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Finske Atria tilbyder antibiotikafri  
fjerkrækød, og det samlede salg stiger
I 2017 var det finske selskabs nettoomsætning på over 
1,436 mia . € (ca . 10,7 mia . kr .) - en stigning på 6,2 
% i forhold til året før - mens resultat før renter og skat 
(EBIT) var 28,6 % højere på 40,9 mio . € (ca . 304,8 
mio . kr .) .
Ifølge adm . direktør Juha Gröhn nåede Atria 
denne vækst gennem tidligere virksom-
hedskøb og den organiske vækst af 
firmaets egne mærker, især i Fin-
land og Estland . Virksomheden fik 
tilladelse til at eksportere svinekød 
til det kinesiske marked i 2017, og nye 
produktlinjer og salgskanaler i Rusland har bidraget til at 
ændre Atrias forretninger der . Operationer i Estland er 
også forbedret .
Gröhn fremhævede også Atrias succesfulde nye pro-
dukt, der blev introduceret på det finske marked i efter-
året 2017 - kyllinger opdrættet uden antibiotika .
"Den finske dproduktionsmetode og de finske dyrs 
sundhed er blandt de bedste i verden, men forbrugerne 
er ikke rigtig blevet informeret om det" sagde han . "Det 
vil de blive nu ."
Ifølge selskabet var Atrias kyllingeproduktion allerede 
helt fri for antibiotika . Dyrene 
blev kun medicineret, når det 
var nødvendigt, og kun under 
kontrollerede betingelser og i 
overensstemmelse med regule-
rede tilbagetrækningsperioder . 
Firmaet forklarer, at det reage-
rer på den stigende efterspørg-
sel i Finland efter ren og sikker 
mad og forbrugernes særlige 
bekymringer over brugen af 
antibiotika i den animalske pro-
duktion .
Ordningen anvendes også på 
virksomhedens svinekødspro-
dukter og vil blive efterfulgt af 
gede- og oksekød .
Mængderne og værdien af Atri-
as salg af fjerkrækød i Finland i 

2017 var næsten uændret i forhold til året før, mens det 
svenske salg faldt 5,9 % i volumen og 3,7 % i værdi .
I 2017 har Atria fortsat investeret kraftigt i modernise-
ringen af det svenske fjerkræslagteri, et program, der 
snart er afsluttet .

En omfattende investeringsplan for 
at øge produktiviteten og lette pro-
duktsporbarheden hos Atrias svi-
neopskæringsanlæg i Nurmo blev 

afsluttet i 2017, og firmaets produktion 
i Jyväskylä blev overført hertil . I år er det 

en solcellepark, der skal bygges ved for 
anlægget . Atria Sun vil levere omkring 5 % af 

strømmen i løbet af sommeren, når efterspørgslen efter 
køling er højest .
I deres sidste årsrapport fremhævede Atria deres 
erhvervelse af det svenske fjerkræselskab Lagerberg I 
Norjeby AB (Lagerbergs) og en majoritetsandel i Well 
Beef Kaunismaa Ltd ., der bidrog til at øge både salg og 
fortjeneste fra 2015 .
Atria har en international tilstedeværelse i de nordiske 
lande, Rusland og Baltikum med kunder i detailhandel, 
fødevare- og fødevareindustrien . Atria har omkring 
4 .450 medarbejdere .
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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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Ba Huan modtager finansiering til udvi-
delse af fjerkræproduktionen
Et af de førende producenter af fjerkrækød og forarbej-
dede ægprodukter i Vietnam modtager en finansiering 
på 32,5 mio . $ (ca . 196 mio . kr .) fra VinaCapital fonden .
Ifølge London Stock Exchange (LSE) vil fonden - Vina-
Capital Vietnam Opportunity Fund (VOF) - gøre det 
muligt for investorerne at tage en "betydelig minori-
tetsandel" i Ba Huan JSC . Med en andel på 30 % af 
markedet for ægprodukter i Vietnam er Ba Huan's 
mærket bredt anerkendt af landets forbrugere, og det 
har allerede forbedret sin drift betydeligt, så produkterne 
opfylder internationale standarder for kvalitet og fødeva-
resikkerhed . Virksomheden forudsiger en omsætning på 
mere end 90 mio . $ (ca . 545 mio . kr .) i 2018 .
Ifølge Andy Ho, adm . direktør i VOF, vokser markedet 
for Ba Huan's fjerkræprodukter hurtigt i Vietnam, og 
det meste af landets produktion er fra småbønder, som 
mangler de finansielle ressourcer til at udvide .
"Vi glæder os til at samarbejde med Ba Huan's ledel-
sesteam i implementeringen af en nye ledelsespraksis, 
forbedret ledelse og ellers hjælpe med at tage virksom-
heden til det næste niveau" sagde han .
Den vietnamesiske ægproduktion har de seneste år haft 
en stigende tendens . Produktionen er steget fra under 
345 .000 tons i 2011 til mere end 476 .000 tons i 2016, 
ifølge beregningerne fra statistikkerne fra FN's føde- og 
landbrugsorganisation, FAOstat .
Ba Huan , der er en fuldt integreret fjerkrævirksom-
hed, driver to fjerkræbedrifter - i de sydlige provinser 
Binh Duong og Long An - der producerer 1,7 mio . æg, 
15 .000 kyllinger og 25 tons fersk fjerkrækød hver dag, 
ifølge Vietnam News . VinaCapital er blandt de førende 
investeringsforvaltnings- og ejendomsudviklingsfirmaer i 
Vietnam . Ifølge organisationens hjemmeside er porteføl-
jen vokset til 1,8 mia . $ (ca . 10,9 mia . kr .) siden opret-
telsen i 2003 . VitaCapital's VOF er en af deres to fonde 
med fælles midler, der handles på LSE . Mens Vietnams 
foderproduktion forventes at komme tilbage i 2018, er 
størstedelen af stigningen fra det foregående år sand-
synligvis kommet pga . den stigende efterspørgsel fra 
landets akvakultursektor .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Frankrig forbyder salg af buræg fra 2022
Den franske landbrugsminister Stephane Travert sagde i 
slutningen af februar, at regeringen vil forbyde salget af 
skalæg fra bure i franske supermarkeder fra 2022 .
Travert sagde, at han levede op til et løfte fra den fran-
ske præsident Emmanuel Macron sidste år, da han 
lovede WorldWide Fund for Nature, at han ville forbyde 
salget af æg fra burhøner .
På den franske radiokanal Europe 1 sagde Travert: "I 
2022 vil såkaldte skalæg - solgt i bakker eller løst - 
være fra fritgående høner og ikke fra burhøner . Det var 
et kampagneløfte, og det vil blive holdt ."
Nogle franske supermarkeder er allerede i gang og 
har lovet at stoppe salget af buræg i deres butikker . 
Monoprix stoppede med at sælge buræg i 2016, mens 
Carrefour kun sælger alternative æg fra 2020 . Auchan 
havde sat deres eget mål til 2025, men det var før med-
delelsen fra ministeren .
Mens omlægningen har støtte fra næsten ni ud af ti 
franske vælgere, har den ifølge en nylig undersøgelse 
også mødt kritik .
Travert's meddelelse har gjort den fransk fjerkræbran-
che, som med en produktion på 14,3 mia . æg i 2016, 
vred . I øjeblikket kommer omkring to tredjedele af 
de æg, der sælges i Frankrig, fra 32 mio . burhøner . 
Franskmændene spiser i gennemsnit 220 æg om året .
Farmerne sagde, at forbuddet ville koste hundredvis af 
millioner euro at gennemføre og kan krænke EU's regler 
for det indre marked .
The Times rapporterede, at National Committee for the 
Promotion of Eggs sagde, at forbuddet ville drive hund-
reder af ægproducenter fra hus og hjem, hvilket ville 
føre til en "eksplosion i importen" og en stor prisstigning .
Generalsekretæren Maxime Chaumet beskyldte rege-
ringen for at løbe fra tidligere løfter: "I november bad 
præsidenten og landbrugsministeren os om at komme 
med en plan, og vi sagde, at vi kunne nå at få 50 % 
af hønerne i alternative systemer inden 2022 . Det ville 
koste sektoren 500 mio . € (ca . 3,7 mia . kr .), og vi har 
ingen anelse om, hvor pengene skal komme fra ."
Forbuddet gælder ikke for æg, der anvendes i forarbej-
dede produkter .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Tysk undersøgelse af alge- og insekt- 
proteiner i foderet til slagtekyllinger
Ifølge en ny undersøgelse ved Göttingen Universitet 
i Tyskland, kan man erstatte halvdelen af sojamelet i 
foderet til slagtekyllinger med alternative proteinkilder, 
uden at det har nogen negative konsekvenser for kød-
kvaliteten .
Pilotskalaundersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskrif-
tet Foods, viser, at der ikke var kvalitetsproblemer med 
kød fra kyllinger, der blev fodret med et foder, hvor en 
del af sojamelet blev erstattet med alternative proteinkil-
der, rapporterede Daniel Mörlein og han medforfattere 
fra Institut for Husdyrvidenskab .
Til forsøget blev tilsat mikroalgen spirulina (Arthrospira 
platensis) eller mel af affedtede soldaterfluelarver (Her-
metia illucens) i foderet for at erstatte 50 % af sojapro-
teinet i start- og voksefoderet til slagtekyllinger .
Test- og kontrolfoderblandingerne, der var afbalanceret 
for aminosyrer, blev fodret ad libitum til hanekyllinger fra 
daggamle til 35 dage, hvor de blev slagtet . Forskerne 
fulgte en række standard slagteriparametre og under-
søgte virkningerne på kødets fysiske og sensoriske kva-
litet efter tre og syv dages opbevaring i emballage med 
modificeret atmosfære med højt iltindhold (HiOx MAP) .
Ingen signifikante forskelle i nogen af de målte parame-
tre blev detekteret mellem kødet fra kyllinger fodret med 
insektproteinet og den sojabaserede kontrol . Den ene-
ste bemærkning, der blev bemærket, var en mere intens 
smag i de kyllinger, der var fodret med insektproteinet, 
men denne forskel faldt over lagringstiden .
Kødet fra kyllingerne, der var fodret med algeproteinet, 
havde en mørkere rødgul farve end for dem, der var fod-
ret med den sojabaserede kontrol .
Samlet konkluderede Mörlein og hans medforfattere, at 
alge- og insektfoder har potentialet til at erstatte soja-
mel i foderblandinger til slagtekyllinger uden at påvirke 
kødets kvalitet negativt .
Den stigende globale efterspørgsel efter animalske 
proteiner har ført til bekymringer over den fremtidige 
bæredygtighed af dyrkning og handel på verdensmarke-
det med traditionelle olieholdige proteiner som sojamel 
til foder til fjerkræ og svin . Disse bekymringer har startet 
søgningen efter alternative proteinkilder, der kan produ-
ceres på en mere bæredygtig måde, såsom insektmel 

og biprodukter . Som med enhver ny foderingrediens 
skal alternative proteiner godkendes, før de kan fodres 
til husdyr, især med hensyn til kvalitet og sikkerhed for 
både dyr og forbrugere . I sidste måned har Enterra Feed 
Corp . fået godkendt deres insektbaserede foderproduk-
ter i USA, Canada og EU .

WattAgNet .com / jnl

Globale indkøbere af æg bakker op om 
sojamanifest
Globale indkøbere af æg bakker op om initiativet til at 
fjerne soja produceret i Amazonas, Cerrado og andre 
områder af speciel miljøfølsomhed fra den globale føde-
kæde inden 2020 .
Virksomheder som Ahold Delhaize, Marks og Spencer, 
Tesco, McDonalds, Unilever og Walmart er blandt de 62 
globale supermarkedskæder og fødevarevirksomheder, 
der støtter Cerrado Manifesto - en opfordring til hand-
ling fra virksomheder og investorer .
Initiativet er også støttet af Consumer Goods Forum 
(CGF), den organisation, der repræsenterer verdens 
førende 800 adm . direktører fra globale supermarkeds-
kæder og fødevarevirksomheder .
Ignacio Gavilan, miljømæssig bæredygtighedsdirektør 
hos CGF, skal tale til delegerede på IEC’s konference i 
London i april for at understrege, hvorfor dette er et så 
vigtigt for den globale ægbranche .
Skovfældning sker stadig, og nogle steder med en alar-
merende hastighed . Selvom Amazonas-regionen er min-
dre påvirket af sojadyrkning, er områder som Cerrado, 
Atlantic Forest og Gran Chaco stadig sårbare i forhold til 
megen skovfældning og tab af lokale arter .
Virksomhederne har svaret ved at underskrive et mani-
fest, der forpligter dem til at samarbejde med lokale og 
internationale interessenter for at standse skovrydning 
og tab af lokal vegetation i Cerrado .
Virksomhederne, som alle bruger brasiliansk soja eller 
kvæg i deres forsyningskæde, har underskrevet manife-
stet, der træder i kraft med det samme, for at udvikle en 
køreplan og en implementeringsplan for at kunne levere 
på deres mål og målsætninger .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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DER FORVENTES STIGENDE ÆGPRODUKTION  
I SPANIEN

I 2017 udgjorde den spanske ægprodukti-
on ifølge foreløbige data fra EU-Kommis-

sionen 723.500 tons, hvilket var et fald på 4,7 % 
sammenlignet med 2016. I 2018 forventes imidler-
tid en betydelig udvidelse af produktionen, som 
forventes at stige med 9,4 % til 791.500 tons.

I de første ni måneder af 2017 blev der indsat lige under 
25,0 millioner hønniker i Spanien . Dette var 15,8 % 
mere end i de første tre kvartaler af 2016 . MEG har på 
baggrund af disse tal beregnet potentialet til antallet af 
æglæggende høner indtil februar 2018 . Beregningen 
bekræfter Kommissionens prognose for 2018 . Allerede i 
anden halvdel af 2017 oversteg antallet af æglæggende 
høner niveauet for 2016 . I de første to måneder af 2018 
vil der sandsynligvis blive opstaldet i gennemsnit 35,1 
mio . høner, og det vil være en stigning på 12,4 % sam-
menlignet med de første to måneder af 2017 . Bestan-
den fra evt . fældede hold er ikke medtaget i beregnin-
gen, så den faktiske bestand af æglæggende høner er 
nok endnu større .

Flere æg leveres til Tyskland
Forbruget af æg i Spanien ligger langt over EU-gennem-
snittet . I 2016 lå forbruget på 17,9 kg (286 stk .) pr ind-
bygger, mens EU-gennemsnittet kun var 12,6 kg (202 
stk .) per indbygger . På trods af det høje forbrug var Spa-
nien selvforsynende med en selvforsyningsgrad på 118 
% i 2016 . Spanien eksporterer også æg til Tyskland, 

og fra januar til september 2017 eksporterede Spanien 
77,9 mio . konsumæg til Tyskland, hvilket var 42,9 % 
mere end i samme periode i 2016 . Eefter Holland, Polen 
og Belgien var Spanien det fjerdevigtigste eksportland 
for konsumæg til Tyskland,
Gennemsnitsprisen på   spanske æg eksporteret til Tysk-
land var 6,7 eurocent (ca . 50 øre) per æg . Dette indike-
rer, at der hovedsagelig blev eksporteret buræg . 
93 % af hønerne i Spanien var opstaldet i bursystemer 
i april 2016 . 4,0 % var frilandsæg, 2,4 % skrabeæg og 
kun 0,6 % var økologiske æg .  I april 2016 havde Spani-
en i alt 43,6 mio .  hønepladser .

DGS / jnl

Figur 1: Antal hønepladser i Spanien .

