er gjort 
en indsats for at koncentrere proteinet i solsikkemel, 
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hvilket resulterer i et solsikkeproteinisolat med 82 % 
råprotein, et produkt, der meget ligner sojaproteinisolat .
Et russisk forskergruppe rapporterede om substitution 
af 4 % fiskemel i slagtekyllinger med dette solsikkepro-
teinisolat . Udskiftningen blev udført, så der var 25, 50, 
75 og 100 % fiskemel i foderet, og på hvert niveau var 
produktiviteten ikke meget forskellig fra den positive 
kontrol . Det ville have været rart, hvis en statistisk analy-
se var blevet inkluderet, og endnu bedre, hvis en negativ 
kontrol (0 % fiskemel) var inkluderet, da man altid kan 
erstatte næsten alt, hvad der ikke er nødvendigt, hvis 
der bruges noget harmløst . Ikke desto mindre synes 
dette at være et interessant produkt, der kan have man-
ge billige applikationer .

Hestebønner

En af fordelene ved sojabønnemel er dets ret ensartede 
sammensætning på grund af begrænsede genetiske 
valg ved dyrkning af sojabønner . Når det kommer til pro-
teinkilder, der ikke er ”mainstream” som f .eks . hestebøn-
ner, som allerede er en sjældenhed selv som fødevare 
til mennesker, bliver variabiliteten en bekymring . For 
eksempel viste 10 sorter, der blev testet i Storbritannien, 
at selvom den samlede aminosyrefordøjelighed hos slag-
tekyllinger er medium-høj med 81 % (sammenlignet med 
86 % i sojabønnemel), varierede den individuelle fordø-
jelighed fra 62 % (prolin) til 86 % (lysin) . Og ikke alene 
var variationen stor inden for hver sort for flere amino-
syrer, men der var også stor variabilitet for den samme 
aminosyre blandt de testede sorter af hestebønner .
Metionin havde således en temmelig uacceptabel høj 
variationskoefficient på 12,6 % blandt de forskellige 
sorter, mens der for lysin kun var en variationskoefficient 
4,2 % . Det ser ud til, at inden man begynder at bruge 
hestebønner, bør aminosyresammensætningen bestem-
mes og fordøjelsesværdier beregnes ud fra forsøg som 
dette, der blev lavet af Harper Adams University .

Ærter
Som nævnt ovenfor kan ærter ikke kombineres med raps 
til at få samme produktiviteten hos brune æglæggere, 
der svarer til det, de yder på et foder baseret på soja-

bønnemel . Men ekstruderede ærter kan være svaret 
som rapporteret af en polsk undersøgelse . I dette forsøg 
resulterede en stigning i koncentrationen af   rå ærter fra 
10 til 50 % i foder til slagtekyllinger i en reduceret pro-
duktivitet og reduceret udnyttelse af næringsstoffer og 
den tilgængelige metaboliserbare energi (AME) . I mod-
sætning hertil giver fugle, der fodres med ekstruderede 
bønner, ikke nogen af   ovennævnte resultater . Det blev 
observeret, at ekstrudering reducerede fytinsyre og de 
ufordøjelige stivelseskoncentrationer .

Lupiner

Sorter af blå og hvide lupiner med lavt alkaloidindhold 
blev testet i henholdsvis Tyskland og Polen i foder til 
slagtekyllinger og æglæggere . Blå lupiner erstattede 
succesfuldt omkring halvdelen af    sojabønnemelet, hvil-
ket gav et maksimalt inklusionsniveau på 15 % i foderet . 
Beklageligvis testede forskerne ikke højere niveauer af 
lupiner i dette forsøg . Men det var ikke tilfældet i det 
polske forsøg, hvor æglæggere blev fodret med et foder 
indeholdende op til 30 % hvide lupiner . Her blev pro-
duktiviteten påvirket negativt, når lupinkoncentrationen 
oversteg 18 % i foderet . Når de to undersøgelser gen-
nemgås sammen, kan vi udlede, at 15 til 20 % nok er en 
øvre grænse for lupiner i fjerkræfoder .

For yderligere information findes fulde Proceedings of the 21st 

European Symposium on Poultry Nutrition, der blev offentlig-

gjort af Wageningen Academic Press .

jnl
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NYT CAGE-FREE SYSTEM TIL ÆGLÆGGERE KAN 
GIVE LAVERE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Af Austin Alonzo og 

Alyssa Conway  

i Poultry International

Et innovativt 
design, hvor byg-

ningen bygges rundt om inventaret, giver kortere 
byggetid og omkostningsbesparelser.

Et firma, der bygger landbrugsbygninger, 
samarbejder med Rose Acre Farms om at 

bringe en ny type af stalde med cage-free produktion på 
markedet, fordi det giver langt bedre effektivitet end et 
traditionelt design .
I april 2016 holdt Summit Livestock Facilities og Rose 
Acre en pressetur for at fremvise den nærsten færdige 
Rose Acre æglæggerstald i Pulaski County, Indiana . 
Summit Livestock’s designteam forklarede nogle af 
de nye innovationer, der er udviklet til den cage-free 
æglæggerstald . Ledere fra Summit og Rose Acre 
besvarede spørgsmål fra medier og branchens ledere 
om det nye Wrap-the-Equipment design, der blev brugt 
på Rose Acre’s anlæg .
Gæster fik fremvist den nye stald til cage-free produkti-
on, der forventes at huse 378 .000 æglæggende høner 
inden udgangen af   maj 2017 . Den næsten afsluttede 
stald er en af   de tre stalde, der er bygget på Wrap-
the-Equipment måden, på Rose Acres anlæg i Pulaski 
County, og de erstatter seks burstalde, der er revet ned 
for at gøre plads til de nye stalde .
Den første stald med 378 .000 høner i Pulaski County 
gik i produktion i januar 2017, og der blev indsat høner 
i den tredje stald på anlægget i juli . Ifølge Summit kom-

mer omkostningerne til hvert hus af denne størrelse 
designet på Wrap-the-Equipment måden til at ligge på 
omkring 45 - 55 $ (ca . 245 – 350 kr .) pr . høneplads, 
eller ca . 10 mio . $ (ca . 63,3 mio . kr .) .

Wrap-the-Equipment’s design
I et interview med Egg Industry, forklarede Miles Rid-
gway, Summit’s præsident, og Bryan Culp, Summit’s 
fjerkræspecialist, konceptet bag systemet .
Som navnet antyder, anvender bygningsstilen et forstær-
ket inventar som bygningens superstruktur, derefter ind-
pakkes inventaret med to tommer tykke isolerede metal-
plader, der danner vægge og tag på æglæggerstalden . 
Ved denne metode eliminerer designet sekundære spær 
og strømliner designet uden at gå på kompromis med 
produktiviteten .
Dette adskiller sig fra det traditionelle koncept for en 
stor æglæggerstald, hvor man først bygger huset og 
derefter installerer inventaret . Designets konstruktion 
ændrer og bruger stolperne i inventaret som under-
støtningsstruktur, så stolper og inventar kan installeres 
samtidigt, inden byggeriet afsluttes med tag og vægge . 
Ifølge Summit fører dette til «en forbedret, afbalanceret 
livscyklus mellem bygning og inventar, så anlægsinveste-
ringen maksimeres .”
Ridgway og Culp sagde, at designets kortsigtede for-
del i forhold til et traditionelt byggeri er byggetiden og 
de lavere samlede omkostninger ved byggeriet . Dette 
betyder, at høner kan indsættes hurtigere, og æg kan 
markedsføres omkring otte uger hurtigere end ved en 
traditionel bygning, hvilket hurtigere giver millioner af 
alternative æg til forbrugere fra huset, der har plads til 
378 .000 høner .

Designerne af Wrap-the-Equipment’s cage-free æglæggerstald siger, at metoden kan reducere konstruktionstiden og 

omkostningerne betydeligt sammen med andre fordele . Foto: Summit Livestock Facilities .
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”At finde ud af at opbygge 
kapacitet med mindst mulige 
omkostninger er absolut 
kritisk for proteinbranchen” 
sagde Ed Bahler, adm . 
direktør i Summit .
Andre fordele med Wrap-
the-Equipment designet 
omfatter reducering af 
materiale- og arbejdskraft-
forbruget, hvilket giver pro-
ducenten en mere præcis 
tidsplan for, hvornår huset 
er klar til hønerne, og de 
lufttætte metalplader sikrer 
forbedret ventilation og stør-
re effektivitet i sommer- og 
vintermåneder, sagde de . 
Endvidere har de materialer, 
der anvendes til at opbygge 
strukturen, nogle overflader, 
som reducerer muligheden for,  at bakterier og andre 
patogener kan gemme sig her . Rustfrit stål bruges til 
at styrke områder, der har vist sig at være svagere i 
tidligere systemer, hvilket forlænger systemets levetid til 
mindst 50 år, sagde Summit’s ledelse .

Fordele i æglæggerhuset
Det nye cage-free anlæg har ingen døre, så høner kan 
sidde, stå, hvile, løbe og flyve på flere niveauer . En væg 
ned gennem midten af   huset giver mulighed for separat 
foder, vand og ventilation på hver side af huset . For hver 
15 m er huset også delt på tværs for optimal velfærd . 
Et vinklet design i huset resulterer i færre gulvæg end 
et traditionelt design, og et transportbånd transporterer 
æggene ud af huset . Ventiler i husets ydervægge mulig-

gør luftcirkulation, hvilket resulterer i lave ammoniakni-
veauer i huset .
Designet indeholder også et andet transportsystem, der 
kører gødningen ud af huset for at reducere lugten for 
høner og medarbejdere . Rose Acre’s cage-free anlæg 
er også bæredygtigt, og der produceres en gødning med 
12-14 % fugtindhold, hvilket landmændene foretrækker 
som en højkvalitetsgødning, der også tiltrækker færre 
fluer til huset, fordi den er tør .
Summit siger, at en anden fordel ved Wrap-the-Equip-
ment designet er, at det kræver mindre arbejdskraft end 
et konventionelt system . Mens der i et konventionelt 
bursystem skal bruges 15 til 20 personer for at passe et 
af husene i Rose Acre’s anlæg i Pulaski County, kræver 
det nye design kun 4 eller 5 medarbejdere til at passe 
et hus .
Konceptet blev konstrueret af Summit, men blev hjulpet 
på vej af   Rose Acre - den næststørste ægproducent i 
USA og en af   verdens største . Da medarbejdere hos 
Rose Acre rev et gammelt æglæggerhus ned, bemærke-
de elasticiteten i burene, og hvor holdbare de var, mens 
resten af   huset bare faldt sammen . Summit fik et opkald 
fra Rose Acre’s ejer, Marcus Rust, om erfaringerne, 
som førte til, at begge virksomheder undrede sig over, 
om det ikke ville være muligt at bygge et æglæggerhus 
ved hjælp af inventaret som støttestruktur . Summit 
tog udfordringen op og gik i gang, hvilket resulterede i 
Wrap-the-Equipment konceptet .

Planer for udvidelse
De første to prototypebygninger blev opført i Arizona i 
2016 . Ifølge Summit’s hjemmeside, der dokumenterer 
erfaringerne, købte Rose Acre jord i Lone Cactus, Ari-
zona, i 2014, og i juni 2015, efter måneder af ingeniør-
arbejde, begyndte konceptet at komme til live i ørkenen . 
Da Ridgway og Culp talte med WATT Global Media, 
var seks huse under opførelse, herunder tre i Pulaski 
County, Indiana, for Rose Acre . Ti huse er færdiggjort på 
tre steder i Indiana og Arizona som en del af Summit’s 
undersøgelse af konceptet, og her produceres 1,1 mia . 
æg om året .
Mens konceptet stammer fra Rose Acre, er Summit 
parat til at udvide deres Wrap-the-Equipment byggestil 
på tværs af landet og rundt om i verden . Det interna-
tionale marked kræver i stigende grad cage-free æg 
i stedet for konventionelle buræg . Ridgway sagde, at 
dette skaber en mulighed for hans virksomhed til at give 
stor værdi og lave omkostninger med det, han kaldte et 
gennembrud i bygningen af æglæggerstalde . Summit 
sagde, at Wrap-the-Equipment konceptet har mulighed 
for at blive udvidet til andre fjerkræarter, såsom slagte-
kyllinger og andre husdyr så som malkekvæg .

jnl

Wrap-the-Equipment’s stalde bruger en byggeplan, der kræ-

ver, at etagesystemet skal understøtte huset . En ramme er 

bygget omkring huset og væggene er fastgjort i stedet for at 

bruge en selvbærende konstruktion til huset og derefter sætte 

inventar ind bagefter . Foto: Alyssa Conway .

Miles Ridgway, præsident 

for Summit Livestock Facili-

ties, taler på et pressemøde 

ved rejsegildet på Wrap-

the-Equipment’s æglæg-

gerstalde på Rose Acre 

Farms’ anlæg i Indiana . 

Foto: Alyssa Conway .
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NYUDNÆVNT PROFESSOR  
I FJERKRÆSYGDOMME

Ved chefkonsulent Mie Nielsen Blom, 

Landbrug & Fødevarer

Den 1. maj i år blev Jens Peter 
Christensen udnævnt til professor 
i fjerkræsygdomme ved Køben-

havns Universitet (KU), Institut for Veterinær- og 
Husdyrvidenskab, sektion for Veterinær klinisk 
mikrobiologi. 

Dette blev markeret den 6 . oktober 2017 ved en tiltræ-
delsesforelæsning med titlen ”Fjerkræsygdomme – et 
større perspektiv”, hvor Jens Peter Christensen officielt 
blev fejret .

Passion
Tiltrædelsesforelæsningen viste med tydelighed den 
passion og indlevelse, som Jens Peter Christensen 
har og har haft for fjerkræsygdomme gennem hele sin 
karrierer på KU . Som Jens Peter Christensen selv for-
klarede, så har fjerkræ måske ikke lige så høj prestige 
som andre dyrearter, og han bliver ofte spurgt af elever 

på KU, hvordan han dog er havnet på den hylde . En stor 
indsigt i produktionen, små overskuelige dyrekroppe, 
mange muligheder for hurtige, gentagne rotationsforsøg 
er nogle af svarene på dette spørgsmål . 

Mange fokusområder inden for fjerkræsygdomme
Jens Peter Christensens tiltrædelsesforelæsning gav alle 
de mange fremmødte et klart indtryk af det store arbejde 
og de mange fokusområder inden for fjerkræsygdom-
me, som han de sidste mange år har været beskæftiget 
med . Mange problemstillinger er blevet løst, men der 
kommer hele tiden nye til, til trods for den mindre bran-
ches størrelse . 

CPH Poultry
Blandt de nye udfordringer er blandt andet forklaringen 
på og løsningen af brystbensfraktur-forekomsten hos 
æglæggende høner samt det helt nye Forskningscen-
ter for fjerkræforskning (CPH Poultry) . Sidstnævnte er 
skabt med henblik på at øge, samle og synliggøre fjer-
kræforskningen samt øge det tværfaglige samarbejde 
om løsningsorienteret forskning i Danmark, Et vigtigt 

Jens Peter Christensen holder sin tiltrædelsesforelæsning .
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mål for centret er at styrke samarbejdet mellem erhverv, 
GTS-institutter, myndigheder og universiteter både nati-
onalt og internationalt . Og det er oplagt, at det er Jens 
Peter Christensen, der skal stå i spidsen for dette vigtige 
arbejde, som fjerkræbranchen bakker kraftigt op om 
og støtter økonomisk .  Der er her samlet en lang række 
kompetencer på Institut for Veterinær- & Husdyrviden-
skab ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet hos KU, 
som i et bredt samarbejde med andre aktører vil mulig-
gøre en øget indsats over for udfordringer i den danske 
fjerkræproduktion inden for områder som dyresundhed, 

dyrevelfærd og effektivitet . CPH Poultry vil ligeledes 
arbejde for, at området styrkes i uddannelserne Veteri-
nærmedicin og Husdyrvidenskab .

STORT TILLYKKE
Fra branchens side skal lyde en stor tak til Jens Peter 
Christensen og et stort tillykke . Der går mange år mel-
lem, at der udnævnes nye professorer inden for fjerkræ-
området, og vi er både stolte af og forventningsfulde 
over for det samarbejde, som forhåbentligt skal fortsæt-
te mange år endnu . 

Jens Peter Christensen forklarer, hvorfor han synes,  

at fjerkræsygdomme er spændende .

Jens Peter Christensen viste eksempler på sit arbejde  

med fjerkræsygdomme .
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ERYPOP – ET PROJEKT OM RØDSYGE  
(ERYSIPELAS) HOS HØNS OG GRISE

Af Susanne Kabell, SEGES

Rødsyge eller Erysipelas forår-
sages af bakterien Erysipelothrix 
rhusiopathiae. Bakterien kan 
forårsage sygdom hos mange for-

skellige dyrearter inkl. mennesker. Blandt fjerkræ 
er kalkuner mest følsomme, men sygdomsudbrud 
har også stor betydning hos høns. 

I takt med, at opstaldningssystemerne til æglæggende 
høner i hele Europa ændres til mere ekstensive og dyre-
venlige systemer, er rødsyge blevet en hyppigere infek-
tionslidelse i adskillige lande . Udbrud med høj døde-
lighed forekommer hos æglæggere både i indendørs 
staldsystemer og i frilands og økologisk produktion . 

Manglende viden
Man mangler grundlæggende viden om rødsyge hos 
æglæggere . Der foreligger ikke nogen dokumentation 
for, hvor smitten opstår, hvordan hønerne smittes, eller 
hvorfor hønerne bliver syge . Man ved heller ikke, om alle 
rødsygebakterier er ens, eller om der findes mere eller 
mindre sygdomsfremkaldende varianter, og det er uklart, 
hvordan hønens immunforsvar reagerer på rødsygebak-
terier . Der findes ingen god testmetode, som kan måle 
antistoffer mod rødsygebakterier i hønseblod . En sådan 

metode kunne bl .a . anvendes til at påvise tidligere syg-
dom og kontrollere effekten af vaccination .

EryPOP
EryPOP startede i foråret 2016 som et treårigt trans-
nationalt forskningsprojekt under Animal Health and 
Wellfare (ANIHWA) ERA net . Projektleder er Helena 
Eriksson fra Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), 
og fra Sverige deltager flere forskere fra SVA og Sveri-
ges Lantbruksuniversitet (SLU) . Fra Danmark deltager 
forskere fra Aarhus Universitet, og fra Italien forskere fra 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia Romagna (IZSLER) .
Projektet har fem hovedformål:
 – at beskrive smitteveje ved hjælp af molekylær epide-

miologi
 – at identificere risikofaktorer for udbrud af sygdom
 – at afdække vildsvins eventuelle rolle som reservoir og 

smittebærere
 – at etablere en analysemetode til måling af antistoffer 

mod E . rhusiopathiae hos høns
 – at undersøge patogenese og immunrespons ved 

rødsygeinfektion hos høns

Indsamling af materiale
En vigtigt del af projektet er indsamling af materiale- og 
data fra æglæggerflokke og svinebesætninger med 

udbrud af rødsyge, og 
fra vildvin ved jagt . Der 
indsamles bakterier og 
blodprøver, som kan 
anvendes i det forsatte 
projektarbejde . 
Ægproducenter, som 
oplever udbrud af 
rødsyge i flokken, kan 
bidrage med væsentlig 
viden til projektet . Det 
betyder meget for 
projektet, at forskerne 
også kommer i kon-
takt med de få danske 
ægproducenter, der 
oplever udbrud af rødsy-
ge i 2017 og 2018 . 
Kontakt gerne enten 
Tina Sørensen Dalgaard 

EryPop Sandbjerg Gods .
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(tina .dalgaard@anis .au .dk) eller Laboratoriet i Kjellerup 
(labkjellerup@seges .dk) .

Udvikling af infektionsmodel
I projektet arbejder man i øvrigt på at udvikle en model til 
eksperimentelle infektioner hos høns, sådan at man kan 
studere immunitet . Disse studier vil give information, der 
vil være afgørende i udviklingen af diagnostiske meto-
der og forbedring af fremtidige profylaktiske tiltag, ikke 
mindst vacciner . 

Ny viden vil nedsætte omfanget af sygdommen
Samlet set vil EryPoP frembringe ny information, der 
vil muliggøre udarbejdelsen af videnskabeligt baserede 
guidelines til at forebygge fremtidige udbrud af E . rhusi-
opathiae og sikre dyrevelfærden i den voksende andel af 
mere ekstensiv fjerkræ- og svineproduktion .
Ved at øge viden om rødsygebakterien og sygdoms-
forløbet, vil man på langt sigt kunne nedsætte både 
antallet og omfanget af det enkelte udbrud af rødsyge . 
Et eksempel på tiltrængt viden er, om grise og vildsvin 
udgør en smitterisiko for æglæggere, og om forskellige 
hygiejne- og pasningsrutiner spiller en rolle for sygdoms-

udbrud . En anden vigtig viden gælder vacciner, hvor man 
ikke ved, hvor effektiv og langvarig beskyttelsen mod 
rødsyge er efter vaccination af æglæggere . I de sene-
re år er flere æglæggerflokke blevet ramt af alvorlige 
udbrud trods vaccination . Det er uklart, hvor længe efter 
en enkelt vaccination beskyttelsen holder, hvor meget 
en gentagen vaccination vil forlænge beskyttelsen, og 
om de vacciner, der er til rådighed til svin, også vil kunne 
anvendes til høns . 

Arbejdsmøde på Sandbjerg Gods
På et møde den 25 . september på Aarhus Universitets 
kursuscenter Sandbjerg Gods udvekslede danske, 
svenske og japanske forskere erfaringer med E . rhusi-
opathiae . Italienske forskere bidrog via Skype . Gruppen 
har aktiviteter i gang på gensekventering af de første 
indsamlede bakterieprøver . Desuden er det lykkedes at 
opnå indledende resultater i kontrollerede infektionsfor-
søg, hvor der blev anvendt et bakterieisolat fra et udbrud 
i en svensk æglæggerflok . 
Jeg bidrog med oplysninger om forløbet af sygdommen, 
som vi har set det i danske besætninger . 

