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RAPPORT FRA IEC-MØDET I LONDON

Ved IEC’s Business Conference i 
London i dagene 8. til 10. april var der 
318 deltagere fra 38 lande.

Formanden Tim Lambert åbnede 
mødet, og han talte om mulighederne 
for ægproduktionen i både udviklede 
og 3 . verdens lande . Han sagde, at 
tillid og gennemsigtighed er afgørende, 
både i forhold til den offentlige mening 

og i forhold til kunderne .

Jessica Moulton fra McKinsey & 
Company holdt et indlæg på et meget 
højt fagligt niveau, så mange af til-
hørerne, inkl . undertegnede, faldt fra 
undervejs .
Hun fortalte om, hvordan brugen af ny 

teknologi vil ændre markedssituationen markant (disrup-
tion) og de ændringer som detailhandelen dermed står 
overfor, for detailhandelen har arbejdet efter den samme 
model i over 60 år .
Fast-moving consumer goods (FMCG) er billige pro-
dukter, der omsættes hurtigt, f .eks . mælk, toiletartikler, 
frugt, grønsager, sodavand og øl, og FMCG har skabt 
succes for en række af de mest kendte brand i dag, og 
FMCG-sektoren har fra 1969 til 2016 givet aktionærer-
ne et gennemsnitligt årligt afkast på 14,4 % .

Figur 1: Nogle kendt brands i dagligvarehandelen .

Men nu halter det for disse virksomheder, for mens det 
gennemsnitlige årlige afkast til aktionærerne indenfor 
Consumer packaged goods (CPG) lå på 6 %, hjem og 
personlig pleje lå på 4 % og føde- og drikkevarer lå på 7 
% i årene fra 2001 til 2008, så fald alle 3 kategorier til 
–3 % i årene fra 2012 til 2017 . 
For FMCG-virksomhederne er problemet væksten .
De største FMCG-virksomheder med en omsætning på 
over 8 mia . $ (ca . 50 mia . kr .) er i perioden fra 2012 til 
2016 kun vokset med 3,7 %, og justeret for inflation er 
det kun 1,5 % hvilket svarer til 55 % af væksten i brut-
tonationalproduktet (BNP), der i perioden lå på 2,7 % .
De mellemstore FMCG-virksomheder med en omsæt-
ning på 2-8 mia . $ (ca . 12-50 mia . kr .) er i perioden fra 
2012 til 2016 vokset med 6,3 %, og justeret for inflation 
er det 2,6 % hvilket er lidt mindre end væksten i BNP .
De mindre FMCG-virksomheder med en omsætning 
på 0,4-2 mia . $ (ca . 0,25-12 mia . kr .) er i perioden fra 
2012 til 2016 vokset med 6,7 %, og justeret for inflation 
er det 3,0 % hvilket er 10 % mere end væksten i BNP .
Segmentet ’Better for you’ vokser hurtigst, men hvad 
der er sundt, ændrer sig også
Kampagner betyder mere, og kampagnesalget er vokset 
med 26 % om året .
Jessica Moulton forklarede, at det skyldes, at millennials 
(født fra 1981 til 1997) får stadig større betydning på 
indkøbsvanerne, og i forhold til baby-boomer generatio-
nen (født fra 1946 til 1964) er millennials:
 – 2,8 X mere tilbøjelige til at tro, at nye produkter er 

bedre og mere innovative end eksisterende produkter
 – 2,5 X mere tilbøjelige til at handle hos uafhængige og 

i specialbutikker end at handle i traditionelle super-
markeder

 – 3,7 X mere tilbøjelige til at fravælge produkter fra de 
store fødevarevirksomheder .

Millennials måde at opføre sig på, åbner nye muligheder 
for markedsføring af produkter til dem, og skønhedspro-
dukter er i front . Der blev uploadet 1,5 mio . videoer med 
skønhedsprodukter på YouTube hver måned i 2016, og 
de blev set 4,6 mia . gange hver måned . Ordet ’beauty’ 
var det tredje mest brugte søgeord på Google i 2016 .
Segmentet ’Better for you’ – friske og sundhedsoriente-
rede indpakkede fødevarer - vokser hurtigere en andre 
segmentet, men hvad der er sundt, ændrer sig også
Jessica Moulton sagde, at disse nye måder at markeds-
føre nye produkter på vil give mindre og lokale produ-
center meget større muligheder, og mindre producenter 
vokse lange mere end markedet som helhed . 
 ››› 
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Venture kapital investeres i stor stil i mindre virksomhe-
der, og i de sidste 4 år er der investeret mere end 4 mia . 
$ (ca . 24,3 mia . kr .) .

Tim Lambert gav et 
overblik over arbejdet 
og projekterne i Inter-

national Egg Foundation (IEF) .
I Projekt Canaan i Swaziland er hold-
barheden på de hårdkogte æg blevet 

forbedret med et køleanlæg fra Sanova Food Techno-
logy, og der er nu 181 børn i projektet, og der er 280 
medarbejdere, der hver støtter 13 familiemedlemmer .
Projekt Canaan fordeler 4 .500 hårdkogte æg hver dag 
til 31 lokale centre, og mere end 3,25 mio . æg er fordelt 
indtil nu .

Figur 4: Holdbarheden på de hårdkogte æg blevet forbedret 

med et køleanlæg fra Sanova Food Technology .

 ››› 

Figur 2: Mindre virksomheder genererer 2,5 X mere vækst end deres størrelse berettiger til .

Figur 3: Venture kapital investeret i konsumentsegmentet .
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Figur 5: De hårdkogte æg fordeles til 31 centre i Swaziland .

IEF har nu også projekter i Mocambique og Uganda .
I Mocambique har IEF en ’landbrugsskole’, hvor de stu-
derende får 50 % af fortjenesten, så de kan starte for 
sig selv .
I Uganda har 350 børn i 100 familier fået et par høner 
og en hane, så de kan producere æg og kød, enten til 
eget forbrug eller til salg på det lokale marked .
Målet er at nå 300 .000 børn i 30 lande på 3 kontingen-
ter på 3 år, men det kræver, at 10 firmaer skal investere 
tid og penge – ca . 10 .000 £ (ca . 85 .000 kr .) i 3 år .