Lavpatogen fugleinfluenza i en flok  
forældredyt til slagtekyllinger i Texas
Lavpatogen H7N1 fugleinfluenza er blevet bekræftet i 
en kommerciel forældredyrsflok til slagtekyllinger i Hop-
kins County, Texas, rapporterede dyresundhedsmyndig-
heder . Sagen blev bekræftet den 9 . marts, og OIE blev 
underrettet om bekræftelsen samme dag, fortalte Callie 
Ward, den offentlige informationsofficer for Texas Ani-
mal Health Commission (TAHC) . 
Ifølge OIE-rapporten blev sagen opdaget under rutine-
tjekket og overvågningen for H5 / H7 fugleinfluenza før 

slagtning . Flokken, som omfatter 24 .091 fugle, havde 
udvist en lille stigning i dødeligheden og et fald i ægpro-
duktionen . Flokken bliver slået ned . Andre kontrolfor-
anstaltninger er karantæne, zoneinddeling og bevæ-
gelseskontrol inde i amtet . USDA’s Animal Plant Heath 
Inspection Service (APHIS) og TAHC gennemfører en 
omfattende epidemiologisk undersøgelse af hændelsen 
og gennemfører øget overvågning og test inden for 10 
kilometer fra de berørte områder . Kilden til infektionen er 
ikke blevet bestemt .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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KINAS PRODUKTION AF FJERKRÆKØD  
FORVENTES AT FALDE I 2018

Af Mark Clements, Fjerkræ International

Prognoser USDA viser, at 
Kinas produktion af kyllin-

gekød forventes at falde yderligere 
i 2018 til 11,1 mio. tons fra de 11,7 

mio. tons, der anslået blev produceret i 2017, 
mens efterspørgslen også forventes at være lavere 
end de seneste år.

Det kinesiske kyllingekødsmarked oplever vanskelighe-
der på både efterspørgsels- og forsyningssiden, hvor 
producenterne står over for vanskeligheder med indkøb 
af avlsdyr, igangværende sygdomsproblemer og andre 
produktions- og markedsføringsproblemer . På efter-
spørgselssiden forbliver forbrugernes tillid til kyllingekød 
lav, mens flere større indkøbere henter deres råvarer 
udenfor Kina .

Problemer med avlsmaterialet
De vanskeligheder, som Kinas fjerkræproducenter havde 
med manglen på moderne afstamninger gennem 2017, 
forventes at fortsætte i 2018 .
Med sygdomsrelaterede handelsrestriktioner, der hæm-
mer forsyningerne af avlsmateriale fra flere lande, kan 
kun Canada og New Zealand levere hvidfjerede bedste-
forældredyr til Kina, og selv om importen fra disse lande 
er steget, har de ikke kunnet matche tidligere forsynin-
ger .
Importen af   avlsmateriale har været det laveste i flere 
år, og medens Kina nu investerer i deres egne avlslinjer, 

forventes denne mangel at fortsætte med at påvirke 
slagtekyllingeproduktionen i 2018 .

Miljømæssige restriktioner
På forsyningssiden bliver Kinas slagtekyllingeproduktion 
også ramt af en strammere håndhævelse af miljøregler-
ne i landet .
Kina har skabt ”forbudte zoner” nær miljømæssigt føl-
somme områder med det formål at reducere jord- og 
vandforurening . Farme, der opererer inden for forbudte 
zoner, skal enten lukke eller flytte .
Den vigtigste region for produktionen af hvidfjerede 
slagtekyllinger er Shangdong-provinsen, hvor hovedbyen 
er Shougang City . Mere end halvdelen af   de næsten 
2 .000 farme, der producerer hvidfjerede slagtekyllinger 
rundt om byen, ligger i forbudte zoner, og ifølge den 
lokale miljøplan burde de have været ophørt med pro-
duktionen inden udgangen af   2017 .
Producenterne i Henan og Sichuan rammes også hårdt 
af den strammere anvendelse af miljølovgivningen, rap-
porterer Rabobank .
Kravet om at flytte forventes at ramme mindre produ-
center i større grad end større producenter, og mange 
virksomhederne forlader nok branchen .

Fugleinfluenza
Den direkte virkning af fugleinfluenza på produktionen 
og efterspørgslen efter kyllingekød i 2018 kan ikke 
forudsiges med nogen stor sikkerhed . Det er imidler-
tid værd at huske, at landet fra andet halvdel af 2016 
til andet kvartal af 2017 havde det værste udbrud af 
H7N9 .
Selvom den var lavpatogen, og den direkte indvirkning 
på produktionen var minimal, blev der rapporteret om 
mere end 700 humane infektioner med stor geografisk 
spredning . Med en dødelighed på ca . 40 % og rapporter 
om mutationer til en højpatogen type blev forbrugernes 
tillid, især til gul- fjerede kyllinger, ramt hårdt .
Hvis der ikke kommer yderligere udbrud, kan det føre 
til en stigning i forbrugertilliden, men da flere markeder 
med levende fugle – den vigtigste afsætningskanal for 
gulfjerede slagtekyllinger - bliver lukket, kan producen-
terne fortsat opleve vanskeligheder med at sælge deres 
kyllinger .
Mens der stadig er plads til, at dette segment af kinesisk 
fjerkræproduktion kan udvides, vil meget afhænge af 
genopbygningen af forbrugernes tillid og af producenter-
nes evne til at finde andre veje til markedet .

Flere markeder med levende fugle i Kina lukkes for at mindske 

risikoen for, at fugleinfluenza spredes til befolkningen .
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Markedet for kød fra hvidfjerede slagtekyllinger har dog 
været meget anderledes . Med vækst i middelklassen og 
stadig mere urbanisering er fastfoodkæder nu i stigende 
grad trængt ind i de lidt mindre byer, og KFC og McDo-
nalds forventes at have et øget salg i 2017 .
Selv om efterspørgslen efter kød fra hvidfjerede kyllinger 
kan forventes at stige, er der rapporter om, at produktio-
nen kan være faldet i 2017, og den stigende efterspørg-
sel er blevet afhjulpet af øget import .

Ændring af økonomien
Forbrugsmønstre i Kina bliver stadig mere komplekse og 
varierede, og når det handler om fødevarer eller andre 
produkter, er forbrugerne ikke længere kun fokuseret på 
at opnå maksimal værdi .
Som et tegn på de stigende indkomster er det ifølge 
McKinsey’s forbrugerundersøgelse i Kina i 2017 et fak-
tum, at 30 % af de voksne i Kina nu overvægtige, mens 
6 % er meget overvægtige .
Der er en stigende interesse for sundhed og ernæring, 
hedder det i rapporten, men det kan tage forskellige 
former .
Når det drejer sig om fersk mad og fjerkræ sagde 59 % 
af respondenterne i 2017-undersøgelsen på trods af de 
seneste års fødevarehygiejneskandaler, at de foretrak 
lokale mærker, mens 32 % svarede, at de til dels fore-
trak lokale mærker . Kun 6 % sagde, at de til dels fore-
trak udenlandske mærker, og kun 3 % svarede, at de 
foretrak udenlandske mærker .
Denne voksende forbrugerselektivitet stammer fra sti-
gende levestandard og højere lønninger, men hvad angår 
forbruget af kylling, er denne tendens både positiv og 
negativ .
Stigende lønninger betyder, at nogle store virksomhe-

der flytter produktionen til udlandet på grund af lavere 
lønomkostninger .
Mange af disse store virksomheder har deres egne cafe-
terier, som er store forbrugere af fjerkrækød . Da disse 
virksomheder ser ud til at flytte, bliver deres catering-
faciliteter lukket .
Skulle produktionen falde igen i år, vil det være det tred-
je år i træk, at produktionen af   slagtekyllinger vil falde i 
Kina . Eksporten af kyllingekød forventes også at blive 
lavere . Imidlertid forudses importen af   kyllingekød at 
stige med 7 % .

jnl
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Sydkorea vedtager regionaliseringspolitik 
for amerikansk fjerkræeksport
USA's fjerkræ- og ægbranche er glade for meddelelsen 
om, at Sydkoreas ministerium for landbrug, fødevarer og 
landdistrikter har vedtaget en regionaliseringspolitik, der 
forhindrer et landsdækkende forbud mod amerikansk 
eksport til Korea i tilfælde af et fremtidigt udbrud af høj-
patogen fugleinfluenza ( HPAI) . Som følge heraf vil der i 
tilfælde af en sag kun indført restriktioner for eksporten 
fra den eller de berørte delstate(r), hvilket gør det muligt 
for resten af USA at fortsætte med at sende fjerkrækød 
og ægprodukter til det koreanske marked .
"USA har et af de strengeste overvågnings- og udryddel-
sesprogrammer i verden, når det gælder fjerkræsygdom-
me" sagde Mike Brown, præsident for National Chicken 
Council (NCC) . "Jeg vil takke vores myndigheder for 
deres bestræbelser på at arbejde med sydkoreanerne for 
at få dem til at vedtage denne regionaliseringspolitik ."
"USA bliver nu verdens mest pålidelige leverandør af fjer-
kræprodukter til Korea" tilføjede Jim Sumner, præsident 
for USA Poultry & Egg Council (USAPEEC) . "Intet andet 
land har en sådan regionaliseringsaftale med Korea . Vi 
skulle nu blive deres største udenlandske leverandør af 
kylling, kalkun æg og ægprodukter ."
Korea var vokset til at blive et af de største markeder for 
amerikansk kylling, kalkun og æg, da USA blev ramt af 
et ødelæggende udbrud af HPAI i 2014 og 2015 . Det 
resulterede i en lang række forbud mod eksport af fjer-
krækød og æg fra hele USA, selv om kun visse stater 
var ramt . Udbruddet kostede branchen omkring 4,2 mia . 
$ (ca . 25,2 mia . kr .) i tabt eksport og salg på hjemme-
markedet . Af det samlede beløb kan omkring 387 mio . $ 
(ca . 2,3 mia . kr .), eller 9,2 % henføres til Sydkorea .
NCC, USAPEEC, National Turkey Federation, United 
Egg Producers og American Egg Board roste med tak-
nemmelighed den indsat, som International Services 
and Veterinary Services hos USDA’s Animal and Plant 
Health Inspection Service (APHIS) havde ydet, og hvor 
de opfordrede Korea til at følge OIE’s retningslinjer, lige-
som de forsikrede koreanerne om, at USA har et pålide-
ligt system på plads til at sikre, at eventuelle fremtidige 
udbrud vil holdt under kontrol .

WattAgNet .com / jnl

ABPA reagerer på suspension af brasili-
anske kyllingeeksporter
I forbindelse med stoppet for eksport fra BRF til EU 
kræver Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), som repræsenterer Brasiliens fjerkræ- og 
svinebrancher, gennem ministeriet for landbrug, husdyr 
og forsyning en effektiv og øjeblikkelig løsning til genop-
retningen af eksporten .
ABPA gør opmærksom på, at denne sektor genererer 
4,1 mio . direkte og indirekte job i landet . Bare for BRF 
er der tale om mere end 100 .000 direkte job . Fjer-
krækødbranchen giver også et af de største bidrag til 
Brasiliens positive handelsbalance, der overstiger 7 mia . 
$ (ca . 42 mia . kr .)  i fremmed valuta .
Af disse grunde har den brasilianske regering brug for 
og bør afklare spørgsmålet hurtigt, sagde ABPA .
"Landet kan ikke give efter for de trusler, der sætter 
tusindvis af arbejdspladser og virksomheder i vores 
sektor i fare . Vi har i mange år været partnere med 
EU, og alene sidste år eksporterede vi mere end fem 
mio . tons kyllingekød til EU . Der har aldrig været nogen 
folkesundhedsproblemer i forbindelse med brasiliansk 
kød . Derfor er der ingen specifikke grunde til at indføre 
en embargo mod noget selskab i vores sektor, og især 
ikke på grund af tidligere begivenheder, der allerede er 
rettet" sagde ABPA i en erklæring .
Det er endda værd at afklare om hele spørgsmålet skyl-
des forskelle i kriterierne for klassificering af ekspor-
terede produkter med hensyn til Salmonella spp, som i 
praksis ikke udgør en risiko for folkesundheden .
Endelig skal det huskes, at Brasilien er den største 
eksportør af kyllingekød i verden . "Over fire årtier har vi 
afsendt mere end 60 mio . tons kyllingekød i mere end 
2,4 mio . containere til 203 lande . Og den første contai-
ner blev sendt af Sadia, et brand, der nu tilhører BRF . I 
hele sin historie har den brasilianske fjerkrækødbranche 
bygget en solid eksport op baseret på opretholdelsen af 
vores sanitære status og kvaliteten af vores produkter . 
Intet er ændret" tilføjede ABPA .
ABPA’s reaktion kommer på et tidspunkt, hvor Brasiliens 
to største eksportører - BRF og JBS - er i problemer 
over undersøgelser vedrørende sidste års kødskandale .

WattAgNet .com / jnl
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Brasilien arbejder hårdt for at opretholde 
adgangen til markedet i Saudi Arabien 
Strengere halal krav fra kongedømmet i Mellemøsten 
truer Brasiliens position som fødevareeksportør til områ-
det . Halal slagtning er blevet et følsomt emne mellem 
Saudi Arabien og Brasilien, og det truer nu de brasilian-
ske kødproducenter adgang til deres vigtigste marked 
i Mellemøsten . En officiel delegation fra Brasilien, der 
blev ledet af Eumar Novacki, fra Ministeriet for landbrug, 
husdyr og fødevarer (MAPA), blev modtaget i Riyadh 
i midten af marts af viceminister Ahmed bin Saleh Al 
Ayadah fra Ministeriet for landbrug, miljø og vand for at 
diskutere emnet .
Et af de spørgsmål, der blev behandlet på mødet, var 
halalslagtningen i Brasilien, for det er et religiøst krav 
for at få adgang til markedet i flere arabiske lande . Sau-
di-Arabien begrænser stadig adgangen, men den brasi-
lianske regering har fremsendt et teknisk-videnskabeligt 
arbejde udført af Embrapa i samarbejde med University 
of São Paulo (USP), hvori man forklarer, at proceduren i 
Brasilien strengt følger de bestemmelser, der er fastlagt 
for halalslagtning . Den brasilianske delegation har anmo-
det om at udskyde de nye regler i mere end 60 dage for 
at kunne tage højde for de strengere kriterier, som den 
saudiske regering nu kræver, og man inviterede en dele-
gation fra Saudi Arabien til at komme til Brasilien for med 
egne øjne at se, hvordan halalslagring udføres i Brasilien .
I begyndelsen af året afholdt International Halal Accredi-
tation Forum (IHAF) et møde i Brasilien for at diskutere 
muligheden for et samlet halal certificeringssystem for 
det sydamerikanske land . Generalsekretæren for IHAF, 
Mohamed Saleh Badri, mener, at det nuværende system 
er for dyrt, da hvert land stiller egne krav til halal-certifi-
cering, og han foreslog, at National Institut for Metrologi, 
Kvalitet og Teknologi (Inmetro) kunne spille rollen som 
et reguleringsorgan for at standardisere reglerne for 
halal certificering . Saudi-Arabien er det vigtigste marked 
for Brasiliens landbrugseksport i Mellemøsten . I 2017 
udgjorde den brasilianske eksport mere end 2,6 mia . 
$ (ca . 15,7 mia . kr .) . Kylling er hovedproduktet, Og der 
erkporteres mere end 591 .000 tons til en værdi på mere 
end 1 mia . $ (ca . 6 mia . kr .) .
På den anden side kan eksporten af levende kvæg løses 
i løbet af de kommende måneder, fordi Riyadh-embeds-

mændene er klar til at sende et teknisk team til Brasilien 
i den første uge i maj for at diskutere dette spørgsmål .