Venezuela: Når der ikke er noget tilbage, 
og du vil have biosikkerhed
Jeg, Benjamin Ruiz, har ikke været i Venezuela i mange 
år . Jeg plejede ofte at besøge de store fjerkrævirksom-
heder: Protinal, La Caridad, Souto, La Guásima, og 
måske andre, der ikke længere eksisterer . Tiden går, og 
jeg fortsætter med at tænke på Venezuela, og jeg har 
det i mit hjerte .
For få dage siden modtog jeg en e-mail fra en venezu-
elansk læser, som udover at være informativ, indrømmer 
jeg, at jeg blev rørt . Jeg fik den uovervindelige impuls 
til at fortsætte med at arbejde i fjerkræbranchen, i hans 
Venezuela og for hans Venezuela .
Denne person, med mere end tre årtiers arbejde som 
leder af rugerier, spekulerede på, at hvis sådanne lokaler 
er gjort ordentligt rene, hvorfor ikke gør det samme i 
fjerkræhuse? Det er tilbage til de basale grundprincipper .
Midt i en national krise uden forsyninger og "overbevist 
om, at de anvendte metoder ikke var effektive" for seks 
år siden, startede de et projekt til forbedring af metoder-
ne til vask og desinfektion af opdræts-, slagtekyllinge- 
og hønsehuse .
I mangel på udstyr brugte de det, de allerede havde, 

men det mislykkedes: Udstyret var ikke designet til så 
store rum . Hvad gjorde de da? Ændrede størrelsen på 
dem og tilpassede dem, hvilket har resulteret i en stor 
succes .
De har således vist, at "enhver sygdom forårsaget af 
vira, bakterier og svampe kan udryddes fra en farm med 
passende rengørings- og desinfektionsmetoder" .
Måske har fjerkræbranchen ikke givet tilstrækkelig 
opmærksomhed til rengøring - essensen af   biosikker-
hed - og har overforbrugt desinfektionsmidler, forkert 
og uhensigtsmæssigt til at løse sundhedsproblemer . 
Effektiviteten af   rengørings- og desinfektionsprogram-
merne, siger han, er mere relateret til metoden end til de 
anvendte produkter .
Men den chokerende del er, når han nævner, at de 
arbejder i et land, "hvor der ikke er noget tilbage, hvor 
ingen siger noget, og der er ikke noget arbejde tilbage ." 
Der er hverken desinfektionsmidler eller vacciner "der er 
kun dem, der ønsker at blive i branchen, fordi vi har levet 
for det hele livet, og vi mener, at sundhed er løsningen" . 
Imponerende og forbløffende . Hvad synes du?
 

WattAgNews .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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ÆGPRODUKTIONEN VERDEN RUNDT

På IEC’s (International Egg Commission) møde 
i Brügge i starten af september gav nogle af de 
deltagende lande et kort status over ægproduktio-
nen hos dem som et supplement til det statistiske 
materiale som IEC har offentliggjort. Nedenfor 
kommer de væsentligste oplysninger fra de enkel-
te lande. Tabellerne er fra IEC’s statistikker, mens 
de efterfølgende kommentarer er fra statusrap-
porterne eller oplysninger fra personlige kontakter 
til de enkelte landes repræsentanter.

Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og 
koloni bure, og mens friland i 2015 omfatter både fri-

lands og økologisk produktion, så er det blevet opdelt i 
2016 .
Forbruget af æg varierer meget fra land til land . Dan-
mark har det højeste forbrug i Europa med 241 æg pr 
indbygger efterfulgt af Tyskland og Østrig begge med 
235 æg pr indbygger .
Når vi kigger udenfor Europa er variationerne meget 
større, og nogle lande har et forbrug, der ligger væsent-
ligt over det danske . Forbruget ligger højest i Mexico 
med 371 æg pr indbygger i 2016 efterfulgt af Japan 
med 331 æg pr indbygger og Kina (ikke med i figur 2) 
med 282 æg pr indbygger, mens Indien ligger meget 
lavere med kun 66 æg pr indbygger .

Figur 2: Forbruget af æg pr indbygger i udvalgte IEC-lande udenfor EU .

Figur 1: Forbruget af æg pr indbygger i udvalgte IEC-lande i EU .
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Lande i EU

Belgien: 11,3 mio . indb .  3,5 mio . ha 
Dyrkbart land: 1,4 mio . ha
Agerjord: 0,6 mio . ha

 2016

Antal høner 7 .837 .405

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker 7 .397 .175

Bure i % 50

Skrab i % 32,5

Friland i % 13

Økologi i % 4,5

Skalægsproduktion i tons 144 .608

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år

Grundet fipronil var der i starten af september mangel på 
æg og priserne var høje .

Cypern: 0,94 mio . indb .  925 .100 ha  
Dyrkbart land: 146 .300 ha
Agerjord: 105 .800 ha

 2015 2016

Antal høner 369 .730 350 .300

Forholdet brune/hvide 97,7:2,3 97,4: 2,6

Antal hønniker 478 .620 485 .500

Bure i % 66,3 67,2

Skrab i % 21,1 18,3

Friland i % 12,6 12,3

Økologi i % 2,2

Skalægsproduktion i tons 8 .592 9 .088

Selvforsyningsgrad i % 92,1 94,8

Forbrug, æg/indb ./år 149,9 165

Danmark: 5,7 mio . indb . 4,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 2,7 mio . ha
Agerjord: 2,7 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 3 .300 .000 3 .400 .000

Forholdet brune/hvide 22:78 20:80

Antal hønniker 3 .000 .000 3 .100 .000

Bure i % 50 41

Skrab i % 21 27

Friland i % 29 6

Økologi i % 26

Skalægsproduktion i tons 60 .930 66 .100

Selvforsyningsgrad i % 95 85

Forbrug, æg/indb ./år 245 241

Finland: 5,5 mio . indb . 30,4 mio . ha  
Dyrkbart land: 2,3 mio . ha
Agerjord: 2,2 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 3 .890 .000 3 .900 .000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 3 .286 .000 3 .586 .000

Bure i % 63 60

Skrab i % 32 32,5

Friland i % 5 2,5

Økologi i % 5

Skalægsproduktion i tons 71 .500 72 .600

Selvforsyningsgrad i % 112

Forbrug, æg/indb ./år 200 202

Frankrig: 66,9 mio . indb . 54,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 29,5 mio . ha
Agerjord: 18,3 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 46 .769 .770 48 .598 .000

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 52 .431 .000 47 .755 .000

Bure i % 68 69

Skrab i % 6 6

Friland i % 26 18

Økologi i % 7

Skalægsproduktion i tons 896 .411 872 .400

Selvforsyningsgrad i % 100,8 99,5

Forbrug, æg/indb ./år 221 215
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De forventer en stor vækst i produktionen af frilands- og 
økologiske æg, mens burproduktionen forventes at blive 
mere end halveret indtil 2025 .
Branchen har lovet at begynde at producere hønniker i 
alternative systemer .

Holland: 17 mio . indb . 4,2 mio . ha  
Dyrkbart land: 2,3 mio . ha 
Agerjord: 2,1 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 32 .000 .000 35 .000 .000

Forholdet brune/hvide 45:55 40:60

Antal hønniker 39 .980 .000

Bure i % 16 18

Skrab i % 61 63

Friland i % 23 14

Økologi i % 5

Skalægsproduktion i tons

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år

Næbtrimming vil blive forbudt fra september 2018, men 
man er nødt til at følge markedet specielt i Tyskland                                
Rengøring af fjerkræhuse, der har været sprøjtet med 
fipronil, er en stor udfordring, for det var i en olieopløs-
ning .
OVONED, den hollandske brancheorganisation, hr et 
budget på 60 .000 € (ca . 450 .000 kr .) til markedsføring 
af æg i 2017 .

Irland:  4,8 mio . indb . 6,9 mio . ha   
Dyrkbart land: 4,5 mio . ha  
Agerjord: 1,1 mio . ha 

 2015 2016

Antal høner 3 .268 .000 3 .381 .000

Forholdet brune/hvide 99,9:0,1 99,9:0,1

Antal hønniker 2 .423 .000 2 .930 .000

Bure i % 57,5 56

Skrab i % 1 1

Friland i % 41,5 41

Økologi i % 2

Skalægsproduktion i tons 46 .570 48 .179

Selvforsyningsgrad i % 95 108

Forbrug, æg/indb ./år 169 176

Italien: 60,7 mio . indb . 30,1 mio . ha  
Dyrkbart land: 17,3 mio . ha 
Agerjord: 12,8 mio . ha 

 2015 2016

Antal høner 40 .000 .000 41 .000 .000

Forholdet brune/hvide 80:20 80:20

Antal hønniker 33 .000 .000 34 .000 .000

Bure i % 62

Skrab i % 32

Friland i % 2

Økologi i % 4

Skalægsproduktion i tons 807 .408 812 .700

Selvforsyningsgrad i % 95,4 98,8

Forbrug, æg/indb ./år 221 215

Forbruget flytter sig fra buræg til skrabeæg, mens fri-
lands og økologi fylder meget lidt .

Polen: 38,4 mio . indb . 31,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 14,6 mio . ha 
Agerjord: 10,9 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 35 .500 .000 36 .200 .000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 30 .348 .000 30 .348 .000

Bure i % 80 75

Skrab i % 15 15

Friland i % 5 10

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 510 .000 520 .000

Selvforsyningsgrad i % 171 183

Forbrug, æg/indb ./år 160 155
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Portugal: 
10,4 mio . indb . 
9,24 mio . ha  

 2015 2016

Antal høner 6 .750 .000 6 .450 .000

Forholdet brune/hvide 100:0 93:7

Antal hønniker 3 .950 .000 5 .300 .000

Bure i % 96 94,5

Skrab i % 2,5 3,5

Friland i % 1,5 2

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 110 .616 110 .892

Selvforsyningsgrad i % 115

Forbrug, æg/indb ./år 142 143

Slovakiet: 5,5 mio . indb . 4,9 mio . ha  
Dyrkbart land: 1,9 mio . ha 
Agerjord: 1,3 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 6 .281 .995 6 .118 .177

Forholdet brune/hvide 96:4 96:4

Antal hønniker 3 .260 .411 3 .115 .000

Bure i % 82 81

Skrab i % 17 18

Friland i % 1 1

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 75 .865 78 .173

Selvforsyningsgrad i % 104,3 107

Forbrug, æg/indb ./år 210 212

Spanien: 46,6 mio . indb . 50,6 mio . ha  
Dyrkbart land: 25,2 mio . ha 
Agerjord: 11,8 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 41 .265 .898 43 .611 .976

Forholdet brune/hvide 90:10 88:12

Antal hønniker 38 .385 .000 34 .100 .000

Bure i % 92 93

Skrab i % 3 2,4

Friland i % 5 4

Økologi i % 0,6

Skalægsproduktion i tons 754 .399 851 .000

Selvforsyningsgrad i % 120,4 114

Forbrug, æg/indb ./år 225 217

Storbritannien: 65,0 mio . indb .  
24,4 mio . ha dyrkbart land: 17,1 mio . ha 
Agerjord: 6,1 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 36 .500 .000 37 .000 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 36 .370 .000 37 .890 .000

Bure i % 51,1 50

Skrab i % 2,4 2

Friland i % 46,5 46

Økologi i % 2

Skalægsproduktion i tons 612 .237 632 .712

Selvforsyningsgrad i % 85 85

Forbrug, æg/indb ./år 189 193

Branchen skal købende dokumentere overfor ministeren, 
at næbtrimning er nødvendigt .
Markedet er steget i både mængder og værdi .

Sverige: 9,8 mio . indb . 41 mio . ha   
Dyrkbart land: 3,1 mio . ha  
Agerjord: 2,7 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 7 .600 .000

Forholdet brune/hvide 5:95

Antal hønniker

Bure i % 16,6

Skrab i % 64,6

Friland i % 18,8

Økologi i %

Skalægsproduktion i tons 126 .504

Selvforsyningsgrad i % 91

Forbrug, æg/indb ./år 220
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Tyskland: 82,8 mio . indb . 35,7 mio . ha  
Dyrkbart land: 16,7 mio . ha  
Agerjord: 11,9 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 44 .800 .000 45 .100 .000

Forholdet brune/hvide 85:15

Antal hønniker 48 .006 .919 32 .400 .000

Bure i % 10 10

Skrab i % 63,5 63

Friland i % 26,5 17

Økologi i % 10

Skalægsproduktion i tons 801 .000 810 .000

Selvforsyningsgrad i % 70,5 67,3

Forbrug, æg/indb ./år 233 235

Forbruget stiger, og ca . 4 %, eller ca . 700 mio . æg, 
sælges som kogte og farvede, og dette marked stiger 
fortsat .
Siden midten af året har dekontaminering af skallæg 
været godkendt af myndighederne . 
Behandlingen med ultraviolet lys med kort bølge (UV-
C) er et yderligere og ledsagende tiltag for at forbedre 
fødevaresikkerhed .
Baseret på en frivillig aftale mellem ægproducenterne 
er der ikke næbtrimmet daggamle kyllinger siden januar 
2017, og fra september 2018 vil der ikke længere sæl-
ges æg fra næbtrimmede høner i supermarkederne .

Ungarn: 10 mio . indb . 9,3 mio . ha  
Dyrkbart land: 5,4 mio . ha  
Agerjord: 4,3 mio . ha

 2015 2016

Antal høner

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .725 .504 3 .806 .973

Bure i % 66 85,5

Skrab i % 31 12,8

Friland i % 3 1,2

Økologi i % 0,5

Skalægsproduktion i tons 61 .168 67 .972

Selvforsyningsgrad i % 82 95

Forbrug, æg/indb ./år 215 221

Østrig: 8,5 mio . indb . 8,4 mio . ha ' 
Dyrkbart land: 3,4 mio . ha 
Agerjord: 0,9 mio . ha 

 2015 2016

Antal høner 6 .300 .000 6 .570 .540

Forholdet brune/hvide 92:8 92:8

Antal hønniker 10 .000 .000 9 .201 .976

Bure i % 2 2

Skrab i % 68 66

Friland i % 30 21

Økologi i % 11

Skalægsproduktion i tons 109 .719 111 .314

Selvforsyningsgrad i % 81 84

Forbrug, æg/indb ./år 234 235

I EU er antallet af æglæggende høner steget fra 382,9 
mio . høner i 2015 til 390,7 mio . høner i 2016 .
Antallet af høner i berigede bure er steget med næsten 
4 mio . til 2018,5 mio ., men antallet af skrabehøner 
ligger næsten uændret på godt 100 mio . Antallet af fri-
landshøner er steget med næsten 2,5 mio . til 54,4 mio ., 
og antallet af økologiske høner er steget med ca . 1,5 
mio . til 17,8 mio .
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Figur 3: Opdeling efter produktionsmetode i 2015 i EU .

Figur 4: Opdeling efter produktionsmetode i 2016 i EU .

 ›››
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Lande udenfor EU

Argentina: 43,0 mio . indb . 278 mio . ha  
Dyrkbart land: 174 mio . ha,  
Agerjord: 39 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 42 .500 .000 43 .100 .000

Forholdet brune/hvide 40:60 35:65

Antal hønniker 20 .000 .000 20 .500 .000

Bure i % 87 87

Skrab i % 9 9

Friland i % 4 4

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 805 .140 823 .284

Selvforsyningsgrad i % 101 104

Forbrug, æg/indb ./år 266 273

Australien: 24,3 mio . indb . 774 mio . ha  
Dyrkbart land: 426 mio . ha,  
Agerjord: 45 mio . ha .

 2015 2016

Antal høner 18 .393 .000 20 .582 .000

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 16 .086 .000 18 .576 .000

Bure i % 62 54,5

Skrab i % 9 9,1

Friland i % 29 36,4

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 318 .135 330 .804

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 226 235

Brasilien: 201 mio . indb . 851 mio . ha 
Dyrkbart land: 132,5 mio . ha  
Agerjord: 65,3 mio . ha

 2015 2016

Antal høner

Forholdet brune/hvide 20:80

Antal hønniker 92 .777 .402

Bure i % 90

Skrab i % 10

Friland i %

Økologi i %

Skalægsproduktion i tons 2 .230 .901

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 190

De har ca . 95 mio . æglæggere i Brasilien .
Producenterne vil gerne på eksportmarkederne 
Der er et stigende forbrug af ægprodukter
Den øgede værdi af æg har været en fordel for ægbran-
chen, for det sikrer større adgang til kredit og finansie-
ring af nye virksomheder . 
Den enorme efterspørgsel efter kosttilskud, der bruger 
æg som råmateriale, har styrket ægbranchen . 
Alternativ mad eller berigede produkter med en ægbase 
hjælper væksten i ægbranchen i Brasilien .

Canada: 36,3 mio . indb . 902 mio . ha 
Dyrkbart land: 65 mio . ha  
Agerjord: 37 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 23 .382 .046 25 .191 .978

Forholdet brune/hvide 12:88 14:86

Antal hønniker 27 .479 .000 29 .018 .000

Bure i % 91,5 91

Skrab i % 6 6,6

Friland i % 2,5 1,1

Økologi i % 1,3

Skalægsproduktion i tons 469 .022 504 .517

Selvforsyningsgrad i % 89 92

Forbrug, æg/indb ./år 233 239

De canadiske ægproducenter er bekymret for en åbning 
af NAFTA aftalen og for hvordan de kan opretholde 
’supply-management’ systemet, når der kommer æg fra 
flere forskellige produktionssystemer . 
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Colombia: 49,0 mio . indb . 114,2 mio . ha 
Dyrkbart land: 39,7 mio . ha  
Agerjord: 29,3 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 45 .493 .517 49 .931 .586

Forholdet brune/hvide 80:20 90:10

Antal hønniker 37 .731 .665 40 .443 .597

Bure i % 70 70

Skrab i % 30 30

Friland i % 0 0

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 728 .556 769 .041

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 252 262

Der er udfordringer med Newcastle Disease .
Nogle NGO’ere er begyndt al lægge pres på supermar-
keder og fødevarevirksomheder for at få dem til at bruge 
alternative æg .

Indien: 1 .293 mio . indb .  
328,7 mio . ha .
Agerjord: 166 mio . ha 

 2015 2016

Antal høner 227 .050 .000 214 .700 .000

Forholdet brune/hvide 8:92 8:92

Antal hønniker 239 .000 .000 226 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

0

Skalægsproduktion i tons 4 .593 .600 4 .732 .200

Selvforsyningsgrad i % 98 98

Forbrug, æg/indb ./år 65 66

Iran: 79,8 mio . indb . 165 mio . ha
Dyrkbart land: 55 mio . ha  
Agerjord: 18 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 59 .000 .000 52 .600 .000

Forholdet brune/hvide 2:98 1:99

Antal hønniker 38 .000 .000 36 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 930 .000 940 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 192 195

Japan: 127 mio . indb . 38 mio . ha 
Dyrkbart land: 6 mio . ha  
Agerjord: 5 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 133 .238 .000 134 .569 .000

Forholdet brune/hvide 40:60 40:60

Antal hønniker 103 .753 .000 100 .976 .000

Bure i % 95,1 95

Skrab i % 4,1 4,0

Friland i % 0,8 0,8

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 2 .520 .873 2 .562 .243

Selvforsyningsgrad i % 95 96

Forbrug, æg/indb ./år 330 331

Kina: 1 .368 mio . indb . 960 mio . ha 
Dyrkbart land: 552 mio . ha  
Agerjord: 182 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 1 .200 .000 .000 1 .350 .000 .000

Forholdet brune/hvide 70:30 70:30

Antal hønniker 1 .300 .000 .000 1 .500 .000 .000

Bure i % 90 90

Skrab i % 1 1

Friland i % 9 9

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 20 .500 .000 24 .000 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 242 282
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I dag er den gennemsnitlige besætningsstørrelse på 
5 .450 høner, men det vil stige i de kommende år .
Man har det højeste antal bedste- og forældredyr 
nogensinde, så op mod 50 % af rugeæggene sælges til 
konsum .
8 nye store farme med over 1 mio . æglægger skyder op 
over hele landet, og 15 ekstra kommer til i 2018 og 20 
ekstra i 2019 .
Forbruget af ægprodukter vil vokse kraftigt i de kom-
mende år .
Der er et udbredt misbrug af antibiotika indenfor også 
ægproduktionen .
Flere og flere forbrugere vil handle i supermarkederne, 
fordi reglerne for fødevaresikkerhed strammes, og urba-
niseringen fortsætter .
Fugleinfluenza HPAI H7N9 hærger i de store produkti-
onsområder .

Malaysia 30 mio . indb . 33 mio . ha 
Dyrkbart land: 6,6 mio . ha  
Agerjord: 1,8 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 37 .959 .980

Forholdet brune/hvide 100:0

Antal hønniker 47 .906 .000

Bure i % 99

Skrab i % 0,5

Friland i % 0,5

Økologi i %

Skalægsproduktion i tons 669 .882

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 315

Mexico: 119,5 mio . indb . 194 mio . ha 
Dyrkbart land: 30,4 mio . ha  
Agerjord: 24,4 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 153 .633 .544 158 .658 .764

Forholdet brune/hvide 3:97 6:96

Antal hønniker 97 .198 .938

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 2 .637 .581 2 .765 .422

Selvforsyningsgrad i % 99 99,2

Forbrug, æg/indb ./år 357 371

Cage-free er begyndt at komme på dagsordenen, 
og mange store virksomheder efterspørger det, men 
spørgsmålet er, om de er villige til at betale .
Den mexicanske fjerkræbranche er bekymret for en 
åbning af NAFTA aftalen .
Man vil gerne begynde at eksportere æg og ægproduk-
ter .
Nye ægfarme bliver bygget i den nordlige del af Mexico, 
der er fri for fugleinfluenza .

New Zealand: 4,7 mio . indb . 27 mio . ha  
Dyrkbart land: 13,9 mio . ha  
Agerjord: 0,5 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 3 .487 .949 3 .637 .366

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .280 .964 3 .408 .216

Bure i % 80 77

Skrab i % 2 2

Friland i % 18 20

Økologi i % 1

Skalægsproduktion i tons 66 .112 69 .817

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 225 235

Immigranter fra Sydøstasien øger forbruget af æg .
Mange burægsproducenter vil skifte til alternative syste-
mer, de fleste til frilands .
Der er høj biosikkerhed, især ved grænserne, og landet 
er fri for alle smitsomme fjerkræsygdomme .
Der er kommet større krav om sporbarhed, fordi der har 
været nogle sager, hvor enkelte producenter mærkede 
deres æg med forkert produktionsmetode .