Figur 6: I Uganda har 350 børn i 100 familier fået et par høner 

og en hane .

Christos Antipatis fra Cargill Animal 
Nutrition fortalte om fremtidens stra-
tegier .
Der er sket en stor stigning I produkti-
viteten i de senere år, og man forventer 
at kunne nå op til 500 æg ved 100 

uger i 2020 .
De unge generationer spiser anderledes end tidligere 
generationer, og 62 % af millennials siger, at de vil have 
proteinet, de spiser, skal være opdrættet med de samme 
foderingredienser, der anvendes til human ernæring .
Dagens forbrugere erkender sammenhængen mellem 
dyrs og menneskers sundhed og er 3x mere tilbøjelige 
til at foretrække animalsk protein, hvor dyrene er fodret 
med naturlige tilsætningsstoffer .
Markedstendenserne viser:
 – at der er en stigende efterspørgsel efter æg
 – at der vil ske en yderligere konsolidering og integrati-

on i markedet
 – at forbrugerpræferencerne ændrer sig . Færre tradi-

tionelle æg og flere koncepter (fødevaresikkerhed, 
dyrevelfærd (cage-free), lavere miljøpåvirkning, for-
brugernes sundhed (berigede æg), køb lokalt

 – at der vil være større udsving på grund af udbrud af 
smitsomme fuglesygdomme .

Hvilke produktionsfaktorer, der er vigtige, varierer fra 
land til land . Det kan f .eks . være:
 – antal æg
 – produktionspris 
 – ægvægt (store æg og små æg)
 – ægkvalitet (skalfarve, skallens kvalitet, æggeblom-

mens farve, friskhed)
 – æglægningsperiodens længde

Christos Antipatis sagde, at der er brug for bedre for-
ståelse kravene til ernæring, f .eks . niveauerne af lysin 

Figur 7: Udviklingen i produktiviteten for brune æglæggere .
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og energi, og sammenhængen mellem fordøjelighed og 
tarmsundhed .
Han sluttede med at sige, at foderingredienser kan 
ændre mikrofloraen i tarmsystemet og dermed ændre 
udledningen af drivhusgasser .

Nan-Dirk Mulder fra Rabobank havde 
et indlæg om udviklingen på markedet 
for foderingredienser . 60-70 % af 
omkostningerne i ægproduktionen er 
foder .
Priserne på majs steg til det tredobbel-

te i 2008 og 2012, og det gav anledning til social uro i 
en række lande .
De stabile foderpriser siden 2015 har været en fordel for 
den animalske produktion, og udover nogle gode høstår, 
så skyldes det bl .a ., at stigningen i produktionen af bio-
brændstoffer er faldende, så nu er det foder, der driver 
produktionen af foderingredienser, og det giver relativt 
høje men stabile 
foderpriser .
Kødskandalen i Brasilien, og følgerne heraf, samt ikke 
mindst en evt . kinesisk ekstratold på amerikanske soja-
bønner vil have en stor indflydelse på priserne på soja i 
forskellige dele af verden, for 2/3 af den amerikanske 

Figur 8: Hvilke produktionsfaktorer, der er vigtige, varierer fra 

land til land .

Figur 10: Udviklingen i produktion af biobrændstoffer . ››› 

Figur 9: Udviklingen i priserne på majs, hvede og soja fra 2000 til 2018 .
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eksport af sojabønner går til Kina, og 31 % af den ame-
rikanske produktion eksporteres til Kina .
Men Kina vil også blive ramt, og priserne på f .eks . olie til 
madlavning vil stige, og det vil give inflation i Kina .
Produktionen af sojabønner i Argentina er faldende .
I USA vil nogle farmere på grund af den politiske usik-
kerhed nok producere mere majs på bekostning af soja .

Krisen mellem Kina og USA vil give lavere foderpriser i 
USA og EU, mens foderpriserne vil stige meget i Brasili-
en, Argentina og Kina .
Nye lande er begyndt at producere sojabønner, men de 
er stadig små, og 78 % af foderproteinet i Kina er soja-
bønner .

Figur 11: En evt . kinesisk ekstratold på amerikanske sojabønner vil have en stor indflydelse på markedet .

Figur 12: Kinas selvforsyningsgrad og import af soja .
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Rusland er den største eksportør af hvede, og de er 
sammen med Ukraine meget konkurrencedygtige .
Når priserne på korn er lave, begynder landene at inve-
stere i animalsk produktion og forarbejdning af denne .
Rusland er gået fra at have importeret 65 % af deres 

forbrug af kyllingeforbrug i 2003 til næsten at være net-
toeksportør i dag .
Nan-Dirk Mulder sagde, at kun 17 % af den globale 
produktion af æg eksporteres, mens det er 40 % for 
kyllingekød . ››› 

Figur 14: Sojabønneproduktionen er koncentreret på nogle få lande, men nye producenter er på vej .

Figur 13: Rabobanks vurdering af en evt . kinesisk importtold på sojabønner fra USA .
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Figur 15: Udviklingen i Ukraines og Ruslands handelsbalance for fjerkrækød samt Ukraines eksport af æg .

GMO-fri er et europæisk fænomen, og det vil blive svæ-
rere at få fat på GMO-fri afgrøder, selv om 45 % af de 
globale korn- og proteinafgrøder er GMO-fri, men i de 
store eksporterende lande er den meget højere .
Han forudså et svingede marked i de kommende måne-
der .

Alejandro Thiermann fra OIE gav et 
globalt overblik over situationen med 
fugleinfluenza .
Epidemiologien af fugleinfluenzavirus-
sen er kompleks, og virussen udvikler 
sig konstant, og selv om der kan være 

tale om samme subtype, så kan de opføre sig forskelligt .
Der er nu mange flere subtyper, som hærger rundt 
omkring, flest i Europa (7) .

