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RAPPORT FRA 25. LATINAMERIKANSKE  
FJERKRÆKONGRES I GUADALAJARA

Den 25. latinamerikanske fjerkrækongres blev 
holdt i Guadalajara i Mexico fra 26. til 29. sep-
tember. I det store kongrescenter var der faglige 
indlæg, og der var desuden et par store udstil-
lingshaller med alt tænkeligt udstyr og inventar til 
fjerkræbranchen.

Min mexicanske kollega, Sergio 
Charvez, var ansvarlig for hele 
afviklingen af den latinamerikan-
ske fjerkrækongres, og han oply-
ste, at der var 55 indlægsholdere 
i op til 5 sideløbende sessioner 

med faglige indlæg og over 4.400 deltagere.

Faglige indlæg:
I de følgende er der nogle korte referater fra nogle af de 
faglige indlæg på kongressen, for det var umuligt at nå 
rundt til dem alle sammen .

David Swayne fra USDA fortalte om 
erfaringerne med og de fremtidige 
muligheder for vaccination mod fugle-
influenza .
Han sagde, at der er fundet gen-
modificerede og antigeniske HPAI / 

LPAI-feltvirusser, der er resistente over for godkendte 
AI-vacciner, i Sydkorea, Israel, Mexico, Indonesien, 

Egypten, Vietnam, Hongkong og Kina, der alle har vac-
cineret med fugleinfluenza i flere år .
Det er derfor nødvendigt at opdatere de vaccinestam-
mer, der bruges, for at sikre, at de mest effektive 
vacciner anvendes i praksis . Der er også brug for flere 
rg-inaktiverede vaccinestammer og rekombinante vacci-
ner til antigeniske sammenligninger, herunder bivalente 
vacciner eller optimerede antigeniske indsatser .
Desuden er der brug for hurtigere smetoder til at god-
kende opdateringer af vaccinestammer hos de nationale 
myndigheder .

Jonathan Brooks fra OECD, der del-
tog via videolink, sagde, at den globale 
befolkningstilvækst nu er faldet til 1 % 
om året, og derfor vil væksten i efter-
spørgslen også blive lavere de næste 
10 år end den har været de seneste 

10 år . Efterspørgslen på fjerkrækød vil dog være robust .
Han sagde, at priserne på majs, hvede og fjerkrækød vil 
være ret stabile de næste 10 år, mens priserne på okse-
kød vil være faldende .

Salvador Fernandez-Rivera fra 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura præsenterede 
en række data for den globale fjerkræ-
produktion og dens klimapåvirkning .
Han sagde, at den globale efterspørg-

sel efter fødevarer vil stige mere end befolkningstilvæk-
sten, for efterhånden som folk kommer ud af ekstrem 
fattigdom og dermed får adgang til en mere varieret kost 
forventes det, at efterspørgslen efter æg, kød- og meje-
riprodukter vil stige med 60 % indtil 2050, mens efter-
spørgslen efter frugt og grønsager vil stige endnu mere .

Figur 1: Stigende efterspørgsel efter fødevarer .

 ›››
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Figur 2: Produktion og forbrug af kylling i 2016 (mio . tons gry-

deklar) .

Figur 3: Produktion af æg i 2011 .

Figur 4: Forbruget af æg pr indbygger i udvalgte lande i 2011 . ›››
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Figur 5: Forbruget af vand til produktionen af udvalgte føde-

varer .

Hirá Azevedo Gomes fra Brasilien 
havde et indlæg om dyrevelfærd og 
produktivitet . Her slog han fast, at 
dyrevelfærd skal være baseret på 
videnskab . 
Han sagde, at mange forbrugere i 

USA fejlagtigt tror, at kyllinger opdrættes med hormoner 
og steroider, og at de opdrættes i bure . 
Han talte også om en lang række management tiltag  
– fra daggammel kylling til slagtning .

Karen Schwean-Lardner fra Univer-
sity of Saskatchewan i Canada fortal-
te, at over 1 .000 firmaer i Nordameri-
ka vil skifte til cage-free æg indenfor 
de næste 10-15 år, så forbrugerne 
fratages valget . 

I Canada går de fleste cage-free æg til ægproduktindu-

strien, for forbrugerne vil ikke købe dem i supermarke-
derne .
Derefter oplistede hun en række fordele og ulemper 
ved de enkelte produktionssystemer, men disse obser-
vationer var udelukkende baseret på erfaringer fra 
Nordamerika, og mange af – ja næsten alle – de udfor-
dringer, hun pegede på, er der fundet gode løsninger på 
i Europa .
Det var en skam, at der ikke var valgt en indlægsholder 
fra Europa .

Anne-Marie Neeteson fra Aviagen 
fortalte om udviklingen i opfattelsen af 
dyrevelfærd og om de tiltag og frem-
skridt, som Aviagen har gjort gennem 
årene .
Anne-Marie Neeteson argumenterede 

for, at godt dyrevelfærd er noget, som dyrene skal kunne 
mærke, og det skal afspejle sig i dyrenes måde at rea-
gere på . Dyrevelfærd er ikke, hvad vi mennesker føler er 
godt for dyrene .
Hun argumenterede også for, at det helt afgørende er, at 
man kan leve op til de 3 essentielle egenskaber ved godt 
landmandskab:
• Viden om dyrehold .
• Færdigheder indenfor dyrehold .
• Personlige egenskaber: kunne lide og have empati 

for dyr, dedikation og tålmodighed
Anne-Marie Neeteson sluttede af med at sige, at der vil 
være store udfordringer ved at skule øge produktionen 
af fødevarer voldsomt i de kommende år, men der er 
mere landbrugsjord i Syd- og Nordamerika samt i Afri-
ka, mens landbrugsarealet ikke kan udvides ret meget i 
Europa og Asien . ›››
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Gangarealerne var dekoreret med store mandshøje malede glasfiberæg .
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Cesar de Anda, der var på hjemme-
bane i Guadalajara, fortalte om arbej-
det i World Egg Organization herunder 
International Egg Commission (IEC) .
Han sagde, at vi (ægbranchen) skal 
være til stede ved bordet i de vigtige 

internationale organisationer, og at det er vigtigt at delta-
ge i møderne og i arbejdsgrupperne . Han understregede 
også, at IEC ikke er en konkurrent til Asociación Latino-
americana de Avicultura (ALA) .
Cesar de Anda argumenterede for, at det bør være 
primærproducenterne, der bestemmer, hvilke produkti-
onssystemer, der er bedst egnet, og han sluttede med at 
spørge: ”Hvem fandt på, at høner skal være glade?” 

Jim Sumner, præsident for IPC, startede med at for-
tælle, at den globale efterspørgsel efter fjerkrækød er 

steget 91 % i de sidste 20 år, eller i 
gennemsnit 3,5 % om året . Den glo-
bale efterspørgsel forventes at stige 
30 % i de næste 10 år, både fordi 
befolkningen stiger, og fordi forbruget 
pr person stiger .

Produktionen af kyllingekød stiger hurtigere end produk-
tionen af rødt kød, for kylling er det mest miljøvenlige og 
har det laveste foderforbrug . Denne tendens forventes 
at fortsætte i fremtiden, og produktionen af kyllingekød 
forventes at være større end produktionen af svinekød i 
2030 .
Brasilien og USA står for omkring 2/3 af eksporten af 
kyllingekød (se figur 11) . ›››

Figur 6: Organiseringen af den internationale ægbranche .

Figur 7: Den globale efterspørgsel efter kyllingekød . Figur 8: Den globale produktion af kyllinge- svine- og oksekød .
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Figur 9: De største slagtekyllingeproducenter i verden, pro-

centvis fordeling .

Figur 10: De største eksportører af kyllingekød (mio . tons) .

Figur 11: Den procentvise gennemsnitlige fordeling af ekspor-

ten af kyllingekød i årene 2014-2016 .

Figur 12: Værdien og fordelingen af den amerikanske eksport 

af fjerkrækød og æg .

Figur 13: udviklingen i den amerikanske eksport af kyllingekød 

siden 2000 .

Figur 14: Den procentvise andel af den amerikanske produkti-

on, som eksporteres

Jim Sumner sagde, at udbruddene af fugleinfluenza 
havde haft stor betydning for den amerikanske eksport 
i 2015 . Selv om slagtekyllingeproduktionen – bortset 
fra et enkelt tilfælde i Californien – ikke var blevet ramt, 
havde de økonomiske tab været meget store . 
Den amerikanske fjerkræsbranches tab på eksport løb 
op i 1,292 mia . $ (ca . 7,94 mia . kr .), og tabene fordelte 
sig med 1,157 mia . $ (ca . 7,11 mia . kr .) på kyllinger, 115 
mio . $ (ca . 707 mio . kr .) på kalkuner og 20 mio . $ (ca . 
123 mio . kr .) på æg .
Tabene på indenlandske kunder på grund af lavere priser 
beløb sig til 2,262 mia . $ (ca . 13,9 mia . kr .) på kyllinger, 
358 mia . $ (ca . 2,2 mia . kr .) på kalkuner og 289 mio . $ 
(ca . 1,8 mia . kr .) på æg .
De samlede tab har de amerikanske fjerkræbrancher så 
opgjort til 4,201 mia . $ (ca . 25,8 mia . kr .), der fordeler 
sig med 3,418 mia . $ (ca . 21,0 mia . kr .) på kyllinger, 474 
mio . $ (ca . 2,9 mia . kr .) på kalkuner og 309 mio . $ (ca . 
1,9 mia . kr .) på æg .
I disse tal er ikke medregnet omkostningerne til bekæm-
pelse af udbruddet (nedslagning, bortskaffelse, rengø-
ring, desinfektion, tomgangsperiode mm .) .
I USA er antibiotikaresistens og antibiotikafri produktion 
højt på dagsordenen, men Jim Sumner slog fast, at syge 
dyr skal behandles .
Jim Sumner omtalte også handelsaftalen mellem USA 
og 4 lande – Honduras, Guatemala, El Salvador og 
Nicaragua – i Mellemamerika . Der er aftalt et kvotesy-
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stem, som styres fra Washington, fordi landene ikke selv 
kunne . I forbindelse med denne handelsaftale har man 
lavet et pilotprojekt i Guatemala for at reducere fejlernæ-
ringen i grundskolerne . Programmet serverer frokost til 
eleverne på 4 skoler i landdistrikterne, og her får 1050 
børn dagligt en frokost med æg og kylling . El Salvador 
og Honduras har selv startet lignende programmer .
Jim Sumner sluttede af med at sig, at USA nu står 
udenfor TPP (Trans Pacific Partnership) og kigger ind .
Den amerikanske fjerkræbranches råd har givet følgen-
de to råd om frihandelsaftaler til præsident Trump: ’Do 
no harm’ og ”If it isn’t broke don’t fix it” .

Randall Singer fra University of Min-
nesota fortalte om arbejdet med anti-
biotikaresistens i Codex .
Han sagde, at det var svært at pege 
på noget antibiotikum i veterinærmedi-
cinen, som ikke også havde betydning 

i humanmedicinen, for nye forskningsresultater viser, at 
de plasmider, hvor generne for resistens er placeret, ofte 
har flere resistensgener i sig, 

Figur 15: Plasmid med flere resistensgener .

Han sagde, at forbindelsen mellem antibiotikabrug og 
resistens bedst håndteres ved at tage individuelle hen-
syn til den enkelte patient .
Man har nok data til, at man ved fornuftig brug af antibi-
otika kan kontrollere antibiotikaresistensen, men det skal 
gå hånd i hånd med infektionsforebyggende tiltag, og 
det skal dække alle områder af patientplejen .
Han konkluderede, at definitionen af ”terapeutisk” er 
en del af den aktuelle debat og vil være et debatpunkt i 
Codex, samt at definitionen af ”kritisk vigtige antibiotika” 
i humanmedicinen er uklart .

Franco Ghino fra det italienske inven-
tarfirma Facco sammenlignede kon-
ventionelle bure med berigede bure og 
etagesystemer .
Han sagde, at også i Sydeuropa går 
tendensen i nybygninger mod alterna-

tive systemer, etagesystemer, og han mente, at andre 
lande vil følge efter, fordi de store fødevarevirksomheder 
har samme standarder globalt . Han sagde, at i Japan var 
der en farm med 4 huse med etagesystemer, og i Kina 
var man begyndt at diskutere det . ›››

Endnu et af de store flotte malede glasfiberæg . Figur 16: Etagesystem fra Facco .Figur 16: Etagesystem fra Facco .
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Baader Linco var klar til at snakke slagteriudstyr .

SKOV's stand i Guadalajara .

Munters var også repræsenteret .

Standen som Sanovo Technology Group delte med deres 

forhandler, NovaTeam, i Mellemamerika .

Yamasa er en brasiliansk producent af pakkemaskiner til 

ægbranchen .

Araus fra Spanien var en af de mange producenter af kon-

ventionelle bure til æglæggere .

Oscar Giordano fra Egg Cargo System i Italien præsente-

rede sine produkter, herunder EggyPlay .
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Facco producerer både konventionelle og berigede samt 
etagesystemer . Etagesystemerne ligner bursystemerne 
med ekstra sidepinde udenfor ’buret’, hvor forsiden i 
hvert fald delvis kan åbnes .
Franco Ghino anbefalede, at hønnikerne blev lukket inde 
på etagerne i 5-6 uger, og at hønerne var lukket inde i 
10 dage efter flytningen til æglæggerstalden . 
Han viste tegninger af flere af deres systemer med eta-
gesystemer i flere etager,
Han sagde, at deres erfaringer med alternative systemer 
havde vist, at i forhold til bursystemer, så steg antallet af 
gulv- og systemæg med 0,5-10 %, æglægningsprocen-
ten steg med 0-2 %, foderforbruget steg med 6-7 % og 
dødeligheden faldt med 2-3 % .

Udstilling
Ved kongressen var der også et par store udstillingshal-
ler med alt tænkeligt udstyr og inventar til fjerkræbran-
chen, herunder en række udbydere af konventionelle 
bursystemer til æglæggere inkl . trappebure .

Figur 17: Forskellige alternative systemer fra Facco .

Et mexicansk mariachi-orkester, der spiller meget højt, 

skabte også opmærksomhed på nogle af standene . jnl

Mange af de latinamerikanske firmaer havde unge kvinder 

med meget korte kjoler til at tiltrække potentielle kunder .

