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Nyt israelsk firma indgår partnerskab 
med europæisk fjerkrægigant
En af Europas største fjerkræproducenter, PHW-Grup-
pe, har lavet et strategisk partnerskab med Clean 
Meat-opstartsselskabet SuperMeat .
PHW-Gruppe, der er hjemmehørende i Tyskland, og 
som beskæftiger næsten 7 .000 mennesker og har 
over 35 virksomheder og associerede selskaber, siger, 
at partnerskabet ville øge deres position på veganske 
markedet .
Peter Wesjohann, PHW-Gruppes adm . direktør, siger, 
at partnerskabet giver god mening: "Vi hos PHW har 
igen og igen forladt den slagne vej for at føre vores for-
retning videre .”
"Denne tilgang hjælper ikke kun med til udviklingen 
af de bedste dyrevelfærdsbegreber i vores kernefjer-
krævirksomhed, men den vil også føre til en styrkelse 
af vores veganske produktportefølje, hvilket bekræfter 
vores ledende rolle i den globale forbrugertrends mod 
en renere og mere proteinrig kost ."
PHW er også blevet aktionær i virksomheden, og 
Wesjohann sagde, at SuperMeat’s mål var i overens-
stemmelse med "vores stræben efter at give Europa 
bæredygtige og rene fødevarer ."
"Vi ser ikke denne transaktion som en finansiel investe-
ring, men snarere som begyn-
delsen på et langsigtet strate-
gisk partnerskab" tilføjede han .
SuperMeat sagde i begyn-
delsen af januar, at selskabet 
havde rejst 3 mio . $ (ca . 18,2 
mio . kr .) i startfinansiering fra 
interessenter, herunder den 
amerikanske venturekapitalfond 
New Crop Capital og Stray Dog 
Capital . Begge virksomheder 
har tidligere investeret i mere 
bæredygtige fødevaresystemer 
og har støttet USA-baserede 
Beyond Meat og SunFed .
SuperMeat's rene kød er pro-
duceret ved at dyrke celler, der 
er blevet ekstraheret smertefrit 
fra en kylling . Cellerne dyrkes 

derefter under forhold, der gør dem i stand til at trives 
og danner højkvalitets kyllingeudskæringer .
Selskabet, der har hovedkontor i Tel Aviv, forventer at 
bringe deres rene kyllingeprodukter på markedet i den 
nærmeste fremtid, til et prisniveau svarende til de kon-
ventionelle kyllingeprodukter, der i øjeblikket er tilgæn-
gelige på butikshylder .
Både FAO og Det Hvide Hus har for nylig støttet betyd-
ningen af bioteknologi for at sikre alternative protein-
kilder til en voksende global befolkning . Efterspørgslen 
efter kød forventes at fordobles inden 2050 .
Ido Savir, SuperMeat medstifter og adm . direktør, sag-
de, at han var stolt af samarbejdet med PHW for at 
skabe en ny generation af kødprodukter, der er bære-
dygtige, omkostningseffektive og dyrevenlige .
"Vi er stolte af at være partner med en af de største 
kødproducenter som PHW . Dette partnerskab vil sætte 
os i stand til at give markedet i hele Europa og hele ver-
den en revolutionerende ny generation af velsmagende 
og bæredygtige kødprodukter ."
I begyndelsen af april har danske Lars Seier Christen-
sen (tidligere Saxo Bank) ifølge Børsen også investeret 
i SuperMeat .
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Heat-X Rotate: En innovativ løsning der med fokus på energi og brugervenlighed er en 
af markedets mest effektive varmevekslere udviklet til fjerkræstalde. 
Virkningsgraden af Heat-X Rotate er større end traditionelle 
plade og kredsløbsvarmevekslere og med en kapacitet 
på 20.000 m³/t velegnet til integration i såvel nye som 
eksisterende stalde. Et fuldautomatisk rengøringssystem 
med trykluft sikre minimalt tidsforbrug for landmanden i 
forbindelse med vedligeholdelse af enheden.

Meget høj varmegenindvindingseffekt
• Minimalt pladsbehov
• Reduceret tryktab
• Ubetydeligt strømforbrug for rotordrev
• Ubetydelig frostrisiko
• Selvrensende egenskaber
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Jubilæumsreception
23. marts 2018 kl. 14-18 på Havrebjerg Mølle

Tiden flyver og i år kan vi fejre  
ikke mindre end 3 jubilæer.

 Børges 60 års jubilæum som  
selvstændig rugemester

 Fasanrugeriets 50 års jubilæum

 Bruno og Bjarnes 15 års jubilæum som medejere

Alt dette vil vi rigtig gerne fejre sammen med  
alle jer der har medvirket til at gøre det muligt.  

Kunder, kollegaer, nuværende og tidligere ansatte,  
familie og venner.

Så kig forbi til vores reception og hjælp os  
med at gøre dagen uforglemmelig.

 Bruno, Bjarne og Børge
Kalundborgvej 106, Havrebjerg, 4200 Slagelse

Bruno 21 27 77 24  ∆  Bjarne 22 63 80 37 
Børge 23 39 53 71

Fasanrugeriet  

Havrebjerg Mølle
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VELFÆRD FOR SLAGTEKYLLINGER:  
ER DER HOLD I 3 PÅSTANDE OM FORDELE  
VED LANGSOMT-VOKSENDE AFSTAMNINGER

Af Roy Graber, WattAgNet

 
Fortalere for nye velfærdsprogram-
mer for slagtekyllinger fortsætter 
med at skubbe på for ændringer i 
produktionsmetoder og for et skif-

te til langsommere voksende afstamninger, og de 
påstår, at moderne slagtekyllinger ikke er så sun-
de eller mobile som de burde være.

Eilir Jones, adm . direktør i Poultry Nutrition Limited, 
mener dog, at de identificerede problemer ikke er så 
alvorlige, som nogle vil gøre dem til . 

Kyllingers sundhed og dødelighed
Tanken om, at moderne afstamninger af slagtekyl-
linger ikke er så sunde og har højere dødelighed end 
nødvendigt, er ikke nødvendigvis nøjagtige, siger Jones . 

Faktisk sagde han, at dødeligheden i 
moderne afstamninger aldrig har været 
lavere .
”Jeg ved i flere lande set huse med 
meget hurtigt voksende kyllinger, hvor 
dødeligheden er under 1 %” sagde 

Jones . ”Det er fantastisk, og i flere og flere lande for-
bedrer producenterne kyllingers sundhed .”

Mobilitet
Kritikere af moderne fjerkræproduktion siger, at slagte-
kyllinger ikke får tilstrækkelig plads til at bevæge sig på, 
eller de er så store og sløve, at de ikke kan bevæge sig . 
Mens yngre fugle vælger at bevæge sig mere mere og 
naturligvis er mere mobile, bevæger ældre kyllinger sig 
typisk ikke sig så meget, og de er ”effektive” siger han .
”Effektive, moderne slagtekyllinger går så meget, som 
de vil, og som de har brug for . De rejser sig, når de 
vil æde og drikke” sagde han . ”Når de er unge, er de 
faktisk ret aktive . De sparer med hinanden, og de leger 
med hinanden . Ældre fugle er effektive . Hvad er der galt 
med det?”

Bensundhed
Når folk sætter spørgsmålstegn ved de moderne kyllin-
gers bensundhed, overser de ofte flere ting, siger Jones . 
Genetisk selektion i moderne slagtekyllinger forbedrer 
hele tiden alle aspekter af deres sundhed, også ben-
sundheden .
Han sagde også, at naturlige foderkilder til 1,25 dihy-
droxy-cholecaliferol (forløber til D-vitamin) i al væsent-
lighed eliminerer metaboliske problemer med bensund-
heden hos kyllinger fra rugerier med en høj standard for 
hygiejne .
”Det fjerner ikke rugerirelaterede eller infektiøse rela-
terede benproblemer, men man kan eliminere udfor-
dringerne med bensundhed i forhold til de langsomt 
voksende afstamninger ved at bruge et naturligt produkt 
som dette .

jnl

Et par dag gamle slagtekyllinger .Et par dag gamle slagtekyllinger .
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SAMMENLIGNING AF VELFÆRDEN HOS  
FORSKELLIGE SLAGTEKYLLINGEAFSTAMNINGER

Af Terrence O’Keefe, WattAgNet

En Global Animal Partnership-fi-
nansieret forskning ved University 
of Guelph vil forsøge at validere 
velfærdsmålinger for slagtekyllin-

ger og derefter sammenligne moderne afstamnin-
ger med langsommere voksende afstamninger.

En betydelig gruppe af amerikanske og canadiske 
restaurantkæder, cateringselskaber og fødevarevirksom-
heder har for nylig forpligtet sig til at købe kyllingekød 
fra slagtekyllinger, der er opdrættet i henhold til Global 
Animal Partnership (GAP) -standarderne fra en fremtidig 
dato . En ud af mange krav fra GAP er, at den valgte 
afstamning af   slagtekyllinger skal have deminstreret 
bedre velfærd mand andre afstamninger .
De fleste velfærdsstandarder for fjerkræ specificerer 
ikke afstamningen, men de er enten ressource- eller 
resultat-baserede, og valget af afstamning er overladt 
til producenten . Hvis producenter skal kunne vælge 
afstamning baseret på dyrevelfærd, så er der behov for 
forskning, hvor man sammenligner afstamninger baseret 
på objektive velfærdsmålinger .

Campbell Center for 
the Study of Animal 
Welfare Study har 
fået finansiering fra 
GAP og Food From 
Thought til at gen-

nemføre forskning for at evaluere velfærd og bæredyg-
tighed hos moderne og langsomt voksende afstamninger 
af slagtekyllinger . Seniorforsker Stephanie Torrey og 
Tina M. Widowski, direktør for Campbell Center, står i 

spidsen for ”Optimizing Broiler Project .” . Den indledende 
fase af projektet startede i september 2017 .

Projektets mål er:
Validere adfærdsmæssige og fysiologiske indikatorer 
for velfærd for de hurtigt voksende afstamninger under 
standard produktionspraksis .
Fastlægge data om velfærd for langsomt voksende 
genotyper og sammenligne med hurtigt voksende geno-
typer . Genotyper vil blive vurderet på adfærd, fysiologi, 
sundhed, produktion samt slagtekroppe og kødkvalitet .
Bestemme foderudnyttelse og indeks for tarmenes 
sundhed og funktion i langsomt og hurtigt voksende 
genotyper .

Projektets langsigtede målsætninger er:
Udvikle en database, hvorfra en livscyklusvurdering kan 
udføres .
 Indlede en undersøgelse af den økonomiske levedyg-
tighed og forbrugerpræferencer for langsomt voksende 
slagtekyllinger .

Validering af velfærdstiltag for slagtekyllinger
Torrey sagde, at dyrevelfærd ofte ses som tre kompo-
nenter . Den første komponent er biologisk fungeren-
de . Er fuglen sund eller er den syg? Er det lam? 
Den anden er den effektive tilstand af sundhed: Oplever 
fuglen frygt eller stress, eller oplever fuglen kedsomhed?
”Så er der den tredje søjle, som nogle kunne argumente-
re for, er ikke så relevant for moderne dyr, er det naturli-
ge liv” sagde Torrey . ”Opfører den sig som en fugl?”
Moderne afstamninger er måske ikke så tilbøjelige til at 
udvise alle de naturlige adfærdsmønstre, som nogle af 
de gamle eller langsomt voksende afstamninger gør .

Berigelser som ramper bruges i nogle kommercielle 
opdrætsprogrammer for at få kyllingerne til at bevæge sig 
mere . Foto: Terrence O’Keefe .

Berigelser som denne træramme kan tilskynde kyllingerne 
til at sidde på pinde og give dem en forhindring for at flyve 
op på og over . Foto: Terrence O’Keefe .

Berigelser som denne træramme kan tilskynde kyllingerne 
til at sidde på pinde og give dem en forhindring for at flyve 
op på og over . Foto: Terrence O’Keefe .
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Da hun blev spurgt om, hvor relevant adfærd er for vel-
færden for kyllinger, der kun motiveres af at gå til foder 
og vand, sagde hun: ”Hvis de ikke er motiverede til at 
gå rundt, er det ikke en del af deres adfærdsmæssige 
repertoire . Der er, hvad den fugl er . Men hvis den ikke 
går rundt, fordi den er lam eller har smerter, eller hvis 
dens ben bare ikke er stærke nok til at holde kroppen 
oppe, eller hvis den e nødt til at hvile for at flytte sig fra 
en del af huset til et andet, hvis den ønsker at få adgang 
til foder og vand, så er det i sig selv et velfærdsspørgs-
mål .”
For at bedømme velfærden vil forskerne bedømme 
kyllingernes gang ugentligt og fysisk undersøge dem 
for forekomsten og sværhedsgraden af   fødder-- og 
haselæsioner, deformiteter af lårknoglerne samt fore-
komsten og sværhedsgrad af skæve tæer . Hver anden 
uge bliver nogle af fuglene fotograferet ved hjælp af et 
infrarødt kamera til vurdering af fjerdækning og eventuel 
benbetændelse . Data loggers vil hver uge blive brugt på 
nogle få af kyllingerne for at bestemme dee overordnede 
niveauer af inaktivitet . Kyllingernes adfærd i boksene vil 
hver uge blive observeret live og med brug af video for 
at vurdere aktivitetsniveauer, ressourceanvendelse og 
komfortadfærd sis .

Evaluering af effektivitet og bæredygtighed
Ud over velfærdsmålinger vil der ’Optimering Broiler 
Project´ blive lavet en række bæredygtigheds- og effek-
tivitetsmålinger . Foderforbrug og kropsvægt vil blive 
målt hver uge . Dødsårsagen for alle døde kyllinger vil 
blive bestemt . Ved slagtning vurderes slagtekroppe og 
kødkvalitet .
I senere faser af projektet vil blodprøver indsamlet ved 
slagtning blive evalueret for niveauerne af plasmakor-
ticosteron, kreatinkinase og glukose . Derudover vil 
kyllinger fra tre hurtigt voksende og tre langsomt vok-
sende afstamninger blive opdrættet i metaboliske bure . 
Gødningsprøver vil blive indsamlet under start-, vokse- 
og slutfoder for at måle næringsoptagelsen . Nogle af 
kyllingerne vil blive slagtet ved 8 og 12 ugers alderen 
for at indsamle vævsprøver og prøver af tarmindhol-
det . Forekomsten af tibia dyschondroplasia læsioner vil 
blive evalueret ligesom mineraltætheden i knoglerne, 
udviklingen af fordøjelseskanalen og den mikrobielle 
aktivitet i fordøjelseskanalen vil blive målt .

jnl

Komplette systemer til konsumægsproduktion

Comfort 2 etagesystem

Etagesystemet giver de bedste produktionsresultater,
gennem stimulering af hønernes naturlige adfærd.
Etagerne sikrer maksimal pladsudnyttelse, og et 
godt overblik i stalden. Rederne giver optimal miljø, 
for hønerne ved æglægning. Hvilket resulterer i en 
signifi kant reduktion, af system- og gulv-æg.

Aabenraavej 105   •   6400 Sønderborg   •   T.  74 48 62 11

Aps.
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NOTER FRA MØDET FRA WPSA MØDET I HAAG  
4. TIL 6. OKTOBER

Fra den 4. til 6. oktober holdt Wor-
ld Poultry Science Association 
(WPSA) arbejdsgruppe 1 (Økonomi 
og marketing) det 6. europæiske 
møde om udviklingen indenfor 
fjerkræbranchen. Mødet blev holdt 
i Haag, hvor Peter van Horne fra 
Wageningen University var vært.

Barbara Grabkowsky fra University 
of Vechta fortalte om arbejdet med 
biosikkerhed i en af EFSA nedsat 
arbejdsgruppe, og om hvordan biosik-
kerheden blev implementeret i Tyskland 
i forbindelse med sidste års udbrud ag 
fugleinfluenza .

Hun fortalte, at virusgenomet var det same i inficerede 
flokke og vilde fugle .
Genetiske analyser har efterfølgende vist, at den rus-
sisk-mongolske 2 .3 .4 .4 H5N8 virus clade (undergruppe) 
rekombinerede og fik to nye DNA-sekvenser, og det 
førte til den nye centraleuropæiske clade .
De genetisk analyser af det europæiske virus indikerer 
også, at introduktionen skete via vilde fugle fra Asien til 
to separate geografiske områder, Nord- og Centraleuro-
pa .
Barbara Grabkowsky fortalte også, at specielt i kalkun-
produktionen er der store udfordringer med biosikkerhe-
den, fordi der gentagne gange under produktionen køres 
ny strøelse ind i husene, og fordi der er tale om åbne 
huse, hvor små vilde fugle kan komme ind . Desuden er 
der mange huse, hvor der ikke er et forrum med skifte-
zone . 

Eksempel på manglende og mangelfuld biosikkerhed på kal-

kunfarme i Tyskland .

Barbara Grabkowsky sluttede med at fortælle, at 
Aviagen har undersøgt alt vedrørende smitten på 
bedsteforældredyrsfarmen i Nordtyskland, og de mener 
nu, at smitten blev slæbt ind med en af medarbejderne 
på noget fodtøj, for alt andet er blevet udelukket .

Musa Freiji, der er bestyrelsesformand 
for Wadi Group i Ægypten, havde et 
indlæg om, hvordan de implementerer 
biosikkerhed i deres produktioner af 
æg og slagtekyllinger .
Wadi Group er et stort selskab indenfor 

landbrug og fødevareproduktion, og indenfor fjerkræ 
producerer de bl .a . over 10 mio . daggamle kyllinger til 
æglægning (2015) og 90 mio . daggamle slagtekyllinger 
(2015) til deres egen produktion og til salg til andre . De 
har hele kæden fra bedsteforældredyr til forældredyr og 
primærproduktion samt rugerier, foderstof, slagterier og 
pakkerier .
Wadi Group havde i 2015 en omsætning på 300 mio . $ 
(ca . 1,82 mia . kr .),3 .500 ansatte og en årlig vækst på 
15 % .
I Mellemøsten har man tidligere brugt vaccination mod 
fugleinfluenza, fordi der ikke er kompensation for tab ved 
udbrud, men det er hele tiden et kapløb mellem vacciner 
og nye typer af virusset .
De vil nu forsøge at sikre biosikkerheden via lovgivning .
Musa Freiji fortalte, at de i Wadi Group tidligere havde 
haft trådhegn rundt om farmene, men fremover vil de 
bygge 3 m høje mure . De har kun en alder på hver farm, 
og der er stor afstand mellem dem .

