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Australien viser vejen for ægproducenter 
med frilandsproduktion
Den australske regering har givet grønt lys til standarder 
og regler for certificering af ægproducenterne, der følger 
Pasture Raised On Open Fields (PROOF) reglerne .
Det kommer efter 12 måneders vurdering af Austra-
lian Competition and Consumer Commission (ACCC) 
og input fra en række interessenter . Fokus i en PRO-
OF-certificering er management på farme med et pro-
duktionssystem, der giver ubegrænset dagligt adgang til 
egnede udearealer med et miljø, der fremmer målrettet 
anvendelse af området . Retningslinjerne for producenter, 
der ønsker at blive medlemmer, tyder på, at hønse-
husene skal være så mobile som muligt for at hjælpe 
med management af udearealerne . Flokstørrelserne er 
generelt under 2 .500 høner . Hønsehuse bør være lette 

at flytte og med et passende indendørs miljø til hønerne 
bestående af både reder og siddepinde . Lee McCosker, 
adm . direktør i PROOF, har været kritisk over for de 
seneste lovgivningsmæssige standarder for frilandspro-
duktionen, men han mener, at PROOF's akkreditering 
ville gøre en stor forskel .
"Grundlaget for PROOF-certificeringsmærket sætter 
normerne for frilandsproduktionen fremadrettet og giver 
klarhed for forbrugere og ægproducenterne ."
Han tilføjede, at traditionelle frilandsproducenter nu var 
holdt op med at bruge ordet ’fritgående’, fordi de mente, 
at ’frilands’ bedre definerede de produktionssystemer, 
de anvendte . Programmet understøttes nu af et certifi-
ceringsmærke, der giver forbrugerne en sikkerhed for, 
hvordan deres æg er blevet produceret .

Poultry World / jnl

Komplette løsninger til rugeægsproduktion

Premium+® reder

Premium+ reden giver et komfortabelt og hygiejnisk 
miljø for dyrene. Måtternes åbne struktur bevarer 
æggene rene, og uden skader, dette er med til at 
gøre Premium+ til reden, der sikrer flest 
1. klasses rugeæg.
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DE 50 STØRSTE SLAGTEKYLLINGEPRODUCENTER 
I 2016

For ottende gang offentliggør WATT Global Medias 
deres World Wide Global Poultry Companies, der 
er deres eksklusive samling af de førende fjer-
kræproducenter fra hele verden, og der er data på 
tværs af hele fjerkræbranchen.

Den ottende udgave af World’s Top Poultry Companies 
giver den årlige fokus på de førende spillere på tværs af 
kylling, kalkun, gås, skalæg, ægprodukter og rugeæg .
For første gang har de introduceret et praktisk indeks, 
så man hurtigt kan finde oplysninger om hver enkelt 
virksomhed . Derudover har de trukket verdens førende 
ægproducenter ud, hvilket giver nogle nye navne på 
listen over de største slagtekyllingeproducenter .
November-udgaven af   Poultry International viser kun 
nogle af de meget bredere og dybere informationer, 
der er tilgængelige via deres online database, og er 
resultatet af WATT-teamets årlige indsamling af data . 
Den komplette database, der indeholder oplysninger om 
mere end 1 .000 førende virksomheder fra hele verden, 
findes på www .WATTAgNet .com/directories/80 .

Indsamling af data
Det er et stort arbejde at holde databasen opdateret . 
Oplysningerne fås ved direkte henvendelser til vigti-
ge branchekontakter og læsere af magasinerne over 
WATT-porteføljen, kvartalsvise og årlige virksomheds-

rapporter, oplysninger fra brancheforeninger og lande-
statistikker . Alle data fra disse forskellige kilder gennem-
arbejdes derefter for at sammensætte de unikke profiler 
for hver af de nævnte virksomheder .

Mere er tilgængeligt online
Her kommer onlineversionen af   verdens største fjerkræ-
virksomheder virkelig til sin ret .
Ikke kun er langt flere virksomheder fra hvert land 
opført, men de tilgængelige data er langt dybere end 
bladformatet tillader . For eksempel kan detaljer om 
nuværende og historiske indtægter, produktionsmæng-
der, antal medarbejdere og faciliteter og vigtige milepæle 
i hvert virksomheds historie findes ved at gå til den fulde 
online version .
Alle disse yderligere oplysninger kan fås på www .WAT-
TAgNet .com/directories/80, hvor man, når man er regi-
streret, kan søge i hele databasen eller anvende forskel-
lige filtre såsom produktkategori eller geografisk region .
 
 ›››
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Placering Firma Land Antal slagtede kyllinger pr . år (mio .)

1 JBS S,A, Brasilien 3 .500,0

2 Tyson Foods Inc, USA 1 .977,2

3 BRF Brasilien 1 .724,0

4 New Hope Liuhe Kina 1 .000,0

5 Wen’s Food Group Kina 819,0

6 CP Group (worldwide) Thailand 685,0

7 Perdue Farms USA 683,2

8 Koch Foods Inc, USA 624,0

9 Industrias Bachoco Mexico 595,0

10 Arab Company for Livestock Development (ACOLID) Saudi Arabien 531,0

11 Sanderson Farms Inc, USA 507,0

12 LDC Frankrig 458,8

13 Suguna Foods Indien 416,0

14 Plukon Food Group (parent of Gebrüder Stolle) Holland 395,2

15 Cargill USA 389,1

16 Doyoo Group Kina 380,0

17 OSI Group USA 364,0

18 Sunner Development Co, Ltd, Kina 360,0

19 Prioskolye Rusland 360,0

20 Wayne Farms LLC USA 353,6

21 Gruppo Veronesi (parent of Agricola Italiana Alimentare, or AIA) Italien 350,0

22 PHW Group Tyskland 350,0

23 Mountaire Farms Inc, USA 337,0

24 San Miguel Pure Foods Fillippinerne 320,0

25 Japfa Ltd, Kina 320,0

26 2 Sisters Food Group Storbritannien 317,0

27 Myronivsky Hliboproduct (MHP) Ukraine 312,0

28 Foster Farms USA 310,6

29 Cherkizovo Group Rusland 300,0

30 Al-Watania Saudi Arabien 300,0

31 George’s Inc, USA 278,2

32 Harim Group Sydkorea 270,0

33 RCL Foods Ltd, Sydafrika 260,0

34 Astral Foods Sydafrika 250,0

35 Amadori Italien 250,0

36 San Fernando Peru 241,9

37 Mar-Jac Poultry USA 239,0

38 Jiangsu Lihua Animal Husbandry Kina 231,5

39 Peco Foods USA 225,7

40 Baiada Poultry Australien 208,0

41 Simmons Foods Inc, USA 202,8

42 DaChan Food (Asia) Ltd, Kina 200,0

43 Fengxiang Group Kina 200,0

44 Huaying Agricultural Development Co, Ltd, Kina 200,0

45 Al-Fakieh Poultry Farms Saudi Arabien 200,0

46 Aurora Alimentos Brasilien 196,5

47 Rothkötter Mischfutterwerk GmbH Tyskland 190,0

48 Keystone Foods LLC USA 187,7

49 House of Raeford Farms Inc, USA 184,1

50 WH Group (parent of Animex) Kina 183,0

Sum 23.737,1
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MHP fjerkræafdeling vender kvartalsvis  
tab til overskud
Det ukrainsk-baserede agro- og industrivirksomhed, Miro-
nivsky Hliboproduct (MHP), har rapporteret forbedrede 
finansielle resultater for tredje kvartal i regnskabsåret, og 
de meddelte, at deres hovedkontor nu er flyttet til Cypern, 
og at de har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem .
For tredje kvartal 2016 rapporterede MHP et negativt 
resultat, men korn-, fjerkræ- og kødforarbejdningsgrup-
pen har ændret dette underskud til en positiv margen på 
13 % i samme periode i år . De samlede indtægter stiger 
med 9 % til 370 mio . $ (ca . 2,3 mia . kr .), og driftsresul-
tatet er steget til 92 mio . $ (ca . 575 mio . kr .), en stigning 
på 24 procent . MHP's resultater for de første ni måneder 
af 2017 viser en endnu større forbedring, og den samlede 
omsætning steg 18 % til 970 mio . $ (ca . 6,1 mia . kr .) . 
Periodens resultat er steget 150 % til 257 mio . $ (ca . 
1,6 mia . kr .) . Valutakursudsving forklarer delvist MHP’s 
skiftende resultater . Imidlertid steg nettomarginen før 
valutaudsving for kvartalet fra 12 % i 2016 til 17 % i år, 
og for de første 9 måneder lå den på henholdsvis 23 % 
og 24 % . For MHP's fjerkrævirksomhed var produktionen 
for kvartalet faldet 2 % til lidt over 137 .000 tons, selvom 
gennemsnitspriserne i lokal valuta, Hryvnia (UAH), var 35 
% højere end samme periode sidste år .
MHP rapporterer, at fjerkræproduktionen har haft næsten 
fuld kapacitet i løbet af de første 9 måneder i år, og pro-
duktionen var kun marginalt faldende fra samme periode 
i 2016 til 424 .700 tons . Øget salg af kyllingekød til EU, 
Afrika, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi Arabien 
bidrog til at øge virksomhedens eksport med 23 % til over 
176 .000 tons sammenlignet med de første ni måneder af 
2016 . MHP rapporterer, at opførelsen af den næste fase 
af udvidelsen af deres fjerkrækompleks i Vinnytsia går 
som planlagt og forventes færdig i midten af 2018 . Som 
følge heraf forventes næste års produktion at stige med 
35 .000 tons, og med 260 .000 tons når hele udvidelsen 
er afsluttet om tre år .
En flytning af firmaets hjemsted og centrale administration 
fra Luxembourg til Cypern er godkendt af aktionærerne .
Med øjeblikkelig virkning er Raymond Willian Richards 
udnævnt til bestyrelsesmedlem i MHP frem til 2019 efter 
bestyrelsesmedlemmet Philippe Lamarches, der trådte 
tilbage i oktober .
I august 2017 konverterede MHP fra et aktieselskab til et 
europæisk selskab ("Societas Europaea") .

Tidligere i år åbnede MHP et nyt fjerkræforarbejdningsan-
læg i Slovakiet i samarbejde med en af deres distributører 
i EU . Formålet med denne nye opskæringsfacilitet er at 
forsyne europæiske kunder med MHP’s råvarer og pakke 
fjerkrækød til foodservice-sektoren .

WattAgNet .com / jnl

Tyson Foods opsiger kontrakt med farm, 
der optrådte i en video med  
dyremishandling
Tyson Foods har opsagt deres kontrakt med en fjerkræ-
producent, efter at en video, der viste dyremishandling på 
farmen, blev offentliggjort . Videoen, der er offentliggjort 
af dyreværnsgruppen Compassion Over Killing, viste 
optagelser optaget på Atlantic Farm i Temperanceville, 
Virginia . Videoen viser ansatte, der smed og kastede 
med levende kyllinger, slog kyllinger ihjel med en søm på 
enden af et rør, gik på levende kyllinger, og en kylling, der 
blev kørt over af en gaffeltruck .
"Vi er oprørt over det, der vises i denne video . Disse men-
neskers handlinger er grove og uforklarlige, og det vil ikke 
blive tolereret af Tyson Foods" sagde Doug Ramsey, præ-
sident for fjerkræ i Tyson Foods, i en erklæring . "Det er 
vores ansvar at sikre, at alle, som arbejder og opdrætter 
dyr til vores virksomhed, behandler dyrene ordentligt ."
Ifølge Ramsey’s erklæring bekræftede Tyson Foods 
placeringen og ejeren af farmen, som blev vist i video-
e,n inden for en time efter at have set videoen . Udover 
at opsige kontrakten med Atlantic Farm fjerner Tyson 
også deres kyllinger fra farmen . Ramsey sagde også, at 
ti ansatte fra fangerholdet, der også blev vist i videoen, 
er blevet opsagt . Justin Whitmore, Tyson Foods Chief 
Sustainability Officer og Executive Vice President for Cor-
porate Strategy, udtalte, at de mennesker, der blev vist i 
videoen, var blevet uddannet i korrekt dyrhåndtering, men 
de valgte at ignorere deres træning . For at sikre, at situati-
oner som den på Atlantic Farm ikke sker igen, tager Tyson 
Foods skridt til at sikre, at de involverede i den levende 
produktion har en klar forståelse af virksomhedens dyre-
velfærdsforventninger . Virksomheden planlægger at afhol-
de en videokonference med dem, der har ansvaret for den 
levende produktion på alle Tysons fjerkræanlæg . Her vil 
ledende medarbejdere understrege virksomhedens fokus 
på korrekt håndtering af dyr . Tyson sagde også, at det 
straks ville begynde at mødes med alle i deres kyllingeaf-
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delinger, som håndterer levende fugle, for at understrege, 
at enhver, der arbejder for virksomheden, er ansvarlig for 
korrekt håndtering af dyr .

WattAgNet .com / jnl

I Australien kommer bursystemer  
under pres
Bursystemer i Australien bliver et emne i national debat i 
de kommende tre måneder, hvor regeringen har igangsat 
en høring om en bred vifte af velfærdsspørgsmål indenfor 
fjerkræsektoren . Animal Health Australia (AHA) efter-
spørger synspunkter fra organisationer og enkeltpersoner 
om velfærdsstandarderne og retningslinjerne for alle de 
700 mio . fjerkræ, der vil blive produceret i Australien i de 
næste 15 år .  Det drejer sig om æglæggere, kalkuner, 
ænder og andet fjerkræ . AHA har medtaget burægspro-
duktionen i deres udkast til høringen . Royal Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) kræver, at 
traditionelle bure udfases og siger, at den seneste forbru-
gerundersøgelse viste, at 84 % af australierne mente, at 
burene var grusomme . Men ægbranchen siger, at 70 % af 
australierne stadig køber buræg i supermarkederne .
Heather Neil, adm . direktør for RSPCA Australia, kriti-
serede AHA og sagde, at udkastet til standarder var en 
pinlig forklaring: "Disse standarder er ikke baseret på 
videnskab, de er ikke bæredygtige, og de vil ikke forbedre 
dyrevelfærden i overensstemmelse med samfundets for-
ventninger . Ingen steder er dette mere tydeligt end ved, 
at disse standarder ikke vil påbegynde en udfasning af de 
grusomme bure til æglæggere på trods af overvældende 
videnskabelige beviser og voksende international fordøm-
melse af dette produktionssystem .”
"I stedet foreslog de at dømme over 100 mio . nysgerrige, 
sociale og intelligente æglæggere til et liv i uhyggelig 
elendighed i uberigede bure i det næste årti eller mere ."
Men John Dunn, adm . direktør for Egg Farmers of Austra-
lia, sagde, at mens markedet flyttede sig mod fritgående 
produktioner, havde buræg stadig 56 % af markedet, og 
at 70 % af befolkningen stadig købte buræg .
Dunn sagde til ABC News, at ægproducenterne efterkom 
den stigende efterspørges på alternative æg, men at bur-
æg ikke kun er de billigste, men at burægsproduktionen 
også klarer sig bedst på en række dyrevelfærdsmæssige 
parametre . "Burhøner lever længere, de er sikret mod rov-
dyr og er mindre udsat for sygdomme, hvilket betyder, at 
de ikke skal behandles med antibiotika" tilføjede han .