Amerikanske Alaso præsenterede deres bursystemer, her 

forrest nogle trappebure .
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Cal-Maine: Undercover-video viste  
'isoleret hændelse'
Cal-Maine Foods har taget korrigerende handlinger og 
har samarbejdet med af stats- og amtsembedsmænd, 
efter at virksomheden var målet for en dyrerettigheds-
aktivistvideo, der viser mishandling af høner på deres 
ægfarm i Lake Wales, Florida .
Cal-Maine sagde, at videoen, der kan findes på Animal 
Recovery Mission’s (ARM) hjemmeside, viser en "isole-
ret hændelse" .
Ifølge en erklæring fra Cal-Maine Foods, verdens 
største ægproducent, skal hver medarbejder, der er 
involveret i pasning og håndtering af høner, gennemgå, 
underskrive og overholde selskabets adfærdskodeks 
vedrørende den etiske behandling af høner, hvilket også 
kræver, at medarbejdere skal rapportere eventuelle 
overtrædelser .
Den person, der filmede videoen, og som Cal-Maine 
omtalte som en "tidligere medarbejder, der fungerede 
som undercoveraktivist", valgte imidlertid at "se bort fra 
de nødvendige landbrugsprocedurer som en del af hans 
hensigt til vildlede vores bestræbelser på at sørge for 
passende pleje af vores høner" .
"Medarbejderens job omfattede at identificere og løse 
typen af problemer, der blev vist på videoen, og han 
undlod at opfylde sine jobkrav" sagde Cal-Maine i en 
erklæring .
En medarbejder, der bevidst har mishandlet en høne i 
videoen, er blevet opsagt, tilføjede virksomheden .
Da videoen blev præsenteret for Cal-Maine Foods-le-
dere, samarbejdede virksomheden med den lokale 
sheriff's afdeling samt Florida Department of Agriculture 
and Consumer Services i deres undersøgelser . Myndig-
heder fik adgang til anlægget i Lake Wales, og efter-
forskere fortalte firmaet, at de ikke fandt behandling af 
hønerne, der ligner den, der blev vist i ARMs video .
"Vi mener, at dette var en isoleret hændelse, og afspej-
ler ikke de etiske standarder for management, der for-
ventes af alle Cal-Maine Foods-medarbejdere" siger fir-
maet . "Vi fortsætter videre med vores dyrevelfærdsteam 
for at forhindre dette i fremtiden ."

WattAgNet .com / jnl

Ghana rekrutterer investorer  
til fjerkræindustrien
Ghanas minister for fødevarer og landbrug samarbejder 
med private investorer om at opbygge fjerkræslagterier 
og forarbejdningsanlæg i håb om at hjælpe landet med 
at blive mindre afhængige af importeret kyllingekød .
Tiltaget følger nylige klager fra Ghanas fjerkræprodu-
center, der har været bekymrede over de store mæng-
der af frosset kylling, som bliver importeret fra andre 
lande . Siden begyndelsen af 2000'erne har Ghanas 
fjerkræbranche haft økonomiske problemer, og bran-
chens dårlige udsigter er i høj grad blevet tilskrevet den-
ne import, rapporterer Modern Ghana .
Det er blevet estimeret, at kun ca . 30 % af det kyllinge-
kød, der forbruges i det afrikanske land, produceres og 
forarbejdes indenlandsk . Det tal har ændret sig siden 
2016, da det blev rapporteret, at omkring 42 % af fjer-
krækød, der forbruges i Ghana, kommer fra indenland-
ske leverandører, med de resterende 58 % importeres 
fra EU og USA .
Ghana importerer i øjeblikket ca . 150 .000 tons fjer-
krækød hvert år, og Ghana National Association of 
Poultry Farmers har udtrykt bekymring for, at hvis 
situationen ikke ændres, kan det medføre endnu større 
skade for den indenlandske fjerkræbranche .
Vicelandbrugsminister George Oduro sagde, at det gha-
nesiske ministerium samarbejder med fire investorer om 
at etablere sig i Ghana for at starte lokale fjerkræslagte-
rier og forarbejdningsanlæg . Oduro sagde, at planerne 
er blevet præsenteret for bankfolk, og efter godkendel-
se af disse planer vil fjerkræforarbejdningsudstyr blive 
installeret .
Viceministeren udtalte også, at landbrugsministeriet har 
været i kommunikation med et tjekkisk firma, der også 
producerer en million slagtekyllinger årligt .
Oduro tilføjede også, at landbrugsministeriet har til for-
mål at forbedre den lokale tilgængelighed af dyrefoder 
med provenuet fra programmet Planting for Food and 
Jobs . Dette forventes at reducere produktionsomkost-
ningerne for fjerkræproducenterne i landet .

WattAgNet .com / jnl
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Hviderusland har fået tilladelse til at  
sælge kød til Kina
Hvideruslands statsejede ZAO Meat and Dairy Company 
har sikret landets første kontrakter på at eksportere okse- 
og fjerkrækød til Kina . Kontrakterne, der er underskrevet 
sammen med det kinesiske firma DRex Food Group Co, 
har angivet, at 1 .000 tons okse- og 1 .000 tons fjerkrækød 
kan leveres fra Hviderusland til Kina i de kommende 
måneder . Selvom ZAO Meat and Dairy Company har sin 
egen kødproduktionskapacitet, fungerer den også som en 
officiel ”eksportør” på vegne af hele landets kødbranche . 
På nuværende tidspunkt er Veles Meat og Mogylevsky 
Meat Processing Plant de eneste kødproducenter, der har 
tilladelse til at eksportere produkter til Kina . Hvideruslands 
landbrugsministerium forudser imidlertid, at fem fjerkræ-
producenter i midten af 2018 vil få lov til at eksportere 
produkter til det asiatiske marked . Efter underskrivelsen 
af kontrakten sagde Dai Shiwei, generaldirektør for DRex 
Food Group Co, at han var overbevist om, at Hvideruslands 
produkter ville få høj efterspørgsel på det kinesiske marked .
Kødet er det næste skridt i det voksende samarbejde mel-
lem DRex Food Group Co og Hviderusland, der startede 
i december 2017 med underskrivelsen af en kontrakt på 
50,8 mio . $ (ca . 310 mio . kr .) til eksport af tørrede mejeri-
produkter fra Hviderusland til Kina .
Ifølge den investeringsaftale, der blev indgået sammen med 
kødet, har DRex Food Group Co også forpligtet sig til at 
opbygge en husdyrproduktion i Vitebsk Oblast, designet 
til 50 .000 kvægbesætninger, hvor projektet forventes at 
koste omkring 400 mio . $ (ca . 2,4 mia . kr .) .
Hviderusland er blevet det første land i CIS-regionen, der 
er godkendt til at eksportere kød til Kina, understregede 
landbrugsministeriet på sin hjemmeside . Landets præsi-
dent Alexander Lukashenko og Kinas præsident Xi Jinping 
indvilligede først i at udvide handelen med landbrugsvarer 
mellem de to lande under et officielt besøg af en kinesisk 
regeringsdelegation til Hviderusland i maj 2017 .
I betragtning af alle de kontrakter, der er underskrevet hid-
til, planlægger Hviderusland ifølge landbrugsminister Leo-
nid Zayats at eksportere landbrugsprodukter til en værdi af 
6 mia . $ (ca . 36,5 mia . kr .) i 2018, sammenlignet med kun 
5 mia . $ (ca . 30,5 mia . kr .) i 2017 . Der blive leveret kød og 
mejeriprodukter til en værdi af ca . 114 mio . $ (ca . 693 mio . 
kr .) til Kina, tilføjede Zayats . Hviderusland blev godkendt 
til at eksportere kød til Kina i december 2017, mens en 

tilsvarende tilladelse til mejeriprodukter blev opnået flere 
måneder tidligere . Ud over fjerkræ- og oksekød planlæg-
ger Hviderusland at eksporte "forarbejdede kødprodukter 
med højere merværdi" afslørede ministeriet . Hvideruslands 
kødeksport udgjorde 800 mio . $ (ca . 4,9 mia . kr .) i 2017, 
mens eksporten af mejeriprodukter udgjorde 2 mia . $ (ca . 
12,2 mia . kr .) sidste år, ifølge estimater fra Alexay Bog-
danov, chef for ministeriet for internationale anliggender i 
ministeriet . Hviderusland har eksporteret fødevarer til 60 
lande rundt om i verden, herunder kødprodukter til 18 lan-
de . Åbningen af det kinesiske marked betragtes som en 
meget vigtig milepæl for landets landbrug, understregede 
Bogdanov .

globalmeatnews .com / jnl

Ise Inc. går ind i den indiske ægbranche
Det japanske ægselskab Ise Inc . samarbejder med Suzuki 
Motor Co . i et joint venture for at etablere ægproduktion i 
Indien med det formål at sælge ca . 4 mia . æg der årligt .
Ise ønsker også via initiativet i Indien at udvikle fjerkræ-
producenterne i den indiske delstat Gujarat, og forbedre 
effektiviteten i fødevaredistributionen, rapporterede Nikkei 
Asian Review . Planen er at levere æg, der produceres efter 
de samme fødevaresikkerhedsstandarder og næringsind-
hold i Indien . For at gøre det vil virksomheden benytte den 
samme forretningsmodel i Indien, som omfatter compu-
ter-kontrollerede hønsehuse, automatisk ægopsamling, 
forsendelse ved temperaturer under 10o C, antibiotikafri 
vaccinationer og hurtige pakkesystemer, der ikke omfatter 
menneskelig håndtering . Ise Inc . er den største ægprodu-
cent i Japan og den femte største i verden med en besæt-
ning på omkring 20 mio . høner . Det har også operationer 
i USA og Kina . Det er amerikanske besætninger består 
af omkring 6 mio . høner, hvilket gør det til det 15 . største 
ægselskab i USA . Dens kinesiske besætninger omfatter 
anslået 2,4 mio . høner, men selskabet har udtalt, at det vil 
fortsætte med at øge produktionen i Kina, indtil man når 
op på ca . 9 mio . høner . Ise Inc . gik ind på det kinesiske 
marked i 2014 . Virksomheden begyndte at sende æg til 
Thailand og Vietnam i 2017, og er involveret i forhandlinger 
i Filippinerne, Bangladesh og Indonesien .
Ise er involveret i både produktion af skalæg og flydende 
ægprodukter .

WattAgNet .com / jnl
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RAPPORT FRA GENERALFORSAMLING I EX-TRADE 
I DÜSSELDORF DEN 17. NOVEMBER

På Ex-Trades generalforsamling i 
Düsseldorf den 17. november 2017, var 
der 83 deltagere repræsenterende 39 

medlemmer til stede, hvilket var ny rekord.

Ex-Trade er en virksomhed, som handler med skalæg og 
produkter heraf til konsum og industri på nettet .

Resultatet for regnskabsåret 2016-2017
Adm . direktør Birte Dittweiler Ger-
ber præsenterede regnskabet for 
regnskabsåret, der løber fra 1 . juli til 
30 . juni . Alle tal i regnskabet er i euro .
Omsætningen var på 24,4 mio . €, hvil-
ket var et fald på 22 % .

Overskuddet var på 74 .297 €, hvilket var et fald på 
21% .
Balancen viser en egenkapital på 1 .008 .183 € .
De omsatte volumen faldt med 6 % til 27,1 mio . kg . 
Bestyrelsen finder, at årets resultat er tilfredsstillende .
Birte Dittweiler Gerber oplyste desuden, at antallet af 
medlemmer er steget, fordi der er kommet 3 nye med-
lemmer, mens 2 er stoppet .

Opdeling af handlerne
De omsatte mængder fordeler sig med:
Bur:  55 %
Skrab:  32 %
Frilands   9 %
Øko:   4 %

Mængderne af skalæg fordelte sig således:
Bur:  38 %
Skrab:  43 %
Frilands  13 %
Øko:   6 %

Opgjort efter antallet  
af handler:
Bur:  47 %
Skrab:  34 %
Frilands:  11 %
Øko:   8 %

Forventninger til dette år
Ex-Trade forventer i det 
kommende år nedgang i 
omsætning og indtjening 

pga . fipronilsagen, der har domineret hele Europa siden 
august 2017 . Ex-Trade er involveret i flere sager og 
afklaring er langt fra færdige . De uafklarede sager nær-
mer sig 100 .000 euro, men der er fare for at dette beløb 
vil stige . Ex-Trade er som kooperativ kun mellemled og 
alle reklamationer skal derfor kunne finde en afklaring 
mellem sælger og køber, og holde Ex-Trade skadesløs .

Diskussion
Leon Clemens fra Omega Food mente, at mindst 25 
mio . høner i Europa måtte være ramt af fipronil og AI, 
siden priserne på spotmarkedet fortsat kunne være så 
høje .
I Storbritannien har mange producenter planer om at 
øge produktionen betydeligt efter brexit, men de er 
bekymrede for valutakurser og arbejdskraft .
Der vil fortsat være en betydelig handel med EU, for 
man kender ikke standarden på æggene fra andre områ-
der .
Supermarkederne vil kun føre britiske æg, men der er et 
andet scenarie for food-service og ægprodukter .

Fagligt indlæg
Efter generalforsamlingen holdt pro-
fessor Leo den Hartog fra Wagenin-
gen University et indlæg om udviklin-
gen i ægproduktionen og ernæring .
Leo den Hartog sagde, at vi skal pro-
ducere flere fødevarer i de næste 34 

år – altså indtil 2050, end vi har gjort i de sidste 8000 
år .
Han understregede også, at mange af de afgrøder, som 
husdyrene æder, kan mennesker ikke spise, samt at 

Figur 1: Udledning pr kg spiseklart protein .
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for at have en optimal udnyttelse af 
jordens overflade til produktion af føde-
varer, så bør 35 – 40 % af det anbefa-
lede daglige proteinindtag hos voksne 
komme fra animalsk protein .
I dag bruges 1/3 del af majsen i USA 
til biobrændstof, men kun sukkerrør 
til ethanol er konkurrencedygtig med 
råolie .
Leo den Hartog sagde også, at jo mere 
effektiv en produktion jo mindre er CO2 
udslippet pr kg spiseklart protein .
Af den globale produktion af soja er 83 
% GMO, mens det for majs er 29 % og 
for raps 24 % .
På globalt plan er der en stadig stigen-
de produktion af GMO soja og raps, 
men det for majs har ligget temmelig 
tstabilt siden 2012 .
Leo den Hartog kom også ind på split 
feeding, hvor høner fodres med to 
forskellige foderblandinger for at opfyl-
de kravene til de specifikke faser af 
ægdannelsen:
•  Morgenfoder, der opfylder kravene til 

dannelsen af ægmassen
•  Eftermiddagsfoder, der opfylder kra-

vene til dannelsen af æggeskallen .
Split-feeding reducerer udskillelsen af 
næringsstoffer .
 ›››

Figur 2: Andelen af GMO i udvalgte afgrøder i 2015 .

Figur 3: Udviklingen af den globale dyrkning af udvalgte GMO-afgrøder .

Nogle af deltagerne i generalforsamlingen i Ex-Trade .
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Derefter kom Leo den Hartog ind på brugen af antibi-
otika i den animalske produktion . Han sagde, at ud fra 
hollandske erfaringer var det klart, at et forbud mod 
antimikrobielle vækstfremmende (AGP’er) ikke automa-
tisk reducerer antibiotikabruget . Her er ambitiøse mål 
i kombination med multi-stakeholder engagement helt 
afgørende .

Hollandske erfaringer viser også, at antibiotikaresistens 
er reversibel, og at en reduktion af brugen af antibiotika 
betaler sig, for multi-resistens hos E . coli i Holland er 
faldende .
Leo den Hartog sluttede med at opliste en række forde-
le og muligheder for ægproduktionen i de kommende år .
 ›››

Figur 4: Split-feeding reducerer udskillelsen af næringsstoffer .