Peru: 31,9 mio . indb . 128 mio . ha   
Dyrkbart land: 21,5 mio . ha  
Agerjord: 3,7 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 19 .700 .000

Forholdet brune/hvide 99:1

Antal hønniker 21 .900 .000

Bure i % 83

Skrab i % 11

Friland i % 6

Økologi i %

Skalægsproduktion i tons 376 .420

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 198
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Rusland: 146,5 mio . indb . 1 .707 mio . ha  
Dyrkbart land: 219 mio . ha  
Agerjord: 122 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 145 .000 .000 148 .000 .000

Forholdet brune/hvide 50:50 50:50

Antal hønniker 140 .000 .000 140 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 2 .550 .000 2 .616 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 291 295

 
Schweiz: 8,5 mio . indb . 4,1 mio . ha  
Dyrkbart land: 1,5 mio . ha  
Agerjord: 0,4 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 2 .520 .000 2 .651 .551

Forholdet brune/hvide 30:70 35:65

Antal hønniker 2 .926 .993 2 .930 .680

Bure i % 0 0

Skrab i % 25 25

Friland i % 75 60

Økologi i % 15

Skalægsproduktion i tons 52 .342 54 .650

Selvforsyningsgrad i % 59,4 60,6

Forbrug, æg/indb ./år 174 177

Sydafrika: 55,9 mio . indb . 122 mio . ha  
Dyrkbart land: 80 mio . ha  
Agerjord: 15 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 24 .851 .161 24 .801 .065

Forholdet brune/hvide 41:59 41:59

Antal hønniker 24 .901 .078 24 .021 .063

Bure i % 86 86

Skrab i % 0 0

Friland i % 14 14

Økologi i % 0

Skalægsproduktion i tons 446 .388 466 .886

Selvforsyningsgrad i % 100 101

Forbrug, æg/indb ./år 143 141

Tyrkiet: 79,8 mio . indb . 78 mio . ha  
Dyrkbart land: 24,4 mio . ha  
Agerjord: 14,6 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 93 .751 .470 98 .597 .000

Forholdet brune/hvide 21:79 20:80

Antal hønniker 66 .825 .152 65 .053 .000

Bure i % 99,5 98

Skrab i % 0 0,5

Friland i % 0,5 1

Økologi i % 0,5

Skalægsproduktion i tons 1 .150 .375 1 .243 .473

Selvforsyningsgrad i % 119 118

Forbrug, æg/indb ./år 200 203

Der er mere og mere integreret produktion i Tyrkiet .
25-30 % af produktionen eksporteres .
Der er en stigende efterspørgsel på frilands- og økolo-
giske æg, men de udgør en meget lille del af produkti-
onen . Den større urbanisering giver udfordringer med 
fødevareforsyningen . 50 % af befolkningen er under 32 
år gamle, og der er samme demografi i nabolandene .
Investeringerne vil også være rettet mod eksport til 
nabolandene i Mellemøsten .

USA: 323,0 mio . indb . 915 mio . ha  
Dyrkbart land: 407 mio . ha  
Agerjord: 154 mio . ha

 2015 2016

Antal høner 289 .800 .000 308 .960 .000

Forholdet brune/hvide 7:93 7:93

Antal hønniker 241 .100 .000 272 .300 .000

Bure i % 91,3 89

Skrab i % 4,5 6,5

Friland i % 4,2 0

Økologi i % 4,5

Skalægsproduktion i tons 4 .940 .000 5 .350 .000

Selvforsyningsgrad i % 101,8 102

Forbrug, æg/indb ./år 260 272

229 firmaer har lovet at udfase buræg inden 2025 .
Det vil betyde, at 223 mio . hønepladser skal omlægges, 
og omlægningen vil koste 10 mia . $ (ca . 63 mia . kr), og 
der er kun 7 år til at gøre det .
Det store spørgsmål er, om alle vil gøre det .
I Californien vil de stille krav om 144 in2 (929 cm2) pr 
høne fra 2020 .

IEC / EU / jnl
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Olam Group åbner 2 fabrikker til fjer-
kræfoder i Nigeria
To nye foderfabrikker bygget til Olam Group sigter mod 
at hjælpe Nigeria med at forbedre selvforsyningsgraden 
indenfor kvalitetsfjerkrækød . Olam Group, der er en del 
af Singapore-baserede Olam International, vil åbne to 
nye fabrikker til fjerkræfoder i det vestafrikanske land, 
hver med en årlig kapacitet på 360 .000 tons . Korn og 
sojabønner til foderet kommer fra lokale gårde .
De nye faciliteter, der ligger i staterne Kaduna og Kwara, 
vil øge Nigerias nuværende kapacitet på 2,5 mio . tons 
fjerkræfoder, sagde selskabet til Punch ved indvielsen . 
Håbet er, at den ekstra produktion vil øge landets pro-
duktion af kvalitets fjerkrækød og reducere importen .
"Vi vil øge forbruget af æg pr indbygger fra de nuværen-
de 80 til omkring 120 i 2020, og det til en overkommelig 
pris for forbrugerne" sagde Dr . Vinod Mishra, Olam Gra-
ins' forretningschef for animalsk protein . "Vi tror, at dette 
vil bidrage til vores egen kvote for at sikre, at nigerianer-
ne får nem og økonomisk adgang til kvalitetsernæring ."
Foruden fjerkræfoderfabrikken har Olam investeret 20 
mia . NGN (ca . 350 mio . kr .) i et rugeri og fjerkræfarm i 
Kaduna-staten . Rugeriets kapacitet vil komme op på 4 
mia . æg om året, og den årlige produktion af fjerkrækød 
vil være op til 100 .000 tons . Virksomheden vil ansætte 
600 personer, og indirekte skabe arbejde til yderligere 
400 .000 .
Landmændene har fået træning i fjerkræproduktion 
fra firmaets egne dyrlæger, og Olam har tilbudt toårige 
praktikpladser til 60 studerende fra nogle af landets 
bedste skoler .
Olam offentliggjorde planerne om at investere 130 mio . 
$ (ca . 820 mio . kr .) i de nye foder- og fjerkræfaciliteter i 
Kaduna og Kwara i april 2016 .
Med virksomheder i 70 lande køber og forarbejder 
Olam International en bred vifte af landbrugsprodukter, 
og er blandt de 30 største børsnoterede selskaber på 
Singapore Fondsbørs med hensyn til markedsværdi .
I deres seneste årsrapport har koncernen betydeligt 
halvårsresultatet, især i deres fødevaredivision, der også 
omfatter forretninger indenfor korn og spiselige olier, 
hvilket øgede salgsvolumen, omsætning og rentabilitet 
i forhold til samme periode sidste år . Virksomhedens 
foderproduktion i Vestafrika, der er baseret på hvede, 

fortsatte med at fungere godt, konstaterede årsrappor-
ten .
Nigeria var starten på Olams globale forretning i 1989, 
der oprindeligt fokuserede på produktion af nødder og 
kakao . Virksomhedens produkter omfatter nu også ris, 
sesam og bomuld samt en række fødevarer .

WattAgNet .com / jnl

USDA står overfor en retssag i forbindel-
se med velfærden for økologisk fjerkræ
I en pressemeddelelse fra den 11 . maj fra Agricultural 
Marketing Services (AMS) hedder det, at USA’s Depart-
ment of Agriculture (USDA) og Trump-administrationen 
ville lægge et seks måneders stop for dyrevelfærdskrav, 
som blev fastsat af Obama-administrationen . Nu sag-
søger Organic Trade Association (OTA) USDA for at 
kræve, at USDA implementerer regler, der kræver, at 
økologiske ægproducenter giver mere udendørs plads 
pr . høne . OTA mener, at de har ventet længe nok på, 
at Trump-administrationen har gennemgået lovene og 
begynder at håndhæve dem, så OTA kan tilbyde deres 
kunder, hvad de føler, kunderne ønsker, og derfor tager 
gruppen sagen i egen hånd .
Men andre producenter samarbejder med lovgiverne for 
at få deres mening igennem, om hvad adgang til uden-
dørsarealer betyder . For at kyllinger kan sælges som 
økologiske, skal de have fuld adgang til udendørsarealer 
hele året .
Den tidligere foreslåede lov krævede, at økologiske 
fjerkræproducenter hele året gav adgang til et udendørs 
areal, hvor mindst 50 % af arealet var jordbund . Tag-
dækkede arealer fastgjort til huse ville ikke blive betrag-
tet som udendørs areal . Hver fugl have mindst 2 ft2 (ca . 
1 .858 cm2) både indendørs og udendørs .
De oprindelige OTA-regler, som var godkendt af Oba-
ma-administrationen, ville også have påvirket andre 
husdyrbrancher, der leverer produkter under USDA's 
nationale økologiske program . Disse regler ville ikke kun 
have påvirket areal pr . dyr, men også indhusning, trans-
port og indfangning .
Greg Herbruck, executive vice president for Herbruck's 
Poultry Ranch Inc ., sagde til Brownfield Ag News, at på 
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brancheniveau viste et skøn fra Michigan Agri-Business 
Association, at ændringerne kunne påvirke mindst 70 % 
af de økologiske fjerkræproducenter, og det ville føre til 
en reduktion i den nationale bestand af økologisk fjer-
kræ med mellem 50-85 % .
Herbruck mener, at lovene skal udskydes . Hans farm 
har i øjeblikket 2,2 mio . fugle og vokser stadig . At skulle 
give mere plads og eliminere brugen af overdækkede 
områder vil påvirke hans virksomhed meget . Herbruck 
Poultry Ranch og Cal-Maine Foods er to af de stør-
ste økologiske ægproducenter i branchen . For mindre 
producenter, der allerede følger OTA-standarderne, er 
det yderst frustrerende at konkurrere med de større 
firmaer, som bruger deres egne og forskellige metoder 
til at producere ’økologisk’ . Hvis OTA vinder sagen, vil 
reglerne give producenterne op til fem år til at renovere 
og tilpasse deres produktion til, hvad der ville være den 
nye USDA-standard . Nogle lovgivere arbejder for blot at 
revidere reglerne, men da Trump-administrationen oprin-
deligt annoncerede udsættelsen af de planer, foreslog 
de også at skrotte planerne helt .
Tidligere har OTA fremsat en erklæring, der siger: 
"Under en forretningsvenlig administration er vi overbe-
viste om, at (landbrugssekretær Sonny Perdue) vil se 
fordelene for producenterne ." OTA's retssag mod USDA 
om arealtildeling pr . kylling inde og ude, vil tvinge rege-
ringen til at tage en beslutning lige meget hvad . 

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Nestlé går ind på det plantebaseret  
proteinmarked
Nestlé USA har aftalt at overtage Sweet Earth, en plan-
tebaseret fødevareproducent med hovedkontor i Moss 
Landing, Californien . Opkøbet giver Nestlé øjeblikkelig 
adgang til segmentet for plantebaserede fødevarer, der 
har 2-cifrede vækstrater og forventes at blive et mar-
ked på 5 mia . $ (ca . 32,5 mia . kr .) inden 2020 . Sweet 
Earths portefølje spænder over alle måltider og differen-
tierer Nestlés tilbud ud over de eksisterende kategorier i 
måltider og snacks .
Grundlagt i 2011 af stifterne Kelly og Brian Sweete, 
Sweet Earths prisbelønnede frosne måltider, burritos, 

morgenmadsbrød og kølede plantebaserede burgere og 
proteiner sælges i mere end 10 .000 butikker, herunder 
uafhængige købmænd, Whole Foods, Target, Kroger og 
Walmart .
"I USA oplever vi et forbrugerskifte mod plantebaserede 
proteiner . Faktisk søger så mange som 50 % af forbru-
gerne nu mere plantebaserede fødevarer i deres kost, 
og 40 % er åbne for at reducere deres traditionelle kød-
forbrug" siger Paul Grimwood, bestyrelsesformand og 
adm . direktør for Nestlé USA . "En af Nestlés strategiske 
prioriteter er at udbygge vores portefølje af vegetariske 
og fleksitariske valg i overensstemmelse med moderne 
sundhedstendenser . Med unik og nærende mad til alle 
måltider, giver Sweet Earth Nestlé en førende position i 
dette nye marked ."
Sweet Earth producerer deres produktlinjer (48 varer) 
på en 40 .000 m2 stor fabrik ved hovedkontoret i Moss 
Landing . Sweet Earths trendsættende produkter har 
globale smagsstoffer og plantebaserede proteiner som 
seitan (hvedebaseret), tofu og bælgfrugter som linser, 
kikærter og bønner . Sweet Earths produkter spænder 
over tre centrale platforme: hovedretter, morgenmad og 
plantebaserede proteiner, kaldet Righteous Meats . Pro-
dukterne er sunde, næringsrige og omfatter en række 
veganske og etnisk-inspirerede valg som General Tso's 
Tofu og Curry Tiger Burrito .
"Vores produkter opfylder kravene forbrugere, der sæt-
ter pris på god smag, og som ønsker mere plantebase-
rede fødevarer, især ”millennials”, der ønsker praktisk, 
rigtig mad, og flexitarer, der ønsker at inkludere flere 
grøntsager og plantebaserede proteiner i deres kost" 
siger Kelly Swette, adm . direktør i Sweet Earth . "Nest-
lés opkøb underbygger, hvad trendsættende forbrugere 
og detailhandlere har krævet i et stykke tid - mere sun-
de og bæredygtige valg ."
Sweet Earth vil fortsat blive ledet af Kelly og Brian 
Swette; Virksomheden forbliver uafhængig med støtte 
fra Nestlé USAs Food Division . Sweet Earth-overta-
gelsen følger Nestlés seneste aktiepost i Freshly, en 
direkte leveringstjeneste til forbrugerne, og fortsætter 
virksomhedens udvikling af nye produkter og kategorier, 
der matcher ændrede forbrugerpræferencer .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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STORBRITANNIENS STØRSTE LEVERANDØR  
AF KYLLINGER TIL SUPERMARKEDER SNYDER 
MED DATOERNE

Af Simon Goodley, The Guardian

 
Et firma, der 
leverer til Tesco, 
Sainsbury’s og 

M&S, kan have fået kunderne til 
at købe for gammelt kød, afslører Guardian / ITV 
News undersøgelser 
 
Den største leverandør af kylling til britiske supermarke-
der har manipuleret med optegnelser over fødevaresik-
kerheden i et forsøg på at få forbrugerne til at købe kød, 
der var ældre end sidste salgsdato

Ansatte hos 2 Sisters Food Group
ændrer slagtedatoen
En efterforskning fra Guardian og ITV News optog med 
skjult kamaraer ansatte, der ændrede slagtedagen for 
fjerkræ, der blev slagtet og forarbejdet på et anlæg tilhø-
rende 2 Sisters Food Group . 
2 Sisters Food Group producerer en tredjedel af alle 
fjerkræprodukter, der spises i Storbritannien, og leverer 
til store supermarkedskæder som Tesco, Sainsbury’s, 
Marks & Spencer, Aldi og Lidl . 
Da de blev informeret om beviserne, svarede alle fem 
supermarkedskæder, at de straks ville undersøge sagen .

Afsløringen kommer kun fire år efter hestekødsskan-
dalen i 2013, som gav fængselsstraffe til dem, der blev 
dømt for en sammensværgelse ved at sælge billigere 
hestekød som oksekød . 
Eksperter siger, at en praksis med at ændre slagtedato-
en kunstigt kan strække kødprodukternes kommercielle 
liv ved at få fødevarevirksomheden til at printe ukorrekte 
datoer på emballagen . 

Flere uregelmæssigheder
De ansatte hos selskabet bekræftede, at de var blevet 
bedt om at skifte disse etiketter ved andre lejligheder . 
Det er ulovligt at placere forkerte datoer på fødevarer, 
fordi datoerne er der af fødevaresikkerhedsmæssige 
grunde . 
Den fælles undersøgelse, der involverede at optage med 
skjult kamera i løbet af tolv arbejdsdage på 2 Sisters’ 
anlæg i West Bromwich, gav også beviser for, at:
Kyllingeparteringer, der returneres fra supermarkedsdi-
stributionscentre, ompakkes af 2 Sisters og sendes ud 
igen til større købmænd .
Ansatte, der taber kyllinger på gulvet på forarbejdnings-
anlægget, lægger dem tilbage på produktionslinjen .
Ansatte ændrer registreringer af, hvor kyllinger er slag-
tet, hvilket potentielt forhindrer myndighederne i at tilba-
gekalde forurenet kød under en krise .

2 Sisters anlæg i West Bromwich .
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Kyllinger slagtet på forskellige datoer blandes på pro-
duktionslinjen . De ansatte sagde, at bedst-før-datoer, 
der blev trykt på pakkerne af et mixet parti kyllinger, 
havde tendens til at afspejle alderen af   den friskeste, 
snarere end ældste, kød i partiet .

Dårlige standarder
Efter at have præsenteret beviserne, siger professor 
Chris Elliott, forsker i fødevaresikkerhed ved Queen’s 
University Belfast, der ledede den britiske regerings 
uafhængige gennemgang af fødevaresystemerne efter 
2013-hestekødskandalen: ”I de sidste tre til fire år har 
jeg gennemført mange inspektioner af fødevarevirksom-
heder i hele Storbritannien . Jeg har aldrig set en virk-
somhed operere under så dårlige standarder, som jeres 
videobeviser viser .”
”Jeg mener, at dette absolut opfordrer til en fuldstændig 
undersøgelse . Vi er nødt til at få myndighederne og spe-
cielt Food Standards Agency til at foretage en grundig 
undersøgelse . Food Standards Agency vil tage dette 

meget alvorligt . De vil se på lokalerne og se, om der er 
grund til at lukke anlægget ned .”

Isolerede eksempler
Selskabet sagde, at det ikke havde fået nok tid eller 
detaljer til at svare på påstandene, som selskabet beteg-
ner som ’falske’ .
I et brev fra 2 Sisters Food Group’s juridiske rådgivere, 
Schillings, hedder det: ”Fødevaresikkerhed og hygiejne 
er 2 Sisters Food Group’s topprioriteter . I det omfang 
I har identificeret eventuelle mangler (hvilket vi ikke 
erkender), kan disse kun være isolerede eksempler, som 
vores klienter vil tage meget alvorligt, og de undersøger 
påstandene . ”

Flere eksempler
I løbet af undersøgelsen interviewede Guardian og ITV 
mere end 20 medarbejdere hos 2 Sisters om standar-
derne inden for virksomheden .
 ›››

2 Sisters Food Group’s svar på vores undersøgelse:
Vi er blevet gjort opmærksom på flere alvorlige påstande fra Guardian / ITV i forbindelse med 
uhensigtsmæssige procedurer, fødevaresikkerhed og hygiejneproblemer på to af vores fjerkræforarbejd-
ningsanlæg . Vi tager disse påstande ekstremt alvorligt . Vi har imidlertid ikke fået den tid eller de detaljerede 
beviser til at kunne gennemføre grundige undersøgelser for at fastslå de faktiske omstændigheder, hvilket 
gør det meget vanskeligt at komme med en fyldestgørende og detaljeret reaktion .
Det, vi kan bekræfte, er, at hygiejne og fødevaresikkerhed altid vil have førsteprioritet i virksomheden, og 
de forbliver i centrum . Vi har også succes med at være i en af   de mest kontrollerede og stærkest regulere-
de fødevaresektorer i verden . Vi er underlagt flere og hyppige uanmeldte auditeringer fra FSA, BRC, Red 
Tractor, uafhængige auditorer og vores kunder . Eksempelvis modtog vores anlæg i West Midlands, der er 
under anklage, ni auditeringer (fem uanmeldte) i juli og august alene . Vi er dog aldrig selvtilfredse og forbliver 
fokuserede på løbende at forbedre vores processer og procedurer . Hvis det ved fremlæggelsen af   yderligere 
beviser viser sig, at der er foretaget verificerbare overtrædelser på nogen af   vores anlæg, vil vi til bunds i 
sagen og straks afhjælpe situationen .

Slagtedatoen bliver ændret . Tabte kyllinger samles op fra gulvet og lægges tilbage  

på båndet .
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En medarbejder sagde: ”Jeg har ændret slagtedatoerne 
mange gange, da jeg arbejdede i dette område . Min 
chef bad mig gøre det  . . . Hvis du køber frisk kylling, kan 
det være en ældre kylling” .
En anden medarbejder hævdede, at 2 Sisters’ kvalitets-
kontrolpersonale i West Midlands havde et ’meningsløst 
job’ og kunne føle sig intimideret og underkendt af pro-
duktionscheferne, der behandlede dem som ’fjender’ .
Ved en lejlighed fangede Guardian / ITV-optagelserne 
i august ansatte, der ændrede ’slagtedatoen’ af hund-
redvis af kyllinger til en dag senere på 2 Sisters’ anlæg 
i West Bromwich . Andre arbejdstagere tilføjede, at de 
havde været vidne til, at slagtedatoen var blevet ændret 
med mere en én dag .
Supermarkedsprodukter har typisk en anvendelsesdato 
omkring 10 dage efter, at fuglen er blevet slagtet .
Da snakken faldt på, hvordan kyllinger, der bliver retur-
neret fra supermarkedernes distributionscentre, bliver 
håndteret, fortalte en tredje 2 Sisters’ ansat: ”De vil 
pakke det returnerede kød om, så det bliver en del af 
dagens produktion  . . . Det sendes tilbage på linjen som 
dagens produktion . De blander det med dagens produk-
tion .”
Supermarkeder returnerer kyllinger til leverandørerne af 
forskellige årsager, der kan skyldes fejl i emballage og 
mærkning . At kyllingerne bliver returneret betyder ikke, 
at det er uegnet til at spise . Men hvis ældre kød blandes 
med friskere kød, skal anvendelsesdatoen afspejle alde-
ren af   det ældste kød i partiet .
En fjerde ansat tilføjede: ”Jeg forsøger at få dem til at 
ændre anvendelsesdatoen til den dato, der afspejler den 
ældre slagtedato, men det sker ikke - de blander det .”
Optagelserne viser, at pakker med kyllingestykker, der 
er blevet forarbejdet og pakket til Lidl, bliver genåbnet 
og blandet med andre stykker af kylling . Lårene dukker 
op igen ved enden af   linjen, nu i bakker, hvor mærkaten 
siger, at de kommer fra Tesco’s Willow Farms . Mærka-
ten på pakken siger, at indholdet er ’opdrættet udeluk-
kende til Tesco’ .
Schillings sagde: ”The Willow Farms brand er eksklusivt 
til Tesco, men råmaterialet er det ikke . 2 Sisters Food 
Group opfylder råvarespecifikationerne for Willow Farms 
brandet .”