Figur 16: Fordelingen af HPAI subtyper på de enkelte regioner 

fra januar 2013 til januar 2018 .

Figur 17: Tabet af fjerkræ grundet HPAI i de enkelte regioner 

fra januar 2013 til januar 2018 .

Travis Schaal fra Hy-Line Internatio-
nal havde et indlæg om biosikkerhed . 
Han sagde, at alle planer skal ændres 
over tid .
Han sagde, at for alle, der ikke har 
nogle guidelines om biosikkerhed, så er 

IEC’s guidelines et godt udgangspunkt .

Figur 18: Practical Biosecurity Check List .

Arjan Stegeman fra Utrecht Univer-
sity havde et indlæg om overvejelserne 
omkring vaccination mod fugleinfluen-
za . 
De gentagne udbrud af højpatogen 
fugleinfluenza har øget behovet/kravet 
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om andre tiltag end biosikkerhed og nedslagning .
Arjan Stegeman understregede, at man skal gøre alt for 
at forhindre en infektion, hvis den truer .
En række lande i Central- og Østasien vaccinerer 
allerede i dag, og der findes både inaktiverede og vek-
torvacciner på markedet i dag, men specielt omkring 
vektorvacciner er der manglende kendskab til virkningen 
under kommercielle forhold, og langt de fleste vaccinati-
onsprogrammer er sat i værk for at forhindre sygdom og 
dødelighed, ikke for at forhindre infektionen .
Han pointerede, at med den nuværende definition på 
HPAI i OIE, så vil vaccinerede flokke også kunne findes 
smittede .
De ønskede resultater af vaccination mod fugleinfluenza 
er:
 – Undgå infektion ved eksponering
 – Stoppe transmissionen ved nødvaccination
 – Nedslagning ved en endemisk infektion
 – Ingen negativ indvirkning på produktion eller anden 

alvorlig udgift
 – Ingen handelsembargo

Arjan Stegeman sagde, at ved brug inaktiverede vacci-
ner, skal vaccinationen ske ved injektion .
Han understregede også, at vaccinerede fugle kan spre-
de sygdommen uden at have kliniske tegn .
Arjan Stegeman sluttede med at konkludere, at vacci-

nation kan være et værktøj i et program til af forebygge 
og eliminere fugleinfluenza, men vaccinerne mangler a 
dokumenteret effekt under praktiske forhold, samt at 
en vaccination skal følges op med overvågning – også i 
vaccinerede flokke - og høj biosikkerhed .

Kevin Lovell fortalte om arbejdet med 
OIE .
Kapitlet om HPAI i OIE er ret gammelt, 
og der er pres fra mange sider for at få 
det revideret,
HPAI er ikke længere alene en vinter-

sygdom, og der bliver stillet flere og flere spørgsmål om 
løsningen altid er at slå dyrene ned . ››› 

Figur 19: Udviklingen af H5 typen af højpatogen fugleinfluenzavirus .

Figur 20: Vaccination af høner i bure . Det vil være meget van-

skeligere at vaccinere høner i alternative systemer .
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HPAI har også store konsekvenser for handelen med 
fjerkræprodukter, men risikoen for, at et udbrud kan 
ramme mennesker, eksisterer fortsat
Fremover vil man nok se flere zoner og compartmenta-
liseringer og mere brug af vaccination og kontrollerede 
slagtninger i stedet for nedslagning .
Der vil også komme en tydeligere opsplitning mellem 
LPAI vs . HPAI vs . ikke-fjerkræ 

Jozef Youssef fra Kitchen Theory 
fortalte meget levende om molekylær 
gastronomi .
Han sagde, at æg både findes i gamle 
kogebøger og i den moderne gastrono-
mi, og nu findes æg som en hovedret 

på de bedste restauranter .
Han viste, at hvis æg koges ved 64o C i 2 timer, så bliver 
blommen ligesom smør .
Han advarede om, at æggeblommen kan tage smag fra 
alting i løbet af nogle timer .
Han sluttede med t fortælle, at i dag rebrandes mange 
fødevarer med, hvad de altid har været, f .eks . glutenfri 
majstortillas, og han opfordrede til at gøre noget lig-
nende med æg, der jo kommer i sin egen helt unikke 
indpakning .

Figur 21: Med den rette teknik kan æggeblommen få meget 

forskellig tektur .

Figur 22: Nogle restauranter har sat ægget i fokus .

Figur 23: Spejlæg på nye måder .

Figur 24: Flotte anretninger med æg .

Hans Windhorst fortalte om ændrin-
gerne I ægproduktionen I Nordamerika .
Han sagde, at der ikke ville være 
nogen ægproduktion i Canada, hvis de 
ikke havde haft supply-management 
systemet .

Ægproduktionen er steget dramatisk i Iowa, hvor man 
er tæt på majs- og sojaproduktionen, mens det er gået 
modsat i Californien, hvor dyrevelfærdskrav har fået pro-
duktionen til at flytte .
I Canada er der hovedsageligt tale om familieejede farm, 
og der er ingen vertikal integration, og det betyder, at 
besætningsstørrelserne er på omkring 40 .000 høner .
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Fortjenesten er på 4 cent pr æg . I Mexico er der stor 
regional koncentration af ægproduktionen .

Figur 25: Fakta om den nordamerikanske ægproduktion .

Figur 26: Udviklingen i den nordamerikanske ægproduktion .

Figur 27: Fordelingen af den amerikanske ægproduktion .

Figur 28: Fordelingen af den mexicanske ægproduktion .

Ledelsen i IEC med formand Tim Lampert, generalsekretær 

Cassandra Price og generaldirektør Julian Madeley .

Nogle af de danske deltagere: Anina Kjær, Heidi Stefansen og 

Mie Nielsen Blom .



26  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 201826  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2018

Figur 29: Fordelingen af den canadiske ægproduktion .