Birte Dittweiler Gerber, adm . direktør i Ex-Trade, gennemgik årsrapporten mens formanden Erik Petterson fra svenske KG’s 

Ägg og dirigenten Leon Clements fra hollandske Omega Food lytter opmærksomt .
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Figur 6: Udviklingen i multi-resistens i E .coli fra slagtekyllinger og svin i Holland . jnl

Figur 5: Forbruget i den hollandske landbrugsproduktion for 1998 til 2017 .

• Æg er det første animalske protein, folk spiser, når de går fra en ren plantebaseret kost (bliver rigere) til en kost 
med animalske produkter, for æg er billige 

• Differentiering er let (f .eks . produktionsforhold)
• Berigelse er mulig
• Lav emission per kg protein
• Lavt antibiotikaforbrug
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TRUMP SKROTTER FORSLAG  
OM FØDERALE REGLER FOR ØKOLOGI

I april 2016 (under præsident Obama) 
præsenterede USDA et udkast til føde-

rale standarder for økologisk produktion i USA, 
Organic Livestock and Poultry Practices (OLPP).

I USA har de ingen føderal standard for økologisk pro-
duktion men i stedet en række forskellige private stan-
darder .
Standarden hos United Egg Producers (UEP), der 
organiserer langt størstedelen af den amerikanske 
ægproduktion, er, at økologiske høner skal have adgang 
til udearealer, ofte er det dog en overdækket veranda 
med betongulv og fint hønsenet i noget af væggene, 
og kornet i foderet må ikke være sprøjtet med de fleste 
konventionelle pesticider, fungicider og herbicider eller 
være gødet med konventionel gødning .

USDA’s forslag til føderale regler for økologi
De foreslåede bestemmelser ville bedre imødekomme 
forbrugernes forventninger om, at økologiske husdyr 
opfylder en ensartet og verificerbar standard for dyrevel-
færd .

Nærmere bestemt ville dette forslag:
1 . Præcisere hvordan producenter og ansatte skal 

behandle økologiske husdyr og fjerkræ for at sikre 
deres sundhed og trivsel .

2 . Præcisere hvornår og hvordan visse fysiske ændrin-
ger kan udføres på økologiske husdyr og fjerkræ for 
at minimere stress . Derudover ville nogle former for 
fysiske ændringer blive forbudt .

3 . Fastsætte en maksimal indendørs og udendørs 
belægning for økologisk fjerkræ, som varierer afhæn-
gigt af produktionstypen og levetiden .

4 . Definere hvad det vil sige at have adgang til udea-
realer for at udelukke brugen af strukturer med fast 
tagdækning som udeareal og kræve, at økologiske 
husdyr og fjerkræ har kontakt med jord .

5 . Tilføje nye krav til transport af økologiske husdyr og 
fjerkræ til salg eller slagtning .

6 . Afklare anvendelsen af   USDA Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) vedrørende håndtering 
af husdyr og fjerkræ i forbindelse med slagtning til 
certificerede økologiske husdyr- og fjerkrævirksom-
heder og sørge for håndhævelse af USDA-økologiske 
bestemmelser baseret på FSIS-inspektionsresultater .

Green Meadow Organics er en af de største økologiske  

ægfarme i USA med en besætning på 1,6 mio . høner .  

Siden dette billede blev taget af Cornucopia Institute i 2014,  

er der bygget yderligere 2 stalde på farmen .
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Mere specifikt foreslog USDA en maximal indendørs 
belægning hos æglæggere på 1 ft2 gulvareal/høne (ca . 
10,75 høner/m2 gulvareal) i etagesystemer og 1,5 ft2/
høne (ca . 7,2 høner/m2) i gulvsystemer .
Desuden foreslog USDA, at der i hønsegården hos 
æglæggere skulle være mindst 1 ft2 /høne (ca . 10,75 
høner/m2) samt, at verandaer ikke kunne tælle med i 
hønsegårdsarealet .
(I EU er reglerne, at den maximale belægning i stalden 
må være 6 høner/m2 tilgængeligt areal, hvilket svarer 
til ca . 9 høner/m2 gulvareal, og i hønsegården skal der 
være mindst 4 m2/høne .)

USDA trækker forslaget tilbage
Den 18 december meddelte USDA, at de trak forslaget 
tilbage, og de begrundede bl .a . tilbagetrækningen med:

”USDA har gennemgået OLPP’s endelige regelsæt, og 
tilbagetrækningen af forslaget er baseret på resultatet af 
denne gennemgang . Specielt finder USDA, at OLPP’s 
endelige regelsæt går længere, end USDA har mandat 
til . Ophævelse af OLPP-reglen er også uafhængigt 
begrundet ud fra USDA’s reviderede økonomiske vurde-
ring af reglen . Selv om forslaget trækkes tilbage vil de 
eksisterende økologiske husdyr- og fjerkræregler fortsat 
være gældende .”
USDA trak det foreslåede regelsæt for fjerkræ tilbage 
og argumenterede desuden med, at det kunne modvirke 
udviklingen af   ny praksis inden for økologisk landbrug, 
og de var bekymrede over, at det foreslåede regelsæt 
”kan hæmme markedsdrevet innovation og udvikling og 
pålægge unødvendige lovbestemte byrder .”
Beslutningen går imod mange års arbejde for, at USDA 

Burns Poultry farm med 10 huse . Der er ingen høner udendørs, da billedet blev taget kl . 13 .45 .  

Der er ingen vinduer i staldene . (Foto: Cornucopia Institute i 2014)
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Burns Poultry farm . Hvis billedet forstørres kan man se små indhegnede områder på ca . 2,5 x 9 m ved siden af hvert hus, 

men hvis de blev brugt af de mange høner i staldene, var vegetationen nok slidt væk . (Foto: Cornucopia Institute i 2014) .
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via ”USDA Organic”-mærket dikterer, hvad der kan sæl-
ges som ”økologisk” i USA .
I årevis havde USDA udviklet økologiske krav, der garan-
terede dyrs minimumsplads, lys og adgang til udearealer . 
Mange forbrugere forventer, at produkter med ”USDA 
Organic”-mærket kommer fra en farm med højere dyre-
velfærdsstandarder .
Men med den nye regering har USDA ændret holdning 
og argumenteret for, at loven fra 1990 om oprettelse af 
”USDA Organic”-mærket ikke tillader ”bredt beskrivende 
og enkeltstående dyrevelfærdsbestemmelser .” I virke-
ligheden betyder den nye tilgang, at økologiske farmere 
ikke behøver at behandle deres dyr bedre end konventi-
onelle .
Tilbagetrækningen efterlader et stort smuthul, der gør 
det muligt for store farme at hævde, at en lukket veran-
da giver tilstrækkelig udendørs adgang for titusindvis af 
høner og slagtekyllinger .

UEP er tilfredse
UEP har tidligere argumenteret imod udkastet til føde-
rale regler . Bl .a . har de sagt, at det var umuligt at skaffe 
tilstrækkelige udearealer, samt at adgangen til andet 
end overdækkede udearealer ville kompromittere føde-
varesikkerheden . 
USDA’s meddelelses om tilbagetrækningen af det fore-
slåede økologiske regelsæt hilses derfor velkommen 
af UEP, der lægger vægt på, at USDA’s egne analy-
ser viser, at op til 45 % af den nuværende økologiske 
ægproduktion ikke ville være økologisk under det nye 
regelsæt, og det vil dermed potentielt påvirke tilgænge-
ligheden af økologiske æg til amerikanske forbrugere .
UEP mener, at den eneste logiske konklusion var at 
trække regelsættet tilbage . 
UEP siger, at de altid har støttet en bred vifte af økologi-
ske produktionsmetoder forudsat, at de opfylder kravene 
i FDA Egg Safety Rule (fødevaresikkerhed) og sikrer 
hønernes sundhed og velfærd . 
UEP siger, at forbrugernes valg er vigtigt, og at detail-
handelen er heldige med at have et bredt udvalg af 
muligheder i æggekategorien .

Ødelæggende for hele det økologiske brand
Denne beslutning ”vil være ødelæg-
gende for hele det økologiske marked” 
siger Jesse Laflamme, medejer og 
adm . direktør hos Pete og Gerry’s 
Organics, et ægfirma, der kræver, at 
farmerne opfylder højere standarder . 

”Hvad, der er så foruroligende, er, at der er sådan en 
kløft mellem, hvad de økologiske forbrugere forventer, 
og hvad disse store farme producerer .”
Den umiddelbare årsag til USDA’s ændrede holdning til 
dyrevelfærd var en foreslået regel, der har været mere 
end 7 år undervejs, og som krævede, at ”økologiske” 
ægproducenter skulle give hønerne mindst 1 ft2 plads 
indenfor såvel som adgang til udearealer . Reglen ville 
have forbudt de store ”økologiske” ægfarme, hvor f .eks . 
180 .000 høner kan være opstaldet i en stald, med en 
belægning på 3 høner/ft2 gulvareal (ca . 32 høner/m2 
gulvareal) i et etagesystem og aldrig havde adgang til 
udearealer (i Danmark har vi ca . 9 høner/m2 gulvareal i 
en økologisk besætning med etageanlæg) .
Forbrugerne betaler mere for økologiske æg, og de for-
venter, at disse æg produceres med højere dyrevelfærd 
end konventionelle æg . Ifølge en undersøgelse fra marts 
af Consumer Reports siger mere end 80 % af forbruger-
ne, der regelmæssigt køber økologiske produkter, at det 
er vigtigt, at økologiske æg kommer fra høner, der har 
adgang til udearealer .
Beslutningen om trække forslaget tilbage var et vold-
somt tilbageslag fra økologiske landmænd, dyreværns-
grupper, Organic Trade Association (OTA) og forbruger-
grupper .
I høringsfasen havde forslaget fået 47 .000 høringssvar, 
og ifølge OTA støttede kun 28 kravet om at trække for-
slaget tilbage .
Fortalere for forslaget sagde, at det var de store 
”fabriksfarme”, der har påvirket USDA’s beslutning om 
at trække forslaget tilbage . Disse farme, hævder de, 
bruger ”USDA Organic”-mærket til at få højere priser 
for deres produkter uden at overholde forbrugernes 
forventninger til økologisk produktion .

Et kig ind i en økologisk æglæggerstald i USA . Udearealet på en stor økologisk ægfarm i USA .
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”Den nuværende regering gør de 
traditionelle landbrugsinteresser, 
der har investeret i gigantiske 
husdyrfabrikker, en enorm tjeneste” 
siger Mark Kastel fra Cornucopia 
Institute, som længe har søgt stren-

gere standarder og strengere håndhævelse fra USDA . 
Regeringen ”smider 25 års arbejde med hensyn til at 
udvikle de økologiske regler og håndhæve dem over 
bord .”
Kastel og andre beskyldte de store godkendte ”USDA 
Organic” farme for at narre forbrugerne med hensyn til 
dyrevelfærden på deres farme .
”De forsøger at narre offentligheden og sælge deres 
produkter til en højere pris under et mangelfuldt økolo-
gisk mærke” sagde Wayne Pacelle, formand og adm . 

direktør for USA’s Humane Society . 
”De ønsker den positive opmærksom-
hed, der kommer fra halo-effekten af   
det økologiske mærke, men de ønsker 
ikke at overholde fornuftige standarder 
for dyrevelfærden . Jeg tror ikke, at for-

brugerne mener, at økologisk opdrættede dyr skal leve 
indelukket i kæmpestore stalde .”

Konkurrencen skal være på lige vilkår
I EU har vi tydelige og strikse krav til den økologiske pro-
duktion af både æg og slagtekyllinger, mens man i bl .a . 
USA ikke har nogen nationale krav . 
Forslaget om at lave nogle nationale krav er nu taget af 
bordet, og dermed er US-økologi noget helt, helt andet 
en EU-økologi . ›››

Farm fra den økologiske slagtekyllingeproducent Smart Ckicken med 30 huse .

Der er ingen kyllinger ude, og græsset mellem husene er slået, men husene ser ud til at have udgangshuller .
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Det tilbagetrukne forslag havde gjort situationen mere 
gennemsigtig, selv om det var langt fra standarderne i 
EU bl .a . med hensyn til belægning og adgang til udea-
realer, men forslaget ville for æglæggere have reduceret 
den amerikanske belægning til næsten det samme i 
stalden og til 40 gange belægningen på udearealerne 
sammenlignet med belægningen i EU .
Nu er selv disse, set med europæiske øjne, meget 
lempelige krav pillet af bordet, og i enhver international 
handel med produkter fra disse produktioner, vil de euro-
pæiske produkter komme til kort .
 
Afslutning
Nogle NGO’ere har i årevis kørt aggressive kampag-
ner mod buræg, og mange fødevarevirksomheder har 
besluttet at udfase buræggene til fordel for cage-free/
skrab, frilands eller økologiske æg, men som beskrevet 

ovenfor, så er der en verden til forskel på, hvordan øko-
logiske æg produceres i EU og USA, og noget tilsvaren-
de gør sig ikke alene gældende for cage-free/skrabeæg 
og frilandsæg men også for økologisk fjerkrækød .
Det er derfor på tide at fjerkræbranchen stiller krav til 
politikerne og embedsmændene i Bruxelles, der for-
handler frihandelsaftaler mellem EU og tredjelande, 
samt til NGO’erne om, at de varer, der handles internati-
onalt skal produceres efter de samme standarder .
Hvis det ikke sker, så vil de europæiske producenter kun 
kunne konkurrere på ferske varer med kort holdbarhed, 
men hele industrisegmentet vil blive overladt til produ-
center udenfor EU, der producerer under helt andre 
standarder .