Luftfoto af Wadi Group’s forældredyrsfarme til slagtekyllinger . 

Der er 64 .000 forældredyr pr farm, eller 8 .000 pr . hus . ›››
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Luftfoto af nogle af Wadi Group’s slagtekyllingehuse . 8 farme 

med 10 huse på hver .

Deres produktionssteder har flere farme med stor 
afstand, og hele anlægget er omkranset af en mur eller 
hegn, og hver farm er også omkranset af en mur eller 
hegn . Musa Freiji mente, at medarbejderne bør leve på 
farmene, hvor de arbejder . I slagtekyllingeproduktionen 
kommer medarbejderne sammen med de daggamle 
kyllinger, og de bliver på farmen, indtil kyllingerne skal 
slagtes . I forældredyr- og ægproduktionen opholder de 
ansatte sig på farmen i 14 eller 21 dage af gangen . Han 
mente, at det var det optimale, og han kunne ikke forstå, 
at vi ikke brugte samme system i Europa .
Musa Freiji anbefalede overtrykssystemer til stalde-
ne, og det har de gode resultater med . Der har 4 filtre 
på indblæsningen, hvoraf det sidste kan tage virus . 
Omkostningerne pr hus er ca . 50 .000 $ (ca . 300 .000 
kr .) . ›››

En af Wadi Group’s slagtekyllingefarme, 

der er omgivet af en stor olivenplantage .

En af Wadi Group’s slagtekyllingefarme, 

der er omgivet af en stor olivenplantage .

Produktionsresultater fra Wadi Group’s slagtekyllingeproduktion . (EFF = European Efficiency Factor) .
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Gemma Tacken fra Wageningen Uni-
versity fortalte om sine undersøgelser 
af forbrugernes krav til fjerkrækød Jak-
arta området i Indonesien .
I Jakarta bliver 1 mio . levende kyllinger 
hver dag bragt ind til byen og slagtet på 

interimistiske slagterier, og bold mm ryger i kloakken .
Myndighederne ønsker dette stoppet og kyllingerne 
slagtet uden for byen, men forbrugerne ønsker at købe 
varme kyllinger, fordi de tror, at kolde kyllinger er gamle .

Der er tydelig forskel på motivationen til at købe varme eller 

kolde kyllinger, når forbrugerne bliver spurgt om disse 4 para-

metre .

De har kørt kampagner på sociale medier og på lastbiler, 
og har lavet en kokkekonkurrence .
Før kampagnen viste undersøgelsen, at jo højere ind-
komst og uddannelse, jo flere køber kølede og frosne 
kyllinger
De varme kyllinger, der ofte er en lokal afstamning, slag-
tes og tilberedes ofte hele dagen .
Kyllinger fra store slagterier har en markedsandel på 
20 %, mens kyllinger fra mindre lokale slagterier har en 
markedsandel på 5 % . De sidste 75 % kommer fra mar-
keder med levende fjerkræ .
Supermarkederne åbner kl . 10, mens der er åbent på 
markederne med levende fjerkræ fra kl . 4 .

Dikky Indrawan fra Wageningen 
University havde et indlæg om, hvorfor 
kontrollen med højpatogen fugleinflu-
enza ikke er effektiv i provinsen West 
Java, hvor over halvdelen af Indonesi-
ens befolkning bor .

Fjerkrækød udgør 87 % af det ferske kød, som sælges i 

Indonesien . Forbruget af fjerkrækød ligger på ca . 7,8 kg 
pr indbygger . Størstedelen produceres i West Java, og 
der er stort set ingen overvågning for fugleinfluenza .
Hvis de små farmere ser tegn på sygdom, sælger de 
straks deres dyr på markedet, også fordi der ikke er 
nogen kompensation ved udbrud af smitsomme sygdom-
me .
Indonesien er et lukket marked, og der er ingen import 
og eksport, men landet er medlem af ASEAN . og man 
er bekymret for, at der skal blive åbnet for importen .
Foderpriserne er ca . 60 % højere end i Europa .
Der er store prisudsving på de traditionelle markeder, 
både på daglig basis men også i løbet af dagen .

Landerapporter

Frankrig:
Pascale Magdelaine fra ITAVI fortal-
te, at eksporten til Mellemøsten er fal-
det, fordi restitutionerne er faldet væk .
I 2016 var Frankrig for første gang 
nettoimportør af fjerkrækød, og 43 % 
af kyllingeforbruget importeres .

Siden 2006 har produktionen af fjerkrækød været stabil, 
men hvis man sammenligner med 2000, er produktio-
nen af fjerkrækød faldet med 18 %, og det skyldes især, 
at kalkunproduktionen er faldet med 51 %, mens pro-
duktionen af slagtekyllinger er steget med 5 % .
Der har også været større ændringer i slagteristrukturen 
i løbet af de seneste år .
Stigningen i forbruget drives af catering, og mere end 
80 % af forbruget er importeret .

Udviklingen i den franske produktion af fjerkrækød fra 1920 til 
2016 .
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Udviklingen i den franske produktion af slagtekyllinger efter 

restitutionerne forsvandt .

Forskelle i produktionsomkostninger på de forskellige typer af 

slagtekyllinger .

I 

 Udviklingen i slagteristrukturen i Frankrig . ›››

• 2012 Doux files for Bankruptcy, the fresh 
poultry are sold

• 2014 Agreement between LDC & Sofipreotéol 
(LDC buys Glon slaughterhouses)

• 2015 Terrena takes over Doux (export branch 
and processed products)



24  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ FEBRUAR 2018

2016 var ægproduktionen fordelt med 68 % bure, 5 % 
skrab, 13 % friland, 9 % øko og 5 % label rouge . Label 
rouge har en grænse på 8 .000 høner pr flok, og der er 
nok kun 3-4 flokke pr farm .
Forbruget af ægprodukter er steget til industri og cate-
ring . 
Fra 2020 eller 2025 vil ingen supermarkedskæder sæl-
ge buræg .

Fordelingen af ægproduktionen på de forskellige produktions-

metoder i 2016 og omkostningerne til de forskellige produkti-

onsmetoder i 2015 .

Fordelingen af ægsalget i detail i 2016 på mængde og værdi .

Opdeling af forbruget af æg i 2016 .
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Forbruget af æg har været faldende i Frankrig .

Francois Cadual fra ITAVI holdt et 
indlæg om den globale produktion og 
handel med fjerkrækød .
Produktionen af fjerkrækød er steget 
med 5 % om året siden 1960’erne, 
og fra 2000 til 2016 er produktionen i 

gennemsnit steg med 3 % om året . Frem til 2030 for-
ventes produktionen at stige med i gennemsnit 1,5 % 
om året .
Francois Cadual sagde, at væksten hovedsagelig vil ske 
i Mellemøsten og Nordafrika samt i Afrika syd for Sahara 
– begge regioner er i dag nettoimporterende - og Latin-
amerika . 
Derfor vil den globale handel med fjerkrækød sandsyn-
ligvis vokse, men der vil være voksende konkurrence 
fra de sydamerikanske lande (især hvis de forbliver fri 
for fugleinfluenza) til Asien samt fra lande i det tidligere 
Sovjetunionen til Mellemøsten .
USA’s og EU’s markedsandel forventes at falde, da de 
primært er fokuseret på deres (relativt) modne markeder 
og hovedsagelig eksporterer biprodukter .

Finland:
Hannah Hamina fortalte om den fin-
ske fjerkræproduktion .
I Finland har de mere end 6 .000 hob-
byproducenter, og man skal registrere 
sig, hvis man bare har en høne om 
sommeren .

Fjerkræ leverer 42 % af det animalske protein (minus 
mælk) til det finske marked .

Fjerkrækød og æg udgør en stigende del af den animalske pro-

duktion (mælk undtaget) i Finland .

Produktionen og forbruget af fjerkrækød stiger i Finland, 
og lå indtil august 5 % højere end sidste år .
Alle slagtekyllingeflokke testes for campylobacter om 
sommeren og stikprøvevis om vinteren .
Der har været en periode med lave priser på æg, så 
nogle er stoppet .
Man har siden 2015 haft et velfærdsprogram for fjer-
kræ, og det er godkendt og delvis finansieret af EU . 
Programmet skal forbedre velfærden for fuglene, og det 
kompenserer farmerne for omkostningerne til de ekstra 
tiltag .
For æglæggere betyder det bl .a ., at gødningen skal 
køres ud af staldene 3 gange om ugen, og ammoniak-
koncentrationen må ikke overstige 18 ppm .
For slagtekyllinger betyder det bl .a ., at der skal være 
siddepinde (15 cm til hver) til 10 % af kyllingerne, og 
platforme og ramper på mindst 10 % af gulvarealet .

 ›››
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Produktion og forbrug af kyllingekød i Finland .

Produktion og forbrug af kalkunkød i Finland

Produktion og forbrug af æg i Finland .
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Holland: 
Izak Vermeij fortalte om antibiotika-
forbruget i Holland og udvalgte lande 
i EU .
Der er stor forskel på tværs af EU, og 
forbruget ligger meget lavt i de nordi-
ske lande .

Forbruget til langsomt voksende slagtekyllinger er meget 
lavere end i traditionelle – minus 75 %
Izak Vermeij konkluderede, at det er muligt at reducere 
brugen af antibiotika betydeligt . 

USA:
Maro Ibarburu fra Iowa State Uni-
versity fortalte om, hvordan den 
amerikanske ægbranche håndterede 
udbruddene af fugleinfluenza, og om 
hvordan de arbejder med omlægningen 
til alternative systemer .

48 mio . fugle tabt ved udbruddet af fugleinfluenza i 
2014-15 .

Antal ramte besætninger og antal ramte fugle ved udbruddet af 

fugleinfluenza i USA i 2014-15 .

Husene skal opvarmes til 105o F (ca . 40,5o C) i en uges 
tid for at slå evt . virus ihjel .
De fleste døde dyr blev begravet, andre blev komposte-
ret og nogle få blev brændt, men det gik langsomt, og 
krematoriet gik i stykker flere gange .
2/3 af de 9,1 mia . æg, som ikke blev produceret, skulle 
været gået til ægproduktfabrikker . Disse æg ville have 
haft en værdi på 919 mio . $ (ca . 5,6 mia . kr .) .
Det tog i gennemsnit 22 dage for at tømme farmene 
med æglæggere (min = 12 dage, max = 30 dage) .
Det tog i gennemsnit 7 måneder før, man begyndte at 
sætte dyr ind igen (min = 4 måneder, max = 8 måneder 
– altså indtil efteråret 2015), og det tog i gennemsnit 
20 måneder for at afslutte indsætningerne (min = 4 
måneder, max = 24 måneder – altså indtil foråret 2017) .
Mindst 1 firma planlægger ikke at fylde staldene op .
113 .875 arbejdsdage gik tabt, og 509 ansatte blev fyret, 

mens 354 ansatte kom på deltid, så i alt 863 ansatte 
blev ramt . Nogle virksomheder besluttede dog at holde 
på alle medarbejdere i perioden . Denne beslutning hjalp 
med at reducere denne negative jobeffekt .
USDA APHIS brugte ca . 879 mio . $ (ca . 5,4 mia . kr .) på 
udbruddet af fugleinfluenza i 2014-2015 og på planlæg-
ning af aktiviteter i efteråret 2015, så man var forberedt 
på et nyt udbrud .
• ca . 200 mio . $ (ca . 1,2 mia . kr .) gik til erstatningsud-

betalinger
• ca . 610 mio . $ (ca . 3,7 mia . kr .) til nedslagning og 

rengøring mm på farmene
• ca . 34 mio . $ (ca . 210 mio . kr .) på planlægning af 

aktiviteter i efteråret 2015
• ca . 35 mio . $ (ca . 215 mio . kr .) il overarbejde, rejser 

og forsyninger til ansatte involveret i arbejdet .
Farmerne fik erstatning for fuglens værdi = 100 % og 
7,5 % af produktionstabet .
Udgifterne hos USDA var høje, fordi de ikke havde de 
rigtige eksperter, men f .eks . brugte eksperter i oliespild 
osv ., og det var ikke effektivt . USDA’s medarbejdere 
blev aflønnet 3 x så højt som medarbejderne på farmer-
ne .
Fremover vil myndighederne (APHIS) give producenten 
en fast sats, baseret på typen af anlæg og antallet af 
fugle i flokken . Beløbet skal dække omkostningerne ved 
nedslagning, bortskaffelse af de døde dyr, rengøring og 
varmedesinfektion . De faste satser er:
Kalkuner:  3,55 $ (ca . 21,60 kr .) pr fugl
Æglægger  6,45 $ (ca . 39,20 kr .) pr fugl
Slagtekylling:  1,15 $ (ca . 7,00 kr .) pr fugl
Producenten vil kunne bruge de midler, der ydes, til selv 
at udføre arbejdet eller til at ansætte en ekstern entre-
prenør . De kan også bruge de faste beløb til at hjælpe 
med at finansiere alternative effektive viruseliminerings-
metoder efter aftale med APHIS .
Antallet af cage-free hønepladser er steget med 22,2 
mio . de sidste 2 år, og med den hastighed, så får de 
ikke omlagt inden 2025, for der skal bruges 223 mio . 
hønepladser inden 2026 for at kunne levere til de virk-
somheder, der har sagt, at de ville stoppe med at bruge 
buræg senest i 2025 .
Flere og flere udtrykke bekymringer for omlægningen, 
og de begrunder det med:
• Manglende videnskab, der understøtter omlægningen
• Produktionsproblemer (højere dødelighed, højere 

foderforbrug)
• Manglende merpris, der kan dække de ekstra 

omkostninger i overgangsperioden
• Usikkerhed om fremtiden (forbrugernes efterspørg-

sel, stabilitet)

 ›››
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Udviklingen i antallet af cage-free hønepladser i USA .

Antallet af cage-free hønepladser, der skal bruges, for at leve 

op til virksomhedernes udmeldinger .

Der bliver nok lavet aftaler, der er 10-15 år lange, før der 
bliver bygget nye stalde .
Når forbrugerne har et valg, så køber de konventionelle 
æg, og derfor går mange cage-free æg til produkt og 
catering .

Belgien:
Johan Zoons fortalte, at de har fået 
nye og moderne faciliteter på forsøgs-
stationen i Belgien .
I Belgien har de 235 farme med 
æglæggere (60 % alternative syste-
mer, 40 % berigede bure), heraf er der 

40 farme med frilandsproduktion . I alt har 
de 9,7 mio . æglæggere lag (55 % i bure, 
45 % i alternative systemer) . Der er 70 
farme med opdræt, og de har plads til 2,7 
mio . hønniker .
Selvforsyningsgraden ligger på 115 %, 
og eksporten af æg går hovedsageligt til 
Frankrig, Holland, Storbritannien og Tysk-
land .
I Belgien har de 680 farme til slagtekyllin-
ger, og de har tilsammen plads til 27 mio . 
kyllinger pr rotation .
Selvforsyningsgraden ligger på 170 %, og 

kyllingekød eksporteres hovedsageligt til Frankrig og 
Holland .
Der er 225 farme til forældredyr til slagtekyllinger, og de 
har plads til 2,5 mio . fugle .
Forbruget af både æg og fjerkrækød er stabilt .

Canada
Sean Wennerlind fortalte om den 
centraliserede planlægning af produkti-
onen af æg I Canada . 
Egg Farmers of Canada (EFC) køber 
overskydende æg til produktions-
prisen for buræg og sælger dem til 

ægproduktindustrien til markedsprisen .
Når der er stor stigning i efterspørgslen, så kan der 
importeres .
EFC har sagt, at de ville omlægge til berigede bure 
senest i 2035, men supermarkederne har sagt, at de 
ville skifte til cage-free i 2025 .
Officielt handles produktionskvoter ikke, men det sker 
alligevel, men Sean Wennerlind kender ikke prisen, men 
man kan lease en høneplads til 7 CAN $ (ca . 35,50 kr .) 
pr år .
Provinserne fordeler ofte udvidelser pro rata, men noget 
sættes også af til nye producenter .
De fleste producenter har hønerne, til de er 70 uger 
gamle .

 ›››

Nye fjerkræfaciliteter i Belgien .
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Spanien:
Jose Castellô, der er 87 år, havde et 
indlæg om energiomkostninger i slagte-
kyllingehuse .
Opvarmning udgør 5-6 % af de samle-
de omkostninger eller omkring 25-30 
% af farmerens omkostninger .

Ved gulvvarme har nogle producenter sparet næsten 50 
% af strøelsen .
99 % af slagtekyllingeproduktionen i Spanien er inte-
greret .
95 % af husene har køling .
Nogle udtynder 1 eller 2 gange, og de sidste kyllinger 
vejer op til 3,5 kg .

Tyskland:
Petra Thobe fra Thünen Institute 
ofFarm Economics i Tyskland fortal-
te om økonomien i kønssortering på 
æggene med laserspektroskopi tidligt i 
rugeprocessen . 

Kønssortering med laserspektroskopi tidligt i rugeprocessen .

I Tyskland slås der hvert år mere end 40 mio . hanekyllin-
ger ihjel, og det er et etisk problem . Et muligt alternativ 
kunne være afstamninger med dual-purpose (kød og 
ægproduktion), men produkterne har et andet udseende 
(mindre æg med beige farve, kød har fastere konsistens 
og mørkere farve), og produkterne er dyrere end fra 
moderne slagtekyllinger . Der er altså en konflikt mellem 
etiske og miljømæssige synspunkter og de kommercielle 
interesser .
Der arbejdes med to metoder til kønssortering inden 
klækning:
En invasiv hormonanalyse fra dag 9 og ikke-invasiv 
infrarød-Raman spektroskopi fra dag 3,5 . Begge meto-
der indebærer, at der skal bores et hul på 10-12 mm i 
æggeskallen .
Der vil være tale om dyrt udstyr, og for at kompensere 
for fejlanalyser og lavere klækkeprocenter, viser bereg-
ninger, at der skal bruges 15,7 % flere rugeæg, og man 
vil stadig udruge 1 % hanekyllinger .
I øjeblikket tager det ved brug af ét infrarød-Raman 
spektroskop under 10 sekunder pr æg, og så kan 
maskinen analysere 2 .880 æg på en 8 timers arbejds-
dag . 
For at nå et attraktivt kommercielt niveau, skal der bru-
ges flere parallelle infrarøde-Raman spektroskoper, og 
både sikkerheden og klækkeprocenterne skal forbedres .