Peter van Horne fortalte om IEC’s 
globale database for dyrevelfærd, der 
er et nyt initiativ, der samler og sam-
menligner lovgivning om dyrevelfærd 
rundt om i verden .
Han sagde også, at markedskrav kan 

være væsentligt over lovgivningen .
Til slut pointerede han, at der er en vis korrelation mel-
lem indkomst og kravene til dyrevelfærden .

Figur 30: Sammenhængen mellem indkomst og kravene til 

dyrevelfærden .

Figur 31: Maslow’s behovspyramide, hvor interessen for dyre-
velfærd kommer ind i midten .

Figur 32: Den modificerede Maslow’s behovspyramide, som 

Peter van Horne’s teenagesøn, synes den skulle se ud .

Tim Lambert havde et indlæg om nød-
vendigheden af global interaktion .
Han sagde, at vi skal gribe mulighe-
den for at placere ægbranchen i fokus 
hos Consumer Goods Forum (CGF), 
og de har fokus på bæredygtig soja, 

slavearbejde, madspild og emballage .
I arbejdet med WHO fylder fugleinfluenza meget, men 
også brugen af antibiotika er i fokus, og man bør kun 
bruge antibiotika til syge dyr .
Han sagde også, at vi vil se flere plantebaserede protei-
ner i stedet for animalske proteiner .
Han sluttede med at fortælle, at ægbranchen bliver den 
første landbrugsorganisation til at tiltræde CGF’s resolu-
tion om slavearbejdere . Det var besluttet på bestyrelses-
mødet dagen før .

Ignacio Gavilan, der er Director, 
Environmental Sustainability i Consu-
mer Goods Forum (CGF), fortalte om 
CGF og deres holdning til en fremtidig 
bæredygtig sojaproduktion .  
CGF har 400 medlemmer – super-

markeder og producenter af varer og tjenesteydelser til 
detailhandelen – heraf 54 adm . direktører .
CGF er opdelt i 2 sektioner – en for supermarkedskæ-
derne og en for deres leverandører .
 ››› 
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De har vedtaget en resolution, der siger, at de ikke vil 
acceptere skovfældning til soja fra 2020 .
Det handler ikke alene om Amasonas men også om 
andre områder i Sydamerika, og Cerrado i Brasilien er i 
fokus .
De forventer at komme med en lignende resolution 
omkring palmeolie .
Det har ikke været nogle nemme diskussioner og en 
nem beslutning, for soja og palmeolie findes i 40 % af 
varerne i et supermarked .
Ignacio Gavilan fortalte også om baggrunden for deres 
arbejde med slavearbejdere og den resolution, som de 
har lavet .

Figur 33: De 2 sektioner i Consumer Good Forum .

Figur 34: Højrisikoområderne for skovfældning i forbindelse med dyrkning af soja i Sydamerika . ››› 

Figur 35: Fordelingen af slavearbejdere på de forskellige regi-

oner .
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Han sagde, at ILO har estimeret antallet af slavearbej-
dere i 2016 til at være 40 mio ., heraf 25 mio . slavearbej-
dere og 15 mio . i tvangsægteskaber .
Der var 5,4 ofre for moderne slaveri for hver 1 .000 men-
nesker i verden i 2016, eller 5,9 voksne ofre for moder-
ne slaveri for hver 1 .000 voksne i verden og 4,4 børn for 
hver 1 .000 børn i verden .
Slavearbejdere findes de også i Europa .

Lisa Beohm fra Henning Companies i 
USA fortalte, at de har haft et tilfælde 
af noget, der lignede slavearbejde, på 
en af deres farme i Iowa . En underle-
verandør havde brugt ansatte, som var 
illegale i USA, og de var for unge, boe-

de under for dårlige boligforhold og blev underbetalt .
Sagen var blevet undersøgt af FBI, og underleverandø-
ren var blevet straffet, og dee brugte ham ikke længere .
Lisa Beohm fortalte, at de har strammet op på deres 
procedurer, for det var kommet som et chok for dem . 
Hun opfordrede alle til at være opmærksomme, også på 
forholdene hos deres underleverandører .

Ben Dellaert, IEC’s President, fortalte 
om udfordringerne med antibiotikare-
sistens .           
IEC samarbejder med flere internatio-
nale organisationer – OIE, WHO, FAO 
og internationale brancheorganisationer

Ben Dellaert fortalte, hvad de har gjort i Holland, hvor 
forbruget af antibiotika i den animalske produktion er 
faldet med 65 % fra 2009 til 2016 .
Han sagde, at antibiotikaresistens er ikke alene et 
spørgsmål om at reducere brugen af antibiotika men 
også om hvilke antibiotika, som bruges .

IEC vil arbejde for, at forbruget registreres i de enkelte 
lande .

Kevin Lovell, IEC’s 
videnskabelig rådgi-
ver, og professor Joy 
Mench fra University 
of California Davis, 
USA, fortalte om 

arbejdet med OIE’s globale standarder for dyrevelfærd .
Det er første gang, at der vil være globale standarder for 
ægproduktionen, og der vil blive tale om minimumsstan-
darder .
IEC arbejder på resultatbaserede (dyrebaserede) og ikke 
ressourcebaserede anbefalinger .
Joy Mench sagde, at i den virkelige verden er dyrevel-
færd kompliceret .
Der er allerede mange ressourcebaserede standarder, 
for de er nemme at måle og lave til love og regler om, 
men de er ufleksible og ofte ikke baseret på videnskab .
Resultatbaserede standarder kan bruges på tværs af 
produktionssystemer, og produktivitet er et godt mål i de 
resultatbaserede standarder .
Det kan være særdeles vanskeligt at opgøre standarder 
for høners opførsel, og når det handler om befjering, så 
passer en standard ikke til alle .

Professor Trevor Williams, der tidlige-
re var cheføkonom i Lloyds Bank i Stor-
britannien, havde et indlæg om at gribe 
mulighederne i den globale økonomi . 
Trevor Williams sagde, at der er en 
række udfordringer:

 – Der er stigende protektionisme i verden, og det hæm-
mer væksten i den globale handel

Figur 36: Den globale befolkning forventes at fortsætte med at stige .
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 – I Europa er der en drejning mod mere autoritære 
regeringer – i Polen, Rusland og Ungarn . 