Washington Post / Los Angeles Times / UEP /  

Cornucopia Institute / jnl

CPF ser på internationale markeder  
for vækst 
Med et hjemmemarked, der allerede er mættet, søger 
den Thailand-baserede fødevirksomhed Charoen Pok-
phand Foods (CPF) at nå sit mål om 10 % årlig vækst 
hovedsagelig fra eksisterende og nye markeder i udlan-
det . Inden for de næste tre år vil CPF hente op til 70 % 
af deres indkomst fra udlandet . Dette tal var på 64 % i 
2017, udtalte Sooksunt Jiumjaiswanglerg, firmaets adm . 
direktør med ansvar for agro industrielle operationer og 
co-præsident, til The Nation for nylig . Allerede nu kom-
mer 13 % af CPF’s indtjeningen fra Vietnam, som fort-
sat er et lovende oversøisk marked, tilføjede han . Han 
identificerede også Indien, Filippinerne og Rusland som 
markeder med store vækstpotentialer, og USA og Japan 
som nøglemarkeder for gruppen .
Ifølge Sooksunt ville yderligere tiltag for at udvide CPF's 
forretning i Thailand fremkalde en ugunstig reaktion fra 
indenlandske konkurrenter .
Ved vurderingen af  investeringer  i udenlandske marke-
der er gruppens formand, Dhanin Chearavanont, og de 
øverste direktører enige i principperne om, at firmaets 
forpligtelser skal være gode for landet såvel som for 
lokalsamfundet, kunderne og medarbejderne der .
Afgørende for virksomhedens succes i udlandet er virk-
somhedernes CSR-programmer, siger Sooksunt .
Han gav som eksempel CPF's forretning i Vietnam, som 
begyndte for 20 år siden, da firmaet tilbød landmænde-
ne majsfrø for at forbedre deres udbytter . Efter opbyg-

ningen af gode relationer og tillid i de mellemliggende år 
betragter den vietnamesiske regering nu CPF som en 
god partner, der har bidraget til landets voksende øko-
nomi og højere sociale standarder .
CPF har også demonstreret deres intentioner for oversø-
iske investeringer i nyere tid .
I juli 2017 besluttede CPF at erhverve en andel på 95 
% i Paulsen Food GmbH i Tyskland gennem deres euro-
pæiske afdeling, CPF Europe SA . Dette skridt fulgte 
efter købet af Bellisio Foods i USA, den kinesiske fjer-
kræproducent Cofco Meat Suqian, det polske fjerkræ-
firma, Superdrob og den kinesiske fødevarevirksomhed 
Ningbo Chia Tai Agriculture .
CPF forventer, at indtægterne i 2017 vil nå op på 500 
mia . THB (ca . 95 mia . kr .) i 2017, hvilket vil være en 
stigning på 10 % i forhold til året før ifølge en redegørel-
se på koncernens hjemmeside . Den har aktiviteter i i alt 
17 lande, og ifølge Sooksunt er CP Group blevet klassi-
ficeret som verdens fjerdestørste fødevarevirksomhed, 
og de producerer kyllinge- og svinekød samt rejer efter 
internationale standarder .
Global urbanisering åbner nye muligheder for CPF, sag-
de han, da efterspørgslen vokser til mere bekvemme 
og sikre fødevarer . I mellemtiden vil koncernen fortsat 
forbedre produktionseffektiviteten ved at udnytte tekno-
logiske fremskridt som e-handel, automation og robot-
teknologi på produktionslinjerne og præcisionsanalyse af 
Big Data .

WattAgNet .com – jnl
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EU EKSPORTERER FJERKRÆKØD  
TIL MANGE LANDE

I I de første otte måneder af 2017 
eksporterede EU næsten dobbelt 
så meget fjerkrækød som det 

importerede. Ifølge EU-Kommissionen blev 1,063 
mio. tons eksporteret i denne periode, mens 
importen lå på 0,552 mio. tons. Mens eksporten 
steg med 2,1% i forhold til samme periode i 2016, 
så faldt importen markant.

Hongkong er vigtigste eksportdestination
EU eksporterer til en lang række lande . 
Med 93 .660 tons var Hong Kong det vigtigste destina-
tionsland i de første otte måneder af 2017 (se Figur 1) . 
Det var 18 % mere end i samme periode sidste år . 
EU eksporterede 91 .969 tons fjerkrækød til Ukraine, 41 
% mere end i samme periode i 2016 . Samtidig importe-
rede EU 50 .662 tons fra den østlige nabo .
En endnu større stigning, nemlig 71 %, kom fra ekspor-
ten til Ghana . I de første otte måneder blev der ekspor-
teret 85 .295 tons fjerkrækød til det vestafrikanske land . 
Eksporten til Benin, Filippinerne, Saudi Arabien og Syd-
afrika faldt . Eksporten til Sydafrika faldt med 67 % og 
nåede kun 58 .135 tons . Nedgangen skyldes importfor-
buddet mod fjerkrækød på grund af forekomsten af   fug-
leinfluenza i forskellige EU-lande . Andre lande har aftalt 
at begrænse importforbuddet til visse regioner, så her er 
eksportbegrænsningerne mindre mærkbare .
Eksporten til Republikken Congo steg med 70 % . I 
perioden fra januar til august 2017 blev der eksporteret 
37 .874 tons . Det svarede næsten til hel eksporten i 

2016, hvor der blev eksporteret 44 .465 tons til landet . 
I e første 8 måneder af 2017 blev der eksporteret 
35 .099 til Gabon og 34 .837 tons til Vietnam, hvilket 
for begge landes vedkommende svarer til næsten hele 
eksporten i 2016 .

Eksporten til Rusland spiller ikke længere 
nogen rolle
Rusland spiller ikke længere en rolle på eksportmarke-
det for fjerkrækød . Mens der blev eksporteret 95 .200 
tons fjerkrækød til Rusland i 2013, blev der i de første 8 
måneder af 2017 kun eksporteret 612 tons . Eksporten 
fra EU blev standset på grund af den russiske embargo .

DGS / jnl
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DEN GLOBALE PRODUKTION AF   KYLLINGEKØD  
ER STIGENDE

Ifølge den nyeste prognose fra USDA anslås det, 
at den globale produktion af kyllingekød kommer 
til at ligge på 90,1 mio. tons i 2017, hvilket vil være 
1,2% mere end sidste år. I 2018 forventes der 
yderligere stigninger i produktionen.

USA er den største kyllingeproducent
USA er den største kyllingeproducent, og 
i 2017 forventes produktionen i USA at nå 

18,60 mio . tons eller 21 % af verdens samlede produk-
tion . 
USA forventes at have øget sin produktion med 1,8 % i 
2017 i forhold til 2016 . 
Som mange andre lande har USA et eksportoverskud, 
og i 2017 vil USA eksportere 3,09 mio . tons kyllingekød, 
hvilket svarer til en sjettedel af produktionen . 
Importen vil være minimal - kun 0,056 mio . tons kyllin-
gekød importeres til USA .

Brasilien er den næststørste kyllingeproducent
Brasilien er den næststørste kyllingeproducent, 
og i 2017 forventes produktionen Brasilien at 

nå 13,25 mio . tons, hvilket er en stigning på 2,6 % . 
Brasilien forventes at øge produktionen yderligere i 
2018 . 
Brasilien forventes at eksportere ca . 4 mio . tons kyllin-
gekød i 2017, mens importen er meget lille . 

Figur 1: Udenrigshandel med kyllingekød i udvalgte lande .

Kinas produktion er faldende
Kina og EU producerer næsten samme mæng-
de kyllingekød . 

Dette vil sandsynligvis ændre sig i fremtiden, fordi pro-
duktionen i Kina er faldende på grund af fugleinfluenza . 
Produktionen i Kina faldt i 2017 med 6 % i forhold til 
2016 . 
I 2018 forudser USDA yderligere fald i den kinesiske 
produktion af kyllingekød .

DGS / jnl

Amerikanske fjerkræslagterier godkendt 
af Ukraine
Ukraines fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelses-
tjeneste har officielt godkendt 19 amerikanske slagterier 
og forarbejdningsanlæg til eksport af fjerkrækød og 
fjerkræprodukter til Ukraine, meddelte USDA i en erklæ-
ring .
"Gennem bekendtgørelse nr . 30, der blev underskrevet 
den 4 . december 2017, gav Ukraine denne tilladelse og 
tilføjede de faciliteter, der er identificeret i denne rapport 
til deres liste over godkendte anlæg," udtaler USDA .
Dette positive resultat for de amerikanske eksportører er 

resultatet af FAS-Kyivs koordinering med den amerikan-
ske branche, andre USG-partnere og vedvarende for-
handlinger med Ukraines veterinærembedsmænd i mere 
end seks måneder for at få adgang til disse markeder
På trods af Ukraines status som en stor producent og 
eksportør af fjerkrækød eksisterer der potentiale for 
amerikansk eksport til Ukraine for udvalgte fjerkræpro-
dukter, når markedsforholdene og priserne er gunstige . 
Inklusion af de 19 amerikanske anlæg garanterer mar-
kedsadgang og øger potentialet for yderligere eksport 
fra amerikanske leverandører

Euromeatnews .com / jnl
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BRITISKE PRODUCENTERNE GIVER DERES  
FØRSTE VURDERING AF NYT MIDDEL  
MOD RØDE BLODMIDER

Af Tony McDougal i Farmers Weekly

MSD lancerede i sep-
tember Exzolt, der er en 

ny behandling mod røde blodmi-
der, og det gives i drikkevandet. 

Farmers Weekly har spurgt nogle britiske 
ægproducenter om deres første erfaring med produktet .

Stephen Leigh fra 
Lancashire siger, at 
han bruger Exzolt i sin 
frilandsbesætning på 
16 .000 høner i et slat-
system, og han oplever, 
at det gør en stor for-
skel for dyrevelfærden 
og produktivitet .

Flere æg og færre
frasorterede
Stephen Leigh, der bor 
i Littledale, nær Lanca-
ster, sagde, at produktionsniveauet har været 3 %-4 % 
højere, siden han begyndte at bruge Exzolt .
”Vi var i gennemsnit mellem 93 %-94 % æglægning, 
men med dette hold, der er 36 uger på fredag, ligger vi 
nu i gennemsnit på 96 %-97 % .
”Det er ikke kun antallet af æg, der stiger, for der er helt 
sikkert også færre frasorterede . Æggene ser ud til at 
være brunere, og vi ser ud til at få med dobbelt-blomme .
”Jeg har været involveret i ægbranchen i 30-40 år, og 
jeg kan helt sikkert set en forskel i skalkvaliteten og 
muligvis også i ægstørrelsen” sagde han .

Mindre fjerpilning
Stephen Leigh, der leverer æg til Lakes Free Range Egg 
Company, sagde, at der også var en forskel i hønernes 
adfærd med lavere fjerpilning i forbindelse med miderne .
Hønnikerne opdrættes i en række bygninger - en 
ombygget lade, nogle ældre træskure og en 2-etagers 
bygning . På grund af desinfektion efter hver hold er der 
ikke meget opbygning af parasitterne, men opdrættet er 
blevet behandlet med Exzolt .
Behandlingen gives via drikkevandet i 2 separate 

behandlinger, 7 dage fra hinanden . Dosis beregnes ud 
fra flokkens kropsvægt .

Virkning
Den aktive ingrediens, fluralaner, absorberes af tarmen 
og går ind i blodbanen efter et par timer . Efter 36 timer 
når koncentrationen af   fluralaner det maximale niveau i 
fuglens blod .
Den røde mides nervesystem bliver først påvirket efter 

et blodmåltid fra en 
behandlet fugl, og 
minens dør kort tid efter . 
I øjeblikket er dødelighe-
den i forsøg 99 % .
Nogle producenter er 
blevet overrasket over 
omkostningerne ved 
produktet, men Stephen 
Leigh opfordrer produ-
centerne til at prøve det .
”Mit råd vil være at sørge 
for, at du doserer nok og 
ikke underdoserer . Hold 
god biosikkerhed for at 

sikre, at der ikke sker reinfektion .”
Han sagde, at han under hensyntagen til ekstraproduk-
tion og foderforbrug mener, at der har været fordele på 
2,5:1 ved brug af produktet .

’Effektiv foranstaltning’
David Perowne , der er ægproducent i North Norfolk, 
synes, at Exzolt er en effektiv kontrolforanstaltning mod 
røde blodmider .
David Perowne, der har en besætning på godt 11 .000 
frilandshøner, sagde, at han brugte 1 .800 £ (godt 
15 .000 kr .)  på to liter Exzolt, der blev givet til hans flok 
af Bovan Brown .
Davis Perowne sagde, at mens udgifterne først synes at 
være høje, var det vigtigt at overveje andre faktorer .
”Det er et meget enkelt produkt at bruge, og det tog 2 x 
1 time at anvende . Når man overvejer omkostningerne 
ved for eksempel at tågesprøjte en flok midt om natten, 
hvilket tager et antal timer, og hvis man bruger eksterne 
entreprenører, der koster mindst 50 £ (ca . 420 kr .) i 
timen, kan man se nogle af fordelene .
”Vi havde brug for at sikre, at vi gav fuglene den rigtige 

Stephen Leigh på slattet i 

stalden med sine frilands- 

høner . Foto: Tim Scrivener .

Stephen Leigh på slattet i 

stalden med sine frilands- 

høner . Foto: Tim Scrivener .
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dosis . Vi troede, at de vejede omkring 1 .800 g, men 
faktisk vejede de 1 .850 g, og så var vi nødt til at give 
dem lidt mere .
”Vi har brugt to liter, og der er en dråbe i bunden til ven-
stre tilbage” sagde han .
David Perowne har bemærket en reel forskel på både 
produktivitet og ægkvalitet siden behandlingen i midten 
af   september .
”Hønerne er nu 56 uger gamle, og de ligger på 91 
% i æglægning . Jeg har set en forbedring både i 
æglægningen, men også ægvægten er også steget med 
1,5 g .

Ægkvalitet
”Ægkvaliteten er også forbedret . Der er færre frasorte-
rede, og det synlige udseende af ægget er forbedret . 
Jeg har Bovan Browns, som ikke er kendt for at have 
en dejlig brun skal, men skallen er blevet lidt mørkere . 
Æggene har færre markeringer, og der er helt sikkert 
færre frasorterede” tilføjede han .
Som en stor tilhænger af produktet sagde David Perow-
ne, at han også ville bruge midefælder for at finde ud af, 
hvor miderne var i stalden .
”De var ikke, hvor vi forventede at finde dem - de var 
under slats - hvilket var en overraskelse for mig, og jeg 
har været fjerkræproducent i 30 år .”
Han er lettet over, at han ikke skal bruge tågesprøjter, 
men advarede andre landmænd om at være forsigtige 
og huske den nylige saga om Round Up (glyphosat), 

der har været genstand for en intens debat på grund af 
miljøhensyn .

Dyrlægenes vurdering
St . David’s Poultry Team fra Devon siger, at det nye 
produkt har:
• En tilbagetrækningsperiode på 0 dage for æg og en 

kort tilbagetrækningsperiode på 14 dage for kød
• Doseringen spænder over to mide livscykler, og man 

kan opnå mere end 99 % effektivitet i form af døde 
mider

• Brugervejledning til simpel fortynding uden sedimen-
tering, tilstopning eller spild;

• Nyttig i situationer, hvor miderne er resistente over for 
klassisk kemisk behandling, specielt i besætninger 
med flere aldre og historisek problemer med parasit-
terne .

jnl

PHW Group vil snart genåbne slagteri  
og forarbejdningsanlæg i Lohne 
Den tyske fjerkræproducent, PHW Group, har meddelt, 
at den vil genoptage fuld produktion på deres slagteri og 
forarbejdningsanlæg i Lohne i løbet af få uger efter en 
ødelæggende brand i 2016 .
Ifølge PHW Group er de nye slagte- og forarbejdnings-
linjer på Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH i 
Lohne i Niedersachsen snart klar at genoptage produk-
tionen i to holds skift . Der er blevet testet siden septem-
ber sidste år som forberedelse til den forestående tilba-
gevenden til fuld produktion af selskabets sortiment af 
Oldenburg-fjerkrækødspecialiteter til deres detailkunder .
Omkostningerne ved genopbygningen er opgjort til 140 
mio . € (godt 1 mia . kr .) .
Ved meddelelsen om, at fabrikken er klar til at genopta-
ge produktionen, roste koncernens adm . direktør Peter 

Wesjohann de ansatte, hvis hårde arbejde og dedikation 
førte til hurtig genopbygning af virksomheden i Lohne .
For et år siden blev den første søjle til det nye slagteri 
rejst, og op til 1 .000 mennesker i tre skift var involveret i 
genopbygningen .
Wesjohann sagde, at slagtekapaciteten for den nye 
anlæg vil være 270 .000 fugle om dagen .
Der vil være omkring 500 faste medarbejdere på fabrik-
ken og efter aftale med arbejdstagerrådet yderligere 
330 midlertidige arbejdere på den nye forarbejdnings-
virksomhed .
Selv om der ikke var nogen menneskelige tab, blev fjer-
kræforarbejdningsanlægget i Lohne næsten fuldstæn-
dig ødelagt af branden i marts 2016 . Indenfor få dage 
besluttede PHW Group at genopbygge anlægget .