Høringen løber i 90 dage og afsluttes den 26 . februar 
2018 .

Poultry World / jnl

Boparan Holdings har fået nedgraderet  
sin kreditvurdering 
Kreditbureau Moody's har nedjusteret Boparan Holdings 
rating fra B2 til B3 med negativt udsigter i lyset af det 
seneste års resultat Boparan Holdings, moderselskabet til 
2 Sisters Food Group, havde et samlet underskud på 37,7 
mio . £ (godt 318 mio . kr .) i 2016/17 sammenlignet med et 
tab på 1,4 mio . £ (ca . 11,8 mio . kr .) året før .
Ændringen blev drevet af lavere margener, stod der i års-
rapporten, der dækker de 12 måneder til udgangen af juli, 
samt hvad Moody's anser for ’begrænsede udsigter til en 
væsentlig ændring’ i den næste periode .
Det tyder på, at dette vil føre til høj gearing, lave margener 
og ’svag til lidt negativ pengestrøm’ .
Boparan Holdings udstedte en obligation på 250 mio . £ 
(ca . 2,1 mia . kr .), der udløber i juli 2019 . Moody's sagde, 
at der kunne være en refinansieringsrisiko, hvis driftsresul-
tatet ikke forbedrede sig i perioden før udløbet f obligatio-
nen . Mens Boparan sagde, at der er igangsat tiltag til for-
bedring af både rentabilitet og pengestrømme, men høje 
inputomkostninger - såvel som højere lønninger og større 
konkurrence – vil ifølge Moody's begrænse forbedringen .
Rapporten tilføjer: "Yderligere foranstaltninger til styrkelse 
af kvalitetskontrollen efter de seneste beskyldninger om 
hygiejnefejl vil også yderligere presse allerede tynde mar-
gener ." Moody's indrømmer, at det forventer reducerede 
udgifter til investeringer, fordi 2 større renoveringsprojek-
ter på 2 Sisters' anlæg i Scunthorpe og Derby er afsluttet .
Moody's anser også udsigterne for fjerkræafdelingen for 
at være lysere, fordi 70 % af fjerkræsalget nyder godt af 
’kontraktmæssige effekter’ på indkøbsprisen .
Moody's analytiker Eric Kang sagde: "Nedgraderingen af 
Boparans rating til B3 med negativt udsigter er drevet af 
den lavere EBITDA i det sidste regnskabsår 2016-17 samt 
begrænsede udsigter til et væsentligt opsving i de næste 
12 måneder, hvilket ville resultere i en vedvarende høj 
finansiel gearing, tynde margener og svag til lidt negativ fri 
cash flow . Der kunne også være refinansieringsrisiko med 
hensyn til obligationwn på 250 mio . £, der udløber i juli 
2019, hvis driftsresultatet og kreditterne ikke forbedres ."

Poultry World / jnl
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Udbrud af fugleinfluenza i Holland
Den 8 . december blev der, efter at besætningen havde 
haft forøget dødelighed, konstateret et udbrud af fug-
leinfluenza i en andebesætning i Biddinghuizen, ca . 40 
km øst for Amsterdam .
Besætningen på 16 .000 slagteænder er slået ned af 
de hollands myndigheder, Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), og der er oprettet 3 og 10 km 
zoner .
Virksomheden blev også ramt af fugleinfluenza sidste 
år .
I 3 kilometerzonen omkring den ramte farm i Bidding-
huizen er der 4 andre fjerkræbedrifter . Disse bedrifter 
testes og undersøges for fugleinfluenza . 
Der er 23 fjerkræbedrifter i 10 kilometerzonen omkring 
farmen . 
I 10 kilometer zonen gælder et transportforbud direk-
te for fjerkræ, æg, fjerkrægødning og brugt strøelse, 
men transportforbuddet gælder også for andre dyr og 
animalske produkter fra bedrifter med kommercielt 
fjerkræ .
Den eksisterende hygiejneprotokol for besøgende på 
kommercielle fjerkræbedrifter er strammet op . Besø-
gende må kun komme ind i stalden efter strenge hygiej-
neforanstaltninger .
Der er også indført et forbud mod fjerkræ udstillinger .
Der er straks indført et par ekstra foranstaltninger gæl-
dende for ande- og kalkunfarme . 
Ænder eller kalkuner må kun transporteres efter at 
være undersøgt af en dyrlæge, og disse transporter må 
kun gå direkte fra farmen til slagteriet .
Derudover skal andebedrifter overholde en hygiejnepro-
tokol for affald, herunder overdækning af strøelsesma-
teriale og rengøring det udstyr, der bruges til at bringe 
strøelsen ind i stalden . Denne foranstaltning gælder 
ikke for kalkunbedrifter .
Zoologiske haver og ejere af hobbyfugle er forpligtet til 
at beskytte deres fjerkræ, så disse fugle ikke kommer 
i kontakt med vilde vandfugle og deres gødning . Dette 
kan f .eks . gøres ved at holde dyrene under net eller 
indendørs . 
Zoologiske haver må stadig holdes åbne .
Den 9 . december meddelte de hollandske myndighe-
der, at Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) 

har fundet ud af, at virusset er af den højpatogene type 
H5N6 .
En første genetisk analyse viser, at virusset ikke er rela-
teret til den zoonotiske H5N6 stamme, som cirkulerer i 
Asien, og som kan gøre folk syge . Virusset er relateret 
til den højpatogene H5N8-virus, der blev fundet i Hol-
land i 2016 . Virussets N-type er relateret til lavpatoge-
ne vira, som tidligere er fundet hos vilde fugle i Europa .
Den 10 december har de hollandske myndigheder kræ-
vet indelukning af alt fjerkræ i hele landet .  

Boerderij .nl / jnl

Kraft Heinz forpligter sig til kun at bruge 
alternative æg globalt
Kraft-Heinz har forpligtet sig til globalt at bruge 100 % 
alternative æg .
Selskabets offentliggjorde dette seneste tiltag den 5 . 
december . Tiltaget er en del af virksomhedens CSR 
politik, og følger op på deres tidligere forpligtelse om 
kun at købe alternative æg til deres aktiviteter i Nord-
amerika, Europa og Latinamerika . Ifølge den nye politik 
vil alle æg, der kommer til at indgå i Kraft Heinz-pro-
dukter globalt, blive produceret i alternative systemer 
inden 2025 .
Virksomheden erklærede samtidig, at en tredjedel af 
deres æg allerede nu kommer fra alternative produkti-
oner .
Tiltaget fik ros fra Humane Society International (HSI), 
som kæmpet for alternative æg som en mere dyrevel-
færdsvenlig tilgang til ægproduktion .
"Dette nye tiltag, der sikrer, at deres forsyningskæder, 
herunder dem i Asien og Afrika, bruger 100 % alter-
native æg senest i 2025, tilskynder ægproducenterne 
overalt i verden til at omlægge til alternative systemer" 
sagde Chetana Mirle, seniordirektør for landbrugsdyr 
hos HSI, i en pressemeddelelse . "Vi ser frem til at støt-
te Kraft Heinz i gennemførelsen af denne politik ."

WattAgNet .com / jnl
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RAPPORT FRA NORDIC POULTRY CONFERENCE  
I MALMØ

Nordic Poultry Conference blev holdt i dagen fra 
den 8. og 9. november i Malmø, og der var ca. 140 
deltagere, hovedsageligt fra de 5 nordiske lande 
men også enkelte fra Belgien, Irland, Holland, 
Storbritannien og Østrig.

Astrid Lovén Persson, direktør for 
Svenska Ägg, bød velkommen og 
styrede konferencen, hvor dag 1 bød 
på fællessession, mens vi i største-
delen f dag 2 var opdelt i æg, slagt 
og veterinær, dog afsluttende med en 

fællessession . 

Anders Karlsson fra SLU havde et 
indlæg, hvor han i detaljer fortalte om 
kød og kødkvalitet .
Ca . 75 % af kød er vand og dertil 
kommer 23 % protein plus lidt fedt og 
kulhydrater .

Opfattelsen af kødkvalitet varierer fra landmand over 
slagteri til forarbejdning, pakning og videre til forbruger-
ne, men forskellige parametre har betydning ved indkøb, 
tilberedning og fortæring .

Vigtige kødkvalitetsparametre er mørhed, vandbindings-
evne, farve og farvestabilitet, men en lang række andre 
faktorer har betydning for smag og spisekvalitet .

Ralf Schmidt fra Biovotec, fortalte 
om hvordan membranerne i æggeskal-
ler kan bruges til sårheling, især ved 
kroniske sår, der ofte er en autoimmun 
reaktion . De køber råmaterialerne 
fra et datterselskab i Norge, der 

samarbejder med Notura . De forventer at begynde mar-
kedsføringen af deres sårhelingsprodukt til kroniske sår 
i begyndelsen af 2019 . Der skal bruges 4-5 æg til en 
behandling af en person med et sår på 1 cm i diameter .

Lene Stødkilde-Jørgensen, Aarhus 
Universitet, fortalte om højkvalitetspro-
tein fra grøn biomasse .
Med stigende indkomst stiger efter-
spørgslen efter animalske proteiner, 
og i løbet af de næste 10 år forventer 

OECD og FAO en stigning i proteinforbruget på 70 %, 
og derfor er der begyndt at kigge efter andre kilder, der 
kan bruges som protein i dyrefoder . 

Figur 1: Andelen af animalsk protein stiger med stigende indkomster .
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Efter forarbejdning af rødkløver, flerårigt rajgræs og 
hvidkløver kan de få et koncentrat med 20-30 % protein 
i tørstoffet, men de håber på at komme op på over 50 
% .

Figur 2: Under danske forhold er udbyttet pr ha af protein og 

aminosyrerne lysin og metionin højere i kløver og lucerne end i 

soja, raps og hvede .

Protein fra grøn biomasse er mindre fordøjeligt en f .eks . 
protein fra mælk og kartofler, og i foderforsøg med pro-
tein fra grøn biomasse var foderforbruget højere end på 
et traditionelt foder . Lene Stødkilde-Jørgensen fortalte, 
at man tydeligt kunne se en farveforskel på slagtekrop-
pene af kyllinger efter de var fodret med dette protein-
koncentrat, for kød, fedt og skind blev mere gult .
Hun kunne derimod ikke oplyse, hvordan priserne på 
protein fra grøn biomasse i forhold til protein fra traditio-
nelle kilder ville være under kommercielle forhold .

Stefan Gunnarsson fra SLU fortalte 
først om udviklingen i den svenske 
ægproduktion, der er steget 15 % 
siden 2013 . Skrabeæg udgør ca . 2/3 
af produktionen, mens bur og øko hver 
udgør omkring 16 % . Ud fra de bille-

der han viste fra produktionen, se forholdene i stalden 
ud til at være meget lig de danske, mens hønsegårdene 
ser ud til at være mindre beplantet med træer og buske 
end tilsvarende danske . ››› 

Figur 4: Udviklingen i antallet af hønepladser i den svenske ægproduktion .

Figur 3: Protein fra grøn biomasse er mindre fordøjeligt en 

f .eks . protein fra mælk og kartofler .
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Stefan Gunnarsson talte derefter om et projekt, der 
varede fra foråret 2012 til efteråret 2014 . I projektet 
havde man i 8 lande i EU (Sverige, Danmark, Storbri-
tannien, Tyskland, Holland, Belgien, Italien og Østrig) 
undersøgt sundhed og dyrevelfærd i økologiske høner
De havde resultater fra 114 økologiske flokke fra 8 
lande, men data var af meget varierende karakter, så 
kun data fra 50 af flokkene kunne bruges i de endelige 
beregninger .
Ud fra de resterende data mente han, at de kunne kon-
kludere, at jo mere adgang hønerne havde til udearea-
lerne, jo færre parasitter havde de, men der er mange 
faktorer, som har betydning for spredningen af parasitter 
i flokken .
Daglig adgang til hønsegården giver bedre dyrevelfærd 
for økologiske høner .

Jens Peter Christensen fra KU, for-
talte om brystbensfrakturer .
Han argumenterede kraftigt for en 
tydelig definition af de forskellige 
ting – deformiteter, brud på midten og 
frakturer ved spidsen . Det er et nyt 

problem, som man ikke har overset tidligere .
Jens Peter Christensen slog fast, at det er et problem i 
alle produktionssystemer, og at de små brud ved spidsen 
af brystbenet ikke kan mærkes med palpering .

Figur 5: Flere brud ved spidsen af brystbenet .

Julian Madeley fra World Egg Orga-
nisation fortalte om det internationale 
samarbejde .
Han understregede, hvad æg kan gøre 
i et område med underernæring .
Julian Madeley sagde, at vi over de 

næste 40 år skal producere lige så mange fødevarer, 
som vi har produceret de sidste 8 .000 år .
Den globale ægproduktion har ændret sig meget i løbet 
af de sidste 50 år . I begyndelsen af 1960’erne var Euro-
pa og Nordamerika de førende ægproducenter, men 
mens produktionen er faldet i disse områder, er den ste-

get eksplosivt i Asien . Frem til 2030 forventes den glo-
bale ægproduktion at stige med 27,3 % eller 18,3 mio . 
tons, og produktionen i Asien forventes at stige med de 
11,6 mio . tons .
Langt hovedparten af den globale ægproduktion foregår 
i bure .

