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Udfordringer for ægproducenter  
i Mellemøsten
Sygdomme, skalkvalitet og mykotoksiner er bare nogle 
af de udfordringer, som ægproducenterne i Mellemøsten 
står over for . Det sagde Simon Shane i sin præsenta-
tion: Forbedring af effektiviteten og rentabiliteten af 
ægproduktionen i golfområdet, på Alltech-fjerkræsemi-
naret på VIV MEA, som blev afholdt den 7 . februar i Abu 
Dhabi .
Shane havde sit indlæg på sessionen "Verden udvikler 
sig, og verdensproduktionen af æg øges .” Han nævnte 
en betydelig vækst i ægproduktionen i Kina (+ 10 % 
mellem 2011 og 2015) . Også Indien, Brasilien og Tyrkiet 
er vækstlande, når det kommer til produktion af æg .
 "Den øgede produktion er et svar på det øgede forbrug 
af æg pr . indbygger . I USA var forbruget for eksem-
pel på gennemsnitlig 244 æg pr . person pr . år i 2014 . 
Prognosen for 2017 er 277 æg" forklarede Shane . 
Samtidig har den amerikanske fjerkræbranche øget 
effektiviteten enormt . "Mellem 1963 og 2013 har vi 
reduceret foderindtaget per æg med 26 % . Dagens 
gennemsnitsproduktion er forbedret med 27 % . FCR 
er forbedret med 42 %, levedygtigheden steget 5 % og 
vandforbruget faldet med 32 % . Disse forbedringer er 
resultatet af genetiske fremskridt, der omfatter fænoty-
pisk evaluering, blodprøver, SNIPS i sofistikeret indeks-
selektion og evaluering af egenskaber ."
Dr . Shane påpegede, at alle disse effektivitetsforbed-
ringer også gjorde USA's fjerkræbranche mere bære-
dygtig . "Hvis teknologien fra 1963 blev anvendt på den 
nuværende amerikanske ægproduktionsindustri til at 
producere 84 mia . æg, skulle vi bruge 78 mio . flere 
hønepladser og 25 mio . ekstra hønnikepladser . Disse 
flokke vil forbruge ekstra 3,00 mio . tons foder årligt . 
Denne mængde foder ville kræve: 2,1 mio . tons majs fra 
205 .000 ha og 0,6 mio . tons sojabønner fra 195 .000 
ha " . Shane gik også dybere ind i produktionsomkost-
ningerne for de amerikanske producenter og de udfor-
dringer, som de pt står overfor (rentabilitet, velfærd, 
miljøregler og forbrugernes accept) .
Efter at have redegjort for situationen i USA, fortsat-
te Shane med at forklare nogle af udfordringerne for 
fjerkræbranchen i Mellemøsten . "Der er flere aktuelle 
problemer i Mellemøsten, såsom sygdomme (AI, ND, 

IB, MG, LT), markedsstabilitet, omkostninger til ingre-
dienser, kvaliteten af ingredienser, skalkvalitet, tilgæn-
gelighed af arbejdskraft og mekanisering samt statslige 
begrænsninger og regler .” Fugleinfluenza (AI) er en 
katastrofal sygdom, og i Mellemøsten er både H5- og 
H7-stammerne af AI udbredt . Der er behov for hurtig 
identifikation og laboratoriediagnostik, forklarede Shane . 
"Nedslagning er ikke altid et praktisk mål (for eksotiske 
typer af AI) . Dette kræver planlægning, finansiering, 
ressourcer og en form for erstatning . Suppression er 
en mere realistisk tilgang til endemisk AI . Dette kræver 
vaccination, begrænset transport og biosikkerhed" for-
klarede Shane .
Shane nævnte også problemet med suboptimal skal-
kvalitet, der er en udfordring for ægproducenter i Mel-
lemøsten . Dårlig skalkvalitet kan være et resultat af for 
dårligt foder med ubalance i calcium, tilgængelig fosfor, 
vitamin D3 og/eller mikromineraler . Shane sagde: 
"Skalkvaliteten reduceres også, hvis der er sygdomme 
(IB, MS, ND, Adenovirus), en høj udendørs temperatur 
(respiratorisk alkalose) eller ukorrekt håndtering og 
emballering ." Når vi taler om foder, er nøglen til at løse 
dette problem at supplere foderet med organiske former 
af Zn, Mn og Cu . Også mykotoksiner er et problem, og 
forurening kan resultere i immunsuppression, nedsat 
ægproduktion, forhøjet dødelighed, nedsat skalkvalitet 
og blodpletter omkring æggeblommen .
Shane afsluttede sin præsentation med en besked til 
ægproducenterne i Mellemøsten . "Opret brancheorgani-
sationer, der kan være jeres fælles stemme til interesse-
varetagelse og kommunikation med medierne . Sørg for, 
at der er produktdiversitet (nye convenience produkter til 
forbrugere, fastfood restauranter og foodservice samt 
produkter med merværdi) . Også branding er vigtigt . 
Desuden bør I have en proaktiv tilgang til velfærd: Intro-
ducer velfærdsprogrammer på brancheniveau med stan-
darder, auditering og anerkendelse . I bør sikre kvalitet 
og fødevaresikkerhed . Anvend videnskabeligt baserede 
programmer med standarder og overvågning (HACCP, 
ISO osv .) . Det er også vigtigt at reducere omkostninger-
ne ved f .eks . at bruge enzymer . Og til sidst, stop brug af 
antibiotika .”

AllAboutFeed .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2018  ·  13

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2018

Svampe kan gøre halm til fordøjeligt foder
En majsstængel er ikke egnet til dyrefoder, men ved 
hjælp af en metode til at nedbryde ligninet bliver den 
hårde stilk pludselig til foder .
John Cone og Anton Sonnenberg, forskere i dyreernæ-
ring og planteavl ved Wageningen University & Research 
i Holland, har udviklet en banebrydende metode til at 
nedbryde lignin, den træagtige del i afgrøden .
Hvert år produceres 2 .000 mio . tons halm over hele 
verden . Halm indeholder meget lignin . Deøvtyggere kan 
spise halm, men jo højere ligninindholdet er, desto svæ-
rere er kulhydraterne fra planten at udvinde, hvilket er 
nødvendigt for at fordøje foderet i maven .
Visse svampe, såsom østershatte og shiitake, er i stand 
til at nedbryde lignin . Disse svampe koloniserer først 
deres substrat med et netværk af svampetråde (myce-
lium) for at få svampene til at vokse hurtigere . De tager 
næringsstoffer fra underlaget og nedbryder lignin . De 
værdifulde kulhydrater bliver sparet . Ved at stoppe pro-
cessen lige før champignonerne dannes, fås vegetabilsk 
materiale, der er meget nemmere fordøjeligt for drøvtyg-
gere . Forskergruppen i Wageningen eksperimenterer 
med forskellige svampe og forskellige typer biomasse, 
hvilket fører til effektive kombinationer til at opgradere 
organisk affald med et højt ligninindhold og dermed 
bruge dette som dyrefoder . Undersøgelser laves med 
drøvtyggere (ko, ged, bøffel, får) . En østershat 
kan for eksempel resultere i optagelse af dobbelt så 
meget energi fra rishalm, når det bliver fodret til køer .
De første semi-kommercielle forsøg er planlagt i Indo-
nesien .

AllAboutFeed .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Fjerkræprodukter fra Belgien er tilbage 
på det filippinske-marked
Fjerkræ og vilde fugle fra Belgien og deres produkter 
har nu godkendelse til at komme ind i det sydøstasi-
atiske land . Landbrugsministeriet (DA) i Manilla har 
ophævet et midlertidigt forbud mod belgiske fjerkræpro-
dukter, efter at forskellige områder af det europæiske 
land har været ramt af fugleinfluenza . Fjerkrækød, 
daggamle kyllinger, æg og sæd fra producenter i Oots-
kamp og Menen har nu fået grønt lys til at komme ind 

på det filippinske marked . En endelig rapport forelagt af 
Jean-Francois Heymans, direktør for dyresundhed og 
sikkerhedsprodukter af animalsk oprindelse i Forbund-
sagenturet for fødevarekædesikkerhed i Bruxelles, til 
OIE, viser, at udbruddene af højpatogen fugleinfluenza 
er ioverstået .
Baseret på evalueringen fra Bureau of Animal Industry 
(BAI) er risikoen for kontaminering "ubetydelig", som det 
nævnes i Manilla Bulletin-avisen . Ophævelsen af import-
forbuddet henviser til fjerkrækød, daggamle kyllinger, 
æg og sæd fra Belgien . Alle importtransaktioner skal 
dog godkendes af DA, BAI og National Meat Inspection 
Service .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Lars Woel, 25-års jubilæum  
hos DanHatch Denmark A/S

Den 1. april 2018 kan produktionsleder  
Lars Woel fejre 25-års jubilæum som  

ansat i DanHatch Denmark.
Ved etableringen af DanHatch fik Lars 

ansvaret for produktionsplanlægning og 
management af forældredyr samt konsu-
lent- og rådgivningsarbejdet over for de 

eksterne rugeægsproducenter. Disse  
ansvarsområder varetager han stadig. 

DanHatch vil gerne ønske Lars et stort til-
lykke med jubilæet og takke for de mange 
års loyale og engagerede indsats samt det 

gode samarbejde.
Lars Woels 25-års jubilæum markeres med 

en reception på Sabro Kro  
mandag den 9. april 2018 kl. 12.00 

(10
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DEN STØRSTE STIGNING I VÆRDIEN AF DEN  
AMERIKANSKE EKSPORT AF ÆG OG  
FJERKRÆKØD SIDEN 2013

Den stigende eksport afspejler genopret-
ningen efter udbruddene af fugleinfluen-

za for tre år siden

Ifølge en ny analyse af føderale data fra USA Poultry & 
Egg Export Council, (USAPEEC) steg værdien af den 
samlede amerikanske eksport af æg og fjerkrækød 
med 10,5 % i 2017, den større stigning i noget år siden 
2013 . Resultaterne afspejler genopretningen af bran-
chen efter de ødelæggende virkninger af udbruddene af 
fugleinfluenza for tre år siden .
Ifølge handelsdata fra Foreign Agricultural Service lå 
den samlede eksport af æg og fjerkrækød på 4,509 mia 
$ (ca . 27,5 mia . kr .) i 2017, en stigning på 427,1 mio . $ 
(ca . 2,6 mia . kr .) i forhold til 2016 .

Kyllinge-, kalkun-, konsumæg- og ægprodukt-
kategorierne viste alle stigninger i eksporten 
sidste år
Værdien af   den amerikanske eksport af æg og fjer-
krækød var faldet de sidste tre år efter udbruddene af 
højpatogen fugleinfluenza i USA i 2014 og 2015 . Eks-
portværdien faldt 25,8 % i 2015 alene . Krisen kostede 
den amerikanske fjerkræbranche mere end 4 mia $ (ca . 
24,4 mia . kr .), det værste indtægtstab i branchens histo-
rie . De nationale importforbud, som mange lande indfør-
te overfor amerikansk produkter, er næsten alle blevet 
ophævet, bortset fra Kina .