 – Fake news spredes 3 gange hurtigere end rigtige 
nyheder .

 – Politiske risici - tilbageslag mod det bestående måske 
fordi mange har opfattelsen af stigende ulighed

 – En stor kreditboble i Kina kan reducere væksten
 – Fortsat krise i Mellemøsten og stigende spændinger 

i Asien
 – Underskuddet i USA vil blive fordoblet over de næste 

par år, og de løsner finanspolitikken på toppen af en 
økonomisk cyklus, hvilket ikke er prøvet før .

Men trods dette så fortsætter det globale bruttonational-
produkt pr indbygger med at stige . 
Den globale befolkning forven-
tes at fortætte med at vokse til 
11 mia . i 2100 .
Der sker en stigende urbani-
sering, og verdens byer bliver 
større og større . Byer er knu-
depunkter for økonomisk udvik-
ling og innovation, med større 
byer, der støtter regionale 
økonomier og lokale og globale 
bæredygtighedsinitiativer .  

I dag lever 757 mio . mennesker i de 101 største byer; 
Disse byer er hjemsted for 11 % af verdens befolkning . 
Ved slutningen af dette århundrede, hvor befolkningen 
kunne være over 11 mia . mennesker, kunne denne 
andel være steget til 23 %, og de fleste af de største 
mega-byer vil ligge i Asien og Afrika .
Mange flere mennesker, specielt i Asien, når op i 
middelklassen og kan derfor bruge mange flere penge, 
og vil føre til forandring i den globale dynamik, både poli-
tisk og socialt såvel som økonomisk .
Trevor Williams sluttede af med at sige, at robotter vil 
være den eneste mulighed for at øge produktiviteten i de 
kommende mange år .

Figur 37: Den forventede udvikling i verdens største byer . jnl

Figur 38: Middelklassens købekraft, især i Asien, vil stige voldsomt .
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NYT TYSK RUGERI FOKUSERER  
PÅ FULDSTÆNDIG GENNEMSIGTIGHED

Af Mark Clements, Poultry International

Et nyt slagtekyllingerugeri i Tysk-
land arbejder for at bringe det 
udenomsarealerne ind i rugeriet og 
høste fordelene ved gennemsig-
tighed.

Et nyt rugeri i udkanten af   Nordhorn, 
Nordvesttyskland, som lægger vægt på 

gennemsigtighed, påbegyndte driften i sidste år .
Optibrut-rugeriet, tæt på grænsen til Holland, arbejder 
med gennemsigtighed, både bogstaveligt og billedligt .
Ved at maksimere brugen af   naturligt lys bringes for-
delene forbundet med dagslys ind i bygningen til med-
arbejdere og kyllinger, men udviklingen er også blevet 
beskrevet som et ”YouTube”-rugeri, der åbnes op for 
det arbejde, som udføres, til alle, der ønsker at se det . 
Anlægget er et initiativ fra Hans Groot Koerkamp og 
Klas Knol, der er hollændere med en baggrund inden for 
kyllinger og anden landbrugsproduktion .
Under byggefasen, der varede et år, arbejdede Koer-
kamp og Knol sammen med firmaet Bright Buildings, 
som er specialister inden for arkitektur, hvor man opnår 
maksimal udnyttelse af naturligt lys . Bygningen, maski-

ner og installationer siges at være ”optimalt matchet”, 
men trods det fremsynede design blev omkostningerne 
holdt nede ved benyttelse af standardkomponenter .

Udnyttelse af lys
Maksimering af brugen af   naturligt lys menes at have 
flere fordele, da dagslyset siges at få medarbejdere og 
kyllinger til at føle sig mere sunde og raske, mere ener-
giske og opmærksomme . Når det kommer til medarbej-
dere, siges det at øge produktiviteten samtidig med at 
sænke fraværet, og når det kommer til energiomkostnin-
gerne, er regningerne mindre .
Bygningens gennemsigtige karakter er ikke begrænset 
til ydervæggene . Indvendigt er der glasmurede kor-
ridorer, hvilket betyder, at offentligheden, hvis de ønsker 
det, tæt på kan se, hvordan arbejdsgangene er .
Optibrut-rugeriet hævder at være det første helt gen-
nemsigtige rugeri i Europa med alle de umiddelbare for-
dele, som en sådan tilgang bringer med sig, men det er 
håbet, at fordelene vil spredes ud over glasvæggene .
Udover et optimalt arbejds- og rugemiljø for personale 
og kyllinger, lå der andre drivkræfter bag designet, og 
ifølge Koerkamp er rugeriet også forskelligt fra andre, da 
det er udformet ud fra landmænds synspunkt .
 ››› 

Det nye Optibrut-rugeri i Tyskland forsøger at maksimere brugen af   gennemsigtighed og naturligt lys . Foto: Mark Clements .
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 ”Vi tænkte på, hvordan vi kunne kombinere rugeriet med 
landmænds erfaringer, og med gennemsigtighed kan vi 
hjælpe med at fortælle deres historie” sagde han .

Blandt de mest moderne
Rugeriet har startet produktion med 850 .000 kyllinger 
om ugen, men har kapacitet til at producere 1,6 milli-
oner . Det vil forsyne det tyske marked, hvor også alle 
rugeæggene kommer fra, men da de er tæt på grænsen 
til Holland, kan de også nemt sende kyllinger dertil, hvis 
behovet opstår . Rugeriet producerer Ross 308 kyllinger .
Rugeriet er i stand til at modtage 80 .000 æg i timen, 
for modtagelsesområdet er fuldt automatiseret, ligesom 
gennemlysnings- og overflytningsrum, som kan håndtere 
90 .000 æg pr . time .
Rugeriet bruger HatchCare-systemet, som giver kyllin-
ger ubegrænset adgang til foder, vand og lys, så snart 
de klækker, hvilket forhindrer dehydrering og stimulerer 
tarmvækst . Systemet leverer ikke kun en kylling af høj 
kvalitet, men også en kylling med gode velfærdsakkre-
diteringer, og det stemmer overens med ønsket om at 
skabe gennemsigtighed .
Der er en lineær kønssorteringsrække med plads til otte 
personer til at arbejde, og med to slisker per kønssorte-
rer, som er ergonomiske og indstillelige . Anlægget har 
det, der er blevet beskrevet som den mest kyllingeven-
lige tæller i verden med en nøjagtighed bedre end 1 ud 
af 2 .000 kyllinger og en kapacitet på 72 .000 kyllinger 
per time .