Potentielle lovovertrædelser
Guardian og ITV har viste de optagelserne med skjult 
kamera til fire af myndighedernes kødinspektører, som 
kun ville udtale sig på betingelse af anonymitet . Alle 
sagde, at de mente, at filmen viste potentielle brud på 
fødevarelovgivningen .
Eksperter i fødevarelovgivningen tilføjede også, at umid-
delbart viste filmen, at selskabet potentielt havde begået 
lovovertrædelser .

Boparan’s forretningsimperium
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Dr . Richard Hyde, en ekspert i fødevarelovgivning fra 
Nottingham University, tilføjede: ”Hvis du placerer en 
sidste anvendelsesdato, der er ukorrekt, er der tale om 
lovbrud . Hvis du markedsfører fødevarer, der ikke har 
de korrekte sporbarhedsoplysninger, er der tale om en 
strafbar handling . Der er en række potentielle lovover-
trædelser her, som myndighederne bliver nødt til se på 
og afgøre, om yderligere handling er påkrævet .”

Ikke objektive ekspertbeviser
2 Sisters Food Group siger, at Elliott og Hyde ikke har 
besøgt 2 Sisters anlæg eller sat sig ind i selskabet for-
retningsgange og politiker, så deres kommentarer ”kan 
på ingen måde være objektive ekspertbeviser, men er 
fuldstændig ubalanceret baseret på forudindtaget selek-
tiv information” .
2 Sisters Food Group er Storbritanniens næststørste 
fødevarevirksomhed målt på omsætning og hævder at 
slagte omkring 6 mio . kyllinger om ugen .

2 Sisters Food Group
2 Sisters Food Group ejes af Ranjit Singh Boparan og 
hans kone, Baljinder Kaur Boparan, og kyllingeaktivite-
terne, som omfatter 12 anlæg i Storbritannien, er en del 
af et fødevareimperium med en omsætning på s3 mia . £ 
(ca . 25 mia . kr .), der ogsp omfatter kalkunproducenten 
Bernard Matthews, restaurantkæderne Harry Ramsden, 
FishWorks og Giraffe samt mærkevare brands som Fox’s 
Biscuits og Goodfella’s pizza .
Boparan familien, der altid har holdt sig ude af medier-
nes søgelys, har ifølge Sunday Times’ liste over Storbri-
tanniens rigeste en formue på 544 mio . £ (ca . 4,5 mia . 
kr .) .

Selskabet tilføjer: ”2 Sisters Food Group sikrer, at alt 
personale er fuldt uddannet indenfor hygiejne- og føde-
varesikkerhedsområdet, og selskabet håndhæver en 
række politikker for at sikre overholdelse af alle regler . 
Selskabet er underlagt regelmæssige auditeringer på 
disse områder, og personalet har en række måder at 
komme frem med deres bekymringer . 2 Sisters Food 
Group har gennemgået optegnelserne fra vores whist-
leblower hotline for Site D (West Bromwich anlægget) 
fra de foregående 12 måneder, og der er ingen klager 
fra nogen af kvalitetssikringspersonalet, der ligner de 
citerede .”

Reaktioner fra supermarkedskæderne
De fem store supermarkedskæder, der får leveret fra 2 
Sisters’ anlæg i West Bromwich, siger alle, at de tager 
kvalitets- og fødevaresikkerhedsstandarder meget alvor-
ligt, og at de undersøger sagen .
En Tesco-talsmand sagde: ”Vi arbejder med højest 
mulige fødevarekvalitet og -sikkerhedsstandarder, og 
udfører vores egne regelmæssige auditeringer hos alle 
vores leverandører for at sikre, at disse standarder opret-
holdes . Derfor sådan tager vi disse påstande ekstremt 
alvorligt og vil gennemføre vores egen grundige under-
søgelse .”
En Lidl-talsmand sagde: ”Lidl UK tager spørgsmålet 
om fødevaresikkerhed ekstremt alvorligt, og som sådan 
foretager vi uafhængige auditeringer for at sikre, at 
vores høje kvalitets- og fødevaresikkerhedsstandarder er 
opfyldt . Derfor er vi meget skuffede over at høre disse 
påstande, og vi vil straks undersøge sagen med leveran-
døren .”

jnl

IFA: Den irske fjerkræsektor har potentia-
le til mere vækst
Fjerkræsektoren i Irland er i en udviklingsfase og i en 
god position til fortsat at vokse, sagde Nigel Renaghan, 
fjerkræformand i Irish Farmers Association (IFA) .
Renaghan fortalte AgriLand, at alle landets vigtigste 
aktører inden for slagtekyllinger-, æg-, kalkun- og ande-
sektoren udvider deres aktiviteter . Han mener, at der er 
masser af muligheder for yderligere vækst .
"Der er mange unge mennesker, der ønsker at sikre 
deres fodfæste i det irske landbrug . De har de færdighe-
der og den træning, som der skal til for at gøre fjerkræ-

produktion til en levedygtig virksomhed, uanset om det 
er på deres familiegård eller på land, der er erhvervet til 
dette specifikke formål" sagde Renaghan og tilføjede, at 
en regeringsbeslutning om at lette videreudviklingen af 
fjerkræbranchen sammen med den ’rigtige iværksætter-
indsats’ ville gøre det muligt for Irland at nå sit potentiale 
indenfor fjerkræbranchen .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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BRASILIEN OG USA KONKURRERER OM DET  
MEXICANSKE MARKED FOR KYLLINGER

Af By Benjamin Ruiz, WattAgNet .com

Brasilien havde ikke tidligere 
importeret en stor andel mexi-
cansk kylling, men det ser ud til at 
ændre sig.

Mexico er midt i handelsforhandlinger med andre lan-
de: Mens Mexico gennemgår den nordamerikanske 
frihandelsaftale (NAFTA) med USA og Canada, har 
Mexico også indledt forhandlinger med Brasilien om den 
bilaterale økonomiske komplementeringsaftale (ACE) . 
Forsyningssikkerhed er et af fokusområderne, og det 
omfatter naturligvis landbrugsprodukter .

Mexicansk import af kylling
Ifølge data fra USDA’s Foreign Agricultural 
Service (FAS) tegner Mexico sig for ca . 20 % 

af den amerikanske kyllingeeksport (18,7 % år-til-dato i 
2017) . Hong Kong følger med 9,7 % og Cuba med 6 % .
På den anden side tegner det mexicanske marked ifølge 
data fra den brasilianske sammenslutning af animalske 
proteiner (ABPA) kun for 2,26 % af Brasiliens eksport i 
2016, selv om alt tyder på, at det vil være højere i 2017 .
Det er værd at nævne, at USA i almindelighed konkurre-
rer lidt på de traditionelle brasilianske eksportmarkeder 
som Saudi-Arabien, og omvendt konkurrerer Brasilien 
kun lidt på traditionelle amerikanske eksportmarkeder 
for kyllinger, såsom Mexico .
Måske er en af   de interessante forskelle mellem de to 
lande, at 94,5 % af amerikansk eksport er i forskellige 
kyllingeparteringer og kun 2 % i hele fugle, mens Bra-
silien eksporterer 59,2 % i parteringer og 36,6 % i hele 
fugle ifølge data fra The Global Trade Atlas .

Fjerkræ har høj prioritet for Brasilien
I sidste uge udtalte Brasiliens landbrugsmini-
ster, Blairo Maggi, ved det internationale 

fjerkræ- og svineshow (SIAVS) i São 
Paulo sig meget klart om fjerkræ: ”Vi 
er meget interesserede i at åbne det 
mexicanske marked . Efter valget af 
Trump har jeg to gange haft møde 
med Mexicos landbrugsminister . Land-

bruget skal overvejes i forhandlingerne med Mexico, for 
det er den bedste forretning for vores land .”
På den anden side tilføjede Odilson Riveiro, sekretær for 
internationale forbindelser i Brasiliens Landbrugsministe-

rium, at ”med Mexico er vi for øjeblikket i genforhandling 
af ACE 53 (økonomisk komplementeringsaftale), der 
indeholder en liste over Brasiliens vigtigste landbrugs-
produkter til eksport til Mexico” . I disse forhandlinger er 
Brasiliens forventninger til fjerkræproduktionen endnu 
ikke nået .
Men ”fjerkrækød har høj prioritet ved genforhandling af 
ACE 53”, understregede Riveiro .

USA har ikke en plan B
Jim Sumner, præsident for USA Poultry 
& Egg Export Council (USAPEEC) og IPC 

talte under sin præsentation på SIAVS 
om hans bekymring over præsident 
Donald Trump og hans politik, selv om 
han mener, at forholdet til Mexico ikke 
vil ændre sig med hensyn til NAFTA . 
Faktisk sagde han, at aftalen er en af   

hans prioriteter . ”Vores to landbrugsministre har et godt 
forhold . Jeg tror,   at vores mexicanske venner har indset, 
at vi ikke skal have en handelskrig .”
Men når man bliver spurgt, om USA har en plan B, hvis 
NAFTA blev opsagt, sagde han: ”Jeg håber, at plan A 
fortsætter med at virke . Det har været et godt marked 
for os ”, hvilket er noget af en indikation på, at der ikke 
er nogen anden plan . ”Det er et midlertidigt problem, 
meget af dette på grund af manglende præcision af 
medierne, og noget, der skyldes præsident Donald 
Trump, som først siger noget, der tiltrækker alles 
opmærksomhed, og så trækker det tilbage igen” sagde 
han .

Brasilien og USA på banen
Sumner er opmærksom på, at Mexico helt frit kan købe 
kylling hvor som helst, men ligesom han tror mange på, 
at den geografiske nærhed betyder noget . ”Det er svært 
for Mexico at nå frem til en bedre økonomisk aftale med 
andre lande end med USA .”
Men hvad angår fjerkræprodukter, er der visse produk-
ter, som Brasilien eksporterer mere effektivt end USA . 
Sumner nævner for eksempel, at USA ikke eksporterer 
kyllingevinger, ”fordi vi ikke kan producere nok til vores 
egne behov, vi importerer dem endda fra Chile .” USA 
eksporterer heller ikke hele fugle og meget lidt brystkød, 
”så der kan være visse nicher, hvor Brasilien, Chile eller 
Argentina bedre kan levere” .
USAPEECs præsident mener, at ”USA fortsat vil være 
Mexicos største leverandør af kyllingekød og mekanisk 



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2017  ·  45

Nestle forpligter sig til højere vel-
færdsnormer for slagtekyllinger
Nestle USA har forpligtet sig til højere velfærdsnormer 
for slagtekyllinger inden 2024 .
Virksomheden siger, at den ville stræbe efter at købe 
alle de slagtekyllinger, der blev brugt som ingredienser til 
sin amerikanske fødevareportefølje, fra producenter, der 
opfylder en højere standard for dyrevelfærd, som bygger 
på deres globale engagement i dyrevelfærden .
Nestle USA siger, at selskabet ville samarbejde med 
deres amerikanske leverandører om:
• Overgang til kyllingeafstamninger, som har forbedre-

de resultater for dyrevelfærd, herunder langsommere 
vækst og bedre bensundhed, og som er godkendt af 
Global Animal Partnership (GAP)

• Reduceret belægning til højst 6 lbs/ft2 (ca . 30,2 kg/
m2)

• Forbedring af det miljø, hvor kyllingekyllinger produ-
ceres, så det kommer i tråd med den nye GAP-stan-
dard, herunder adgang til naturligt lys, forbedret 
strøelse og berigede omgivelser for at give udtryk for 
naturlig adfærd

• At slagtekyllinger slagtes på en måde, der ikke bruger 
elektrisk bedøvelse men i stedet bruger et trinstyret 
atmosfæresystem, der giver en irreversibel bedøvelse

• At sikre efterlevelse af disse standarder gennem 
tredjepartsauditeringer og rapporter om fremskridt .

Paul Grimwood, bestyrelsesformand og adm . direktør 

i Nestle USA, siger: "Vi ønsker at bidrage til at skabe 
positive forandringer på alle niveauer i vores forsynings-
kæde - fra vores direkte leverandører helt tilbage til 
farmene .”
"Vi har allerede lovet, at i 2020 vil alle de æg, vi bruger 
som ingredienser til vores fødevareprodukter i USA, 
komme fra ’cage-free’ høner . I dag tager vi det næste 
skridt i den rejse for at hjælpe med at skubbe til højere 
velfærdsnormer for slagtekyllinger ."
Virksomheden siger, at overgangen var en kompleks 
proces, og at den vil blive opnået på en bæredygtig og 
omkostningseffektiv måde, tæt på kyllingeleverandører 
og andre i fødevaresektoren, såvel som farmere, ngo'er 
og kunder .
Meddelelsen blev hilst velkommen af USA's Humane 
Society, der siger, at den kendsgerning, at verdens stør-
ste fødevarevirksomhed går foran i bedre behandling af 
dyrene, viser de kulturelle og adfærdsmæssige ændrin-
ger, der foregår i samfundet .
World Animal Protection lykønskede Nestle med deres 
beslutning . Dr . Martin Cooke, internationalt chef for 
corporate engagement, sagde, at han så frem til at følge 
virksomhedens fremskridt, når de implementerer ’disse 
transformative ændringer for kyllingerne i deres forsy-
ningskæde’ .

Poultry World / jnl
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udbenet kød (MDM) . Jeg tror ikke, det 
vil ændre sig overhovedet .”
På den anden side kommenterede 
Francisco Turra, præsident for 
ABPA, i SIAVS, at ”USA’s trusler om 
at forlade NAFTA har bragt os tættere 

på Mexico, hvilket tidligere var umuligt . Som reaktion på 
frygten begyndte vi at eksportere kylling .”
Med andre lande som Rusland har Brasilien fået mar-
kedsadgang ”på den mest ydmyge og trofaste måde .” 
Han sagde også, at ”med hensyn til aftalen med Mexico, 

er vi i et meget heldigt øjeblik med muligheder for at ska-
be det .” Ting ændrer sig, og det gør situationen også .
”Brasilien har ændret sig . Vi er meget mere åbne og 
meget interesseret i at indgå nye handelsaftaler, med 
EU, Canada og Mexico . Der er en stor appetit på at 
forhandle, og det er ikke kun Brasilien, det er resten af   
Mercosur, sagde ambassadør Roberto Jaguaribe, præsi-
dent for APEX, Brasiliens eksportfremmende agentur .

jnl
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RAPPORT FRA IEC-MØDET I BRÜGGE  
11.-14. SEPTEMBER 2017

Ved IEC’s Global Leadership Conference i Brügge 
i Belgien i dagene 11. til 14. september var der 416 
deltagere fra 40 lande.

Formanden Ben Dellaert bød 
velkommen, og han fortalte, at antal 
medlemmer i IEC er fordoblet i løbet af 
de sidste 10 år .

Peter Freedman fra The Consumer 
Goods Forum fortalte om tendenser 
i forbrugerleddet og den rolle, som 
bæredygtighed spiller .
Han fortalte, at de vigtigste segmenter 
blandt forbrugerne nu er ’Millenials’ og 
’Generation Z’, der tilsammen udgør 

4,2 mia . mennesker, og en stor del af disse handler hos 
virksomheder, der gør noget godt for verden .

Antal personer i de forskellige generationer .

Procent i de forskellige generationer, der aktivt vælger at hand-

le hos virksomheder, der gør noget godt for verden .

Det der er vigtigst for forbrugerne er pris, smag og con-
venience .
 – 71 % bekymrer sig om de langsigtede sundhedsef-

fekter af ingredienser
 – 67 % vil vide alt, hvad der er i fødevarerne
 – 61 % mener, at færre ingredienser = sundere
 – 68 % vil betale mere for en vare uden uønskede 

ingredienser .
Disse 4 ting slår igennem, når forbrugerne handler ind .

Vækstrater i forskellige ’bæredygtige’ produkter .

Bæredygtighed, gennemsigtighed, autenticitet betyder 
rigtigt meget, og inden for den sociale ansvarlighed er 
meget vigtig, og her drejer det sig bl .a . om: arbejdsta-
gerrettigheder tilbageholdelse af pas, lønniveau, fri kost 
og logi, slave- og børnearbejde .
Fældning af skov til produktion af bl .a . palmeolie, soja, 
pulp og oksekød er også vigtig for The Consumer Goods 
Forum, også for at skabe gennemsigtighed i produk-
tionen, og i 2020 er målet for The Consumer Goods 
Forum, at der ikke er nogen netto skovfældning
De store e-handelsplatforme – Alibaba og Amazon - er 
nu også offline, for de har fysiske butikker .
Mange forbrugere ved ikke, hvor fødevarerne kommer 
fra, i Storbritannien vidste ca . 50 % af bacon kom fra 
grise, og under 50 % vidste, at smør kommer fra køer .
Der er stigende konkurrence i detailhandelen, og flere 
af de store e-handelsplatforme har bevæget sig ind på 
dagligvaremarkedet, og flere vil følge efter .
Forbrugerne (og ansatte og investorer) ønsker at virk-
somhederne skal tilbyde sundere, mere bæredygtige og 
mere autentiske produkter og serviceydelser – og med 
større gennemsigtighed .
Mange-til mange - såvel som en-til-en - samarbejder er 
vigtige for at fremme processen og engagere eksterne 
interessenter i denne ’revolution’ . 
 ›››



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2017  ·  47

Aidan Leeks havde et indlæg om 
insekter som foder til æglæggende 
høner .
Han fortalte, at 2 mia . mennesker spi-
ser insekter regelmæssigt, og nu bliver 
insekter produceret i industriel skala . 

I modsætning til EU har man i Canada kunnet bruge 
insekter til slagtekyllinger siden 2016, og i USA er der 
ingen føderal lovgivning, men love på delstatsniveau .
I Asien og Afrika er insekter allerede i den humane føde-
kæde og derfor accepteret til dyrefoder .

Den forventede markedsudvikling for spiselige insekter .

Den store udfordring er kendskab til insektproduktion, 
fordi dyrlæger og andre intet kenskab har til produktion 
af insekter .
Insekter har potentialet til at omdanne affaldsprodukter, 
som husholdnings- og slagteriaffald samt husdyrgød-
ning, til proteinfoder til især fisk, men måske også til 
fjerkræ og svin . 
I forsøg i Sydøstasien med sort soldaterflue (Hermetia 
Illucens) kan 25 tons affald blive til 6 tons levende flue-
laver, hvorfra der kan udvindes 300 kg insektolie og 1 
tons proteinmel, samt 7 tons gødning .

Affald bliver til brugbare produkter .  

Under produktionen af insekt-
laver akkumuleres mineraler, 
herunder tungmetaller, fra 
vækstmediet i insektlarverne, 
hvilket er problematisk .
Insektmel vil delvis kunne 
erstatte sojamel og måske også fiskemel .
Reglerne for brugen af insektmel i EU forventes at blive 
ændret tidligst efter 2020, men der er ingen regler for 
brugen af levende larver, og insektolie bruges allerede i 
EU .
Insekter har mere potentiale som pet- og fiskefoder end 
som foder til fjerkræ .

Ian Rubinoff, Hy-Line International 
fortalte om lys til æglæggere .
Kyllinger optager lys både gennem 
øjnene og gennem deres hjerne, og 
det kan man bruge til at finde ud af 
hvilket lys, der virker bedst .

Lux-værdien kan ændrer sig meget over korte afstande .
Han anbefaler koldt lys (> 4000 K) til hønniker og varmt 
lys (< 3000 K) til høner .
Han anbefaler også en jævn fordeling af lys på alle 
niveauer i et etagesystem .

Eric Hübers, der er formand for fjer-
kræproducenterne i Holland, fortalte, 
at fipronil-krisen havde taget alt hans 
tid i de sidste 6 uger .
Det hollandske firma Chickfriend hav-
de en god løsning, men det var et chok 

for producenterne, at det ulovlige middel fipronil indgik i 
deres behandling .
Firmaet brugte avanceret udstyr og brugte kun essen-
tielle olier, der også var godkendt til økologiske besæt-
ninger .
Over 200 farmere hyrede dem, også farmere i Belgien 
og Tyskland brugte dette firma .

Der blev også behandlet i stalde med høner .

I november 2016 kom de første anmeldelser, men myn-
dighederne tog det ikke seriøst og underrettede ikke 
farmerne . ›››
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Fra 2 . juli blev æg fra mange farme holdt tilbage, og 
fordi æggene var stemplet på farmene, var det stadig 
muligt at sælge æg fra farme, som ikke havde brugt 
dette firma .
I midten af august var tabene 33 mio . €, men det er 
fordoblet nu her i begyndelsen af september, og de vil 
vokse yderligere .
Stor mediedækning gav mulighed for at forklare, at far-
merne var uskyldige, men efter en udtalelse fra en myn-
dighedsperson faldt forbruget 36 % .
De fleste farmere fældede hønerne, men de kaldte det 
afgiftning af hønerne, men huset skulle også gøres rent, 
og det er svært eller umuligt, hvis hønerne er i huset, og 
resultaterne f fældningerne har ikke været entydige .
2,5 mio . høner er slået ned, og tallet vil stige, og 4 .0 
mio . høner er begyndt at lægge æg igen, men det er 
usikkert om de vil kommer under grænseværdien på 5 
ppm for både æg, gødning og dyr .
I Belgien er der slået 1,5 mio . høner ned, og de belgiske 
myndigheder betaler kompensation, mens der i Holland 
ikke er nogen statslig støtte til nedslagning af høner i 
denne sag .
Indtil nu har insekticider ikke været en del af det holland-
ske kvalitetsprogram, men det vil det blive fremover – 
måske en positivliste, men man kan vanskeligt beskytte 
sig mod snyd .
Der skal finde nye løsninger på problemerne med blod-
mider .