”Den gode nyhed er, bank under bor-
det, at USA ikke har haft et udbrud af 
fugleinfluenza i næsten et år, og vores 
branche er kommet bemærkelsesvær-
digt igen det, og vi har øget biosikker-
heden og har næsten generobret de 

tabte markeder” sagde Jim Sumner, præsident af USA-
PEEC . ”Det eneste store marked, der er lukket, er Kina, 
og vi har mistanke om, at årsagen er af mere politisk 
karakter, end den er videnskabsbaseret .”
Værdien af   eksporten af   fjerkrækød, herunder kyllin-
ge-, kalkun- og andekød steg 9,8 % i 2017 til 4,260 
mia . $ (ca . 25,99 mia . kr .) . Mængderne steg 3,1 % til 
3 .716 .360 tons .
Værdien af eksporten af   æg, herunder konsumæg plus 
ægprodukter i skalægsækvivalenter, steg med 22,7 % til 
248,9 mio . $ (ca . 1,52 mia . kr .) . Mængderne steg med 
27,3 % til 263,2 mio . dusin (3,158 mia, stk .) .

De forskellige produktkategorier viste 
alle stigninger:
Kyllingekød - Eksportværdien steg 11,9 % til 3,421 mia . 
$ (ca . 20,87 mia . kr .) . Eksportvolumen steg 2,9 procent 
til 3,263,675 tons .
Kalkunkød - Eksportværdien steg 2,4 % til 609,8 mio . $ 
(ca . 3 .72 mia . kr .) . Eksportvolumen steg 9,3 procent til 
282 .080 tons .
Konsumæg - Eksportværdien steg 4,9 % til 129,8 mio . 
$ (ca . 791, 9 mio . kr .) . Eksportvolumen steg 1,7 % til 
125,4 mio . dusin (ca . 1,5 mia . stk) .
Ægprodukter - Eksportværdien steg med 50,7 % til 
119,2 mio . $ (ca . 727 .2 mio . kr .) .
Værdien af   eksporten i hver kategori steg også i decem-
ber måned .
I 2017 var de største markeder for eksport af ameri-
kansk kyllingekød Mexico, med 18,4 % af mængderne, 
efterfulgt af Hong Kong med 9,7 % og Cuba med 6,3 
% .
Mexico var også det bedste marked for amerikansk kal-
kunkød, med 61,9 % af USA’s eksport, med Hong Kong 
på andenpladsen med 4,8 % .
Hongkong var det største marked for amerikanske kon-
sumæg med 30,2 % af eksporten, efterfulgt af Canada 
med 24,4 % og Mexico med 12,1 % .
Japan var det største marked for den amerikanske eks-
port af ægprodukter med 36,1 % af mængderne efter-
fulgt af Sydkorea med 14 % og Mexico på 11,5 % .

WattAgNews .com / jnl

Figur 1: Udviklingen i den amerikanske eksport af æg og fjer-

krækød fra 2013 til 2017 .
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USA’s brug af antibiotika i fjerkræ er langt 
større end i Storbritannien
Antibiotikaforbruget i den amerikanske slagtekyllinge-
produktion er 3 gange højere end i Storbritannien og 5 
gange højere for kalkuner, ifølge en rapport udgivet af 
Alliance for Save our Antibiotics .
Statistikken, der er baseret på mg aktivt stof af antibio-
tika pr . kg populationskorrektionsenhed (mg/kg), viser, 
at man i USA bruger 52 mg/kg til slagtekyllinger og 479 
mg/kg til kalkuner sammenlignet med 17 mg/kg og 86 
mg/kg i England .
For at gøre dataene sammenlignelige tog Alliancen hen-
syn til størrelsen af de forskellige husdyrpopulationer og 
har brugt Det Europæiske Lægemiddelagenturs EMA 
Population Correct Unit (PCU) for husdyrenhed til at gøre 
dette . Det har også brugt den amerikanske fødevare- og 
lægemiddeladministration offentliggjorte farmakologiske 
data for salget i 2016, som blev udgivet i december 2017, 
og som for første gang tog højde opdelte det samlede 
antibiotikasalget pr dyreart og pr farm . Dette skyldtes 
kravet om, at lægemiddelvirksomheder nu er forpligtet til 
at give et estimat til FDA om hvilke dyrearter, deres anti-
biotika bruges til . Salget af medicinsk vigtige antibiotika 
til landbrugsdyr i USA lå i kg af aktivt stof på 508 .800 kg 
til kyllinger og 756 .620 kg til kalkuner .
Rapportens resultater bekræfter en nylig undersøgelse 
foretaget af OIE, som har anslået det globale antibiotika-
forbrug i landbruget pr kontinent .
Undersøgelsen viste, at forbruget pr kg dyr var omkring 
20 % lavere i Afrika end i Europa . Men at forbruget i 
Nord- og Sydamerika lå ca . 80 % højere end i Europa, 
og i Asien og Stillehavsområdet var forbruget omkring 
190 % højere end i Europa, men kun fem lande rapporte-
rede data fra denne region .
Globalt anslår forskerne, at 73 % af alt antibiotika anven-
des til husdyr, og den forventede anvendelse vil stige med 
yderligere 53 % inden 2030, hvis antallet af dyr fortsæt-
ter med at vokse, og landbruget bliver mere intensivt .
Ted McKinney, amerikansk viceminister for Trade and 
Foreign Agricultural Affairs at the Department for 
Agriculture, sagde på Oxford Farming Conference i sidste 
måned, at han var "syg og træt" af at høre Storbritanniens 
bekymringer om klorvaskede kyllinger og amerikanske 
fødevarestandarder .

Men Suzi Shingler fra Alliance for Save Our Antibiotics 
sagde: "Hvis McKinney vil have noget at bekymre sig om 
andet end klorvaskede kyllinger, skal han måske gøres 
opmærksom på det ekstraordinært høje niveau af antibio-
tika, der anvendes i amerikansk kødproduktion .
Richard Griffiths, adm . direktør i British Poultry Council, 
sagde i midten af februar, at det var afgørende vigtigt, at 
britiske standarder skulle sikre forsyningssikkerheden og 
vejlede handelen .
"Vores standarder vil definere vores forhold til fødevare-
produktion for en generation . Vi har brug for vores stan-
darder, og gennem dem vores fødevareproducenter, for 
at sikre forsyningssikkerheden til Storbritannien . "

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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www.mafa.se  
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MAFA
SILOPROGRAM

MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

Med en MAFA Unik silo får du alt der 
sikre en god foderkvalitet.

• Naturlig ventilation

• Skånsom fyldning

• Tømning uden separation

•  Tømning ”Først ind – Først ud”

•  10 års garanti

•  Størrelser: 6 – 80 m3

claus@mafa.dk eller www.mafa.se
(10
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RAPPORT FRA MØDE OM BRYSTBENSFRAKTURER 
I ZAGREB

Den 28. februar og 1. marts var der 
møde i Zagreb i Kroatien i styregruppen 

i det EU-finansierede COST-projekt om brystbens-
frakturer.

På grund af fjerkrækongressen i Vingsted kunne under-
tegnede kun deltage i mødets anden dag .

Formidling af forskningsresultater
På mødet i Zagreb var det vigtigste punkt på dags-
ordenen, hvordan man kunne formidle de foreløbige 
forskningsresultater ud til landmændene og andre inte-
resserede .
Det viste sig hurtigt, at det er af afgørende betydning, at 
der er brancherepræsentanter med et godt kendskab til 
produktionen til stede, for ellers kan det meget let kom-
me nogle anbefalinger, som ikke kan fungere i praksis .
Det er f .eks . nok ikke en god ide at foreslå, at der skal 
være meget lys (+ 60 lux) i staldene for at forhindre, at 
hønerne flyver ind i inventaret, for det vil nok give nogle 
helt andre problemer med dyrevelfærden i form af fjer-
pilning mm .
Og selv om ramper mellem etagerne måske vil reducere 
antallet af flyveskader, så vil sådanne ramper også blive 
brugt til siddepinde, og en meget større del af gødningen 
vil ende på gulvet, så strøelsen forringes, og i mange til-
fælde vil staldens miljøgodkendelse også blive overtrådt .
Forskerne har en stor tendens til at fokusere på et lille 
hjørne af denne komplicerede problemstilling uden at 
tage det store hensyn til andre produktionsparametre, så 
her blev vores erfaring særdeles nyttig .
Der var bred enighed om, at det daglige management er 
afgørende for hønernes velfærd, uanset hvilket produkti-
onssystem, man har .
Vi fra branchen fik også pointeret, at det er særdeles 
vigtigt at skrive, at anbefalingen f .eks . er udarbejdet på 
grundlag af forsøg med en lille flokstørrelse, for der er 
mange forslag, der ikke bare kan skaleres op til de store 
flokke, vi har i den alternative produktion, og der er ikke 
ret mange steder, om nogen, man kan lave videnskabe-
ligt robuste forsøg med store flokke .

Besætningsbesøg
Som afslutning på mødet var der arrangeret et besæt-
ningsbesøg hos en ægproducent, der både havde bur- 
og skrabeægsproduktion . De havde være ægproducen-
ter i 10 år .

De producerede selv deres opdræt i en ny stald fra 2016, 
som lå ved siden af de andre .
Alle hønnikerne blev indsat, når de var 18 uger gamle, og 
de blev sat ud, når de var 80 uger gamle .
Ejeren sagde, at hun fik samme pris for både skrabeæg 
og bur, og de solgte selv æggene til nogle supermarke-
der .
Da vi kom til farmen blev vi på gårdspladsen bedt om at 
skifte til overtræsdragter og overtrækssko, og så gik vi 
ellers over gårdspladsen og ind i de forskellige stalde .
Først gik vi ind i stalden med 4 .000 skrabehøner, der var 
33 uger gamle .
Inventaret var et slatsystem med reder i midten, og der 
kunne ikke fjernes gødning under produktionen .
På denne kolde vinterdag var luften tung i stalden, og 
ammoniaklugten var tydelig .
De brune høner var ikke næbtrimmede, og hos en del af 
hønerne var der begyndende tegn på fjerpilning på halsen 
og nederst på ryggen . 
Dernæst gik turen til den først stald med burhøner, hvor 
de berigede bure var beregnet til enten 8 eller 10 høner .
I den første burstald med 20 .000 høner havde være med 
traditionelle bure, men de var blevet modificeret med sid-
depinde, redekasse og et meget lille skrabeareal bestå-
ende af en lille trekantet nopret plastikmåtte i bundet af 
buret .
Hønerne var 53 uger gamle og så godt ud . De brune bur-
høner var ikke næbtrimmede .
Den sidste burstald med 20 .000 høner var med kolonibu-
re i fire etager og med plads til 150 høner pr bur . 
Hønerne var 73 uger gamle og moderat fjerpillede .
Redekassen var kun er hjørne af buret afskærmet med et 
par orange plastikflapper .
Udover, at der var en ægsaver ved ægbåndet, var der 
også en elektrisk ledning, så hønerne ikke skulle hakke 
på æggene på ægbåndet .

Supermarked i Zagreb
Der var desværre kun mulighed for at besøge et mindre 
supermarked i centrum af Zagreb, og her fandt jeg skra-
beæg i 10 stk . bakke og flere forskellige kyllingeparterin-
ger . ›››
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Deltagerne i Styregruppemøde i COST-projektet om brystbensfrakturer .

Æglæggerstald nær Zagreb .

Ejeren af Peradaska farma Ribnica .Lille lastbil, som de leverede æg til kunderne med .

Iklædt overtrækstøj gik vi rundt til staldene .
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33 uger gamle skrabehøner .Skrabeægsstalden med de 33 uger gamle skrabehøner .

En af burægsstaldene set udefra .

Burstald med berigede 8- eller 10-dyrs bure i fem etager .Skrabearealet i bundet af burene .

Det overdækkede transportbånd til æg forbandt de tre 

æglæggerstalde med et fælles pakkerum .
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En ikke næbtrimmet brun kroatisk burhøne .

Burstald med kolonibure med plads til 150 høner pr bur .Til venstre ses redekassen i koloniburet .