Figur 6: Udviklingen i den globale ægproduktion .

Figur 7: Fordelingen af den globale ægproduktion på produkti-

onsmetode .

Julian Madeley sagde, at ægbranchen ikke har udnyttet 
bæredygtigheden i produktionen tilstrækkeligt i promo-
veringen af æg, for æg har det laveste emission af driv-
husgasser pr 1 .000 kalorier af alle animalske produkter .
Han fortalte også, at proteiner fra æg har den højeste 
fordøjelighed hos mennesker . 
Julian Madeley understregede, at bæredygtighed fylder 
rigtigt meget, når man mødes i Consumer Goods Forum, 
der er den globale detailhandels ’branchemøde’, men 
her omfatter bæredygtighed også skovrydning og slave-
arbejde, og kan den enkelte ægvirksomhed og -produ-
cent stå inde for ansættelses- og arbejdsforholdene hos 
fangerholdene eller hos rengøringsfirmaet?
På det sidste møde i Consumer Goods Forum viste talle-
ne, at bæredygtig produktion havde den største vækst-
rate blandt en række parametre .

 ››› 
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Figur 8: Emissionen af drivhusgasser fra en række fødevarer . Figur 9: Fordøjeligheden hos mennesker af pf proteiner fra 

forskellige fødevarer .

Nataliya Roth fra Biomin fortalte om 
strategier til at reducere antibiotikare-
sistens i fjerkræ .
Når man bare ser på EU og Norge, så 

er der enorme forskelle i forekomsten af resistente E .coli 
bakterier, og de nordiske lande ligger i en klasse helt for 
sig selv .
 ››› 

Figur 10: Væksten indenfor de forskellige områder af bæredygtighed .
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Paul van Boekholt fra Hubbard for-
talte om premium markeder for slagte-
kyllinger, og om hvordan man reagerer 
på sociale ændringer .
Han fortalte om de forskellige stan-
darder for slagtekyllinger i EU og den 

stigende forskel på den traditionelle slagtekylling og 
premium kyllingerne .
Som avlsselskab skaber de nye kyllinger, der vokser en 
halv dag hurtigere for hvert år, der går, samtidig med, at 
foderforbruget forbedres .

Differentiering er ikke ny, og allerede i 2010 var 7 % af 
forældredyrene af langsommere voksende afstamninger . 
I Frankrig har de haft Label Rouge siden 1961 .
Paul van Boekholt opfordrede til, at man skal ikke kun 
snakke om indtjening men i stedet taler om merværdi .
Det mindst bæredygtige er at producere noget, som 
kunderne ikke vil have .
I USA har de haft en vækst på 35 % i langsommere 
voksende afstamninger, men hele væksten ligger i Cali-
fornien og i New York området, og det er latinoer og 
kinesere, der efterspørger disse typer kyllinger .

Figur 11: Fordelingen af E . coli fra slagtekyllinger, der er følsomme eller resistente overfor 1 til 12 forskellige antibiotika i 2014 .

Figur 12: Sammenligning af de forskellige marketingsregler, der findes i EU-lovgivningen .
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Bo Ekström fra Marketing Clinic hav-
de et indlæg med titlen: ’Hvad vi køber 
og spiser i Sverige i 2017’ .
Prisen er altafgørende i Norden, og 
on-line salget udgør kun en minimal 
del (7,2 % i 2017 og forventet 11,0 % 

i 2020), og det udvikler sig meget langsommere, end 
eksperterne forudså for få år siden .
Bo Ekström sagde, at det tager lang tid at ændre 
vaner, så man skal ikke tænke næste år, men næste 
generation .
Restauranter tager en stadig større del af fødevaresal-
get .
I Sverige er de 10 mio . indbyggere, og ca . 18 % er ind-
vandrere og 1 mio . har ikke en nord- eller centraleuro-
pæisk baggrund, og det vil have betydning på udviklin-
gen i forbruget af fødevarer .
Når forbrugerne i Sverige vælger fødevarer, så betyder 
smag mest i dag og nok også i morgen, og sundhed 
betyder noget, mens bæredygtighed ikke betyder ret 
meget . 

Siamak Zohari fra SVA gav to meget 
spændende indlæg, et på fælles og 
et på veterinær, om vilde fugles rolle i 
økologien af influenza A virusset, samt 
om de globale konsekvenserne af 
udbruddene af fugleinfluenza .

Influenza A findes i pattedyr, men er især udbredt i fugle .
Siamak Zohari sagde, at man ofte glemmer den milliard 
ænder, der produceres i Kina om året, når man taler om 
udviklingen af nye typer af influenza A virus .
Siamak Zohari konkluderede, at udbruddene af fugle-
influenza har haft stor betydning for dyresundheden, 
dyrevelfærden, menneskers sundhed og økonomien i de 
ramte lande og områder .
Han sagde, at man med forebyggende tiltag kan mini-
mere effekten af udbrud bl .a . ved høj biosikkerhed på 

bedrifterne, tidlig varsling og påvisning samt ved hurtig 
nedslagning af ramte flokke . 

Helena Eriksson fra SVA talte om 
hobbyfjerkræ og de udfordringer, 
det giver, for hobbyfjerkræ kan være 
reservoir for smitsomme sygdomme .
Antallet af hobbyfjerkræ er steget i alle 
de nordiske lande, men man kender 

ikke hverken antallet af farme og antallet af dyr .
Hun opfordrede til, at der, som de allerede har i Finland, 
bliver oprettet et tvungent register i hvert land .

Susanne Gäre fra KOMiN fortalte om 
kriseberedskab .
Hun sagde, at Sverige ikke har et nati-
onalt kriseberedskab, når det angår 
forsyningssikkerheden af fødevarer, og 
man har ingen store lagre .

De svenske supermarkeder vil være tomme i løbet af 24 
timer, hvis transportsystemet (f .eks . broen til Danmark) 
blev afbrudt, og halvdelen af landets fødevarer vil være 
væk i løbet af 10-12 dage .

Torbjörn Suneson fra Aniagra for-
talte om sine oplevelser ved af få sin 
besætning inficeret med fugleinfluen-
za .
212 .977 høner blev ramt den 22 . 
november 2016, hvoraf 40 % var 

under 35 uger gamle .
I de første dage var det svært at få nogle til at tage 
beslutninger, og først på tredjedagen blev hønerne i 
huset aflivet, men der var mange praktiske spørgsmål, 
som stadig var ubesvarede – hvem gør hvad og med 
hvilket udstyr?
På fjerde og femte dagen blev det besluttet at aflive 
resten af hønerne på farmen .
Det tog 6 dage at aflive de godt 200 .000 høner .
Her et år efter har de 172 .000 høner i produktion, så 
der mangler stadig næsten 60 .000 høner, før de er 
tilbage i fuld produktion, men de forventer de at nå 
omkring årsskiftet .
Torbjörn Suneson understregede, at åbenhed og gen-
nemsigtighed skaber tillid .
Familien besluttede, at man ikke ville afskedige medar-
bejderne inden nytår, men i januar blev 75 % afskediget, 
men i dag er næsten alle blevet genansat .

Helena Wall, SLU, talte om udfor-
dringerne omkring produktivitet og 
fjerdragt, når hønerne bliver op til 80 
uger .
 ››› 

Figur 13: Udviklingen i den gennemsnitlige daglige tilvækst 

giver mulighed for differentiering .
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Ægvægten og procent æggehvide stiger og skalstyrken 
falder med alderen .
I deres forsøg var fjerdragten bedre hos LSL end 
Bovans ved 33 uger, mens det var det samme ved 100 
uger .
LSL havde stærkere lårbensknogler ved 100 uger end 
Bovans, men de havde desværre ikke målinger gennem 
produktionen, så det er svært at sige, om det er godt 
eller dårligt .

Sarah Davies fra DSM havde et ind-
læg om vitamin D indholdet i æg .
Indholdet af vitamin D er generelt lavt 
hos mennesker i Nordeuropa, især 
fordi vi ikke får ultraviolet lys nok fra 
solen, så huden kan danne vitamin D .

Når vi ikke selv danner vitamin D, skal vi have det med 
maden, f .eks . fra fisk og æg .
Risikoen for en lang række sygdomme stiger, hvis ind-
holdet af vitamin D i blodserummet er lavt .

Figur 14: Lavt indhold af Vitamin D i blodet er ikke godt for 

helbredet .

Øget vitamin D i foderet i form af 25(OH)-Vitamin D3 vil 
aflejre sig i ægget .
25(OH)-Vitamin D er ikke fedtopløseligt .
I mennesker er bioaktiviteten af 25(OH)-Vitamin D3 5 
gange større end vitamin D3 .

I et forsøg, hvor man tilsatte 3 .000iu af 25(OH)-Vitamin 
D til foderet i 6 uger, fik man et 43 % højere indhold af 
vitamin D i ægget, og det havde ingen negativ betydning 
for sorteringen, skalstyrken og dødeligheden .

Max Jamieson fra Hushållningssäll-
skapet fortalte om effektivt energifor-
brug i æglæggerstalde .
Det meste af energien – 70-80 % - 
bruges på ventilation og lys .
De nyeste stalde er de mest energief-

fektive uanset produktionsmetode .

Tone Beate Hansen fra Animalia 
fortalte om ægproduktionen i Norge 
og om dyrevelfærdsproblemer i norske 
æglæggerflokke .
Der er 580 ægproducenter i Norge 
med mere end 1 .000 høner . Bortset 

fra nogle gamle besætninger er der et lov om, at de max 
må have 7 .500 høner . Det totale antal høner er 4,27 
mio . (2016) .
80 % opdrættes i etagesystemer, og produktionen er 
fordelt med 36 % i berigede bure, 56 % skrab og 6 % 
øko .
Animalia har via en spørgeskemaundersøgelse under-
søgt dyrevelfærden i den norske ægproduktion .
31 % havde problemer med dårlig fjerdragt ved udsæt-
ning . 
De største risikofaktorer for dyrevelfærden var:
 – Indhusningssystem, hvor producenter med skrabe-

anlæg havde flere problemer end producenter med 
buranlæg .

 – Klima, hvor uens temperatur i huset og træk var mest 
almindeligt

 – Genetik, hvor der var forskel på afstamningerne
 – Management

Tone Beate Hansen sluttede med at sige, at det var en 
lille undersøgelse, som måske ikke var repræsentativ, 
men den gav en indikation .

Paulien Rutten fra Isa, Hendrix 
Genetics havde et indlæg om, hvordan 
man via foder og management kan få 
en længere produktionsperiode .
Opdrættet er meget vigtigt, og foderet 
skal tilpasses hønnikens udvikling .

For at få hønnikerne til at æde mere kan man øge ind-
holdet af uopløselige fibre . Hun opfordrede også til, at 
hønnikerne æder op hver dag, så fodertruget er tomt 
1-1,5 time midt på dagen . Man kan ikke alene ud fra for-
muleringen sige, om det er den rette blanding, for også 
hvor meget foder, hønerne æder, betyder meget .
Vitamin D er vigtig for calcium-omsætningen i hønen .
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Kig udover deltagerne i Nordic Poultry Conference .

Alexandra Jeremiasson fortalte om 
nogle resultater fra det svenske vel-
færdsprogram .
De har nu 5 forskellige velfærdspro-
grammer:
 –Forældredyr

 – Hønniker i bure eller på gulv
 – Hønniker i etagesystemer
 – Høner på gulv eller i etagesystemer
 – Høner i berigede bure

Der er 31 punkter, som tjekkes, og man skal have 
mindst 80 % for at blive godkendt .
Hver besætning bliver kontrolleret hvert fjerde år .
Bedømmelserne af fjerdragten varierer meget både mel-
lem systemerne men også meget indenfor de enkelte 
systemer . Fjerdragten var dårligst i gulvsystemer, måske 
fordi der er en overvægt af økologiske besætninger .
Der er størst problemer med røde blodmider i berigede 
bure .
Der var højst dødelighed i de økologiske besætninger og 
lavest i de berigede bure .

Eric Hubers fra Holland fortalte om 
Fipronil-sagen, og hvad vi kan lære af 
den .
Der var 7-8 mio . æglæggere i de 
besætninger, som var omfattet af 
fipronil-skandalen .

Detektionsniveauet er 0,005 mg/kg, men indtil 1 . januar 
2017 var grænseværdien 0,015 mg/kg, så var sagen 
kommet et år før, var der ikke sket noget .
Chick Friend behandlede 800 æglæggerstalde på 300 
farme med et middel med eukalyptusolie og mentol, hvor 
de ulovligt havde tilsat fipronil . Selv Wageningen Univer-
sity brugte selskabet .
OVONED, den hollandske brancheorganisation, går i 
retten med en sag mod myndighederne bl .a . for ikke at 
have stoppet selskabet tidligere .

Over 200 mio . æg og 3,5 mio . høner er blevet destrue-
ret .
De hollandske forbrugere lod sig ikke påvirke så meget, 
men det gjorde de tyske forbrugere .
Den dosis, man giver sin hund eller kat, svarer til indhol-
det af Fipronil i 5 .000 æg .
Fældning burde være en brugbar metode til at rense 
hønsene, men der hjælper ikke meget, hvis husene 
også er inficeret . Det har også vist sig at være utroligt 
svært at få gjort husene rene igen, fordi fipronil var i en 
olieopløsning, så det kræver ofte gentagne eller mange 
rengøringer med varmt vand og sæbe . 
Man kan ikke sælge gødningen med et indhold af fipro-
nil . Gødningen kan brændes, men det er for vådt fra 
mange af farmene, så det er et stort problem .
Prisen på buræg på det frie marked i Holland var i 
begyndelsen af november 11 eurocent (ca . 82 øre) pr 
stk .
Den 8 . november var der igen en tilbagetrækning af æg 
i Holland .
Der var tale om æg fra en farm, der tidligere havde haft 
problemer med fipronil, men hønerne var fældet, og 
myndighederne havde frigivet æggene, men ved en kon-
trol af 100 æg var 15 over detektionsgrænsen, og alle 
æggene blev tilbagekaldt .
Supermarkederne har derefter meddelt, at de ikke vil 
modtage æg fra besætninger, der er blevet frigivet af 
myndighederne efter en fældning pga . fipronil .
Æggene kan heller ikke bruges til ægprodukter, så nu 
diskuteres, hvad man så skal gøre .