Farhad Mozafar fra Lohmann Tier-
zucht fortalte om røde blodmider .
Blodmiderne er aktive om natten, og 
ved stort smittetryk kan der opstå 
både fjerpilning og kannibalisme, fordi 
hønerne bliver stressede .

Stort set alle fjerkræsygdomme kan bæres videre af 
blodmider .
Der kan opstå store tab ved store angreb – op til 2,5 € 
(ca . 18,60 kr .) pr høne pr år .
Blodmider kan overleve op til 1 år uden at æde, og de 
udvikler hurtigt resistens mod de kendte bekæmpelses-
midler .

Der er problemer med røde blodmider i hele Europa .

Oliver Sparagano, Coventry Uni-
versity fortalte om arbejdet i COREMI 
projektet, der er et internationalt sam-
arbejde med 300 medlemmer fra 28 
lande, som undersøger mulighederne 
for at bekæmpe og forbygge angreb af 

den røde blodmide . .
Angreb koster ægbranchen mange penge om året, og 
globalt anslås det at koste op til 3,2 mia . € (næsten 24 
mia . kr .) om året .
Der er et par lovende vaccinekandidater undervejs, som 
har vist gode resultater under laboratorieforhold .

Monique Mul fra Wageningen Uni-
versity fortalte om sine erfaringer med 
bekæmpelse af den røde blodmide i 
under praktiske forhold .
Hønerne bliver passive, fordi de ikke 
har energien til at gøre noget .

Effekten af blodmider er meget større end forventet .
Der bruges mange andre ulovlige midler end fipronil for 
at komme problemet til livs .
Blodmider findes i alle led i kæden .
Alt det, man flytter rundt med på farmen, kan være med 
til at sprede brodmider .
Hun opfordrede til at fjerne gødning hver dag, samt at 
man en gang om måneden fjernede støv og indtørret 
gødning .
Hun understregede, at det er meget vigtigt at holde øje 
med, hvor mange mider der er, så man kan begynde 
bekæmpelsem tidligt, og man bør skifte mellem forskel-
lige midler . 
 ›››

Blodmide set oppefra .
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John Bruton, tidligere premierminister 
i Irland, holdt et meget engageret ind-
læg om EU’s fremtid .
Irland er blevet et eksportland, siden 
de kom med i EU i 1973 sammen med 
Storbritannien og Danmark . Det skyl-

des de fælles standarder og regler, der giver folk mere 
frihed .
De essentielle værdier i EU er:
Et system til at lave og ændre regler samt fortolke og 
overholde dem på tværs af EU .
En enkelt domstol til at fortolke reglerne, så man forhin-
drer handelshindringer .
Man kan ikke lave egne regler og samtidig være med i et 
internationalt samarbejde .

Brexit:
Britterne vil måske komme tilbage om 10-15 år, men det 
vil være et andet EU .
EU er en frivillig union, og derfor kan Storbritannien for-
lade EU, og derfor er EU ikke en supermagt .
Storbritannien har besluttet at forlade EU, og derfor vil 
varer blive tjekket, og der skal evt . betales told mm . ved 
grænsen . 

Hvad er de store udfordringer EU står over for?
Man har nok ikke tænkt dybt nok over, hvad der skal 
løses på EU-niveau, og hvad der skal løses af landene 
selv – f .eks . social- og forsvarspolitik .
Et indre marked uden sociale goder hænger ikke sam-
men .
Der skal opbygges enighed om, hvad EU skal gøre frem-
adrettet . 
De europæiske ledere skal gå sammen og tænke mere 
over, hvor EU skal bevæge sig hen .

De fleste penge bruges på de gamle, og de fleste skat-
ter betales af de yngre .
De er ikke sat penge af til de kommende omkostninger 
til pensioner og sygehuse mm .
Mange af immigranterne fra Afrika er de mest entre-
prenante i deres generation, og de kan arbejde og beta-
le skatter i deres nye land .
For godt 150 år siden kom frigivne slaver fra sydstaterne 
i USA kom til nordstaterne, men de fik ikke en god mod-
tagelse, og vi skal ikke gentage deres fejl .
Religiøse overbevisninger er ikke et problem men en 
mulighed .

Kan euroen overleve?
Bankerne i EU har købt alt for mange statsobligationer, 
så de bliver afhænge af hinanden . Der burde være en 
grænse for, hvor mange statsobligationer en bank kan 
købe i sit eget land .

Vil EU forblive at være et område, hvor lov og ret her-
sker:
Man skal kæmpe imod, at en regering vil sætte sig på 
retssystemet, som vi f .eks . ser det i Polen og Ungarn i 
disse år .
EU skal være et område, hvor domstolene træffe juridi-
ske beslutninger, og ikke bare gør som den til enhver tid 
siddende regering ønsker .
EU skal holde fast i de territoriale grænser .
EU skal arbejde tæt sammen med NATO om cybersik-
kerhed .

John Bruton sluttede med at slå fast, at EU skal være 
kendetegnet ved frihed til at arbejde, til at bo i andre 
lande og til at handle frit, samt at EU er ikke en perfekt 
union, men det er det bedste, vi har . ›››

Gallamiddagen blev holdt på Hendrik Pickery Hall .
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Steve Manton fortalte detaljeret om 
International Egg Foundation og Pro-
ject Canaan, hvor de nu har 162 børn, 
og de ældste børn nu er 6 år gamle .
Steman understregede, at støtten fra 
International Egg Foundation gør en 
stor forskel .

De producerer ca . 4 .500 æg om dagen til næsten lige 
så mange børn . De fleste æg fordeles via 30 kirker i 
landet, hvoraf en af dem serverer et måltid for ca . 330 
børn, nogle ned til 2-3 år, 7 dage om ugen, og nogle af 
børnene går 2-3 km om dagen for at få et måltid mad .

Æggekogeren i Project Canaan, der er specialfremstillet af 

Sanovo Technology Group i Odense . Det betyder, at æggene 

kan transporteres længere væk fra projektet, og dermed kan 

flere børn få glæde af dem .

Peter van Horne fra Wageningen 
University fortalte om deres analyser 
af forskellige produktionssystemer .
Han fortalte om den nye rapport om 
omkostningerne i forskellige produkti-
onssystemer (se augustnummeret) .

Deres beregninger viser, at hvis udgangspunktet er tra-

ditionelle bure med 550 cm2 pr høne, så stiger omkost-
ningerne med 6 % ved at gå til berigede bure, med 23 
% ved at gå til skrabeægssystemer, med 40-45 % ved 
at skifte til frilandssystemer og med 140-160 % ved at 
gå til økologiske systemer .
I alternative systemer skal hønnikerne også opdrættes i 
alternative systemer .
Han sagde, at der ikke er nogen fælles definition af 
bæredygtighed, men både hollandske og britiske forske-
re har forsøgt at beregne bæredygtigheden i ægproduk-
tionen udtrykt i CO2-ækvivalenter .

Hollandske beregninger over CO2-belastningen ved ægproduk-

tion i forskellige produktionssystemer .

Britiske beregninger over CO2-belastningen ved ægproduktion 

i forskellige produktionssystemer .

Forskellene i CO2 udslip mellem de forskellige produk-
tionssystemer skyldes især et højere foderforbrug i de 
alternative systemer .
De fleste forbrugere synes, at mere plads er lig med 
bedre dyrevelfærd .
Peter van Horne konkluderede, at hvad der er mest 
bæredygtigt, afhænger helt af, hvordan man vægter de 
forskellige elementer, som indgår i bæredygtigheden i 
dag – miljø, etik og økonomi . 
 ›››

Under gallamiddagen overrakte Sanovo Technology Group her 

repræsenteret ved Michael Strange Midskov og Christian Stadil 

en check på 30 .000 $ til International Egg Foundation ved 

Steve Manton .
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Kevin Lovell gav en opdatering på 
arbejdet i OIE med guidelines for dyre-
velfærd for æglæggende høner .
Der foreligger nu et udkast fra den 
nedsatte arbejdsgruppe, hvor bl .a . han 
sidder .

Det vil ikke være klart til generalforsamlingen i OIE i 
2018, så det vil nok først blive klar til generalforsamlin-
gen i 2020 .
OIE har anerkendt, at resultaterne er vigtigere end hvor-
dan, man kommer derhen .
Det dækker alle produktionssystemer, men ikke avlspy-
ramiden .

Joy Mench fortalte, at dyrevelfærden 
for æglæggende høner bedst sikres 
ved at se på resultaterne, end ved 
ufleksible beskrivelser af plads mm .
Der er kommet et stigende antal stan-
darder – branche, private og offentlige 

mm - gennem de senere år .
De fleste standarder er baseret på krav til f .eks . plads, 
siddepinde etc . (ressource-based), og det gør dem nemt 
at lave om til love .
Men hvad, de er baseret på, er usikkert, og det et sjæl-
dent på videnskab .
Det er meget ufleksibelt og svært at ændre .
Resultatbaseret (outcome-based) er en ny måde, hvor 
resultatet tæller mere end hvordan, man er kommet 
derhen,
OIE’s guideline vil være resultatorienteret .
Joy Mench sluttede med at sige, at hønerene helst ikke 
skal hånderes ved en audit, for det stresser dem .

Laurence Bonafos fra EU-kommissionen fortalte om 
tendenser I den europæiske ægproduktion .

EU er den næststørste ægproducent 
efter Kina, og 75 % af produktionen er 
i 7 medlemsstater .
I EU har de enkelte farme en moderat 
størrelse .
Den alternative produktion stiger .

Laurence Bonafos sagde, at ændringer i produktionen 
på nogle få procent kan have stor indflydelse på priser-
ne, men priserne har været stigende i den sidste måned 
- + 8,3 % - hvilket jo nok skyldes fipronil-krisen .

Hans-Wilhelm Windhorst fortalte 
om ændringerne i den amerikanske 
ægproduktion og om globaliseringen 
af fjerkræproduktionen .
Nu har USA ca . 320 mio . æglæggere, 
hvilket er en stigning på 10 mio . i løbet 
af 2-3 år .

De byggede nye stalde uden at lukke de gamle, og det 
gav en overproduktion og lave priser .
Konsolideringen i den amerikanske ægbranche vil går 
hurtigere nu, fordi de store kan lave aftaler med de store 
kæder, og dermed få råd til at bygge nyt, mens de min-
dre ikke kan .
Der er stor forskel på ’cage-free’ i USA, for der er ingen 
nationale regler .
De nye regler i Californien – 930 cm2 pr høne - vil være 
gældende for alle æg og ikke kun for konsumæg .
Kyllingekød har med 130 % haft den største vækst, men 
æg voksede også med 70 % .
Ægproduktionen er vokset mest i Asien og mindre i 
Europa og Nordamerika .
Innovationer vil komme fra Europa og Nordamerika, fordi 
avls- og inventarfirmaerne har hjemme her . 

Produktionen af æg og fjerkrækød i 1994 og i 2014 .

Ægproduktionen i EU, hvor de 7 største lande står for 75 % af 

produktionen . � ›››
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Udviklingen af produktionen af æg og fjerkrækød fra 1994 til 2014 .

Fordelingen af produktionen af æg på kontinenter i 1994, 2004 og 2014 .
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Tia Rains fra Egg Nutrition Center 
fortalte om ny forskning indenfor 
æg og ernæring, der tager verden 
med storm . Nye resultater skal være 
troværdige . Store og tunge videnska-
belige rapporter skal koges ned til 
meningsfulde budskaber .

Mange vil ind på markedet for protein – også planteba-
serede produkter . Nye forskningsresultater viser, at æg 
på salater giver 7 x bedre optagelse af vitamin E, og at 
æg øger de kognitive egenskaber hos ældre .

Fordelingen af produktionen af fjerkrækød på kontinenter i 1994, 2004 og 2014 .

Tilstrækkelig ernæring i de første 1 .000 dage af et menneskes 

liv har betydning hele livet .

Den forventede udvikling i ægproduktionen fra 2014 til 2030 fordelt på kontinenter .

� ›››
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En tilstrækkelig ernæring i de første 1 .000 dage af et 
menneskes liv har betydning hele livet, både på vækst, 
den kognitive udvikling, sygdom, fedme, og død .
Tia Reins skuttede med at sige, at der ikke er enighed 
om, hvad der er en bæredygtig diæt, så her kan vi ikke 
melde noget ud endnu .

Fabien De Meester fra DMF gav sit 
bud på fremtiden indenfor ægproduk-
ter .
Han arbejder med andre ting ved æg 
end ernæring, bl .a . ovo-lipider og 
ovo-peptider der findes i membranerne 

i ægget, og det kan f .eks . bruges til biofilm til emballage .
Han indlæg var på et meget højt videnskabeligt niveau, 
som kun få forstod fuldt ud, men han kom også ind på 
bioaktive stoffer der kan produceres og udvindes fra æg 
og så bruges til f .eks . naturligt antibiotika, insekticider, 
profylaktiske peptider og lipider .

Tom Borowiecki havde det afslutten-
de indlæg om teknologiens muligheder 
I fremtiden .
Han opfordrede kraftigt til, at man 
altid spørger, hvad værdien er af ny 
teknologi, og så viste han nogle af de 

muligheder man allerede i dag kan bruge den nyeste 
teknologi til, også ude på primærbedrifterne .
 

Generalforsamling i IEC

Efter de faglige indlæg var der generalforsamling i IEC, 
og her blev Tim Lambert fra Egg Farmers of Canada 
udpeget som ny formand for de næste 2 år . Suresh 
Rayudu Chitturi fra Srinivasa Hatcheries Ltd i Indien 
blev udpeget til ny næstformand, og Juan Felipe Mon-
toya fra Incubadora Santander (Kikes) i Colombia blev 
udpeget til nyt bestyrelsesmedlem .

jnl

Afrikas kamp imod fugleinfluenza fortsætter
Højpatogen fugleinfluenzavirus (HPAI) er blevet fundet 
hos fjerkræ i Sydafrika, Nigeria, Taiwan og Italien i løbet 
af den første uge i september, og der har været en 
bekræftet ny sag hos en patient i Kina .
Sydafrikas fjerkræ- og strudsesektorer fortsætter deres 
kamp mod H5N8-varianten af HPAI-virussen . Base-
ret på officielle rapporter til OIE er det samlede antal 
bekræftede udbrud hos fjerkræ og andre fugle siden juni 
steget til 43 .
I løbet af den sidste uge har sygdommen ramt fem fjer-
kræflokke, herunder to kommercielle strudsefarme i det 
vestlige Cape-provinsen, to farme på omkring 50 .000 
fugle hver i Cape Town og North West Province, og en 
baggårdsflok i Mpumalanga .
I alt er 72 fugle af andre typer også bukket under for 
sygdommen i Johannesburg, Cape Town og Gauteng 
provinsen .

Efter et længere fravær er H5N8 HPAI vendt tilbage til 
Nigeria, hvor det blev opdaget i begyndelsen af august 
i en flok på omkring 100 .000 burhøner på Abeokuta i 
Ogun staten, der grænser op med Benin . Ifølge den offi-
cielle rapport til OIE er infektionskilden ukendt, men dår-
lig biosikkerhed i landbruget anses for at have spillet en 
rolle . Der var to tidligere relaterede udbrud rapporteret 
af det nigerianske dyresundhedsagentur . De var i Kano 
staten i november sidste år .
Der har ikke været nye udbrud af HPAI i Egypten siden 
midten af april, baseret på rapporter til OIE fra ministe-
riet for landbrug og jordbrug . Mens sygdomssituationen 
i landet er beskrevet som ’stabil’ i stedet for ’løst’ . I 
ministeriets seneste rapport hedder det, at mere end 
542 .000 fjerkræ i umiddelbar nærhed af tidligere udbrud 
er blevet vaccineret mod sygdommen .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Velfærdsstandarder for slagtekyllinger 
tager fat på forbrugernes misforståelser
National Chicken Council (NCC) ønsker, at forbrugerne 
skal kende fire vigtige fakta om, hvordan kyllingen, som 
de spiser, produceres .
Den 6 . september offentliggjorde NCC, der har hoved-
kontor i Washington, nogle nationale branchestandarder, 
som de kalder ’Kyllingegarantier’ . I en pressemeddelelse 
hedder det, at løftene blev givet for at bekæmpe forbru-
gernes misforståelser om, hvordan slagtekyllinger bliver 
produceret .
De fire løfter er:
1 . Ikke produceret i bure: Hovedparten af slagtekyllin-

ger produceret i USA har fri adgang til mad og vand . 
En ny forbrugerundersøgelse viste, at 70 % af de 
amerikanske forbrugere tror, at slagtekyllinger produ-
ceres i bure .

2 . Fri for tilsatte hormoner og steroider: Brugen af hor-
moner og steroider hos fjerkræ er forbudt i henhold 
til amerikansk lov, der går tilbage til 1950'erne . Den 
samme forbrugerundersøgelse viste, at 76 % af for-
brugerne tror, at hormoner og steroider findes i det 
meste kyllingekød .

3 . Tilses af autoriserede dyrlæger: Uddannede dyrlæ-
ger, der har pligt til at beskytte dyrenes sundhed og 
velfærd, fører tilsyn med produktionen af alle slagte-
kyllinger .

4 . Produceret af farmere, der er uddannet i dyrevelfærd: 
Fjerkræproducenterne er uddannet i at håndtere og 
tage vare på kyllinger for at give dem et sundt liv med 
lavt stress . Hvis farmerne eller deres ansatte slår 
dyrene ihjel, vil de blive udsat for disciplinære hand-
linger, herunder opsigelse af kontrakten og retsfor-
følgning .

NCC udgiver kyllingegarantierne på en forbrugerrettet 
hjemmeside som led i deres større Chicken Check-in 
program . Hjemmesiden indeholder infographics om de 
fire principper samt en video, der illustrerer begreberne, 
og links til mange artikler, der yderligere forklarer, hvor-
dan slagtekyllinger produceres .
I en mail sagde NCC-talsmanden Tom Super, at organi-
sationen arbejder sammen med deres kolleger i detail- 
og fødevareindustrien for at sprede budskabet om 
garantierne . NCC planlægger også mediekampagner og 

vil lægge stor vægt på de sociale medier for at komme 
i direkte kontakt med forbrugerne . NCC planlægger at 
bruge deres nye digitale indhold og sociale medier til at 
promovere garantierne sammen med infographics, bille-
der og videoer, der skal deles på sociale medier .
I en redegørelse sagde Dr . Ashley Peterson, NCCs 
senior vicepræsident for videnskabelige og lovgivnings-
mæssige anliggender, at programmet er motiveret af 
forekomsten af fejlagtige overbevisninger blandt de 
fleste forbrugere - hvoraf nogle er inspireret af ’negativ 
mærkning’, der f .eks . slår på, ingen konserveringsmid-
ler, ingen hormoner, ingen tilsætningsstoffer, ingen anti-
biotika osv ., er anvendt i produktionen af kyllingen .
"Kyllinggarantierne er et simpelt sæt af basale vel-
færdsstandarder, som folk kan forvente og forstå, når 
de køber og spiser kylling" sagde Peterson . "Vi støtter 
forbrugernes frie valg af kød, men tallene viser tydeligt, 
at forbrugerne kan blive forvirrede med så mange mulig-
heder .”
"Vi mener, at ved at give forbrugere fakta om kyllinge-
produktionen kan deres valg blive lettere . Uanset hvilken 
kylling de vælger at købe og servere for deres familier, 
kan de være sikre på, at deres kylling var haft et ordent-
ligt liv ."

WattAgNet .com / jnl

En anden italiensk kalkunflok falder  
for HPAI
Den seneste som er blevet inficeret i den nuværende 
kamp mod H5N8 HPAI i Italien er en flok på omkring 
23 .000 slagtekalkuner i Cremona-provinsen i regionen 
Lombardiet, ifølge Sundhedsministeriets rapport til OIE .
De italienske sundhedsmyndigheder og forskningsorga-
nisation for dyresundhed og fødevaresikkerhed (IZSVe) 
rapporterer, at nogle af de 107-dages gamle kalkuner 
i et fjerkræhus på farmen, havde vist milde nervøse og 
respiratoriske symptomer, og dødeligheden var steget 
en smule . Dette medfører, at antallet af HPAI-udbrud i 
Italien her i starten af september er på 36 indtil videre i 
år .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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150 ÅR GREGOR MENDEL  
– FRA AT TÆLLE ÆRTER TIL GENREDIGERING

Af Professor Dr . Dr . h .c . Gottfried Brem 

udgivet i Lohmann Information 01/2017

Forord
Den foreliggende artikel er baseret på 
det indledende foredrag af forfatteren 

”150 Jahre Mendel’sche Regeln: Vom Erbsenzählen zum 
Gen-Editieren” ved det fælles symposium for det østrig-
ske videnskabsakademi og Gregor-Mendel-Society, der 
blev afholdt i Wien marts 2016 . Artiklen fokuserer på 
Mendels videnskabelige arbejde, med særlig henvisning 
til de sociale og videnskabelige forhold i hans tid .

Abstrakt
Genetik og genomik har vist uventede fremskridt i de 
sidste årtier . Deres betydning har spredt sig fra de tra-
ditionelle interesseområder, dyrkning af planter og dyr til 
alle områder inden for biovidenskab, medicinsk diagno-
stik og remedier, fødevare- og foderteknologi, brænd-
stofproduktion mv . 150-året for offentliggørelsen af   
’Mendels love’ er en mulighed for at mindes den histo-
riske ramme for de epokegørende fund om arvens art . 
Mendels karriere begyndte under yderst ugunstige for-
hold . Født som en fattig landmandssøn måtte han tilmel-
de sig som præst for at kunne få en bedre uddannelse . 