Kyllingeparteringer i et supermarked i Zagreb . jnl
Helt kyllingebryst uden skind til ca . 43 kr ./kg .  

i supermarked i Zagreb .

10 skrabeæg til ca . 14,50 kr . i et supermarked i Zagreb .



20  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2018

I TYSKLAND ER DER STIGENDE PRISER  
PÅ ØKOLOGISKE ÆG

I fjerde kvartal 2017 var ægmarkedet 
i Tyskland og andre EU-lande fortsat 

påvirket af fipronil-sagen. Især i Holland, hvor det 
forurenede DEGA 16 blev brugt i mange stalde 
indenfor alle produktionsmetoder, opstod der sto-
re produktionstab.

For eksempel har Tyskland siden august 2017 importe-
ret betydeligt færre æg fra Holland .
Mens det konventionelle ægmarked er afhængigt af 
disse æg for at imødekomme efterspørgslen, spiller hol-
landsk import en mindre rolle på markedet for økologiske 
æg . Her fokuserer detailhandelen på tyske æg . 

Ifølge MEG/AMI-analysen baseret på GfK-hus-
standspanelet i fjerde kvartal af 2017 var 

omkring 88,4 % af alle økologiske æg, der blev solgt i 
Tyskland, stemplet med DE, mens hollandske æg kun 
udgjorde 4,8 % . Den resterende import er opsummeret 
af GfK som ”af anden oprindelse” . Ifølge brancheoplys-
ninger er der især tale om økologiske æg fra Danmark 
og Italien .

Stærk efterspørgsel i 2017
Forbrugerinteressen for økologiske æg fortsatte med at 
stige i 2017 . Reservationer mod æg på grund af fund af 
fipronil var kun af kortsigtet karakter og ramte de økolo-
giske æg mindst .
Tværtimod: Usikre forbrugere købte undertiden 
økologiske æg, så det sædvanlige fald i salget af æg om 
sommeren omfattede ikke økologiske æg i 2017 .

Flere og flere økologiske æglæggerfarme
Ifølge Statistischem Bundesamt var der i november 
2017 409 økologiske æglæggerbedrifter med mere end 
3 .000 høner . Dette var 34 farme mere end i novem-
ber 2016 . I november 2017 havde de 409 økologiske 
bedrifter tilsammen 5,13 mio . hønepladser, hvor der var 
indsat 4,59 mio . høner . 
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse på de øko-
logiske æglæggerfarme var således på 11 .214 høner 
i november 2017, en nedgang på 464 høner pr . farm i 
forhold til november 2016 . Dette tyder på, at nye økolo-
giske ægproducenter har en tendens til at starte med en 
mindre besætning . 
Mobile hønsehuse, der bliver stadig mere populære, er 
ikke medtaget i statistikken, da rapporteringsgrænsen 
på 3 .000 hønepladser generelt ikke er opfyldt .
I de første elleve måneder af 2017 blev der produceret 
1,181 mia . økologiske æg de økologiske bedrifter, 8,0 % 
mere end i samme periode i 2016 . I modsætning hertil 
steg den samlede tyske ægproduktion med kun 1,3 % til 
11,063 mia . æg,

Højere forbrugerpriser fra januar 2018
På grund af den knappe forsyning af økologiske æg var 
der i anden halvdel af 2017 næppe nogen handel med 
økologiske æg på spotmarkedet . Den løbende produk-
tion var primært nødvendig for at dække kontrakterne 
med detailhandelen (LEH) . De knappe forsyningsforhold 
styrker økologiske ægs position i prisforhandlingerne 
med detailhandelen, således at der fra 2018 kunne 
opnås højere kontraktpriser på økologiske æg . 

Figur 1: Produktionen af økologiske æg i Tyskland på bedrifter 

med mere end 3 .000 hønepladser .

Tabel 1: Udviklingen i priserne på økologiske æg i Tyskland .
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Detailhandelen har videregivet de højere priser til deres 
kunder . Forbrugerpriserne på økologiske æg steg i 
begyndelsen af   2018 . 
I discountbutikker steg priserne på økologiske æg steg 
med 20 eurocent (ca . 1,49 kr .) for 10 æg til 2,79 € (ca . 
ca . 20,78 kr .) for 10 æg, mens frilandsæg steg med 10 
eurocent (ca . 0,74 kr .) for 10 æg til 1,69 € (ca . 12,58 
kr .) for 10 æg, og skrabeæg steg også 20 eurocent (ca . 
1,49 kr .) for 10 æg til 1,29 € (ca . 9,61 kr .) for 10 æg . 
Ifølge AMI-forbrugerprisindekset i gennemsnit kostede 
10 økologiske æg 3,13 € (ca . 23,31kr .) inklusive moms i 
butikkerne i 2017 .

Tiltrukne engrospriser
MEG-/AMI-prisfastsættelsen bekræftede højere priser 
for økologiske æg i fjerde kvartal af 2017 . I gennemsnit 

i fjerde kvartal 2017 var den gennemsnitlige pris på 
økologiske æg i størrelse L 27,50 € (ca . 204,78 kr .) for 
100 æg, hvilket var 0,78 € (ca . 5,81 kr .) mere end i det 
foregående kvartal og 0,64 € (ca . 4,77 kr .) mere end i 
fjerde kvartal 2016,
I de kommende måneder er producenternes forventnin-
ger overvejende positive . En række markedsledere og 
producenter rapporterede om stabile prisforventninger 
eller stigende salgspriser ab pakkeri . Noget mere skep-
tisk ses situationen for anden halvdel af 2018 . Der vil 
det konventionelle ægmarked sandsynligvis blive velfor-
synet igen, hvilket kan føre til faldende priser, og det vil 
have afsmittende virkning på det økologiske marked .

DGS / jnl

Tyskland undersøger det globale  
halal-fødevaremarked 
Tyskland ønsker at få en andel af det globale halal-fø-
devaremarked og sender allerede forskellige produkter 
til visse lande i den islamiske verden . På dette tidspunkt 
er de fleste af deres partnere fra Mellemøsten, især i 
Golf-området . Selv om de tyske virksomheder ikke har et 
klart greb om deres eget marked for halal-fødevarer, for-
søger den tyske fødevareindustri at øge deres tilstedevæ-
relse i muslimske lande, som rapporterer en stærk vækst .
Forenede arabiske Emirater (UAE), Saudi-Arabien, Tyr-
kiet, Iran, Libyen, Libanon, Aserbajdsjan og Malaysia har 
været de markeder, der i de sidste par år har importeret 
tyske fødevarer, der er kompatible med kravene til halal . 
Halal okse-, fåre- og fjerkrækød i form af kød og spiselige 
biprodukter er blevet eksporteret i 2016 til Tyrkiet (3,89 
mio . $ (ca . 23,3 mio . kr .)), UAE (4,23 mio . $ (ca . 25,4 
mio . kr .)) og Malaysia (19,86 mio . $ (ca . 119,10 mio . kr .)) . 
Produkter af kød, fisk & skaldyr, der certificeret i henhold 
til islamisk lov, har fundet måder at komme ind på mar-
kederne i Aserbajdsjan (0,954 mio . $ (ca . 5,7 mio . kr .)), 
Libanon (1,73 mio . $ (ca . 10,37 mio . kr .)) og UAE (2,16 
mio . $ (ca . 12,95 mio . kr .)) . Tallene lyder måske ikke af 
meget, men forbruget af fisk i den arabiske verden, her 
repræsenteret ved UAE, er på 2 % fra den samlede efter-
spørgsel på fødevarer . 
Selv om Libanon også har sit eget fiskeri, og Aserbajdsjan 
har egne kvoter for fangst fra Det Kaspiske Hav, er der 

stadig et marked, som er åbent for produkter fra Rusland 
og andre stater i regionen . Æg og mejeriprodukter er 
sammen med naturlig honning og andre spiselige produk-
ter af animalsk oprindelse er ved at være en reel succes, 
og eksporten til de tre største muslimske markeder havde 
en værdi på næsten 200 mio . $ (ca . 1,2 mia . kr .) i 2016, 
ifølge ITC Trade Map . 
Libyen importerede tyske produkter for 45,64 mio . $ 
(273,7 mio . kr .), UAE importerede for 47,95 mio . $ (ca . 
287,6 mio . kr .), mens Saudi-Arabien importerede tyske 
fødevarer for 105,49 mio . $ (ca . 632,6 mio . kr .) . 
Eksporten af tyske supper, bouillon, saucer og krydderier 
er stigende i volumen og værdi efterhånden som Tyskland 
får fodfæste på store markeder som Iran (42,39 mio . $ 
(ca . 254,2 mio . kr .)), Tyrkiet (80,61 mio . $ (ca . 483,4 mio . 
kr .)) og Saudi-Arabien (82,03 mio . $ (ca . 491,9 mio . kr .)) . 
Ifølge data fra Halal Expo Stuttgart, har Tyskland mere 
end 400 halal-relaterede virksomheder . 
Produktionsværdien i 2016 i den tyske fødevareindustri 
blev anslået til 183 mia . $ (ca . 1 .100 mia . kr .), men ingen 
kan præcist fortælle størrelsen af halal-marked, selvom 
mere end 5 mio . muslimer lever i Tyskland . De vigtigste 
organisationer for halal-certificering i Tyskland er The 
European Institute of Halal Certification (EHZ), som blev 
etableret i 2000, og Islamic Centre Aachen, der blev 
grundlagt i 1974 .

Euromeat .com / jnl
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Tyson Foods investerer i Tanzania,  
der bliver Afrikas fjerde største producent 
af fjerkrækød
Tyson Foods har sammen med det sydafrikanske land-
brugsfirma Irvines bygget en række store rugeægsfar-
me for foden af Kilimanjaro og rugerier ved kysten .
Investeringen fra de to virksomheder vil gøre Tanzania 
til den fjerde største producent af fjerkrækød i Afrika 
og standse landets og nabolandenes afhængighed af 
importeret fjerkrækød fra Brasilien og USA .
Importen har betydet, at tusindvis af landmænd har 
mistet deres indkomst, og de har måttet afskedige deres 
medarbejdere, men finansieringen på Kiliwest-farmene i 
Siha-distriktet ved Kilimanjaro og på Kerege Hatchery i 
Bagamoyo-distriktet vil gøre en enorm forskel .
Irvines Tanzania sagde, at rugeægsfarmene fra starten 
vil producere 250 .000 Cobb 500 slagtekyllinger om 
ugen, og dette vil ifølge Tanzanias Daily News stige 
til 500 .000 eller 2 mio . slagtekyllinger om måneden 
- mere end nok til at efterkomme efterspørgslen fra lan-
dets forbrugere .
Indtil nu har den kommercielle fjerkrækødproduktion 
været meget lille, og produktionen har fundet sted i 
bymæssige og næsten bymæssige områder . Tanzania 
Poultry Breeders Association sagde, at den langsomme 
vækst skyldtes manglende fokus på fjerkræproduktion, 
høje investeringer og et uorganiseret marked .
Det skyldes også "en upålidelig forsyning med daggamle 
kyllinger, mangel på pålidelig forsyning af kvalitetsfjer-
kræfoder, høje veterinære omkostninger, høje priser på 
fjerkræfoder samt mangel på fjerkræslagterier ."
De to virksomheder vil også hjælpe regeringen med at 
forbedre biosikkerheden for at beskytte mod spredning 
af fugleinfluenza .
Initiativet er en del af Tyson Foods 'langsigtede strategi-
ske investering i Irvines koncernens fjerkrævirksomhed . 
I efteråret forpligtede Tyson Foods, Acacia Foods og 
B .V . sig til at investere i Buchan Ltd, et holdingselskab i 
Irvine's Group . Buchan ejer og kontrollerer Cobb Africa 
og Irvine's virksomheder i Botswana, Mozambique og 
Tanzania .
På det tidspunkt sagde Donnie Smith, fra Acacia Foods 
og tidligere adm . direktør i Tyson Foods: "De nuværende 
prognoser forudsiger, at befolkningen på det afrikanske 

kontinent vil blive fordoblet inden for de næste tre til fire 
årtier til ca . 2 mia . Proteinkilder til overkommelige priser 
bliver stadig vigtigere, fordi befolkningen vokser . Fjerkræ 
er de mest effektive landbaserede dyr til at omsætte 
foder til protein ."