Hanspeter Christ fortalte om deres 
QS kvalitetssikringssystem .
QS systemet har nu deltagere fra hele 
verden .
 ›››

Tre kyllingeafstamninger . En æglægger til venstre, dual-purpose i midten og en slagtekylling til højre .
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I Tyskland har man også et dyrevelfærdsprogram, Initi-
ative Tierwohl, men Hanspeter Christ mener ikke, det 
handler om dyrevelfærd men om dyre-welness .

Storbritannien:
Jason Gittins fra ADAS, den britiske 
rådgivningstjeneste, fortalte om den 
britiske fjerkræproduktion, hvor campy-
lobacter fortsat er meget i fokus .
Supermarkederne går også mod alter-
native æg, og buræggene er nok væk 
i 2015 .

De fleste burægsproducenter vil nok omlægge til skrab, 
hvilket er et system, som hverken producenter eller for-
brugere kender ret godt .
Jason Gittins sagde, at den britiske fjerkræbranche er 
meget afhængig af udenlandsk arbejdskraft, og derfor 
er mange bekymrede for Brexit .
Jason Gittins fortalte også om sit arbejde med at udvikle 
værditabeller, der kan bruges til kompensationsbetalin-
ger i tilfælde af nye udbrud af fugleinfluenza i Storbritan-
nien . Der er 42 værditabeller fordi der er flere arter og 
flere produktionsmetoder .
Ved de sidste udbrud af fugleinfluenza fik producenterne 

ingen kompensation for 
driftstabet, og de skulle 
selv betale for den sekun-
dære rengøring .
Man er blevet enige om 
42 værditabeller, og de 
opdaterer skemaerne hver 
tredje måned .

Der er 42 værditabeller til 

brug ved kompensationsbe-

regninger i tilfælde af nye 

udbrud af fugleinfluenza .

Fjerkræproducenter tilknyttet det tyske QS system .
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Schweiz:
Alois Mettler fra Schweiz, der har været sekretær for denne arbejdsgruppe siden 1990, fortalte, at 
dette ville være hans sidste møde, fordi han nu går på pension . Han gav en oversigt over møderne i 
denne arbejdsgruppe, og han har deltaget i alle møderne siden 1986 .

jnl

De fleste af deltagerne WPSA arbejdsgruppe 1 besøgte en slagtekyllingefarm i forlængelse af mødet i Haag .De fleste af deltagerne WPSA arbejdsgruppe 1 besøgte en slagtekyllingefarm i forlængelse af mødet i Haag .

Bristol University åbner et forsknings-
center for fjerkræbranchen
Centret er en del af Center for Innovation Excellence in 
Livestock (CIEL) Network og har til formål at forbedre 
dyrevelfærden og forbedre forbrugertilliden .
Et samlet beløb på 1 mio . (ca . 8,4 mio . kr .) har Innovate 
UK investeret i forskningsfaciliteterne, der blev åbnet 
den 24 . januar ved University of Bristol's Veterinary 
School . Den nye CIEL fjerkræ facilitet vil fokusere på 
både æglæggende høners og slagtekyllingers sundhed, 
velfærd, adfærd og produktivitet, siger universitetet .
"Enheden vil bidrage med at udvide vores samarbejde i 

forhold til staldindretning og velfærdsvurderinger for at 
udvikle innovative måder til at optimere ægproduktion og 
indtjening gennem forbedret sundhed, velfærd og ernæ-
ring samt til at mindske kløften mellem de kommercielle 
systemer og de små forsøgscentre" forklarer Andy But-
terworth, fjerkræspecialist og forskningsleder ved Bristol 
University .
Universitetet har allerede forskellige faglige faciliteter til 
kvæg, svin, får og akvakultur, og fjerkræ er den seneste 
forskningsfacilitet, der er blevet tilføjet til listen .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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SCHWEIZISKE FORBRUGERE BEDT OM AT  
VÆLGE IMELLEM AFLIVNING AF HANEKYLLINGER 
OG DUAL-PURPOSE FJERKRÆ

Baggrund
Aflivning af hanekyllinger af æglæggerafstamning 
er en effektiv og billig metode i moderne fjer-

kræproduktion, men metoden giver etiske bekymringer . 
Dual-purpose (DP) fjerkræafstamninger, hvor hanekyl-
linger opdrættes til slagtning, og hønekyllinger bruges til 
ægproduktion, er i øjeblikket det mest realistiske alter-
nativ til aflivning af daggamle hanekyllinger, fordi in-ovo 
sexing (kønsbestemmelse i løbet af de første dage af 
rugningen) endnu ikke er praktisk anvendelig i kommer-
ciel skala .
En af ulemperne ved DP-produkter er størrelsen af 
æggene, som generelt er mindre end æg fra de af 
specialiserede æglæggerafstamninger, og mindre bryst-
kødsforhold på slagtekroppen sammenlignet med traditi-
onelle slagtekyllinger . En anden ulempe ved DP-linjerne 
er det markant øgede foderforbrug i forhold til de spe-
cialiserede afstamninger til æg- og kødproduktion .
På grund af den reducerede gennemsnitlige ydelse 
sammenlignet de specialiserede afstamninger til æg- og 
kødproduktion er højere priser på produkter fra DP-sy-
stemer nødvendige for at kompensere for de højere 
produktionsomkostninger .

Markedet i Schweiz
I Schweiz er økologiske DP-æg (sæsonmæssigt også 
økologiske DP-kyllinger) blevet markedsført siden januar 
2014 i et pilotprojekt af en schweizisk supermarkeds-
kæde .
Siden januar 2016 er status for DP-æg officielt ændret 
til et permanent tilbud, mens DP-kyllinger forbliver 
sæsonbestemt i flere butikker i denne supermarkedskæ-
de . DP-æg og DP-kød er kun tilgængelige som økolo-
giske . DP-æg kostede omkring 24 % mere end almin-
delige økologiske æg, som igen kostede 41 % mere end 
traditionelle schweiziske æg (= skrabeæg) .
Markedet for økologiske DP-æg er en niche i Schweiz, 
der kun repræsenterer 0,4 % fra markedet for økologi-
ske æg, men kan øges i tilfælde af et forbud mod afliv-
ning af hanekyllinger eller en strategisk beslutning i den 
økologiske ægbranche, som der skete i Østrig
men landet kan vedtage et forbud mod aflivning af hane-
kyllinger eller en strategisk omsætning i fremtiden efter 
Østrigs eksempel . Diskussionen er fokuseret på større 
etiske værdier og dyrevelfærdsstandarder, men bevidst-
heden om disse spørgsmål inden for schweiziske forbru-
gere er stadig lav, som undersøgelsen afslørede .

Undersøgelsen
Forskere fra Das Institut für Agrarwissenschaften ved 
Universität Zürich Institut har for nylig undersøgt, om de 
schweiziske forbrugere var villige til at betale og accep-
tere DP-æg og DP-kyllinger på det lokale marked . 
Forbrugeres accept af DP-produkter og deres betalings-
vilje for dem er ikke tidligere blevet undersøgt, og for-
skerne forventede, at begge aspekter er nært beslæg-
tede med accept af og betalingsvilje for produkter fra 

Fotografier, der blev præsenteret for respondenterne, for at 

sammenligne DP-produkter (til venstre) med almindelige økolo-

giske produkter (til højre) .

Dual-purpose afstamning .Dual-purpose afstamning .
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systemer, der hævder at have højere dyrevelfærd, som 
f .eks . økologiske produkter . 

Resultater
Resultater fra undersøgelsen foretaget blandt 402 
forbrugere hos 8 schweiziske supermarkeder viste, at 
brugen af aflivning af hanekyllinger var stort set ukendt 
(75% af respondenterne) . Generelt var respondenter-
nes viden om fjerkræproduktionen lav, og over 75% af 
respondenterne mente:
 – at der ikke blev anvendt sojabønner som foder i øko-

logisk fjerkræproduktion (forkert), 
 – at hønekyllinger af kødafstamninger blev brugt til at 

producere både kød og æg (forkert), 
 – at hanekyllinger blev brugt til at producere kød uanset 

af deres genetiske baggrund (forkert) .
Desuden mente 67 % af respondenterne, at æg kom 
har høner i bure, selv om ægproduktion i bure har været 
forbudt i Schweiz siden 1991 .
Respondenternes kendskab til DP var lav . Kun 17 % 
af de adspurgte sagde, at de vidste noget om DP før 
den nuværende undersøgelse, 14 % i kyllingeundersø-
gelsen sagde, at de allerede købte DP-kyllinger, og 10 
% i æggeundersøgelsen sagde, at de allerede købte 
DP-æg .
Respondenternes svar angav tydeligt en præference for 
DP-æg over aflivning af daggamle hanekyllinger, hvor-
imod præference mellem in-ovo sexing og DP-fjerkræ 
var uklar .
I gennemsnit erklærede respondenterne sig villige til at 
betale 37,4 CHF (ca . 236 kr .) for 1 kg DP-kyllingebryst 
og 4,39 CHF (ca . 27,75 kr .) for 6-stk . DP-æg . Den 
gennemsnitlige betalingsvillighed var henholdsvis 13 og 
29 % højere end priserne for konventionelle schweiziske 
kyllingebryster og æg, men 34 og 9 % lavere end pri-
serne for økologiske produkter .
Respondenternes ringe gennemsnitlige viden om fjer-
kræproduktion og dens positive effekt på betalingsvil-
ligheden tyder på, at DP-systemer vil drage fordel af en 
stigning i forbrugernes bevidsthed om fjerkræprodukti-
onsmetoder generelt . 

Den positive sammenhæng mellem ordinært køb af 
økologiske produkter (eller frilandsprodukter) og beta-
lingsvilligheden for DP-produkter angiver relevansen af 
DP-systemer i det økologiske segment . 
Det økologiske segment bruger i øjeblikket samme prak-
sis med aflivning af hanekyllinger som det konventionelle 
segment, og derfor passer DP-systemet godt med de 
økologiske standarder, så man følger høje dyrevelfærds-
standarder i økologisk produktion som et altomfattende 
alternativ, hvor specifik viden om produktionsmetoder 
ikke er påkrævet, fordi ingen anden produktionsmetode 
garanterer bedre dyrevelfærd .

Konklusion
Undersøgelsen viste, at prisen stadig er et problem, når 
det lokale marked kun tilbyder økologiske DP-produkter .
Betalingsvilligheden for forbedret dyrevelfærd i andre 
undersøgelser var også relevante for betalingsvilligheden 
for DP i denne undersøgelse . 
Betalingsvilligheden for DP-æg afhænger af flere fak-
torer end betalingsvilligheden for DP-kyllinger . Viden 
om landbrug, den type produkt, der normalt købtes, og 
kendskabet til DP syntes at være de vigtigste faktorer 
for betalingsvilligheden for både DP-kylling og DP-æg, 
mens de demografiske faktorer havde en ubetydelig 
indflydelse . 
En sammenligning af betalingsvilligheden for DP-kylling 
og DP-æg viser, at sidstnævnte er mere tilbøjelige til at 
lykkes på markedet, da højere produktionsomkostninger 
skal dækkes af højere produktpriser .
DP-alternativet blev foretrukket i forhold til aflivning af 
hanekyllinger, men villigheden til at betale for DP-pro-
dukter var forholdsvis lavere for kyllinger end for æg, 
sandsynligvis på grund af den forskellige priselasticitet 
mellem disse produkter, viser de endelige konklusioner 
fra undersøgelsen .

Gangnat et al - Poultry Science, pex397, 2018  

- Swiss consumers’ willingness to pay and attitudes  

regarding dual-purpose / jnl
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MARKEDET FOR HALAL-KØD FORVENTES AT NÅ 
2,10 BILLIONER $ I 2025

Det globale marked for halal-kød blev vurderet til 
1.240 mia. $ (ca. 7.500 mia. kr.) i 2016 og forven-
tes at nå 2.100 mia. $ (ca. 12.650 mia. kr.) i løbet 
af de næste 8 år. Stigningen er i henhold til Grand 
View Research seneste rapport baseret på den 
forventede stigning i den muslimske befolkning og 
dens udgifter til mad og ikke-drikkevarer.

For de samlede mængder af halal-fødevarer er det halal-
kød og alternativer hertil, der forventes at blive den stør-
ste produktsegment i 2025 .

Halal er i dag andet end religiøs slagtning
Halal har i øjeblikket vist sig at være en universel 
opfattelse, der dækker hele konceptet for frisk, ren og 
sundere produktion samt fødevareydelser . Dette er helt 
i modstrid med det traditionelle begreb, der var begræn-
set til kun slagtning af dyr ifølge islamisk lov eller kun fri 
for svin og alkohol . Det er ikke mere en ren religiøs for-
pligtelse, men har flyttet sig ud over at blive en standard 
for valg for både muslimer og ikke-muslimer . Skiftet i 
forbrugernes opfattelse vedrørende sådanne produk-
ter giver stærke muligheder for en væsentlig hurtigere 
vækst i den globale halal-fødevareindustri i de næste 8 
år . 

Stigende markedsværdi
På trods af disse ændringer i opfattelsen er det imidlertid 
den voksende muslimske befolkning, der er den vigtigste 
faktor i den stigende efterspørgslen efter disse fødeva-

rer . Den verdensomspændende 
muslimske befolkning er vokset fra 
omkring 1,57 mia . i 2009 til over 
2,10 mia . i 2016, og den forven-
tes at vokse endnu hurtigere i de 
kommende 8 år . 
Ifølge ’Global Islamic Economy’ 
blev de muslimske forbrugsudgif-
ter på tværs af halal-fødevarer og 
-livsstil i 2014 anslået til at være 
på 1 .800 mia . $ (ca . 10 .850 mia . 
kr .), og det forventes, at dette 
beløb vil stige til 2 .600 mia . $ (ca . 
15 .660 mia . kr .) i 2020 .
Disse tal viser, at der er et stort potentiale for halal-føde-
varer og -service .
Med en stor, forskelligartet og veluddannet forbrugerba-
se på ca . 1,7 mia . overvejende unge muslimer globalt, 
der vokser næsten dobbelt så hurtigt som den gennem-
snitlige globale befolkningstilvækst, kan den islamiske 
økonomi betragtes som en af de hurtigst voksende sek-
torer globalt . 
IMF rapporterer, at i et tilfælde, hvor verdensøkonomien 
går ind i en sekulær stagnation på grund af fald i inve-
steringer og den aldrende befolkning, står den islamiske 
økonomi derimod i skarp kontrast hertil, og det giver 
enorme muligheder for den økonomiske vækst . Dette 
forventes at være afgørende faktorer, der understøtter 
vækst i halal-fødevareindustrien .

Figur 1: Udviklingen i markedet for halal-fødevarer i Indonesien, verdens folkerigeste muslimske land . (US Billion) .

Logo fra Halal  

National Mark fra  
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Arabiske Emirater 
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Forskellige standarder
Der er dog et par udfordringer, der forventes at kun-
ne hindre branchens vækst . Konstant usikkerhed om 
internationale halal-standarder er en stor udfordring, 
primært fordi der er en række forskellige certificerings-
organisationer . Disse omfatter statsejede og tilknyttede 
organisationer, uafhængige halal-certificeringsorganer, 
private organisationer, nationale standarder, regionale 
organer som f .eks . GCC Standardization Organization 
(GSO), Association of South East Asian Nations (ASE-
AN), EU-Kommissionen og internationale organisationer 
herunder Organization of Islamic Cooperation (OIC) og 
Standards and Metrology Institute for Islamic Countries 
(SMIIC) .
Den primære bekymring for producenterne er at fast-
lægge den specifikke standard, der sandsynligvis vil give 
dem den bedst mulige adgang til et bestemt marked . 
Virksomhederne skal også løbende opdatere forskellige 
certificeringer for at optimere handelsprocessen, for 
disse standarder er afgørende for eksporten . Imidlertid 
har førende organisationer for halal-standardisering og 
-akkreditering nu taget skridt til at harmonisere standar-
derne . På trods af disse usikkerheder på det lovgivnings-
mæssige område forbliver denne sektor sprudlende, 
og den forventes at være et interessant område for 
innovation . Fødevarevirksomhederne har forsøgt at drive 
forandring i hele værdikæden fra råvarer over produktud-
vikling til færdigpakning, markedsføring og information 
om fordelene ved forbrug af disse produkter sammen 
med reklamer på de sociale medier .
Fødevaresikkerhed og sporbarhed er blevet en stor 
udfordring for hele branchen . Det forventes, at enhver 

interessent skal være fuldt ansvarlig og stå til regnskab 
for indkøb, håndtering, fremstilling og kvalitetskontrol af 
halal-fødevarer . Dette skyldes, at en fødevarerelateret 
sygdom på grund af et minuts uheld hvor som helst i 
værdikæden kan ødelægge en virksomheds omdømme, 
selvom virksomheden ikke er specifikt skyldig . Derfor 
kræver sikkerheds- og kontrolforskrifterne og virksom-
hedens politikker input og samarbejde fra alle interes-
senter i værdikæden .