Hans kendte krydsningseksperimenter blev gennemført 
i hans fritid efter alle rutinemæssige forpligtelser som 
lærer, munk og endelig som leder af hans kloster . Base-
ret på observationer og statistisk analyse af store foræd-
lingsforsøg udviklede Mendel teorien om arv, herunder 
dominerende og recessive effekter . Hans teori blev ikke 
enstemmigt accepteret af datidige forskere, men Mendel 
viste ingen ambitioner om at forsvare den offentligt . Han 
var overbevist om, at hans arbejde ville blive anerkendt 
i rette tid, da han sagde ’meine Zeit wird kommen - min 
tid kommer’ . Gyldigheden af   Mendels teori blev bekræf-
tet af eksperimenter af de Vries, Correns og brødrene 
Tschermak-Seysenegg omkring 30 år senere . Igennem 
en generation senere opdagede genetikere, at Mendels 
love ikke blot forklarede kvalitative genetiske effekter 
(dvs . enkelte gener) effekter, men udgør grundlaget for 
kvantitativ genetik . For at værdsætte Mendels videnska-
belige epokegørende arbejde bør vi huske de ugunstige 
arbejdsforhold i disse tider . Ikke alene manglede han 
teknisk support, endnu flere problemer opstod på grund 
af kirkens negative holdning til ny indsigt i videnskaben . 
Det er interessant at bemærke, at vigtige videnskabelige 
opfindelser er lavet af andre videnskabsmænd med en 
kirkelig baggrund (Galilei, Copernicus, Keppler, Lamarck 
og Darwin) på trods af den kristne kirkes konservative 

Medlemmer af det kejserlige Videnskabsakademi i Wien (ca . 1845) . Flere af disse var Mendels lærere .
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ånd . Mendels vellykkede arbejde skyldtes ikke kun hans 
fremragende uddannelse, men også hans særlige karak-
ter, der kombinerede hårdt og omhyggeligt videnska-
beligt arbejde med dyder af den kristne og den antikke 
filosofi .

Uddannelse og første erfaringer
Johann Mendel blev født den 20 . juli 1822 som søn af 
en fattig landmand i den lille landsby Heinzendorf, Sch-
lesien (i dag: Vracne, Polen) . Han blev bemærket som 
en intelligent skoledreng med fremragende karakterer . 
Da hans familie ikke var i stand til at betale for en videre-
gående uddannelse, foreslog skolens rektor, at Johann 
skulle studere teologi og blive munk i et augustinerklo-
ster . Så ville klostret betale for hans studier . Efter denne 
anbefaling blev Mendel optaget i Augustinus St . Thomas 
Abbey i Brünn, Østrig-Ungarn (i dag: Brno i Tjekkiet) i 
1840, og han tog munkenavnet Gregor .
I dette kloster kom Gregor i kontakt med dyre- og 
planteavlsaktiviteter . Klosteret tilhørte ’Hermits of St . 
Augustinus’, en tiggerorden . Fraskrivelsen af ejendom 
var et grundlæggende princip i denne orden . Denne livs-
stil adskiller sig fra resten af ordenen, der bor i klosteret 
Neuburg nær Wien, og betragtes som den rige del af 
St . Augustinus ordenen . Ordenens grundlægger var St . 
Augustin af Hippo, en antik by i Nordafrika . Han levede 
fra 354 til 430 og var en af   kirkens fædre i den sene 
antik og tidlige middelalderlige tid . Han var en vigtig filo-
sof med stor indflydelse på den kristne verdens tanker 
i disse dage . Den lange liste over kendte medlemmer 
af Augustinske eremitter omfatter to med enestående 

indflydelse: Martin Luther, som reformerede   den kristne 
kirke i det 16 . århundrede og oversætteren af   Bibelen 
til tysk, og Gregor Mendel som mentor for den moderne 
genetik .
Fire år efter hans optagelse i klosteret St . Thomas blev 
Gregor Mendel ordineret præst og fungerede som lærer . 
Hans abbed, Franz Cyril Napp, anerkendte Gregor 
Mendels videnskabelige kvalitet og sendte ham til Wien 
for videre studier . Her mødte han berømte professorer 
som Doppler (matematik og fysik), Redtenbach (kemi), 
Eduard Fenzl og Franz Unger (botanik), von Ettinghau-
sen og von Baumgartner (fysik) . Alle var medlemmer af 
det kejserlige Videnskabsakademi i Wien (figur 1) . Gre-
gor Mendel blev især påvirket af professorerne i fysik, 
Doppler og Ettinghausen, og professor i botanik, Franz 
Unger . Fra Franz Unger lærte han metoder til krydsning 
og kombination, hvilket gjorde det muligt at undersøge 
forhold mellem grupper . Af denne grund registrerede 
og analyserede Mendel grundigt resultaterne fra hans 
krydsningseksperimenter .
I 1856 dumpede Gregor Mendel i en eksamen, som var 
nødvendig for udnævnelsen som lærer . Det er blevet 
spekuleret, at hans fiasko var forårsaget af en tvist inden 
for Videnskabsakademiet, hvor botanikeren Eduard 
Fenzl ikke anerkendte sin kollega Franz Unger teori om, 
at befrugtning er et resultat af en sammensmeltning af 
mandlige og kvindelige celler . Mendel støttede derimod 
teorien om kombinationen af   mandlige og kvindelige 
celler . Desværre blev Mendel ikke eksamineret af Franz 
Unger, men af   hans fjendtlige kollega Fenzl, og det var 
sandsynligvis årsagen til, at han ikke fik den påtænkte 

Figur 2: Hanekammen form er baseret på kvalitativ genetik (Darwin 1868) .
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akademiske titel . Det var muligvis dette svigt, som sti-
mulerede hans videnskabelige ambition . Tilbage i Brünn 
startede han de berømte forsøg med ærter i klostrets 
have .

Eksperimentelt arbejde og udarbejdelse 
af genetiske regler
Ved hjælp af specialiserede teknikker og kunstig 
befrugtning producerede Mendel omkring 15 .000 
kontrollerede krydsninger af forskellige varianter af 
ærter . Han fulgte omhyggeligt udviklingen af   hybrider-
ne og deres afkom ved hjælp af statistiske metoder . 
På grundlag af krydsningernes fænotypiske fordeling 
udviklede han de såkaldte regler og arvemønstre, selv-
om udtrykket ’nedarvet’ kun fremkom en gang i hans 
publikationer . Mendel fandt, at forældrenes egenskaber 

eller karakteristika overføres uændret og i konstante fre-
kvenser til afkom som arvelige egenskaber . Han konklu-
derede endvidere, at hver enkelt person har to komplette 
sæt arvelige faktorer, en fra hver forælder, og at hvert 
enkelt faktors bidrag var uafhængigt af forældrenes køn . 
De arvelige faktorer bliver ikke udtrykt i alle tilfælde . 
Egenskaber, der optrådte i hybriderne, kaldte han ’domi-
nerende’ egenskaber og dem, der ikke blev udtrykt, 
kaldte han ’recessive’ egenskaber . Han valgte udtrykket 
’recessiv’, altså når faktoren ikke vises, fordi disse egen-
skaber igen vises i uændret mønstre i hybridets afkom . 
Den 8 . februar og 8 . marts 1865 rapporterede Mendel 
sine krydsningsprøver i to sessioner af Naturforeningen i 
Brünn . Et år senere, i 1866, blev hans rapporter offent-
liggjort i bind 4 af ’Verhandlungen des Naturforschen-
den Vereins’, et førende tidsskrift for naturvidenskab på 
det tidspunkt . Mendels såkaldte love førte til en revoluti-
on ikke kun i biologi og landbrugsvidenskab, men også i 
forskellige andre discipliner .
Mendels regler forklarede kvalitative genvirkninger, som 
er baseret på enkelte (major) gener . Metoder til at iden-
tificere Mendelian effekter kan ikke anvendes i kvantita-
tive genetiske egenskaber . Den næste vigtige milepæl i 
genetik var overgangen fra Mendels kvalitative genetik 
til kvantitativ genetik omkring år 1920 . Fisher (1918) og 
Wright (1921) viste, at kvantitative genetiske effekter er 
resultatet af samtidig segregation af gener flere steder . 
Derfor repræsenterer kvantitativ genetik en udvidelse af 
Mendels regler, ikke en medsætning .
I dag, 150 år efter Gregor Mendel, spiller molekylær 
genetik en dominerende rolle indenfor naturvidenska-
ben . Disse nye metoder påvirker ikke kun biologi og 
landbrugsvidenskab . Diagnostiske værktøjer med høj 
præcision er uundværlige til behandling af sygdomme 
hos mennesker og dyr og udvikling af nye medicinske 
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lægemidler . Udviklingen og anvendelsen af   genredige-
ring til udskiftning af enkeltbase nukleotider i levende 
organismer skal nøje observeres og evalueres af forske-
re og samfundet for at sikre, at de vil blive brugt til at 
forbedre sundhed af den menneskelige befolkning .
Gregor Mendel blev valgt til abbed (leder) i hans kloster 
i 1868 . Det betød, at han havde ansvaret for alle for-
pligtelser i den augustinske orden . Ikke desto mindre 
viede han sin fritid til videnskabelige aktiviteter, primært 
til videnskabelige spørgsmål inden for landbrug, mete-
orologi og skovbrug . Han døde den 6 . januar 1884 . 
Hans videnskabelige arbejde blev ikke anerkendt og 
hædret på det tidspunkt . Citatet ’min tid kommer’ går 
tilbage til det tidspunkt, hvor han optrådte som abbed 
i hans kloster . Fortsat udvikling af genetik bekræfter 
betydningen af   hans resultater og viser, at hans 
forudsigelse blev sand .

Den rolle, som kirkelige videnskabsmænd spiller i 
fremskridtene inden for videnskaben
Det tog omkring 30 år, indtil Mendels love blev aner-
kendt . Ingen ved med sikkerhed, om denne forsinkelse 
skyldtes, at Mendel var en munk og ikke medlem af et 
kendt videnskabeligt institut . I modsætning til vores tid, 
hvor religion og naturvidenskab synes at være uforeneli-
ge og langt fra hinanden, var mange vigtige videnskabs-
mænd i fortiden munke eller uddannet på en religiøs 
institution . Vigtige universiteter i Europa blev grundlagt 
af kirker . Universiteterne i Centraleuropa opstod fra det 
middelalderlige kristne uddannelsessystem, der blev 
oprettet af klostre og domkirker i det 6 . århundrede . 
Præster, munke og nonner har opdaget og opfundet 
et stort antal vigtige innovationer . Den officielle krist-
ne kirke var imidlertid ikke altid tilfreds med nogle af 
disse innovatører, som måtte lide for deres kreativitet . 
Den mest kendte historie om en munks opdagelse er, 
at den franciskanske munk Berthold Schwarz fra Frei-
burg, Tyskland, opfandt det ’sorte’ krudt, der blev kaldt 
”Schwarzpulver” efter ham . Præster og munke arbej-
dede på mange emner uden for deres rette destination: 
elektricitet, magnetisme, opfattelse af farver, optik, 
telekommunikation, produktion af papir fra træ . Endnu 
senere udviklede munkene slowmotionfilm og den første 
serieproduktion af vaskemaskiner . Sundhedspleje var 
en fremtrædende aktivitet i klostre, og medicin i mid-
delalderen i Centraleuropa var hovedsagelig i hænderne 
på munke og nonner . Hospitaler blev drevet af klostre i 
den tidlige middelalder, og der var stort set ingen læger 
uden for klostrene . Sygeplejersker og barberkirurger var 
de eneste ’autoriteter’, der overførte akkumuleret viden 
fra generation til generation . Klostrets medicin var over-
vejende baseret på naturopati, hydropati og fytoterapi, 
ved hjælp af vand og medicinske urter . Naturopati har en 
lang tradition i den vestlige medicin, fra abbedj Hildegard 

von Bingen i det 12 . århundrede (1098 - 1179) til præ-
sten Sebastian Kneipp (1821 - 1897), der igen gjorde 
hydroterapi populært .
Moderne naturvidenskab baseret på matematik startede 
med Galileo Galilei (1564 - 1642) . Han var den første, 
der brugte matematik til at studere naturlige begivenhe-
der . Galilei var uddannet i et kloster og havde til hensigt 
at blive optaget i Benediktiner ordenen . Hans far send-
te ham dog til lægeundersøgelser til Pisa, hvor hans 
hovedinteresse ændrede sig fra medicin til matematik . 
Med sit teleskop bekræftede han det heliocentriske bil-
lede af Nikolaus Copernicus’ univers (1473-1543) . Dette 
var imod den herskende teori fra den kristne kirke, som 
stadig troede på universets ptolemaiske teori (verdens-
billede, hvor Jorden er verdens stillestående midtpunkt) . 
Galilei blev retsforfulgt af inkvisitionen, den magtfulde 
institution i den kristne kirke, der prøvede at bekæmpe 
kætteri . Galileis tragedie var, at han stadig var en stærk 
troende på kristendommen, men forsøgte at rette op på 
den fejlagtige opfattelse af universet . Han var overbevist 
om, at guds skabelse kunne forklares fuldstændigt gen-
nem eksperimenter og logisk tænkning . Dette var også 
imod kirkens officielle synspunkt på den tid, at Guds 
værk i naturen aldrig kunne forstås og forklares af men-
neskets begrænsede mentale kapacitet . Indtil Galileis tid 
var kirken under påvirkning af den skolastiske teologi, 
som var blevet udviklet nogle århundreder tidligere af 
Albertus Magnus (1200-1280) og Thomas Aquinas 
(1225-1274) . Denne teologi var stadig baseret på natur-
filosofi og Aristoteles logik . Som grundlægger af de ’før-
kritiske videnskaber’ var Galilei stadig under indflydelse 
af den traditionelle teologi, da han begyndte sine studier, 
og han søgte efter sandheden . Den grundlæggende for-
skel mellem videnskab og religion er, at videnskabsba-
seret indsigt er underlagt forfalskningsprincippet . I hans 
’Logic of Research’ postulerede filosoffen Karl Popper, 
at teorier skal underkastes eksperimentel undersøgelse, 
f .eks . teorien skal kunne afvises . Forfalskningsprincip-
pet er grundlaget for naturvidenskabelige fremskridt og 
succes . Dette er i modsætning til den religionsbaserede 
tilgang, som forsøger at bekræfte en forventet teori .
Ovenstående Nicolaus Copernicus, som studerede teo-
logi i Krakov (Polen), havde ingen problemer med at tro 
på Gud og samtidig acceptere, at solen og ikke jorden er 
centrum for vores univers . Tilsvarende kunne Johannes 
Keppler (1571-1630), som studerede teologi, matematik 
og astronomi ved universitetet i Tübingen i Tyskland, 
kombinere sin tro på gud med det faktum, at planeterne 
bevæger sig rundt om solen i elliptiske kredsløb . I denne 
sammenhæng skal vi også huske Isaak Newton (1642 - 
1726), en af   de mest fremtrædende forskere fra sin tid 
og grundlægger af moderne viden om naturvidenskab, 
som var uddannet i et kristent institut, Trinity College of 
Cambridge . Selvom Newton ikke blev præst, som han 
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havde tænkt sig, forblev han en stærk troende i den 
kristne teologi . Et par områder forblev uændret, hvor 
forskere ikke kunne overvinde kløften mellem videnskab 
og religion . Dette var også tilfældet for genetik og evo-
lutionsteori .
Jean Baptiste Lamarck (1744 - 1829) gik på Jesuit 
Collegiet i Amiens, Frankrig, med den hensigt at blive 
en munk . Tre årtier før Charles Darwin udviklede han en 
evolutionsteori . Ifølge Lamarcks teori var livet begyndt 
ved spontan skabelse og udviklede sig derefter under 
indflydelse af naturlige kræfter målrettet fra enkle til 
mere komplekse former . Han troede også, at brugen 
af   organer ville føre til funktionelle ændringer, der over-
føres fra en generation til den næste . Organer, der 
ikke anvendes, vil krympe . Lamarcks antagelse om, at 
livet ikke var et resultat af guds skabelse, men at livet 
udvikler sig under naturlige drivkræfter, var rystende 
over for den fremherskende teologi . Hans teori om 
arv af miljøvenlige karakteristika blev også kritiseret af 
samtidige forskere . Interessant nok har Lamarcks teori 
fået opbakning fra Trofim Lyssenko (1898 - 1976), den 
mest indflydelsesrige genetiker i Sovjetunionen og andre 
socialistiske lande i første halvdel af det 20 . århund-
rede . Lyssenko var af den opfattelse, at miljømæssigt 
erhvervede karakteristika hos planter ville blive overført 
til næste generation . Lyssenkos teori var i modsætning 
til de grundlæggende fund fra Mendel, Darwin og nuti-
dige genetikere . Derfor var undervisning i deres teorier 
forbudt i Sovjetunionen indtil 1960 . Charles Darwin 
(1809 - 1882) begyndte at studere medicin . Men han 
var ikke tilfreds med denne disciplin og skiftede til teo-
logi - efter henstilling fra sin far, med det formål at blive 
præst i Church of England . Han bestod eksaminerne 
med udmærkelse og modtog sin bachelor grad i 1831 . 
Han fortsatte ikke den kirkelige karriere men fokuse-
rede sit arbejde på entomologi, botanik og geologi . Det 
overses ofte, at Darwin ikke kun studerede vildtlevende 
dyrearter, ligesom de kendte finker på Galapagosøerne, 
men også husdyr . Darwin beskrev i detaljer variationen 
og ekstreme fænotyper hos tamfugle og pattedyr . Arven 
af   nogle anatomiske egenskaber, som for eksempel 
hanekammen (figur 2), følger de mendeliske regler og 
bruges stadig til at demonstrere effekten af   kvalitativ 
genetik . Darwin havde ingen forståelse for genetik og 
kunne ikke forklare, hvordan variationen af   egenskaber 
kunne overføres fra generation til generation . Indsigten 
i disse mekanismer blev først tydeliggjort, da Mendels 
fund blev genovervejet .

Genopdagelse af Mendels love
Opdagelser bliver til tider tragedier, når forskerne indser, 
at deres resultater allerede er blevet anerkendt og udgi-
vet af andre før . Opdagelser kan også laves for tidligt og 
ignoreres eller endda bekæmpes af de samtidige . Dette 

var tilfældet med Mendels arvelighedsregler . Mendels 
resultater var en generation forud for den generelle 
udvikling af naturvidenskaben, og samfundet i hans 
årtier var ikke parat til at anerkende hans epokegøren-
de opdagelse . En generation senere fandt de Vries, 
Correns og brødrene Tschermak-Seysenegg de samme 
resultater som Gregor Mendel . Deres offentliggørelse 
i 1902 bekræftede Mendels regler . Desværre måtte 
forfatterne indse, at de ikke var de første til at opdage 
arvelighedsreglerne .

Mendel og hans etiske sind
Gregor Mendel var en solid, samvittighedsfuld og genial 
naturforsker og ikke en visionær eller en spekulant . En 
visionær ville have spekuleret på de potentielle resultater 
af hans resultater . Alt, hvad han ønskede, var at demon-
strere eksisterende naturlige regler som et resultat af 
skabelsen . I denne forstand forstår vi hans ordsprog: 
’Min tid kommer’, da han indså, at det videnskabelige 
samfund ikke var villigt til at anerkende hans resultater . 
Mendels tænkning var baseret på den kristne antro-
pologi . Han blev dybt påvirket af de kristne dyder: tro, 
kærlighed og håb . Han var også opmærksom på dyder-
ne i den antikke filosofi: visdom, retfærdighed, mod og 
beskedenhed . Han praktiserede denne holdning i sin 
funktion som munk og senere som abbed . Hans kolleger 
skrev, at han altid var venlig og imødekommende overfor 
alle: ’affabilis unicuique . Mendels dybe medfølelse med 
lidende mennesker er også udtrykt i et brev til hans mor: 
”Der er lidt nyt i vores kloster, undtagen toptagelsen af   
to nybegyndere, en fra Brünn og en udlænding fra Bay-
ern .  . . . Men ikke overalt i verden er det så stille og fre-
deligt . Der er udbrudt krig i Italien, blodigere end nogen-
sinde før . Tusindvis har mistet deres liv, og hver øjeblik 
forventer vi nyt om et stort slag,   som forventes i de 
sidste dage i denne måned . Må Gud give en heldig ende 
til vores side . Skrigene sendt til himlen af   tusinder af 
mødre, hvis sønner bliver ofret, skulle blive hørt af Gud .” 
Mendels brev er dateret Brünn den 25 . juni 1859 . Det 
største slag han nævnte, var allerede sket dagen før . Det 
var slaget ved Solferino, Italien, hvor Østrig tabte kon-
geriget Sardenia-Piemont i den 
’sardinske krig’ mod Napoleon . 
Den lille by Castiglione måtte 
huse 8 .000 ofre fra krigen . De 
blev passet af Henry Dunant 
og byens kvinder under mottoet 
’Tutti fratelli’ (vi er alle brødre) . 
Indtryk af disse begivenheder 
var drivkraften bag grundlæg-
gelsen for det internationale 
Røde Kors i Genève, Schweiz,  
i de følgende år .

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl

Henry Dunant, 1828-

1910, grundlægger 

af Røde Kors .
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HVAD BEKYMRER DE AMERIKANSKE  
FORBRUGERE MEST, NÅR DE KØBER KYLLING?

Af Roy Graber and  

Jennifer Keller,  

WATT Global Media

Fødevaresikker-
hed og sygdom er 

øverst på listen over forbrugernes bekymringer.

Ifølge en nylig offentliggjort undersøgelse er fødevare-
sikkerhed er den største bekymring blandt forbrugere af 
kylling . 

Undersøgelsen blev offentliggjort på Chicken Marketing 
Summit, der blev holdt i dagene 16 .-18 . juli i Asheville, 
North Carolina . 

WATT Global Media samarbejdede med ORC Internatio-
nal på vegne af National Chicken Council for at identifi-
cere forbrugertendenser relateret til forbruget af kylling, 
som kan bruges af førende amerikanske fjerkræprodu-
center i deres marketingindsats . Elanco var hovedspon-
sor for undersøgelsen . 

I alt 1 .013 personer blev udspurgt mellem 5 . juni og 8 . 
juni . 

Omkring 42 % af de adspurgte respondenter sagde, at 
de var mest bekymret over fødevaresikkerheden, efter-
fulgt af 40 %, der sagde, at de var mest bekymret over 
sygdomme . Brugen af hormoner og steroider, som ikke 
engang er tilladt i amerikansk kyllingeproduktion, var 
med 33 % den tredje største bekymring, efterfulgt af 
antibiotikabrug med 30 % (figur 1) . 