Poultry World / jnl

Fipronil-skandalen - belgiske ægprodu-
center får 30 mio. € fra EU
Ægproducenter og distributører i Belgien modtager 
30 mio . € fra EU-Kommissionen efter efterårets fipro-
nil-skandale .
Den belgiske landbrugsminister Denis Ducarne sagde, 
at Kommissionen havde aftalt at frigive 15 mio . € (ca . 
111,7 mio . kr .) til støtte til landmænd og yderligere 15 
mio . € (111,7 mio . kr .) til distributører .
Både landmænd og distributører har indtil slutningen af 
april at søge om finansiering .
Ducarne sagde i midten af januar: "Vi kan ikke skrive 
blankochecks til dem, der er ramt af denne krise . De 
kan indsende en ansøgning om støtte indtil slutningen 
af april . Når der er fundet en aftale i deres tilfælde, vil 
ofrene blive kompenseret ."
Den belgiske regering er blevet anset for at være langt 
mere sympatisk overfor de belgiske producenter end 
de hollandske myndigheder, og Ducarne rose Federal 
Agency for the Safety of the Food Chain (Afsca) .
"Afscas arbejde i Belgien har været fremragende . I Hol-
land er der for eksempel stadig æg, der er forurenet af 
fipronil, og ikke mindre end 100 gårde er stadig lukket" 
sagde han i slutningen af januar .
Efter spor af insekticidet blev fipronil fundet i prøver af 
æg, og millioner af æg blev trukket tilbage fra butikker i 
Belgien, Holland og Tyskland . 
Ducarne sagde, at mere end 1,9 mio . høner og 77,4 
mio . æg var blevet påvirket af skandalen .
De seneste tal fra EU-Kommissionens markedsanalyse 
har vist, hvordan forbruget af æg produceret i Holland 
faldt med 7,5 % i 2017 fra 638 .000 tons til 590 .000 
tons . Det forudsiger dog, at salget vil vende tilbage til 
2016 niveauer i år . Det belgiske forbrug er stabilt på 
143 .000 tons .

Poultry World / jnl
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Tysk supermarkedskæde vil bruge tidlig 
fodring af slagtekyllinger
REWE Group vil være den første supermarkedskæde i 
Tyskland til at anvende det tidlige fodringssystem, hvor 
kyllingerne modtager foder i klækkeren i stedet for at 
blive efterladt uden opsyn i op til 36 timer .
Det tidlige fodringssystem betyder, at nyklækkede 
kyllinger øjeblikkeligt får adgang til vand, foder og lys, 
hvilket giver dem et forspring i livet . Dette sammenlignet 
med de klassiske klækkere, hvor kyllingerne ikke får 
noget, hvilket medfører, at de tidligst klækkede kyllinger 
taber op til 10 % af deres kropsvægt gennem dehydre-
ring, ligesom de mister noget vitalitet og robusthed .
Det er rugevinduet, som kan vare op til 36 timer, som 
giver problemer og ekstra stress med de traditionelle 
sorteringsmetoder og tælleanordninger, hvor kyllinger-
ne automatisk separeres fra æggeskaller og placeres i 
transportkasser .
Dette følges af en lastbiltransport til farmen, som kan 
tage flere timer og yderligere øge dødeligheden .
Derfor bruger REWE Group klækkere med det innovati-
ve tidlige fodringssystem i to rugerier, der er integreret i 
forsyningskæden i REWE Groups private kyllingebrand .
Systemet giver direkte fodring og vand i klækkerne . I 
to-etagers kurve med maksimalt 90 æg i hver, glider 
de nyklækkede kyllinger automatisk ned til det lavere 
niveau .
De har nok lys, luft og rum til at bevæge sig frit uden 
forstyrrende æggeskaller, og de har adgang til vand og 
foder umiddelbart efter klækning . Efter åbning af klæk-
kerne fjernes kun det øvre lag med æggeskaller . Det 
nederste niveau med kyllingerne og deres foder tjener 
som transportkasse til videre transport .
Tidlig fodring og drikkevandstilførsel, optimal klimakon-
trol og tilstrækkelig plads og lys forhindrer udviklings-
forstyrrelser og giver alle kyllinger en mere jævn og vital 
start på deres liv . Dødeligheden kan derfor reduceres 
betydeligt .
Ludger Breloh, leder af REWE-koncernens strategi og 
innovation (landbrug), siger: "produktionen efter dyrenes 
behov begynder i klækkeren .”
"Vi er glade for at gennemføre den tidlige fodringspro-
ces, som stadigvæk ikke er brugt i Tyskland, i hele for-
syningskæden til REWE Group's eget kyllingebrand .”

"Dette vil give betydelige forbedringer inden for dyrevel-
færd og dyresundhed" tilføjede han .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Udbrud af fugleinfluenza rammer flere 
lande i Asien og Mellemøsten
Fjerkrævirksomheder i disse regioner er ramt af udbrud 
af forskellige vira .
Et nyt udbrud af højpatogent fugleinfluenza H5N8 er 
rapporteret fra Irak på en kommerciel farm lige udenfor 
Baghdad, og det bekymrer producenterne i regionen, 
rapporterer Center for Infectious Disease Research and 
Policy (CIDRP) fra University of Minnesota .
Iran er også ramt af et udbrud af fugleinfluenza, og myn-
digheder i Teheran har været tvunget til at slå 24 .675 . 
262 . fjerkræ (heraf ca . 19 mio . æglæggere) ned for at 
stoppe sygdommen fra at sprede sig til hele landet . 
Andre dårlige nyheder kom fra Asien, hvor flere forskelli-
ge fugleinfluenzavira har ramt fjerkræfarme .
Fugleinfluenzaudbruddet i Irak blev rapporteret til OIE 
den 8 . februar . 13 .240 fugle fra en besætning på 
29 .000 fugle dræbt af H5N8-viruset, mens de overle-
vende blev slået af . Der er også rapporteret nye tilfælde 
af H5N8 i Saudi Arabien og Israel .
Tre asiatiske lande, Cambodja, Sydkorea og Taiwan 
kæmper også mod udbrud af fugleinfluenza . Den 
seneste udvikling i Cambodja rapporterer et nyt H5N1 
udbrud i Mondolkiri nær grænsen til Vietnam . Cambodja 
har nu rapporteret om fem H5N1-udbrud siden decem-
ber, men det seneste udbrud er den første i Mondolkiri .
Sydkorea havde et nyt H5N6-udbrud i South Chung-
cheong-provinsen . Sygdommen blev først rapporteret i 
november med flere udbrud siden . 
Taiwan rapporterede 16 udbrud med højpatogen H5N2 
fugleinfluenza . Udbruddene i begyndelsen af 2018 ram-
te fugle i Pingtung, Changhua, Yunlin, Chiayi og Yilan 
regionerne samt byerne Taichung og Tainan . Kyllinger/
høns, ænder og gæs blev ramt . 11 .162 fugle ud af 
129 .859 blev dræbt af virussen, resten blev slået ned .

Euromeat .com / den danske ambassade i Teheran / jnl
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Fransk fjerkrærobot fungerer
Det franske teknologiselskab Tibot mener, at deres nye 
autonome robot Spoutnic vil være et reelt løft til at redu-
cere antallet af gulvæg i æglæggerstalde .
Robotten, som først blev udstillet i efteråret på SPACE, 
den årlig franske landbrugsudstilling, cirkulerer rundt i 
huset for at opmuntre hønerne til at bevæge sig og læg-
ge æg i redekasser frem for gulvet .
På lang sigt træner den dem til at udvikle gode vaner 
og reducere det anstrengede arbejde med at indsamle 
gulvæg .
Resultater af forsøg med Spoutnic viste et fald på 23 
% i antallet af gulvæg efter15 dage sammenlignet med 
et kontrolhold, når der blev brugt rugeægshøner på 
træskåner og fodring på gulv . Landmanden vandrede 
gennem stalden halvt så ofte .
I slagtekyllingehuse forsøger man at forhindre, at kyl-
lingerne bliver siddende og sove for længe af produk-
tivitetsmæssige grunde, da slagtekyllinger har større 
tilvækst, når de er mere aktive .
For at forhindre fuglene i at vænne sig til en bestemt 
rutine, kan robotten også ændre sine lyde og lys .
Robotten kan også udføre andre vigtige opgaver, herun-
der sprayvaccination og desinfektioner, overvågning af 
kyllingens præstationer og markering af døde kyllinger, 
fremstilling af et kort over, hvor det har arbejdet og hvad 
det har gjort under hvert skift .
Steve Roger, kalkunavler i Saint-Sturnin-du-Limet, 
Frankrig, sagde, at robotten havde fungeret godt i hans 
flok slagtekalkuner: "For at få dem til at bevæge sig, er 
Spoutnic det bedste, og den gør det så skånsomt . Jeg 
forbedrede min livskvalitet såvel som min farms tekniske 
og økonomiske resultater ."
Robots terrænfunktion gør det muligt at køre under 
fodersystemer og arbejde på ujævn strøelse . Batteriet 
oplades ved hjælp af en stikkontakt, og den kan arbejde 
i op til otte timer om dagen, enten ved langsomme, mel-
lemstore eller hurtige hastigheder afhængigt af flokken .
Hvis den møder en forhindring, som en mur, rede, inven-
tar eller en død fugl, registrerer robotten det og kører 
videre .
Lisa Bishop, kommunikationschef for Chicken Farmers 
of Canada, sagde, at potentialet for sådan en teknologi 
var enorm: "Farmere er altid innovative og leder efter 

nye måder at passe deres dyr på, så denne robot er et 
fantastisk redskab" sagde hun til Western Producer .