Euromeat .com / jnl

Japanske forskere bruger æggehvider  
til ren energi
Proteiner udvundet fra æggehvider vil i fremtiden kunne 
bruges til at forbedre produktionen af kulstoffri energi . 
Japanske forskere hævder at have brugt proteinet som 
et redskab til at producere brint, en kilde til ren elek-
tricitet . Den nye metode vil hjælpe med at "bringe os 
tættere på vores ultimative mål om at udvinde hydrogen 
fra vand” sagde Yusuke Yamada, professor ved Osaka 
City University .
Brint bliver i øjeblikket masseproduceret ved hjælp af 
naturgas eller fossile brændstoffer, hvilket resulterer i 
drivhusgasemissioner .
Brint kan produceres i laboratorier uden fossile brænd-
stoffer, og forskere har traditionelt gjort dette ved at 
skabe en særlig interaktion mellem molekylerne i en 
væske .
Men frit bevægelige og tilfældigt lokaliserede molekyler 
og partikler i væsken kan interagere med processen 
under produktion af brint, og forskere har i mange år 
søgt at finde en måde at immobilisere disse partikler på .
Yamadas hold brugte et protein fundet i æggehvider 
til at opbygge krystaller med masser af små huller for 
at fælde disse partikler . Disse lysozymkrystaller har en 
meget ordnet nanostruktur og forbedrer effektiviteten af 
ren hydrogenproduktion .
De molekylære komponenter i krystallerne skal manipu-
leres omhyggeligt . Dette opnås ved anvendelse af Rose 
Bengal, som almindeligvis anvendes som et farvestof i 
øjendråber til at identificere skader .
"Hvis du bruger hydrogen som energikilde, frigiver det 
kun vand til miljøet . Det er ekstremt miljøvenligt .”
"Vi fandt, at protein var et nyttigt værktøj" til at generere 
hydrogen i et laboratorie uden at bruge fossilt brænd-
stof, sagde Yamada .
Metoden blev offentliggjort i februarudgaven af det 
videnskabelige tidsskrift Applied Catalysis B .

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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BRF ER DEL AF STØRRE PROBLEMER  
FOR DEN BRASILIANSKE FJERKRÆBRANCHE

Af Mark Clements, Poultry International 

 
Efter at være kommet igen efter 
kødskandalen er Brasiliens tørste 
producent af fjerkrækød i alvorlige 
problemer, og der er nye restriktio-

ner på vigtige eksportdestinationer.

2018 er trods positive forventninger ikke startet 
godt for den brasilianske fjerkræbranche, for 

der er vanskeligheder, som tilsyneladende vokser både 
på hjemmemarkedet og i udlandet .
En række brasilianske fjerkrækødproducenter antages 
at stå over for økonomiske vanskeligheder, der indføres 
restriktioner på oversøiske markeder, og hjemmemarke-
det er i fare for overudbud .

I slutningen af   februar oplevede BRF, Brasi-
liens næststørste producent af fjerkrækød, 

dårligere end forventede økonomiske resultater, efter-
fulgt af opfordringer til, at bestyrelsen skulle udskiftes .
Selskabets tab voksede fra 367 mio . BRL (ca . 668 mio . 
kr .) i 2016 til 1,1 mia . BRL (ca . 2,0 mia . kr .) i 2017 . Ale-
ne i fjerde kvartal 2017 lå tabene på 784 mio . BRL (ca . 
1,43 mia . kr .), hvilket var langt større end de 442 mio . 
BRL (ca . 805 mio . kr .) i fjerde kvartal af 2016 .

Selskabets vicepræsident for globale 
operationer af Helio Rubens Mendes 
dos Santos Junior trådte tilbage få 
dage efter offentliggørelsen af resul-
taterne, og hans afgang kom på efter   
en række ændringer i nøglepersonale i 

løbet af det sidste år .
En ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 
5 . marts efter anmodning fra to store aktionærer, men 

bestyrelsen har hævdet, at disse aktionærer også er del-
vist ansvarlige for virksomhedens dårlige resultater .

Sårbar position
De dårligere end forventede resultater har fået BRFs 
aktiekurser til at falde til det laveste niveau i fem år . Mel-
lem slutningen af   januar og slutningen af   februar faldt 
aktiekursen fra 36,29 BRL (ca . 60,08 kr .) til 28 .67 BRL 
(ca . 52,21 kr .) . Kommentatorer har sagt, at dette måske 
nu er den korrekte værdiansættelse for det stærkt gæld-
satte selskab .
Hvad fremtiden bringer for BRF er uklart, men BRF ser 
ud til at være stadig mere sårbar overfor rationaliseringer 
eller en overtagelse, og i det mindste synes der at være 
behov for en betydelig kulturændring .

Saudi Arabien og eksporten
Men BRF og Brasiliens ulykker slutter ikke der . Siden 
kødskandalen blev afsløret sidste år, har branchen grad-
vist genopbygget sin position på eksportmarkederne, 
men den kan være løbet ind i en ny udfordring .
Den 1 . marts meddelte Saudi-Arabien, som sammen 
med Kina er et af   Brasiliens største eksportmarkeder, at 
landet ikke længere ville importere kød fra fugle, der var 
blevet bedøvet .

Den største brasilianske producent af fjer-
krækød, JBS, som har deres egne proble-

mer, menes at have et betydeligt antal containere klar 
til afskibning, der nu ikke kan sendes afsted, og BRF er 
sandsynligvis i en lignende position .
Den brasilianske brancheorganisation Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) har forhandlet om 
at få fjernet forbuddet, men da Saudi Arabien gerne 
vil styrke landets egen produktion, er det usikkert om 

Frosne brasilianske kyllinger i supermarked i Abu Dhabi .
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Saudi Arabien vil indgå i reelle forhandlinger om at fjerne 
forbuddet .
Hvis forbuddet fastholdes, skal de brasilianske produk-
ter, der er bestemt til dette marked sælges andre steder, 
og hvis det omdirigeres til hjemmemarkedet, kan det 
presse priserne og skabe yderligere vanskeligheder for 
lokale producenter, der langt fra har en stærk position .
Af yderligere bekymring for den brasilianske fjerkrækød-
branche er, at landet nu står overfor klager om antidum-
ping fra Kina, og BRF og JBS er blandt de selskaber, 
som Kina har valgt ud .

Fald i eksporten i januar
ABPA-tallene for januar viser, at eksporten af   kyllinge-
kød i januar i år var på 330 .900 tons hvilket var 8,8 % 
lavere end i januar 2017 .
Blandt markederne, der har registreret et betydeligt fald, 
er EU . I EU har bekymringer over Salmonella, som det 
har vist sig at være særlig vanskeligt for den brasilianske 
branche at få kontrol over i nogle dele af landet, svækket 
Brasiliens evne til at reagere på efterspørgslen .

jnl

Frosne brasilianske kyllingelår i supermarked i Dubai .

Ukraines kødeksport voksede i de første 
to måneder af 2018
Ukraine øgede sin eksport af kød og kødprodukter 
med 54 .000 tons eller 28,6 % i de første to måneder 
af 2018 sammenlignet med den tilsvarende periode fra 
2017, ifølge data fra Ukraines sammenslutning af fjer-
kræavlere .
Den ukrainske forening sagde, at ud af den samlede 
kødeksport tegnede fjerkrækød for den største andel 
med 81 % eller 44 .000 tons, 12 .000 tons mere end i 
den samme periode for et år siden . Ukraines førende 
købere af fjerkrækød i år er Irak, Holland og Slovakiet .
For så vidt angår kødforbruger i Ukraine, sagde forenin-
gen, at de ukrainske forbrugere spiser mere fjerkræ- og 

svinekød end oksekød . I januar og februar tegnede fjer-
krækød i procent af det samlede kødforbrug i Ukraine 
sig for 48 %, mens svinekød og oksekød tegnede sig for 
henholdsvis 42 % og 10 % .
Ukraines kødproduktion nåede 387 .800 tons i de første 
to måneder af 2018, eller 700 tons mere end i den til-
svarende periode sidste år .
I løbet af denne periode steg fjerkrækødsproduktionen 
med 4,8%, mens produktionen af okse- og svinekød 
faldt med henholdsvis 3,2 % og 5 % .
Desuden steg antallet af fugle i de første to måneder af 
2018 med 1,4 %, mens antallet af kvæg og svin faldt 
med henholdsvis 5,3 % og 7,7 % .

Euromeat .com / jnl
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I USA vil omlægningen fra bure give flere og større ud-
sving i priserne

Af Terrence O’Keefe i WattAgNet .com 

Ifølge IEC’s 2016 statistikker har USA 
nogle af   verdens laveste ægprodukti-
onsomkostninger . Denne omkostnings-
fordel har hjulpet USA med at oprethol-

de en eksport på 3 til 5 % af produktionen årligt . Mens 
eksporten af æg fra USA udgør en meget lavere pro-
centdel af den samlede produktion, end når det drejer 
sig om både slagtekyllinger og kalkunkød, er det stadig 
meget vigtigt for branchen, ifølge Maro Ibarburu, analyti-
ker på Egg Industry Center .
Efterspørgslen efter skalæg i detailhandelen er relativt 
uelastisk, hvilket betyder, at en forholdsvis lille ændring 
i udbuddet kan medføre en stor prisændring . Ibarburu 
fortalte tilhørerne på Midwest Poultry Federation Con-
vention, at eksporten af æg hjælper med at modulere 
indenlandske forsyningsoverskud eller -mangel, og dette 
reducerer udsving i priserne på æg . Hvis den amerikan-
ske ægbranche omlægger til cage-free, vil branchen 

miste sin konkurrencedygtige position på verdensmar-
kedet, fordi cage-free æg er dyrere at producere . Dette 
betyder, at den typiske amerikanske æg-eksportvolu-
men vil falde .
Hvis omlægningen til cage-free vil ske i USA, men ikke 
i resten af   verden, vil det amerikanske ægmarked blive 
mere isoleret, og forsyningsfluktuationer vil have større 
indflydelse på ægprisen på grund af tabte eksportmar-
keder . Ægeksporten ville ikke forsvinde helt, men store 
mængder vil sandsynligvis være tabt for amerikanske 
producenter .
Erfaringerne fra mangel på æg i Europa i forbindelse 
med omlægningen fra konventionelle bure og i USA som 
et resultat af fugleinfluenza, tyder på, at uelasticiteten 
i efterspørgslen på skalæg i detailhandelen stadig er 
tydelig selv ved historisk høje ægpriser .
En overgang til cage-free produktion vil resultere i større 
udsving i priserne for æg, selv når omlægningen er fær-
dig . Jeg håber, du kan lide at køre i rutsjebane .

jnl

Fjerkræstraditionerne hos   Perdigão og Sadia er på spil
Af Benjamin Ruiz i WattAgNet .com

Der er to fjerkræbrands med stolte tra-
ditioner i Brasilien: Perdigão og Sadia . 
Den første, der blev grundlagt i 1934, 
og den anden, der blev grundlagt i 

1944, slog sig sammen i 2009 for at danne det store 
fødevarekonglomerat, som i dag er BRF . Med tiden har 
BRF erhvervet flere virksomheder og åbnet sine døre for 
andre produkter, og BRF har skabt andre virksomheder 
på steder så fjernt som Oman eller Singapore .

Men hvad sker der med BRF?
Lige da vi alle troede, at spørgsmålene om kødskanda-
len var overstået, så kommer her gengældelsen . Til tider, 

med soap opera-overtoner, situationerne passer til hin-
anden, indtil de når et punkt, hvor man stiller spørgsmål 
til tingene .
Det skal huskes, at BRF, der er et børsnoteret selskab, 
som hovedaktionærer har selskaber fra det finansielle 
område: Fundação Petrobras de Seguridade Social 
(Petros), et selskab med speciale i sociale forsikringer; 
Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil (Previ), 
en gammel pensionskasse (den største i Latinamerika); 
Tarpon Gestora de Recursos SA, et investeringsselskab; 
GIC Private Limited, en suveræn fond; og Standard Life 
Aberdeen PLC, et investeringsselskab . Tilsammen ejer 
de 42 % af aktierne, ifølge Bússola Do Investidor .
Pedro de Andrade Faria, selskabets tidligere adm . direk-
tør, blev fængslet i fem dage som en del af Kødskanda-
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len, og han har også en finansiel baggrund: MBA ved 
University of Chicago, seniorstillinger hos Tarpon Investi-
mentos ( jeg formoder fra samme gruppe som en af   de 
store aktionærer), Patria Investments, Chase Manhattan 
Bank og andre institutioner (alle finansielle) .
Og hvor var kyllingerne og de andre fødevarer? Jeg 
tror,   at de også har brug for nogen, der ved, at høns har 
fjer og næb . I de sidste par måneder er det meget ofte 
blevet sagt og læst i den brasilianske presse, at den nye 
administration af BRF har været en katastrofe, og at 

netværk af uansvarlighed med stor indflydelse har invol-
veret . Fra mit synspunkt er der tricks og faldgruber her .
Og mens alt dette sker, påvirkes den enorme brasilian-
ske fjerkræbranche . Handel er baseret på tillid . Mistet 
tillid er meget, meget vanskelig at genvinde . Og alt dette 
i et perfekt øjeblik, når protektionismens monster kom-
mer frem, og der kommer sandsynligvis en handelskrig .
Jeg håber oprigtigt, at Brasilien overvinder dette bittre 
øjeblik . Hvad synes du?

jnl

Landbrug: Kæmp tilbage, tal mere til medierne om 
fremtiden

Af Ioannis Mavromichalis i WattAgNet .com 

Verden er ved at ændre sig . Det har 
den altid gjort, men aldrig så uforudsi-
geligt som i dag, og de fleste af os har 
ingen anelse om, hvor vier på vej hen . 

Det er ikke kun den førte politik, vi ikke længere forstår, 
det er også krigene, hvor vi ikke længere deltager, de 
handelspolitikker, som vi ikke længere er en del af, men 
også det samfund, vi lever i, bliver en fremmed for de 
samme mennesker, som støtte det .
I landbruget, for at komme tilbage til velkendte far-
vande, ser vi nu ting, som tidligere blev givet . Forbi er 
globalisering og frihandel, ligesom de skjulte subsidier, 
som regeringer plejede at støtte deres ubeslutsomme 
landbrugssektorer med . Vi ser temaer som national 
selvforsyning komme tilbage, og de fleste af os har 
ingen anelse om, hvad det drejer sig om, eller hvordan 
man opnår det . Brød, som engang blev betragtet som 
den grundlæggende fødevare i human ernæring, er ikke 
længere garanteret for alle mennesker på jorden . De 
fleste lande er afhængige af hvedeimport fra to eller tre 
hovedeksportører til deres brødproduktion . Er dette sta-
dig acceptabelt?

Og for at diskutere endnu mere velkendte emner er den 
animalske produktion underkastet en uudtalt proteinre-
volution . Med kun tre lande, der eksporterer sojabønne-
mel, er der to hovedtendenser i importlandene . Nogle 
forsøger at skære ned på kødforbruget enten ved at 
mærke forbruget af kød som værende umenneskeligt 
eller endda usundt eller ved at fremme vegetarisme og 
tage os tilbage til tidligere århundreder, hvor proteinun-
derernæring var normen . Andre kigger på alternative 
kilder, som f .eks . insekter - selvom jeg tror,   det bare er 
en anden modetendens, der forsvinder, når offentlige 
midler stopper, i modsætning til alger, der aldrig er slået 
an på grund af utilstrækkelig støtte . Men vil forbrugerne 
acceptere kød, æg og mælk produceret ved fodring af 
dyr med insekter? Husk at insekter også er rige på fedt!
Ja, verden fortsætter med at ændre sig, og om vi kan 
lide det eller ej, så stopper det ikke, men i det mindste 
kan vi være en del af ændringen ved at tale med de 
rigtige mennesker . I de fleste tilfælde snakker vi kun 
om vores bekymringer ved at tale med os selv; vi når 
aldrig ud til mainstream media . Andre gør og lykkes med 
at ændre vores fremtid mod os . Tiden er kommet til at 
kæmpe tilbage .

jnl
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Kan fjerkræ overleve stigningen i salget af   alternative 
proteiner?

Af Mark Clements i WattAgNet .com 

Vil stigningen i salget af   alternative pro-
teiner være begyndelsen på slutningen 
for fjerkræ og andre animalske proteiner, 

eller vil det give mulighed for at gøre animalske produktet 
til premium produkter? Om man kan lide det eller ej, ser 
masseproduktion og storforbrug af alternative proteiner 
ud til at komme endnu tættere på . Ifølge undersøgelser 
udført på vegne af brancheforeningen Beef + Lamb New 
Zealand (B + LNZ) vil stor skalaproduktion af burgerfyld 
hakket kød sandsynligvis være en virkelighed inden for 
fem år, selv om alternative proteiner kun produceres i små 
mængder i øjeblikket . Og tror ikke, at det kun er dyrere 
rødt kød, der afkobles fra dyret; kylling dyrket i laboratoriet 
er allerede under udvikling .
B + LNZ bestilte forskningsselskabet Antedote til at se på 
ændringer i fødevarer, fødevareproduktionsteknologi og 
forbrugertendenser for at adskille hype fra virkeligheden 
og dermed gøre det muligt for foreningen at komme med 
et svar .
Forskningen blev gennemført i hele Nordamerika, Asien 
og Europa, og resultaterne og konklusionerne fokuserer 
på markedet for alternativer til rødt kød, men det er inte-
ressant at læse for den bredere animalske proteinbranche .