WattAgNet .com - jnl
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Cal-Maine og Walmart anklaget for at  
bruge falske påstande på labels  
på økologiske æg
Der er lagt sag an mod Walmart og Cal-Maine Foods, 
hvor sagsøgerne hævder, at de to virksomheder har vild-
ledt forbrugerne om produktionsforholdene for de høner, 
der lagde æggene til Walmart’s eget brand Organic 
Marketside .
Ifølge Hagens Berman fra advokatfirmaet, der var invol-
veret i at rejse sagen, betalte forbrugerne høje priser for, 
hvad de fik at vide, var æggene fra høner, der "frit kunne 
bevæge sig i en beskyttet stald med reder og siddepin-
de og med adgang til udearealer ." Men ifølge retssagen 
vidste Walmart og Cal-Maine godt, at hønerne var 
opstaldet i stalde med lukkede verandaer, og hønerne 
kunne ikke komme i kontakt med jorden eller vegetatio-
nen omkring stalden .
Sagen, der blev rejst den 8 . januar i U .S . District Court 
for Northern District of California, søger erstatning til 
forbrugere, der har betalt for højepriser for Walmart's 
Organic Marketside æg, som blev solgt som lagt af 
høner med adgang til udendørs arealer . Sagsøgerne 
ønsker også et påbud fra retten for at tvinge Walmart 
og Cal-Maine til at afslutte markedsføringen af Organic 
Marketside æg .
I henhold til amerikansk lovgivning vil ægproduktion i 
stalde med verandaer kunne godkendes efter USDA 
Certified Organic Program, selvom foreslåede ændrin-
ger af de økologiske regler ikke længere ville tillade 
dette . 
"Walmart er den største og mest rentable detailhandel i 
verden, og de valgte at bevidst at snyde dem, der med 
deres indkøb forsøger at øge dyrevelfærden" udtalte 
Elaine Byszewski, en partner i Hagens Berman, i en 
pressemeddelelse . "Vi mener, at Walmart og Cal-Maine 
vidste, at på trods af løftet om "adgang til udearealer" 
på æggebakkerne, de solgte, blev hønsene, der lagde 
deres æg, begrænset til at gå indendørs i store stalde ."
Cal-Maine Foods har endnu ikke offentligt kommenteret 
påstandene, mens Walmart udtalte, da de blev kontak-
tet af Reuters, at de ikke havde gennemgået retssagen, 
men at de tog påstandene alvorligt .

WattAgNet .com - jnl

IKEA annoncerer Better Chicken  
Programme
Den skandinavisk møbelkæmpe Ikea har ændret deres 
bæredygtighedsoplysninger på fjerkræ for at lancere et 
bedre kyllingeprogram .
IKEA ønsker, at dets Better Chicken Programme skal 
kickstarte deres ambitioner om mere bæredygtigt land-
brug for alle større dyr i fødevareforsyningskæden .
Better Chicken Programme vil:
•  Sikre, at slagtekyllinger opdrættes i overensstemmelse 

med kriterier, der fremmer bedre velfærd; f .eks . til-
strækkelig plads (max 30 kg/m2), belysning, berigelse 
og racer med forbedrede sundhedsmæssige egenska-
ber

• Arbejde mod ansvarlig brug af antibiotika;
•  Forholde sig til de miljømæssige konsekvenser, såsom 

forurening fra gødning og skovrydning .
Programmets kriterier vil blive implementeret i to faser 
baseret på gennemførlighed - visse kriterier har en dead-
line for 2020, og det hele vil være implementeret inden 
2025 .
Jacqueline Macalister, sundheds- og bæredygtighedschef 
i IKEA Food Services, sagde, at Better Chicken Program-
met viser IKEAs engagement i bæredygtige landbrugsini-
tiativer for husdyr og IKEAs engagement i at drive positive 
forandringer i fødevareindustrien . Programmerne udvikles 
med eksperter, NGO'er og leverandører og fastsætter 
minimumskrav til indkøb på tværs af kyllinger, æglæggen-
de høner, svin, laks, oksekød og mælkekvæg . 
Dr . Tracey Jones, direktør for fødevarevirksomheder i 
Compassion in World Farming (CIWF), udtrykte tilfreds-
hed med initiativet og sagde, at det ville gøre en forskel i 
IKEAs forsyningskæde ud over Storbritannien, herunder 
Europa, Nordamerika og Asien og Stillehavsområdet . I 
november kritiserede CIWF selskabet for at trække sig 
tilbage fra deres prisbelønnede globale Good Chicken 
Award .
Oistein Thorsen, direktør for Food Animal Initiative, som 
har arbejdet sammen med IKEA de sidste to år, roste 
IKEAs "holistiske og ambitiøse forbedringsplaner for alle 
arter i deres fødevareforsyningskæde, designet til at frem-
me dyrecentrerede og regenerative landbrugssystemer ."

Poultry World / jnl
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EU-medlemsstater beslutter at forbyde for-
maldehyd i fjerkræfoder
Landene i EU støttede i midten af december et forslag fra 
Europa-Kommissionen om at nægte tilladelse til formalde-
hyd som fodertilsætningsstof, og dermed slutter den 2 år 
gamle sag .
Afstemningen i Standing Committee on Plants, Animals, 
Food and Feed (SCOPAFF) støttede EU-Kommissionens 
beslutning om ikke at tillade, at formaldehyd bliver anvendt 
som konserveringsmiddel og hygiejneforbedringsmiddel .
Mens beslutningen ikke var enstemmig . Kommissionen 
sagde, at 26 lande stemte for forslaget om at nægte 
brugen af formaldehyd, et land undlod at stemme, og en 
andet stemte imod Kommissionens forslag .
Afgørelsen, som vil blive offentliggjort i Den Europæiske 
Unions Tidende, stopper en kompleks slingrekurs og ube-
slutsomhed . Kommissionen anbefalede oprindeligt genau-
torisering af kemikaliet, men medlemsstaterne kunne ikke 
nå til enighed i 2 år .
Træt af passiviteten tog Kommissionen i september sagen 
i egne hænder og fremsatte et forslag, der sagde, at 
genautorisering af formaldehyd burde nægtes .
I 2016 holdt Polen og Spanien op med at tilsætte stoffet 
i fjerkræfoder, på grund af bekymring over formaldehyds 
kræftfremkaldende potentiale og sikkerhed for arbejds-
tagere, selvom Den Europæiske Fødevaresikkerheds-
autoritet (EFSA) har sagt, at formaldehyd ikke forårsager 
kræft og kunne godkendes som fodertilsætningsstof så 
længe, der blev taget foranstaltninger til beskyttelse af 
arbejdstagerne . Beslutningen har ophidset formaldehyd-
producenten Anitox, der sagde til Feed Navigator .com, at 
videnskaben ikke længere regerede i Europa .
"EU-Kommissionen og medlemsstaterne er gået imod 
videnskabelige udtalelser, EFSA's analyse og det langt 
overvejende synspunkt fra interessenter, der blev afgivet i 
en offentlig høring ."
Afgørelsen kommer kun en uge efter, at Det Europæiske 
Center for Sygdomsbekæmpelse i en rapport udtalte, at 
efter år med en nedgang var salmonellasager fra fjerkræ, 
var tallet nu stigende . American Feed Industry Association 
opfordrede Kommissionen til i sit svar på høringen "at give 
tilladelse til formaldehyd til bekæmpelse af salmonella i 
svine- og fjerkræfoder ."

Poultry World / jnl

Sunde spisevaner er ved at ændre  
forbruget af kød
Efterhånden som den amerikanske befolkning bliver 
mere og mere fokuseret på sundhed, har tendensen en 
meningsfuld indvirkning på forbruget af kød og fjerkræ .
I et indlæg på 2017 Chicken Marketing Summit i Ashe-
ville, North Carolina, sagde Elizabeth Ehrhardt, ledende 
forbrugerøkonom hos IRI, at sundhedspleje er "den største 
tendens, vi står over for" . Men de måder, som folk foku-
serer på deres sundhed på, ændrer sig . Sund kost, eller 
hvad der er opfattet som sund kost, er mere almindeligt nu 
end nogensinde .
"Efterhånden som sundhed bliver mere og mere vigtigt, 
og efterhånden som sundhedspleje bliver dyrere, søger 
forbrugerne nye måder at holde sig sunde på" sagde Ehr-
hardt . "Folk ser længere end bare på lægens besøg for at 
arbejde med, hvordan de kan behandle, hvad der gør dem 
syge, og endnu vigtigere, forhindre alvorlige sundheds-
mæssige problemer ."
Ifølge Ehrhardt siger 37 % af forbrugerne, at fødevarer 
er lige så magtfulde som medicin, når det handler om at 
bevare deres sundhed og trivsel . Derfor er det fornuftigt, 
at forbrugerne leder efter mad, som de mener er bedre 
for dem .
IRI er et firma, der leverer data, analyser og indsigter 
baseret på detailkøb . Ehrhardt sagde, at når der købes 
hos store detailhandlere, indgår oplysninger fra milliarder 
af transaktioner i databaser for at spore forbrugertenden-
ser . Gennem disse indkøb har IRI været i stand til at spo-
re, hvordan kylling og andre proteinprodukter, der anses 
for at være sunde, købes og forbruges mere end før .
Hun bemærkede "proteintrenden er varm", og den ten-
dens synes ikke at ændre sig i den nærmeste fremtid .
Da forbrugere i stigende grad søger proteinprodukter, 
og specifikt dem, de anser som bedre for folks sundhed, 
har mange forbrugere fået opfattelsen af, at antibiotikafri 
(ABF) og økologiske produkter er sundere .
Kyllingebranchen er førende i overgangen til produktion 
af dyr uden antibiotika . Sektoren repræsenterer en større 
procentdel af ABF-produktkøb end noget andet kød, 
efterfulgt af kalkun, oksekød og svinekød . Det samme 
gælder, når det handler om økologiske produkter .

WattAgNet .com / jnl
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ET KIG FREM I 2018 AF FORMÆNDENE FOR DE 
BRITISKE BRANCHEORGANISATIONER

Fra Farmers Weekly

Voksende forbrug for både fjerkrækød 
og æg har været en kontrast mod det 

mærkelige tilbageslag i 2017. Her spørger vi for-
mændene fra begge sektorer, hvad de forventer 
sig af 2018.

Andrew Jorét, formand for British Egg Industry
Council (BEIC):

Den britiske ægbranche står i en 
stærk position, når vi går ind i 2018 
efter en periode med vedvarende 
vækst i salget . Den nye meddelelse 
fra Food Standards Agency om, at nu 
også sårbare grupper som gravide, 

babyer og ældre mennesker sikkert kan spises blødkog-
te eller endda rå British Lion-æg er et stort skulderklap 
til de britiske ægproducenter .
I det kommende år håber vi på at udnytte denne mulig-
hed for at øge forbruget af æg endnu mere, selv om 
vores sektor står over for en række udfordringer .
Målet, som branchens store kunder satte, om at omlæg-
ge til ”cage free” produktion inden 2025 betyder, at 
ægproducenter skal til at tage store investeringsbeslut-
ninger nu - selv om vi stadig ikke ved den nøjagtige rute, 
som dette skridt vil føre til, eller hvordan vores branche 
vil se ud om et ti år .
Fipronil-sagen sidste sommer forstyrrede ægmar-
kedet i hele Europa, og mange hollandske farme er 
stadig underlagt restriktioner . Selvom dette har bety-
det højere engrospriser for æg, hjælper ustabilitet på 
markedet ikke vores branche på længere sigt . Det 
påvirker især ægproduktsektoren, og den nuværende 
markedsforstyrrelse har fremhævet behovet for lang-
sigtede aftaler for at sikre stabile forsyninger . Næste 
år vil der blive lanceret en kampagne fra Britisk Lion 
ægproduktvirksomheder, som vil kræve, at detail- og 
foodservice-kunder forpligter sig til at bruge British 
Lion-æg til deres forarbejdede produkter, og ikke kun 
indenfor skalæg .
Ægbranchen er meget opmærksomme på risikoen for 
AI . Vi er imidlertid forberedt på, at producenter af fri-
landsæg måske vil skulle holde deres høner inde på et 
tidspunkt i denne AI-sæson .
BEIC fortsætter med at arbejde sammen med Defra 
og British Retail Consortium for at koordinere en klar 
forbrugerkommunikation i tilfælde af en lang periode 

med staldpligt . Det er afgørende, at vi beskytter pro-
ducenterne af frilandsæg samtidig med, at forbrugerne 
sikres gennemsigtighed . Skulle der kræves mærkning 
igen, vil vi bruge eksisterende emballage til frilandsæg 
med en etiket, der vil inkludere ordet ”Skrabeæg» samt 
oplysninger, der forklarer, hvorfor hønerne midlertidigt 
skal holdes inde .
Brexit er en bekymring for ægbranchen, ligesom for 
resten af   britisk landbrug . Vi vil fortsætte med at arbejde 
for at sikre, at vores branches fremtidige sundhed ikke 
undermineres af regeringens kommende handelsaftaler, 
der evt . vil kunne gøre det muligt at importere produkter 
med lavere standarder, for ikke at nævne bekymringen 
over EU-arbejdstagere og den generelle indvirkning på 
den britiske økonomi .
British Lion branchekoden har gjort det muligt for os at 
komme gennem mange storme, og den seneste Food 
Standards Agency-godkendelse var en bekræftelse af 
branchens resultater . Vi mener, at vi er en af   de mest 
succesrige britiske landbrugssektorer, og vi er i en stærk 
position til at imødekomme udfordringerne i 2018 og i 
årene, der følger .