Poultry World / jnl

Pilgrim’s overtagelse af GNP Company 
afsluttet
Pilgrim's har afsluttet overtagelsen af den Minnesota-ba-
serede fjerkræforarbejdningsvirksomhed GNP Company .
Købet blev gennemført den 6 . januar i en kontant Handel 
på 350 mio . $ (ca . 2,1 mia . kr .), ifølge en pressemedde-
lelse fra Pilgrim's . Pilgrim’s annoncerede første gang sin 
hensigt om at erhverve GNP Company med deres pro-
duktlinjer Gold'n Plump og Just BARE i november 2016 . 
GNP Company var på det tidspunkt ejet af Maschhoffs, 
et familieejet selskab primært kendt for svineproduktion . 
Maschhoffs erhvervede GNP Company i 2013 .
Pilgrim’s adm . Bill Lovette fremhævede GNP Company 
for deres "moderne anlæg i geografiske områder, hvor 
Pilgrim’s i øjeblikket ikke er til stede, hvilket giver Pil-
grim’s mulighed for at udvide vores produktions- og kun-
degrundlag, samtidig med at vi opretholder vores høje 
standarder for kvalitetsservice og produkter med god 
smag ." Under et konferenceopkald sagde Lovette, at 
overtagelsen vil hjælpe Pilgrim’s til hurtigere at nå deres 
mål om at have en fjerdedel af deres slagtekyllingepro-
duktion produceret uden brug af antibiotika i 2019 . Just 
BARE-mærket er allerede produceret uden brug af anti-
biotika, mens Gold'n Plump overgår til at blive produceret 
uden brug af antibiotika . 
Lovette anslog, at de tiltag, som Pilgrim’s har taget for at 
overgå til en mere antibiotikafri produktion og antallet af 
producerede kyllinger uden brug af antibiotika fra GNP 
Company, vil bringe Pilgrim’s antibiotikafri kyllingepro-
duktion op omkring 24 % . Han sagde, at 21 % af dette 
skyldes Pilgrim’s eksisterende aktiviteter, mens de øvrige 
3 % kommer fra GNP Companys aktiviteter .
Lovette påpegede også, at Just BARE-brandet kunne 
blive selskabets nationale brand i detailhandelen . Den 
ekstra kapacitet vil ikke være tilstrækkelig til, at Pilgrim’s 
overgår Tyson Foods som det største slagtekyllingesel-
skab i USA .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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SYNSPUNKT:  
SPILD IKKE TID MED AT ARGUMENTERE  
MED VEGANSKE KAMPAGNER ONLINE

Netop som Josh Dowbiggin, der var Far-
mers Weekly’s Awards Ag Student of the 

Year i 2017, starter på sin næstsidste periode som 
landbrugsstuderende ved Harper Adams Universi-
ty, har han været lidt distraheret af en ny vegansk 
tendens.

Årets første måned er ofte anstrengende for mange stu-
derende, men for en gang skyld havde jeg nogle dage 
uden arbejdspres, uden en aflevering og uden eksamen-
slæsning .
Mange vælger at droppe dårlige vaner i begyndelsen 
af   året, og nogle sætter sig nye mål for de kommende 
måneder, men især en livsstilsændring har fået meget 
opmærksomhed i medierne de sidste par uger .
Nogle mennesker valgte januar måned til væsentligt 
at ændre deres kostvaner ved at fjerne alle animalske 
produkter i trenden kendt som veganisme .

Beskyldninger
Dette har forståeligt nok været en udfordring for far-
merne, og mange af os, inklusiv mig selv, har svært ved 
at lytte til mange af de anklager, der kommer fra den 
anden side .
Selvom det er svært at lytte til de halve sandheder, der 
hele tiden bliver sprøjtet ud til offentligheden gennem 
medierne og online, er det vigtigt at tage det roligt i dis-
se situationer .
For det første er det afgørende, at vi skelner mellem 
veganer og dyreaktivister . Jeg havde selv en ven (allere-
de vegetar), der besluttede at tage udfordringen ”Vega-
nuary” op . Hun har ikke noget problem med, at andre 
spiser kød eller mejeriprodukter og forsøger aldrig at 
lyve for at få andre til at føle sig skyldige i det .
Det er trods alt en persons ret til at være uenig i at spise 
animalske produkter .

Stregen i sandet overskrides
Stregen i sandet overskrides imidlertid, når folk og orga-
nisationer manipulerer fakta for at tvinge andre til at leve 
en bestemt livsstil .
Bare fordi jeg har set en episode af Holby City, betyder 
det ikke, at jeg kan gå ind på et hospital og agere kirurg 
på en patient . Hvorfor lader vi folk, der aldrig har været 
uddannet i eller arbejdet ved landbruget, belære os om, 
hvordan vi bør gøre tingene . Det giver bare ikke mening .
Mange landmænd har lavet nogle ret ædle forsøg i løbet 
af de sidste par uger for at eliminere nogle af de myter, 
der cirkulerer på sociale medier og i tv .
Nogle har været succesrige, men ofte konfronteres de 
med mere hård retorik og propaganda i en uendelig 
spiral af bedreviden .
Så hvordan håndterer vi spørgsmålet uden at blive ned-
gjort af mennesker, der nægter at være åbne eller enga-
gere sig i meningsfuld diskussion og debat .

Bevar fatningen
Som Michelle Obama en gang sagde: ”Når de taber 
besindelsen, bevarer vi fatningen .” Dette er præcis den 
tilgang, vi bør tage til dette problem .
I stedet for at forsøge at prædike for dem, der allerede 
er omvendt, bør du fortælle din egen historie til verden, 
og være positiv, når du gør det .
Hvis vi er åbne og ærlige om, hvordan vi gør ting og 
hvorfor, så vil almindelige mennesker, der simpelthen vil 
vide, om deres mad produceres på den rigtige måde, 
fortsætte med at stole på vores branche .

Dyrevelfærd
Storbritannien har nogle af de højeste standarder for 
dyrevelfærd, men det er tvivlsomt, hvor godt især de for-
skellige mærkningsordninger forstås af kunderne .
De næste skridt for farmere er at finde nye måder at få 
vores positive budskaber på forsiderne; og at uddanne 
fremtidens forbrugerne i en ung alder er en måde at 
opnå dette på .
Uanset hvilken måde vi beslutter os for at gøre dette i 
fremtiden, er nøglen, at vi forbliver positive, holder os til 
sandheden og holder os væk fra mudderkastning med 
aktivisterne online . Tro mig, det er spild af energi .

Farmers Weekly / jnl

Josh Dowbiggin .
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BRITISKE LABOUR LANCERER NY PLAN FOR  
DYREVELFÆRD 

Af Tony McDougal, Poultry World

Britiske Labour har fremsat 
nye forslag til en revision af 

den britiske landbrugspolitik, herunder 
planer om at bevæge sig væk fra det 

intensive industrilandbrug .
Partiets 50-punkts politiske dokument, ”Dyrevelfærd 
for de mange, ikke for de få», har til formål at sætte 
en stopper for “forældede” landbrugspraksis, som 
“forårsager stress og begrænser den naturlige adfærd” .

Skyggemiljøminister Sue Hayman 
sagde, at Labour var partiet for dyre-
velfærd og henviste til partiets indsats 
i Europa for bedre velfærdsstandarder 
for burhøner og slagtekyllinger .
Hayman sagde, at det var på rette tids-

punkt at presse på for en ambitiøs dyrevelfærdsdagsor-
den, især med nye post-Brexit handelsaftaler i horison-
ten . Et af de vigtigste forslag, som Labour ledte efter 
tilbagemelding på, var udnævnelsen af   en dyrevelfærds-
kommissær for at sikre, at regeringens politik på tværs 
af Whitehall blev underrettet om og støttet af de seneste 
videnskabelige beviser på dyrs følelser og bedste praksis 
inden for dyrevelfærd .

Forslag
Blandt de forslag, som fjerkræbranchen er omfattet af, er:
 – Obligatorisk mærkning af kød, både indenlandsk og 

importeret . Dette skal inkludere detaljer om oprin-
delsesland, produktionsmetode og slagtemetode 
(bedøvning eller ikke-bedøvning)

 – Udstedelse af en ny vejledning for at stoppe den ruti-
nemæssige og/eller forebyggende brug af   antibiotika 
til husdyr

 – Indførelse af obligatorisk CCTV på slagterier med 
optagelser, der stilles til rådighed for Food Standards 
Agency og/eller andre offentlige myndigheder, hvor 
der er en klar sag

 – Stop for brugen af bure på britiske farme .

Informeret valg af mad
Reaktionerne fra branchen og miljøor-
ganisationer har generelt været positiv . 
John Fishwick, præsident for British 
Veterinary Association, sagde, at han 
var glad for at se dyrevelfærd højt på 
den politiske dagsorden .

”Vi fortsætter med at lobby for et forbud mod slagt-
ning uden bedøvelse, mens det stadigt er tilladt, , for vi 
mener, at alt kød fra disse kilder skal mærkes klart for 
at give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret 
valg om den mad, de spiser . Det er også opmuntrende 
at se, at regeringens seneste krav om obligatorisk CCTV 
på britiske slagterier, er gentaget her .”

Kath Dalmeny, adm . direktør for 
Sustain, sagde: ”Når vi begynder at 
forhandle nye internationale handels-
aftaler, vil Storbritannien komme under 
stærkt pres for at skrotte eller lempe 
vores høje standarder for dyrevelfærd, 

fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse for at kunne 
handle med lande med lavere standarder end vores 
egen . Vi er en nation af dyreelskere, så det er velkomne 
nyheder, at de politiske beslutningstagere i f .eks . Labour 
søger at sætte høje standarder på et mere robust lov-
grundlag . ”

Emma Slawinski, kampagnedirektør 
hos Compassion in World Farming, til-
føjede: ”Vi glæder os især over kravene 
om at stoppe eksporten af levende dyr, 
den obligatoriske mærkning af kød, 
kravet om at stoppe den rutinemæssige 

og/eller forebyggende brug af antibiotika samt forslaget 
om at  bruge post-Brexit tilskud til at reducere det inten-
sive industrilandbrug og den dårlige praksis på miljøom-
rådet . Dette kunne være begyndelsen på afslutningen af   
det grusomme industrilandbrug .”

jnl
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Lovforslag i Arizona har til formål at  
forlænge holdbarheden på æg
Lovgivere i Arizona overvejer et lovforslag, der ville 
ændre tiden for, hvornår et æg er pakket og solgt, og 
stadig være i stand til at blive mærket med AA-kvalitet .
I øjeblikket skal æg sælges inden for 24 dage efter at 
være lagt for at blive solgt som AA-æg . I henhold til lov-
givningen fremlagt af Jill Norgaard, R-Phoenix, kunne 
et æg dog stadig have AA-kvalitet i op til 45 dage, efter 
at det er blevet pakket .
Lovforslaget er blevet anbefalet af Arizona Retailers 
Association, som mener, at æg ikke skal fjernes fra 
supermarkedshylder så hurtigt som 24 dage efter, at de 
er lagt .
Glenn Hickman fra Hickmans Egg Ranch, som har 
aktiviteter i Arizona, sagde til Arizona Daily Sun, at lov-
forslaget har sine mangler .
Da den nuværende lovgivning for æg først blev vedta-
get i 1984 viste test, at ægget opfyldte AA-standarden 
for æggeblomme og æggehviden gennem de første 24 
dage, men ved den 25 . dag, ville normalt en eller flere 
ud af et dusin æg ikke opfylde disse standarder, sagde 
Hickman avisen . En lignende test blev udført 30 år 
senere, og disse tests viste de samme resultater .
Hickman sagde, at æg ikke nødvendigvis var mindre 
sunde at spise efter 24 dage, men der er det etiske 
dilemma med de æg, der ikke opfylder de standarder, 
som forbrugerne betaler og forventer .
Arizonas landbrugsministerium har ikke udtalt sig om, 
hvorvidt de er for eller imod det foreslåede lovforslag .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Forskning forbedrer nedslagnings- 
metoderne for fjerkræ
Under udbruddet af højpatogen fugleinfluenza i 2014-
15 lærte den amerikanske fjerkræbranche, at hurtig 
nedslagning stopper smittespredningen på en infice-
ret farm og reducerer sandsynligheden for yderligere 
spredning af virusset . Det kan dog være svært for 
mennesker at aflive et stort antal burhøner og store 
kalkuner .
På tidspunktet for udbruddet omfattede metoderne til 