Modstridende interesser
Der sker ændringer på både udbuds- og 
efterspørgselssiden, og rapporten identificerer et antal 
nøgletendenser . Det drejer sig om regeringer, der ikke 
kun skal reagere på befolkningsstigninger og borgernes 
sundhed, men også klimaændringer, og det kan meget vel 
resultere i yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger, 
der især påvirker produktion og forbrug af rødt kød .
Det medicinske samfund begynder også at fremhæve 
sundhedsrisiciene ved rødt kød samtidig med, at man 
fremmer fordelene ved plantebaserede proteiner, bemær-
ker rapporten . På samme måde peger sportsfolk og andre 
influencers på præstationsfordele ved plantebaserede 
proteiner .

Undersøgelsen viste også, at fødevareindustrien i stigende 
grad bliver formet af Millennials spisemønstre . Deres 
sociale værdier, holistiske wellness mål, prioritering af 
erfaring over produkt og denne gruppes størrelse driver 
ændringerne .
Undersøgelsen fremhæves også, at investorer i alternative 
proteinprodukter er velhavende og har erfaring med at 
skabe og markedsføre forbrugermærker .

Syntetisk kød eller naturligt?
På trods af disse drivere fandt B + LNZ imidlertid, at der 
er en potentiel lys fremtid for medlemmernes produkter .
De samme kræfter, der driver den betydelige investering 
og efterspørgsel efter alternative proteiner, herunder 
bekymringer omkring det industrielt landbrug, sundhed og 
miljø, giver mulighed for at differentiere deres røde kød på 
internationale markeder .
B + NLZ-rapporten hævder, at frilandsfår og oksekød-
sopdræt i New Zealand er en verden væk fra intensiv 
landbrugspraksis og ”big food”, som har givet rødt kød et 
dårligt omdømme, og at dette bør udnyttes, og konkurren-
cefordelene skal beskyttes til det yderste .
Alternative proteiner vil have en plads, efterhånden som 
den globale befolkning og efterspørgslen efter fødevarer 
stiger, står der i rapporten, men det vil græsopdrættet, 
hormonfrit og antibiotikafri naturlige proteiner også .
B + LNZ vil nu udvikle en strategi til at hjælpe med at 
beskytte deres medlemmer, og som kan vise sig inte-
ressant læsning for både producenter af rødt kød og 
fjerkrækød . Nogle forbrugere vil være glade for at spise 
laboratoriekød eller andre alternative proteiner, og mærk-
ning med ”Ingen kyllinger har lidt skade” på produktet kan 
have en vis appel . Andre forbrugere kan ikke have noget 
valg - laboratorieproduceret kød fra celler i stedet for fra 
dyr kan være vejen til effektivt at brødføde verden . Andre 
vil sikkert stadig ”spise naturligt”, hvilket gør animalske 
produkter til deres valg af kød, og de ser alternative pro-
teiner som værende for science-fiction agtige til at være 
velsmagende .

jnl
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Høsten i den sydlige del af Afrika  
er under pres
Lidt regn og høje temperaturer medfører vandmangel for 
afgrøderne i Sydafrika . Disse forhold kan også forværre 
virkningerne af skadedyret Spodoptera frugiperda (en 
art af natsommerfugl, hvor larverne kan forvolde store 
skader på afgrøderne) og dermed mindske forsynings-
sikkerheden, advarer FAO .
Advarslen kommer fra FAOs generaldirektør José Gra-
ziano da Silva, der talte i Khartoum, hvor han understre-
gede betydningen af at øge modstandsdygtigheden i 
samfundene - især i Afrika - for at sikre, at "Zero Hun-
ger er muligt" .
I 2016 faldt afgrødeproduktionen på grund af El Niño, 
så antallet af mennesker med en usikker forsyningssitu-
ation i regionen steg markant . I Malawi var der anslået 
6,7 mio . mennesker, og i Zimbabwe var der over 4 mio . 
mennesker, der havde mangel på fødevarer . Men den 
betydelige forbedring i regionens kornproduktion, der 
nåede et rekordniveau i 2017, betød, at antallet af men-
nesker med en usikker forsyningssituation faldt med op 
til 90 % ifølge officielle skøn .
Majsproduktionen i 2017 steg med 43 % i forholdt til 
det seneste års gennemsnit, og regionen producerede 
for første gang på 5 år mere end det lokale forbrug, selv 
uden Sydafrika, der er en traditionel nettoeksportør . 
Som følge heraf kunne de fleste lande opbygge lagre . 
De højere lagerniveauer burde delvis kunne afdæmpe 
virkningerne af den forventede produktionsnedgang i år . 
Lokale majspriser, der i øjeblikket er lave sammenlignet 
med de seneste år, afspejler også den gunstige forsy-
ningssituation .
På husstandsniveau er mange småbønder og landbe-
folkninger dog stadig ved at komme sig efter tab på 
grund af den alvorlige El Niño-relaterede tørke, og de 
er sårbare over for en ny fejlslagen høst, skriver Global 
Information and Early Warning System (GIEWS) . Dette 
er især tilfældet, hvor høsten i 2017 var dårlig, som 
f .eks . i Madagaskar .
Det vil også være tilfældet i områder, hvor vejrforholdene 
har været ugunstige, især i dele af Lesotho, sydlige og 
centrale områder i Mozambique, det vestlige Sydafrika, 
de sydlige dele af Zambia og Malawi, det østlige Zim-
babwe og det sydvestlige Madagaskar .

Nedbørstendenser er også meget vigtige for Spodoptera 
frugiperda, der er en invasiv art, som nu er blevet fundet 
i alle lande i regionen, undtagen Lesotho og Mauritius . 
Mens de seneste perioder med meget regn i nogle 
områder kan have bidraget til at begrænse skadedyrets 
spredning, kan det generelle tørre vejr hjælpe med at 
sprede skadedyret, og det kan forværre indvirkningen 
på udbyttet .

AllAboutFeed .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Lavpatogen fugleinfluenza fundet  
i kalkuner fra Missouri 
Lavpatogen fugleinfluenza er blevet påvist i en kommer-
ciel kalkunflok i Jasper County, Missouri .
Opdagelsen markerer det første bekræftede tilfælde af 
fugleinfluenza i USA i 2018 .
Fugleinfluenza-sagen, som USDA bekræftede den 3 . 
marts og blev rapporteret til OIE den 6 . marts, blev 
opdaget i en flok tilsyneladende sunde kalkuner, der 
ikke viste tegn på sygdom .
Ifølge IOE-rapporten blev kalkunerne rutinemæssig 
testet før slagtning for H5 / H7 fugleinfluenza, da en 
lavpatogen form af H7N1 fugleinfluenza blev fundet .
Der var ca . 20 .000 fugle i flokken . Ifølge OIE vil kalku-
ner blive slået ned .
USDA Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) 
og Missouri Department of Agriculture (MDA) gen-
nemførte en omfattende epidemiologisk undersøgelse, 
og de har gennemført forbedret overvågning og test i 
forbindelse med dette fund . To kommercielle fjerkræ-
besætninger indenfor en 10-kilometer-zone blev testet 
negative for influenzavirus .
Jasper County ligger i det sydvestlige hjørne af staten, 
og den 10-kilometer-zone er en del af Cherokee County, 
Kansas .
OIE udtalte, at den ville give ugentlige opdateringer om 
fugleinfluenzasituationen i USA .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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CARREFOUR LANCERER EUROPAS FØRSTE  
FØDEVARE-BLOCKCHAIN

Tony McDougal, Poultry World 

Den største franske super-
markedskæde, Carrefour, 

har lanceret Europas første føde-
vare-blockchain gennem deres 

Auvergne frilandskylling, som de sælger 1 million 
af om året.

Virksomheden planlægger at udvide tekno-
logien til yderligere 8 animalske- og grønt-
sagsprodukter, herunder æg, senere på året 

fr derved at markere en revolution i deres måde at drive 
virksomhed på .
En blockchain er en sikker digital database, der ikke kan 
forfalskes, og hvor alle oplysninger, der sendes af bru-
gerne, er gemt (se faktaboks) .

Sporbarhed
Virksomheden siger, at blockchains kan bruges i føde-
varebranchen, så hver part i   forsyningskæden, herunder 
producenter, forarbejdningsvirksomheder og distributø-
rer, kan give sporbarhedsinformation om deres særlige 
del . For eksempel kan hver batch - datoer, steder, stal-
de, distributionskanaler, potentielle forarbejdning - spo-
res og tilføjes til databasen .
Som et resultat kan det give forbrugerne en garanti for 
fuldstændig produktsporbarhed, og systemet imøde-
kommer det voksende ønske om gennemsigtighed fra 

gård til gaffel . Carrefour siger, at de ville være i stand til 
at bruge det til at dele en sikker database med alle sine 
partnere samt sikre højere niveauer af fødevaresikker-
hed for deres kunder .
 
QR kode
Konkret vil hvert produkts etiket indeholde en QR-kode, 
som forbrugerne vil kunne scanne ved hjælp af deres 
smartphones .
Dette vil give dem oplysninger om produktet og den 
rejse, det har taget - fra hvor det blev opdrættet helt op 
til, hvornår det blev lagt på hylderne: for f .eks . Carrefour 
Quality Line Auvergne kylling vil forbrugerne kunne finde 
følgende oplysninger:
 – Hvor fuglen blev opdrættet
 – Hvad landmanden hedder
 – Hvilket foder der har været brugt (uanset om kyllin-

gerne er blevet fodret på fransk korn og sojabønner, 
GMO-produkter osv .)

 – Eventuelle kvalitetsmærker
 – Hvor kyllingen er blevet slagtet

Laurent Vallee, Carrefours gene-
ralsekretær og chef for kvalitet og 
fødevaresikkerhed, siger, at brugen af 
blockchain-teknologi er en vigtig mile-
pæl i virksomhedens 2022-transforma-
tionsplan .

”Brugen af blockchain-teknologi er et eksempel på at 
nå dette mål . Dette er en første gang i Europa, og vil 

Blockchain
En blockchain (blok-kæde) er en kontinuerligt voksende liste af blokke, som er forbundet med kryptografi . Hver 
blok indeholder typisk en kryptografisk henvisning til den foregående blok, et tidsstempel samt et antal trans-
aktioner . Blockchains er designet til at gøre det meget vanskeligt at ændre tidligere transaktioner . Funktionelt 
kan en blockchain ses som en åben distribueret journal, som kan registrere transaktioner mellem to parter på en 
effektiv og verificerbar måde . Anvendt som distribueret journal administreres en blockchain typisk af et peer-to-
peer-netværk, som overholder en protokol for validering af nye blokke . Når en transaktion først er registreret i 
en blok, kan ændringer kun gennemføres ved også at ændre alle efterfølgede blokke i samarbejde med hoved-
parten af det netværk, som driver den givne blockchain .
Blockchains har indbygget design-sikkerhed og er et eksempel på et distribueret computersystem med høj 
fejltolerance, idet der bygges på konsensus i kædens netværk af computere . Dette giver potentiale for registre-
ring af hændelser, medicinske journaler og andre journaliseringsopgaver så som håndtering af identiteter, trans-
aktioner og dokumentation .
Kilde: Wikipedia

Se også:
https://www .dr .dk/nyheder/viden/nysgerrig/en-10-aarig-forklarer-blockchain#!/ 
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garantere forbrugerne fuldstændig gennemsigtighed for 
så vidt angår sporbarheden af   vores produkter” tilføjede 
han .

Kina
Det kinesiske firma ZhongAn Technology har allerede 
lanceret en teknologi-inkubator til udvikling af block-
chain-teknologier, idet der henvises til, at der er en 
forventning om specifikke anvendelser inden for fjer-
kræbranchen .
Kineserne forbruger omkring 5 mia . kyllinger om året, 
men foretrækker mørkt kød frem for brystkød, som de 
amerikanske forbrugere foretrækker . For nylig har Kina 
fået lov til at eksportere varmebehandlet kyllingekød til 
USA, og blockchain kunne være en måde at afhjælpe 
enhver bekymring over indkøbs- og produktionsmetoder 
og måske til sidst være med til at åbne vejen for eksport 
af ikke-varmebehandlet kyllingekød .

USA
Alltechs Aidan Connolly mener, at blockchains poten-
tiale i fjerkræbranchen er blockchains evne til at løse 

spørgsmål om fødevaresikkerhed og 
gennemsigtighed . Walmart, Unilever, 
Nestlé og andre store fødevarevirksom-
heder arbejder med IBM om, hvordan 
man ved hjælp af blockchain-teknologi 
kan sikre digitale arkiver og overvåge 

managementet i forsyningskæden, så man kan sikre 
sporbarheden af de fjerkræprodukter, der sælges i 
butikkerne .
World Poultry rapporterede i november sidste år om 
Cargill’s arbejde for at sikre, at amerikanske forbrugere 
kunne spore deres Thanksgiving kalkuner til oprindel-
sesfarmen takket være blockchain teknologi .
”Blockchain kan bruges til at overvåge alle aspekter af 
fødevareforsyningskæden, fra farmere og producenter 
til forarbejdningsvirksomheder og distributører . Dette 
er Walmart’s tredje forsøg med blockchain, og den sti-
gende interesse fra andre store fødevarekonglomerater 
demonstrerer de unikke muligheder i denne teknologi” 
tilføjede han .

jnl

Gulskindet frilandskylling fra Auvergne . Hvidskindet frilandskylling fra Auvergne .
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DYREAKTIVISTER ANGRIBER MCDONALD’S 
VELFÆRDSPOLITIK FOR SLAGTEKYLLINGER

Af Roy Graber, WattAgNet .com 

Campassion in World 
Farming (CIWF) hævder 

at arbejde tæt sammen med McDo-
nald’s, men alligevel vælger de at 

lancere en kampagne, der beskylder fastfood-
kæden for utilstrækkelige velfærdsstandarder for 
slagtekyllinger 

På trods af at McDonald’s har lanceret en spritny vel-
færdspolitik på slagtekyllingeområdet i oktober 2017, 
skyder seks dyreværnsgrupper nu med skarpt mod fast-
foodkæden . De vil presse McDonald’s til at gøre kyllin-
gernes levevilkår bedre . 
McDonald’s nye velfærdspolitik for slagtekyllinger blev 
med det samme rapporteret af WattAgNet, og en af 
politikkens kriterier var, at McDonald’s kyllinger skul-
le have forbedrede velfærdsmæssige levevilkår . Den 
fremlagte politik havde også krav ift . siddepinde og hak-
keobjekter i staldene, lysprogrammer og CAS (controlled 
atmosphere stunning) bedøvelse før slagtning .
Yderligere blev det nævnt, 
at McDonald’s ville oprette 
et globalt rådgivningspanel, 
der skal fokusere på kyllin-
gernes bæredygtighed . Det 
rådgivende panel vil bestå af 
akademikere, forskere, leve-
randører, brancheeksperter, 
dyrevelfærd- og miljøfor-
kæmpere, og det skal hjælpe 
McDonald’s fortsatte arbejde 
ift . kyllingers bæredygtighed, 
herunder deres sundhed og 
velfærd .
Men det, der adskiller McDonald’s velfærdspolitik fra 
andre slagtekyllingevelfærdsløfter, er, at McDonald’s 
ikke forpligter sig til at opdrætte langsommere voksende 
slagtekyllinger, som normalt er godkendt af Global Ani-
mal Partnership (GAP) eller Royal Society for Prevention 
of Cruelty to Animals (RSPCA) . 
Og det er lige præcis det ekstra, som de seks dyrerettig-
hedsgrupper ønsker af McDonald’s .