Richard Griffiths, adm. direktør i British Poultry
Council (BPC):

I dag tegner fjerkrækød sig for mere 
end halvdelen af det   kød, som spises 
i Storbritannien . Fra farm til gaffel og 
fra forarbejdningsvirksomhed til eks-
port har vi opbygget en stærk historie 
om at brødføde nationen og synliggøre 

de britiske værdier, som vores forbrugere kræver af 
vores fødevarer .
Jeg er tilfreds med det, som vi har opnået i de sidste tolv 
måneder, specielt omkring at sikre vores sundheds- og 
velfærdsstandarder, der er i verdensklasse, og som har 
været hårdt vundet gennem mange års erfaring . Og jeg 
er stolt af at repræsentere en vigtig fødevaresektor, der 
er fast besluttet på at bruge brexit som en mulighed 
til igen at fokusere vores fødevaresystem og stimulere 
investeringer i at producere flere britiske fødevarer . Som 
vi ser frem på 2018, så står vores sektor til at styrke 
hjertet af Storbritanniens fødevareforsyning . Vi skal 
arbejde med regeringen for at udnytte vores produktivi-
tet, øge effektiviteten og styrke vores forsyningskæder . 
Vi vil yderligere forbedre billedet af vores sektor, øge 
bevidstheden om karrieremuligheder og investere i at 
udvikle vores medarbejders kvalifikationer . Vi vil også 
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fortsætte med at demonstrere vores forpligtelse til 
løbende at udvikle og styrke den tillid, som vores for-
brugere har til vores fødevarer . Et andet centralt punkt 
i vores arbejde vil være at sikre fortsat adgang til EU’s 
markeder (70 % af vores handel er med EU-lande) samt 
åbning af tredjelandsmarkeder .
Dette vil gøre det muligt for os at fortsætte med at 
forsyne landet med sikre, nærende fødevarer til en over-
kommelig pris, og ved at give mulighed for, at afkastet 

på investeringen spredes over hele kæden, kan vi øge 
vores konkurrenceevne i ind-og udland . For at øge vores 
produktivitet og for at sikre, at vi har adgang til ikke-bri-
tisk arbejdskraft på områder, hvor britisk arbejdskraft 
simpelthen ikke er tilgængelig, vil vi gøre alt, hvad vi kan 
for at sikre, at vores succeshistorie fortsætter i årtier 
fremover .

jnl

Muligheder for betydelig vækst  
i fjerkræsektoren
Mulighederne for betydelig vækst og merværdi, især 
efter Brexit, vil være tilgængelige for fjerkræsektoren, 
ifølge en ny rapport udgivet af landbrugsrådgiverne 
Andersons .
Mens det sidste år har været svingende med en forskel 
mellem kød og æg, siger Andersons i deres 2018 Out-
look-rapport, at Brexit og dets periode med forandring 
og usikkerhed bør være en mulighed for nuværende pro-
ducenter til at fokusere på deres virksomheder .
De bør identificere områder for forbedret produktivitet, 
som foder effektivitet og dødelighed for at sikre bære-
dygtigheden på lang sigt . Brexit vil også give mulighed 
for, at andre farmere søger diversitet for at styrke deres 
landbrugsvirksomhed og spredning af risici .
Fjerkræspecialisten Lily Hiscock sagde, at slagtekyllin-
gesektoren i det forløbne år havde haft gavn af den fort-
satte bevægelse mod mere magert kød fra den britiske 
forbruger . Indsætningerne af slagtekyllinger steg med 
mere end 6 % til juli 2017, og mængden af fjerkrækød 
produceret på månedsbasis steg med mere end 12 % i 
samme periode (16 .900 tons pr . måned) .
I øjeblikket er Storbritannien den fjerde største produ-
cent af fjerkrækød i EU, og landet er ca . 75 % selvfor-
synende med fjerkrækød . Hiscock sagde, at slagtekyl-
lingesektoren måske var den del af britisk landbrug, der 
kunne udvide hurtigt for at imødekomme forbrugernes 
efterspørgsel og måske øge selvforsyningen i Storbri-
tannien efter brexit .
"På baggrund af den nuværende import af kyllingebryst 
for at imødekomme efterspørgslen vil britiske landmænd 
imidlertid skulle producere yderligere 1,1 mia . slagte-
kyllinger - en stigning på 124 % - plus finde markeder 
for eller bortskaffe resten af slagtekroppen, som ikke er 
bryst .”

Både 2 Sisters og Moy Park investerer betydeligt i 
forarbejdningskapacitet og produktion i Storbritannien, 
tilføjede hun .
Med hensyn til ægsektoren sagde Hiscock, at sektoren 
står over for større volatilitet og forbrugerkrav . Resultater 
til juli 2017 viser en reduktion i indsætningerne af kyllin-
ger til æglægning på 0,40 % i forhold til året før .
Efter mange supermarkedskæders udmelding i 2015 
om kun at sælge frilands- og udfase buræg fra 2025 var 
der en første reaktion med hurtig vækst og investering i 
frihandelssektoren . I midten af 2017 blev over 50 % af 
æggene produceret i frilandssystemer - en stigning på 5 
% fra begyndelsen af 2015 .
Rapporten fremhæver imidlertid, at dette stadig medfø-
rer, at 5,2 mia . æg produceres i enten kolonibure eller 
skrabeægssystemer . Hvis den britiske ægproduktion 
skal være 100 % frilands fra 2025, vil det kræve ca . 
570 flere enheder á 32 .000 æglæggere, der hver især 
skal opføres i løbet af de næste 7-8 år . Dette svarer til 
1,5 enhed hver uge og repræsenterer en investering på 
over 500 mio . £ (ca . 4,2 mia . kr .), hvilket rapporterne 
finder usandsynligt .
Med fugleinfluenza og fipronilskandalen, der også for-
årsager problemer for ægsektoren, pegede Hiscock 
op betydningen af, at britiske velfærds- og fødevare-
standarder var blevet fremhævet af ægproducenter i 
Storbritannien, der overholdt de strenge British Lion 
Code-standarder . "I et post-Brexit-miljø er forbrugerne 
kendskab til kvaliteten af den indenlandske produktion 
sandsynligvis endnu vigtigere" tilføjede hun .

Farmers Weekly / jnl
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I ØSTRIG ER FORBRUGET AF FJERKRÆKØD  
STEGET 

Ifølge Statistik Austria lå forbruget af fjer-
krækød i Østrig omkring i 2016 på 188.584 

tons. Forbruget pr indbygger lå på 21,6 kg, hvilket 
var 300 g mere end året før. 

I Østrig steg produktionen af fjerkrækød med 5 % 
til 128 .787 tons . Nettoproduktionen, dvs . mængden 
af   fjerkræ, der blev slagtet i landet, steg med 7 % til 
146 .838 tons . Det indenlandske forbrug var 3 % højere 
end i 2015 . 
Østrig importerede mindre fjerkrækød i 2016, men øge-
de eksporten med 9 % til 75 .905 tons . 
Østrig opnåede en samlet selvforsyningsgrad på 68 % .

Der blev produceret mere kyllingekød 
71 % af det konsumerede fjerkrækød var kyllinge- og 
hønsekød: De 15,3 kg, der blev forbrugt pr indbygger i 
Østrig, var kylling eller suppehøner . Produktionen i Østrig 
steg med 4 % i forhold til 2015 til 106 .399 tons, mens 
nettoproduktionen nåede 134 .098 tons . Eksporten steg 
med hele 16 % til 57 .654 tons . Det øgede forbrug førte 
til en højere selvforsyning på kun 79 % . Til sammenlig-
ning lå selvforsyningsgraden for 5 år siden på 83 % .

Forbruget af kalkunkød var konstant
Kalkunkød tegnede sig for 26 % af det samlede fjer-
kræforbrug i 2016 . Med 5,5 kg kalkunkød pr indbygger 
var forbruget stabilt i forhold til 2015 . For kun fem år 
siden lå forbruget af kalkunkød på 6,2 kg pr indbygger . 
Produktionen i Østrig steg med hele 11 % i forhold til 
2015, men faldt i årene før . Eksporten af kalkunkød faldt 
med 9 % i 2016 i forhold til 2015 .

Stabil andeproduktion 
Når det drejede sig om fjerkrækød spiller ænder og gæs 
kun en mindre rolle . I 2016 lå forbruget af andekød i 
Østrig på 0,6 kg pr indbygger, hvilket var 100 g mindre 
end året før . Produktionen har ligget stabilt på 121 
tons i mange år . Efterspørgslen bliver primært dækket 
af importen, der tegnede sig for omkring 4 .329 tons i 
2016, hvilket var 23 % mindre end året før . Selvforsy-
ningsgraden var i 2016 kun på 3 % .

Hver femte gås kommer fra Østrig
Forbruget af gåsekød blev halveret fra 2015 til 2016 til 
0,1 kg . Østrig producerede selv 473 tons gæs, så selv-
forsyningsgraden lå på omkring 20 % .

DGS / jnl

Fugleinfluenza udbrud Europa:  
Nyt udbrud i russisk fjerkræ
Rusland har kæmpet med H5N8 HPAI siden december 
2016, og landbrugsministeriet har rapporteret et nyt 
udbrud af sygdommen på en farm i Kostroma oblast i det 
centrale Rusland til OIE . Fjerkræfarmen Kostromskaya 
mistede mere end 43 .000 af sine 663 .500 fugle til syg-
dommen i midten af december, og de resterende dyr er 

blevet slået ned . I Holland er yderligere 50 vilde fugle fra 
to steder i provinserne Gelderland og Flevoland testet 
positivt for H5N6 HPAI-viruset . De hollandske myndighe-
der har i OIE-rapporten bekræftet, at den involverede virus 
er en rekombinant af H5N8-varianten, der cirkulerede i 
Europa siden sidste vinter, og er ikke forbundet med den 
zoonotiske subtype H5N6 fra Asien .

WattAgNet .com / jnl
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MARKEDET FOR ÆNDER I EU  
ER UNDERFORSYNET

Fra oktober hvert år stiger salget af ænder, og ca. 
70% af salget i supermarkeder ligger normalt i 
fjerde kvartal. Endvidere øges forbruget af ande-
kød uden for hjemmet i fjerde kvartal. 

Faldende produktion af ænder
I 2017 mødtes den stigende efterspørgsel dog af et 
begrænset udbud, for i nogle af de store andeproduce-
rende lande faldt slagtemængden . 
Tilsammen blev der i de europæiske lande fra januar til 
juli 2017 produceret 177 .900 tons andekød, hvilket var 
5,4 % mindre end året før . Tallet er baseret på fra Tysk-
land, Bulgarien, Frankrig, Polen, Spanien, Ungarn og 
Storbritannien, der tilsammen står for langt hovedparten 
af andeproduktionen i Europa .
Data er allerede tilgængelige for Tyskland frem til og 
med august 2017, og i Tyskland blev der produceret 22 
407 tons i de første otte måneder, et fald på 14,8 % .

Tyskland er nødt til at importere
Tyskland er afhængig af import for at imøde-
komme efterspørgslen, og selvforsyningsgra-

den lå i 2016 på kun 81,1 % . 
De vigtigste leverandørlande for ænder til dato har været 
Ungarn, Polen og Frankrig . 
Mens der primært importere hele ænder fra Polen og 
Ungarn, importeres der hovedsageligt parteringer fra 
Frankrig . 

Udbruddene af fugleinfluenza påvirkede 
produktionen

Bortset fra Polen, som i de første syv måneder 
af 2017 udvidede produktionen af andekød 

med 9,4 % til 26,750 tons, faldt produktionen i de tradi-
tionelle leverandørlande . 

Især i Ungarn faldt produktionen sammen . 
Sidste års fugleinfluenzaepidemi ramte ikke 

kun besætninger med slagteænder, men også besæt-
ninger med forældredyr . Så det tager tid inden produkti-
onen når op på normalt niveau . I de første 7 måneder af 
2017 faldt produktionen af andekød i Ungarn til 24,890 
tons, hvilket var 46,7 % mindre end i samme periode i 
2016 . Polen har derfor overtaget Ungarns plads som 
den næststørste andeproducent i EU . 

Frankrig er fortsat den største andeproducent 
i EU, men selv her påvirkede udbruddene af 

fugleinfluenza produktionen, der faldt med 8,3 % til 
93 .835 t . 

Lageropbygning i sommermånederne
Produktionen i   sommermånederne tjener normalt som 
lageropbygning til højsæsonen i fjerde kvartal . I år blev 
der allerede tidligt indgået kontrakter på de disponible 
varer . Det er forudsigeligt, at lagrene vil blive reduceret 
inden årets skift . Afhængig af produktet er slagteri-
priserne for både Peking- og Berberi-ænder 3 til 6 % 
højere end i 2016 .

DGS / jnl

Berberiand . Pekingænder .
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I TYSKLAND VOKSER NICHEN MED ØKOLOGISK 
FJERKRÆKØD

Økologisk fjerkrækød er efterspurgt hos 
forbrugeren, og på trods af høje priser 

køber forbrugerne mere og mere økologisk 
fjerkrækød.

Den økologiske andel af produktionen
For eksempel steg den økologiske slagtefjerkræproduk-
tion i 2016 til 19 .050 tons (+ 5,8 %) eller lidt over 1,1 % 
af den tyske produktion af fjerkrækød . 
Den økologiske andel af antallet af slagtefjerkræ har en 
tendens til at være lidt højere, fordi de økologiske fugle 
opnår en lavere slagtevægt . Dette er påvist i en AMI 
markedsundersøgelse, som blev bestilt af Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung i samarbejde med 
MEG i september 2017 for at registrere det økologiske 
fjerkræproduktion i Tyskland i 2016 . 

Slagtekyllinger
Til gengæld fortsatte antallet af økologiske slagtekyllin-
ger med at vokse til 1,1 millioner kyllinger i 2016, hvilket 
tegnede sig for 1,2 % af den samlede bestand af slagte-
kyllinger (opgjort som antal dyr på en given dato) . 

Kalkuner
Som i 2015 er kalkunbestandene blevet reduceret yder-
ligere i 2016 . Det forklares med, at dels er kalkuner er 
meget krævende i en økologisk produktion, og desuden 
er det meget vanskeligere at sælge andet end brystkø-
det rentabelt på markedet . 

Gæs
Som i tidligere år finder man den højeste procentdel af 
økologisk fjerkræ hos gæs, hvoraf 5,5 % af bestanden 
(opgjort som antal dyr på en given dato) er økologisk . 
Bestanden lå stabilt på 53 .000 dyr . 

Manglende distribution af økologisk fjerkræ
Efter mange diskussioner med repræsentanter for bran-
chen blev det klart, at der ville være et stort potentiale 
for at øge salget af økologisk fjerkrækød, hvis detail-
handelen var klar til at markedsføre mere økologisk fjer-
krækød, for det findes langt fra i alle supermarkeder .
Selvom salget af økologisk fjerkrækød ifølge AMI-ana-
lysen er steget betydeligt i de seneste år, udgjorde 
økologisk fjerkrækød kun 1,0 % af de samlede salg af 
fjerkrækød i 2016 . Til sammenligning har økologiske 
æg, der sælges næsten overalt, en andel på 12,1 % .
For at øge betydningen af den økologiske fjerkrækøds-
sektor skal der findes nye kunder, for økologisk fjer-
krækød nåede kun ud til 5,1 % af forbrugerne i 2016, 
mens den konventionelle sektor nåede ud til 86,3 % af 
forbrugerne .