Forbrugerne blev også bedt om at vurdere andre områ-
der af interesse, herunder forvirrende eller vildledende 
emballage- eller etiketkrav, hvordan kyllinger er avlet for 
at optimere kødproduktionen, hvordan kyllinger indhu-
ses, hvordan kyllinger opdrættes, portionsstørrelser af   
individuelle udskæringer af kylling og tiden det tager at 
opdrætte en kylling . 

Undersøgelsen bad også folk om at vurdere sig selv på 
deres eget vidensniveau om produktionen af slagtekyllin-
ger . 13 % sagde, at de var meget kyndige, 47 % sagde, 
at de var lidt vidende og de resterende 40 % sagde, at 
de slet ikke var vidende (figur 2) . 

Figur 2: De amerikanske forbrugeres opfattelses af deres egen 

viden om produktionen af slagtekyllinger .

jnl

Figur 1: Forbrugernes bekymringer ved køb af kyllingekød . 

Resultaterne er baseret på summen af dem, der har svaret 

’Mest bekymret’ og ’Meget bekymret’ .
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Påvirkninger af støv, formaldehyd og for-
sinket fodring efter klækning
I klækkevinduet udsættes de tidligst klækkede fugle i 
op til 36 timer for rugemiljøet . Afhængig af omstæn-
dighederne kan støv, formaldehyd og manglende foder 
påvirke kyllingerne negativt .
Klækkevinduet for slagtekyllingerne er 24-36 timer . De 
fleste kyllinger tages normalt fra rugemaskinerne sam-
tidig ved ca . 512 timers inkubation . Den periode, hvor 
kyllingerne forbliver i rugemaskinen, varierer mellem de 
enkelte kyllinger . I løbet af denne periode udsættes kyl-
lingerne for forskellige udfordringer som f .eks . støv, høj 
patogenbelastning, formaldehydbehandling samt foder- 
og vandmangel .
Støv stammer fra store støvpartikler, der frigives fra 
rugemaskinerne under tørring, hvilket nedbrydes til fint 
støv . Fint støv består af partikler <10 μm, som kan kom-
me ind i kroppen via lungerne og luftsækkene, hvor det 
kan udfælde i alle dele af kroppen .
Varmeinaktiveret fint støv - som i forsøg blev brugt til at 
efterligne støvpåvirkninger i rugemaskinerne - resulte-
rede i større vækstrater, hvilket tyder på, at støv kunne 
have en stimulerende effekt på immunresponset i kyllin-
ger . Støv er også en vigtig transportmekanisme for pato-
gene mikroorganismer, som bakterier, vira og svampe .
For at reducere spredningen af disse mikroorganismer 
fordampes formaldehyd ofte i rugemaskinerne .
I den nuværende praksis får slagtekyllinger ikke foder 
og vand, før de er fremme på farmen . Denne periode 
med fodermangel resulterer i en lavere kropsvægt ved 
ankomst, lavere organvægt og lavere post-klæknings-
vækst, især for de tidligst udrugede kyllinger . De tidligst 
udrugede kyllinger går længst uden foder og vand og 
udsættes for støv og formaldehyd længst, før de tages 
ud af rugemaskinen . Disse tidlige kyllinger påvirkes 
mest af forholdene i rugemaskinen sammenlignet med 
senere udklækkede kyllinger, denne forskel kan forvær-
res ved at anvende forsinket fodring .
Effekten af prænatal eksponering for støv eller formal-
dehyd, kombineret med tidspunktet for første fodring og 
adgang til vand, blev undersøgt i forhold til udviklingen 
af slagtekyllinger ved klækning og i den første uge af 
kyllingernes liv .
4 eksperimentelle behandlinger (støv, formaldehyd) blev 

anvendt fra 468 til 512 timers inkubation . Efter udklæk-
ning blev alle kyllinger tildelt 1 af 2 foderbehandlinger, 
tidlig fodring eller forsinket fodring, og de blev opdrættet 
i 7 dage .
Kropsvægt og relativ organvægt blev målt; for at måle 
den immunologiske udvikling blev der foretaget en 
mikrobicidal kapacitets test og en monocyt aktivitets 
test . Støv og formaldehyd under udklækningsfasen 
påvirker slagtekyllingens udvikling i rugemaskinen, men 
der kunne ikke påvises nogen effekt i opdrætningsperi-
ode på 7 dage . 

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Ernæringsforskning i æg tager verden 
med storm
Æg blev i 1990'erne set som en værdifuld kilde til pro-
tein, men for nylig har forskning vist, at et regelmæssigt 
forbrug af æg kan reducere risikoen for slagtilfælde og 
hjælpe med den kognitive forståelse hos ældre menne-
sker .
Tia Rains, direktør for Egg Nutrition Center, sagde, at 
den mest spændende udvikling i forskningen var kom-
met tidligere i år . Der blev offentliggjort data omkring 
virkningerne af æg på 6 til 9 måneder gamle ecuador-
ske spædbørn, som fik et æg om dagen i 6 måneder .
Forskningen fandt et fald i underudviklede børn på 47 % 
og et fald på 74 % af de undervægtige .
Resultaterne fremkaldte en mediestorm, især da det 
udkom samtid med starten på FN's årti for ernæring .
Rains sagde, at Egg Nutrition Center også havde foreta-
get forskning på de ernæringsmæssige effekter af æg i 
et pilotstudie på skoler i Uganda, og her fik man lignen-
de resultater . Centret følger nøje med i 5 studier, der 
involverer at give æg til børn . Disse foregår i Zambia, 
Etiopien, Ghana, Bangladesh og Burkino Faso .
"Det er fantastisk at tænke på, at vi for bare 10 år siden 
blev rådet at vente med at servere æg til barnet var 2 år 
på grund af fødevareallergier, og nu finder vi alle disse 
fordele hos 6, 9 og 12 måneders spædbørn ."

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Storbritanniens Food Standards Agency 
ændrer Campylobacter-undersøgelse
Storbritanniens Food Standards Agency (FSA) ændrer 
deres Campylobacter-undersøgelse i detailhandelen af 
ferske kyllinger, som er produceret i Storbritannien .
Efter diskussioner med branchen om et FSA-initiativ 
har Storbritanniens ni største detailkæder accepteret at 
offentliggøre deres egne Campylobacter-resultater på 
deres forbrugerhjemmesider . De stikprøver og analyser, 
som supermarkedskæderne udfører, vil være i over-
ensstemmelse med protokoller, der er fastlagt af FSA, 
hvilket også sikrer, at deres offentliggjorte resultater er 
sammenlignelige .
Desuden har FSA adgang til rådata fra hver supermar-
kedskæde for at verificere prøverne og for at kunne 
bestemme et branchegennemsnit, og FSA forbeholder 
sig retten til offentligt at kommentere resultaterne . Hver 
supermarkedskæde har forpligtet sig skriftligt til at følge 
protokollen .
Som følge af denne aftale vil de ni store supermarkeds-
kæder nu ikke blive medtaget i FSAs årlige undersøgel-
se, men forbrugerne vil kunne følge supermarkedskæ-
dernes fortsatte engagement i en reduktion af forekom-
sten af Campylobacter .
I lyset af de betydelige fremskridt, som de store super-
markedskæder og producenter har gjort for at indføre 
foranstaltninger til reduktion af Campylobacter-niveauer-
ne i deres kyllinger, skal FSA's strategi nu fokuseres på 
mindre virksomheder, hvor FSA mener, at der kan ske 
yderligere forbedringer .
Det øgede fokus på disse leverandører vil gøre det 
muligt for de større supermarkedskæder at udbrede 
deres fremskridt til hele forsyningskæden . Fokusset for 
det fjerde år af detailundersøgelsen vil derfor være på 
mindre detailkæder, uafhængige forhandlere og mar-

kedsboder, da disse sandsynligvis vil blive forsynet af 
mindre forarbejdningsvirksomheder .
FSA vil begynde at opmuntre og samarbejde med min-
dre forarbejdningsvirksomheder, som generelt ikke har 
gjort det samme for at forbedre deres forarbejdnings-
linjer som de større kæder . Selv om disse virksomheder 
tegner sig for en mindre andel af markedet, leverer man-
ge produkter til catering og lokale supermarkeder .
FSA siger, at de fortsat er forpligtet til at reducere 
niveauerne af Campylobacter på alle kyllinger pro-
duceret i Storbritannien, og de vil overvåge de større 
supermarkedskæders resultater meget tæt for at sikre, 
at der stadig tages skridt for at reducere forekomsten af 
Campylobacter .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Agrifirm får OK til køb af Bacutil
Den polske konkurrencemyndighed har godkendt Royal 
Agrifirm-koncernens køb af fodervirksomheden Bacutil . 
Agrifirm siger, at aftalen blev afsluttet den 31 . august .
Med de polske myndigheders godkendelse udvider Agri-
firm deres virksomhed i Polen og får fuld kontrol over 
Bacutil . Som et resultat af aftalen vil Bacutil fusionere 
ind i Agrifirm .
"Købet af Bacutil giver os adgang til fjerkræmarkedet 
i Østpolen og sikrer yderligere vækst på dette område 
og bringer os tættere på vores mål: En top 3-position 
i landbrugssektoren i Polen" sagde John Dortmans, 
direktør for Agrifirm i Central- og Østeuropa .
Virksomheden har nu fem fabrikker i Polen, og de ligger 
i Szamotuły, Topola Wielka, Margońska Wieś, Płośnica 
og Bedlno Radzyńskie .
Overtagelsen bidrager til Agrifirms mission om at levere 
relevant, målbar og bæredygtig værdi til deres kunder .
Bacutil er et selskab, der primært fokuserer på fjerkræ-
sektoren, både slagtekyllinger og æglæggende høner, 
og de har en fabrik i Bedlno Radzyńskie i Østpolen . 
Bacutils fabrik har en kapacitet på 100 .000 tons om 
året . Agrifirm sagde tidligere, at Bacutils ca . 50 ansatte 
fortsat ville arbejde for virksomheden efter overtagelsen .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
Campylobacter .
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BEKÆMPELSE AF DEN RØDE BLODMIDE  
– ER DER EGNEDE PLANTEEKSTRAKTER?

Af Agathe Labalette und Laura Vanden Avenne, Fa . Nor-Feed, 

& Fabiola Daubner, Fa . Pulte GmbH, Grünwald, i DGS

Kontrol af den røde blodmide udgør en stor udfor-
dring for ægproducenter. Det er vigtigt at kombi-
nere de forskellige muligheder på en meningsfuld 
måde for permanent at reducere parasittrykket.

Den røde blodmide (Dermanyssus gallinae) er en blods-
ugende ektoparasit, som forårsager store problemer hos 
æglæggende høner over hele verden . Forskellige kon-
ventionelle og alternative kontrolmetoder er tilgængelige 
(se tekstboks) . Sidstnævnte omfatter visse planteeks-
trakter, som kan have en afvisende og skadelig virkning 
på Dermanyssus gallinae . Forsøg på at vise en sådan 
afvisende virkning af foderadditivet Nor-Mite på den 
røde blodmide præsenteres her .
Den økonomiske skade, som den røde blodmide forår-
sager, er enorm og kan tilskrives en række negative virk-
ninger: høj dødelighed, stressende adfærd (øget puds-
ning af fjerene, kradsning i hovedet og fjerpilning), lavere 
kropsvægt og nedsat kvalitet grundet blodplettede æg .
De første indikatorer af den økonomiske betydning er:
 – Øget vandindtag hos de inficerede høner .
 – Nedsat ægproduktion i hele flokken .
 – Øget foderindtag og reduceret foderudnyttelse .
 – Hønerne undgår at opholde sig i områder i stalden 

med høj mideinfektion .
 – Generel stigning i immunrespons og / eller immunun-

dertrykkelse hos de angrebne høns
 – Anæmi grundet midernes blodsugning .
 – Overførsel af sygdomme fra miderne til hønerne .
 – Dårligere befjering .

Bekæmpelse: Særlige aktive ingredienser 
i foderet kan hjælpe
Ud over belastningen på dyrene kan den røde blodmide 
også have indflydelse på menneskers sundhed . Det kan 
forårsage hudirritation og kløe samt kraftige allergiske 
hudreaktioner .
Mange undersøgelser og rapporter fra praksis, men 
også observationen af skadedyrenes biologi og den 

stærke stigning i problemerne viser, at Dermanyssus 
gallinae er meget vanskelig at kontrollere . Forudsæt-
ningen for effektiv kontrol er først og fremmest en god 
hygiejne og en reduktion mulige vektorer . I bekæmpel-
sen kan forskellige metoder supplere hinanden . I dette 
tilfælde blev der udviklet afvisende middel, som kan 
tilsættes foderet, og det viser gode perspektiver for at 
kontrollere røde blodmider i hele æglægningsperioden . 
Nogle planteekstrakter, der kan bruges som foderaddi-
tiver (forordning (EF) 1831/2003), som f .eks . Cymbo-
pogon nardus (citrongræs) eller Eugenia caryophyllus 
(kryddernellike) virker stærkt afvisende for leddyr . 
Nor-Mite er et foderadditiv, der indeholder disse plan-
teekstrakter i en afbalanceret kombination .

Den afvisende virkning sker på to måder
De aktive ingredienser er hovedsageligt baseret på æte-
riske olier, der virker på to måder for at afvise miderne: 
stofferne absorberes hurtigt af æglæggende høner . En 
del af det udskilles med afføring, den anden del frigives i 
miljøet via huden og via åndedrætsapparatet . Den første 
virkemåde er gennem fordampning af flygtige organiske 
forbindelser i gødningen, og det skræmmer miderne 
fra at komme tættere på hønsene . Men hvis de gør, får 
miderne de organiske forbindelser, når de suger blod, 
og så stopper de . Yderligere blodsugning forhindres der-
med, og midernes reproduktionscyklus afbrydes .
Derfor er tilsætningen af æteriske olier til foderet en god 
måde til permanent at bekæmpe blodmider ved at mod-
virke kolonisering af inventaret og strøelsen og dermed 
reducere parasittrykket i stalden .

Laboratorietest: Mider undgår de aktive 
ingredienser
Effekten af   Nor-Mite blev først undersøgt in vitro . Til 
dette formål blev en laboratorietest med en lille mængde 
mineralfoder Nor-Mite gentaget flere gange . Af denne 
blanding blev 0,5 g fordelt i tolv plastkasser (13,5 cm 
x 11 cm) på den ene side . Midten af   plastkasserne 
blev markeret med streger, hvorved det aktive stof blev 
fordelt på den ene halvdel (A-siden) i alle kasserne . 
Derefter blev mellem 37 og 115 røde blodmider tilfæl-
digt fordelt på begge halvdele (A- og B-siderne) for at 
observere deres adfærd, når de blev udsat for produktet . 
Antallet af mider i hver side blev registreret, og resulta-
terne blev statistisk evalueret . 
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Evalueringen viste, at efter 3 timer ved stuetemperatur 
var 68 % af miderne på B-siden (uden aktiv ingrediens) 
så langt væk som muligt fra produktet . Den statistiske 
analyse viste, at denne fordeling var signifikant . Det har 
således allerede vist sig i så enkle test, at foderadditiver 
med planteekstrakter, f .eks . fra Eugenia caryophyllus og 
Cymbopogon nardus har en betydelig afstødende virk-
ning på den røde blodmide

Praktiske test: Parasittrykket blev reduceret
For at teste effektiviteten af foderadditivet i praksis blev 
produktet testet på en kommerciel farm med 30 .000 
æglæggende høner, der var stærkt angrebet af blod-
mider . Dyrene modtog Nor-Mite over 60 dage ved den 
anbefalede dosering på 500 ppm med foderet . Parasit-
trykket af den røde fuglmide blev bestemt af kartonfæl-
der . For hver 2 .000 høner blev der installeret en fælde 
i 24 timer . Derefter blev fælderne frosset ned til -18° 
C i 72 timer for at kunne tælle antallet af mider i hver 
fælde . Proceduren blev gentaget hver 15 . dag, i alt fire 
gange op til den 60 . dag . Den statistiske evaluering af 
resultaterne blev udført for hver 15-dages prøve sam-

menlignet med den eksperimentelle start (Tl) . Antallet af 
røde blodmider blev signifikant reduceret (sandsynlighed 
p <0,05) efter den første 15-dages periode . Denne 
befolkningstæthed på et lavt niveau kunne opretholdes 
over hele perioden og lå også efter 60 dage langt under 
startniveauet .
Antallet af mider var den første dag på omkring 65 min-
der pr . fælde og på dag 60 omkring 10 mider pr . fælde . 
Under brugen af   Nor-Mite var antallet af mider altid min-
dre end 15 mider pr . fælde (Figur 1) . ›››

Miderne flygter fra den halvdel af plastikbakken,  

hvor der er strøet Nor-Mite .

For at bestemme, hvor højt parasitrykket er, skal der opsættes 

midefælder ved de æglæggende høner, og de skal kontrolleres 

regelmæssigt . En rulle bølgepap er velegnet til dette .

Figur 1: Udviklingen af parasittrykket ved brugen af Nor-Mite i 

et forsøg . (T-1 = tildeling, T15 = efter 15 dage, T30 = efter 30 

dage, T45 = efter 45 dage, T60 = efter 60 dage) .

Ved højt parasittryk er bekæmpelse af den røde blodmide nødvendig i æglægningsperioden . Brugen af et afvisningsmiddel 

via foderet er en af mulighederne .
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Adfærd: Hønerne er roligere
Dette forsøg blev gentaget under kontrollerede betingel-
ser, dvs . med præcis tælling af miderne, i otte forskellige 
besætninger med æglæggende høner . I alle tilfælde kan 
parasittrykket eller midepopulationen reduceres betyde-
ligt mellem mindst 68 % og maksimalt 88 % . I mellemti-
den er der i mange lande, herunder områder med højere 
gennemsnitstemperaturer end i Tyskland, relevante 
praktiske erfaringer med denne planteekstraktblanding . 
Fælles for alle er, at mideangreb er blevet reduceret 
betydeligt . Det blev observeret, at dyrene på mere roli-
ge, at dødeligheden var lavere, og behandlinger var mere 
sjældent nødvendige . Samtidig steg foderforbruget og 
antallet af salgbare æg .

Management: Forskellige procedurer er mulige
Den røde blodmide har en stor indflydelse på æglæg-
gende høner . På grund af deres livsstil og deres bio-
logiske egenskaber er det meget svært at kontrollere 
miderne . Grundig stabil hygiejne er uundværlig, men kan 
ikke helt mindske problemet under et produktionsløb . 
Et bæredygtigt alternativ er anvendelsen et additiv til 
foderet indeholdende passende æteriske olier . Fordelen 
er, at denne metode kan anvendes både profylaktisk i 
begyndelsen af   æglægningsperioden og til akutte pro-
blemer i æglægningsperioden .

Afhængigt af frekvensen af   forekomsten og sværheds-
graden af   angrebet kan Nor-Mite f .eks . doseres med 
500 g/t foder på forskellige måder: 
 – I hele æglægningsperioden . 

 – Skiftevis 30 dages tilsætning og 10 dages pause . 
 – Skiftevis 15 dages tilsætning og 15 dages pause . 

Omkostningerne ligger på omkring 15 eurocent (ca . 1,12 
kr .) per høne pr år . 
En positiv bivirkning er den afvisende virkning på spy-
fluer .

jnl

NB: Nor-Mite sælges ikke i Danmark, men der bliver brugt en 

række andre planteekstrakter i forskellig sammenhæng .

Konventionelle og alternative metoder til mide-
kontrol
 – Acaricider (midebekæmpelsesmidler): forskellige 

molekyler, såsom pyrethroider, carbamater, orga-
niske fosforforbindelser, amitraz

 – Silikatstøv: Immobiliserer og dehydrerer miderne
 – Varmebehandling: opvarmning af stalden til 

æglæggende høner til temperaturer over 45° C, 
anvendes f .eks . i Holland og Norge

 – Naturlige acaricider: Ekstern anvendelse af æte-
riske olier, urter eller planteekstrakter; Spinosad 
(insekticid), der er udvundet af bakterier

 – Rovmider: flere arter af rovmider
 – Afvisende midler som foderadditiv: Anvendelse af 

vegetabilske ekstrakter med foderkvalitet til dyr . 
Et aktivt stof, der virker afskrækkende på mider-
ne, som opfattes af lugten

 – Lysprogram: 15 min . lys og 15 min . mørke; Ikke 
tilladt i Europa (7999/74 EUR: kontinuerlig mør-
keperiode på mindst 8 timer)

Rød blodmide
Den røde blodmide kommer kun i kontakt med sin 
vært for at suge sit blod . Parasitterne æder mellem 
hver anden eller hver fjerde dag, især om natten, og 
de forbliver normalt op til en time på en æglæggen-
de høne . De meste af deres livscyklus spenderer de 
i revner og sprækker i hønernes hvileareal og rede-
kasser . Her udgør miderne røde eller grå aflejringer .
Den voksne mide måler ca . 1 mm efter et blodmål-
tid . Deres sædvanlige farve er sort eller grå, efter et 
blodmåltid er den rød .
Livscyklussen består af fem faser: æg, larve, pro-
tonymfe, nymfe og voksenstadiet . Kun for de sidste 
tre faser kræves der et blodmåltid til det næste 
udviklingsstadium . De voksne hunner har også brug 
for et blodmåltid for at lægge og modne æggene; 
Hannerne suger kun blod sporadisk .
Protonymfer, nymfer, hanner og hunner kan over-
leve i mange måneder (op til 9 måneder)uden at 
spise .

Figur 2: Den røde blodmides livscyklus .
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DE 10 STØRSTE EKSPORTDESTINATIONER FOR 
AMERIKANSKE KALKUNER 

Af Roy Graber og  

Jennifer Keller,  

WattAgNet .com

I en rapport fra 
USDA Livestock 

and Meat International Trade Data afslø-
res, hvem der var de største importører 

af amerikansk kalkunkød var i de første seks 
måneder af 2017.

Mexico er det vigtigste marked
Rapporten viste, at Mexico, 
som også er den største impor-
tør af slagtekyllinger fra USA, 
var langt den største eksportde-
stination for amerikanske kal-
kuner fra januar til juni i år, hvor 180,5 mio . lbs (næsten 
820,000 tons) kalkun blev sendt til Mexico .
Faktisk har Mexico i hvert af de seks måneder modtaget 
omkring den dobbelte mængden af   kalkunkød, som 
den næststørste importør Hongkong modtog i alle seks 
måneder .
De ti største destinationer for amerikansk kalkunkød og 
mængderne afsendt i lbs i de første seks måneder af 
2017 kan ses i Figur 1 .