”Vi arbejder tæt sammen med McDonald’s”
I en pressemeddelelse sendt til en redaktør hos WATT 
Global Media søndag den 25 . marts oplyste Compassion 

in World Farming (CIWF) at deres Food Business Team 
”arbejder tæt sammen med McDonald’s om at gennem-
føre meningsfulde ændringer, der vil forbedre kyllinger-
nes levevilkår ift . McDonald’s forsyningskæde” .
Men længere nede i pressemeddelelsen, fandt jeg ud af, 
at CIWFs definition af at ”arbejde tæt sammen” og min 
egen opfattelse af dette er forskellig . For mig betyder ”at 
arbejde tæt sammen” at have gode diskussioner, hvor 
man forsøger at lære hinandens synspunkter at kende og 
ikke mindst at nå til enten enighed eller et kompromis .
Det er ikke, hvad CIWF og de andre fem dyrerettigheds-
grupper - Compassion Over Killing, Mercy for Animals, 
Animal Equality, World Animal Protection og Human 
League – har i sinde at gøre med kampagnen, som er 
annonceret i samme pressemeddelelse .
En del af kampagnen er en online video på hjemmesiden 
www .TruthAboutMcDonaldsChicken .com, som kraftigt 
kritiserer McDonald’s for ikke at vedtage en politik, der 
indeholder GAP eller RSPCA standarder, selvom de ikke 
direkte går ud og navngiver GAP eller RSPCA .
I videoen forsøger de også at bringe skam over McDo-
nald’s ved at sige, at de ikke indretter sig efter deres 

tankegang og ved at vise 
flere forskellige logoer af 
virksomheder, hvis politikker 
er i overensstemmelse med 
GAP’s og RSPCA’s over-
bevisninger . Videoen roser 
specielt McDonald’s rivaler 
Burger King, Jack in the 
Box og Subway for deres 
engagement i kyllingevel-
færd .
På en eller anden måde 
tvivler jeg på, at McDonald’s 
og de seks dyreværnsgrup-

per nåede til enighed om, at denne ”skammekampagne” 
var det bedste for alle involverede parter . Derfor synes 
jeg, at CIWFs påstand om at ”arbejde tæt sammen” ikke 
er de rigtige ord at bruge . 

Formanden for GAP også på banen
Pressemeddelelsen indeholder et citat, der tilskrives 
Leah Garces, adm . direktør for den amerikanske afdeling 
af CIWF .
Garces sagde: ”Det er kortsigtet for McDonald’s ikke 
at imødekomme kundernes forventninger til at forbedre 
kyllingernes levevilkår, når deres konkurrenter gør det . 
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Amerikanere er især meget opmærksomme på, hvordan 
opdrættede dyr bliver behandlet, og tendensen er stigen-
de . Hvis du ignorerer situationen - og dermed amerika-
nernes ønske om forbedret kyllingevelfærd – så vil din 
virksomhed med sikkerhed blive en fiasko på lang sigt” .
Interessant nok bærer Garces ”to kasketter” . Ikke alene 
har hun en ledende rolle i CIWF, men hun er også for-
mand for GAP . Men den lille detalje var sjovt nok udeladt 
i pressemeddelelsen .

HSUS er ikke med i kampagnen
Mange af de budskaber, der spredes af CIWF og de 
andre grupper, er meget lig de beskeder, som Wayne 
Pacelle skrev om i sin ”A Human Nation” blog, da han 
var adm . direktør for Humane Society of United States’ 
(HSUS) .
Pacelle, der siden har forladt HSUS pga . beskyldninger 
om sexchikane mod kvindelige ansatte i organisationen, 
skrev lige efter, at McDonald’s havde lavet sin velfærds-
politik, at de som virksomhed ”undlod at reagere på det 
alvorligste problem inden for deres fjerkræforsyningskæ-
de, hvilket giver mulighed for at deres leverandører kan 
bruge afstamninger af kyllinger, der har kroniske sund-
hedsproblemer; fuglene er f .eks . ekstremt overvægtige 
og vokser så hurtigt, at nogle af dem har svært ved at stå 
eller gå” .
Det bringer endnu et emne op: Forsøger disse seks dyre-
værnsgrupper at distancere dem selv fra HSUS, mens de 
samtidig arbejder på et fælles mål? Måske det kan tages 
op i et andet blog-indlæg . Det er værd at bemærke, at 
Pacelle er tidligere GAP-bestyrelsesmedlem, men han er 

siden blevet erstattet af Sara Shields, som er adfærds- 
og velfærdsspecialist for Humane Society International 
(HSI), HSUS’s globale datterselskab .

Skal McDonald’s fortælle sin egen historie?
Det forekommer absurd, at disse dyreværnsgrupper 
søger at gøre McDonald’s til skurken ved at stemple dem 
som en virksomhed, der ikke går nok op i kyllingevel-
færd . For ved at inddrage deres globale rådgivningspanel 
forsøger McDonald’s netop at tage hånd om problemet 
og finde en endnu mere velfærdsorienteret løsning, end 
hvad der er blevet nævnt af disse dyreværnsgrupper .
Måske kan McDonald’s køre en reklamekampagne eller 
PR-kampagne, der gør opmærksom på velfærdspolitik-
ken og dens positive egenskaber uden at nævne dem, 
der tror,   at det ikke er nok . Da McDonald’s genopfriske-
de sin menu for at være mere sund og fremme deres 
sundere valgmuligheder, virkede det . Med det i mente 
kan en dyrevelfærdskampagne også være effektiv .
Jeg vil formode, at vi næsten alle har gode minder i for-
bindelse med at spise på McDonald’s som barn, eller når 
vi har taget vores egne børn derhen . De fleste amerika-
nere elsker McDonald’s . Jeg tror,   at folk vil være mere 
villige til at lytte til ordene fra et ikonisk, børnevenligt spi-
sested end en flok dyreværnsaktivister, der kaster med 
mudder, og som forsøger at få den anden part til at se 
dårlig ud blot for at fremme deres egen dagsorden .
Det er, som Adlai Stevenson plejede at sige: “He who 
slings mud, generally loses ground .”

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Doux lancerer Fitlife halal fjerkræ for at 
genvinde markedsandele i Mellemøsten 
Doux Group, den største fjerkræslagterivirksomhed i 
Frankrig, har lanceret et nyt produkt på Gulfood 2018, 
der er halal-certificeret, og det sælges under mærket 
Fitlife .  
"Den største tendens, vi ser, er forventningerne blandt 
de sundhedsbevidste kunder for produkter og fødevarer, 
der kan forbedre deres sundhed . Derfor introducerer vi i 
dag Doux Fitlife Chicken produktsortimentet . Doux Fitli-
fe er en kylling uden hormoner, uden tilsætningsstoffer, 
men fodret med hørfrø . Disse frø gør dette produkt til 
en naturlig kilde til Omega 3 fedtsyrer for forbrugere . 
130 gram Doux Fitlife Chicken giver dig 30 % af din 
daglige anbefalede dosering af Omega 3" siger Arnauld 

Delaby, adm . direktør for firmaet, i et interview til Euro-
MeatNews .com . Selv om kødbranchen regner med en 
årlig vækst med 3 %, vil fjerkræsektoren i regionen blive 
påvirket af faldet i indtægter som følge af oliekrisen, der 
ramte landene i Golfen . "Men ud over det kan vi se nye 
tendenser, hvilket giver os mange muligheder" tilføjede 
Delaby . Stående overfor en stærk konkurrence fra de 
brasilianske eksportører, især på markederne i UAE og 
Saudi-Arabien, forsøger Doux at genvinde markedsan-
delen i regionen med nogle nye produkter . Der er også 
rygter i omløb om Ukraines MHP, der skulle have afgivet 
et bud på at overtage Doux Group, men ingen af de 
involverede parter bekræftede det .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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CPF modtager thailandsk Labour  
Standard certificering for deres  
fjerkræfarme
Thai førende agroindustrielle konglomerat Charoen Pok-
phand Foods PCL (CPF) har modtaget certificering i 
henhold til den thailandske arbejdsstandard (TLS 8001-
2553) for tres af deres farme . Virksomheden er den 
første fra Thailands fjerkræbranche, der modtager en 
sådan certificering .
Virksomheden meddelte, at den planlægger at opnå 
certificering for alle sine 99 fjerkræfarme og forventer, 
at de resterende 39 farme skal certificeres i henhold til 
nationalstandarden for arbejdstagerrettigheder og -vel-
færd inden 2019 .
CPF's vicepræsident for HR, Parisotat Punnabhum 
sagde i en erklæring, at selskabet ønsker at sikre, at alle 
deres medarbejdere får en ordentlig træning . Dette er 
det andet år, hvor virksomheden auditerer sine ansatte 
på farmene og dermed sikrer, at alle farme følger disse 
retningslinjer .
CPF ønsker at overvåge deres ansatte og management 
på farmene for at sikre, at farmene overholder Good 
Labour Practices (GLP) og andre internationale menne-
skerettighedsstandarder .
"Alle arbejdere skal behandles efter internationale 
standarder for at gøre forbrugere og partnere over hele 
verden kan have tillid til vores forsyningskæde" tilføjede 
hr . Punnabhum .

WattAgNet .com / jnl

Udsigterne for den globale handel med 
fjerkrækød ser turbulent ud
En Rabobank-rapport om fjerkrækød nævner stor 
turbulens i den globale handel med Brasilien som den 
mest berørte producent på grund af undersøgelsen om 
kødskandalen .
Fjerkrækødbranchen begyndte året med store forvent-
ninger om rimelige prisniveauer og margener og færre 
udbrud af fugleinfluenza (AI) i 2018 i forhold til sidste år .
Ifølge en Rabobank-rapport har udsigterne for den 
globale handel med fjerkrækød dog ændret sig hurtigt 

i årets første kvartal, og branchen kan nu forberede sig 
på den største turbulens i mange år .
"I de kommende måneder vi det globale marked for fjer-
krækød gennemgå nogle turbulente tider, især på grund 
af igangværende restriktioner på grund af AI, undersø-
gelsen af kødskandalen i Brasilien og de seneste mid-
lertidige restriktioner for eksport til EU for en af Brasili-
ens førende eksportører, samt det ventende forbud mod 
bedøvelse af dyr, hvor produkter herfra eksporteres til 
Saudi-Arabien" siger Nan-Dirk Mulder, senioranalytiker 
hos Rabobank .
Andre potentielle hindringer omfatter de kinesiske 
myndigheders antidumpingundersøgelse af brasiliansk 
import og NAFTA-genforhandlinger, der potentielt kun-
ne ryste den nordamerikanske handel med fjekrækød 
senere i år .
Brasilien er i fare for at miste en vigtig markedsandel i 
Saudi-Arabien og Europa, mens Rusland, Polen eller 
Ukraine delvis vil kunne fylde dette tomrum, men uden 
i fuldt omfang at kunne dække det brasilianske fjer-
krækødeksport til disse områder .
EU's handelsrestriktioner vil påvirke priserne på bryst-
kød, mens de saudiarabiske standarder vil påvirke hele 
kyllingemarkedet, mener analytikerne . Oveni ligger 
Kina-Brasilien-tvisten og NAFTA-forhandlingerne, begi-
venheder, der kunne have en betydelig indvirkning på 
markedet for mørkt kyllingekød .
Rusland og Thailand, hvor producenterne i begge lande 
står overfor overudbud efter branchens ekspansion, vil 
forsøge at tage nogle af Brasiliens tabte markedsandel 
i den globale handel . Samtidig vil regionale industrier, 
som dem i Mexico, Sydafrika eller Europa, udvikle sig 
yderligere tilskyndet af en stigning i priserne på de fjer-
krækødprodukter, der leveres på hjemmemarkederne .
Imidlertid anses risikoen for AI for at være signifikant, 
men ikke på samme niveauer som i 2016/2017 . 
Rabobank-rapporten viser, at Kina har haft det mest 
bemærkelsesværdige opsving med en af de mest ren-
table vintersæsoner i mange år takket være AI-vaccina-
tion, hvilket har bidraget til at reducere antallet af udbrud 
i landet betydeligt .

Euromeat .com / jnl
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Cargill investerer 22 mio. CAN $ i CAS til 
kyllingeslagteri
Cargill Protein investerer 22 mio . CAN $ (ca . 103 mio . 
kr .) på at installere et topmoderne Controlled Atmo-
spheric Stunning (CAS) system på deres kyllingeslagteri 
i London, Ontario . Systemet erstatter elektrisk bedøvel-
se og vil fungere fra her i foråret .
"Da vi udvider vores forretning for at imødekomme 
forbrugernes og kundernes efterspørgsel efter sunde, 
næringsrige animalske proteiner til overkommelige pri-
ser, undersøger vi løbende forbedringer, der positionerer 
os som førende inden for dyrevelfærd og proteinproduk-
tion" siger Claudecir stressen ved Pagnussatto, Plant 
General Manager i London . "Vores nye CAS-system 
hjælper med at reducere håndtering af kyllinger, hvilket 
resulterer i en højere kvalitet og et mere konsistent pro-
dukt ."
Mens både elektriske og CAS-bedøvelsessystemer er 
godkendt, afprøvet og acceptabelt til human fjerkræs-
lagtning, udtrykker et stigende antal forbrugere og 
kunder et ønske om CAS-systemer på fjerkræslagterier . 
Cargill var en pioner i brugen af CAS på et amerikansk 
kalkunforarbejdningsanlæg for mere end ti år siden .
"Cargill er fast besluttet på at sikre, at de højeste stan-
darder for dyrevelfærd opretholdes, og vi mener, at alle 
produktionsdyr fortjener respekt og værdighed inden 
slagtning . Vi har vist vejen på mange områder af dyre-
velfærd" sagde Dr . Stephanie Cottee, Cargill’s chef for 
dyrevelfærd i London, Ontario . "Vi var de første til at 
installere tredjeparts fjernsynsauditering hos vores slag-
terier for at sikre, at vores dyrevelfærdsprogram bliver 
korrekt implementeret .
"I de sidste to år er vi blevet udnævnt til det næsthøjeste 
internationale selskabsrangeringsniveau af Business 
Benchmark for Farm Animal Welfare fra Storbritannien . 
Vi er dedikeret til dyrevelfærd, fordi det er den rigtige 
ting at gøre ."
Denne investering understreger også Cargill’s enga-
gement i deres traditionelle proteinvirksomhed, med 
næsten 900 mio . $ (ca . 5,4 mia . kr .) i investeringer i 
Nordamerika de seneste to år for at sikre fortsat vækst . 
Cargill's London, Ontario, kyllingeforarbejdningsvirk-
somhed servicerer kunder overalt i Canada og produ-
cerer en bred vifte af produkter, der opfylder kundernes 

specifikationer . Det blev åbnet i 1987 og beskæftiger 
mere end 830 mennesker .

Euromeat .com / jnl

BRF sender yderligere 3.600 ansatte  
på lønnet ferie
BRF sender yderligere ca . 3 .600 ansatte på lønnet 
ferie . Beslutningen vil påvirke medarbejderne på to 
fabrikker i Brasilien .
Det vil dreje sig om 2 .300 ansatte på fjerkræprodukti-
onsanlægget i Rio Verde i den centrale del af landet og 
1 .300 ansatte på fabrikken i Carambei, i den sydlige del 
af Brasilien .
”Ferien” vil vare 30 dage ved hver BRF-anlæg og starter 
den 14 . maj i Rio Verde og den 21 . maj i Carambei .
Dette skridt følger en tidligere beslutning fra selskabet 
om at sende 3 .000 ansatte på lønnet ferie på deres 
fjerkræforarbejdningsanlæg i Capinzal, Santa Catarina . 
Denne ”ferie” vil begynde den 7 maj og vil også vare 
i 30 dage . Før dette blev over 1 .000 ansatte afskedi-
get på BRF’s fabrik i Mineiros, men ca . 620 af disse 
arbejdstagere er siden vendt tilbage .
Beslutningen on at sende de ansatte på lønnet ferie 
er en måde at tilpasse produktion og kapacitet efter et 
statsligt påbudt handelsforbud mod eksport til EU, siger 
BRF .
EU-forbuddet fulgte efter kødskandalen, hvor flere bra-
silianske kød- og fjerkrævirksomheder, herunder BRF, 
blev anklaget for forfalskning af dokumenter, tyveri, 
sætte folkesundheden på spil og lægge hindringer i 
vejen for regeringskontrollen .
Den brasilianske brancheorganisation Associação Bra-
sileira de Proteína Animal (ABPA) har tidligere sagt, at 
den mener, at der kan findes en effektiv og hurtig løs-
ning til genopretning af eksporten fra BRF til EU .
BRF er den næststørste slagtekyllingevirksomhed i Bra-
silien og den tredjestørste i verden . BRF slagter 1,724 
mia . kyllinger om året . BRF’s vigtigste kyllingebrand er 
Sadia og Perdigao .
Udover at være en af verdens største slagtekyllinge-
producent er BRF også en stor producent af kalkuner, 
svinekød og foder .