Figur 1: Salget økologisk fjerkrækød i detailhandelen i Tyskland

Salget af alt kødet som økologisk er en udfordring
Med de højere produktionsomkostninger, der er på øko-
logisk fjerkrækød, så bør hele dyret så vidt muligt sæl-
ges til økologiske priser . Dette er en udfordring, især for 
kalkuner, da fokus her er på markedsføring af udskærin-
ger . Den ”resterende udnyttelse” spiller imidlertid en stor 
rolle for økonomien . På kyllingemarkedet er det lykkes 
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I TYSKLAND VOKSER NICHEN MED ØKOLOGISK 
FJERKRÆKØD

Økologisk fjerkrækød er efterspurgt hos 
forbrugeren, og på trods af høje priser 

køber forbrugerne mere og mere økologisk 
fjerkrækød.

Den økologiske andel af produktionen
For eksempel steg den økologiske slagtefjerkræproduk-
tion i 2016 til 19.050 tons (+ 5,8 %) eller lidt over 1,1 % 
af den tyske produktion af fjerkrækød. 
Den økologiske andel af antallet af slagtefjerkræ har en 
tendens til at være lidt højere, fordi de økologiske fugle 
opnår en lavere slagtevægt. Dette er påvist i en AMI 
markedsundersøgelse, som blev bestilt af Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung i samarbejde med 
MEG i september 2017 for at registrere det økologiske 
fjerkræproduktion i Tyskland i 2016. 

Slagtekyllinger
Til gengæld fortsatte antallet af økologiske slagtekyllin-
ger med at vokse til 1,1 millioner kyllinger i 2016, hvilket 
tegnede sig for 1,2 % af den samlede bestand af slagte-
kyllinger (opgjort som antal dyr på en given dato). 

Kalkuner
Som i 2015 er kalkunbestandene blevet reduceret yder-
ligere i 2016. Det forklares med, at dels er kalkuner er 
meget krævende i en økologisk produktion, og desuden 
er det meget vanskeligere at sælge andet end brystkø-
det rentabelt på markedet. 

Gæs
Som i tidligere år finder man den højeste procentdel af 
økologisk fjerkræ hos gæs, hvoraf 5,5 % af bestanden 
(opgjort som antal dyr på en given dato) er økologisk. 
Bestanden lå stabilt på 53.000 dyr. 

Manglende distribution af økologisk fjerkræ
Efter mange diskussioner med repræsentanter for bran-
chen blev det klart, at der ville være et stort potentiale 
for at øge salget af økologisk fjerkrækød, hvis detail-
handelen var klar til at markedsføre mere økologisk fjer-
krækød, for det findes langt fra i alle supermarkeder.
Selvom salget af økologisk fjerkrækød ifølge AMI-ana-
lysen er steget betydeligt i de seneste år, udgjorde 
økologisk fjerkrækød kun 1,0 % af de samlede salg af 
fjerkrækød i 2016. Til sammenligning har økologiske 
æg, der sælges næsten overalt, en andel på 12,1 %.
For at øge betydningen af den økologiske fjerkrækøds-
sektor skal der findes nye kunder, for økologisk fjer-
krækød nåede kun ud til 5,1 % af forbrugerne i 2016, 
mens den konventionelle sektor nåede ud til 86,3 % af 
forbrugerne.

Figur 1: Salget økologisk fjerkrækød i detailhandelen i Tyskland

Salget af alt kødet som økologisk er en udfordring
Med de højere produktionsomkostninger, der er på øko-
logisk fjerkrækød, så bør hele dyret så vidt muligt sæl-
ges til økologiske priser. Dette er en udfordring, især for 
kalkuner, da fokus her er på markedsføring af udskærin-
ger. Den ”resterende udnyttelse” spiller imidlertid en stor 
rolle for økonomien. På kyllingemarkedet er det lykkes 

Antal i 1.000 stk
% økologisk 

i 2016
Antal slagtede økologiske

fugle i 2016 (1.000 stk)

2014 2015 2016

Slagtekyllinger 940 990 1.100 1,2 4.330

Ænder 32 34 39 1,7

Gæs 48 53 53 5,5

Kalkuner 330 305 295 2,4 657

Tabel 1: Økologisk slagtefjerkræ i Tyskland.
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at sælge hele dyret bedre . Markedsandelen for hele 
økologiske Kyllinger ligger på 20 %, hvilket er betydeligt 
større end de 8 %, der er på det konventionelle marked . 

Forskellige opgørelsesmetoder
Landbrugsstrukturundersøgelsen i marts 2016 regi-
strerede for første gang de økologiske bestande . Disse 
tal var normalt lavere end antallet af dyr indsamlet af 
de økologiske kontrolorganer . En årsag hertil er sand-
synligvis, at registreringsforpligtelsen først begynder på 
fjerkræbedrifter med over 1 .000 fugle . Mindre enheder 
blev kun registreret, hvis virksomhederne var anmeldt 
i en anden kategori, fx hvis de skulle indberettes i en 
anden kategori . 
Derudover skelner Landbrugsstrukturundersøgelsen for 
første gang mellem antallet af opstaldningspladser og 
antal dyr . Tidligere har den manglende differentieringen 

mellem de rapporterende virksomheder givet både forvir-
ring og unøjagtige rapporteringsresultater . Det kan heller 
ikke at udelukkes, at der også har været blandede resul-
tater   kontrolorganernes indberetninger . Det er derfor 
ønskeligt at medtage separat adskilte data i fremtidige 
undersøgelser . For at opretholde det nuværende system 
var AMI og MEG udelukkende afhængig af oplysninger-
ne fra kontrolorganerne i denne analyse, og man brugte 
ikke data fra landbrugsstrukturundersøgelsen .

Hele undersøgelsen er tilgængelig på AMI hjemmeside 
på følgende link:
https://www .ami-informiert .de/ami-maerkte/maerkte/
ami-maerkte-oekolandbau/bio-strukturdaten .html

DGS / AMI / jnl

Købere af kylling bekræfter forbrugernes 
bekymringer om gennemsigtighed
Ifølge et panel af store indkøbere af kylling, kræver for-
brugerne gennemsigtighed i fødevareforsyningen, og 
fødevarevirksomhederne skal fokusere på at give svar 
på, hvor maden kommer fra .
Panelet, der repræsenterer nationale og regionale ind-
købere, fast-food restauranter med nationale og interna-
tionale operationer og et online måltidsfirma, var samlet 
som led i 2017 Chicken Marketing Summit i Asheville, 
North Carolina . Panelet tog fat på spørgsmål om, hvor-
dan deres virksomheder og deres kunder føler omkring 
fjerkræbranchens gennemsigtighed, brug af antibiotika 
og dyrevelfærd .
Paneldeltagerne var:
• Barry Barnett, der fungerede som senior vice presi-

dent for den globale forsyningskæde og indkøb hos 
Church’s Chicken på det tidspunkt

• Leah McGrath, virksomhedsdiætist på Ingles Markets
• David Rothmeier, leder af proteiner og råvarer hos 

Chick-fil-A
• Rod Antolock, formand for Harris Teeter hos Kroger
• Stuart Blankenhorn, supply chain strateg for Blue 

Apron
På spørgsmålet om, hvilket enkelt udfordring, der vil for-
me fremtiden for kyllingebranchen, blev svarene farvet af 
paneldeltagernes erfaring, men de var enige om at pege 
på fjerkræbranchens gennemsigtighed eller mangel på 

samme som det centrale spørgsmål .
Barnett og Rothmeier sagde, at fødevareindustrien som 
helhed skal forbedre deres svar på bekymringer om 
åbenheden . Barnett sagde, at et godt svar vil kræve, at 
branchen taler med en fælles stemme for at uddanne 
forbrugerne i, hvor deres mad kommer fra, og for at 
modvirke strømmen af falske og vildledende information .
Rothmeier sagde, at branchen skal komme før aktivi-
sterne ved at give klare forklaringer på, hvad der sker 
i fjerkræforsyningskæden . Nogle dele af opdræt og 
slagtning af dyr til fødevarer til verden vil se dårlig ud 
for forbrugerne, sagde han, men branchen bør forklare, 
hvad der foregår, i stedet for at lade aktivister skabe den 
offentlige opfattelse af produktionen .
Antolock sagde, at dagligvarebranchen ser udfordrin-
gen som værende at tilfredsstille et bredt spektrum af 
forbrugerkrav . Forbrugerne ønsker råvarer, mærkevarer, 
frilandsprodukter og antibiotikafri kyllingeprodukter, og 
købmanden skal beslutte, hvordan man skal tilfredsstille 
alle med begrænset plads .

WattAgNet .com / jnl
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ANTALLET AF SALMONELLATILFÆLDE  
FALDER IKKE LÆNGERE I EU

Antallet af salmonellainfektioner i Europa er faldet 
i flere år, men er nu stagneret. Campylobacter er 
dog stadig den fødevarebårne bakterie, der gør 
flest europæere syge.

For at kunne planlægge, hvordan man vil bekæmpe 
forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer i 
fødevarekæden og forebygge sygdom i mennesker, er 
det afgørende at have adgang til pålidelige og opdate-
rede data . Derfor udgiver den Europæiske Fødevaresik-
kerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for 
Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, årlige rappor-
ter om, hvor mange europæere der er blevet syge af 14 
forskellige zoonoser .
Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og føde-
varer til mennesker .

Bekymring over salmonellaudviklingen
Efter at forskellige tiltag har ført til et fald i antallet af 
salmonellainfektioner i en længere årrække, er antallet 
af registrerede sygdomstilfælde nu stagneret . Det viser 
rapporten for 2016 . 
Stagnationen dækker over en 3 % stigning fra 2014  
til 2016 i antallet af infektioner forårsaget af typen  
Salmonella Enteritidis, som er den mest udbredte type i 
Europa . I samme periode er forekomsten af Salmonel-

la Enteritidis i æglæggende høner steget fra 0,7 % til 
1,21 % . 
Salmonella er endvidere den fødevareoverførte bakterie, 
der har forårsaget flest sygdomsudbrud i Europa .  
Bakterien har været skyld i mere end hvert femte udbrud 
(22 %) .
EDCD påpeger vigtigheden af, at man både i de enkelte 
medlemslande og fra centralt hold i EU fortsat har fokus 
på at finde og afdække smittekilderne og indføre tiltag, 
der kan bekæmpe bakterien .

Campylobacter gør stadig flest syge
Campylobacter er med 246 .307 sygdomstilfælde i 2016 

fortsat den bakterie, der gør flest 
syge i Europa . Antallet af campy-
lobacterinfektioner er steget med 
6% sammenlignet med året før .
Antallet af listeriainfektioner er 
også steget . Således er i 2016 
registreret 2 .536 sygdomstilfælde 
(9 % flere end i 2015), hvoraf 247 
har haft en dødelig udgang . Døds-
fald rammer især folk over 64 år .

Læs mere
Få adgang til hele rapporten “EU 
summary report on trends and 
sources of zoonoses, zoonotic 
agents and food-borne outbreaks 
in 2016” via EFSA’s hjemmeside 
på: https://www .efsa .europa .eu/
en/efsajournal/pub/5077 . 

DTU Instituttet / EFSA / jnlRapporterede tal og notifikationsrater for bekræftede humane zoonoser i EU, 2016 .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JANUAR 2018  ·  67

 information før, under og efter kampagnerne gøres 
kontrolobjekterne opmærksomme på reglerne og på 
konsekvensen af at overtræde dem . 
Gennemføres for alle dyrearter, besætnings- og virk-
somhedstyper . 
Risikobaseret repræsentativ udpegning af den enkel-
te besætning eller virksomhed . Uanmeldte fysiske 
kontrolbesøg . 
Kampagner på dyrevelfærd i besætninger havde i 
2016 følgende temaer: 

-   Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i 
konventionelle mælkeleverende kvægbesæt-
ninger og slagtesvinebesætninger 

-  Arealkrav hos mink 

Oversigt over Fødevarestyrelsen reaktions-
muligheder
Vejledning 

Nogle overtrædelser kan ud fra en konkret vurdering 
betragtes som så bagatelagtige, at sanktionering 
(indskærpelse, påbud eller politianmeldelse) kan und-
lades . I sådanne tilfælde vejleder Fødevarestyrelsen i 
stedet landmanden . 

Indskærpelse 
En indskærpelse er en præcisering af, at gældende 
regler skal overholdes, men angiver ikke nærmere 
hvordan landmanden skal sikre dette . Der følges op 
med gebyrbelagt kontrol . 

Påbud 
Et påbud er en ordre om, hvad modtageren konkret 
skal gøre for at overholde en generel regel i lovgivnin-
gen . Der følges op med gebyrbelagt kontrol . 

Politianmeldelse 
I sager om fx meget grove overtrædelser kan Føde-
varestyrelsen anmelde forholdet til politiet . Der følges 
op med gebyrbelagt kontrol . 

Resultater af dyrevelfærdskontrollen i besætninger
I tabel 1-4 præsenteres 2016-resultaterne af Fødeva-
restyrelsens velfærdskontrol i besætninger med fjerkræ 
samt slagtekyllingebesætninger kontrolleret pga . høj 
forekomst af trædepudesvidninger på slagteriet . 
Der kan godt forekomme mere end én type overtræ-
delse inden for en kategori i en besætning, men den 
pågældende besætning tæller kun med én gang i opgø-
relsen over, hvor mange landmænd der ikke har over-
holdt lovkravene i kategorien . Hvis en landmand f .eks . 
både har overtrådt kravet om isolering af syge og tilska-
dekomne dyr og kravet om, at syge og tilskadekomne 
dyr skal tilses af en dyrlæge eller aflives, vil det altså kun 
tælle med én gang i opgørelsen for kategorien ”Syge/
tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling” .

Afslutning
Når man læser dyrevelfærdsrapporten for 2016, 
er det generelle indtryk, at reglerne overholdes på 
fjerkræbedrifterne, selv om der enkelte steder er plads 
til forbedringer .

2017 Dyrevelfærd i Danmark / jnl

Drobimex afslutter modernisering  
af forarbejdningsanlæg til fjerkrækød
Det polske fjerkræfirma Drobimex gennemførte udvidel-
sen og moderniseringen af deres forarbejdningsvirksom-
hed i Dabie i 2017 . Afslutningen af projektet kostede 
200 mio . PLN (ca . 357 mio . kr .) i løbet af tre år, og det 
var ifølge Drobimex-præsident Klaus Roppel firmaets 
væsentligste investering sidste år .
Roppel fortalte Portal Spozywczy, at anlæggets nye 
emballageafdeling især vil åbne nye eksportmuligheder . 
Han sagde, at selskabet allerede eksporterer 1 .800 
tons fjerkrækød hver måned . Investeringen på fabrikken 
i nærheden af Dabie i byen Szczecin i det nordvestlige 
Polen omfatter også den nyeste teknologi inden for 
køling af slagtekroppe, partering, frysning og lager .