”Vores kyllinger er lidt dyrere at købe, men de behøver 
ikke så høje temperaturer, når de ankommer til farmen, 
tilvæksten er allerede begyndt, og de har ikke brug for 
antibiotika, så producenten får hurtigt pengene tilbage” 
sagde Koekamp .
Kyllinger sendes til kunder i bakker, der også indeholder 
foder . Rugeriet har sin egen blå bakkefarve og vil kun 
acceptere sine egne bakker tilbage fra landmændene for 
at forhindre smittespredning .

Cecilie Bossow / jnl

Interne glaskorridorer gør det muligt for besøgende at se, hvor-

dan rugeriet fungerer . Foto: Mark Clements .

Rugeriet indkøber rugeæg fra Tyskland, og de daggamle kyl-

linger sendes til tyske farme . Men fordi det er tæt på Holland, 

kunne det også levere til hollandske producenter . Foto: Mark 

Clements .
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RABOBANK’S FORVENTNINGER TIL MARKEDET 
FOR KYLLINGEKØD FRA 2. KVARTAL 2018

Globalt set har de fleste slagtekyllin-
gebrancher haft gode resultater i de 
første måneder af 2018. Den globale 
handel kan dog i år stå over for den 
hidtil mest omfattende ændring i flere 

årtier. Den omfattende ændring er drevet af en 
række faktorer, der kan forstærke dens effekt. 
Disse faktorer er blandt andet:
• Opfølgningen på kødskandalen i Brasilien, her-

under de seneste begrænsninger i handelen 
med EU

• Et evt. forbud mod bedøvelse i Saudi-Arabien, 
der kan påvirke Brasilien og EU 

• De nuværende NAFTA-forhandlinger, der poten-
tielt kan påvirke handelen med kyllingekød i 
Nordamerika

• De kinesiske undersøgelser af, om Brasilien har 
dumpet kyllingekød på markedet i Kina

Alle disse faktorer kan vende op og ned på de glo-
bale handelsstrømme og senere kraftigt påvirke 
priserne i år. 

Det land, der vil blive mest berørt af situationen, er Bra-
silien, da mange af de ovennævnte faktorer vil påvirke 
landets handelsposition . Selvom Brasilien har fået bedre 
lokale markedsforhold, så kan de ikke helt udligne de 
negative virkninger, som disse handelsforstyrrelser har . 
Lande som Ukraine, Rusland og Polen står til at vinde 
markedsandele, hvis Brasilien mister markedsandele . 
Risikoen for større udbrud af fugleinfluenzaen (AI) er 
stadig betydelig, men antallet af tilfælde på den nordlige 
halvkugle er lavere end i vintersæsonen 2016-2017 . 
Kina har vist det mest bemærkelsesværdige opsving 
med en af de mest rentable vintersæsoner i årevis, tak-
ket være AI-vaccinationen . 
Priserne på internationalt handlet kyllingekød kan blive 
påvirket af disse faktorer . F .eks . påvirker EU’s handels-
restriktioner priserne på brystkød, den nye saudiarabiske 
standard ændrer hele kyllingemarkedet og konflikten 
mellem Kina og Brasilien og NAFTAs-genforhandlinger 
påvirker potentielt markedet for mørkt kyllingekød . 
Regionale brancher leverer stadig gode resultater, især 
Mexico og Sydafrika (på trods af den store listeriakri-
se), men også lande som Indonesien, Indien og Japan . 
Priserne på brystkød i EU vil stige på grund af restrikti-
onerne mod Brasilien . Rusland og Thailand rammes af 
overforsyning efter branchens ekspansion . 

Står den globale handel over for den mest 
omfattende ændring hidtil i 2018? 
Globalt har slagtekyllinger klaret sig ret godt i løbet af 
det sidste kvartal med rimelige prisniveauer og fortjene-
ster (se figur 1) . Markedsdeltagerne er dog fokuseret på 
den store omfattende ændring, der ligger og truer i den 
globale handel med kyllingekød i 2018 .

Figur 1: Udviklingen i de globale priser på kyllinge-, okse- og 

svinekød samt foderpriser fra Q1 2007 til Q4 2018f .

I de kommende måneder vil det globale marked for kyl-
lingekød skulle gennem nogle turbulente tider, især på 
grund af de igangværende restriktioner grundet AI, kød-
skandalen i Brasilien og de seneste midlertidige restrik-
tioner for eksport til EU for en af Brasiliens førende 
eksportører . Andre potentielle hindringer omfatter det 
forestående forbud mod bedøvelse af kyllingeprodukter 
til Saudi Arabien, antidumping-undersøgelsen af brasili-
ansk kyllingekød fra kinesiske myndigheder og NAFTA 
forhandlingerne, der potentielt kan ændre på den nord-
amerikanske handel med kyllingekød . 
På baggrund af disse omfattende ændringer vil Bra-
siliens position i verdenshandelen blive udfordret, da 
landet er verdens førende eksportør af kyllingekød med 
en markedsandel på hele 35 % . Dette kan potentielt 
påvirke den globale handel med kyllingekød samt det 
lokale brasilianske marked . Endvidere kan USA’s hold-
ning udfordres, hvis NAFTA’s genforhandlinger fører til 
begrænsninger ift . den amerikanske-mexicanske handel 
med kyllingekød – da Mexico er det største eksportmar-
ked for USA . 
I de seneste år har AI været en betydelig kilde til mang-
lende stabilitet inden for slagtekyllingesektoren . Indtil 
midten af 2016 var Brasilien et af de eneste store lande 
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uden udbrud af AI – og kunne derfor få markedsandel 
fra eksportører, der er blevet begrænset af AI, især USA 
(se figur 2) . 