WattAgNet .com / jnl
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ONE HEALTH POULTRY RED MITE WORKSHOP  
I SKOPJE I MAKEDONIEN

Af Susanne Kabell, Fjerkræklinikken på Fyn

Den 27. marts mødtes 15 deltagere 
i COST COREMI-gruppen på veteri-
nærfakultetet i Skopje til en intens 
éndags workshop om betydningen 

af blodmider (Dermanyssus gallinae) i ”one-he-
alth” sammenhæng. 

Her betød ”one health” sammenhæng mellem tilstede-
værelse, behandling og forebyggelse af blodmider for 
dyr, mennesker og miljø - og relationerne mellem disse 
betydninger . Ganske store ambitioner for én dag, og vi 
var da også alle blevet instrueret i at forberede vores 
bidrag hjemmefra, og basere dem på dokumentation fra 
videnskabelige tidsskrifter eller kilder med tilsvarende 
troværdighed . 

International gruppe
Mødet var arrangeret af den forholdsvis nystartede 
vice-formand for Arbejdsgruppe 2, Miroslav Radeski, 
en meget arbejdsom og dynamisk makedonsk universi-
tetsforsker . Italien var repræsenteret med 6 deltagere, 
Makedonien med 4, England, Kroatien, Tyskland, Græ-
kenland og Danmark med hver én deltager . 
Deltagerne delte sig efter ekspertise i tre grupper med 
hovedfokus på henholdsvis dyr, mennesker og miljø . 

Diskussion om definitioner
Blodmiders effekt på høners trivsel og velfærd er efter-
hånden veldokumenteret . Miderne stresser hønerne 
direkte med bid, kløe og blodtab, og de kan overføre 
både virus og bakterier, også de zoonotiske .  
Terminologi og definitioner af, hvad der er forebyggende, 
og hvad der er behandling – f eks brug af udtørrende 
midler og rovmider eller biller - gav anledning til en del 
drøftelser i grupperne, ligesom opfattelsen af lovlige og 

mindre lovlige midler og deres miljøpåvirkning 
er forskellig i de forskellige lande, men kravet 
om dokumentation sikrede niveauet i diskus-
sionerne . Der er opstået en forståelse af, at 
man ikke kan forvente at udrydde blodmider 
i æglæggerhuse, men må være tilfreds med 
at kunne kontrollere dem på et acceptabelt 
niveau . 

Påvirkning på mennesker
Påvirkningen af mennesker er kendt blandt 
fjerkræfolk men mindre kendt blandt læger, 
der ofte fejldiagnosticerer udslet forårsaget af 
blodmideangreb . Forskning har vist, at Der-
manyssus gallinae i modsætning til andre fug-
lemider kan overleve på blod fra mennesker, 
får, kalve, grise og kaniner, og at de tilsynela-
dende kan etablere sig hos ørkenrotter . Mulig-
vis er det pattedyrenes hud, der er den største 
udfordring for miderne . Indenfor human forsk-
ning er der udviklet en testmodel baseret på 

De fleste af deltagerne i mødet i Skopje .
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T-celler fra menneskeblod, efter at en model baseret på 
materiale fra aber viste sig at være misvisende .

Miljømæssige påvirkninger
Miljømæssigt er det især restkoncentrationer af bekæm-
pelsesmidler, der vækker bekymring .  Italienske for-
skere har konstateret restkoncentrationer af pesticider, 
der ikke er lovlige i EU, i muskelvæv fra æglæggende 
høner, hvilket understreger vigtigheden af at finde lovlige 
bekæmpelsesmetoder .  Miljøet kan være truet af pesti-
cidrester, der vaskes ud af staldene efter behandling i 
tomgangsperioden, og af rester efter behandlinger, der 
udbringes med gødningen i mere eller mindre omdannet 
form . Resistensdannelse er konstateret mod de fleste 
insektmidler efter nogle års anvendelse, så der skal sta-
dig tænkes nye strategier for kontrol .

Resultaterne samles
Resultaterne af hver af gruppernes drøftelser blev præ-
senteret for alle til sidst, og systematiseret i et samlet 
Excell-ark, som tre deltagere påtog sig at færdiggøre 
efter mødet . Målet er at samle alle informationer med 
referencer i en database, som alle får adgang til . 

Novometrix
I en pause var der arrangeret en direkte videokonference 
med dyrlæge og professor Jeff Wilson fra Ontario uni-
versitet, som fortalte om den virtuelle virksomhed Novo-

metrix . Novometrix arbejder med at integrere netværker 
af fagpersoner i dataanalysebaserede løsninger af kom-
plekse problemer, der omfatter mennesker, dyr og miljø . 
Et meget visionært, inspirerende og motiverende indlæg, 
der tog udgangspunkt i menneskelig vilje til at gøre en 
indsats for gode levevilkår for alt levende . 
Læs evt mere om Novometrix på deres hjemmeside:  
https://www .novometrixinc .com/amr-network-1 .

Der blev arbejdet koncentreret i arbejdsgrupperne .

En virksomhed, der producerer syltede 
æg, vinder en del af innovationsprisen på 
50.000 £
En virksomhed, der forbedrer emballagen til syltede æg, 
var en af ti virksomheder, der succesfuldt søgte om en 
del af en innovationspris på 50 .000 £ (ca . 430 .000 kr .) . 
Purely Pickled Egg Ltd fra Stroud, Gloucestershire, sæl-
ger en række forskellige smagsvarianter af syltede æg 
fra frilandshøner og vagtler online og i butikker, pubber 
og på festivaler . 
Mens et syltet æg plejede at være synonymt med en 
midnatssnak, tilbyder selskabet et års forbrug af syltede 
æg i deres Serious Jars til 225 £ (ca . 1 .930 kr .) . 
Virksomheden fik et tilskud på 5 .000 £ (ca . 43 .000 
kr .), efter fremvisningen af deres banebrydende løsning 
til de daglige problemer ved et særligt Food Innovation 
Network show, som blev arrangeret af Innovate UK og 
Knowledge Transfer Network for at tilskynde virksom-

hederne til at undersøge, hvordan de kan revolutionere 
fødevare- og drikkevarebrancherne . Dommerne var 
imponerede over Purely Pickled Eggs Ltd's planer om at 
identificere nye måder at emballere syltede æg på for at 
sikre, at de har den korrekte forsyning til deres fish and 
chips . Virksomheden udforsker nye metoder til at anven-
de nuværende tilberednings- og konserveringsmetoder . 
Fødevaresekretær George Eustice sagde: "Innovation 
er nøglen til at sikre Storbritanniens succesrige føde-
vare- og drikkevareibrancher fortsat vokser, og derfor 
var det dejligt at se sådan en spændende opfattelse af 
opfindsomhed fra mindre virksomheder - der ofte ikke 
har samme forskningsressourcer som de større virksom-
heder ." Purely Pickled Eggs sagde på twitter: "Meget 
æg-citeret over at være vindere af en Food Innovation 
Award . Arbejdet med syltede æg blev ligemed ét meget 
mere spændende ."

Farmers Weekly / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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SAGEN OM EU OG SYDAFRIKA OM DUMPING  
INTENSIVERES

Tony McDougal, Poultry World

EU forsvarer eksporten af   fjer-
krækød til Sydafrika og kritiserer 
de fjendtlige påstande om kyllinge-
kød fra EU.

I en rapport, der blev offentliggjort i 
begyndelsen af marts, skriver EU’s 

delegationen til Sydafrika, at fjerkræ eksporteret til 
Sydafrika fra EU i mere end et år var blevet udpeget og 
udsat for aggressive og fjendtlige angreb fra lobbyister 
fra den sydafrikanske fjerkræbranche .
De sydafrikanske myndigheder har forbudt meget af 
fjerkræimporten fra EU i et hidtil uset protektionistisk 
tiltag .
EU-dokumentet på 2 sider hævder, at der er fremsat 
falske påstande i ”officielle skrivelser” og i medierne om 
at importen af   fjerkræ fra EU undergraver lokale fjerkræ-
producenter på grund af:

 – Enorme mængder af kyllingedele med ben
 – Kyllingedele af ringere kvalitet end dem, der forbru-

ges i EU (”skraldespand”)
 – Kylling solgt til priser, som lokale producenter ikke 

kan matche (”dumping”)
 – Kyllingeprodukter, der nyder godt af tilskud
 –  . . . med det påståede resultat af tab af job i Sydafrika

EU: Fakta holder ikke
Men EU siger, at fakta ikke holder, og det understreges, 
at mængden af   fjerkræ, der eksporteres til Sydafrika fra 
EU, er faldet drastisk siden december 2016, og de er 
blevet erstattet af import fra tredjelande, som f .eks . USA 
og Brasilien, men ikke af indenlandsk produktion . I 2017 
lå importen fra lande uden for EU på 175 .950 tons, idet 
den næsten er firdoblet fra de 45 .200 tons i 2016

EU’s eksport til Sydafrika er ikke genoprettet
siden AI-udbruddet
Før december 2016 var EU-producenterne i stand til at 

imødekomme den sydafrikanske efterspørgsel efter 
frosne kyllingeparteringer med ben, kendt som ” 
safeguard cuts ” . Men efter udbrud af højpatogen 
fugleinfluenza overalt i Europa faldt EU’s kyllinge-
eksport i 2017 og har ikke vist tegn på genopret-
ning i år . EU siger, at eksporten af   ”safeguard cuts” 
fra EU faldt 71,9 % i 2017 i forhold til året før .

Som svar på de øvrige spørgsmål,
der er rejst,svarer EU:
 –  EU’s eksport af fjerkrækød til Sydafrika er af 

samme kvalitet som den, der sælges i EU . 
EU’s fødevarelovgivning og -forskrifter inde-
holder høje standarder for fødevaresikkerhed . I 
modsætning til i Sydafrika er der ingen tilsæt-
ning af saltlage i EU - hvis et fjerkræprodukt 
får saltlage, kan det ikke sælges eller ekspor-
teres som fersk/frosset kyllingekød

 –  EU subsidierer ikke fjerkræproduktion eller 
eksport

 –  Priserne på slagtekyllinger fra EU er altid 
højere end for andre store eksportører til Syd-
afrika, som f .eks . Brasilien og USA . Hvis der 
fandt dumping sted, ville EU forvente, at den 
sydafrikanske fjerkræbranche ville indgive en 
dumpingklager til Sydafrikas International Tra-
de Administration Commission .

jnl
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Vaccine mod fugleinfluenza vaccine skal 
testes i klinisk forsøg hos UAB
Universitetet i Alabama ved Birmingham (UAB) School 
of Medicine's Alabama Vaccine Research Clinic er blevet 
valgt som en af fire nationale forsøgssteder til at teste 
en kandidatvaccine mod H7N9, en stamme af fuglein-
fluenza .
Forsøget er sponsoreret af National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases, en del af National Institutes of 
Health, med det formål at have en effektiv vaccine klar 
til enhver fremtidigt pandemisk udbrud af H7N9 .
H7N9 blev først rapporteret hos mennesker i Kina i 
2013 og spredes som følge af direkte eksponering til 
inficeret fjerkræ eller forurenede miljøer . Selvom der 
ikke har været en human infektion i USA, vil forsøget 
teste vaccinens virkning med en adjuvans (AS03) - et 
stof, som forbedrer kroppens immunrespons på et anti-
gen - i forbindelse med en quadrivalent sæsoninfluenza-
vaccine, hvis en fremtidig pandemi af H7N9 skulle fore-
komme på samme måde som H1N1-udbruddet i 2009 .
H7N9-vaccinen med AS03 vil blive givet til 150 raske 
patienter, som er blevet opdelt i tre forskellige grupper . 
Nogle patienter vil allerede have modtaget standard-in-
fluenzavaccinen, mens andre ikke har fået den, og 
forsøget vil overvåge reaktionerne af H7N9 i begge 
tilfælde . Forsøget vil vare i 16 måneder, med deltagelse 
af forsøgspersonerne i 13 af månederne . Indskrivning er 
begyndt hos UAB .
"Vi er begejstrede for muligheden for at få UAB til at 
deltage i afprøvningen af H7N9 vaccine-kandidaten, 
for vaccinens effektivitet vil kunne forme den måde, 
som denne stamme af fugleinfluenza skal behandles 
over hele verden" siger Paul Goepfert, MD, direktør for 
Alabama Vaccine Research Clinic . "Vi ved, at nye influ-
enzavirus fortsat vil udvikle sig, og vi skal være parate 
til at beskytte mennesker mod de potentielle stammer 
efterhånden, som de bliver en trussel ."
Universitetet i Alabama i Birmingham er tilknyttet den 
NIAID-finansierede vaccine- og behandlingsevaluerings-
enhed ved Vanderbilt University (under kontraktnummer 
HHSN272201300023I) .

WattAgNet .com / jnl

Bell & Evans søger rugeægs- og slagte-
kyllingeproducenter til deres nye slagteri
Bell & Evans søger flere lokale producenter til at pro-
ducere rugeæg og slagtekyllinger til deres nye slagteri, 
som åbnes i Fredericksburg, Pennsylvania .
Ifølge en pressemeddelelse fra Bell & Evans vil den nye 
560 .000 m2 anlæg gøre det muligt for virksomheden at 
slagte yderligere 2 .6 mio . kyllinger om ugen ud over de 
1 mio . kyllinger, som de pt slagter om ugen .
For at understøtte den øgede produktion vurderer Bell 
& Evans, at det bliver nødvendigt at øge både rugeægs- 
og slagtekyllingeproduktionen med 250 %
"Dette er en meget spændende tid for os" sagde Bell 
& Evans ejer Scott Sechler . "Vi har det nye slagteri, og 
vi er også midt i at omlægge 100 % af vores kyllinger 
til branchens højere velfærd . Disse udviklinger betyder 
sundere kyllinger og flere af dem . Vi passer godt til de 
farmere, der ønsker at indarbejde en succesfuld kyllin-
geproduktion i deres drift ."
Ifølge pressemeddelelsen udvider Bell & Evans både 
deres "opdrættet uden antibiotika" og deres "økologi-
ske" produktion . Hvert kyllingehus er bygget med de 
højeste standarder, de kan omlægges til økologisk pro-
duktion, hvis farmen er berettiget til det . Bell & Evans 
kyllingehuse har cementgulve og -vægge for at forhin-
dre skadedyr, fuld rengøring og desinfektion mellem 
flokke, ny srøelse til hver flok, rigeligt med vinduer og 
døre til naturligt lys og energieffektive opvarmnings- og 
kølesystemer . De produktionsansvarlige besøger ruti-
nemæssigt farmene for at give vejledning og sparring til 
succesfuld topdræt af kyllingerne .
Slagtekyllingeproducenterne bor typisk inden for 60 
minutter fra Fredericksburg, hvor rugeriet og slagteriet 
er placeret . Rugeægsbesætningerne er placeret i hele 
Pennsylvania .
Bell & Evans vil også ansætte yderligere 1 .800 fuldtids-
ansatte på slagteriet .
Bell & Evans’ største detailkunder omfatter Wegmans 
Food Markets, Whole Foods og Amazon Fresh .