De største markeder
Asien og Stillehavsregionen samt Mellemøsten og Afrika 
er de to vigtigste områder, der vil bidrage til væksten i 
det globale marked for halal-fødevarer . På den anden 
side har Sydkorea fået yderligere adgang til det globale 
marked for halal-fødevarer på grund af den bilaterale 
aftale mellem Sydkorea og Abu Dhabi .
Asien og Stillehavsregionen tegner sig med en omsæt-
ning på næsten 530 mia . $ (ca . 3 .175 mia . kr .) i 2016 
for den største andel af det globale marked for halal-fø-
devarer . Den væsentligste årsag til dette er, at Asien og 
Stillehavsregionen har den største andel af den globale 
muslimske befolkning .
”Indonesien, Pakistan, Indien, Bangladesh, Myanmar og 
Malaysia er nogle af de lande i Asien og Stillehavsregi-
onen med den største muslimske befolkning i verden . 
Derfor har udfordringerne med at brødføde disse store 
samfund i Asien og Stillehavsregionen ført til et enormt 
marked for halal-fødevarer, som faktisk er det største i 
verden” hedder det i rapporten .
Når der henvises til Mellemøsten og Afrika står der i rap-
porten, at det omfatter omkring 327 mio . muslimer, hvil-
ket gør det til den næststørste region, der efterspørger 
halal-fødevarer, og dermed giver potentielle muligheder 
for eksportører af halal-produkter .
Et vigtigt land, der nævnes i rapporten, er De Forenede 
Arabiske Emirater (UAE), hvor de lokale myndigheder for 
nylig lancerede ’Halal National Mark’, fordi der mang-
lede en enkelt eller ordentlig certificeringsorganisation i 
regionen, og derfor holder producenterne i regionen sig 
nu til disse standarder .

euromeatnews .com /grandviewresearch .com / jnl

Halal-kyllinger fra Brasilien i forskellige størrelser i et supermarked i Abu-Dhabi i 2016 .Halal-kyllinger fra Brasilien i forskellige størrelser i et supermarked i Abu-Dhabi i 2016 .

Panerede halal-kyllingeprodukter fra Sydafrika i et supermar-

ked i Dubai i 2016 .
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Nyt fra Europa om de seneste udbrud  
af fugleinfluenza
Ruslands landbrugsministerium har nu kæmpet mod 
H5N8 HPAI i mere end et år, og i de sidste dage af 
2017 rapporterede de til OIE om den første forekomst 
af H5N2-virusstammen . Placeringen synes at være på 
fjerkræfarmen Kostromskaya i Kostroma oblast i det 
centrale Rusland, hvor H5N8-varianten blev rapporteret 
at være blevet detekteret kun få dage tidligere . Mere 
end 44 .000 fugle i den 663 .500 store besætning er 
døde . Da den tidligere rapport i mellemtiden er trukket 
tilbage fra OIE’s hjemmeside kan det være, at den virus, 
der er ansvarlig for Kostromskaya-udbruddet, fejlagtigt 
blev identificeret eller rapporteret .
I de sidste 12 måneder har Italien også forsøgt at bringe 
H5N8 HPAI under kontrol i deres fjerkræbesætninger . 
Ifølge den italienske sundhedsmyndighed og forsknings-
organisation for dyresundhed og fødevaresikkerhed IZS-
Ve er antallet af udbrud på 83 . De seneste sager blev 
bekræftet den 11 . december 2017 .
OIE er blevet informeret af det franske dyresundheds-
agentur om, at en lavpatogen form af H5N2-influen-
zaviruset er blevet påvist i en flok på 1 .300 ænder i 
departementet Landes i Sydvestfrankrig . Omkring 260 
af fuglene testede positivt for virussen under den rutine-
mæssige overvågningstest forud for flytning til nye stal-
de . En form for H5N6 HPAI-virus er blevet bekræftet i 
Schweiz for første gang, ifølge en officiel rapport til OIE . 
En vild svane, der blev fundet død nær Lake Biel i kan-
ton Bern, blev testet positivt for virusset, og det fremgår 
af foreløbige tests, at det relaterer sig til de H5N8 / 
H5N6 varianter, der i øjeblikket cirkulerer i Europa .

WattAgNet .com / jnl

Canadisk minister: Handel og NAFTA er 
afgørende for velstand
Handelsrelationer er grundlaget for at skabe økonomisk 
velstand mellem nationer, sagde Lawrence MacAulay, 
Canadas landbrugsminister, ved åbningen af Farm 
Bureau Federation's 2018 Annual Convention & IDEAg 
Trade Show i Nashville .
MacAulay, der er den første canadiske landbrugsmi-

nister til at tale til Farm Bureau-medlemmer på den 
årlige kongres, sagde, at handel, den nordamerikanske 
frihandelsaftale (NAFTA) og fælles interesser er de tre 
områder, som USA og Canada bør fokusere på .
"Jo tættere USA og Canada arbejder sammen for at 
løse fælles udfordringer, desto mere kan vi få vores øko-
nomier til at vokse" sagde han . "Ingen andre to nationer 
er så afhængige af hinanden for økonomisk velstand 
end USA og Canada ."
Siden 1994 er handelen med NAFTA-partnerne tre-
doblet, og landbrugs- og fødevareeksporten fra USA til 
Canada og Mexico er firedoblet .
"The American Farm Bureau forstår, hvor vigtig NAFTA 
er for vores branche" sagde MacAulay . "Vi skal fortsæt-
te med at sikre, at Nordamerika fortsat er en vigtig byg-
gesten i vores fælles økonomiske velstand . Hvis vi øger 
vores handelsrelationer, vil vores økonomier vokse ."
Da han talte om NAFTA-genforhandling, sagde 
MacAulay, at hovedmålet er at sikre, at der ikke lægges 
hindringer i vejen for landbruget . "Kan NAFTA opdate-
res? Selvfølgelig . Men det er som en gammel traktor i 
laden . Vi kan gøre den bedre, men lad os ikke ødelæg-
ge traktoren ."
Til sidst takkede MacAulay Farm Bureau-medlemmerne 
for deres engagement i at fremme handel .
"Jeres tilstedeværelse her viser, at I ser optimistisk på 
fremtidens " sagde han .

WattAgNet .com / jnl

Avara Foods, en ny fjerkrævirksomhed 
går ind på det britiske marked
Virksomheden er opstået på baggrund af et samarbejde 
mellem Cargill’s afdeling for ferske kyllinger og Faccen-
da’s division for ferske kyllinger, kalkuner og ænder .
Avara Food er klar til at overtage det britiske marked 
efter, at aftalen blev godkendt af Storbritanniens kon-
kurrencemyndighedrt i december . Det nye selskab vil 
være ligeligt ejet af de to virksomheder . Det endelige 
formål består i at samle begge modeller, som Cargill og 
Faccenda brugt, forklarede Andy Dawkins, adm . direk-
tør i Avara Foods .
'' Nu er muligheden for at tage det bedste af begge fir-
maer og give vores kunder god service og innovation fra 
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en velkendt markedsleder indenfor ferske fødevarer . Vi 
tror, at det er vores stærke værdier og talentfulde ansat-
te, der gør forskellen, og  somvil være nøglen til succes 
for vores forretning nu og i fremtiden . Vores første skridt 
er at sikre, at der er en smidig overgang, da vi samler de 
to virksomheder i Avara Foods, og etablere en solid plat-
form for vækst " sagde Dawkins til Poultry World .
Antallet af ansatte er ca . 6 .000 mennesker, der nu 
arbejder i en fuldt integreret forsyningskæde med fokus 
på at levere fersk mad til de britiske kunder .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

FSA beordrer tjek af forarbejdningsanlæg 
og kølehuse
Alvorlige problemer med manglende overholdelse af 
regler hos fjerkræ- og andre kødproducenter har pres-
set Food Standards Agency (FSA) til at beordre tjek af 
forarbejdningsanlæg og kølehuse .
FSA har truffet beslutning om at foretage et tjek som 
følge af de undersøgelser på anlæg, der drives af 2 
Sisters Food Group og Russell Hume, som forarbejder 
fjerkræ- og andet kød . Gennemgangen vil ske senere i 
februar . I en fælles erklæring sagde Heather Hancock, 
formand for FSA, og Ross Finnie, formand for Food 
Standards Scotland (FSS): "I de sidste seks måneder 
har FSA og FSS stået over for to alvorlige hændelser, 
der involverer store aktører inden for kødsektoren .”
"Forbrugerne forventer med rette, at fødevarevirk-
somheder overholder reglerne, der er lavet for at sikre 
forbrugerne og opretholde den offentlige tillid til vores 
fødevarer . Fødevarevirksomheder har pligt til at følge 
reglerne ." I mellemtiden fortsætter både FSA og FSS 
med at undersøge Russell Hume i sager om problemer 
med sidste salgsdato og systemerne til kontrol af føde-
varesikkerheden, som virksomheden har etableret .
Jason Feeney, FSA's adm . direktør, sagde, at undersø-
gelser af større mangler med overholdelse af reglerne 
hos Russell Hume var intensiveret: "Vi har allerede stop-
pet de virksomheder, der producerer kødprodukter, har 
sikret tilbagetrækning og bortskaffelse af produkterne, 
og nu ser vi på grundårsagerne til hændelsen, og hvem 
der er ansvarlig .

"Undersøgelsen ser på alle aspekter af virksomheden 
for at få flere detaljer om de alvorlige og udbredte pro-
blemer, som vi identificerede . Dette vil derefter afgøre, 
om der skal træffes yderligere foranstaltninger . "
FSA tilføjede, at det ikke havde nogen indikation af, at 
nogen var blevet syge af at spise kød leveret fra Russell 
Hume . En talsmand for 2 Sisters fortalte Guardian: "Vi 
glæder os over yderligere tjek, som FSA ønsker at udfø-
re på alle forarbejdningsanlægi Storbritannien ."

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Masser af æg til de norske OL-atleter
Det norske olympiske hold, som er med til de olympiske 
vinterlege i Sydkorea, fik leveret 15 .000 æg i torsdags . 
Holdet siger, at det var på grund af en fejl af Google 
Translate . Den norske presse forklarer, at kokkene på 
holdet kun bestilte 1 .500 æg fra nogle koreanske leve-
randører . De bestilte æggene til den olympiske landsby 
for at opfylde atleternes ernæringsbehov .
Men for at sikre, at alt, hvad de havde skrevet, var rig-
tigt, oversatte de teksten på Google Translate, den mest 
brugt oversætter på internettet . Programmet arbejder 
med kunstig intelligens og mekanisk læring . Desuden 
havde programmet skiftet et ord til et andet og ganget 
antallet med 10 . 
De norske kokke tog det med humør, og de tog for sjov 
et billede ved æggene . De kunne have inviteret de andre 
hold til at spise sammen med det norske hold, men leve-
randørerne gav dem lov til at returnere 13 .500 æg . 
De norske kokke forklarede til den norske avis “Aften-
posten”, at de blev overrasket, da de så, at det tog alt 
for lang tid til at få varerne ud af lastbilen . Det norske 
olympiske hold bestiller mad hver 4 . dage, og derfor er 
de nødt til at bestille fra de lokale leverandører .
Vintersport er meget populært i Norge . Deres olympiske 
hold vandt 11 guldmedaljer i “Sochi 2014” (Rusland) .
En talsmand fra Google fortalte til den britiske avis “The 
Register” at de ikke kunne finde fejlen i programmet, 
men at de stadig vil prøve at finde den . Og at de håbede 
på, at det norske holds målsætning ikke ville være påvir-
ket af fejlen . 

elperiódico .com / Nicolas Rubio Larsen / jnl
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Det britiske ægmarked sætter  
en historisk rekord
Æggeproducenter i Storbritannien fejrer et vellykket år, 
da 2017 har vist sig at være det bedste med hensyn til 
forbruget af æg i Storbritannien .
Salget af æg i Storbritannien er steget for 11 . år i træk 
og nået et niveau på 6 mia . æg, hvilket er en rekord for 
de sidste fire årtier, rapporterer British Lion .
Rapporten viste en stigning i salget på 250 mio . salg i 
2017 i forhold til året før . Det årlige salg voksede med 
næsten 5 % i volumen og 6 % i værdi, med en accele-
ration af væksten set i årets sidste måned .
I december 2017 viser tallene en volumenvækst på 9 
% og en værditilvækst på 8 % som følge af en nylig 
ændring i de officielle anbefalinger fra Food Standard 
Agency for brugen af æg .
"Den britiske kærlighedsaffære med æg er levende og 
virkelig blomstrende . For kun 15 år siden købte vi kun 
lidt over 4 mia æg - væksten har været fænomenal og 
med denne fart kunne vi bryde 7 mia . barrieren inden 
2020 " siger Andrew Joret, formand for British Egg 
Industry Council .
Han er også overbevist om, at 2018 vil blive et nyt vel-
lykket år på dette marked . I mellemtiden vil 1 mio . £ (ca . 
8,4 mio . kr .) blive brugt på en marketingkampagne for at 
opretholde denne tendens hos forbrugerne .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Stor retssag mod nogle af de største  
israelske supermarkedskæder
Forbrugergrupper hævder, at kyllinger inficeret med Sal-
monella blev solgt uden advarsler . En ny sag anlagt af 
israelske forbrugere vil berøre nogle af de største aktø-
rer indenfor fødevarehandelen i Israel . Advokater forven-
ter nu godkendelse fra retsinstanser over hele landet til 
at lægge sag an mod Shufersal, Yeinot Bitan og Rami 
Levy supermarkederne efter forskellige veterinære 
undersøgelser har vist, at de kyllinger, der blev solgt i 
butikkerne, var inficeret med Salmonella, rapporterede 
Food Safety News . Ifølge de data, der blev afsløret af 
undersøgelserne, blev 55 % af kyllingerne fra Shufer-
sal og Yeinot Bitan supermarkederne fundet inficeret, 

mens der hos Rami Levy var 27 % kyllingerne, som var 
forurenet med Salmonella . Kunder hævder, at dagligva-
rekæderne sælger de forurenede kyllinger uden at give 
advarsler om, at man kan blive smittet . Salmonella kan 
destrueres ved at koge eller steget inficeret kød til 70o 
C, men risikoen er der forsat for forskellige segmenter 
af forbrugerne .
"Salmonella kan skade og gøre mine børn syge, hvis 
deres immunforsvar ikke kan slå bakterierne ihjel . Des-
uden kan den inficerede kylling forurene andre fødevarer 
og hele køkkenmiljøet, når du tager den med hjem" kla-
ger en af forbrugerne, der er involveret i denne sag mod 
supermarkedskæderne .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Forarbejdning af ænder tager en ny form 
med Stork ACM-NT
En automatisk modulopbygget systemlinje til andeop-
skæring er klar til at blive installeret på andeslagterier, 
meddelte Marel Poultry i en pressemeddelelse . Stork 
ACM-NT-systemet er i stand til at håndtere 6 .000 
ænder på op til 2,8 kg udskåret vægt i timen, siger 
Marel Poultry . Systemet er det eneste af sin art, der i 
øjeblikket er på markedet, og det kan håndtere både 
luft- og vandkølede produkter . Stork ACM-NT-teknolo-
gien er allerede blevet indsat på slagterier i Asien-Stille-
havsområdet, Storbritannien, Rusland og Centraleuropa .
Ifølge Marel Poultry anvender maskinen den unikke 
Stork Sigma overheadtransportør med en fleksibilitet, 
der er i stand til at tilpasses til de enkelte slagteriers 
præcise krav til udskæringer og layout . Systemet er fuldt 
modulært . Hvis og når kravene til forarbejdning ændres, 
kan forskellige dele af Stork ACM-NT-systemet flyttes 
eller tilføjes .
Teknologien i dette system tillader også forskellige for-
mer for udskæringer fra slagtekroppe, hvilket gør Stork 
ACM-NT til et ekstremt alsidigt værktøj for slagterierne .
En ACM-NT andeudskæringslinje kan foran udvides 
med en QS3 kvalitetssortering maskine og en Smart-
Weigher . I denne situation bliver ACM-NT en kombineret 
del af slagtelinjen, som det hele kan styres af et af et 
enkelt Innova PDS-system . Dette vil gøre det muligt 
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for slagteriet at bestemme præcist, hvordan hver enkelt 
slagtekrop skal udskæres, også hvilke slagtekroppe, der 
skal sælges som hele ænder .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Nye hygiejneforskrifter på fjerkræfarme  
i Sydkorea
Sidste år skabte en række udbrud af fugleinfluenza og 
æg forurenet med skadelige insekticider, bekymring hos 
de sydkoreanske forbrugere .
Den nye forordning kræver, at lokale farme øger plad-
sen per æglæggende høner til mere end 750 cm2 fra 
de nuværende 500 cm2/høne, skriver Korea Herald . 
De nye regler vil blive håndhævet fra juli på alle de nye 
stalde, mens de eksisterende stalde må fortsætte indtil 
2025, inden ændringen skal være gennemført .
De fleste lokale fjerkræfarme har æglæggende høner 
i traditionelle bure, som næsten ikke lever op til mini-
mumskravene . Ifølge eksperter, der følger produktionen 
tæt, kan sygdommen spredes hurtigt . Ministeriet for 
landbrug, fødevarer og landdistrikters vil også give støtte 
til sammenlægning af små fjerkræbedrifter for at opret-
holde mindst 500 meter mellem dem, og man vil forbyde 
bygning af nye stalde indenfor 3 kilometer fra hvileplad-
ser for trækfugle, fordi de anses for at være den primæ-
re årsag til udbruddene af fugleinfluenza i landet .
Myndighederne mener, at dette er den rigtige måde at 
forhindre udbrud af højpatogen fugleinfluenza .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Fjerkræavl i den rigtige retning
“Latinamerika er i gang med en regional høj økonomisk 
vækst” sagde Poul Aho . “Den vil være en god tid for 
fjerkræproduktionen .” I 2016 faldt bruttonationalpro-
duktet (BNP) i Latinamerika i følge IMF ca . -1 % . “Det 
betød at det ikke var god tider for fjerkrækød eller for 
noget andet .” I 2017 ser det dog fornuftigt ud, og man 
forventer en vækst i BNP på mindst 1 %, og 2018 for-
venter man en vækst på 2 %, så på den måde går det i 
den rigtig retning .” 