Finn Englund, RISE, Research Insti-
tutes of Sweden, fortalte om fjer, der 
er en uudnyttet ressource . 
Fjer består af keratin, der efter kolla-
gen, er det hyppigst forekommende 
biopolymer i dyr .

Keratin er et protein, der næsten udelukkende består 
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Deltagerne i ledermødet var fra venstre: Magnus Jeremiasson, Mie Nielsen Blom, Jon Magnus Reykjabúinu, Tone Steinsland, 

Hildur Traustadottir, Hannah Hamina, Alexandra Jeremiasson, Maria Donis, Jørgen Nyberg Larsen, Jenny Andersson,  

Axel Lagerfelt og Thorbjörn Refsum . Astrid Lovén Persson var desværre optaget af praktiske gøremål om arrangementet .

af aminosyrer . Det er kemisk robust og har god fysisk 
styrke .
Der er nok 40 mio . tons tilgængeligt på verdensmarke-
det om året .
I dag kan fjer efter dampkogning bruges i dyrefoder, 
men fjer har ikke en høj foderværdi .
Fjer kan også, efter en kemisk behandling, indgå som en 
fiberkomponent i plastikkompositter .
Endelig kan fjer brændes af, og selv om de ikke brænder 
let, er de ikke dårlige som industrielt brændstof, og de 
efterlader meget lidt aske . 
Finn Englund fortalte, at mange andre applikationer er 
blevet foreslået og forsøgt, men ikke udnyttet ordentligt, 
og fjer har bl .a . været brugt i fremstillingen af tekstiler, 
kosmetik, lægemidler og som tilsætning til papir og pulp .
Han var sikker på, at man i fremtiden ville finde nye og 
spændende muligheder at bruge fjer på . ››› 

Resume fælles - 2 .

Resume æg .
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Afslutning
De flere af indlæggene foregik på 
samme tid, er det desværre ikke 
muligt at give et referat fra indlæg-
gene på slagte- og veterinærsessio-
nerne .
Æg- og fællessessionerne blev doku-
menteret af en meget dygtig tegner, 
Eleanor Beer, så her kan man se, 
hvilke emner, der blev talt om . 

Nordic Poultry Conference 2018
På ledermødet inden konferencen blev det besluttet, at i 
2018 holdes Nordic Poultry Conference i Island i uge 45 
på Grand Hotel i Reykjavik .

jnl

Forbrugernes krav og konkurrenceevnen 
skal afbalanceres
Produktionen af fjerkrækød i EU sætter normerne for 
resten af verden . Når det drejer sig om dyrevelfærd, 
reduceret brug af antibiotika og kødkvalitet, er EU føre-
nde . Som følge heraf er omkostningsniveauet også 
blandt de højeste i verden . Det er det største problem for 
AVEC, den europæiske sammenslutning af fjerkræslag-
terier .
Ifølge AVEC-præsident Paul Lopez bliver hans medlem-
mer løbende udfordret for at balancere europæiske bor-
geres krav og industriens konkurrenceevne på det globa-
le marked . Under den årlige generalforsamling i Helsinki, 
Finland, deltog mere end 130 delegater, der er aktive i 
alle dele i værdikæden for fjerkræ, i arrangementet for at 
drøfte dette års tema .
Lopez talte om en fælles bekymring blandt de europæ-
iske fjerkræslagterivirksomheder: "Vi ønsker at imøde-
komme efterspørgslen på vores hjemmemarkeder, men 
det bør også betyde, at der er de samme krav til impor-
teret kød ." AVEC mener, at det langt fra er tilfældet . '' 
Ukraine ønsker at overholde vores regelsæt, men fik en 
periode på mange år til at komme op på vores niveau . 
Situationen med Brasilien er endnu mere ude af kurs . Vi 
ser, at op til 10 % af al import til EU afvises på grund af 
dårlig kvalitet og bakterielle forureninger . Hvordan er det 
muligt, at der er igangværende forhandlinger for at give et 
sådant land endnu mere adgang til vores markeder?"
Det er af afgørende betydning for at sikre EU's forbruge-
re, at importeret fjerkrækød opfylder samme høje stan-
darder som fjerkrækød produceret i EU . De "tilsvarende" 
krav til tredjelande afspejler ikke alle de standarder, som 
EU-producenterne skal overholde fra jord til bord . Derfor 
opfordrer AVEC til respekt for ensartede standarder i 
hele fødevareforsyningskæden . I betragtning af denne 

differentierede behandling skal EU-forbrugere informeres 
om oprindelsen af det kød, der importeres fra tredjelan-
de . Derfor ønsker AVEC, at alle produkter, der indeholder 
fjerkrækød, skal mærkes med oprindelsen med EU eller 
ikke-EU + navnet på landet, hvis det ikke kommer fra EU .
Paul Lopez fortsatte om eksporten, hvor han påpegede, 
at Asien repræsenterer de bedste muligheder for den 
europæiske fjerkræsektor . Især da efterspørgslen i disse 
lande og Europa supplerer hinanden . Som en konsekvens 
hilste han åbningen fra EU-Kommissionen af det japan-
ske marked velkommen og bad om Kommissionens støtte 
til åbningen af de kinesiske markeder, hvor der er stor 
efterspørgsel efter produkter, der er mindre foretrukne af 
EU's forbrugere .
På et mindre positivt område er EU-producenterne 
af fjerkrækød siden 2015 blevet konfronteret med en 
protektionistisk holdning fra de sydafrikanske myndig-
heder, der har vedtaget adskillige foranstaltninger for 
at begrænse adgangen for EU's fjerkrækødprodukter 
til deres marked . Han opfordrede EU-myndighederne 
til proaktivt at forsvare interesserne og integriteten hos 
fjerkrækødssektoren i sager som denne . I 2016/17 blev 
EU's fjerkrækødssektoren udsat for en af de alvorligste 
fugleinfluenza-kriser i historien . Ud over de tab, der skyl-
des infektion og nedslagning af millioner af fugle, har luk-
ningen af handelspartnernes grænser skabt enorme øko-
nomiske tab for alle operatører i fjerkrækødkæden . Nogle 
importerende tredjelande anvender klart SPS (sanitære 
og plantesundhedsmæssige) spørgsmål som et værktøj 
til at beskytte deres marked, og de vedtager procedurer, 
der går helt imod internationale standarder, og meget 
faste positioner på højt politisk niveau er nødvendige for 
at forhindre dette misbrug i fremtiden .
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POLEN ØGER EKSPORTEN AF FJERKRÆKØD

Polen har i første kvartal af 2017, ifølge 
det polske landbrugsministerium (Minrol) 

eksporteret 252.667 tons fjerkrækød.

Dette var en tiendedel mere end i samme periode i 
2016 . Denne udvikling fortsatte i hele 2016, hvor Polen 
eksporterede 1 .023 mio . tons fjerkrækød, hvilket var 20 
% mere end i 2015 .

Tyskland er det vigtigste eksportmarked
I det første kvartal af 2017 blev der eksporteret 36 .597 
tons fra Polen til Tyskland, hvilket er lidt mindre end i 
samme periode i 2016 . Med en andel på 15 % forblev 
Tyskland langt det vigtigste eksportmarked for polske 
varer . Eksporten til Slovakiet (9 .568 tons) og Tjekkiet 
(17 .923 tons) faldt også . Eksporten til andre større mod-
tagerlande steg fra januar til marts 2017 . Det næststør-
ste eksportmarked for polsk fjerkrækød var Storbritan-
nien . Polen eksporterede 22 .433 tons til landet, hvilket 
var 12 % mere end i samme periode sidste år . Polen 
eksporterede 20 .856 tons til Frankrig, hvilket var en 
stigning på 18 % i forhold til samme periode i 2016 .
Væsentlige overskudsmængder går også til Spanien 
(6 .957 tons, + 49 %) . Belgien (7 .061 tons, + 39 %) 
og Ungarn (6 .559 tons, + 42 %) . Hong Kong er med 
et volumen på 10 .712 tons (+ 59 %) det eneste eks-
portmarked af betydning uden for Europa . Kina var ikke 
længere opført blandt de største eksportlande . I første 
kvartal af 2016 eksporterede Polen kun 3 .875 tons fjer-
krækød til Kina .

Import
Selv om importen af fjerkrækød til Polen kun spiller en 
mindre rolle, er den stigende tendens værd at nævne 
her . Polen importerede omkring 13 .271 tons i første 
kvartal af 2017, hvilket er 60 % mere end i samme peri-
ode året før . Som følge heraf fortsatte den fremhersken-
de tendens i 2016: Fra 2015 til 2016 steg importen for 
hele året med mere end 25 % til 46 .548 tons . 
De største leverancer kom der i første kvartal 2017 fra 
Tyskland (4 .859 tons, + 72 %), Storbritannien (2 .361 t, 
+ 243 %) og Ungarn (1 .495 tons, + 50 %) .

DGS / jnl

Figur 1: Fordelingen af Polens eksport af fjerkrækød i 1 . kvar-

tal 2017 .

Nye udbrud af fugleinfluenza i Italien og 
Bulgarien
Tre nye udbrud af HPAI H5N8-virusvarianten blev 
bekræftet i Italien i midten af november . Disse bringer 
antallet af udbrud i Italien i år op på 79, ifølge den ita-
lienske sundhedsmyndighed og forskningsorganisation 
for dyresundhed og fødevaresikkerhed (IZSVe) .
Alle de seneste tilfælde var i provinsen Brescia i Lom-
bardiet og ramte i alt mere end 85 .000 fjerkræ, som alle 
er blevet slået ned . To af udbruddene var i æglæggende 
høner på farme i nærheden af tidligere udbrud . På en 
farm viste hønerne i et af to huse en lille reduktion i 

foderindtag og et kraftigt fald i ægproduktionen . Det 
tredje udbrud var i en slagtekyllingebesætning, hvor der 
ifølge IZSVe var en pludselig stigning i dødeligheden .
I Bulgarien var der to udbrud af HPAI af en uidentificeret 
H5-variant i begyndelsen af november ifølge den offi-
cielle rapport til OIE . I alt er mere end 12 .000 fugle gået 
tabt pga . sygdommen gennem øget dødelighed eller 
nedslagning, der drejer sig om en baggårdsflock i pro-
vinsen Sliven og en farm i naboprovinsen Jambol . Disse 
fulgte et første udbrud på en baggårdsflok i Hasko-
vo-provinsen i midten af oktober .
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SLAGTEVÆGTEN PÅ KYLLINGER  
I TYSKLAND STIGER

I Tyskland lå kyllingeslagtningerne i før-
ste halvdel af 2017 lå på omtrent samme 

niveau som året før. 

Slagtekyllinger
Ifølge Statistischem Bundesamt blev der fra januar til 
juni 2017 produceret næsten 478 .600 tons kyllingekød, 
hvilket var 0,2 % mindre end i samme periode i 2016 . 
Men antallet af slagtede dyr faldt med 2,4 % til 296,9 
mio . Dette resulterede i en gennemsnitlig slagtevægt på 
1,612 kg, hvilket var ca . 40 g mere end i første halvdel 
af 2016 . 
I første halvår 2010 vejede slagtede kyllinger kun 1 .359 
kg . 
Når kyllingerne er blevet større, skyldes det forbruger-
nes ønske om kyllingeparteringer, og tungere dyr er 
lettere at partere .

Kalkuner
Kalkunslagtningerne i Tyskland i første halvdel af 2017 
faldt noget . Det skyldes bl .a . stoppet for indsætninger i 
foråret 2017 på grund af fugleinfluenza . l de første seks 
måneder 2017 blev der slagtet 17,2 mio . kalkuner, hvil-
ket var 5,7 % mindre end 2016 . Der var en mindre ned-
gang i den   slagtede mængde på 3,1 % til 230 .612 tons .
Nedgangen ville have været endnu større, hvis slagte-
rierne ikke havde gjort mere brug af importerede varer . 
Ifølge Statistischem Bundesamt blev der i perioden fra 
januar til maj 2017 importeret 3,0 mio . kalkuner, hvilket 
var 8,5 % mere end sidste år . Det kan stadig forventes 
efterregistreringer . De fleste kalkuner blev importeret fra 
Polen til 29 %, 25 % kom fra Holland, 15 % fra Frank-
rig, 12 % fra Danmark og 6 % fra Østrig .

Newcastle disease i Skåne 
Fredag den 24 . november blev der konstateret et nyt 
udbrud af Newcastle disease i Skåne .
Newcastle disease blev fundet på en gård med ca . 
26 .000 økologiske æglæggende høner i Vellinge Kom-
mune i Skåne . Det viser testresultater fra Statens vete-
rinärmedicinska anstalt (SVA) . 
9 .000 af 26 .000 økologiske æglæggende høner på 

ejendommen viste sig at være smittet med Newcastle 
disease, men kun 16 høner døde .
Jordbruksverket har etableret en 3 kilometer beskyt-
telseszone og 10 kilometer overvågningszone, men 
sygdommen har ikke spredt sig ud over den oprindelige 
gård .

Jordbruksverket / OIE / jnl
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Figur 1: Udviklingen i den gennemsnitlige slagtede vægt for 

kyllinger (kg slagtet vægt) .