WattAgNet .com / jnl
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Saltvandskøling under nul grader kan  
forbedre kødkvaliteten
Nye undersøgelser viser, at køling af kyllinger i en 
saltopløsning under 0o C kan føre til bedre kødkvalitet 
og køleeffektivitet .
Dr . Ike Kang, lektor ved California Polytechnic State 
University's College of Agriculture, Food and Environ-
mental Sciences, viste resultaterne af forsøg, som han 
og hans studenter havde gennemført om virkningen af 
afkøling af kyllingekroppe i saltopløsninger under 0o 
C . Mens teknikken endnu ikke er anvendt i kommerciel 
skala, viser Kang’s forskning, at køleprocessen fører 
til mere mørt kød . Kang talte ved er seminar, der blev 
afholdt den 14 . marts ved Midwest Poultry Federation 
Convention i Minneapolis .
Kang sagde, at han gennemførte en række eksperimen-
ter, der sammenlignede kødkvaliteten af hele slagte-
kroppe, der var kølet i beholdere med varierende niveau-
er af saltopløsninger og ved forskellige temperaturer 
under 0o C . Sammen med et kontrolhold uden salt og 
ved 0,5o C vandtemperatur, blev killingerne kølet med 
både et middel og forhøjet saltniveau og ved varierede 
temperaturer under 0o C . Kyllingernes kødkvalitet blev 
også testet enten umiddelbart efter slagtning eller efter 
forkølingen .
I hvert forsøg blev brystkød fra kyllingerne testet ste-
gesvind og mørhed . Kødet blev stegt, afkølet natten 
over og bragt tilbage til stuetemperatur den følgende 
dag . Mørheden blev bestemt ved anvendelse af barber-
bladsmetoden og to målinger af mørheden blev foreta-
get pr . brystfilet .
Kang sagde, at forsøgene viste, at anvendelse af en 
saltopløsning og køling temperaturer under 0o C gav en 
signifikant forbedring af både køleeffektivitet og mør-
heden af brystfileten . Desuden blev begge faktorer for-
bedret, da saltindholdet i saltlagen steg til 4 % fra 0 %, 
og temperaturen blev sænket til -5,08o C fra 0,5o C .
På baggrund af disse resultater ser det ud til, at de 
ideelle kølebetingelser for slagtekyllinger er at indstille 
saltmængden til 4 % og sænke vandtemperaturen til 
-2,41o C .
Selv om resultaterne er lovende, sagde Kang, at han 
tror, at der er et par vigtige spørgsmål tilbage, der 
berettiger fremtidig forskning . For det første, hvad er 

virkningen af denne afkølende metode på bakteriepopu-
lationen, og for det andet, hvad koster en omlægning til 
denne metode?

WattAgNet .com / jnl

Brexit udgør en fare for den britiske  
fjerkræbranche
Manglen på arbejdskraft i branchen kan have større 
virkning end et udbrud af fugleinfluenza .
Når Storbritannien forlader EU, kan det blive et hårdt 
slag for fjerkræbranchen i landet, hævder direktøren for 
en af de vigtige virksomheder i branchen .
Patrick Hook, direktør for P D Hook Hatcheries, er 
bekymret for den effekt en mangel på arbejdskraft vil få 
på virksomhederne i de kommende år . Effekterne mær-
kes allerede nu, da mange af de europæiske arbejdere i 
branchen er på vej hjem .
"Her har vi i øjeblikket ca . 5 eller 6 ledige stillinger, men 
i branchen har vi ca . 50 til 60 ledige stillinger i hele 
Storbritannien, som vi ikke kan få besat" sagde han .
Hans firma er Storbritanniens største uafhængige 
kyllingeleverandør til slagtekyllingebranchen med en 
kapacitet på 10 mio . daggamle kyllinger om ugen, og de 
opdrætter 6 mio . slagtekyllinge om ugen på deres far-
me i Oxfordshire, Yorkshire, Lincolnshire, East Anglia, 
Devon, Skotland og Wales .
P D Hook Hatcheries har nu hævet lønningerne til over 
minimumslønnen, men de kan stadig ikke finde arbejde-
re til at erstatte den manglende arbejdskraft .
"Selv om vi skal hæve lønninger mere, og det tror jeg, vi 
bliver nødt til, tror jeg stadig ikke, at det vil tiltrække det 
indenlandske britiske arbejdskraft . Manglen på arbejds-
kraft og det ikke at have de dygtige faste medarbejdere 
fra EU til rådighed er en større trussel for os som en 
virksomhed og branche end fugleinfluenza . Det er en 
kendsgerning" erklærede Patrick Hook i en BBC-ud-
sendelse .
Antallet af ikke-britiske arbejdstagere inden for slagte-
kyllinge- og ægbranchen er på omkring 60 %, ifølge en 
undersøgelse foretaget af British Egg Industry Council .

Euromeat .com / jnl
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I TYSKLAND STIGER FORBRUGET  
AF FJERKRÆKØD 

Af Margit M . Beck,  

Marktinfo Eier & Geflügel

Stigning i kylling, nedgang 
i kalkuner. I Tyskland steg 

forbruget af fjerkrækød per ind-
bygger kraftigt i 2015 og 2016, der var en moderat 
stigning på 100 g pr. indbygger i 2017.

Med et forbrug af fjerkrækød på 21 kg pr . indbygger 
i 2017 var der tale om et rekordresultat for Tyskland . 
Ifølge de første beregninger har kyllingemarkedet haft 
glæde af en stigning på 200 g til 12,9 kg pr . indbygger . 
På kalkunmarkedet var en nedgang på 100 g til 6,0 kg 
pr indbygger dog forudsigelig .
Fjerkrækød foretrækkes af religiøse og kulturelle 
årsager fremfor svinekød i mange dele af de nye befolk-
ningsgrupper i Tyskland . Kyllingekød er mere almindeligt 
på verdensplan end kalkunkød .

Produktionen stabil i 2017
Tysklands egenproduktion af fjerkrækød i 2017 lå stabilt 
på 1,775 mio . tons . Den kendsgerning, at næsten alle 
dyrene i Tyskland opdrættes efter dyrevelfærdsinitiativet 
Tierwohl, forhindrede på grund af den lavere belægning 
en udvidelse af produktionen . På grund af den mere 
restriktive godkendelse af nye stalde i Tyskland kan den-
ne begrænsning ikke kompenseres af nye stalde .
Mens den tyske egenproduktion af kyllingekød steg lidt 
(+ 1 %) i 2017, nåede den tyske kalkunproduktion ikke 
på niveauet fra 2016 . En af grundene hertil var ikke 
mindst udbruddet af fugleinfluenza (AI) i Tyskland, så det 
midlertidigt kom til et regionalt forbud mod indsætning af 
kalkuner . Også indenfor andeproduktionen var der pro-
duktionstab på grund af Al .
Udenrigshandel med levende dyr forblev stort set uæn-
dret i 2017 i forhold til året før, men der blev importeret 
lidt flere levende kyllinger . Derfor oversteg produktionen 
på slagterierne det foregående års resultat på 1,535 
mio . tons med 0,9 % .
Den store forskel mellem egenproduktionen - det vil sige 
mængden af   fjerkrækød, der bliver opdrættet i Tyskland 
– og slagteriernes produktion skyldes det faktum, at 
omkring 30 % af de tyske udsætterhøner eksporteres 
levende til slagterier i udlandet – især til Holland . Tysk-
land er en nettoimportør af levende dyr på kalkunmar-
kedet .
For at imødekomme efterspørgslen er Tyskland fort-

sat afhængig af import . Eksporten, der er   anslået 
til 730 .000 tons i 2017, blev opvejet af importen på 
omkring 935 .000 tons . Dermed faldt eksporten målt 
volumen i forhold til 2016 med knap 5 %, mens impor-
ten stort set var uændret .

Selvforsyningsgraden faldt en smule
MEG har beregnet et samlet forbrug på 1,740 mio . tons 
i 2017, hvilket er 1,1 % mere end i 2016 . Da forbruget 
steg i overensstemmelse hermed, men produktionen 
næppe ændrede sig, er selvforsyningsgraden faldet med 
ca . 1 procentpoint til 102 % .
Det meste fjerkrækød kommer fra andre EU-lande, 
men tredjelande spiller også en rolle . I 2017 blev der 
importeret mindre mængder fra Brasilien på grund af 
beskyldninger om korruption, som førte til strengere 
kontrol af EU . Som et resultat blev nogle få partier retur-
neret på grund af fund af Salmonella .

I 2018 forventes en stabil produktion 
Dyrevelfærdsinitiativet Tierwohl vil fortsætte i 2018 . 
Belægningen vil fortsat være under det lovlige 
niveau . Derfor forventes ingen mærkbar ændring i 
produktionsmængderne af fjerkrækød . MEG vurderer, at 
kyllingeproduktionen vil stagnere i 2018, mens der kan 
produceres lidt mere kalkunkød .
EU-markederne vil i princippet blive yderst velforsynede, 
for den stigende polske produktion vil blive eksporteret 
til især EU . Det er stadigt usikkert om importen fra Bra-
silien vil stige igen .

jnl

Figur 1 . Slagteriernes produktion og det samlede forbrug samt 

forbruget pr indbygger af fjerkrækød i Tyskland .
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Noble Foods stopper  
burægsproduktionen 
Noble Foods, Storbritanniens største ægvirksomhed, 
har sagt, at de kun vil levere alternative æg fra 2025 .
I en kort redegørelse meddelte virksomheden, at den 
ville omlægge til frilandsproduktion efter "måneders" 
planlægning . Det forstås, at Noble Foods har omkring 
4,3 mio . høner i berigede kolonibure .
Virksomheden har været udsat for vedvarende kampag-
ner for at stoppe burægsproduktionen i nogen tid, her-
under en besættelse af deres hovedkvarter i London af 
aktivister og film med skjult kamera på deres farme .
Det seneste eksempel på skjult kamera var på en farm i 
Dorset, der husede en 500 .000 æglæggende høner, og 
det medførte, at 2 stalde fik deres British Lion akkredi-
tering suspenderet . Optagelserne viste, at der ikke var 
inspektion af fuglene på en del af farmen i 4 dage .
Derudover har over 75 .000 mennesker underskrevet 
en resolution, der kræver, at virksomheden stopper bur-
ægsproduktionen .
Aktivister som dem, fra velgørenhedsorganisationen 
Humane League har forsøgt at fremhæve, at Noble 
Foods’ premium brand, Happy Egg Co ., har kørt en 
markedsføring, der fokuserer på høj dyrevelfærd, og at 
hønerne har adgang til hønsegårde . De betragter dette 
som en skarp kontrast til deres burægsproduktion .
Berigede kolonibure erstattede officielt de konventio-
nelle burer i 2012 som et højere velfærdsalternativ . Hvor 
man i de gamle burer satte 6 høner sammen, er gruppe-
størrelsen i kolonibure op til 80 høner i større bure, der 
er beriget medredekasser, siddepinde og skrabearealer .
Men i 2016 lykkedes det for aktivisterne at overbevise 
de britiske supermarkeder om at omlægge salget til 
alternative æg .
Mens de fleste supermarkedskæder var enige om at 
stoppe med at sælge buræg i 2025, var der mindre 
bevægelse i food service- og ægproduktsektorerne på 
grund af deres betydeligt lavere produktionsomkostnin-
ger i forhold til frilandsproduktionen .

Farmers Weekly / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Dorset farm suspenderet fra Lion Code 
efter aktivistfilm
En burægsfarm med 500 .000 høner har fået 2 af deres 
stalde suspenderet fra British Lion ordningen pga . en 
film optaget med skjult kamera .
Walston Poultry Farm, nær Blandford Forum i Dorset, 
leverer æg til Noble Foods til deres Big & Fresh brand, 
som er solgt i en række britiske supermarkedskæder .
Dyreaktivistgruppen Animal Equality siger, at den har 
fået adgang til farmen 4 gange mellem januar og marts 
i år for at optage billeder af forholdene med skjult kame-
ra .
Optagelserne blev afleveret til Dorset Trading Standards 
og British Egg Industry Council, som suspenderede Lion 
Code-akkreditering på 2 stalde, mens man venter på 
ekstra træning af de ansatte .
Sagen blev også dækket af en række nationale aviser 
og indgår i en bredere kampagne mod burægsprodukti-
on, hvor protestanter har besat forretninger, der især er 
forbundet med Noble Foods .
Mens aktivisterne påtaler forholdene i staldene, går 
suspensionen tilsyneladende på overtrædelser omkring 
inspektioner i staldene . Animal Equality sagde, at de 
fandt nogle høner, som kun var blevet kontrolleret en 
gang over en 4-dages periode - det lovlige minimum er 
en gang om dagen .
Mark Williams, adm . direktør for BEIC, sagde: "Det er 
klart, at der var en sammenbrud i, hvad der forventes af 
de medarbejdere, der passer hønerne i disse stalde . Vi 
har derfor suspenderet disse stalde, mens træningen 
finder sted, og nye praksisser indføres for at sikre, at 
der ikke sker gentagelser . Vi vil kun tillade husene at 
genindtræde i Lion-ordningen, når farmen har vist, at 
managementet har forbedret sig betydeligt, og selv da 
kun under særlige foranstaltninger, som vil omfatte et 
løbende program med regelmæssige, uanmeldte audi-
teringer ."
Mark Williams tilføjede, at BEIC ikke bakkede op om 
aktivisternes indbrud, hvilket sandsynligvis stresset 
hønerne . 

Farmers Weekly / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Dyrevelfærd er fremtiden for fjerkræpro-
duktionen 
Den måde, hvorpå vi tænker fremtidens fjerkræbedrift, 
eksisterer faktisk allerede, for det er et resultat af inno-
vationer, tendenser og pres fra grupper af forbrugere og 
formidlere .
Under Boehringer Ingelheims fjerkræinnovationsdag, 
der blev afholdt fra den 19 . til den 22 . marts i Prag, 
Tjekkiet, blev mange innovationsbegreber diskuteret, 
hovedsageligt indenfor management- og sundheds-
spørgsmål . For eksempel hvad nyt er der indenfor diag-
noser og vacciner . Men også andre aspekter af fjerkræ-
produktionen blev dækket .
Dr . Friedrich Otto-Lubker fra Big Dutchman talte om 
forskellige aspekter af fremtidens fjerkræbedrift . Til at 
begynde med sker det noget interessant i Europa lige 
nu . Landbrugenes størrelse bliver mindre . For eksempel 
er der i Tyskland solgt mange mobile enheder i de sid-
ste tre år, hvilket ifølge Otto-Lubker er ligesom i gamle 
dage .
Dyrevelfærd er det, der driver fjerkræbranchen . Big 
Dutchman har brugt 15 år på at nå frem til, hvad de nu 
har udviklet .
Inden for dette koncept er der bestemmelser om dyre-
velfærd, der har ført til forbuddet mod næbtrimning i 
Tyskland . For at undgå fjerpilning og kannibalisme er 
der blevet udviklet berigede bure, men der er også et 
system, hvor der bliver brugt hele kerner som strøkorn 
(som supplement til foderet), så næbbene gradvist slides 
ned .
Et andet vigtigt aspekt er støvproduktion og emissioner, 
en normal ting på enhver farm . Det anslås at 30 til 60 
% af støvet produceret på en fjerkræbedrift er fint støv . 
Derfor er der behov for at reducere det, men dyrevel-
færd kræver et støvbadningsområde, så fuglene kan 
udøve deres naturlige adfærd . Sammen med dette er 
der også ammoniakkontrol med specielle luftrensnings-
anlæg .
Noget, som vi ikke bør glemme, er, den relative pris på 
produktet, der skal produceres . I tilfælde af ægproduk-
tion, og hvis vi tager traditionelle bure som reference-
grundlag, så koster ægget 15 % mere i berigede bure, 
33 % mere i skrabeanlæg og endelig 58 % mere i et 
frilandssystem med adgang til udearealer .