Hvorfor faldt væksten så meget i Latinamerika? Der er 
flere faktorer til, men den vigtigste er priserne af varer-
ne, som for eksempel majs og soja eller olie og kobber, 
der er meget vigtige for regionen . Det generelle indeks 
for alle varer har en tendens til at stige, og det vil være 
godt for Latinamerika .   
Hvordan beregner man væksten af kyllingeproduktion? 
Poul Aho siger, at hvis vi kigger på de næste 10 år, frem 
til 2027, så kan man se på væksten af befolkning, ind-
komst per indbygger, omkostningerne ved produktionen 
og effekter på de andre kødvarer, og så kan man også 
beregne væksten af kyllingeproduktion . Væksten i den 
latinamerikanske befolkning i de næste 10 år vil med 
stor sandsynlighed stige med 1 % . Poul Aho regner 
med, at indkomsten vil stige med 1,25 % per indbyg-
ger om året . Omkostninger vil stige med 0 .25 %, fordi 
prisen af kornet vil stige . “Men hvordan vil det påvirke 
andre kødproduktioner?” spurgte Aho . “Stigninger i kor-
nprisen vil påvirke svinekøds- og oksekødsproduktionen 
mere, end den vil påvirke produktionen af fjerkrækød .” 
På den måde vil stigningen i produktionen af fjerkrækød 
blive på 2,25 % om året . I forhold til resten af verden 
så er forventningerne til stigninger i produktionen af 
fjerkrækød mindre, og her forventer man en stigning 
på 1,75 % om året . På den måde vil Latinamerika have 
bedre perspektiver .”  Selv om Poul Aho forklarer, at 
ægbranchen ikke hans specialitet, tør han forudsige en 
stabil stigning i produktionen . “Det er det bedste protein 
for mennesker, endnu mere end protein fra kyllinger .” 
Der har en stor forskel på efterspørgslen hen over året, 
og det er et stort problem for alle ægproducenterne i 
hele verden . 
“Hvis der er 12 æg i overskud, falder prisen, men hvis 
man mangler 12 æg, så stiger prisen meget hurtigt” .
Der er en mulighed for at det fremtidige forbrug af ska-
læg falder nogle steder, men samtidig vil forbruget af 
ægprodukterstige, og derfor det er afbalanceret . 
Nogle eksperter forventer, at der i 2020 vil blive produ-
ceret 90 mio . tons kylling, og i 2050 vil der blive pro-
duceret dobbelt så meget, men Poul Aho mener, at der 
kun vil blive produceret 150 mio . tons i 2050, på grund 
af klimaforandringer . 

Industria avícola / Nicolas Rubio Larsen / jnl
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Australske myndigheder fastsætter stan-
darder for frilandsæg
En ny National Information Standard træder i kraft i 
Australien i april og præciserer betingelserne for frilands 
ægproduktion for både producenter og forbrugere .
Efter en række sager for vildledende "free range" mærk-
ning, der førte til bøder på op til 750 .000 AUD (ca . 3,55 
mio . kr .), har Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) offentliggjort sine opdaterede 
standarder for frilandsæg .
"Forbrugerne er villige til at betale en merpris for fri-
landsæg, men kun hvis hønerne reelt har regelmæssig 
adgang til udendørsarealer" sagde Rod Sims, formand 
for ACCC . ”Fra 26 . april må frilands-mærket kun bruges 
af rigtige frilandsproducenter, så forbrugerne kan have 
tillid til de produkter, de køber . "
Når først den nye standard træder i kraft, kan producen-
terne kun mærke og sælge deres æg, hvis deres flokke 
overholder en række betingelser . Først og fremmest 
skal hønerne have regelmæssig adgang til udendør-
sarealet om dagen . For det andet skal hønerne kunne 
gå rundt og søge føde på området . For det tredje må 
den maksimale belægningsgrad ikke overstige 10 .000 
høner/ ha (i EU er det 2 .500 høner/ha), og endelig skal 
belægningen på udearealet tydeligt fremgå af paknin-
gen og/eller ved skiltningen .
Sims understregede, at brugen af misvisende eller vild-
ledende billeder eller tekst på emballage eller i reklame 
for at indikere, at æggene var produceret under frilands-
forhold, hvis de ikke er det, ville være en overtrædelse 
af Australian Consumer Law (ACL) .
"ACCC overvåger markedet for at sikre, at frilandsæg 
produceres efter de nationale standarder, og de vil fort-
sat gribe ind over for dem, der ikke gør det" sagde han .
Inkluderet i den nye standard er en erklæring om ind-
førelse af et "safe harbor" forsvar . Dette vil give produ-
centerne beskyttelse mod enhver retssag, der er anlagt 
mod dem i henhold til ACL vedrørende krav om adgang 
til udearealer, hvis de kan godtgøre, at de har overholdt 
standarden .
Sidste år støttede producentorganisationen Egg Far-
mers of Australia de foreslåede standarder for frilands-
produktion .
"Den nye standard vil give enkelhed og klarhed til 

udtrykket fri range, og det vil sikre, at når forbrugerne 
vælger at købe fritgående, vil de vide præcis, hvad de 
får," siger John Dunn, organisationens administrerende 
direktør . "Dette er en vinde for forbrugerne, og en vinder 
for landmænd ."
Forbrugerorganisation, Choice har kritiseret den nye 
standard for ikke at gå langt nok i forhold til maksimal 
belægning på udearealer .
"Det er yderst skuffende, at den nye standard for fri-
landsæg har en belægning på udearealerne, der er mere 
end seks gange højere end den tidligere frivillige grænse 
på 1 .500 høner/ha" sagde Tom Godfrey, pressechef for 
Choice .
I november sidste år reviderede Australian Eggs, som 
leverer forskning og markedsføringshjælp til branchen, 
deres kvalitetssikringsstandard, Egg Standards of 
Australia (ESA) ved at tilføje et krav om, at alle del-
tagende ægfarme skal auditeres af tredjepart . ESA 
begrundede ændringen og sagde, at det ville give større 
gennemsigtighed over produktionsmetoderne end hånd-
hævelse alene .

WattAgNet .com / jnl

Senatet i Michigan vedtager lov om hold 
af æglæggende høner
Senatet i Michigan vedtog den 31 . januar lov 0660 (for-
bud mod traditionelle bure) med stemmerne 32 for og 5 
imod . 
Michigan Senator Meekhof fremsatte et ændringsforslag 
til Lov 0660, der lød: "Lovgiverne finder, at for at beskyt-
te velfærd og sikkerhed for Michigan forbrugere fra øget 
risiko for fødevarebårne sygdomme og for at forhindre 
associerede negative økonomiske virkninger på denne 
stat, er det nødvendigt at forbyde salg af skalæg produ-
ceret af en æglæggende høne, der er begrænset på en 
bestemt måde . "
Ken Klippen, National Association of Egg Farmers, kald-
te vedtagelsen af Lov 0660 i Michigan for skuffende, og 
han sagde: "Loven, der for nylig blev vedtaget af Senatet 
i Michigan, vil ikke forbedre fødevaresikkerheden som 
påstået ." 
"Efter at have set høringen, var de eneste kommentarer, 
der var sagt mundtligt, fra dem, der var for loven, selvom 
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jeg anmodede om, at mine kommentarer blev taget med 
i bemærkningerne . Jeg skrev til hver senator og forkla-
rede, hvordan loven ikke ville resultere i mere humane 
betingelser for hønerne, og at den ville øge prisen på 
de æg, der bliver solgt i staten, og kan blive lagt sag 
an mod Michigan fra justitsministrene i andre delstater, 
ligesom der er lagt sag an mod Californien og Massa-
chusetts, der har vedtaget lignende love, som begrænser 
handelen med æg ind i denne stat" forklarede Klippen 
efter at være blevet spurgt om hans tanker om loven .
Omkostningerne for producenter til omlægning til alter-
native systemer vil være ca . 35-45 $ (ca . 210-275 kr .) 
pr . høneplads . Producenterne vil begynde at omlægge 
inden 2025, men æggene, som produceres i de nye 
systemer, vil ikke kunne sælges så nemt . De koster 
mere, og forbrugerne vil fortsætte med at købe de bil-
ligste æg, sagde han . Cal-Maine og Rose Acres har 
meddelt, at det er det, der sker i detailhandelen, og at 
de vil skære ned på deres alternative produktion, indtil 
forbrugerne efterspørger dem .
Klippen forklarede, at forskere fra Penn State har fundet 
ud af, at æg fra små flokke er mere tilbøjelige til at blive 
inficeret med Salmonella Enteritidis end de æg, der sæl-
ges i supermarkeder, og som typisk kommer fra større 
flokke, og at de nye produktionsstandarder i Michigan 
ikke vil forbedre dyrevelfærden, fordi dødeligheden i 
alternative systemer er højere end i konventionelle bure .
Brevet, som Klippen sendte til Senatet i Michigan, forkla-
rede også, at en undersøgelse foretaget af Coalition for 
Sustainable Egg Supply viste, at støvniveauet i alternati-
ve systemer var 8-10 gange højere end i konventionelle 
bursystemer . Hertil kommer, at ansatte, der arbejder i 
alternative systemer, udsættes for højere eksponering 
af støvpartikeler med endotoxin, og at de har reduceret 
lungefunktion ved slutningen af arbejdsdagen .
Den nye lov i Michigan vil føre til et stop for billige æg, 
og kun æg fra alternative systemer, der sælges til en 
højere pris, vil kunne krydse ind i Michigan .
 "Da den lignende lov blev vedtaget i Californien, kom 
stigningen i priserne på æg meget hurtigt . Priserne på 
æg var 90 % højere end resten af USA, siger Klippen .
Rhode Island, der har vedtaget en tilsvarende lov, mær-
ker også presset på priserne efter omlægning til alterna-
tive systemer .

Andre fagfolk fra branchen har også udtrykt bekymring 
for producenterne, der omlægger til alternative systemer . 
Hvis de virksomheder, der har meldt ud, at de kun vil 
købe alternative æg efter en vis dato, holder deres ord, 
vil det betyde, at 223 mio . høner skal være indhuset i 
alternative systemer i 2025 . Det ville koste ægprodu-
centerne 10 mia . $ (ca . 60,7 mia . kr .) at omlægge de 
staldsystemer, der i øjeblikket bruges i USA . "Denne 
ændring er måske ikke rimelig, når det kun er 7 år ude i 
fremtiden" siger Larry Sadler, vicepræsident for dyrevel-
færd i United Egg Producers (UEP) .

WattAgNet .com / jnl

Markedet for fjerkræemballage i Nord-
amerika forventes at vokse indtil 2022 
En nylig markedsundersøgelse udgivet af Technavio 
viser, at markedet for fjerkræemballage i Nordamerika 
forventes at vokse med i gennemsnit tæt på 6 % i de 
næste 5 år . Markedet er kendetegnet af mindre hus-
holdninger og folk med en travl hverdag, der leder efter 
convenience fjerkræprodukter, som dermed øger efter-
spørgslen efter mikrobølge sikre, fleksible emballerings-
muligheder og design med zip lock og små portioner . 
Den offentlige bekymring i forhold til den voksende 
mængde plastaffald fører til udvikling af bæredygtige 
emballageløsninger, som er nedbrydelige, genbrugelige 
eller genanvendelige . Emballageproducenter ser efter 
emballage, som er miljøvenlige og reducerer mængden 
af affald, der genereres . "Fjerkræemballagefilm, der 
bruges til emballering af hele kyllinger, laves nu ved at 
anvende mere modstandsdygtige polymerer, som for-
hindrer sprækker og lækage under transport" siger en 
analytiker hos Technavio . I øjeblikket sidder amerikan-
ske producenter på 71 % af markedet i USA, Mexico 
og Canada, og det stigende forbrug af fjerkræprodukter 
i regionen forventes at øge væksten i markedet i løbet 
af de næste 5 år . Fremskridt i vakuumemballage og 
emballage med modificeret atmosfære vil også føre til 
vækst i markedet, da disse teknologier hjælper med 
længere holdbarhed på fjerkræprodukter, nævnes det i 
rapporten .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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ÆGPRODUKTION I SIBIRIEN 

Af Kees van Dooren i Poultry World

Fjerkræfarmen og virk-
somheden Zarya, nær den 

sibirske by Krasnojarsk, er 100 % 
russisk. Men når det er sagt, så 

stammer alle hønerne og alt landbrugsudstyret på 
farmen fra Vesteuropa. Det britiske fjerkræ maga-
sin Poultry World har besøgt farmen med 1,1 mio. 
æglæggende høner i det barske Sibirien. 

I slutningen af maj måned var fjerkræfarmen tæt på at 
stå tom . Kun omkring 10 % af lageret til 15 mio . æg var 
i brug . Fjerkræfarmens vicedirektør Tatjana Totskaya 
forklarer dog, at salget kører godt trods alt . På lageret 
er en gaffeltruckfører i gang med at køre en palle med 
friskemballerede æg på plads . Men ellers er der meget 
stille på det enorme lager . På lageret er der dusinvis 
af rækker med høje hylder, som står en til at tænke på 
Ikea . 

Fjerkræfarmen Zarya har en lang historie
De startede i 1960 med en produktion på cirka 45 .000 
æg per dag . Farmen ligger i nærheden af Krasnojarsk i 
Sibirien, hvor vintrene er lange og kolde, og det er ikke 
usædvanligt, at temperaturen går helt ned til -40o C, og 
at der er en meter sne . På trods af den kolde vinter, er 

temperaturen om sommeren gennemsnitligt omkring  
20o C, så man fint kan dyrke korn og foderafgrøder .   
Siden århundredeskiftet har Zarya gennemgået en 
kæmpe forandring . 
I 2004 blev selskabet en del af ZAO Nazarovskoe . Det 
var et nødvendigt skridt, for det gik ikke så godt for Zar-
ya grundet dårlig ledelse . På grund af dette udpegede 

den nye ejer en ny direktør . Det blev 
Igor Isaey, og han reorganiserede virk-
somheden og fokuserede på moder-
nisering og øget produktion . Isaevs 
tilgang viste sig at være yderst vellyk-
ket . Så vellykket, at Zarya i dag har en 

besætning på 1,1 mio . æglæggende høner og kan kalde 
sig for den største ægproducent i den asiatiske del af 
Rusland . Virksomheden har både forældredyrsflokke, et 
rugeri og opdræt af hønniker . I dag er Isaey også blevet 
aktionær i Zarya . 

Førstehåndsindtrykket
Kontoret og indgangen er fra den kommunistiske perio-
de . Ved ankomsten til virksomheden ser man en buste 
af Lenin, som var grundlæggeren af Sovjetunionen . Men 
bag ved kontoret er billedet pludselig helt anderledes . 
På mange hektar af dette store område er der stalde 
til ægproduktion . Til venstre er der opdrætshuse med 
plads til 360 .000 hønniker og til højre er der 11 huse til 
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æglæggende høner, som har en samlet kapacitet på 1,1 
mio . Afstamningen er Dekalb White, som er fra det hol-
landske avlsselskab Hendrix Genetics .

Et velholdt område
Medarbejderne på farmen arbejder hårdt for at vedli-
geholde området . Nogle mænd står og trimmer buske, 
mens andre fjerner ukrudt . 

Renoverede fjerkræstalde
Æglæggerstaldene er blevet fuldstændig renoveret med 
gamle sten genbrugt i de nye vægge, og det ser impo-
nerende flot ud . 
I staldene er der opdræt og æglæggende høner i bure, 
og i æglæggerstaldene er der traditionelle burene i seks 
etager . I Rusland er det helt almindeligt, for dyrevelfærd 
er slet ikke på dagsordenen . 
Inventaret og fodersystemet er fra den tyske virksomhed 
Specht . Vicedirektør Totskaya, der også er virksomhe-
dens ernæringsekspert og dyrlæge, fortæller, at høner-
ne ser godt ud og er i god stand . 

Rene fjerkræstalde
Alt i staldene er meget rent og hygiejnisk . En medarbej-
der fejer gulvet og en anden børster ihærdigt støv væk, 
så der er rent i burene og på ægbåndet . En ren fjerkræ-
stald grundlaget for rene, hvide æg . Et transportsystem, 
der forbinder alle 11 huse, transporterer alle æggene til 
et centralt sorterings- og pakkeområde . Transportsyste-
met er overdækket og opvarmet for at sikre, at tempera-
turen forbliver over frysepunktet hele året .

Ingen røde blodmider
Sundhedstilstanden i den sibirske virksomhed er høj . 
Med nogle forbehold fortæller Totskaya, at virksomhe-
den er fri for røde blodmider . Hun banker under bordet, 

men indtil nu er virksomheden gået fri .
Mycoplasma – Mycoplasma synoviae og Mycoplasma 
gallisepticum – kontrolleres forebyggende ved at give 
Tylosin i drikkevandet . 
E .coli giver sjældent problemer, da der i Sibirien er 
meget lidt fjerkræproduktion og ekstremt kolde vintre . 

Vaccinerer mod virussygdomme 
Virksomheden vaccinerer mod følgende virussygdomme:
 – Marek
 – IB
 – Gumboro
 – Newcastle disease 
 – ILT
 – Coryza (I de sidste to år)

Sidstnævnte især som en forebyggende foranstaltning

Produktionen
I 2016 producerede de hvide Dekalb høner i alt 235 mio . 
æg . 
Virksomheden havde omkring 1 mio . æglæggende 
høner . 
Den gennemsnitlige årlige produktion er 343 æg pr . 
høne . 
Hønernes alder varierer, og på grund af dette er der altid 
æg i forskellige vægtklasser . 
Den gennemsnitlige vægt varierer mellem 55 og 58 
gram . 
Æggeblommerne er helt lysegule, hvilket passer til for-
brugernes præferencer i denne del af Rusland . 

Fjerkræfoder
Hønernes foder indeholder ingen tilsætningsstoffer, der 
skal give æggeblommen farve . Foderet indeholder heller 
ikke majs, da majs ikke vokser i denne del af Rusland . 
De æglæggende høner fodres med blandinger af hvede, 

Med dusinvis af rækker med meterhøje hylder minder lageret 

om en Ikea butik .

Her ses Zarya og de nye renoverede fjerkræhuse til æglæg-

gende høner . Som det kan ses på staldene, så er der genbrugt 

gamle sten til bygningen, og resultatet er yderst imponerende .
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byg, solsikker, havre og soja suppleret med en premix . 
Virksomheden fodrer hønerne i fire faser . Hønerne 
begynder med en ægstartblanding, der efterfølges af 
fase 1 og fase 2 foder, og fra den 64 . uge får de fase 
3 foder . Foderet uden tilsætning af farvestoffer og majs 
resulterer i lysegule æggeblommer, som kan ses, når et 
æg sporadisk falder ned af ægbåndet . 
Foderet købes fra ZAO Nazarovskoe Holding . Holding-
selskabet har en foderfabrik med en kapacitet på 280 
tons pr . dag . Fabrikken producerer også foder til hol-
dingselskabets kvæg- og svineproduktion .
Direktør Isaey fortæller, at den samlede pris på foderet 
var 250 € (ca . 1 .860 kr .) pr . ton i slutningen af maj . 