nedslagning af fjerkræ, der var acceptable for Ameri-
can Veterinary Medical Association (AVMA) og USA's 
Department of Agriculture's Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS), vandbaseret skum, modi-
ficeret atmosfære, aflivningsvogne og at fylde stalden 
med kuldioxid (CO2) . Disse metoder er effektive til at 
give en hurtig ende på lidelsen hos syge flokke og redu-
cerer sygdommens potentielle spredning til sunde flok-
ke . Ikke desto mindre er de ikke praktiske til brug på 
alle farme på grund af typen af staldinventar, fuglearter 
eller vejret . Ingen af processerne virker særligt godt 
med burhøner, og meget koldt vejr kan fryse udstyret til 
skum .
Lukning for ventilationen (Ventilation shutdown depo-
pulation (VSD)) kan løse dette dilemma . Som fjer-
kræbranchen har lært gennem ulykkelige oplevelser 
gennem årene, når ventilationen stopper i et moderne 
fjerkræhus – f .eks . ved et uheldigt tab af elektricitet - 
dør fuglene ret hurtigt .
VSD betragtes imidlertid ikke som en acceptabel fjer-
kræaflivningsmetode af AVMA eller APHIS . Det blev 
ikke godkendt til brug ved udbruddet af fugleinfluenza 
i 2014-15 . Processen, de fysiologiske forandringer i 
fuglene og dyrevelfærdsaspekterne af VSD er for tiden 
ikke godt forstået på grund af manglende forskning .
For at begynde at forstå VSD og måske finde måder at 
forbedre metoden på, har USA's Poultry & Egg Asso-
ciation (USPOULTRY) finansieret forskning ved North 
Carolina State University fokuseret på at lære detaljerne 
om de miljømæssige ændringer, der opstår i fjerkræ-
huset under VSD, såvel som fysiologisk respons hos 
fuglene, når miljøet ændrer sig . Ken Anderson fra N .C . 
State's, som leder forskningen, og hans kolleger gen-
nemførte det første forskningsbidrag fra USPOULTRY 
og arbejder nu gennem et andet VSD-stipendium .
Andersons gruppe har allerede lært en hel del . De 
bekræftede, at dødsårsagen under VSD er hypertermi 
(overophedning) . Derudover kan VSD alene ikke siges 
at give 100 % dødelighed på en rettidig eller human 
måde . Ved at give supplerende varme eller CO2 bliver 
processen hurtigere dødelig og mere human . De kalder 
denne ændring VSD+ . De definerer VSD+ som stigen-
de naturligt CO2 ved at lukke ventilationen i et forseglet 
fjerkræhus i kombination med supplerende varme eller 
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CO2 (eller begge dele) for at fremme døden ved hyper-
termi og hypoxi (kvælning) .
Branchen kan muligvis bruge VSD+ til nedslagning i 
nødsituationer i fremtiden, når andre teknikker ikke er 
praktiske . Efterhånden som forskningen skrider frem, 
viser både AVMA og APHIS stor interesse for resulta-
terne . Forhåbentlig vil de godkende brugen af metoden 
under alvorlige omstændigheder . VSD+ kan hjælpe 
fjerkræbranchen med at opfylde målet om nedslagning 
indenfor 24 timer efter en bekræftet diagnose og vil 
afslutte lidelsen hos inficerede flokke under et syg-
domsudbrud humant .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Papa John’s og Pita Pit forpligter sig til at 
følge GAP’s slagtekyllingstandarder
Papa John's og Pita Pit blev de to seneste restaurant-
kæder til at forpligte sig til kun at købe slagtekyllinger, 
der er produceret i henhold til Global Animal Partners-
hip (GAP) standarder .
Begge restaurantkæder har forpligtet sig til at gennem-
føre overgangen inden 2024 .
De to virksomheder har i deres dyrevelfærdspolitik, der 
for nylig blev offentliggjort på deres hjemmesider, kræ-
vet næsten samme kriterier i deres slagtekyllingeforsy-
ningskæde, herunder at:
•  Bruge af nye slagtekyllingeafstamninger, der er 

anerkendt for højere dyrevelfærdsmæssige resultater
• Give fugle mere plads (reduceret belægningen)
•  Give forbedrede miljøer, herunder strøelse, lyspro-

grammer og berigelse
•  Sørge for, at fuglene bedøves ved hjælp af multi-trin 

kontrolleret atmosfære .
Virksomhederne udtalte også: "Fremskridtene omkring 
afstamning og belægning vil tilpasses kravene fra 
RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty 
to Animals) eller Global Animal Partnership (GAP), og 
fremskridtene omkring forbedrede miljøer vil tilpasse sig 
GAP’s nye standarder . Når disse fremskridt er på plads, 
skal leverandørerne påvise overholdelse via tredjeparts-
auditeringer ."
Pita Pits meddelelse indeholdt også udsagn om, at de 

kun vil have svin fra bedrifter, der ikke bruger dræg-
tighedsbokse og oksekød fra berigede græsarealer på 
"dyrevenlige canadiske farme ." Pita Pit stammer fra 
Canada, hvor de fortsætter med at fungere, men sel-
skabet har også operationer i USA, med det amerikan-
ske hovedkvarter beliggende i Coeur d'Alene, Idaho .
Virksomheden har til hensigt at arbejde med deres leve-
randører for at nå GAP’s standarder for "alle ikke-vege-
tabilske proteiner” inden 2030 .
Pita Pits dyrevelfærdspolitik kræver også en omstilling 
til et 100 % alternative æg inden 2020 .
Forpligtelserne fra Papa Johns og Pita Pit følger fire 
andre løfter til slagtekyllinger produceret i henhold til 
GAP’s eller RSPCA’s standarder .
Tidligere i 2018 har restaurantfirmaerne Fare Resour-
ces, LaMadeleine French Bakery & Café, Mimi's Café, 
Briche Doree og Bruegger givet lignende garantier .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Sverige rapporterer om et fald  
i kødforbruget
De seneste data fra Jordbruksverket viser, at kødfor-
bruget pr . indbygger i Sverige faldt med 2,6 % eller 2,2 
kg i 2017 . Ifølge de lokale myndigheder er dette det 
største fald, der er rapporteret i landet, siden data for 
kødforbruget begyndte at blive registreret i 1990 .
I perioden 1990-2017 har svenskerne øget kødforbru-
get med 41 % .
Oksekød tegnede sig for den største andel af den 
samlede fald i kødforbruget i 2017 . Svenskerne spiste 
mindre oksekød, og forbruget faldt med 1,1 kg til 24,5 
kg pr . indbygger . Oksekød blev efterfulgt af svinekød 
med et fald på 0,8 kg til 32,7 kg og fjerkræ med et fald 
på 0,4 kg til 23,2 kg .
På den anden side var lam den eneste kødart, der ople-
vede en lille stigning på 0,1 kg til 1,9 kg
Landet rapporterede også et fald i importen af kød . 
Importen af oksekød faldt med 4,9 %, fjerkrækød med 
0,6 %, mens importen af svinekød faldt på 6,9% .

Euromeat .com / jnl
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Mitsubishi vil indgå joint venture om  
forarbejdning af fjerkrækød i Thailand
Det japansk konglomerat Mitsubishi, der globalt kendt 
for sine biler, vil bevæge sig dybere ind på markedet for 
fjerkrækød .
Mitsubishi Corp, der i øjeblikket beskæftiger mere end 
60 .000 mennesker på tværs af 7 forretningsområder, 
herunder fødevarer, planlægger at åbne en fabrik i 
Thailand i et joint venture med det lokale fødevarefirma 
Betagro Group .
Hvis investeringen på 6 mia . yen (ca . 340 mio . kr .) i fjer-
kræforarbejdningsfabrikken, er vellykket, vil Mitsubishi 
anvende sin ekspertise til at vokse på markeder i Europa 
og Mellemøsten .
Meddelelsen følger Suzukis planer i slutningen af sidste 
år om at bruge sin ekspertise inden for transportlogistik 
til at bevæge sig ind på det voksende marked for premi-
um æg .
Den nye anlæg, der åbnes i oktober, vil ligge omkring 
90 km nord for Bangkok og vil producere omkring 
30 .000 tons forarbejdet kød om året . Det planlægger at 
eksportere meget af kødet til Japan, selv om der også 
vil være hjemmemarkedssalg og eksport til Singapore 
og Hong Kong .
Indtil nu har Mitsubishis fjerkræinteresser været base-
ret i Japan, hvor Mitsubishi ejer dagligvareforretningen 
Lawson, der sælger en række stegte kyllingeprodukter . 
Asia Nikkei oplyser, at Mitsubishi ejer en andel i KFC 
Holdings Japan, en lokal afdeling af den amerikanske 
fastfoodkæde .
Mitsubishi vil få 50 % af aktierne i det thailandske joint 
venture, mens Betagro og Itoham Yonekyu Holdings 
hver især vil have 25 % . Et Betagro datterselskab slag-
ter 90 mio . slagtekyllinger om året på et slagteri nord for 
den planlagte fabrik, og dette slagteri bliver den største 
leverandør af kyllingekød til det nye forarbejdningsan-
læg .
Det japanske marked for fjerkrækød er steget de sene-
ste tre år, og importen fra Thailand er voksete med 
to-cifrede procenttal i de seneste to år .

Poultry World / jnl

Omstrukturering af 2 Sisters Group 
Fjerkrægiganten 2 Sisters Food Group planlægger en 
større omstrukturering af deres britiske forarbejdnings-
anlæg .
Virksomheden vil at lukke 3 tabsgivende anlæg, og det 
sætter 900 arbejdspladser i fare, men samtidig plan-
lægger de også at skabe op til 1 .000 nye job på andre 
fabrikker i hele Storbritannien .
De foreslår at lukke deres West Midlands fabrikker i 
Smethwick og Wolverhampton sammen med en 3 . på 
Cambuslang i South Lanarkshire . Fabrikker, der vil øge 
beskæftigelsen, omfatter Willand, Devon (300 job), 
Couper Angus, Perth og Kinross (250), Site D, West 
Bromwich (400), Llangefni, Anglesey (35) og Scunthor-
pe (30) .
Omstruktureringsmeddelelsen følger en turbulent perio-
de for virksomheden, som har været ramt af kontrover-
ser over fødevarestandarder, hvilket i en periode førte til 
lukningen af deres anlæg i  Smethwick .
En talsmand fra 2 Sisters sagde: "Da vi fortsætter med 
at skabe en bedre forretning, forenkler vi, hvordan vi 
arbejder, og vi investerer i de områder, der kan give den 
mest positive forskel for vores britiske fjerkræoperatio-
ner .
"Det betyder, at vi vil skabe op til 1 .000 nye jobs inden-
for fjerkræforsyningskæden . Men vi har områder med 
store udfordringer, og desværre vil 900s job være i fare 
på tre tabsgivende anlæg, som vi foreslår at lukke . "
Fagforeningsformænd sagde, at de ville kæmpe for 
at redde job . Joe Clarke, Unite National Officer for 
Food, sagde: "Disse planer vil påvirke lokalsamfund og 
beskæftigelsesmuligheder i Skotland og West Midlands . 
I løbet af de kommende dage og uger vil Unite presse 
på for at redde jobs og få investeringer for at redde de 3 
anlæg fra lukning .”
"De ansatte, der har stået sammen med selskabet gen-
nem tykt og tyndt og arbejdet hårdt for at gøre det til en 
succes, vil uundgåeligt føle sig svigtet . 2 Sisters Food 
Group skal deltage konstruktivt i høringerne og være 
villige til at lytte til alternativer til nedlukning af lokale 
anlæg ."

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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DEN SAMLEDE IMPORT AF KØD STIGER  
MED OVER 23 % FREM MOD 2027 

Af Oliver Bentsen, Landbrug & Fødevarer 

Den globale import af kød forven-
tes at stige fra 26 mio. tons til knap 
32 mio. tons i 2027. Fjerkræimpor-
ten trækker den største andel af 

den samlede vækst. Kina tegner sig generelt som 
den største importør af oksekød og svinekød, 
mens fjerkrækød aftages af lande i Afrika og Mel-
lemøsten. 