Andre vigtige markeder
Andre markeder, der modtog mere end 2 mio . lbs . (ca . 
907 tons) af amerikansk kalkunkød i første halvår af 
2017, men som ikke er blandt de 10 største, var Baha-
mas, Taiwan, Panama, De Forenede Arabiske Emirater, 
Costa Rica, Guatemala og Peru .

Import af kalkun til USA
Rapporten viste også de største eksportører af kalkun 
til USA, selv om denne liste er kort . Canada, som var 
den sjette største importør af amerikansk kalkunkød, var 
også den største eksportør af kalkunkød til USA, som 
havde eksporteret 10,5 mio . lbs (ca . 4 .760 tons) i de 
første seks måneder af 2017 .
Chile, som var den tiende største importør af amerikansk 
kalkunkød, var den næststørste eksportør af kalkunkød 
til USA med 4,3 mio . lbs (ca . 1 .950 tons), mens det 
eneste andet land, der var anført for at have ekspor-
teret kalkunkød til USA, var Israel, som eksporterede 
673 .000 lbs (ca . 305 tons) i løbet af de første seks 
måneder af 2017 . jnl
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Tips til forebyggelse af biofilm i vandsy-
stemer til fjerkræproduktion
Landmænd spuler allerede deres vandsystemer igen-
nem ved slutningen af hver flok, men det er de små 
detaljer, som kan gøre den store forskel for effektivite-
ten af denne rutine .
Det siger Richard Turner fra Applied Bacterial Control 
(ABC), en del af St Davids Poultry Vets, på PoultryWor-
ld .net . "Det lyder simpelt, men læs instruktionerne på 
rengøringsproduktet og følg dem . Mange mennesker 
tror, at hvis man lader rengøringsmidlet være længere i 
rørene, så vil det give et bedre resultat, men det er ikke 
altid tilfældet . Det vil nedbryde biofilmen indledningsvis, 
men hvis det bliver der for lang tid, kan biofilmen genop-
bygges og blive endnu sværere at skylle ud ."
En biofilm er et samfund af bakterier, svampe og alger 
bundet sammen i en slim, som forankrer sig fast til en 
overflade og beskytter den mod antibakterielle midler, 
så de kan sprede sig . Der er forskellige måder at forhin-
dre, at en biofilm udvikler sig . "En af mulighederne er at 
inkludere organiske syrer, som virker som en fødekilde 
for de gavnlige tarmbakterier” siger Turner . "Du ønsker 
ikke at have nogen bakterier i vandet, der øger risikoen 
for, at fugle bliver syge ."
Organiske syrer reducerer vandets pH-værdi, og når 
de anvendes i forbindelse med et andet desinfektions-
middel som klor, er den optimale pH 5,5 . Men hvis man 
bruger syrer alene, bør producenterne have en pH på 
mellem 3,8 og 4,2 for at eliminere patogene bakterier 
fra vandet . "Fugle foretrækker surt vand og er ret tole-
rante over for det, men hvis man kommer for tæt på en 
pH på 3,5, vil det skade tarmvæggen" advarer han .
Ud over at behandle vandet kan man tilsætte probi-
otika og æteriske olier til foderet for at øge fuglenes 
tarmsundhed og immunitet, når de er omkring 3 uger 
gamle . "På dette tidspunkt gennemgår fuglene et foder-
skifte, vaccineres mod Gumboro-sygdommen og går 
også gennem deres optimale vækstfase" siger dyrlæge 
Suzie Ackerley fra St Davids Poultry Team . "Denne 
kombination betyder, at tarmsundhed kan komme under 
pres, og de æteriske olier hjælper med at støtte fuglene 
ved at stabilisere tarmen og reducere lækage af bakteri-
er ud i blodbanen ."

AllAboutFeed .net / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Forskere ser på genetikken bag kyllingers 
vægtforøgelse
Forskere i USA har opnået en bedre forståelse af den 
genetiske arkitektur bag kyllingers vægt .
Ved at bruge af en særlig eksperimentelt opdrættet 
kyllingepopulation - Virginia kyllingelinjer - mener for-
skerne, at studierne vil hjælpe dem med at udvikle bedre 
modeller til forudsigelse af fuglenes vækst i fremtiden .
Ledet af professor Orjan Carlborg fra Uppsala Universi-
tet i Sverige, brugte forskergruppen to forskellige linjer 
af White Plymouth Rock kyllinger, der er blevet selekte-
ret siden 1957 for deres høje og lave kropsvægt .
I deres studie brugte de en avanceret krydsningslinje, 
der blev dannet ved parring af de høje og lave vægtlinjer 
efter 40 generationers selektion .
Den gennemsnitlige 56-dages kropsvægt i højvægtslin-
jen var derefter 1 .412 g sammenlignet med den lavvæg-
tige modpart, der kun vejede 170 g – 12 % af vægten af 
højvægtslinjen .
Ved anvendelse af den 15 . generation af krydsnings-
linjen mellem høj- og lavvægtlinjerne identificerede 
forskerne 20 forskellige genetiske loci, der ved undersø-
gelsen forklarede mere end 60 % af den additive gene-
tiske varians for den valgte egenskab .
Carlborg sagde: "Vores arbejde med dette langsigtede 
selektionsforsøg har vist, at forskellige varianter på 
mange genetiske steder bidrager til den store forskel 
mellem de valgte linjer for høj og lav vægt .”
"Dette er en interessant eksperimentel illustration af, 
hvordan selv små og fænotypisk homogene populationer 
kan have mange genetiske varianter, der ikke differen-
tiere populationen normalt . Men de kan stadig tillade 
hurtige og ekstreme tilpasninger, når populationen 
udsættes for intensiv selektion ."
Forskerne fokuserede på syv af de genetiske hotspots 
og fandt ud af, at kun to kunne kortlægges mere præ-
cist til et enkelt, veldefineret loci . Kompleksiteten af 
den genetiske mekanisme inden for de enkelte loci var 
sådan, at forskere bliver nødt til at få bedre indsigt i det-
te område, og det opnås gennem mere forskning .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Hormel Foods: Lavere kalkunindsætnin-
ger er et godt tegn
Jennie-O Turkey Store har haft det hårdt på grund af 
et overskud af kalkun og efterfølgende lave priser, men 
virksomheden ser tegn på, at disse problemer er ved at 
være overstået . I forbindelse med Barclays Consumer 
Staples Conference den 6 . september havde Jim Snee, 
adm . direktør i Hormel Foods, det nuværende erhvervs-
klima i kalkunbranchen . Jennie-O Turkey Store, den 
næststørste kalkunvirksomhed i USA, er en forretnings-
enhed af Hormel Foods .
"Da eftervirkningerne af udbruddene af fugleinfluenza 
var overstået sidste år, var der en række producenter, 
der udvidede produktionen, måske i forventning om et 
nyt udbrud af fugleinfluenza, men det kom heldigvis 
ikke" forklarede Snee .
Snee sagde, at han ofte bliver spurgt, hvornår kalkun-
produktionen - og mere væsentligt hvornår priserne vil 
normalisere sig . Han sagde, at han ’ikke har nogen kry-
stalkugle’, men selskabet har holdt øje med to hoved-
indikatorer: kalkunindsætninger og niveauet af kalkun-
brystkød på køl . Den første indikator Snee nævnte var 
indsætningerne, der offentliggøres månedligt af USDA .
For hele 2016, sagde Snee, oplevede Hormel en bety-
delig stigning i indsætningerne næsten hver måned . 
Men i de sidste fire måneder har han set en ’meget 
positiv trend’, da indsætningerne er reduceret .
"Det passer godt til fremtidens udbud, og vi forventer, at 
situationen normaliseres" sagde Snee .
USDA offentliggør også en månedlig rapport om lager-
situationen . I øjeblikket er mængden af kalkunbrystkød 
på lager ’godt over det historiske femårige gennemsnit’, 
sagde Snee . Imidlertid har han bemærket, at væksten i 
lagrene er blevet langsommere, et andet opmuntrende 
tegn . Snee talte på konferencen mindre end to uger 
efter, at Hormel Foods offentliggjorde deres kvartalsvise 
finansielle resultater . Under et konferenceopkald, hvor 
Snee drøftede deres tredje kvartal af regnskabsåret 
2017, rapporterede Snee, at Jennie-O Turkey Store 
oplevede en indtjeningsnedgang på 20 % i forhold til 
tredje kvartal af regnskabsåret 2016 . Han rapportere-
de også, at salget var faldet med 9 % i værdi og 7 % i 
volumen .

WattAgNet .com / jnl

Fjerkræ farme bliver politiske  
i Pakistans Punjab
Som led i en gennemgang af fødevaresikkerheds-
spørgsmålet i Pakistan, har senatet udtrykt særlig 
bekymring over standarderne på landets fjerkræfarme .
Under en orientering i sidste uge, hørte Senatets Stå-
ende Komité for Videnskab og Teknologi om en række 
problemer, der bidrager til dårlige standarder på landets 
fjerkræfarme, rapporterer Dawn .
Specifikt fortalte generaldirektøren for Pakistan Stan-
dards and Quality Control Authority udvalget, at injekti-
oner og antibiotika anvendes på fjerkræfarmene for at 
fremme fuglene tilvækst, og at fjerkræ og fjerkræfoder 
produceres på faciliteter uden licens, som dermed ikke 
officielt er inspiceret . Han påstod, at farmlicenser er et 
særligt problem i Punjab, hvor han sagde: "Fjerkræfar-
me er et politisk problem" ifølge avisrapporten .
Senatsudvalget har bestilt en rapport fra Ministeriet for 
Videnskab og Teknologi om fjerkræproduktionsstandar-
derne .
I juli rapporterede Dawn, at et fjerkræslagteri var blevet 
lukket i Rawalpindi, en by i Punjab provinsen, på grund 
af de uhygiejniske forhold, der blev fundet, og anlægget 
fik inddraget deres licens .
På samme tid opfordrede Dr . Abdul Karim, formand for 
Pakistans Poultry Association, forskellige ministerier 
til at give betydelige tilskud til omkostninger til luft- og 
søfragt for at støtte landets eksport af fjerkræprodukter .
Ifølge The Nation, sagde Karim, at støtten ville gøre det 
muligt for landets fjerkræbranche at indtage op imod 
15 % af verdens globale halal-fødevaremarked på 300 
mia . $ (ca . 1 .900 mia . kr .), samt bidrage til at reducere 
det nationale handelsunderskud . På det tidspunkt blev 
Pakistans andel af halalmarkedet beskrevet som "ube-
tydelig" .
Andre udfordringer konkurrencemæssigt for fjerkræpro-
ducenter på eksportmarkederne er ifølge Karim impor-
tafgifter og skatter på 18 % på vacciner og lægemidler, 
22 % på fjerkræfoderingredienserne og 17 % på el .
For et år siden blev der indført et nyt initiativ til at frem-
me fjerkræproduktionen i Punjab, som er centrum for 
landets fjerkræbranche .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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FLERE HØNER FÅR LOV TIL AT KOMME UDENFOR

Af Margit M . Beck, MEG

Betydningen af   produktionssyste-
mer for æglæggende høner med 
adgang til udearealer er steget i 
2016. Selvom berigede bure utvivl-

somt er den vigtigste produktionsmetode i EU, 
faldt deres andel lidt sidste år. Også skrabeægs-
produktionen gik lidt tilbage.

For nylig har EU-Kommissionen offentliggjort nye 
data om antallet af hønepladser, som indsamles af de 
enkelte medlemsstater hvert år i april og fremsendes til 
EU-Kommissionen . Forpligtelsen hertil er fastsat i artikel 
31 i forordning nr . 589/2008 . 
En maksimal kapacitet på 391,7 mio . æglæggende 
høner blev indberettet til EU i april 2016 . Det reelle antal 
af æglæggende høner vil være lavere, fordi kapacitets-
udnyttelsen normalt ligger på omkring 85 % . Denne 
tommelfingerregel danner baggrund for Marktinfo Eier 
und Geflügel’s (MEG) undersøgelse af ægproduktionen 
på bedrifter med 3 .000 hønepladser i Tyskland . Samlet 
set steg antallet af hønepladser i EU med 8,8 mio . i 
2015 .
Kommissionen har ikke inden fristen modtaget oplysnin-
ger fra Tjekkiet, Ungarn, Malta og Luxembourg . For at 
kunne redegøre for den samlede kapacitet i EU har MEG 
brugt 2015-dataene vedrørende Tjekkiet og Ungarn . De 
manglende data om Luxembourg og Malta blev der set 
bort fra .

Nedgang i Italien
I de fleste store produktionslande steg antallet af høne-
pladser fra 2015 til 2016 . 
Stigningen i Spanien er især bemærkelsesværdig, for der 
var 43,6 mio . høner i april 2016, hvilket var 5,7 % mere 
end i 2015 . 
I Storbritannien steg antallet af høner endnu mere med 
8,2 % til 42,2 mio . hønepladser, 
Også i Polen, Holland og Frankrig steg antallet af høne-
pladser med omkring 4 % . 
I Tyskland var tendensen mere moderat . Her var der kun 
en stigning på 1,5 % . Med 52,6 mio . hønepladser er 
Tyskland nu det land I EU med det største antal æglæg-
gende høner .
I Italien faldt antallet af hønepladser med 13,6 % til 41,6 
mio . 
Af de mindre lande, der ikke er nævnt i figur 1, så var der 
også et betydeligt fald på 11,8 % i Belgien, der nu har 7,8 
mio . hønepladser .

Hvert andet høne er en burhøne
I april 2016 var der 208,6 millioner høner i berigede bur-
systemer i EU, hvilket svarer til 55,2 % af den samlede 
kapacitet i EU . I 2015 var andelen 0,9 procentpoint høje-
re . Den næstmest almindelige produktionsmetode i 2016 
var skrabeæg med 97,6 mio . hønepladser . Dette svarer til 
25,8 % af den samlede kapacitet og et fald på 0,3 pro-
centpoint i forhold til 2015 . Allerede fra 2014 til 2015 var 
der allerede sket et fald på 0,5 procentpoint, dengang til 
fordel for bursystemerne . 
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I april 2016 var der 54,3 mio . hønepladser til frilands-
produktion konventionel svarende til 14,4 % af samlede 
kapacitet . Som følge heraf steg andelen med 0,8 pro-
centpoint i forhold til april 2015 . Også antallet af økolo-
giske hønepladser blev udvidet med 4,7 %, så der i april 
2016 var 17,7 mio . økologiske hønepladser i EU – det 
største antal nogensinde .

Præferencerne varierer nationalt
Når man ser på de enkelte EU-medlemslande, bliver det 

klart, at forskellige produktionsformer dominerer fra land 
til land . I de fleste lande dominerer burægsproduktionen 
klart . Kun i enkelte tilfælde, nemlig i Sverige (65,9 %), i 
Østrig (65,5 %), i Tyskland (62,1 %) og i Holland (61,2 
%) dominerer skrabeægsproduktionen . Årsagen til dette 
er supermarkedskæderne, der i disse lande har fravalgt 
buræg . Dette kan føre til en svækkelse af konkurrence-
evnen . Hvis der i de ovennævnte lande er en overproduk-
tion af skrabeæg, er det vanskeligt at sælge disse æg til 
’skrabeægspriser’ i andre EU-lande, hvor man ikke speci-
fikt efterspørger disse æg . 
Den rapporterede andel på 35,8 % skrabeægsproduktion 
i Rumænien er slående . Nogle af disse er baggårdsflokke, 
som ikke opfylder kriterierne for frilandsproduktion . 
I Litauen er udgør burægsproduktionen med 95,6 % den 
højeste andel i hele EU . 
I Sydeuropa spiller de alternative produktionsmetoder ikke 
en vigtig rolle . Andelen af   bursystemer var i 2016 stadig 
over 90 % . Polen er også afhængig af denne produkti-
onsmetode (88,2 %) . I dette vigtige forsyningsland for det 
tyske marked udgør andelen af   skrabeægproduktionen 
kun 9,1 % . Det er derfor nærliggende, at en stor del af 
de polske leverancer består af buræg . Da disse æg er 
stemplet med ’3’, sælges de ikke i de tyske supermarke-
der, så de polske æg forbruges hovedsageligt i foodser-
vice- og forarbejdningsindustrien .

Høj andel af frilandshøner på de britiske øer
Som et alternativ til buræg er nogle lande primært afhæn-
gige af frilandsæg og ikke skrabeæg . Det gælder især på 
de britiske øer . I Storbritannien har de flest frilandshøner . 
Andelen af frilandshønepladser nåede op 52,8 % i april 
2016 . I Irland havde frilandsproduktionen en andel på 
40,5 % . Andelen var også relativt høj i Østrig (21,4 %) og 
Frankrig (18,2 %) . I Tyskland var det 17,7 % og Holland 
var det 13,0 %, mens frilandsproduktionen i de øvrige 
EU-lande var af mindre betydning .
Den højeste procentdel af økologiske hønepladser er regi-

streret i Danmark . Andelen 
var på 28,6 % i april 2016 . 
Danske økologiske æg 
leveres også til det tyske 
marked . I Sverige spiller den 
økologiske produktion også 
en vigtig rolle med 16,3 % af 
hønepladserne . Til sammen-
ligning er andelen i Østrig 
(11,1 %) og i Tyskland (10,6 
%), og den er stigende . I 
mange andre EU-lande har 
den økologiske produktion af 
æg en nicherolle .

jnl

Figur 1: Udviklingen i antallet af hønepladser i udvalgte EU-lan-

de .

Figur 2: Andelen af de forskellige produktionsmetoder i EU .

Figur 3: Andelen af de forskellige produktionsmetoder i EU-landene i april 2016 .
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Fjerkræmarkeder kommer sig efter den 
’perfekte storm’
Slagtekyllingepriser over hele kloden viser stærke tegn 
på at genvinde priserne efter den ’perfekte storm’, der 
var forårsaget af fugleinfluenza og den brasilianske 
”kødskandale” .
Fugleinfluenza i både Europa og Kina forstyrrede mar-
kederne i den periode, som dækkede den nordlige halv-
kugles vinter, men efterspørgsel og handel er langsomt 
ved at komme på ret kurs igen i begge regioner, ifølge 
Rabobanks seneste kvartalsopdatering for fjerkræ .
Brasilien genopbygger også deres markedsandel efter 
deres "kødskandale", som medførte et fald i eksporten 
på 10 % i 2 . kvartal . Rabobank sagde, at det var delvis 
prisnedsættelser, der havde gjort, at eksporten af fjer-
krækød i 3 . kvartal vendte tilbage til sidste års rekord-
niveau .
En trussel mod denne genopretning er den antidum-
ping-undersøgelse, som Kina indledte i midten af 
august . Det kan tage op til et år at få et resultat på den-
ne undersøgelse, men en midlertidig afgift kan indføres 
i månederne indtil da . I USA har producenterne grebet 
muligheden som følge af denne krise til at komme ind på 
eksportmarkederne .
Globalt siger markedsrapporten, at udsigterne for kyl-
lingeproduktionen fortsat er stærke, da den stramme 
forsyningslinje fortsat fastholder priserne, selvom den 
samlede handel mellem lande er faldet 5 % i forhold til 
sidste år .
I Europa sagde Rabobank, at mere end 1 .000 tilfælde af 
fugleinfluenza nedsatte udvidelser, reducerede antallet 
af fugle og hæmmede handelen . Selvom virusset ikke 
har forladt kontinentet, har der været et markant fald i 
nye tilfælde siden april .
Resultatet har givet faste priser til producenterne, og en 
importnedgang på 10 % har kun støttet dette . Ekspor-
ten er kun faldet 1 % - en præstation, ifølge Rabobank, 
i forhold til rekordantallet af fugleinfluenza sager, som 
forstyrrede handelen .
"Branchen drager for øjeblikket fordel af forbedrede 
markedsforhold efter, at fugleinfluenza-trykket er redu-
ceret betydeligt efter vinterhalvåret på den nordlige halv-
kugle, selv om virusset ikke er helt væk" siger senior-
analytiker Nan-Dirk Mulder, Rabobank .

"Relativ stram forsyningslinje i efterdønningerne af den 
’perfekte storm’ fra første halvår 2017, der er forårsaget 
af fugleinfluenza og den brasilianske ’kødskandale’, er 
en anden positiv ting for den globale fjerkræbranche . På 
den anden side er efterspørgslen genoprettet efter, at 
fugleinfluenzaen er forsvundet fra overskrifterne ."
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HPAI-virus opdaget på slagterier  
i Taipei City 
Taiwan har oplevet sporadiske udbrud af HPAI siden 
januar 2015 . Ifølge en ny officiel rapport fra dyresund-
hedsagenturet til OIE testede 10 lokale kyllinger positivt 
for H5N2-virusvarianten i et af byens slagterier i midten 
af august . Fuglene blev sporet tilbage til oprindelsesbe-
driften .
I sidste uge fandt et andet slagteri - denne gang i New 
Taipei kommunen - tegn på en H5-virus hos kyllinger 
på tre af deres ni slagtelinjer . Ifølge Focus Taiwan blev 
linjerne stoppet og desinficeret, mens i alt 40 mistænkte 
slagtekroppe blev frosset og forseglet . De virus-positive 
fugle blev efterfølgende sporet til gårde i Yunlin distrik-
tet og Taoyuan .
I juli erklærede Taiwan sig fri for H5N6 HPAI-virusvari-
anten, som kan overføres fra fugle til mennesker . Efter 
at have inficeret 12 farme og ført til tabet af 42 .000 
fjerkræ, var virussen ikke blevet påvist i territoriet siden 
begyndelsen af marts .
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Nyt humant tilfælde af fugleinfluenza  
i Kina
Hongkongs Center for Sundhedsbeskyttelse rappor-
terer, at der omkring 1 . september har været et nyt 
bekræftet tilfælde af fugleinfluenza A (H7N9) i Kina . 
Det seneste tilfælde var i Jiangsu-provinsen, hvilket 
bringer det globale antal op på 1 .562 siden marts 2013, 
og Fastlandskinas andel tæller 756 siden oktober sidste 
år .
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