Økonomi og salg af æg
Ligesom mange andre russiske fjerkrævirksomheder 
sælger Zarya selv deres æg . Æggene sælges til super-
markeder og fra deres egne butikker . Virksomheden har 
stort fokus på salg via egne butikker . Denne salgskanal 
er i gang med at blive udvidet . Virksomheden åbner 
butikker helt op til 500 km væk for at sælge deres æg . 
En grossist i nabolandet Mongoliet køber årligt 12 mio . 
æg . Afstanden mellem Zarya og grænsen til Mongoliet 
er 2 .000 km . Transportruten går via Irkutsk, og der er 
ikke noget alternativ . Hvert år anmoder Zarya om et 
veterinærcertifikat til eksport, for eksporten foregår hele 
året,
Ægproduktion er normalt en rentabel forretning for 
virksomheden i Krasnojarsk . Salgsprisen for 10 æg er 
gennemsnitligt 37 russiske rubler (ca . 3,92 kr .) . Ifølge 
Isaey er kostprisen på 10 æg 37 russiske rubler (ca . 
3,71 kr .), når alt er inkluderet . Renteudgifterne er sær-
ligt høje, og renten på et banklån er ca . 16 %, som så 
skal betales tilbage inden for en periode på 5 år . Zarya 
låner penge gennem holdingselskabet . Det skyldes at 
moderselskabet ZAO Nazarovskoe Holding lettere kan 
få finansiering og få bedre vilkår .

Levering af dyr 
Husenes inventar og genetik kommer fra Tyskland og 
Holland . Det tyske firma Specht leverer inventaret . To 
gange årligt modtager Zarya 25 .000 forældredyr (her-
under 3 .500 haner) til produktion af Dekalb White høner . 
Forældredyrene kommer fra det hollandske avlsskab 
Hendrix Genetics . Disse unge høner og haner bliver flø-
jet fra Holland til Krasnojarsk, hvilket tager omkring 20 
timer . Heldigvis ligger fjerkræfarmen lige ved siden af 
lufthavnen . Når flyet lander, bliver dyrene hurtigt trans-
porteret til deres destination . En gang imellem bruges 
der også et charterfly til at transportere forældredyrene til 
Sibirien . Denne transportform er meget hurtigere .  

Vestlig teknik
Sorterings- og pakkemaskinen fra Moba, som virk-
somheden købte i 2013, er ret imponerende . Maskinen 
har en kapacitet på 180 .000 æg i timen . Otte kvinder 
arbejder med maskinen, og to af dem sørger for at fylde 
magasinerne med tomme æggebakker . De øvrige seks 
kvinder stabler de fulde bakker i kasser . Hele personalet 
bærer gult/grønt tøj, som repræsenterer firmaets farver . 
Medarbejderne i pakkeriet har også en solskærmskasket 
på . Det giver god mening for Zarya er det russiske ord til 
solopgang .
Efter frokostpausen kommer medarbejderne i pakkeriet 
tilbage til deres arbejde, og der er ikke meget tid til en 
lille hyggelig sludder . Strømmen af æg virker nærmest 
uendelig . Men sådan ser medarbejderne dog ikke på 
det . De fortsætter bare med at gøre deres arbejde med 
en viden om, at slutningen på arbejdsdagen er i sigte . 
De har gjort det her i lang tid, og det afspejles især af 
den lethed, som de håndterer bakkerne med æg på, og 
hvordan de placerer dem i kasserne . Det sker så hurtigt, 
men i et godt flow, hvilket gør, at det kommer til at se ud 
som om, det kræver en meget lille indsats . Medarbejder-
ne sætter til sidst et lille frimærke med firmaets navn og 

Inventaret er fra den tyske virksomhed Specht . Afstamningen 

er fra Hendrix Genetics . To gange om året modtager Zarya 

25 .000 forældredyr (herunder 3 .500 haner) til produktion af 

Dekalb White .

Sorterings- og pakkemaskinen, som virksomheden købte af 

Moba i 2013, er ret imponerende . Maskinen har en kapacitet 

på 180 .000 æg i timen . Otte kvinder arbejder med maskinen .
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produktionsdato på . Det 
er al den information, det 
russiske marked kræver . 
En uendelig bølge af æg 
fortsætter med at impo-
nere . Store bælter trans-
porterer dem fra de 11 
hønsehuse til pakkeriet .

Ventilation og varme 
til sommer og vinter
Husene og inventaret er 
af den sædvanlige slags 
og er automatiseret, hvor 
det er muligt . Ventilati-
onen er en kombination 
af indsugningsventiler 
med tunnelventilation . To 
rækker af ventiler er pla-
ceret i husets vægge . Om sommeren kommer der frisk 
luft ind gennem ventilerne og kanaler i gulvet . Udsug-
ningen er anbragt i rygningen, og om vinteren forbliver 
ventilerne lukket . Et kulfyret kraftværk ligger ved siden 
af virksomheden ., og det leverer varmt vand til at holde 
temperaturen i staldene stabil . Som nævnt før, så falder 
temperaturen til under -40o C i de lange sibiriske vintre . 
Opvarmning er derfor en nødvendighed . Klimaanlægget 
er indstillet til at holde temperaturen over 16o C . Dette er 
den minimale temperatur, der kræves i hønsehusene .

Afslutning
De æglæggende høner slagtes på Zarya’s eget slagteri, 
som også er en del af Nazarovskoe Holding . Zarya står 

også for salget af kødet, 
ligesom for salget af 
æggene . 
Bortset fra indkøbet af 
bedsteforældredyr er 
kæden helt lukket . 
Det tørrede hønse-
møg spredes på virk-
somheden marker . 
Nazarovskoe Holding 
har 75 .000 hektar . 
Zarya har investeret i 
renovering, udvidelse 
og automatisering siden 
ansættelsen af   direktør 
Isaev, men virksomhe-
den er endnu ikke fær-
dig, forklarer han . 
Efterspørgslen på æg er 

højere end det, som virksomheden kan producere . Derfor 
udvider virksomheden løbende . Deres ultimative mål er, 
at opnå en besætning på 1,6 mio . høner med en daglig 
produktion af 1,3 mio . æg . Det 11 . hus til æglæggende 
høner blev allerede færdigt i slutningen af   maj . Men det 
er ikke alt, for den gamle kontorbygning, der stammer 
fra sovjetperioden, vil blive omdannet til et rugeri . Det 
planlægges at skulle ske i år . Endelig vil der også blive 
bygget et nyt slagteri til udsætterhønerne . 
Investeringerne er lavet med egne midler, for staten yder 
kun støtte til indkøb af forældredyrsflokkene . Dette giver 
omkring 0,5 mio . rubler (ca . 53 .000 kr .) om året .

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Fakta om Zarya og ZAO Nazarovskoe Holding
 – Zarya’s adm . direktør og medejer er Igor Isaev 

(41)
 – Zarya’s ligger i Krasnojarsk, godt 4 .000 km øst 

for Moskva
 – Zarya er en del af ZAO Nazarovskoe Holding, 

som har flere driftsselskaber til produktion af 
korn, kød og mejeriprodukter og produktion af 
dyrefoder samt mel til konsum

 – ZAO Nazarovskoe Holding ejer 75 .000 hekt-
ar jord og har en besætning på 100 .000 søer, 
20 .500 kødkvæg og 4 .500 malkekøer . 

 – Fodervirksomheden har en kapacitet på 280 tons 
pr . dag . 

 – Virksomhedens produktion af mel fra brødhvede 
har en kapacitet på 300 tons pr . dag

Tadsjikistan forbyder import af  
ikke-halal kød
Kun akkrediterede udenlandske leverandører får lov til at 
levere deres kødprodukter til det tadsjikiske marked . De 
veterinære myndigheder i Tadsjikistan har indført et for-
bud mod import af ikke-halal (Haram) -kød til det lokale 
marked, rapporterer tadsjikiske medier . Forbuddet trådte 
i kraft den 29 . januar og kræver en ny form for certifice-
ring af udenlandske leverandører for, at de får lov til at 
levere kødprodukter til de tadsjikiske forbrugere .
Kun akkrediterede udenlandske leverandører vil kunne 

eksportere kødprodukter til Tadsjikistan . Før de udsteder 
en sådan akkreditering, vil tadsjikiske eksperter person-
ligt besøge faciliteterne i udlandet og kontrollere produk-
ternes kvalitet og sikkerhed, informerer Azer News .
Produkterne skal også have Halal-mærket . I øjeblikket 
importerede Tadsjikistan de fleste kødprodukterne fra 
Indien og Rusland, mens producenter fra Tyrkiet og 
Kasakhstan har en lille markedsandel .

euromeatnews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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KYLLINGER GIVER DE KENYANSKE LANDMÆND 
NYT HÅB

Af Tony McDougal, Poultry World

Den globale velgørende 
landbrugsorganisation 

Farm Africa gør en forskel for ken-
yanske farmeres liv, når regnen 
fejler.

For to tredjedele 
af befolkningen i 

Kenya, der er afhængige af den mad, de dyrker, og de 
dyr, de holder, har den igangværende tørke resulteret i 
mange, der kæmper for at producere nok til at brødføde 
deres familier .
I de seneste år har Kitui 
County, som er en del af 
Kenyas tørre og halvtørre 
områder i den sydøstlige 
del af landet, lidt under 
betydelige klimaæn-
dringer, der har alvorlig 
indflydelse på både land-
brugsproduktionen og 
forsyningssikkerheden .
Sabina, der er en 43-årig 
mor, er blot en af tusind 
bønder i Kitui, som Farm 
Africa har arbejdet med 
for at opbygge deres 
langsigtede finansielle 
robusthed overfor tørke-
virkningerne .
Dette omfatter diversi-
ficering af hendes ind-

komst, dyrkning af tørketolerante afgrøder ved hjælp af 
frø af høj kvalitet og brug af vandbesparende teknikker .

Mangel på regn, Farm Africa gør en forskel
Sabina siger, at livet havde været hårdt på grund af gen-
tagende misvækst på grund af manglende regn, hvilket 
betød, at det eneste alternativ var at sælge husdyr for at 
købe mad til at brødføde børnene .
Men Farm Africa, sagde hun, havde gjort en forskel: 
”Jeg opdagede Farm Africa gennem en af   mine slægt-
ninge og besluttede at oprette en bondegruppe, så vi 
kunne modtage træning for at hjælpe os med at forbed-
re vores situation . Vi har nu 21 medlemmer, og alle er 

kvinder .”
”Farm Africa har lært 
os meget, og jeg ser nu 
fjerkræproduktion i et 
andet lys . Jeg forstår, at 
ved at skifte mellem at 
dyrke afgrøder og holde 
husdyr kan jeg reducere 
risikoen, fordi jeg ikke 
er afhængig af en god 
høst som min eneste ind-
tægtskilde .”
”Jeg har lært at køre tin-
gene som en forretning 
og om praktiske spørgs-
mål såsom hvilket foder, 
jeg skal at bruge . Kyllin-
ger har en kort produk-
tionscyklus, hvilket bety-
der, at du ikke behøver 
at vente for længe for at 

Sabrina med sine daggamle kyllinger . Foto: Farm Africa / Tara Carey .
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opnå en indtægt, fordi en kylling i løbet af tre måneder 
vil være vokset stor nok til at sælge .”
”Kyllinger er også lette at passe, for når du har givet dem 
foder, kan du forlade dem i deres hus, mens du tager dig 
af andre ting . Jeg har holdt fjerkræ i to sæsoner . Nogle 
af æggene er nu klækket, så jeg har 38 kyllinger, og jeg 
har taget fire høner fra, så de kan lægge flere æg . Jeg 
planlægger at opdrætte kyllingerne til slagtning for at 
sælge dem, og i mellemtiden vil jeg producere flere kyl-
linger for at holde produktionen i gang .”
”Ud over at sælge nogle af æggene har jeg også kunnet 
bruge dem i husholdningen . Før havde jeg ikke råd til at 
købe æg, men nu er de en del af vores kost og bidrager 
til min families sundhed .”

Bliv en bedre farmer
”Farm Africa har været i stand til at redde vores bonde-
gruppe ved at vise os, hvordan man bedre driver land-

brug, og de har hjulpet os med træning . 
Nu ved vi, at fjerkræproduktion er en 
god måde at tjene penge på - kyllinger 
er lig med rigdom” tilføjer hun .
Et selskab, der støttede Farm Africa op 
til jul i 2017, var amerikanske Kynetec, 

der leverer data, analyser og baggrundsviden til fjer-
kræ- og dyresundhedsindustrien . Firmaet har doneret 
penge til Farm Africa’s ’Growing Futures’-projekt, som 
giver unge mennesker i Kenyas Trans Nzoia County 
færdigheder og viden til succesfuld etablering af land-
brugsbedrifter .
Stephen Hearn, adm . direktør i Kynetec, sagde, at sel-
skabet var ydmyg over at kunne gøre en forskel: ”Med 
sponsoratet af Farm Africa og Growing Futures støtter vi 
et fællesskab, miljøet og den livsnødvendige landbrugs-
produktion .”

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

IEC: Globale standarder for dyresundhed 
og velfærd er afgørende
De globale standarder for dyresundhed og velfærd, som 
er ved at blive aftalt i OIE, er afgørende for den voksen-
de handel med landbrugsprodukter .
Det var nøgleordene i en tale, som Ben Dellaert, præ-
sident for International Egg Commission (IEC), holdtl på 
Global Forum for Food and Agriculture i Berlin under 
Grüne Woche ., 
Ben Delleart sagde, at global handel bidrog med 40 % 
af den globale værdi af landbrugsproduktionen . På den 
måde tilføjede han, støtter det levebrødet og forsynings-
sikkerheden for næsten 1,3 mia . mennesker .
På den anden side vurderer eksperter, at op til 20 % 
af produktionstabene over hele kloden hvert år skyldes 
dyresygdomme, og handel med levende dyr eller rugeæg 
kan være en alvorlig risiko for dyresundheden .
I paneldiskussionen, "Dyresundhed og velfærd: To hjør-
nesten til fremtiden for globalt diversificeret husdyrpro-
duktion" var der indlægholdere fra WTO, FAO, EU-Kom-
missionen og en NGO .
Monique Eloit, generaldirektør i OIE, sagde, at det var 
umuligt at diskutere fødevarer og landbrug uden at over-
veje husdyrsektoren og betydningen af dyresundhed og 
velfærd: "Det handler ikke kun om at undgå sygdomme, 
men det har også en stor betydning for muligheden for 
at nå flere af målene for en bæredygtig udvikling ."

Vytenis Andriukaitis, EU's sundhedskommissær, sag-
de, at verden var i en ekstremt udfordrende periode for 
dyresundhed og velfærd: "Udviklingen af internationale 
standarder og deres korrekte implementering er en 
sådan udfordring . I nogle tilfælde er løsningerne kla-
re - for eksempel vil udviklingen af teknisk viden blandt 
embedsmænd og virksomheder om dyrevelfærd hjælpe 
virksomheder med at tilpasse OIE-standarderne til deres 
lokale forhold ."
Blandt konklusioner var, at det var nødvendigt at:
• fremme overholdelse af internationale standarder 

for dyresundhed og velfærd, til handelsformål og til 
udformning af nationale strategier

• sikre den bedst mulige gennemsigtighed af epidemio-
logiske oplysninger om udbrud af dyresygdomme ved 
at sende sådanne oplysninger til OIE’s World Animal 
Health Information System

• bidrage til en korrekt gennemførelse af globale 
strategier til bekæmpelse af dyresygdomme under 
hensyntagen til behovet for forsigtig anvendelse af 
veterinære lægemidler, især antibiotika .

IEC er repræsenteret i arbejdsgruppen for OIE's Global 
Hen Housing Standards, som sandsynligvis træder i 
kraft 2019/2020 .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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DEN GLOBALE FODERPRODUKTION I 2017

Resultaterne af den syvende årlige Alltech 
Global Feed Survey viser, at der i 2017 for 
andet år i træk på globalt plan blev produce-
ret mere end 1 mia. tons foder. Det anslås, 
at der blev produceret 1,068 mia. tons foder 
i 2017.

Alltech årlige undersøgelse har 
fået sine data for 2017 fra mere 
end 30 .000 foderfabrikker i 144 
lande, hvilket gør dette års analy-
se til virksomhedens mest robuste 
til dato, og i år indgår der for første 

gang data fra Cambodia, Laos, Fiji og Samoa .
Ifølge Aidan Connolly, Alltech’s direktør for inno-
vation og forfatter til den årlige undersøgelse, peger 
på følgende 7 hovedkonklusioner 

1. Kina - tager et lille skridt tilbage
Siden Alltechs første undersøgelse i 2011 er Kina 
blevet identificeret som den klart største indenfor 
global foderproduktion . I år blev der set et lille fald i 
den samlede foderproduktion i Kina, men faldet var 
på mindre end 0,4 % i forhold til 2016 . For et land 
med en voksende befolkning kan en sådan nedgang i 
foderproduktionen få nogle til at løfte øjenbrynene . For 
hvad betyder det?
Kinas mælke- og oksekødsproduktion faldt beg-
ge med 17 % . Kinas mælkesektor kæmper, mens 
mælkeproducenterne forsøger at afbalancere dyre råva-
rer med dårlige afregninger fra mejerierne . Oksekøds-
sektorens tilbagegang indikerer forskydninger af   den 
lokale produktion på grund af både billigere import og 
importeret kød af højere kvalitet .
Kinas æg- og slagtekyllingesektorer oplevede også små 
fald på henholdsvis 11 % og 5 % i foderproduktionen . 
Mens fjerkræbranchen som helhed ser forbedret produk-
tivitet på grund af øget industrialisering, har ægbranchen 
oplevet en relativt hurtig konsolidering på verdens største 
ægmarked . Forbruget af kommercielle ’hvide’ slagte-
kyllinger er stagneret, og priserne har været dårlige . En 
sektor i Kina, der er kommet tilbage, er produktionen af 
svinefoder, der steg med 11 % i det forløbne år, da Kinas 
rationalisering med større og mere professionelle farme 
giver en mere omkostningseffektiv svinekødsproduktion .
 