Voksende import af fjerkræ trækker halvdelen 
af væksten 
Den samlede import af kød på verdensplan forventes at 
vokse fra 26,0 mio . tons i 2018 til 31,9 mio . tons frem 
mod 2027 . Det viser en ny prognose fra det amerikan-
ske landbrugsministerium, USDA . Dette svarer til en 
stigning på 23,4 % fra 2018-2027, jf . figur 1 . Væksten 
i importen er primært drevet af importen af fjerkrækød, 
der i perioden forventes at vokse med 3,1 mio . tons og 
dermed vil trække over halvdelen af den samlede vækst 
på 6 mio . tons . Importen af oksekød vil bidrage med ca . 
30 %, mens svinekød vil udgøre omkring en femtedel . 

Figur 1: Prognoser for global import af kød, 2017-2027 . 

Kilde: Landbrug og Fødevare pba . USDA Agricultural Projec-

tions .

Importen af alle kødtyper forventes især at vokse i mel-
lem- og lavindkomstlande, der vil trække mere end fire 
femtedele af den samlede vækst . Det er et resultat af, at 
mange af landene oplever stigende befolkningstilvækst 
og samtidig voksende indkomst, hvilket øger det gene-
relle fødevareforbrug og ikke mindst kødforbruget . 
Mens Kina fortsat forventes at blive den største importør 
af svinekød og oksekød frem mod 2027, drives impor-
ten af fjerkrækød af lande i store dele af Afrika, Mel-

lemøsten, Asien og Mellemamerika . Det skyldes også 
delvist, at importeret fjerkrækød fortsat er billigere end 
både oksekød og svinekød, hvilket yderligere stimulerer 
efterspørgslen .

Afrika driver væksten i verdenshandlen 
med fjerkrækød 
Importen af fjerkrækød forventes på verdensplan at vok-
se med 3,1 mio . tons fra 2018 til 2027, svarende til 29 
% . Dermed forventes den samlede import af fjerkrækød 
at nå et niveau på knap 13,9 mio . tons . Det betyder, at 
andelen af fjerkrækød ud af den samlede import af kød 
vokser fra 42 % i 2018 til 44 % i 2027 . Mellemøsten 
og Afrika, særligt syd for Sahara, forventes at drive den 
største del af væksten, mens også Mexico, Mellemame-
rika og Caribien har relativt store vækstbidrag . 
Importen af fjerkrækød i Nord- og Vestafrika, samt i 
Mellemøsten forventes at give et samlet bidrag til den 
globale importvækst på knap 31 %, jf . figur 2 . I disse 
regioner forventes importen af fjerkrækød at stige mere 
end en tredjedel til et niveau på over 2,8 mio . tons i 
2027 . I lande syd for Sahara er importvæksten særlig 
høj . Disse lande vil alene trække lige under 26 % af den 
samlede stigning i importen i perioden . 
Udover en voksende befolkning og generelt højere ind-
komster i regionerne drives importforøgelsen af tilbage-
vendende sygdomsepidemier i flere lande, der rammer 
den indenlandske produktion af husdyr, særligt fjerkræ . 
Det betyder vedvarende bekymring for fødevaresikker-
heden og dermed et øget importbehov til at understøtte 
efterspørgslen .
I Mexico, Mellemamerika og Caribien forventes importen 
af fjerkrækød at vokse med 0,6 mio . tons, hvilket svarer 

Figur 2: Andel af importforøgelse af fjerkrækød fordelt på lan-

de/regioner . Kilde: Landbrug og Fødevare pba . USDA Agricul-

tural Projections . 
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til en stigning på mere end en tredjedel frem mod 2027, 
jf . figur 2 . Dermed trækker regionen knap en femtedel 
af den samlede importforøgelse . Udover at lavere priser 
på fjerkrækød i forhold til andre kødtyper i sig selv sti-
mulerer efterspørgslen, øges importen i perioden også 
som følge af, at Mexicos fjerkræproduktion forventes at 
vokse med en lavere rate end forbruget . 
Ruslands import af fjerkrækød ventes at falde med 
0,09 mio . tons frem til 2027, hvilket svarer til et negativt 
vækstbidrag på 2,7 % af den samlede stigning i den glo-
bale import af fjerkrækød, jf . figur 2 . 

Øget importbehov for kød åbner for danske 
eksportmuligheder 
Den voksende importefterspørgsel efter kød det kom-
mende årti rummer store muligheder for danske føde-
varevirksomheder . Mulighederne vil være størst i lav- og 
mellemindkomstlande, hvor den indenlandske produktion 
ikke kan følge med den stigende efterspørgsel efter kød . 
Derved vil danske fødevarevirksomheder kunne udnytte 
vores komparative fordele med husdyrproduktion til at 
udfylde dele af lav- og mellemindkomstlandenes impor-
tefterspørgsel af kød .

Protix og Hendrix Genetics arbejder  
sammen om insektopdræt
Protix, producent af insektproteiner, og Hendrix Gene-
tics, globalt avlsselskab indenfor flere arter, vil samarbej-
de om at udvikle et avlsprogram for insekter .
Programmet har til formål at forbedre insekter til en 
potential effektiv proteinomformer fra dyrefoder til ingre-
dienser .
Grundlagt på baggrund af resultaterne i produktionen 
af sorte fluer (Hermetia illucens) vil det nye samarbej-
de yderligere uddybe insektpotentialet som en kilde til 
næring af høj kvalitet . Dette gælder for både potentialet 
for at bruge proteinekstrakter fra insekter til levnedsmid-
ler, og deres evne til at være en kvalitetskilde for ernæ-
ring til dyrefoder og som føde til mennesker .
"I Protix har vi dedikeret os til udviklingen af de nødven-
dige teknologier til at producere insekter i stor skala på 
en sikker og hygiejnisk måde . Det er tid til næste skridt 
og en partner i avl er vigtig for at realisere vores fulde 
potentiale" siger Bas Jurgens, COO hos Protix . Johan 
van Arendonk, Chief Technology & Innovation Officer 
hos Hendrix Genetics, anerkender samarbejdet med det 
store potentiale og siger: "Partnerskabet med Protix til-
byder en enestående mulighed for i fællesskab at skabe 
verdens førende program indenfor insektavl . Hendrix 
Genetics er virkelig fokuseret på mange arter, og vi 
oplever hver dag, at deling af viden på tværs af arter 
fremskynder innovation . At arbejde med insekter tilføjer 
en ny dimension og mulighed for at skabe merværdi ."
Samarbejdet er godt i gang, og Protix og Hendrix Gene-
tics forventer sammen resultater, som kan give en stærk 
fordel for alle parter i insektproteinbranchen . Begge 
parter mener, at det supplerer Protixs faglige kapacitet til 
yderligere vækst, og at det fremmer branchen som hel-

hed . Insektbranchen vokser hurtigt, især efter at EU har 
tilladt at anvende insektprotein som en fødevareingredi-
ens til akvakultur . I løbet af det sidste årti har denne nye 
branche af insektbaserede ingredienser til foder og mad 
udviklet sig meget og oplevet en øget grad af professio-
nalisering .

AllAboutFeed .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Mangel på kyllingeleverancer til KFC  
forårsager vrede på de sociale medier
Hundredvis af KFC-restauranter i hele Storbritannien er 
blevet lukket, fordi leveringsproblemer har fået fastfood-
kæden til at løbe tør for kylling .
Manglen er ikke gået ubemærket hen på de sociale 
medier, hvor mange forbrugere bruger websteder som 
Twitter og Facebook til at udtrykke deres skuffelse .
Restauranter i London, Midlands, Wales og Nordøsteng-
land er alle lukket, mens fastfoodkæden beskæftiger sig 
med deres leveringsproblemer .
Problemet skyldes forårsaget af, at KFC skiftede leve-
ringsselskabet fra Bidvest til DHL .
I en pressemeddelelse sagde KFC, at det var problemer 
forårsaget af at skifte leverandør: "Vi har fået en ny part-
ner om bord, men de har haft et par problemer med at 
komme i gang, og at få frisk kylling ud til 900 restauran-
ter er ret komplekst ."
KFC har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se den 
nærmeste åbne restaurant, som ivrige kyllingespisere 
kan tjekke .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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STATUS OVER FUGLEINFLUENZA I EUROPA  
PR. 7. MARTS

Bulgarien 
De bulgarske veterinærmyndigheder har den 5 . 
marts 2018 rapporteret om et udbrud af høj-

patogen fugleinfluenza H5N8 i en æglæggerbesætning 
med i alt 139 .000 høns beliggende ved byen General 
Toshevo i Dobritj-provinsen i det nordøstlige Bulgarien 
(se kort nedenfor) . Udbruddet blev opdaget i forbin-
delse med overvågning for fugleinfluenza . Det oplyses 
desuden, at der siden den 28 . februar er fundet 3 .500 
døde dyr i besætningen . De resterende dyr blev aflivet 
den 6 . marts . Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af 
AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder oprettelse 
af en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågnings-
zone . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Bulgarien til Danmark er der udført søgning i 
TRACES på transporter af rugeæg og levende fjerkræ . 
Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 
måneder . 
Der har i perioden hverken været indførsler eller udførs-
ler af rugeæg eller levende fjerkræ mellem Bulgarien og 
Danmark . 

Kort over HPAI H5N8 udbruddet i fjerkræ i Bulgarien d . 2 . 

marts 2018 . Kilde: ADNS . 

Frankrig 
De franske veterinærmyndigheder har rap-
porteret om yderligere 4 udbrud af lavpatogen 

fugleinfluenza af typen H5, således, at det samlede 
antal udbrud i 2018 nu er oppe på 17 . Udbruddene har 
primært været lokaliseret i den sydlige og vestlige del 
af landet (se kort nedenfor), og med undtagelse af et 

enkelt udbrud drejer det sig om udbrud i andebesætnin-
ger, hvor der ikke forinden har været konstateret kliniske 
tegn . Test for fugleinfluenza er foretaget i forbindelse 
med flytning af dyrene eller i forbindelse med rutineover-
vågning . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Frankrig til Danmark er der udført søgning 
i TRACES på transporter af levende fjerkræ . Der er 
undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 måneder . 
Der har i perioden hverken været indførsler eller udførs-
ler af levende fjerkræ mellem Danmark og Frankrig . 
Af tabellen nedenfor fremgår detaljerne for udbruddene:

Kort over LPAI udbrud i fjerkræ i Frankrig 1 . jan – 7 . marts 

2018 . Kilde: ADNS .
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Holland
De hollandske veterinærmyndigheder har den 
26 . februar 2018 rapporteret om et udbrud 

af højpatogen fugleinfluenza H5N6 i en forældredyrs-
besætning med 37 .866 dyr i byen Oldekerk i provinsen 
Groningen (se kort nedenfor) . Mistanken opstod d . 25 . 
februar pga . forhøjet dødelighed . Hele besætningen blev 
aflivet d . 27 . februar . Bekæmpelsesforanstaltninger i 
medfør af AI-direktivet (2005/94) er iværksat, herunder 
oprettelse af en 3 km beskyttelseszone og en 10 km 
overvågningszone . 
Der ligger tre fjerkræbesætninger indenfor beskyttelses-
zonen og yderligere 14 indenfor overvågningszonen . Det 
oplyses, at der ikke er nogle fjerkræbesætninger belig-
gende indenfor en zone af 1 km rundt den inficerede 
besætning . Screeninger for fugleinfluenza på fjerkræ-
besætninger i beskyttelseszonen er udført med negativt 
resultat . 
En genanalyse af det isolerede virus H5N6 viser, at H5 
delen er nært beslægtet med HPAI H5N8 . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Holland til Danmark er der udført søgning i 
TRACES på transporter af rugeæg og levende fjerkræ . 
Der er undersøgt indførsler og udførsler de seneste 2 
måneder . 
Der har i perioden været 25 indførsler af rugeæg og 
29 indførsler af levende fjerkræ fra Holland til Dan-
mark . Ingen af indførslerne stammer fra postdistriktet 
Oldekerk . 
Der har i sammen periode været 18 udførsler af ruge-
æg og 92 udførsler af levende fjerkræ fra Danmark til 
Holland . Ingen af udførslerne er gået til postdistriktet 
Oldekerk .