Drobimex har også et anlæg i nærheden Goleniow, 
hvor den seneste ekspansion har inkluderet nye linjer til 
udskæring og pakning af pølser samt øget lagerkapaci-
tet . Sidste år rapporterede Szczecin Wyborcza, at Dro-
bimex’s moderselskab, PHW Group of Germany, havde 
øget deres investering i moderniseringen af dets polske 
datterselskab med 25 % for at styrke deres position på 
både indenlandske og internationale markeder .
Med en månedlig produktion på ca . 3 .300 tons og en 
arbejdsstyrke på 800 sælger Drobimex en række af ca . 
80 koldtskårne produkter i hele Polen gennem store og 
små detailhandlere . Næsten en tredjedel af salget eks-
porteres til andre EU-lande og Aserbajdsjan .
Drobimex repræsenterer moderselskabets største inve-
stering uden for Tyskland .

WattAgNet .com / jnl
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OPTIMISTISKE UDSIGTER  
FOR FJERKRÆBRANCHEN I EU

Af Jackie Linden, WattAgNet .com

Produktionen og forbruget af fjer-
krækød og æg forventes at stige 
i EU.

Ifølge en ny rapport ser øget global 
efterspørgsel efter animalske produk-
ter, der skyldes både befolkningsvækst 

og øgede indkomster, ud til at forbedre udsigterne for 
den animalske produktion i EU frem til 2030 .
Selv om højere eksport forventes at gavne nogle sekto-
rer - herunder fjerkrækød og æg - advarer EU-Kommis-
sionens seneste rapport, The EU Agricultural Outlook 
2017-2030, om, at udsigterne ser mindre positive ud for 
nogle områder, fx mælkeproduktion .
Verdens samlede kødforbrug forventes at stige med en 
procent pr . år eller 14 % i løbet af perioden 2017-2030 .
Denne vækst forventes at understøtte en stigning i EU’s 
eksport af kød fra den nuværende 4,35 mio . tons til 
4,70 mio . tons . Desuden vil kødforbruget pr . indbygger i 
EU ikke ændre sig meget fra det nuværende forbrug på 
68,5 kg pr indbygger, fordi fødevareproducenter bruger 
flere animalske produkter i forarbejdede fødevarer, mens 
det samlede forbrug af fersk kød gradvist falder .

Fjerkrækødsektoren i EU forventes at vokse

Inden for den samlede kødproduktion ser fjerkrækød 
sandsynligvis ud til at være en vinder, med stigninger i 
både produktion og forbrug i EU .
Siden EU’s produktion af fjerkrækød lå på 12,134 mio . 
tons (grydeklar) i 2010, er produktionen steget hvert år 
og nåede 14,669 mio . tons i 2017 . Ved udgangen af   
rapporteringsperioden forventes dette tal at være steget 
til 15,349 mio . tons . Denne vækst vil især komme fra 
EU’s 13 nyere medlemsstater (EU-N13), mens der kun 
vil være en ubetydelig vækst i sektoren i de 15 gamle 
EU-lande (EU-15) .

Forbruget af fjerkrækød pr indbygger i EU ser ud til at 
følge lignende tendenser . Fra det nuværende gennem-
snit på 24,1 kg forventes forbruget at nå 24,8 kg i 2020 
og derefter være stabilt til 2030 . Det gennemsnitlige 
forbrug i EU-N13 forventes at være højere end i EU-15 
inden 2025 og ligge på henholdsvis 25,5 kg og 24,6 kg .
Der forventes ifølge rapporten fra EU-Kommissionen, 
at både import og eksport af fjerkrækød vil stige . Net-
toeksporten forventes at vokse i volumen efter 2020 
til 657 .000 tons inden 2025 og 752 .000 tons inden 
2030 . Rapporten fremhæver, at denne handel er præget 
af import af høj værdi og eksport af lav værdi . I 2016 
udgjorde EU-eksporten f .eks .1,4 mio . tons til en værdi 
af 1,5 mia . € (ca . 11,2 mia . kr .), mens importen på 880 
000 mio . tons havde en værdi på omkring 2,2 mia . € 
(ca . 16,4 mia . kr .) .
Importen, der har vist en generelt stigende tendens 
siden 2010, faldt i 2017 til 831 .000 mio . tons, men den 
forventes at nå op på 995 .000 mio . tons ved udgangen 
af perioden .
Tallene for eksporttendenser viser et lignende mønster . 
Med 1,486 mio . tons var volumenet for 2017 lidt lavere 
end sidste år, men eksporten forventes at nå 1,555 mio . 
tons i 2020 og 1,747 mio . tons i 2030 . Denne udvidelse 
af eksporten tilskrives ifølge rapporten et bredt udbud 
af forskellige udskæringer samt indvolde, samt en bred 
portefølje af destinationer for produkterne .

Produktionen og forbruget af æg i EU
vil være stigende

Ifølge rapporten vil den samlede produktion af æg i EU 
være støt stigende fra 7,704 mio . tons i 2017 til 8,287 
mio . tons i 2030 .
Forbruget pr . indbygger i EU forventes at følge en lang-
sommere tendens, da stigende forbrug i EU-15 mere 
end kompenserer for et fald i forbruget i EU-N13-sta-
terne . 
Da importen af æg ikke har den store betydning, forven-
ter rapportens, at eksporten af æg fra EU stiger fra de 
nuværende 233 .000 mio . tons til 320 .000 mio . tons i 
2030 .

jnl
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Omega-3 kyllinger og æg kan nedsætte 
risikoen for hjerteanfald og depression
Verdens første kliniske forsøg, som er udført af Royal 
College of Surgeons i Irland på vegne landbrug og 
fødevarefirmaer Devenish, der har hovedkontor i Bel-
fast, har vist, at et regelmæssige forbrug af naturligt 
beriget omega-3 kyllinger og æg sandsynligvis vil redu-
cere risikoen for hjerteangreb, slagtilfælde, demens og 
depression .
Resultaterne af det nye 6-måneders kliniske forsøg blev 
præsenteret på American Heart Association Scientific 
Sessions Conference i Anaheim, Californien, den 14 . 
november 2017 .
De 161 individer, der var involveret i undersøgelsen, 
spiste mindst tre portioner kyllinger og æg om ugen, 
der naturligt var beriget med omega-3 flerumættede 
fedtsyrer (PUFA), de samme næringsstoffer, der findes 
i olieholdige fisk .
Resultaterne fra den kliniske undersøgelse viste en 
stigning i omega-3-PUFA-niveauerne i blodet og et 
positivt skifte i hvad der er beskrevet som omega-3-in-
dekset - en test, der måler mængden af omega-3 fedt-
syrer, Docosahexaensyre (DHA) og Eicosapentaensyre 
(EPA) i røde blodlegemembraner, som afspejler niveau-
erne i hjertet og andre væv .
En lav omega-3-indeks (< 4 %) indikerer en øget risiko 
for hjerte- og hjernesygdomme . Undersøgelsen viste, at 
når man spiste omega-3 berigede kyllinger og æg, så 
resulterede det i en halvering af antallet af forsøgsper-
soner med en sådan højrisiko omega-3-indeks .
Kyllingekød og æg anvendt i undersøgelsen kom fra 
fugle, der blev fodret med OmegaPro, en bæredygtig 
og algerbaseret kilde til omega-3 PUFA, udviklet af 
Devenish .
Resultaterne blev præsenteret af professor Alice Stan-
ton fra The Royal College of Surgeons i Irland:
"Større forbrug af olieholdige fisk har længe været 
forbundet med en reduceret forekomst af hjerteanfald, 
slagtilfælde, diabetes og kræft og forbedret hjerne-
sundhed, syn, muskelstyrke og generel sundhed" sagde 
professor Alice Stanton .
"Internationale retningslinjer anbefaler, at du spiser fed 
fisk mindst en gang om ugen, men mange mennesker 
spiser ikke fisk overhovedet, og mindre end 20 % af 

verdens befolkning har optimale omega-3 PUFA-ni-
veauer .
"Derfor har vi i dette projekt studeret de nyligt udviklede 
alternativer til olieholdige fisk eller tilskud, nemlig kyllin-
gekød og æg, der naturligt er beriget med bæredygtig 
alge-baseret omega-3 PUFA . Omega-3 berigede 
kyllinger og æg giver forbrugerne et attraktivt alternativ 
til at spise olieholdige fisk eller til tage kosttilskud hele 
livet, med potentialet for betydelige sundhedsmæssige 
fordele" sagde professor Stanton .
Dr . Heather Hayes, direktør for Food Innovation hos 
Devenish, sagde:
"Når man giver fuglene en naturlig og bæredygtig kilde 
til omega-3 PUFA, så er det godt for fuglen og godt for 
forbrugeren . Testpanelstudier har vist, at omega-3 beri-
get kyllingekød smager lige så godt hvis ikke bedre end 
konventionelt kyllingekød .
"Denne undersøgelse har vist betydningen af nærings-
stoffer til at fremme et godt helbred og forebygge dår-
ligt helbred . Vi fokuserer også vores forskningsindsats 
på at producere bæredygtigt og næringsrigt svine- og 
oksekød samt mælk med videnskabeligt beviste sund-
hedsanprisninger . Omega-3 er kun et af flere nærings-
stoffer, som vi er interesserede i - vi arbejder også med 
andre ."
Owen Brennan, adm . direktør for Devenish, tilføjede:
"Vi har arbejdet tæt sammen med Moy Park, Waitro-
se og Royal College of Surgeons i Irland for at levere 
en innovativ, næringsrig fødevare, der naturligt øger 
omega-3-niveauet hos forbrugerne . Videnskaben 
viser betydningen af næringsstoffer for at fremme god 
sundhed hos forbrugerne, og innovationen starter på 
farmen . Landmanden har en afgørende rolle at spille for 
at levere bæredygtige og næringsrige fødevarer med 
en sundhedsanprisning . Devenish arbejder hårdt for at 
øge forbrugerne mulighed for at drage fordel af disse 
næringsrige fødevarer, da mindre end 20 % af verdens 
befolkning spiser nok Omega-3 ."
Dr . Patrick Wall, professor i folkesundhed ved Univer-
sity College Dublin, sagde: "Ved berigelse af fuglenes 
foder bliver kød og æg naturligt beriget med omega-3 
PUFA, og de dermed forbundne ernæringsmæssige 
fordele sendes videre til forbrugerne . Sygdomshyp-
pigheden i befolkningen er ujævnt fordelt i samfundet, 
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og fattige mennesker oplever dårligere helbred . Ved 
at inkludere omega-3 i kyllinger og æg, der begge er 
meget overkommelige kilder til kvalitetsprotein, kan 
alle segmenter af befolkningen drage fordel af denne 
tilgang til at bruge nyskabende dyreernæring til gavn for 
menneskers sundhed ."
Professor Chris Elliott, Grundlægger af Institute for 
Global Food Security & Pro Vice Chancellor, Faculty of 
Medicine, Health & Life Sciences, Queens University 
Belfast, sagde:
"Udgifterne til sundhedsvæsenet til behandling af hjer-
tekarsygdomme i Storbritannien er 10 mia . £ (ca . 84,5 
mia . kr .) om året . At have adgang til bæredygtigt produ-
ceret og næringsrige fødevarer med en videnskabeligt 
bevist sundhedsanprisning, giver stort potentiale til at 
ændre dette på globalt niveau ."
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Nyt fra Asien om de seneste udbrud  
af fugleinfluenza
Seneste officielle rapporter fra lande på hele det asia-
tiske kontinent afslører mange nye udbrud af højpato-
gen fugleinfluenza (HPAI) hos fjerkræ og vilde fugle, 
herunder i Cambodja, Irak, Saudi Arabien, Sydkorea og 
Taiwan .
Hos vildfugle i Afghanistan er der fundet nye HPAI-vi-
rusfamilier for første gang .
Veterinærmyndighederne i Sydkorea har rapporteret 
syv nye udbrud af HPAI, der er knyttet til H5N6-virus-
varianten til OIE i ugen op til og i ugen efter nytår . Seks 
af disse tilfælde var i avl eller slagteænder i provinsen 
South Jeolla, hvor man fortsatte kampen mod sygdom-
men i denne sektor og region i den sydvestlige del af 
landet . Mere end 115 .000 fugle var tabt til sygdommen 
på grund af dødelighed eller nedslagning .
Det andet sydkoreanske udbrud repræsenterer en 
bekymrende udvikling, da det involverede en flok på 
197 .000 æglæggende høner i Gyeonggi-provinsen, der 
omgiver hovedstaden Seoul .
Regionen ligger også tæt på PyeongChang, stedet for 
de kommende vinter-olympiske lege . Strenge karan-
tæneforanstaltninger er blevet sat i værk omkring dette 

udbrud, rapporter Yonhap, og regeringen har beordret 
nedslagning af næsten 700 .000 høner i nærheden for 
at forhindre yderligere spredning af infektionen .
Efter en fravær på mere end et år er H5N8-varianten 
af HPAI vendt tilbage til fjerkræsektoren i Irak . Virusset 
blev påvist i en flok på omkring 42 .000 fjerkræ i slut-
ningen af december, da det dræbte 7 .250 af fuglene .
Saudi Arabiens landbrugsministerium har informeret 
OIE om tilfælde af HPAI forårsaget af H5N8-viruset 
på yderligere tre steder i Riyadh, hvilket bringer landets 
samlede antal udbrud op på fire siden midten af decem-
ber . De seneste tilfælde var i baggårdfjerkræflokke, der 
i alt havde over 8 .800 fugle .
Der har også været yderligere tre udbrud af HPAI i 
Taiwan knyttet til H5N2-virusvarianten . Alle var i Yunlin 
County, og det ramte to flokke med ænder i Citong, og 
høner i Baozhong - i alt blev 12 .783 fugle ramt .
Focus Taiwan rapporterer yderligere om to nyere 
udbrud af HPAI i høner i Yunlin County, henholdsvis i 
12 .500 fugle i Dongshih og 15 .239 fugle i Yuanchang .
Cambodias veterinærmyndighed har rapporteret til 
OIE om et nyt udbrud af HPAI, der er forbundet med 
H5N1-virusvarianten, landets tredje . Det seneste 
udbrud var i en baggård slok i Kampong Cham .
Hongkongs hoveddyrlæge har informeret OIE om en 
anden vildfugl, der testede positivt for H5N6 HPAI-vi-
ruset . Det seneste tilfælde var en skestork i Hong Kong 
Wetland Park .
Afghanistans dyresundhedsagentur har rapporteret til 
OIE om, at en gruppe råger i en skov i Khost-provinsen 
har testet positivt for en H5-variant af HPAI-virusset . 
Dette er den første påvisning af en sådan virus i landet 
siden 2007 . Regionen er i den østlige del af landet og 
grænser op til Pakistan .
Kinas landbrugsministerium har informeret OIE om, at 
en række tidligere HPAI-begivenheder, der går tilbage 
indtil 2013, er blevet løst . Sagerne involverede HPAI-vi-
rus subtyperne H5N1, H5N2, H5N3, H5N6 og H5N8 .
Fra Bangladesh kommer den officielle bekræftelse på, 
at HPAI knyttet til H5N1-virusset er blevet løst efter 
et enkelt udbrud af sygdommen hos vilde fugle for 12 
måneder siden .
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