I frilandsproduktionerne er kravene m2/fugl, hvilket gør 
produktionen vanskelig . Men Otto-Lubker talte især 
om etagesystemer . De etagesystemer, de har, er med 
mindst to niveauer, som har separate områder til forskel-
lige aktiviteter: hvile, reder, foder og vand samt skrabea-
realer . En anden funktion er, at de har en siddepind over 
fodertruget, som fuglene bruger meget, samt automati-
ske udmugningssystemer .
Otto-Lubker påpegede også, at der i fremtiden vil blive 
lagt større vægt på dataindsamling . Der er et helt net-
værk af informationer, der kan forbindes internt: mana-
gement, vægt, produktion, lys, klima eller foder, hvilket 
vil bidrage til at forhindre problemer i produktionen .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Ukraines kød- og ægpriser steg i februar 
Ukraine rapporterede om en stigning i priserne på æg 
på 50,9 % i februar måned i år i forhold til samme peri-
ode fra 2017 . Kødpriserne steg med 26,6 % ifølge de 
seneste data, der blev offentliggjort af statens statistik-
tjeneste i Ukraine, rapporterer UNIAN . 
Kostprisen for æg og kød faldt i februar sammenlignet 
med den foregående måned, med henholdsvis 1,6 % og 
0,3 % . 
Ifølge UNIAN faldt inflationen i Ukraine fra februar 2017 
til februar 2018, fra 14,11 % til 14 % . Nationalbanken 
forudsiger et yderligere fald i inflationen i Ukraine imod 
slutningen af 2018 til 8,9 %, hvilket næsten svarer til 
regeringens prognose på 9 % . 
Statsstatistiktjenesten sagde også, at kødproduktionen 
(levende vægt) i januar udgjorde 300 .000 tons, hvilket 
er 0,4 % mere i forhold til den tilsvarende periode i 
2017 . 
Ukraines ægproduktion steg også med 2,5 % til 1,081 
mia . enheder . 
Desuden steg Ukraines eksport af kødprodukter med 
37 % i 2017 i forhold til året før og nåede 531,3 mio . $ 
(ca . 3,2 mia . kr .), ifølge en erklæring fra Nikolai Puga-
chev, vicedirektør for Det Nationale Forskningscenter 
for Institut for Jordbrugsøkonomi, ifølge Segodnya .ua .
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Ændringer i reglerne for produktion af 
fjerkrækød på friland hilses velkommen 
Slagtekyllingeproducenter med frilandsproduktion kan 
nu drage nytte af status som frilands, der anvendes på 
flok-til-flok basis, når fuglene er tvunget til at blive holdt 
indenfor pga . en veterinær beslutning . 
Defra har bekræftet ændringer i fortolkningen, som 
gør det muligt at markedsføre fjerkrækød som frilands 
i tilfælde af et udbrud af fugleinfluenza i en periode på 
12 uger . 
Dette giver producenterne af fjerkrækød sikkerhed for, 
at de ikke bliver nød til at sælge deres fugle på stan-
dardmarkedet, hvilket ville have medført økonomiske 
tab . 
Ændringer sker efter en omfattende indsats fra Nati-
onal Farmers Union (NFU) og andre landbrugs- og 
fjerkræorganisationer, som inkluderede en delegation af 
producenter, der tog til Bruxelles for at mødes med nøg-
lebeslutningstagere . 
Lobbyarbejdet begyndte i februar 2017, da Defra ind-
førte et krav om indelukning af alt frilandsfjerkræ under 
udbruddet af fugleinfluenza . Som følge af kravet blev 
det klart, at undtagelsen, der gør det muligt for fjerkræ 
at markedsføres som frilands, burde anvendes på flok 
basis . 
Gary Ford, NFU's cheffjerkrærådgiver, sagde, at 
bekræftelsen gav den nødvendige sikkerhed for friland-
sproducenterne . 
"Vores medlemmer var i centrum for denne indsats, og 
det viser fordelene ved farmere, der arbejder sammen 
med NFU-medarbejdere i Storbritannien og Bruxelles ."
Ca . 650 .000 frilandsslagtekyllinger opdrættes hver 
uge i England og Wales, så det er en beslutning, der vil 
påvirke farmere over hele landet . Den økonomiske fordel 
ved denne beslutning for de berørte medlemmer kan 
ikke undervurderes ." 
Maire Burnett, teknisk chef for British Poultry Council 
(BPC), bifaldt ændringen og sagde, at BPC havde lob-
byet hårdt sammen med landbrugsforeningerne . 
Maire Burnett sagde, at EU-Kommissionen ikke havde 
ønsket at genåbne EU's handelsnormer for fjerkrækød, 
som ikke skal tages op til revision i nogen tid, og man 
havde besluttet at give medlemsstaterne mulighed for at 
anvende dispensationen . 

"De sendte et notat til veterinærdirektørerne, hvori der 
stod, at medlemslandene kunne anvende undtagelsen 
på flokniveau, og det glæder mig, at Defra har taget 
netop det op .” 
"Jeg har ikke hørt, om andre medlemsstater, som vil 
tage denne dispensationsmulighed op til overvejelse, 
men markedet for fjerkrækod fra friland er meget mindre 
i andre europæiske lande" tilføjede hun .

Farmers Weekly / Daniel Nyberg Larsen / jnl

USA får adgang til markedet for  
fjerkrækød i Indien 
Regeringerne i Indien og USA blev for nyligt enige om 
eksportcertifikatet til Indien, et vigtigt skridt for begge 
parter i betragtning af, at Indien har været lukket for 
import af fjerkrækød .
Godkendelsen af eksportcertifikatet udgør kulminati-
onen på en langsigtet indsats for at få adgang til det 
indiske marked . Indien er et stort marked med 1,3 mia . 
forbrugere og en middelklasse på 267 mio . i 2016, skri-
ver U .S . Poultry & Egg Export Council (USAPEEC) i en 
pressemeddelelse .
Globex International, medlem af USAPEEC, har allerede 
forberedt en luftfragtforsendelse med frosne amerikan-
ske fjerkræprodukter og avlsmateriale, der skal sendes 
til Indien efter påske, da virksomheden fik den første 
importtilladelse . Andre virksomheder er også i forskel-
lige stadier af fremskridt og venter på godkendelsen til 
eksport til dette marked .
"Vi er glade for, at det indiske marked endelig er åbent 
for amerikanske fjerkræprodukter og glæder os over, at 
vi tilfældigvis var i Indien, da aftalen kom i hus . Som jeg 
har sagt før, så forventede jeg aldrig, at dette skulle ske 
på min vagt, så dette er gode nyheder for vores bran-
che" sagde Jim Sumner, præsident for USAPEEC .   
Ifølge en note fra National Chicken Councilvil toldsatser-
ne på amerikansk import være 30 % på hele kyllinger, 
30 % på kalkuner og 100 % på alle andre kyllingepro-
dukter, .

Euromeat .com / jnl
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Salmonella gør 22 mennesker syge  
og forårsager tilbagekaldelse af 206 mio.  
æg i USA
Et udbrud af salmonella i forbindelse med æg fremkaldte 
den 14 . april en af de største tilbagekaldelser af æg i de 
seneste år . Tilbagekaldelsen omfattede mere end 206 
mio . æg solgt under ni forskellige brands i ni stater .
Tilbagekaldelsen fra Rose Acre Farms er ifølge Food 
Safety News, den største i USA siden en tilbagekaldelse i 
2010, der også skyldes salmonella .
I tilbagekaldelsen, som virksomheden har skrevet, og 
som er udsendt af FDA bruger ordet "forsigtighedsprin-
cip" om tilbagekaldelsen, men den indrømmer også, at 22 
humane tilfælde er blevet rapporteret . Der er tilbagekalde 
206 .749 .258 æg, hvoraf nogle har forårsaget 22 huma-
ne tilfælde, som Rose Acre Farms og FDA kender til, før 
disse æg blev tilbagekaldt . Nogle af de tilbagekaldte æg 
var stadig i butikker, nogle er i køleskabe hos forbruger-
ne, nogle er blevet købt, brugt, smidt væk osv .
I lørdagens advarsel fra FDA stod der, "Forbrugere, der 
har nogen af disse skalæg i deres hjem, bør ikke spise 
dem men i stedet smide dem væk eller returnere dem til 
købsstedet for at få pengene refunderet ."
Salmonella er en af de mest almindelige fødevarebårne 
sygdomme, men symptomerne kan vare fra så mildt som 
feber, diarré og opkastning til at være dødelig, især hos 
førskolebørn, seniorer og dem med beskadigede immun-
systemer på grund af kroniske helbredsproblemer .
"Efter at have lært, at alle de mennesker, der blev syge, 
spiste æg eller æggeretter, var FDA i stand til at spore 
kilden til nogle af æggene til Rose Acre Farms 'Hyde 
County Farm’" udtalte FDA . "FDA’s efterforskere inspice-
rede derefter farmen og indsamlede prøver til testning . 
FDA-analyser af prøverne viste, at den samme stamme af 
Salmonella Braenderup, som forårsagede sygdommene, 
var til stede på Hyde County Egg-farmen, og det knytter 
farmen til de humane tilfælde ."
Selvom Rose Acre Farms har hovedkontor i Seymour, 
Indiana, er ovennævnte farm i Hyde County, North Caro-
lina .
Æggene gik til butikker og restauranter i Florida, New 
Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South 
Carolina, Virginia, Colorado og West Virginia . De blev 
solgt løst til restauranter, hvoraf den ene var Waffle Hou-

se . I dagligvarebutikkerne blev de solgt under mærkerne 
Country Daybreak, Crystal Farms, Coburn Farms, Suns-
hine Farms, Glenview, Great Value (Walmart brand), og 
Food Lion brand .

The State / jnl

Kina fjerner told på amerikanske kyllin-
ger, men marked et er stadig lukket 
Kinas beslutning om at fjerne antidumping- og antisub-
sidier-afgifterne på amerikanske slagtekyllinger den 27 . 
februar blev budt varmt velkommen af den amerikanske 
branche, men beslutningen forventes ikke at have nogen 
umiddelbar virkning, fordi det kinesiske marked forbliver 
lukket for amerikansk fjerkræ- og ægeksport på grund af 
et igangværende fugleinfluenzaforbud fra 2015 . I januar 
krævede WTO, at Kina fjerner de afgifter, der først blev 
pålagt i 2010 .  For så vidt angår den mulige genåbning af 
det kinesiske marked for USA i lyset af Kinas handling, 
sagde Jim Sumner, præsident for USA Poultry and Export 
Council (USAPEEC: "Vi er altid håbefulde, men vi er ikke 
alt for optimistiske . Ikke desto mindre anser vi det for et 
meget positivt tegn, som vi har set i denne WTO-sag, og 
vi håber, at det sender et signal til andre lande om, at USA 
ikke deltager i dumpingaktiviteter . Vi er især taknemmeli-
ge for den amerikanske handelsrepræsentants utrættelige 
indsats i mange års høringer og klager til WTO, hvilket i 
sidste ende betød, at USA kunne vinde sagen ." 
"Dette er gode nyheder og et skridt i den rigtige retning, 
og vi vil fortsætte med at arbejde for at genåbne det 
kinesiske marked for amerikanske slagtekyllingeprodukter 
og fødder" tilføjede Mike Brown, præsident for National 
Chicken Council (NCC) . "Jeg vil gerne takke dem i admi-
nistrationen, som fortsætter med at samarbejde med os 
for at få ophævet forbuddet mod fugleinfluenza, herunder 
repræsentanter fra USTR, FSIS, APHIS og medlemmer 
af kongressen ."  Kinas handling kommer på et tidspunkt, 
hvor de og USA er involveret i en tvist om en række 
handelsproblemer, der involverer en række forskellige 
produkter .
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HKScan skifter til finsk produceret  
protein til finske kyllinger

Takket være et nyt foder vil HKScans Kari-
niemen kyllingefarme være de første i Finland 

til helt at erstatte sojabaseret protein med finske bælg-
planter som f .eks . hestebønner i foderet . Dette nye 
foder vil yderligere øge den indenlandske selvforsyning i 
den finske fødevareproduktionskæde .
"Gennem fornyelsen af vores avlsmetoder og foder 
arbejder vi sammen med vores kontraktproducenter om 
at producere bedre Kariniemen-produkter til alle forbru-
gere . I efteråret vedtog vi et unikt rugerikoncept i Kari-
niemen-kæden, der gør det muligt at klække kyllingerne 
på farmen, hvor de skal opdrættes, i stedet for på et 
separat rugeri . Den løbende udvikling af bedre kyllinge-
foder markerer den logiske fortsættelse af vores arbejde 
for at forbedre vores CSR . Dyrevelfærd er en meget høj 
prioritet for os" udtaler Pia Nybäck, HKScan Executive 
Vice President, landbrug og primærproduktion .
Ud over at opdrætte kyllinger dyrker Kariniemen farme 
også kornafgrøder som hvede og havre til deres foder . 
Indtil nu er det finske korn blevet suppleret med soja-
mel i foderet på grund af det høje proteinindhold i soja . 
HKScan har i mange år arbejdet systematisk på at finde 
en finsk erstatning for sojamel i samarbejde med foder-
eksperter, kontraktavlere og deres foderproducenter, 
Nordic Soya og Hankkija .
"Vi er glade for at rulle dette nye foderkoncept ud . 
Som et resultat af langsigtet forskning og udvikling er 
HKScan det første firma i Finland til fuldt ud at erstatte 
sojamel med finsk protein i foderblandingerne" siger 
Nybäck .
HKScan arbejder løbende på at forbedre dyresundhe-
den og velfærden i alle faser af fødevareproduktionskæ-
den .
Soja er en af verdens mest dyrkede afgrøder, men soja-
produktion har en række sociale og miljømæssige udfor-
dringer . Sojamel anvendes som rå ingrediens i meget 
dyrefoder på grund af dets høje proteinindhold . HKScan 
har allerede forpligtet sig til udelukkende at anvende 
RTRS (Round Table on Responsible Soy) og ProTer-
ra-certificeret sojamel i deres jord-til-bord kæde inden 
udgangen af 2018 . I Finland skiftede HKScan til brugen 
af 100 % ansvarligt produceret soja i 2017 .

"Selv om HKScan allerede har forpligtet sig til at anven-
de ansvarligt produceret soja som en del af vores bære-
dygtige kødproduktionskæde, er erstatningen af soja 
med finsk protein en væsentligt bedre mulighed . Den 
finske fødevareproduktion støtter også den lokale øko-
nomi og opretholder en sikker og stabil foderforsyning" 
siger Nybäck .
Protein er en essentiel komponent i foderet til sunde 
kyllinger . Med det nye foder kan mængden af ansvarligt 
produceret sojamel, der i øjeblikket anvendes i HKS-
can-foder, erstattes fuldt ud med finske kilder til protein 
som hestebønner og ærter . Andelen af finske bælg-
planter, der anvendes i foder, vil blive øget i overens-
stemmelse med tilgængeligheden . Hestebønne er en 
traditionel foderafgrøde i Finland, der for nylig har fået 
et comeback . Selv om arealet med hestebønner blev 
fordoblet sidste år, opfylder de nuværende mængder i 
Finland ikke fuldt ud den nuværende efterspørgsel .
"For at øge udbuddet, opfordrer vi landmændene til at 
begynde at dyrke flere hestebønner . Produktionen af 
hestebønner har positive miljømæssige og landbrugs-
mæssige konsekvenser . Hestebønner binder kvælstof i 
jorden, hvilket gavner andre afgrøde i sædskiftet" siger 
Ulf Jahnsson, HKScan direktør for producentforhold, 
kvalitet og CR .
Alle kyllinger fra Kariniemen brandet produceres af 
HKScans finske kontraktproducenter, og alt kød i HK®- 
og Kariniemen-brands er 100 % finsk .
HKScans dygtige kontraktproducenter, tæt tilsyn fra 
de finske myndigheder og streng lovgivning garanterer 
fremragende kvalitet i HKScans jord-til-bord kæde . 
Finland opretholder høje normer for dyresundhed, og de 
finske landmænd overholder strenge dyrevelfærdskri-
terier . Dyrene produceres under gode forhold, og dyre-
sygdomme forebygges effektivt, så de finske kyllinger 
kan opdrættes uden brug af antibiotika . Finske kyllinger 
er 100 % antibiotikafrie, og der er således en minimal 
forekomst af antibiotikaresistente bakteriestammer, 
udtaler HKScan .
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