I Holland har de siden den 8 . december 2017 haft krav 
om indelukning af fjerkræ .
Producenterne af frilandsæg når 16 ugers indelukning 
den 30 . marts, hvorefter æg fra høner, der var i produk-
tion den 8 . december, ikke længere må sælges som fri-
landsæg . Mange hollandske frilandsproducenter vil blive 
ramt af dette .

Italien
På et branchemøde i Bruxelles den 8 . marts meddelte 
den italienske repræsentant, at der i uge 9 (26 . februar 
til 4 . marts) havde været et udbrud af højpatogen fug-
leinfluenza i en æglæggerbesætning på 96 .000 høner i 
nærheden af Brescia i Norditalien (se kort nedenfor) . 
Besætningen var blevet slået ned .
(Dette udbrud kan endnu ikke findes på OIE’s hjemme-
side her den 11 . marts)

Kort over udbruddet af HPAI i Norditalien i uge 9 .

Danmark
Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af 
ovenstående, at: 
Den samlede risiko for smitte med fugleinfluenza 
til dansk fjerkræ gennem samhandel med fjerkræ 
og rugeæg er fortsat lav.

Fødevarestyrelsen / jnl

Kort over HPAI H5N6 udbruddet i fjerkræ i Holland d . 26 . 

februar 2018 . Kilde: ADNS .
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Antiviral effekt af litiumklorid på aviær 
leukosevirus
Forskning har vist, at litiumklorid effektivt blokerer en 
undergruppe af aviær leukosevirus fra replikering i kyl-
lingefostres fibroblast (CEF) celler, hvilket viser, at det 
kunne anvendes som et antiviralt middel mod ALV-J .
Undersøgelsen, der blev udført ved Pirbright Institute, 
ønskede at finde ud af omfanget af litiumklorids (LiCl) 
antivirale aktivitet .
I undersøgelsen vurderede forskere den antivirale virk-
ningseffekt af LiCl på ALV-J-infektion i CEF-celler ved 
anvendelse af realtime-PCR, Western blot-analyse, IFA 
og p27 ELISA-analyse .
Resultaterne viste, at både viralt RNA-kopiantal og 
proteinniveau faldt signifikant på en dosis og tidsaf-
hængig måde . Tidsanalysen viste, at den antivirale 
effekt var mere udtalt, da CEF's blev behandlet efter 
infektionstrinnet snarere end ved tidlig absorption eller 
præabsorptionstrin .
Yderligere eksperimenter viste, at LiCl ikke påvirker 
virusbinding eller indgang, men snarere påvirket tidlig 
virusreplikation . Forskere fandt også, at inhiberingen af 
virale replikationer efter LiCl-behandling var forbundet 
med reducerede mRNA-niveauer af proinflammatoriske 
cytokiner .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Flot regnskab fra Pilgrim’s Pride i 2017
Pilgrim's Pride, en af USA's største kyllingeproducen-
ter, havde ifølge regnskabet for 2017 en omsætning på 
10,77 mia . $ (ca . 65,2 mia . kr .) og en indtjeningsmargin 
på henholdsvis 11,8 % i USA, 10,6 % i Mexico og 3,9 
% i Europa .
Pilgrim’s rapporterede også en EBITDA på 1,39 mia . $ 
(ca . 8,4 mia . kr .) eller en margin på 12,9 % og + 54,3 
% i forhold til sidste år, eksklusive Moy Park .
Pilgrim’s købte Moy Park i september, et køb, der gør 
Pilgrim's Pride til "den globale leder indenfor kylling og 
kyllingebaseret tilberedt mad ."
Desuden gennemførte virksomheden strategiske kapita-
linvesteringer til en værdi af 141 mio . $ (ca . 853,2 mio . 

kr .), herunder købet af Prepared Foods Line og deres 
økologiske pakkeri i Sanford, NC, om hvilket selskabet i 
en erklæring sagde, at dette yderligere øger differentie-
ringen af produktporteføljen, styrker forholdet til vigtige 
kunder og forbedrer marginen .
"Vi skabte stærke og velafbalancerede konsoliderede 
resultater i 2017 . Vores operationer i USA og Mexico var 
solide trods logistiske udfordringer i 4 . kvartal på grund 
af eftervirkningerne fra naturkatastrofer i Puerto Rico, 
Mexico og USA, mens vores nyligt erhvervede britiske 
og kontinental-europæiske operationer var stabile . 
Resultaterne viste igen styrken og mangfoldigheden af 
vores sortiment af kyllinger i forskellige størrelser, og det 
differentierer os fundamentalt fra konkurrenterne, hvilket 
giver os potentialet til at reducere usikkerheden og ska-
be højere margener over tid, sagde Bill Lovette, adm . 
direktør hos Pilgrim's .
"Mens små kyllinger og bakker har været stærke i 4 . 
kvartal, var forholdene på råvaremarkederne svære 
i tråd med velkendte sæsonudsving, men markedet 
er allerede ved at komme godt op i det nye år, hvilket 
påvirker den fortsatte efterspørgslen af kylling som det 
foretrukne protein på hjemmemarkedet og de interna-
tionale markeder . På grund af betydelige udfordringer 
er vi meget stolte af vores ansatte, som havde arbejdet 
utrætteligt for at fortsætte vores faciliteters drift, samti-
dig med at de hjalp med at genopbygge lokalsamfunde-
ne” sagde Bill Lovette .
Lovette sagde også, at selskabet fortsætter med at for-
bedre resultater på GNP’s operationer .
"Margenerne er vokset betydeligt siden overtagelsen for 
godt et år siden . og de var på højde med vores gamle 
forretning i 4 . kvartal . Integrationen går godt, og vi har 
realiseret betydelige drifts- og produktsynergier, og vi 
forbereder os også på at udvide fordelingen af vores 
premium brand Just BARE . I kombination med succes-
en med at forbedre rentabiliteten på vores erhvervede 
mexicanske operationer, mener vi, at vi har den metodo-
logi og det erfarne personale, der kræves for at øge 
driften og den økonomiske udvikling i vores britiske og 
kontinental-europæiske forretning" sagde Lovette .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2018



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2018  ·  81

Dørene åbnes for insektprotein til fjerkræ 
i EU 
Der er stigende forhåbninger for, at EU-Kommissionen 
næste år vil give grønt lys til insektproteiner til brug i 
fjerkræfoder .
Den voksende optimisme følger kommentarer fra Vyte-
nis Andriukaitis, der er EU-kommissær for Sundhed 
og Fødevaresikkerhed, som under en nylig konference 
fortalte, at Kommissionen efterfølgende ville godkende 
brugen af insektproteiner i foder til fjerkræ - og muligvis 
også til svin - næste år .
Han talte på den første internationale konference om 
insekter til foder og mad og sagde, at han troede, at der 
var behov for nye proteiner, men regulering og tekniske 
spørgsmål måtte ordnes først, før denne ressource kun-
ne udnytte .
 "I er en del af denne løsning, og jeg regner med jer" 
fortalte han konferencen, organiseret af International 
Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) .
Udmeldingen følger godkendelsen af insektproteiner 
til fiskefoder i juli 2017 . Den nuværende tilladelse er 
begrænset til 7 insektarter, herunder 3 typer fårekyllin-
ger, 2 typer melorme og 2 fluearter .
I Europa vokser interessen for insektfoder . Insektpro-
ducent Protix har meddelt, at selskabet sammen med 
Hendrix Genetics, et globalt avlsselskab indenfor flere 
arter, vil udvikle et avlsprogram for insekter .
De seneste spørgsmål skal behandles på et 2-dages 
symposium om ‘Edible Insects: the value chain’, som 
skal afholdes i Ede-Wageningen i Holland den 21 .-22 . 
marts for at fejre 10 års insektforskning .
Emnerne, der diskuteres, vil omfatte insektopdræt, 
insektproduktion, insekter i fødevare- og foderindustri-
en, insekternæring, -sundhed og -forarbejdning samt et 
afsnit om forbrugere og samfund .
Wageningen Universitet annoncerer i øjeblikket for 2 
ph .d .-studerende til at arbejde på et projekt, der sigter 
på at vurdere de potentielle fordele ved insektbaserede 
fodringsstrategier for miljøbelastningen af svine- og 
fjerkrækødsproduktion samt for svins og slagtekyllingers 
velfærd .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Adisseo gennemfører overtagelsen af 
Nutriad
Bluestar Adisseo Co . har gennemført overtagelsen af 
Nutriad, en global producent af fodertilsætningsstoffer . 
Overtagelsen er en del af Adisseos strategi om at blive 
en af verdens førende producenter af specialtilsætnings-
stoffer til dyrefoder .
"Vi er glade for hurtigt at kunne lukke handelen af 
Nutriad, og vi glæder os til at byde Nutriad talenter 
velkommen til Adisseo-holdet . Denne komplementære 
kombination understøtter vores strategi for at fremskyn-
de væksten i vores specialproduktforretning . Sammen 
vil vi oprette en effektiv organisation, som skal give os 
mulighed for at styrke vores globale produktporteføljes 
konkurrenceevne og dens overordnede effektivitet" siger 
Jean-Marc Dublanc, adm . direktør i Adisseo .
"Ved at kombinere vores talent og teknologi vil det 
gøre det muligt for Adisseo at fortsætte med at skubbe 
grænserne for innovation og specialtilbud på eksisteren-
de og nye markeder" tilføjede François Pellet, Adisseo 
Executive Director Specialty Products .
Erik Visser, adm . direktør i Nutriad, sagde: "Meddelelsen 
om Adisseo's erhvervelse af Nutriad er blevet mødt af 
overvældende entusiasme fra vores kunder, leverandø-
rer, distributionspartnere og medarbejdere over hele ver-
den . Nu da vi har bekræftet transaktionens afslutning, 
vil Adisseo og Nutriad-teamene arbejde sammen med 
fuld energi og passion for integrationen, der skal skabe 
yderligere værditilvækst på markedet ."
Nutriad, et multinationalt selskab med hovedsæde i 
Dendermonde, Belgien, driver fire laboratorier og fem 
fabrikker i Belgien, Spanien, USA, Kina og USA . Virk-
somheden genererer et brutto salg på ca . 100 mio . $ 
(ca . 605 mio . kr .) om året . Nutriads produktsortiment, 
de dyrearter, som de producerer til (fjerkræ, svin, akva-
kultur, mælk og kvæg), og dets kunder er yderst kom-
plementære til Adisseo's og vil give den kombinerede 
virksomhed mulighed for at implementere integrerede 
løsninger og tilbyde endnu mere værdi til kunderne .
En fælles Adisseo / Nutriad projektgruppe er oprettet 
og arbejder allerede på at identificere og implementere 
synergierne .

WattAgNews .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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