Figur 2: Udviklingen i den regionale og globale handel med kyl-

lingekød fra Q1 2011 til Q4 2017 .

Dette ændrede sig i 2017, da USA efterhånden kom 
tilbage som eksportør, og Brasilien blev ramt af køds-
kandalen, der ramte importørernes tiltro til brasiliansk 
kyllingekød, og pressede myndighederne til at øge kon-
trollen af den brasilianske branche . De store forhandlere 
i Europa og Mellemøsten begyndte at erstatte brasili-
ansk kyllingekød med produkter fra andre leverandører, 
hovedsageligt fra Østeuropa . EU’s auditører hævder at 
have fundet overtrædelser af EU’s importreguleringer 
især vedrørende salmonella, hvilket synes at være en 
afgørende årsag til restriktioner på eksporten fra nogle 
brasilianske eksportører af kyllingekød . Dette er en stor 
udfordring for den brasilianske branche, da den rammer 
en af de vigtigste eksportører, og det vil udfordre deres 
position på deres vigtigste markeder . Vi må vente og se, 
om der er andre overtrædelser, og hvis flere eksportører 
vil blive begrænset i at eksportere til EU, eller om disse 
begrænsninger hurtigt vil blive fjernet . 

Flere forandringer er undervejs for den globale handel 
med kyllingekød . Saudi Arabien og De Forenede Arabi-
ske Emirater (UAE) gennemfører for øjeblikket en stren-
gere halalstandard, som vil forbyde bedøvelse af slag-
tekyllinger . Dette vil påvirke Brasilien, der bidrager med 
65 % af al import til dette marked . Det vil også have en 
mindre påvirkning på EU, Ukraine og USA (eksport til 
UAE) . Som det ser ud nu, kan alle kyllinger, der efter 
1 . april 2018 produceres i Brasilien, ikke bedøves, hvis 
kødet skal eksporteres til Saudi Arabien eller UAE (med 
undtagelse af Dubai) . Lignende krav vil blive udsendt til 
andre eksportører til Saudi Arabien eller UAE (med und-
tagelse af Dubai) de kommende måneder . 
Kinesiske myndigheder forbereder sig for øjeblikket på 
at indlede en undersøgelse af dumping af brasiliansk 
kyllingekød i Kina, og som en reaktion herpå vil de over-
veje at indføre importafgifter .
NAFTA’s genforhandlinger er en anden potentiel udfor-
dring i år – i sær i USA, der eksporterer 3 mio . ton 
kyllingekød hvert år . Mexico repræsenterer 20 % af 
den samlede amerikanske eksport af kyllingekød, mens 
Canada tager yderligere 5 % . Eventuelle ændringer i 
den amerikanske eksport af kyllingekød kan påvirke 
branchens fremtidsudsigter og indirekte påvirke de 
globale markedsforhold . Hvis NAFTA-forhandlingerne 
medfører handelsrestriktioner, vil USA blive tvunget til 
at finde nye globale markeder, og det vil sandsynligvis 
resultere i faldende priser på det mørke kød .
En tredje udfordring er listeriaudbruddet i Sydafrika – 
som er det største tilfælde nogensinde . Udbruddet var 
skyld i, at 180 mennesker døde, og tusinder blev syge 
af bakterierne . Måden hvorpå sygdommen opstod, har 
man endnu ikke fundet ud af . Nogle beskylder importe-
ret MDM produkter, der normalt er vigtige ingredienser 
i pølser, og som der skulle være fundet bakterier i, men 
dette er endnu ikke bevist . Denne årsag er stadig ved 
at blive undersøgt, og hvis udbruddet er forbundet med 
importen, kan den også potentielt have store konse-

Tabel 1: Udviklingen i de globale priser på levende kyllinger og på foderingredienser fra Q1 2016 til Q4 2018 .
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kvenser for den globale handel med kyllingekød . 
Indtil videre er det positive for den globale handel med 
kyllingekød i 2018 det lavere pres fra AI – selvom store 
markeder som Kina, Japan, EU, Indien, Rusland og 
Mellemøsten har haft udbrud . Indtil videre har antallet af 
udbrud i år været væsentligt lavere . Det betyder færre 
forstyrrelser i den globale handel med kyllingekød og for 
handelen med avlsdyr på den nordlige halvkugle i vinter-
sæsonen i forhold til 2016-17 .
Alle disse udviklinger har potentiale til at vende op og 
ned på den globale handel . Vi har allerede set, at de glo-
bale priser på hele kyllinger er faldet, og selvom priserne 
på brystkød er forblevet stabile, vil den aktuelle udvik-
ling i EU og Brasilien sandsynligvis påvirke priserne på 
brystkød på globalt plan (se tabel 2) . Antidumping-sagen 
mellem Kina og Brasilien og NAFTA-forhandlingerne 
kan også påvirke de globale markeder for mørkt kyllin-
gekød .
Det står klart, at 2018 har potentialet til at blive et af de 
mest turbulente år for den globale handel i årtier . Nogle 
eksportører kan drage fordele af det, og Østeuropa og i 
mindre grad Thailand og Kina er velpositionerede . Ukra-
ine, Rusland og Polen rapporterer rekordhøje eksportni-
veauer og overtager i stigende grad markeder, som de 
store eksportlande har måttet forlade . Det er en proces, 
der sandsynligvis fortsætter i løbet af det næste år .