2. Rusland springer opad
Undersøgelsen viste store stigninger i Ruslands samlede 
foderproduktion, fordi landet i stigende grad bliver selv-

forsynende og mindre afhængig af importeret kød, mælk 
og æg . Dette fokus på fødevareuafhængighed har fået 
Rusland til at hoppe fra nummer 7 til nummer 4 på listen 
over de største foderproducenter, hvilket skubber Indien, 
Mexico og Spanien hver en position ned på trods af stig-
ninger i foderproduktionen i disse lande i 2017 .
Alle husdyrarter oplevede en stigning i foderproduktionen 
i Rusland, med undtagelse af de mindre fjerkræarter . 
Den primære rapporterede vækst var for svine-, mælke- 
og oksekødfoder . Specielt produktionen af svinefoder 
var højere, da mere præcis dataindsamling tillod bedre 
skøn . Til en vis grad afspejler foderproduktionen til mæl-
ke- og oksekødssektorerne mere præcise beregninger, 
men også vanskeligheder med import, især vedrørende 
oksekødsbranchen . Foderproduktionen til æg- og slag-
tekyllingesektorerne steg også, med henholdsvis 12 % 
og 3 % .

3. Indien fortsætter væksten
Som Kina har Indien været landet, man skulle holde øje 
med . Landets anslåede foderproduktion voksede i 2017 
med 9 %, og denne vækst forventes at fortsætte med 
landets kraftigt voksende befolkning . ›››
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Figur 1: Den globale foderproduktion fordel på husdyrarter (mio . tons) .

Figur 2: Den danske foderproduktion fordel på husdyrarter (mio . tons) . ›››
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I modsætning til Kina spiller kulturelle og religiøse til-
hørsforhold imidlertid en større rolle, og det hæmmer 
produktionen af svinekød og især oksekød . Væksten i 
Indiens fødevareproduktion vil primært være til støtte for 
mælke-, æg- og slagtekyllingefarmere . Indiens produkti-
on af foder til mælke- og ægproduktionen steg med 5 % 
i 2017, og produktionen af slagtekyllingefoder steg med 
12 % .
På trods af en lille nedgang i den samlede globale pro-
duktion af fisk og skaldyr, og især i Asien- og Stillehavs-
regionen, var Indien et af de få lande, hvor foderproduk-
tionen til akvakultur voksede med 8 % . I dag producerer 
Indien rejer, karper og maller til både det hjemlige mar-
ked og til eksport .

4. Afrika – det går stadigt stærkt
Næsten hvert år i Alltech Feed Survey har Afrika været 
et af de hurtigst voksende fodermarkeder . Selv om 2017 
ikke fortsatte denne tendens som et regionalt gennem-
snit, har Afrikas vækstrate de seneste fem år været 

på næsten 30 %, hvilket pænt overstiger det globale 
gennemsnit beregnet til 13,1 % . Den afrikanske svine-
foderproduktion steg over 6 % . Produktionen af   foder til 
mælke-, æg- og slagtekyllingeproduktionerne viste også 
stigninger i år . Faktisk var Afrika den hurtigst voksende 
region for produktion af foder til mælke- og slagtekyllin-
geproduktionerne . De nedadgående tendenser i produk-
tionen af foder blev set indenfor oksekød og akvakultur .
Mindre lande som Botswana, Uganda og Mozambique 
førte an i væksten, men undersøgelsen viste god vækst 
i foderproduktionen til svine, mælke-, æg- og slagte-
kyllingeproduktionerne i større lande som Algeriet (med 
den tydelige undtagelse fra svin) . Faldet i produktionen 
af foder til oksekødsproduktionen sås tydeligt i lande 
som Zambia og Marokko . Mens mange afrikanske lande 
viste en lille stigning i foderproduktionen til akvakultur, 
var regionen som helhed primært faldende på grund af 
lavere rapporteret foderproduktion i Egypten, som inden-
for akvakultur nu er blevet overhalet af Nigeria .
I gennemsnit har regionen de dyreste foderomkostninger 
til svine-, æg- og slagtekyllingeproduktionerne .

5. Akuakultur træder vande
Væksten i foderproduktionen til akvakultur var forholds-
vis flad, men dette tal kan bedrage . En voksende global 
befolkning, øget ønske om at spise fisk på grund af 
rapporterede sundhedsmæssige fordele og behovet for 
at producere opdrættet fisk mere bæredygtigt og økono-
misk burde have ført til stærk vækst, men foderproduk-
tionen i Asien vejer uforholdsmæssigt meget og udgør 
næsten 70 % af den globale foderproduktion til akvakul-
tur . Udviklingen i foderproduktion til akvakultur i Afrika 
og Nordamerika var forholdsvis flad, mens man oplevede 
en stærk vækst i Europa, Latinamerika og Mellemøsten . 
Faldet i Asien-Stillehavsregionen stammer primært fra 

Figur 4: De 7 største foderproducenter i verden .

Figur 3: Udviklingen i foderproduktionen fra 2012 til 2017 i de 

forskellige regioner .

Figur 5: De 7 største landes andel af den totale foderprodukti-

on indenfor de forskellige husdyrarter .
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Kina, hvor produktionen af   akvakultur faldt 5 %, hvilket 
er betydningsfuld for et land, der er førende inden for 
akvakulturproduktion, og producerer så meget som fem 
gange mere end den næststørste producent . 
Vietnam rapporterede også et fald på ca . 9 % . Indo-
nesien faldt 17 %, ligesom Taiwan og Japan faldt med 
henholdsvis 9 % og 3 % .
Disse tendenser har været i gang i flere år og afspejler 
sygdomsudbrud, især i rejer, og en voksende konsoli-
dering af branchen i færre men større og mere sofisti-
kerede virksomheder . Flere mindre markeder voksede 
betydeligt, herunder Brasilien, Chile og Peru, samt Mel-
lemøsten, ført an af Iran . Afrika kunne også have vokset, 
men regionens førende land, Egypten, oplevede et fald i 
produktionen .

6. Heste løb foran
Foderproduktion til hestebranchen har haft en sund 
vækst i det sidste år, hvor alle regioner rapporterer om 

vækst . Nordamerika og Afrika rapporterede den mindste 
stigning på henholdsvis 1 % og 2 %, men regioner som 
Latinamerika og Asien-Stillehavsregionen viste begge en 
sund vækst på henholdsvis 108 .000 tons og 160 .000 
tons . Generelt er dette resultatet af stigende vækst i 
mange lande i begge disse regioner, herunder Peru, 
Brasilien og Mexico i Latinamerika og Sydkorea, Kina og 
Australien i Asien-Stillehavsområdet .
Mellemøsten rapporterede en vækst på 22 % eller 
omkring 25 .000 tons . Meget af væksten stammer fra 
De Forenede Arabiske Emirater og Saudi Arabien . Den-
ne region er vanskelig at få information fra, og heste-
branchen er ikke anderledes; Denne vækst kan være 
et resultat af bedre information samt en mere tydelig 
forståelse af branchen . Europa oplevede den største 
stigning både i procent (24 %) og tonnage (396 .000) . 
Flere lande bidrog til dette, bl .a . Holland, Irland, Frankrig 
og Rusland .
 ›››

Figur 6: Væksten i foderproduktionen til henholdsvis æglæggere og slagtekyllinger i de enkelte regioner .

Figur 7: Fordelingen af den globale foderproduktion i 2017 .
Figur 8: Fordelingen af den globale foderproduktion til fjerkræ 

i 2017 .
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Figur 10: Regionale prisforskelle på slutfoder til svin, æglæggere og slagtekyllinger i 2017 .

7. Foderomkostninger afspejler fødevare-
omkostninger
Der var ingen generel tendens for foderbranchens 
omkostninger i år . De er lige så variable, som enhver 
anden industrisektor har været i de sidste tolv måneder .
For svinefoder er omkostningerne ca . 2 % højere glo-
balt, og slutfoderet koster i gennemsnit omkring 363 $ 
(ca . 2 .180 kr .) pr tons . Produktionen af svinefoder steg 
omkring 5,54 % og indikerer god vækst for denne sek-
tor .
Der var kun en lille vækst i produktionen af æglægger-
foder (mindre end 1%), og priserne på æglæggerfoder 
faldt mindre end 2 % til omkring 363 $ (ca . 2 .180 kr .) pr 
tons . 
Priserne på slutfoder til slagtekyllinger faldt på globalt 
plan med 14 % til 418 $ (ca . 2 .510 kr .) pr tons, mens 
produktionen af slagtekyllingefoder steg med knapt 3 % .
Regionalt har flere lande i Asien-Stillehavsregionen haft 
højere priser på foder, herunder Japan, Taiwan og Indo-
nesien . Nogle lande i Afrika har også haft rekordhøje 
foderpriser, især Cameroun og Nigeria .

Generelt er foderomkostningerne lave, og det forventes 
de også at være i den overskuelige fremtid . Det skyldes, 
at landmænd er blevet bedre til at bekæmpe sygdomme 
og tørke i planteproduktionen . Korn, soja og hvede kan 
alle produceres til lave omkostninger, og høstudbytterne 
er pæne . Dette lavere prisniveau afspejles i vores egne 
fødevareomkostninger, som også er historisk lave .

Hvor er væksten?
Væksten i foderproduktionen i 2017 lå på 2,57 % i for-
hold til 2016 . Foderbranchen har i de sidste fem år haft 
en samlet vækst på 13 %, hvilket betyder en gennem-
snitlig vækst på 2,49 % om året . Denne betydelige og 
sunde vækst er blevet støttet af et højere forbrug af kød, 
mælk og æg, hvilket afspejles i den øgede foderproduk-
tion til svin og slagtekyllinger samt malkekøer . Væksten 
i efterspørgslen på foder til slagtekyllinger steg med 3 
% og for æglæggere med mindre end 1 % på baggrund 
af en gennemsnitlig vækst på 2 % i æg- og kødforbrug, 
men også en historisk forbedring på 1 % i foderforbru-
get, primært på grund af genetiske forbedringer .

Figur 9: Den gennemsnitlige samt de højeste og laveste priser på slutfoder til svin, æglæggere og slagtekyllinger i 2017 .
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Kina, der er verdens største marked for svinekød, hav-
de igen en stigning i produktionen af svinefoder, og 
i Rusland, hvor regeringens politik favoriserer intern 
produktion og importsubstituering, steg produktionen 
af svinefoder også . Mange mindre lande, især dem i 
Afrika, som Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda og 
Namibia, havde også markante stigninger i produktionen 
af svinefoder .
Mælkesektoren var en af   de få sektorer, der havde 
vækst i alle regioner . I Europa, der er en global leder 
inden for mælkeproduktion, har reformen af   den fæl-
les landbrugspolitik haft en tumultagtig indflydelse på 
mælkeproduktionen, men foderproduktionen i regionen 
voksede i gennemsnit med ca . 2 % . Hvis man ser på 
den procentvise vækst lå Afrika i toppen med en stigning 
i foderproduktionen til malkekøer på 10 % . Indsamling af 
information fra Afrika er fortsat sværere end i andre regi-
oner, men undersøgelsen viste, at lande som Sydafrika, 
Marokko og Zimbabwe i 2017 øgede deres foderpro-
duktion til malkekøer betydeligt .
Foderproduktion til slagtekyllinger er den anden af de 
primære produktioner, der oplevede øget foderproduk-
tion i alle regioner, med den største vækst i Afrika (10 
%) og Europa (7 %) . Egypten, Uganda, Mozambique og 
Marokko øgede tilsammen produktionen af foder med 
1,3 mio . tons . 
Rumænien, Rusland og Ukraine rapporterede alle om 
øget produktion og bidrager til Europas samlede produk-
tion .
Produktionen af foder til kæledyr og heste har haft et 
godt år, uden regionale fald indenfor begge dyregrupper . 
Væksten i produktionen af foder til kæledyr og i nogen 
grad til heste er normalt korreleret med udvidelsen af   
middelklassen og urbaniseringen . Især foder til kæle-
dyr er påvirket af både indkomsten pr . indbygger og 
en ændring i foderet efterhånden som flere husstande 
går fra at fodre kæledyrene med levninger fra bordet til 
indkøbt fuldfoder . I flere regioner stiger produktionen 
af foder til kæledyr voldsomt . I Europa og Latinamerika 

er stigningen i produktionen mindre, men produktionen 
af foder til kæledyr steg ikke desto mindre med hen-
holdsvis 17 % og 15 % . I Rusland, Tjekkiet, Rumænien, 
Polen og Ungarn tilsammen steg produktionen af foder 
til kæledyr med over 580 .000 tons . I Latinamerika steg 
produktionen af foder til kæledyr med 715 .000 tons, og 
stigning lå næsten udelukkende i Uruguay, Ecuador, El 
Salvador, Chile og Argentina . I Asien-Stillehavsregionen 
steg foderproduktionen til kæledyr med 13 %, og stig-
ningen lå især i Kina, Thailand og Taiwan .
Læsere af tidligere undersøgelser vil bemærke, at 
antallet af foderfabrikker er steget med omkring 5 % i 
forhold til 2016 . Det skyldes, at nogle af de mindre pri-
vate foderfabrikker, især i europæiske lande som Irland, 
Ukraine og Tjekkiet, nu er medtaget, fordi de har vokset 
sig større og nu bidrager væsentligt til produktionen af 
dyrefoder .
Et område med en vis stagnation er foderproduktion til 
oksekød ., der er faldet med ca . 1 %, og i både Latin-
amerika, Afrika og Europa falder foderproduktionen . 
Denne globale nedadgående tendens er generelt blevet 
følt af industrien i nogen tid, da flere forbrugere vender 
sig til det ’hvide’ kød som kylling, gris og fisk .

Hvilken region vokser hurtigst?
Europa og Asien-Stillehavsregionen var de to regioner, 
hvor foderproduktionen voksede mest, hver med 3 % i 
forhold til 2016 . Denne vækst skyldes primært stignin-
ger i foderproduktion til svin og slagtekyllinger i Europa 
og produktion af foder til svin og kæledyr i Asien-Stille-
havsområdet . 
Rusland har især øget sin produktion af svinefoder, her-
under mere privat produktion end tidligere . Mens den 
russiske slagtekyllingsproduktion også steg med 3 %, 
rapporterede Ukraine, Rumænien, Storbritannien og 
Belgien også om større foderproduktion, hvilket resulte-
rede i en stærk vækst i Europa .

Alltech .com / jnl
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Indisk fjerkræproduktion og globale 
superbugs
Intensiv fjerkræproduktion og den udbredte anvendelse 
af antibiotika i Indien er kommet under fornyet kritik i 
starten af februar efter offentliggørelsen af en rapport 
fra Bureau of Investigative Journalism (BIJ) .
Undersøgelsen viste tegn på udbredt anvendelse af 
antibiotikaet colistin, som er beskrevet af WHO som 
"kritisk vigtig for humanmedicinen" . WHO har sagt, at 
brugen af colistin bør begrænses til dyr og forbydes som 
vækstfremmer .
Dog fandt rapporten, at tusindvis af tons veterinær 
colistin var sendt til en række lande, herunder Vietnam, 
Sydkorea, Rusland og Indien i 2016, og 5 veterinære 
lægemiddelvirksomheder i Indien reklamere åbent om, 
at deres produkter indeholder colistin som vækstfrem-
mer .
Rapporten fremhævede det indiske selskab Venky's, 
som også er en stor fjerkræproducent, og som direk-
te og indirekte leverer kød til fastfoodkæder i Indien, 
såsom KFC, McDonalds, Pizza Hutt og Dominos .
Rapporten hævder, at Venky sælger colistin til farmere i 
Indien som vækstfremmer med instruktioner, der siger, 
at produktet "forbedrer tilvæksten", og at 50 gram bør 
tilsættes til hvert ton kyllingefoder . BIJ købte 200 g 
Colis V - et Venky Colistin-produkt - over disken i grov-
varehandel i Bangalore uden recept .
I Europa er colistin kun tilgængelig for landmænd, hvis 
det er ordineret af en dyrlæge til behandling af syge dyr . 
Venky’s bryder ikke loven ved at sælge colistin i Indien 
og siger, at de vil overholde fremtidige ændringer af 
loven: "Vores antibiotikaprodukter er til terapeutisk brug 
- selv om nogle af disse, i milde doser, kan anvendes på 
forebyggende, hvilket igen kan fungere som vækstfrem-
mere .”
"Vi opfordrer ikke til misbrug af antibiotika" tilføjede de .
Timothy Walsh, en global ekspert i antibiotikaresistens, 
kaldte BIJ’s resultater og tilgængeligheden af colistin for 
"dybt bekymrende ."
Walsh, der er professor i medicinsk mikrobiologi ved 
Cardiff University, opdagede et colistin-resistent gen 
hos kinesiske grise i 2015 . Genet, mcr-1, kunne over-
føres indenfor og mellem bakteriearter . Det betød, at 
mikrober ikke behøvede at udvikle resistensen selv . De 

kunne blive resistente bare ved at erhverve mcr-1 genet .
"Colistin er den sidste forsvarslinje . Det er det eneste 
lægemiddel, vi har tilbage til behandling af kritisk syge 
patienter med en carbapenem-resistent infektion . At 
give det til kyllinger som foder er skørt .”
"Colistin-resistente bakterier spredes på kyllingefar-
mene, i luften omkring dem, via forurener kød, til de 
ansatte og gennem deres fæces vil fluer sprede det over 
store afstande" advarede han