Figur 2: Kalkunslagtninger i Tyskland  

(1 .000 tons slagtet vægt) . DGS / jnl
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Tyson Foods fejrer den store åbning  
af Tyson Emma
Den 14 . november fejrede Tyson Foods Inc . den store 
åbning af selskabets nye kontorbygning, der vil bringe 
ca . 300 nye arbejdspladser til centrum i Springdale, 
Arkansas .
"Vores mål har været at arbejde sammen med Down-
town Springdale Alliance, handelskammeret og virksom-
hedsledere for at bringe nyt liv til Emma Avenue" sagde 
John Tyson, bestyrelsesformand for Tyson Foods' . "I 
dag har vi taget det andet skridt i at nå dette mål og 
opnå vores kollektive vision om at transformere centrum 
i Springdale ."
Den 56 .000 m2 bygning på 319 E . Emma Ave . Ligger 
på en grund på mere end 7 acres (ca . 2,8 ha) og er byg-
get på stedet for virksomhedens oprindelige hovedkvar-
ter og en tilstødende bygning, tidligere kendt som Brown 
Hatchery-bygningen .
Dette er det andet kontor, som Tyson Foods har åbnet i 
centrum af Springdale, og det bringer selskabets sam-
lede antal beskæftigelse på Emma Avenue op på ca . 
400 . Sidste år åbnede virksomheden en 28 .000 m2 
bygning beliggende på 516 E . Emma Ave ., der hedder 
Tyson Foods JTL Building i anerkendelse af dets oprin-
delige brug som den første lastbilterminal til Jones Truck 
Lines . Omkring 100 medarbejdere arbejder i bygningen .
Tyson Foods engagement i genoplivning af centrum 
startede i 2014, da firmaet offentliggjorde en gave på 
1 mio . $ (ca . 6,25 mio . kr .) til Downtown Springdale 
Alliance for at hjælpe med at udvikle lokalplanen for 
området .
"Centrum af Springdale ændrer sig hver dag . Det er 
blevet en destination i Springdale, og virksomheder og 
familier vælger at komme og investere i hjertet af vores 
samfund" sagde Kelly Syer, adm . direktør for Downtown 
Springdale Alliance . "Tyson Foods har spillet en vigtig 
rolle i succesen med vores Downtown Master Plan, og 
med deres løbende støtte og støtte fra virksomheder og 
medlemmer af samfundet i hele byen ved vi, at centrum i 
vores by vil fortsætte med at udvikle sig ."
Bygningen vil være hjemsted for mange af de ansatte i 
Tyson Foods' IT-afdeling, der vil fokusere på at støtte en 
omlægning af virksomhedens IT-systemer ved hjælp af 
skybaseret, moderne teknologi .

"Vi er stolte over at være en del af den fortsatte gen-
oplivning af centrum i Springdale, men også spændt på 
muligheden for at hjælpe med at indvarsle en ny æra af 
innovation og teknologi til området" siger Scott Spradley, 
chefstekniker i Tyson Foods .
I den nye bygning er der genbrugt træ fra det oprindelige 
Tyson Foods hovedkvarter og Brown Hatchery-bygningen . 
Modtagelsesområdet, trappegange, vægge og reposer er 
alle bygget af træ fra begge historiske bygninger .
Bygningen, der er beliggende langs Razorback Greenway, 
har brusere og cykelparkering for at opmuntre de ansatte 
til at cykle eller gå på arbejde . Derudover er der en have 
på vestsiden af anlægget, der er indrettet med områder til 
shuffleboard, bocce ball og baggo til brug for de ansatte .
" Tyson Foods’ virkning på denne by er umådelig . Åbnin-
gen af dette kompleks i vores bymidte, hvor dette firma 
bogstaveligt talt blev startet, støtter den økonomiske 
udvikling ikke bare for de ansatte i Tyson Foods men også 
for hundredvis af Springdale-virksomheder, vores by og 
vores stat, sagde Doug Sprouse, borgmester i Springda-
le . "Vi er ivrige efter at se, hvad dette nye kapitel i Tyson 
Foods' Springdale-historie gør ved vores by . Vi er stolte 
over at være kendt som Arkansas' fjerkræhovedstad, og 
vi er stolte over at kunne kalde Tyson Foods for vores 
virksomhed ."
Det oprindelige hovedkvarter blev først bygget omkring 
1920 og var engang hjemsted for Springdale Produce 
Co ., der var ejet og drevet af John W . Tyson, bestyrel-
sesformand John Tysons bedstefar . En brand ødelagde 
bygningen i 1945 . Den blev genopbygget i 1946 og blev 
hjemsted for Tysons Feed and Hatchery . Hovedkvarte-
ret blev der indtil 1969, da firmaet, nu kendt som Tyson 
Foods Inc ., flyttede til dens nuværende placering på Don 
Tyson Parkway .
Tyson Foods beskæftiger mere end 6 .000 mennesker i 
Springdale og mere end 23 .000 mennesker i Arkansas, 
og mere end 1 .800 farmere i staten producerer kyllinger 
til virksomheden . Virksomheden køber også kvæg, svin, 
korn, diesel og andre varer og serviceydelser i Arkansas, 
og de anslår, at deres årlige økonomiske bytydning fra 
Arkansas til at ligge på næsten 2 mia . $ (ca . 12,5 mia . 
kr .) .
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ØSTAFRIKANSK FJERKRÆSEKTOR MODNES

Af Dick van Doorn, Poultry World 

Der er en global stigning i efter-
spørgslen efter fjerkrækød og æg 
i lande med voksende befolknin-
ger og en stigning i indkomsterne. 

Som følge heraf er der mulighed for stigninger i 
produktionen. Østafrika har sådanne muligheder. 
Efterhånden som fjerkræsektoren modnes og pro-
fessionaliseres, kan den overvinde udfordringerne.

Dutch Poultry Centre (DPC), Netherlands-African Busi-
ness Council (NABC) og VIV Worldwide organiserede 
for nylig symposiet ’Poultry in East-Africa Event’, hvor 
der deltog landmænd og ambassadører fra to afrikanske 
lande, Rwanda og Ugan-
da . Mødet drejede sig om 
mulighederne for fjerkræpro-
ducenter i disse afrikanske 
lande og agroforarbejdnings-
virksomheder verden over .
Under arrangementet gav 
Ugandas EU ambassadør 
i Bruxelles, Mirjam Blaak 
Sow, en præsentation om 
’Investeringsmuligheder i 
Uganda’ . Hun sagde, at 
virkningerne af klimaforan-
dringer desværre også er 
virkelighed i Uganda . ”Men vi laver flere tiltag for at klare 
klimaforandringerne .” Ifølge hende tilbyder Uganda store 
muligheder for fjerkræproducenter over hele verden til at 
investere i landet . 
Blaak Sow sagde: ”Vi har et meget liberalt økonomisk 
system . Vores økonomiske vækst er i øjeblikket i gen-
nemsnit 5,4 % om året, hvilket vil stige på grund af olie- 
og gasfundene .” 
En af de store fordele ved Uganda er, at du ikke har 

nogen forpligtelse til at arbejde med ugandiske virksom-
heder for at oprette en fjerkræbedrift, hvilket ellers er 
tilfældet i mange andre lande over hele verden . Man kan 
ikke købe landbrugsjord i Uganda, men man kan leje 
jorden . 
Blaak Sow sagde: ”Hvis investorer, som europæiske 
fjerkræproducenter, har spørgsmål om disse emner, kan 
de først og fremmest konsultere Uganda Investment 
Authority (UIA), som er one-stop-shop, der hjælper 
investorer og yder gratis rådgivning om, hvordan man 
opnår licenser .”

Investerings- og handelmuligheder
Uganda har slagterier og ægpakkerier, 
men ifølge Blaak Sow søger landet stadig 

flere agroforarbejdnings-
virksomheder . «Vi ønsker 
at hjælpe denne slags virk-
somheder på alle måder til 
at åbne nye virksomheder . 
Dette er i øjeblikket et af 
fokuspunkterne i regerin-
gens politik .”
Der er stor efterspørgsel 
efter fjerkræprodukter fra 
skoler, hoteller, virksom-
heder og organisationer i 
Uganda . Indtil nu importeres 
mange fjerkræprodukter 

fra Kenya og Rwanda . Der er også mangel på viden og 
færdigheder i managementet af fjerkræbedrifterne og 
kapital til at få den nødvendige infrastruktur på plads .
Blaak Sow sagde: ”Vi har stadig et dårligt vejnet og 
udfordringer med logistik og infrastruktur mellem farm 
og fabrik .” 
På grund af manglen på pålidelig strømforsyning i visse 
områder er Uganda i øjeblikket ved at bygge et kraft-
værk på 600 Megawatt ved Karuma Falls . Dette kraft-
værk vil være klar i 2019 . Også fjerkræbranchen i Ugan-
da skal udvikle sig hurtigere . Der er plads til flere rugeri-
er og foderfabrikker, der lever op til vestlige standarder . 
Hvad angår tilgangen til dyresygdomme har Uganda 
brug for mere professionel viden og management . 
Blaak Sow sagde: ”Ligesom i Europa isolerer vi bedrif-
ter, hvor der opstår udbrud af dyresygdomme, og vi 
iværksætter et transportforbud mod fjerkræprodukter 
for at begrænse udbruddet .” 
The Poultry Association of Uganda forsøger at blive 
mere professionelle til at hjælpe med i udviklingen af   
fjerkræsektoren . Der er et incitamentsprogram for inve-

Tre af de bedste ugandiske fjerkræfarmere var til stede 

ved arrangementet . Nr . 2 fra højre er Anzoa Clara Aya af 

Aya Mixed Farm i Uganda . Foto: Dick van Doorn .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2017  ·  65

storer i Uganda med told- og afgiftsfri import på anlæg 
og maskiner .
En af de fjerkræfarmere, der var til stede ved arrange-
mentet i Barneveld, er Anzoa Clara Aya fra Aya Mixed 
Farm i Uganda . Hendes farm ligger i Moyo i det nord-
vestlige Uganda (Vest-Nilen) . Hun har for tiden mellem 
3 .000 og 5 .000 fugle . ”Jeg sætter slagtekyllinger eller 
æglæggere ind, afhængigt af efterspørgslen . Men jeg 
har en blandet farm, både fjerkræ og over 200 grise .” 
Aya har i øjeblikket semipermanente huse bygget af 
brændte mursten med lokalt inventar, men hun plan-
lægger at opgradere og modernisere . Det er selvfølgelig 
meget varmt i det nordlige Uganda . Aya har for øjeblik-
ket intet værn mod dette . Den eneste foranstaltning til 
reduktion af varmestress er at reducere antallet af dyr . 
Under normale omstændigheder kan hun kun få en 
ny besætning 30 dage efter at have bestilt, fordi leve-
randørerne pressede, fordi de leverer til ikke-statslige 
organisationer, offentlige programmer og individuelle 
landmænd i Uganda, Sydsudan og dele af Den Demo-
kratiske Republik Congo .
Produktionen til eksportmarkederne er steget under 
regeringsprojektet ’Operation Wealth Creation’ .
Aya sagde: ”Der er også mange uddannelsesinstitutio-
ner, der uddanner ugandere i kommercielt fjerkræhold .” 
Der er stadig en række faktorer, der ikke gør det nemt 
at være fjerkræproducent, bl .a . utilstrækkelige foder-
forsyninger på grund af tørke, en begrænset forsyning 
af kyllinger og begrænset kapital til at have moderne 
faciliteter . Aya sagde: ”De foranstaltninger, som Ugan-
das regering kan tage, er for eksempel fjernelse eller 
nedsættelse af skatter på fjerkræprodukter, inventar og 
andre input og yde tilskud til at støtte kommercielle fjer-
kræproducenter, styrke National Poultry Farmers Net-
work og promovere fjerkræproduktionen, samt forbinde 
de indenlandske fjerkræavlere med omverdenen, så der 
kan opbygges kapacitet og markeder .”

Søger efter farmere
Jean Pierre Karabaranga, Rwandas ambas-
sadør i Holland, sagde, at Rwanda med støtte 

fra den hollandske regering bygger et stort kraftværk 
i Kibuye . Anlægget vil være klar inden for få år . ”Det 
betyder, at vores energiforsyning bliver bedre .” Den 
gennemsnitlige økonomiske vækst de seneste år i den 
rwandiske landbrugssektor er på omkring 7,5 % . Rwan-
da har også attraktive incitamenter til investorer, bl .a . 
forbedrede afskrivninger på 50 % for nøglespecifikke 
sektorer som bl .a . fremstilling og agroforarbejdning og 
toldfri import af maskiner og udstyr .
Rwanda er en sto forbruger af fjerkræprodukter og 
Karabaranga sagde: ”Vi importerer i øjeblikket ikke min-
dre end 70 % af disse produkter fra andre afrikanske 
lande . 50 % af vores fjerkræprodukter importerer vi fra 
Uganda . Vi har for få fjerkrævirksomheder i vores land, 
og vi ønsker, at fjerkræproducenter fra resten af   verden 
skal komme til os . Ligesom Uganda vil vi også gerne 
have en fjerkræbranche, men også håndværkere og 
fabrikanter er velkomne .”

Foderproduktion
Adriaan Vernooij, forsker fra Wage-
ningen UR i Holland, har lavet en 
undersøgelse på vegne af det hol-
landske udenrigsministeriums Food 
and Business Knowledge Platform 

kaldet ‘Poultry Development in Eastern Africa, a regional 
perspective’ . Ifølge Vernooij er kostprisen for fjerkræpro-
duktion i Uganda lavere end i Rwanda og andre afrikan-
ske lande . Vernooij sagde: ”Tilstrækkelig foderprodukti-
on er et problem i hele regionen, også levering af råvarer 
til foderproduktion .” 
Tanzania har i øjeblikket de laveste priser på fjerkræfo-
der, i gennemsnit 0,18 USD pr . kg (ca . 113 kr . pr 100 
kg) . ›››

Jean Pierre Karabaranga, Rwandas ambassadør  

i Holland, forklarede, at hans land søger udenlandske 

investeringer i fjerkræproduktionen .

Mirjam Blaak Sow, Ugandas EU ambassadør i Bruxelles, 

ser store muligheder i det ugandiske landbrug .
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Vernooij sagde: ”Uganda har også relativt lave foder-
priser og den fordel, at mange råvarer til foder let kan 
dyrkes i landet .”
Priserne på daggamle kyllinger (både æglæggere og 
slagtekyllinger) er også de laveste i Uganda og Tanzania . 
Kostprisen for de fleste fjerkræprodukter bestemmes 
primært af foderomkostningerne og prisen på daggamle 
kyllinger . 
Vernooij sagde: ”Markedet for ingredienser til fjerkræfo-
der er ret komplekst med mange ingredienser, der er 
sæsonbestemte . Priserne er ikke faste, og kvaliteten 
kan ikke altid garanteres .”
Wageningen University vil sammen med NABC og Agri 
Pro Focus oprette et pilotprojekt i anden halvdel af 2017 
i fire afrikanske lande, Kenya, Rwanda, Tanzania og 
Uganda . 
Vernooij forklarede: ”Det vil være en omfattende under-
søgelse af priserne på fuldfoder til rådighed på det loka-
le marked . Resultaterne vil blive offentliggjort i 2018, 
hvorefter det vil blive besluttet, om undersøgelsen skal 
udvides til andre regioner i Afrika, for eksempel Syd- og 
Vestafrika .”