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

USDA vil ikke tillade hurtigere  
hastigheder på båndene på  
fjerkræslagterierne
USDA har afvist en anmodning fra National Chicken 
Council (NCC), der ville have tilladt hurtigere hastighe-
der på båndene hos fjerkræslagterierne .
USDA FSIS offentliggjorde i 2014 nye regler gennem 
det nye fjerkræinspektionssystem (NPIS), hvilket redu-
cerede mængden af fugle, der kunne slagtes pr . minut 
til 140 (8 .400 kyllinger i timen) . NCC anmodede om at 
gennemføre et system for at tillade slagterier, der del-
tager i NPIS'en, til at operere uden de hastighedskrav, 
som NPIS pålægger . NCC sagde, at stigende hastighe-
der på båndene ville give USA en konkurrencemæssig 
fordel over lande, der ikke har et "vilkårlig" hastigheds-
krav .
I et brev dateret den 29 . januar fra USDA’s fungerende 
viceminister Carmen Rottenberg til 
Michael Brown, præsident for NCC, skriver USDA, at 
det har besluttet at sige nej til forslaget . I brevet står 
der, at NCC "ikke har vedlagt data, der viser, at inspek-
tørerne kan foretage en effektiv slagtekropskontrol ved 
båndhastigheder, der er hurtigere end de tilladte ."
"Da FSIS allerede har vedtaget procedurer for virksom-
heder, der ønsker dispensation fra de lovgivningsmæs-
sige krav, har vi konstateret, at det ikke er nødvendigt at 
etablere et særskilt system for at give afkald på hastig-
hedskravet til virksomheder, der slagter små kyllinger, 
og som opererer under NPIS ."
"Vi har modtaget over 100 .000 kommentarer til forsla-
get og har til hensigt at reagere på de spørgsmål, der 
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rejses i kommentarerne i et særskilt dokument, som 
også vil blive stillet til rådighed for offentligheden . Vi vil 
også offentliggøre dette brev ."
Af de mere end 100 .000 kommentarer som USDA 
modtog til forslaget, var de fleste negative .
NCC’s forslag anmodede om, at de udvalgte virksom-
heder skulle have tilladelse til at operere med en hvilken 
som helst båndhastighed, så længe de kan opretholde 
den nødvendige proceskontrol, idet disse virksomheder 
udvikler en proces til overvågning og vedligeholdelse af 
proceskontrollen med den valgte hastighed og laver kor-
rigerende foranstaltninger ved eventuelle problemer .
Brown sagde, at han håber, at nogle af de virksomhe-
der, der opererer under NPIS, snart vil kunne anmode 
om øgede båndhastigheder "hvis de har dokumentation 
for proceskontrollen ." Derefter vil hastighedskravet være 
175 fugle pr . minut (10 .500 kyllinger i timen) .
USDA sagde, at det ville stille de tilgængelige kriterier til 
rådighed for slagtekyllingeslagterier, der har været i drift 
under NPIS i mere end et år, og at de "forventer at give 
et begrænset antal yderligere dispensationer" til at hæve 
hastigheder til op til 175 fugle pr . minut
"Mens vi er skuffede over forkastelsen af forslaget, 
opfordrer NCC til, at der i den nærmeste fremtid findes 
en løsning for de virksomheder, der opererer under 
NPIS, så de kan anmode USDA om øgede båndhastig-
heder, hvis de har dokumentation for proceskontrollen, 
sagde Brown i en erklæring . "Det var den oprindelige 
hensigt med forslaget, og vi glæder os til at samarbejde 
med USDA og vores medlemmer om de kriterier, der 
skal opfyldes for at ansøge om en sådan dispensation ."
Medlem af Repræsentanternes Hus Doug Collins, 
R-Georgia, havde skrevet til den amerikanske land-
brugsminister Sonny Perdue og opfordret ham til at 
overveje at gennemføre forslaget, der ville øge båndha-
stighederne hos amerikanske fjerkræslagterier, mens en 
gruppe af demokrater sagde, at ethvert forsøg på at øge 
båndhastighederne ville have skadelige virkninger på 
fødevarerne, arbejdstagerne og dyresikkerheden .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

GMO-fri får større betydning for forbru-
gerne af kød- og mælkeprodukter
"GMO-fri"-mærket er ikke længere noget, som nogle 
forbrugere kun leder efter i plantebaserede produkter . 
Dette mærke efterspørges nu også i animalske produk-
ter som kød og mejeriprodukter .
I et inlæg den 1 . februar på International Production & 
Processing Expo (IPPE) i Atlanta, Georgia, fortalte Lynn 
Dornblaser, direktør for innovation og markedsindsigt 
i Mintel, om de ændringer, der påvirker mærkning af 
fødevarer og emballage .
Dornblaser sagde, at det var fascinerende for hende 
at se mærkerne, der antyder, at genetisk modificerede 
organismer (GMO'er) ikke blev brugt i fødevareproduk-
tionen .
"Vi begynder at se en tendens med virksomheder, der 
taler om GMO-foder til deres dyr" sagde Dornblaser .
Hun viste et billede af en mælkekarton, hvor etiketten 
fremhæver, at der ikke anvendes GMO-foder til deres 
kvæg, og mælkeproduktet blev ikke fundet i en premium 
butik, der fokuserer på "naturlige" fødevarer, men i ste-
det var det fra Wal-Mart .
"Hvad, der er mest interessant, er, at mælken er fra 
Wal-Mart, så det er ikke kun produkter, der sælges til 
en betydelig merpris, men også de produkter, der er ind-
købes til hverdag af almindelige" sagde Dornblaser .
Lignende mærker ses også i mange andre supermar-
kedskæder, tilføjede hun .
Mærkning, der fremmer ting som GMO-frie ingredien-
ser, kan vokse, da efterspørgslen efter "rene og enkle" 
produkter også vokser . Dornblaser sagde imidlertid, at 
det også giver en udfordring for virksomhederne, der 
forsøger at markedsføre disse produkter .
Hvis en fødevarevirksomhed ønsker, at forbrugerne skal 
se produktet for dets enkelhed, så må mærkningerne 
også være enkle . På grund af det er det vigtigt ikke at 
overdrive egenskaberne hos de fødevarer, der appellerer 
til de forbrugere, der søger en fødevare, som hun refe-
rerer til som værende "ren og enkel" .
De virksomheder, der gør det bedst markedsførings-
mæssigt, finder den perfekte balance mellem essentia-
lisme og minimalisme, sagde Dornblaser .

WattAgNet .com / jnl
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ÆGPRODUKTION I SOLOPGANGENS LAND

Af Jake Davies, Poultry World 

Kunder, der elsker at forbruge æg, 
og maskinproducenter med fokus 
på innovation og eksport, karakte-
riserer Japan og dets fjerkræsek-

tor, som Jake Davies opdagede på en nylig rejse.

Japan er et farverigt land fyldt med modsæt-
ninger; på visse områder high tech, på andre 

stærkt traditionelle . Det samme gælder for landbruget 
i dette overfyldte land . Der har altid været et behov for 
innovation og udnyttelse af al ledig plads på den mest 
effektive måde, uanset om det er traditionelle terrasse-
rede rismarker skåret ind en bjergskråning eller dyrkning 
af salat i flere etager i bymidter .
Ægbranchen er præget af et stabilt marked, der aner-
kender værdien i et kvalitetsprodukt, et stort indenlandsk 
forbrug og i det store hele en selvforsynende produktion, 
hvor kun få æg handles over grænserne . Antallet af 
æglæggere svarer næsten til befolkningen på 120 mio . 
mennesker, hvilket giver næsten et æg om dagen for 
hver mand, kvinde og barn .

Ægmarkedet
Producenterne får en bonus for visse typer æg beriget 
med vitaminer eller mineraler, såsom selen, eller ved 
at tilpasse foderet, så hønerne producerer plettede 
æggeskaller eller mere orange æggeblommer .
Bortset fra den øverste del af markedet er almindelige 
æg, ifølge Kensuke Nishikoji fra Nabel, der producerer 
sorterings- og pakkemaskiner til ægbranchen, hovedsa-
geligt hvide, omend ca . 25 – 30 % er brune og ca . 10 
% lysebrune .
 
Bure: Er der mulighed for forandring?
Høner er i det store hele opstaldet i konventionelle bure, 
og der er kun en lille andel på friland . Et eksempel, der 
blev opdaget efter lang tids søgen på supermarkeders 
hylder, var 4 frilandsæg til 480 yen, (ca . 26,00 kr .) . Er 
det noget, der måske ændrer sig? Ifølge Nishikoji er det 
usandsynligt . ”Mængden af   jord, vi kan bruge, er ret 
begrænset, så hvordan skulle vi kunne skifte væk fra 
bure?”
Det er et synspunkt, som deles af meste af 
ægbranchen, forklarer han, selvom forbrugerne kan 
ændre præferencer i de kommende år, især dem, der 
har boet og studeret i udlandet: ”De kan bringe andre 
ideer om velfærd med hjem” sagde han .

Nogle mener, at Vestens produktionsmetoder
vil komme til Japan
En farmer, der mener, at det er en klar mulighed, er 
Yasuo Akagi fra Amuse Co, som er et hønseri, der ligger 
på den sydlige del af Japans største ø Honshu . Det var 
oprindeligt et rugeri, men for 8 år siden købte familien et 
pakkeri og bevægede sig ind i ægproduktionen . I dag er 
besætningen på omkring 2,5 mio . høner, og de er ved at 
bygge en fabrik til produktion af flydende ægprodukter, 
ligesom de investerer i etagesystemer . Æggene vaskes, 
og hygiejnen er afgørende, da det i Japan er lige så 
almindelig med et råt æg til mange retter, som ketchup 
med pommes frites er i Vesten . Investeringen i skrabe-
ægsstalde er en del af den internationale indstilling, som 
Akagi har bragt til virksomheden gennem sit medlem-
skab af International Egg Commission (IEC) . Han har set 
ændringerne på de vestlige markeder og forventer, at 
det samme sker i Japan senere hen .
”I USA vil markedet for æg gå mod cage-free inden 
2025 . Den udvikling kommer også til Japan” siger han . 
”Desuden har vi OL i 2020, og det er en global udvik-
ling .”
”Det er kun 10 % af min besætning, som bliver lagt om . 
De første 5 år vil være en test, og først derefter vil jeg 
beslutte, om jeg skal investere i berigede bure eller skra-
beægssystemer .
”Jeg vil være forsigtig, for i Europa omlagde mange 
bedrifter til berigede bure op til 2012, og nu omlægger 
de til etagesystemer .”
”Desuden har vi i Japan høje temperaturer og høj luft-
fugtighed, så vi tror,   det bliver sværere at kontrollere 
sygdomme i alternative systemer .”
”For medarbejdere tror jeg også, at etagesystemer vil 
give hårdt arbejde -  f .eks . opsamling af gulvæg og ind-
samling af døde høner .”
”I løbet af de næste 5 år vil jeg spørge mine medarbej-
dere, hvor hårdt det er . Hvis de accepterer det ekstra 
arbejde, vil jeg investere i etagesystemer, men hvis med-
arbejderne ikke vil have det, vil jeg investere i berigede 
bure .”
 
Investering
En anden ægproducent, Hirano Koji, fra Yamato Egg, 
tror ikke, at markedet ændrer sig fundamentalt i den 
nærmeste fremtid . Han er halvvejs igennem en investe-
ring på næsten 1 mio . $ (ca . 6 mio . kr .) for at sin udvide 
konventionelle burproduktion og -opdræt for at udvikle 
sin farm, som han håber, at hans søn en dag vil overtage .
”Cage-free kommer ikke til at ske i Japan” forklarer han . 
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”Det er meget varmt med høj luftfugtighed om somme-
ren og meget koldt om vinteren .” 
Han mener, at det vil være svært at styre de forskellige 
systemer i det klima . Han tilføjer, at selv om der var lyst 
til forandring, så ville det være svært at øge ægprisen 
nok til at retfærdiggøre investeringerne, for ægprisen har 
ligget stabilt de sidste 20 år .

Arbejdskraft
For Koji er tilgængelighed af arbejdskraft en stor udfor-
dring . Som i Vesten ser færre unge mennesker arbejdet 
på en farm som en attraktiv mulighed . I modsætning til i 
de europæiske lande og USA kontrolleres indvandringen 
imidlertid stramt i Japan, hvilket gør det vanskeligt at få 
fat i migrantarbejdere .
Hans farm med 180 .000 høner beskæftiger i øjeblikket 
15 medarbejdere, hvoraf 7 er japanere . De 8 udlændin-
ge er klassificerede som praktikanter, og de er fra Kina . 
”Det er ekstremt svært at finde unge mennesker” forkla-
rer Koji . ”Det er et krævende fuldtidsarbejde . For 20 år 
siden var det lettere at tiltrække personale .”
En anden udfordring, som fjerkræproducenterne i 
Japan står over for, er bortskaffelse af gødningen . Den 
begrænsede plads betyder, at bortskaffelse af nitrat er 
stramt reguleret . Komposteringsmaskiner er en af Kohs-
hin’s specialer, og de voksede grundet alle farmeres 
behov for at behandle gødningen før bortskaffelse på 
hjemmemarkedet, men i dag fokuserer de ifølge adm . 
direktør Hiroki Sumiya på at udvikle salget internationalt .

Eksport
”For 17 år siden begyndte Kohshin at eksportere” siger 
han . Og i dag foregår 70 % af forretningen uden for 

Japan . Det afspejles i medarbejdernes profiler, for 
omkring en tredjedel af arbejdsstyrken er fra udlandet, 
hvilket er usædvanligt for typiske virksomheder i Japan .
Kohshin er ved at udvikle en ny analyse af den forar-
bejdede gødning for at hjælpe farmerne med at mar-
kedsføre den som organisk gødning, og firmaet udvider 
i Sydamerika og USA, og de er lige begyndt at se på de 
europæiske markeder .
Det er typisk for sådanne virksomheder at lægge vægt 
på eksporten . Nabel, der producerer ægsorterings- og 
pakkemaskiner, har også fokus på at udvide forretningen 
internationalt og samtidig bevare deres markedsandel i 
Japan .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Om Nabel og Kohshin
Nabel er én af   en håndfuld virksomheder verden 
over, der producerer ægsorterings- og pakkemaski-
ner . Firmaet startede i 1964, og de begyndte som 
en kontraktproducent af elektriske produkter, inden 
de udvidede til deres nuværende produktområde . 
Virksomheden har maskiner i drift i 59 lande verden 
over .

Kohshin producerer maskiner, der behandler gød-
ning, og selskabet blev grundlagt i 1970 af Eiichi 
Sumiya . Deres komposteringsudstyr tørrer gødnin-
gen, og presser det til piller . Dermed producerer de 
en organisk gødning svarende til handelsgødning . 
Gødningspillerne sælges i 21 lande .

Kensuke Nishikoji fra Nabel . 

Foto: Jake Davies .
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Hirano Koji, fra Yamato Egg tror ikke, at det indenlandske 

ægmarked ændrer sig i den nærmeste fremtid .  
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Yasuo Akagi, fra Amuse Co, investerer i skrabeægs-

produktion op til OL i 2020 . Foto: Jake Davies
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Et typisk ægpakkeri . Det bliver sværere og sværere for 

farmerne at skaffe arbejdskraft . Foto: Jake Davies .
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farmerne at skaffe arbejdskraft . Foto: Jake Davies .
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ÆG PÅ KØL ELLER PÅ HYLDER. ER DEN ENE  
METODE MERE SIKKER END DEN ANDEN?

Af Vincent Guyonnet i Poultry International

Æg på køl eller ej kan overraske 
mange forbruger, der er vant til det 
modsatte, så hvorfor har vi to for-
skellige metoder til at sælge æg?

Hvis du har rejst i udlandet og besøgt de lokale køb-
mandsforretninger og fødevaremarkeder, har du sikkert 
undret dig over, hvorfor nogle lande, især USA og 
Canada, sælger æg på køl, mens de fleste andre lande 
sælger dem på almindelige hylder?
Et hovedprincip fra Codex Alimentarius, der fastsætter 
at   fødevarestandarder vedtaget af FAO / WHO’s Codex 
Alimentarius-udvalg, er, at ”fra primærproduktion til for-
brugssted skal æg underkastes effektive og validerede 
kontrolforanstaltninger med det formål at opnå det pas-
sende niveau af beskyttelse af folkesundheden .”

Modsatte tilgange
Interessant nok er der under dette samme princip om 
fødevaresikkerhed, skabt to lejre, og man har vedtaget 
to modsatte rettede tilgange til udfordringen .
I det meste af verden køles æg ikke i hele 
distributionskanalen, og æg sælges i 
butikker som ikke-kølevarer normalt 
ved siden af   mel og sukker . Derud-
over er vask af æg på farme eller 
på ægpakkerier ikke tilladt . Dette 
gør det muligt for kutikulaen, en fin 
belægning, der aflejres af hønen 
under den sidste fase af ægdan-
nelsen, for fortsat at spille sin rolle 
som en beskyttende barriere i hele 
æggets levetid .
I nogle få lande (Danmark) er æggene 
i en kølekæde fra farm til butik . 
I bl .a . USA og Canada bliver æggene 
vasket på pakkeriet med varmt vand, blæst 
tørre, pakket og opbevaret på køl helt til butikshyl-
derne . Når æggene er kølede, er de mere følsomme for 
temperaturudsving og vil ’svede’ hurtigt, hvis det udsæt-
tes for varmere temperaturer, hvilket øger den potentielle 
risiko for bakteriel forurening gennem æggeskallen eller 
udviklingen af   svamp eller skimmel på skallen .
Så er en metode sikrere end den anden?

Hvilket er bedst?
En gennemgang af de seneste data fra USDA og EFSA 
viste, at forekomsten af   Salmonella Enteritidis - en af   de 
vigtigste fødevarebårne sygdomme forbundet med for-
brug af æg - er omtrent det samme uanset de metoder, 
der anvendes til at distribuere æg til forbrugerne .
Begge metoder beskytter forbrugerne lige så godt, og 
er komplementerer godt de strenge fødevaresikkerheds-
standarder, der implementeres på farmene, men andre 

faktorer kommer i spil, når man taler om køling 
eller ej .

For nylig forsøgte supermarkeder i 
Australien at sælge æg på køl . Den 

enorme investering, der kræves for 
at købe køleplads i butikkerne, 
udgjorde en stor forhindring, og 
kategoricheferne forstod hurtigt, 
at disse værdifulde kølehylder 
kunne bruges til fødevarer med 
meget højere værdi . Det satte en 
stopper for dette forsøg på at køle 

æg .
Det er interessant, at køling af 

skalæg i USA og Canada sandsynligvis 
i midten af   1980›erne førte til fremkom-

sten af en ny produktkategori i detailleddet, 
flydende æg . Disse pasteuriserede produkter 

skal opbevares på køl i hele værdikæden . I begge lande 
findes disse produkter lige over hylderne med skalæg, 
så det er meget bekvemt for forbrugerne at finde dem .
Forsøg i Australien og Storbritannien om at indføre disse 
flydende ægprodukter i butikkerne er blevet hæmmet 
af behovet for, at forbrugerne skal søge efter disse pro-
dukter blandt mælk, smør og yoghurt snarere end blandt 
mel og sukker, hvor de normalt finder skalæg .

Vaskede æg bliver mere følsomme for temperaturudsving og 

skal opbevares ved lave temperaturer for at forhindre bakteriel 

forurening .