Jean Claude Ruzibiza er fjerkræ-
farmer i Rwanda og præsident for 
landets nationale fjerkræbranche . Han 
har 17 .000 æglæggere og har planer 
om at øge dette antal . Han ønsker at 
holde æglæggerne i konventionelle 

bure, så han kan producere mere effektivt . Hans huse 
er bygget af beton . 
Ruzibiza sagde: ”For at forhindre æglæggerne i at lide af 
varmen, er hønsehusene designet med store vinduer for 

at øge ventilationen .” De fleste kyllinger importeres, men 
Ruzibiza får også sine kyllinger fra et par små rugerier i 
Rwanda . «Nogle investorer går nu ind i rugeribranchen” 
fortalte han . At få tilstrækkeligt foder af god kvalitet til 
æglæggerne er, ifølge Ruzibiza, en af   de største udfor-
dringer for fjerkræfarmerne i Rwanda . ”De fleste af råva-
rerne importeres . Forsyningskæden er god, og transpor-
ten er ikke særlig dyr . Vejene til min farm er også meget 
gode .” Beslutningen om at placere farmen i den nordlige 
del af landet var oprindeligt baseret på det faktum, at 
han ejer et lille stykke jord der . Som fjerkræproducent 
og præsident for den nationale fjerkræbranche mener 
han, at det vigtigste for udviklingen af fjerkræsektoren 
i Rwanda er professionaliseringen af   branchen, baseret 
på godt management og brug af faglært personale, kyl-
linger og foder af god kvalitet og forbedret produktivitet . 
”Brugen af   moderne teknologier i fjerkræproduktionen 
er også et centralt punkt for at nå en høj og bedre ren-
tabilitet og en god markedsposition i regionen . Vi har 
heldigvis allerede nogle investorer i denne sektor .”
Ifølge Ruzibiza er de vigtigste faktorer, der giver 
udfordringer for fjerkræproduktionen i Rwanda, en 
arbejdsstyrke, der ikke er tilstrækkeligt uddannet, til-
gængeligheden af daggamle kyllinger til æg- og kyllin-
geproduktionen samt de høje foderpriser . ”Vi undersøger 
muligheden for at finde lokale ingredienser, der kan bru-
ges som foder til fjerkræ .” Han mener, at det er vigtigt, 
at den rwandiske regering investerer i forskning i råvarer 
til fjerkræfoder og udvikler de praktiske færdigheder hos 
de studerende på veterinærstudierne gennem praktik og 
uddannelsescentre .

jnl

Fugleinfluenza vender tilbage til  
Sydkoreas fjerkræsektor
Efter at have været væk i blot nogle få måneder er høj-
patogen fugleinfluenza (HPAI) midt i november vendt 
tilbage til den kommercielle fjerkræsektor i Sydkorea .
H5N6-varianten af virusset er blevet bekræftet på en 
farm med 12 .000 ænder i Gochang, 300 kilometer syd-
vest for Seoul, rapporterer nyhedsbureau Yonhap .
Premierminister Lee Nak-yon har beordret et øjeblik-
keligt landsdækkende forbud mod transport af fjerkræ, 
køretøjer og landbrugsarbejdere for at forhindre yderlige-
re udbrud . Restriktionerne forbliver på plads i syv dage i 
Gochang-området . Sydkoreas sidste bekræftede udbrud 
af HPAI var i midten af juli i år, men myndighederne har i 

de seneste uger rapporteret påvisning af H5-vira i gød-
ningsprøver fra vilde fugle .
Efter at det samme virus i begyndelsen af november blev 
fundet i Japan for første gang i denne vintersæson, har 
landbrugsministeriet meddelt OIE om påvisning af H5N6 
i yderligere tre vilde fugle - to ænder og en måge fundet 
døde i Matsue i Shimane præfektur . Der er ikke obser-
veret abnormiteter hos andre vilde fugle i området .
Taiwans landbrugsministerium har rapporteret til OIE, at 
150 døde gæs fundet i Jiali-distriktet i Tainan City i star-
ten af november er testet positive for H5N2 HPAI-vi-
rusvarianten . Farme inden for tre kilometer er blevet sat 
under intensiv overvågning .

WattAgNet .com / jnl
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VIL ÆG BLIVE EN NY KILDE TIL KRÆFTMEDICIN?
 

Af Mark Clements, Poultry International

Forskere i Japan har fået genetisk 
modificerede høner til at lægge 
æg indeholdende stoffer, der har 
potentiale til at reducere omkost-

ningerne til kræftbehandlinger betydeligt.

Få ville bestride, at der er behov for billige og rigelige 
kræftmedikamenter . Vores fjerede venner er sandsyn-
ligvis ikke blandt de primære kandidater til at opfylde 
dette behov, men æglæggende høner 
kan måske en dag spille 
en vigtig rolle i behand-
lingen af kræft, hvis 
forskning, der udføres i 
Japan, viser sig at være 
en succes .
Æg har allerede 
cementeret deres 
position som en god 
næringsstofkilde, og 
æg har en etableret 
historie inden for 
vaccineproduktion, 
men de genmodifice-
rede æg, der udvikles 
i Japan, kan vise sig at være en kilde til interferon 
beta-protein, som kan bruges til at behandle en række 
forskellige sygdomme, herunder kræft og multipel skle-
rose .
Forskning ved hjælp af genetisk modificerede høns er 
blevet udført i fællesskab af Japans National Institute 
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 
National Agricultural and Food Research Organization 
og biovidenskabsvirksomheden Cosmo Bio .

Billige og rigelige mængder
Deres resultater er i øjeblikket ved at blive gjort klar til 
offentliggørelse, og der er behov for mere forskning, 
men det er håbet, at deres genetisk modificerede høner 
vil kunne producere interferon ikke kun i store mængder, 
men proteinet vil også være mindst 90 % billigere end 
det, der leveres ved hjælp af de nuværende produktions-
metoder .
Traditionelle metoder til interferonproduktion er lang-
somme og kræver streng kvalitetskontrol og skal udfø-
res i sterile anlæg . Æg derimod tilbyder allerede det 

aseptiske miljø .
Og i betragtning af hvor hurtigt en 

ung høne begynder at lægge æg, 
hvor mange æg en høne pro-

ducerer og hvor hurtigt flere 
flokke kan sættes i gang, 
er der mulighed for hurtigt 

at opgradere forskernes 
arbejde, hvis det skulle 
lykkes .
Gruppen forsøgte 
oprindeligt at produce-

re et modificeret ægge-
protein ved at indsætte de 

krævede gener i kyllingekro-
mosomer ved anvendelse af en 

virus som en vektor, men dette viste sig at give uregel-
mæssige resultater . Deres nye metode sigter mod mere 
præcis og stabil produktion ved at indsætte redigerede 
gener ved hjælp af CRISP genom-redigeringsværktøjet .
Mere forskning er nødvendig, og man skal huske på, at 
Roslin Institute demonstrerede interferonproduktion i æg 
ved hjælp af en virusvektor for over 10 år siden, og at 
høner og æg er blevet brugt til at forsøge at producere 
en række stoffer, der anses for gavnlige for menneskers 
sundhed, med varierende grad af succes .
Men hvis proteinet, der bliver produceret i Japan, klarer 
alle sikkerhedsforsøg, og hvis proteinet viser sig at være 
det samme som det, der allerede har gennemgået klini-
ske forsøg, kunne der være mulighed for at starte med 
nogle få høner og derefter hurtigt skalere op i større 
flokke .

Det ydmyge æg skal måske ikke længere anses for at 
være helt så ydmygt .

jnl

Interferon  

beta-protein .
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NYE REGIONALE ÆGGEBAKKER I BUTIKKER I DET 
NORDLIGE ENGLAND

Af Tony McDougal, Poultry World

Nye æggebakker med en særskilt 
lokalt design markedsføres af den 
førende nordengelske ægprodu-
cent Chippindale Eggs.

De nye æggebakkedesign introducerer nogle af de loka-
le ægproducenter fra Lancashire, Yorkshire og Nort-
humberland, der arbejder i partnerskab med Chippindale 
om at få lokalt producerede frilandsæg på hylderne hos 
regionale supermarkeder .
Undersøgelser fra virksomheden har vist, at forbrugerne 
gerne vil købe lokale æg, hvor det er muligt, og de nye 
æggebakker til Co-Op og Morrisons supermarkeder i 
Yorkshire og Nordøstengland har fotografier af produ-
centenog beskeder for understrege, at æggene er fra 
regionale farme .

Produceret bi-venligt
Yorkshire-æggebakkerne har også 
fakta om Chippingdale’s bi-venlige 
produktion, der understøtter bevarel-
sen af humlebier ved at plante bi-habi-
tater på fjerkræfarme .
Adm . direktør Nick Chippindale 

sagde, at en investering på 5 mio . £ (ca . 42 mio . kr .) i 
et nyt pakkeri og nye kontorer nær Harrogate i 2013 

havde spillet en afgørende rolle for at levere mere lokale 
produkter til supermarkederne, hvilket resulterede i en 
vækst på 30 % til nu op til 4 mio . æg om ugen  .
”Som følge af denne investering har vi været i stand 
til at tilbyde en vej til markedet for flere regionale 
ægproducenter i Yorkshire, Lancashire og Northumber-
land, og vi har støttet mange andre til at blive nye produ-
center af frilandsæg .
”Det nye design af   vores lokale æggebakker med klarere 
meddelelser om produktionssted og bæredygtighed har 
været de seneste skridt i at støtte vores farmere med at 
sælge flere æg regionalt .”

Kigger løbende på nye ideer
Chippindale sagde, at selv om efterspørgslen efter fri-
landsæg fortsatte med at stige, blev de i stigende grad 
betragtet som en standardvare, hvor detailhandelen øger 
effektivitet i forsyningskæden og reducerer priserne til 
producenterne .
”Vores udfordring er konstant se på nye ideer, som 
adskiller vores produkt og giver vores ægproducenter et 
marked for deres æg” tilføjede han .

Undersøgelser fra virksomheden har vist, at forbrugerne gerne 

vil købe lokale æg, hvor det er muligt . Foto: Chippindale Foods .
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VITAMINMARKEDET I HISTORISK KRISE

Af Bo Groth Bendsen, DSM

Situationen på vitaminmarkedet er 
meget alvorlig. Vi skal vænne os 
til helt nye priser og tomme lagre. 
DSM sætter fokus på de to vigtige 

årsager, som har skabt den uholdbare situation.

Kraftige miljørestriktioner i Kina det seneste halvandet år 
og en brand på en essentiel intermediate produktionslin-
je den 31 . oktober 2017 hos BASF i Ludwigshafen, hvor 
der er erklæret force majeure, har sat vitaminmarkedet i 
en meget alvorlig situation . Det er historisk og uden for-
tilfælde – ikke mindst fordi det forlyder, at BASF først er 
klar igen i marts 2018 .
En ekstraordinær fokus på lager og et øget behov for 
vitaminer vil derfor fortsætte helt frem til maj 2018, hvil-
ket gør, at vi skal vænne os til nye priser .

Stor prisvariation i Kina over 18 måneder
De kinesiske vitaminproducenter har lukket op og ned 
for produktionen . Kina kæmper med store forurenings-
problemer og arbejder på at opnå en højere standard 
end den eksisterende skadelige luftforurening . Det har 
skabt meget uro på vitaminmarkedet gennem de sene-
ste 18 måneder .

Figur 1: Kina vurderes samlet til at være verdens største pro-

ducent af Biotin, Folinsyre, B12, B6 og B1 . Hermed forventes 

de at være størst på de vandopløselige vitaminer, hvor Europa 

(Tyskland, Schweiz og Frankrig) er størst på de fedtopløselige 

A og E-vitaminer . Kina er desuden dominerende på D3 . Det er 

derfor på de vandopløselige vitaminer og D3, at vi har set en 

ekstrem volatilitet på priserne de seneste 18 måneder .  Volati-

liteten er skabt af den kinesiske ”stop and go” adfærd, men da 

dyrene har behov for vitaminer hver dag, er det en uhensigts-

mæssig, kortsigtet og vanskelig adfærd at arbejde med .

De kinesiske politikere vil opbygge et ”Beautiful China” 
med et årligt reduktionsmål på luftforureningen på 20 
% . Den kinesiske centralregering har derfor indført 
strukturelle reformer gennem en stringent lovgivning . 
Her er et ambitiøst reduktionsmål, som blandt andet 
håndhæves med myndighedernes ”overraskelsesinspek-
tioner” i industrien, hvor de kan kræve øjeblikkelig out-
putreduktion, fabrikslukning, dagbøder og straf .
I DSM har vi indirekte kunnet følge hvilken provins, myn-
dighederne er nået til, ved at aflæse effekten på eksport 
og på priser i markedet . Som nordeuropæer er det ikke 
umiddelbart skræmmende, at myndigheder dukker uan-
meldt op, da vi i foderstofindustrien gennem mange år 
har arbejdet med audits og myndighedskontrol . I Kina 
er udgangspunktet imidlertid et andet, da der her skal 
handles omgående .

Figur 2: Luftforureningsintensiteten i de forskellige provinser 

( jo mørkere farve jo større forurening) . Det vil tage adskillige 

år at reducere luftforureningsproblemerne . Samtidig forventer 

DSM, at der kommer mere fokus på vandhåndtering og vand-

forurening . Håndteringen af forureningsproblemerne vil derfor 

fortsat have stor effekt på eksport og prisudsving .

Brand rammer globalt
På toppen af situationen i Kina kom branden hos BASF 
i Ludwigshafen for nylig . Det har skabt force majeure . 
Branden rammer BASF’s produktion af citral, der et 
intermediate (et molekyle til syntesen), der indgår i pro-
duktionen af A og E-vitamin samt karotenoider . Dette 
intermediate sælges videre til andre producenter og 
anvendes internt . Derfor rammer krisen flere selskaber . 
DSM vurderer, at 40-45 % af verdens vitaminproduktion 
er ramt af uheldene i Ludwigshafen . Det skaber nervøsi-
tet og panik i et marked, som dagligt efterspørger varer .
 ›››
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Produktivitet og sundhed
I de kommende seks måneder vil verdens lagre være i 
bund, og der vil i vitaminforsyningskæden blive spurgt 
efter opdaterede behovsprognoser på daglig basis . 
Det står derfor også klart, at vitaminpriser på A-1000 og 
E-50 ads på henholdsvis 21 EUR/kg og 4,20 EUR/kg 
p .t . er historie . Priserne kommer sandsynligvis ikke ned 
på disse lave niveauer igen – heller ikke efter krisen .
Husdyrene, der producerer mælk, kød og æg, skal dog 
stadig have foder og vitaminer hver dag . Det skaber en 
udfordring, men forsyningsproblemerne bør ikke gå ud 
over dyrene . Udokumenterede ændringer af vitamin-
mængderne i recepterne vil med sikkerhed påvirke pro-
duktiviteten samt dyrenes generelle sundhed .

DSM vil derfor have fokus på at løse opgaven og være 
præcise i at vurdere dyrenes behov og anvendelsen af 
vitaminer, da der ikke er plads til overforsyning .

Figur 3: Priserne på de vandopløselige vitaminer har gennem det seneste år været påvirkede af uro grundet miljøforholdene i Kina .

Michael Foods: Den alternative  
ægproduktion passer til efterspørgslen
Robert V . Vitale, adm . direktør for Post Holdings, sagde, 
at han føler sig ’meget komfortabel’ med, hvordan sel-
skabet Michael Foods matcher produktionen af alternati-
ve ægprodukter med efterspørgslen .
"Vi bevæger os sammen med vores kunder og forsøger 
at understøtte deres overordnede initiativer på dette 
område, så vores kapacitet er meget pænt tilpasset 
efterspørgslen" sagde Vitale, da han talte ved et konfe-
renceopkald den 17 . november, hvor han også offentlig-
gjorde de finansielle resultater af Post Holdings fjerde 
kvartal af regnskabsåret 2017 .
Vitale sagde, at efterspørgslen efter alternative ægpro-
dukter har været ’meget i overensstemmelse med’ 
forventningerne i foodservice-sektoren . "Men detailhan-
delen har ikke været så hurtige til at skifte .
"Omlægningen i detailhandelen er en længere proces 

end i foodservice . De annoncerede foodservice kunder 
har været mere aggressive i at skifte til en helt alternativ 
ægproduktion til deres forsyningskæde" sagde han .
Michael Foods meddelte i december 2015, at selskabet 
ville fortsætte deres investeringer i alternative syste-
mer, og at de også ville være en fortaler for alternative 
ægprodukter overfor forbrugere og kunder . Michael 
Foods, som ifølge WATTAgNet Top Poultry Company 
Database er det syvende største ægselskab i USA med 
12,96 mio . høner, er i en anden situation end de to 
største ægselskaber i landet . Både Cal-Maine Foods og 
Rose Acre Farms, der har henholdsvis 37,94 mio . høner 
og 25 mio . honer, har meddelt, at de har reduceret den 
alternative ægproduktion, fordi efterspørgslen ikke har 
været i overensstemmelse med udbuddet .
Michael Foods er et af de stiftende medlem af Coalition 
for Sustainable Egg Supply (CSES) .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



72  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2017

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2017

Tyson vælger Humboldt, Tennessee,
til nyt fjerkræanlæg
Tyson Foods vil bygge et nyt kyllingeproduktionskom-
pleks i Humboldt, Tennessee, meddelte firmaet på en 
pressekonference den 20 . november .
Projektet på 300 mio . $ (ca . 1,88 ma . Kr .) forventes at 
skabe mere end 1 .500 lokale job, når det nye kompleks 
begynder at operere i slutningen af 2019, og det vil 
hjælpe selskabet med at imødekomme forbrugernes 
store efterspørgsel efter sin kylling .
"Vores virksomhed har succesfuldt produceret kyllin-
ger i Tennessee i mere end 45 år, så vi er glade for at 
udvide vores tilstedeværelse i staten med denne store 
investering" sagde Doug Ramsey, koncernchef for 
fjerkræ hos Tyson Foods, i en pressemeddelelse . "Vi 
er taknemmelige for invitationen til at blive en del af 
Humboldt og Gibson County . Placeringen er attraktiv 
for os på grund af den stærke støtte, vi har modtaget 
fra statslige og lokale ledere, den eksisterende industri-
park og tilgængeligheden af arbejdskraft samt adgang 
til foderkorn, som er produceret i regionen ."
Tyson Foods valgte det vestlige Tennessee over poten-
tielle steder i andre stater; Men virksomhedens folk 
siger, at nogle af de andre steder vil blive overvejet til 
fremtidig ekspansion af fjerkræproduktionen . Selska-
bet havde tidligere valgt Tonganoxie, Kansas, som et 
sted for et nyt kompleks, men Tyson begyndte at kigge 
på andre steder efter modstand fra lokale beboere og 
manglende støtte fra lokalt valgte politikere og embeds-
mænd .
Embedsmænd  fra Humbolt og Gibson County, Tennes-
see, var værter for pressekonferencen, hvor meddelel-
sen blev offentliggjort .
Den nye Tyson Foods-fabrik skal producere færdig-
pakkede bakker med fersk kylling til detailbutikker i 
hele landet og forventes at slagte og partere 1,25 mio . 
kyllinger om ugen, og den vil øge Tyson Foods samlede 
produktionskapacitet med samme antal kyllinger .
Løn til ansatte på det nye kyllingekompleks og betalin-
ger til landmænd forventes sammen med køb af korn 
og forsyninger at generere en årlig økonomisk omsæt-
ning for staten Tennessee på 150 mio . $ (ca . 940 mio . 
kr .) .
Et kyllingekompleks består af et slagteri og forarbejd-

ningsanlæg, rugeri, en foderfabrik og beslægtede 
aktiviteter . Tyson Foods vil bygge disse i og omkring 
Humboldt . Slagteri og forarbejdningsanlægget vil blive 
placeret i Gibson County Industrial Park, lige nord for 
Humboldt, og virksomheden vil indgå kontrakt med 
lokale farmere om at producerer kyllingerne . Lokale 
entreprenører vil hjælpe med at opbygge projektet . 
Tyson Foods forventer, at det vil involvere hundredvis af 
arbejdere .
"Dette projekt vil gøre det muligt for os at levere endnu 
mere fersk kylling til forbrugere over hele landet" sagde 
Tom Hayes, adm . direktør for Tyson Foods . "Som en af 
verdens førende proteinvirksomheder fortsætter vi med 
at øge verdens forventninger til, hvor meget god mad 
kan gøre ."
Virksomheden søger i øjeblikket farmere, som enten vil 
være kontraktproducenter af kyllinger, og/eller sælgere 
af korn til foder . Ansatte til komplekset vil blive søgt på 
et senere tidspunkt .
Dette er det andet store økonomiske udviklingsprojekt, 
som Tyson Foods har indledt i Tennessee i år . I august 
offentliggjorde Tyson Foods en udvidelse på 84 mio . $ 
(ca . 525 mio . kr .) af anlægget i Union City, som forven-
tes at skabe omkring 300 job, hvilket kommer oven i de 
mere end 1 .000 stillinger, der pt . er på anlægget .
Inklusive Union City driver Tyson Foods i øjeblikket fire 
anlæg i staten med ca . 5 .000 ansatte med en årlig løn 
på over 181 mio . $ (ca . 1,13 mia . kr .) . I regnskabsåret 
2016 udbetalte Tyson Foods mere end 61 mio . $ (godt 
380 mio . kr .) til kontraktproducenter i Tennessee . 
Tyson Foods anslår, at deres samlede årlige effekt på 
delstatens finanspolitik i 2016, herunder løn, kornkøb, 
forsyningsvirksomheder, ejendomsskatter og velgøren-
de bidrag til at være på mere end 313 mio . $ (næsten 2 
mia . kr .) .
"Dette er en historisk dag for Humboldt, Gibson County 
og West Tennessee" sagde Marvin Sikes, borgmester 
i Humboldt . "Jeg vil gerne takke Tyson Foods for deres 
engagement i vores samfund og region . Deres bety-
delige jobskabelse og kapitalinvesteringer, der vil blive 
resultatet af dette projekt, vil have en positiv indvirkning 
på vores samfund, der vil vare i mange år, og jeg kunne 
ikke være mere begejstret for fremtiden for Humboldt 
og Gibson County ."



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2017  ·  73

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2017

"Mange års dedikeret arbejde fra utallige borgere i Gib-
son County og frivillige har lagt grunden til dette" sagde 
Tom Witherspoon, borgmester i Gibson County . "Der er 
ingen tvivl om, at Tyson Foods enorme jobskabelse og 
kapitalinvesteringer vil have en langvarig positiv effekt 
i Gibson County, og det vil bringe en ny æra af økono-
misk vækst, der giver mulighed for alle vores borgere ."

WattAgNet .com / jnl

De canadiske myndigheder inddrog  
driftstilladelsen fra en producent af  
frilandskyllinger
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) inddrog den 
10 . november 2017 driftstilladelsen fra i Blue Goose 
Pure Foods’ kødforarbejdningsanlæg, der er beliggende 
i Burlington, Ontario .
Driftstilladelsen blev suspenderet på grund af virksom-
hedens manglende overholdelse af lovkravene vedrø-
rende bygningens vedligeholdelse, som krævet af Meat 
Inspection Regulations, 1990 .
Der er ingen tilbagekaldelse forbundet med denne sus-
pension .
Ifølge Blue Goose Pure Foods’ hjemmeside har firmaet 
specialiseret sig i kyllinger, oksekød og ørredprodukter . 
Indenfor deres fjerkrædivision samarbejder virksom-
heden med en udvalgt gruppe farmere i Ontario om at 
producere antibiotikafri økologiske kyllinger, der ikke 
er fodret med animalske biprodukter . Alle kyllinger, der 
produceres til Blue Goose, er opdrættet på friland .
Virksomheden vil ikke kunne genoptage produktionen, 
før CFIA har fastslået, at de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger er gennemført .
Virksomheden kan inden for 60 dage efter inddragelsen 
af driftstilladelsen klage over afgørelsen . En evt . klage 
skal ledsages af en acceptabel, skriftlig korrigerende 
handlingsplan . 
Driftstilladelser og registreringer af føderalt registrerede 
virksomheder kan suspenderes, annulleres eller nægtes 
fornyelse pga . manglende overholdelse af relevante 
CFIA-love og regler .

WattAgNet .com / jnl

Olymel opgraderer et fjerkræanlæg  
og køber et andet
Det canadiske kød- og fjerkræfirma Olymel har ombyg-
get deres Orenda-fjerkræforarbejdningsanlæg i Bramp-
ton, Ontario, og har erhvervet et ekstra anlæg, også i 
Brampton . Selskabet har investeret mere end 30 mio . 
CAD (ca .  146,5 mio . kr .), hvilket har øget det eksiste-
rende overfladeareal af de to fjerkræforarbejdningsan-
læg med mere end 50 .000 ft2 (ca . 4 .650 m2) og skabt 
mere end 100 nye arbejdspladser .
Den ekstra plads vil øge Olymels produktionskapacitet, 
især i segmentet for panerede fjerkræprodukter, udtalte 
virksomheden . Den øgede kapacitet vil gøre det muligt 
for Olymel at udnytte forretningsmulighederne indenfor 
hotel-, restaurant- og institutionssegmentet samt detail-
distributionssektoren bedre .
Orenda-anlægget, der har nået sin fulde produktionska-
pacitet, er nu udstyret med en fjerde paneringslinje og 
højt-ydende udstyr, der resulterer i højere produktivitet 
og effektivitetsgevinster . Anlægget har nu også mulig-
hed for at producere glutenfrie produkter . Omkring 320 
personer er ansat på fabrikken .
Den nye fabrik, kendt som Westwyn-fabrikken, har 
specialiseret sig i udbening, som tidligere blev udført på 
Orenda-anlægget . Westwyn-anlægget beskæftiger ca . 
315 personer .
"Denne store investering og den operationelle omorga-
nisering i Ontario-fjerkræsektoren var nødvendig for, at 
Olymel fortsat kunne udvikle sine markeder, især inden 
for segmentet for panerede fjerkræprodukter, hvis popu-
laritet ikke viser tegn på falde . Olymel konsoliderer sin 
position inden for fjerkræsektoren i Ontario og Canada 
ved at give sig selv betydelige muligheder til at øge pro-
duktionskapaciteten, deltage aktivt i den økonomiske 
udvikling inden for fødevareforarbejdningssektoren og 
skabe nye arbejdspladser" udtalte Réjean Nadeau, adm . 
direktør i Olymels .
Olymel er, ifølge WATTAgNet Top Poultry Company 
Database, Canadas største fjerkræslagterivirksomhed 
og det næststørste svineslagterivirksomhed . Virksom-
heden eksporterer ca . en tredjedel af sin produktion, 
primært til USA, Japan og Australien .

WattAgNet .com / jnl
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ISRAELERNE SPISER MEST FJERKRÆ,  
MEN KINA ER DET STØRSTE MARKED

Af Oliver Bentsen, Landbrug & Fødevarer 

 
Kina og USA forventes at øge 
deres forbrug af fjerkræ mest 
frem mod 2026  I Israel spises 57 
kg fjerkræ pr. indbygger, hvilket 

gør israelerne til dem, som spiser mest fjerkræ i 
verden  Vietnam og Ukraine forventes at øge deres 
forbrug pr. indbygger mest frem mod 2026 

Kina, USA, EU og Brasilien står for over halvdelen 
af verdens fjerkræforbrug 
Der blev spist mere end 315 mio . tons kød i verden i 
2016 . Grisekød udgjorde 37 pct . af forbruget, fjer-
krækød 36,8 pct ., og oksekød 21,6 pct . De resterende 
4,6 pct . af kødforbruget var lammekød . 
Det er især i Kina, USA, EU og Brasilien, at der spises 
meget fjerkræ . Tilsammen stod disse markeder for over 
halvdelen af verdens fjerkræforbrug i 2016 . Frem mod 

2026 forventes efterspørgslen af fjerkrækød 
at stige, som følge af både stigende indkom-
ster og befolkningstal . Særligt det kinesiske 
og amerikanske marked forventes at stige 
med hhv . 3,4 mio . tons (16,4 %) og 1,3 mio . 
tons (7,1 %) . Den største vækst i forbruget 
ventes på de sydøstasiatiske markeder, Viet-
nam og Indonesien . Der forventes forbruget 
at stige med hhv . 42 % og 35 % fra 2016 til 
2026, se figur 1 .

Israelerne spiser mest fjerkrækød 
Kina har verdens største samlede forbrug af 
fjerkræ, men ser man på forbruget pr . ind-
bygger, så spiser en kineser i gennemsnit 12 
kg fjerkræ om året . Dette giver kun en 25 . 
plads, når man ser på forbrug af fjerkrækød 
pr . indbygger . I top ligger Israel, hvor der spi-
ses 57 kg pr . indbygger . Det skyldes bl .a ., at 
man af religiøse årsager ikke spiser grisekød 
i Israel . USA har verdens næststørste forbrug 
af fjerkræ – både totalt og pr . indbygger, se 
figur 2 .
Forbruget af fjerkræ pr . indbygger i USA og 
Israel forventes dog ikke at stige de kom-
mende 10 år . Det er i Vietnam, Ukraine og 
Colombia, at fjerkræforbruget pr . indbygger 
forventes at stige mest frem mod 2026 . I 
Ukraine forventes forbruget at stige med 4,5 
kg pr . indbygger, mens der i Vietnam forven-
tes en stigning på 4 kg pr . indbygger, se figur 
3 . 
På det kinesiske marked for fjerkræ forven-
tes forbruget af fjerkrækød at øges med 1,7 
kg . pr . indbygger . Trods denne relativt lille 
stigning, så vil det kinesiske marked fortsat 
udgøre den største andel af verdensmarkedet 
for fjerkræ i 2026 .

Figur 1: Forbrug af fjerkrækød fordelt på de 25 største markeder .

Figur 3: Udviklingen i forbrug af fjerkrækød fordelt på de 25 største marke-

der, 2016-2026 .

Figur 2: Forbrug af fjerkrækød pr . indbygger fordelt på de 25 største mar-

keder .
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FJERKRÆ KAN GIVE ET GODT LØFT  
TIL INDTJENINGEN

Af Chris McCullough, Poultry World

Den primære indtægtskil-
de for den sydafrikanske 

Khourie families Bosparadys farm 
kommer fra mælkeproduktion. 

Men med en efterspørgsel efter fjerkræprotein, 
der overstiger den nationale produktion, bidrager 
de 20.000 æglæggere med en velkommen ekstra 
indkomst.

Med stigende i husstandsindkomster i Sydafrika har flere 
mennesker råd til at spise kød, hvor fjerkrækød er mest 
populært på   indkøbslisten . Faktisk tegner fjerkrækød sig 
for 60 % af det samlede årlige forbrug på 2,9 mio . tons 
okse-, fjerkræ- og svinekød i landet . Slagtekyllingekød 
tegner sig for det meste af det fjerkrækød, der forbruges 
i Sydafrika, hvilket er steget fra 21,5 kg pr . person om 

året i 2000 til 38,5 kg pr . person om året i 2014 .
Fremtiden for fjerkræbranchen i Sydafrika er meget 
positiv, idet forbruget af fjerkrækød forventes at stige 
med 38 % frem mod 2024, ifølge Bureau for Food and 
Agricultural Policy (BFAP) . Dette svarer til ca . 700 .000 
tons fjerkrækød mere, så forbruget vil overstige 44 kg 
pr . indbygger . Da Sydafrika kun producerer 2,4 mio . tons 
fjerkræ-, okse- og svinekød om året, vil de dog være 
afhængige af import for at dække efterspørgslen . De 
foretrukne handelspartnere for køb af kød er Brasilien, 
Holland, Storbritannien og Tyskland .
Sydafrikanske fjerkræproducenter har anklaget en ræk-
ke EU-lande for dumping af billigt fjerkrækød, hvorved 
priserne i landet er kollapset . Sydafrika importerede 
392 .820 tons fjerkrækød til en værdi af 375 mio . $ (ca . 
2,4 mia . kr .) i 2014, hvilket svarer til ca . 2 % af værdien 
af verdenshandelen med fjerkrækød og 4 % af mæng-
derne . ›››

Detailforretningerne sælger æggene for 24 ZAR (ca . 

11,15 kr .) pr dusin . Foto: Chris McCullough .

Anthony Khourie fra Bosparadys Farm i Sydafrika .  

Foto: Chris McCullough .

Æg indsamles to gange om dagen og sælges i de samme 

detailforretninger som mælkeprodukterne .  

Foto: Chris McCullough .

Fuglene købes ved 20 ugers alderen som hønniker, og 

de når deres højeste ydelse ved 30 ugers alderen med en 

æglægningsprocent på 95 . Foto: Chris McCullough .
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Mælke- og mejeri produktion er dominerende
For den sydafrikanske landmand kan fjerkræ give et 
godt løft til indtægterne, især på blandede bedrifter, 
fordi når en sektor tager et dyk, kan de andre støtte det . 
En sådan blandet farm, som drives af familien Khourie, 
ligger i Magaliesburg, lige uden for Pretoria . Bosparadys 
Farm blev startet af William Khourie og ledes nu af hans 
sønner Joe, Anthony og Pieter, som alle tager ansvaret 
for hver af de forskellige driftsgrene .
Mælkeproduktion er den dominerende driftsgren, der 
tegner sig for 80 % af den samlede indkomst, men 
Khouries-familien opdrætter også får, svin, geder, vildt 
og høner . Familien har drevet landbrug på farmen i over 
20 år og har opbygget en rentabel forretning med en 
årlig omsætning på lige under 200 mio . ZAR (godt 93 
mio . kr .) .
I alt ejes og drives 2 .000 ha på Bosparadys, 
og yderligere 500 hektar forpagtes fra en 
lokal grundejer .
Omkring 400 ha af deres arealer er 
udlagt med græs, og 1 .100 ha bruges 
til at producere majsensilage, hvor 
udbyttet i gennemsnit ligger på 14 
tons pr . ha . Resten er ube-
rørt land, der anvendes til 
opdræt af vildt . Anthony 
Khourie har ansvaret for 
foderplanlægning og 
-produktion og driver en 
stabil foderproduktion, 
der sørger for foder til 
en kontinuerlig mæl-
keproduktion . Joe styrer 
malkekvægs- og kviebesæt-
ningen, mens Pieter er den 
overordnede marketingchef 
for farmen .
Bosparadys Farm malker 800 
køer med en gennemsnitlig ydelse på 
30 liter pr . ko pr . dag, men de har et hold på 250 højt 
ydende køer, der producerer 40 liter om dagen . Køerne 
med den høje ydelse malkes tre gange om dagen, mens 
resten malkes to gange om dagen . Familien behandler 
deres egen mælk og fremstiller yoghurt, ost og mælke-
drikke med forskellig smag, som på daglig basis leveres 
til omkring 200 detailforretninger indenfor en radius på 
150 miles (ca . 240 km) fra farmen .

Æg følger med mælkeprodukter
En af de andre vigtige driftgrene på gården er en flok på 
20 .000 æglæggere, som producerer æg, der sælges i 
de samme detailhandler som mejeriprodukterne . Antho-
ny og hans familie bruger Hyline Red og White afstam-
ninger, fordi de får en højere indtægt fra disse afstam-

ninger, når de sælges efter deres æglægningsperiode, 
der normalt varer et år . Anthony siger: ”Kunderne fore-
trækker Hyline afstamningerne, fordi de giver et mere 
smagfuldt kød, når de slagtes . Vi har prøvet forskellige 
afstamninger gennem årene, men disse fungerer godt 
for os, og derfor holder vi fast i dem .”
Fuglene købes ved 20 ugers alderen som hønniker, og 
de når deres højeste ydelse ved 30 ugers alderen med 
en æglægningsprocent på 95 . Khouries har fundet ud 
af, at den mest rentable periode at holde hønerne er 
inden for det første år, hvor de kan opretholdes en gen-
nemsnitligt æglægningsprocent på 85 .
Æg indsamles to gange om dagen fra de traditionelle 
bure, og de markedsføres efter deres størrelse, hvor de 
store, der måler 30 til 40 mm sælges for 15 ZAR (ca . 

7,00 kr .) for et dusin til detailforretningerne, 
der selv sælger æggene for 24 ZAR (ca . 

11,15 kr .) pr dusin . Anthony tilføjer: 
”Hønerne giver arbejde til nogle af 

vores landbrugsarbejderes hustruer, 
der indsamler æggene to gange 

om dagen og sorterer dem .
”Det er en vigtig del af 

vores forretning og 
genererer en god 
indkomst til familien . 
Vi synes også, at 
gødningen er meget 

nyttigt på markerne, 
hvor der dyrkes græs .”
”Æg er en god kilde til 
protein og er økonomisk 

overkommelig . Vi leverer 
æggene dagligt sammen med 

vores mejeriprodukter til de samme 
forhandlere, hvilket gør det mere effektivt 

for vores lastbiler .”
”Vores høner holder omkring et år, hvilket er 

den optimale periode for den maksimale gennemsnit-
lige æglægningsprocent . ”Vi har ingen problemer med 
fugleinfluenza, men vi vaccinerer vores høner mod de 
normale sygdomme og tager de sædvanlige biosikker-
hedsforanstaltninger for at beskytte flokken” tilføjer han .
Når hønerne ankommer på gården, fodres de med første 
fases opstartsfoder med 16 % proteinindhold . Senere i 
fase to bliver de fodret med foder med et lavere prote-
inindhold, som er billigere at købe . Alt foder er indkøbt, 
men hvis gården har overskydende majs fra mælkepro-
duktionen, blandes majsen med et tilskudsfoder med 
højt proteinindhold til foder til hønerne . Hønsegødningen 
bruges til at gødning på græsmarkerne sammen med 
indkøbt handelsgødning med ca . 28 % kvælstof .

Cecilie Bossow / jnl
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Salget af økologisk fjerkræ er stigende  
i USA
Salget af økologisk fjerkræ i USA vil vokse yderligere 
efter, at Whole Foods i slutningen af november med-
delte, at selskabet kyllingeleverandør Bell and Evans vil 
bygge et nyt anlæg med henblik på at øge deres økolo-
giske produktion .
Bell og Evans vil tredoble deres samlede produktion ved 
at bygge et nyt 560 .000 ft2 (ca . 52 .000 m2) slagte- 
og forarbejdningsanlæg i Pennsylvania . Det vil få en 
kapacitet til at slagte og forarbejde 2,6 mio . kyllinger 
om ugen og er planlagt til at åbne i begyndelsen af 
2020 .
Tallene fra USDA i slutningen af september viser en 
enorm stigning i salget af økologiske slagtekyllinger i 
forhold til sidste år . Salget steg med 78 % til 750 mio . 
$ (ca . 4,7 mia . kr .), hvilket gør det til det hurtigst vok-
sende marked i den økologiske sektor . Salget af økolo-
giske steg med 11 % til 816 mio . $ (ca . 5,1 mia . kr .) .
I øjeblikket er 30% af Bell og Evans' produktion økolo-
gisk, og alle kyllinger produceres uden antibiotika, og 
100 % af slagtekroppene bliver luftkølet . Virksomheden 
overvejer også at skifte til afstamningen Klassenbester, 
der skulle have højere velfærd og vokse langsommere . 
Man mener, at afstamningen vil give produkter af højere 
kvalitet uden hvide striber og uden træbryster .
Alle deres kyllinger vil være af afstamningen Klassen-
bester inden udgangen af 2018, hvilket gør firmaet det 
første i USA til fuldt ud at omlægge til højere velfærd, 
langsommere voksende og mere smagfuld afstamning . 
Ejeren Scott Sechler begyndte at undersøge mulighe-
derne for en bedre kylling i 2015 . Under arbejdet med 
europæiske avlsfirmaer blev en speciel hønelinje udvalgt 
pga . dens langsomme vækst og et højt kødudbytte . En 
hanelinje blev udvalgt på dens fremragende kødudbytte, 
frugtbarhed og levedygtighed .
"Dette er en stor sag . Indtil nu har vores testprodukti-
oner givet sunde, hårdføre kyllinger, og det resulterer i 
produkter af høj kvalitet med en god smag" sagde han .
Den nye afstamning vil gennemsnitlig opnå en vægt på 
5,6 lbs (ca . 2,54 kg kg) på 47-50 dage . Det forlænge 
rotationen med 15 % og reducerer unødvendig stress, 
hvilket resulterer i bedre sundhed samlet set .
Større firmaer i USA udvikler også deres egne økologi-

ske og langsommere voksende afstamninger . Perdue 
har investeret tid og penge i deres økologiske sortiment 
og ser for øjeblikket en årlig vækst på mellem 20-25 % .

Poultry World / jnl

Æg trukket tilbage fra schweiziske  
butikker grundet bekymringer for 
Newcastle disease
En besætning med 6 .000 æglæggende høner er blevet 
smittet af Newcastle disease, hvilket førte til, at flere 
hundrede bakker med æg, der stammer fra gården, 
blev trukket tilbage fra butikkerne .
Ifølge rapporter fra de schweiziske myndigheder til OIE 
blev udbruddet af Newcastle disease opdaget på en 
farm i den schweiziske kanton Ticino . Ægproducenten 
observerede et fald i ægproduktionen fra høner i det 
ene af to hønsehuse på stedet over en periode på to 
uger . Ejeren bemærkede også, at omkring 90 % af de 
æg, der var lagt i denne stald, var misfarvede, og man-
ge manglede en ordentlig skal .
Bedriften havde to stalde, der begge havde ca . 3 .000 
høner .
Test udført ved National Reference Centre for Diseases 
of Poultry and Rabbits, University of Zürich, viste, at 
hønerne i den ene stald testede positivt for Newcastle, 
mens hønerne i den anden stald testede negativt .
Selv om ingen høner døde af Newcastle disease, blev 
alle 6 .000 slået ned . Ejendommen er blevet desinfice-
ret, og der er etableret beskyttelses- og overvågnings-
zoner .
Ifølge OIE er der 12 fjerkræbedrifter i beskyttelses-
zonen og 103 fjerkræbedrifter i overvågningszonen . 
Alle fjerkræbedrifter anses af OIE for at være små . 
Prøveudtagning af fugle inden for beskyttelseszonen 
er påbegyndt, men ingen er indtil nu testet positivt for 
Newcastle disease .
Kilden til infektionen er ikke blevet bestemt .
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