Ustabil global handel, men solide lokale markeder
De globale markeder for slagtekyllinger vil sandsynligvis 
blive påvirket af de omfattende ændringer senere i år, 
hvilket kan påvirke alle virksomheder, der handler med 
kyllingekød på et globalt plan . Dette udgør dog kun en 

lille del af den globale kyllingebranche (global handel 
repræsenterer kun 12 % af den samlede produktion) . 
Hvis vi ser på lokale brancher, er markederne i de fleste 
lande stadig stærke og forventes at forblive stabile . En 
af de største bekymringer – bortset fra den globale usta-
bilitet – er udviklingen af foderpriserne, som i de seneste 
måneder gradvist er stegt på mange markeder på grund 
af tørke på den sydlige halvkugle, i sær i Latinamerika . 
Generelt antages det, at størstedelen af den negative 
vejrpåvirkning vil blive udlignet af høje globale lagerbe-
holdninger, men en yderligere forværring af udsigterne 
kan påvirke de fremtidige foderpriser . 
For øjeblikket er slagtekyllingeproduktionen i Sydafrika 
og Mexico de bedste i verden med hensyn til rentabilitet, 
og de nyder begge godt af stærke markedsforhold . Syd-
afrika oplever en massiv 15 % reduktion i produktionen i 
de seneste måneder sammenlignet med året før, hvilket 
fører til højere lokale priser . Listeriaskandalen i marts 
2018, hvor de fandt bakterier i pølser, har endnu ikke 
haft en betydelig indvirkning på markedet, da den ikke er 
forbundet med den lokale slagtekyllingeproduktion .
Det store markedsopsving i Kina er også vigtig . Bran-
chen ser stigende priser i vintersæsonen på grund af et 
for lille udbud . Dette skyldes, at efterspørgslen skal gen-
oprettes og især det betydeligt lavere antal AI-tilfælde: 
en succes for Kinas vaccinationskampagne mod H7N9 . 
USA, EU, Japan, Indien og Indonesien står over for 
positive lokale markedsforhold, og det forventes, at de 
lokale brancher vil forblive rentable i de næste to kvar-
taler af 2018 . Slagtekyllingebranchen i EU vil drage for-
dele af de stigende priser på brystkød efter den seneste 
restriktioner på importen fra en af   de førende slagtekyl-

Tabel 2: Udviklingen i priserne på hele kyllinger og kyllingeparteringer fra Q1 2015 til Q1 2018 .
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lingeproducenter i Brasilien . Priserne i Saudi-Arabien vil 
også stige kraftigt, når regeringen vil anvende de nye 
halalstandarder på importeret kyllingekød . Saudi-Ara-
bien har en selvforsyningsgrad på små 45 %, og der vil 
ikke være nogen alternativ leverandør, der kan erstatte 
den importerede volumen fra Brasilien og EU ved at 
opfylde de nye standarder på kort sigt .
På nuværende tidspunkt er de brancher med de dårlig-
ste resultater eksportører af kyllingekød som Brasilien 
og Thailand samt Rusland . I alle tilfælde er dette rela-
teret til overforsyning . For Brasiliens vedkommende er 
det her et resultat af deres udfordrede position indenfor 
den globale handel, mens det for Thailand og Rusland 
er relateret til en alt for ambitiøs produktionsudvidelse, 
hvilket har forårsaget overforsyning på lokale markeder . 
Begge lande drager fordele af denne turbulens, som den 
globale handel med kyllingekød er endt i . Begge lande 
rapporterer stigende eksport, men det er ikke tilstræk-
keligt til at udligne de svage lokale markedsforhold . 

USA
Forventningerne til USA’s slagtekyllinge-
produktion er fortsat en stigning på 2,2 % 

i 2018 . Dette skyldes, at branchen fortsætter med at 
udvide rugeægsproduktionen (+4 %) for at kompensere 
for de igangværende produktionsproblemer, som f .eks . 
den laveste klækningsprocent i 7 år (se figur 3) . 

Figur 3: Klækkeprocenter i USA fra januar 2016 til februar 

2018 .

Rabobank forventer fortsat, at antallet af slagtede slag-
tekyllinger vil stige pænt, mens der kun vil være en lille 
eller ingen stigning i slagtevægten .
De gennemsnitlige kyllingepriser forbliver højere end 
sidste år, selvom de er blevet mindre de seneste uger . 
Gode priser på bagkvarter i år (+ 9 % højere end sidste 
år) og stabile priser på udbenede produkter blev opvejet 
af et kraftigt sæsonfald i priserne på vinger (- 13 % i 
februar) .
Eksporten af   amerikansk kyllingekød steg moderat  

(+ 2%) i 2017 på grund af den genoptagne handel med 
Cuba, Taiwan og Guatemala . Eksporten til traditionelle 
eksportmarkeder såsom Mexico og Angola er presset, 
ligesom handlen mellem NAFTA-partnerne Mexico og 
Canada (svarende til 25 % af den samlede eksport) . 
NAFTA-handelen kan være i fare set i lyset af de igang-
værende forhandlinger, da importører allerede har flyttet 
til alternative leverandører .
Fortjenesterne forbliver acceptable og moderat over bre-
ak-even, da gradvise stigninger i gennemsnitspriserne 
har opvejet stigninger i priserne på f .eks . foder, arbejds-
kraft og fragt . I de sidste uger har der været ustabile 
kornpriser på grund af tørkerelaterede produktionspro-
blemer i Sydamerika, hvilket gør rentabiliteten mindre 
forudsigelig . På grund af relative store lagerbeholdninger 
og en udsigt til en stor amerikansk høst, forbliver USA 
fortsat optimistisk i forhold til fremtidsudsigterne for 
branchens rentabilitet i 2018 .  USA forventer højere 
arbejds- og fragtomkostninger som vil være udfordrende 
på kort sigt, men man forventer, at det på sigt vil det 
tjenes ind igen . 

Mexico
De indenlandske priser fortsætter med at sti-
ge med en stærk start på året sammenlignet 

med 2017 (se figur 4) . I gennemsnit steg priserne på 
hele kyllinger i de første tre måneder af 2018 fra 33,1 til 
36,7 MXN (fra ca . 10,75 til ca . 11,92 kr .) pr kg, hvilket 
er en stigning på 10,8 % . Dette skyldes religiøse hellig-
dage og stigninger i foderpriserne .

Figur 4: Udviklingen i priserne på kyllinger i Mexico fra januar 

2017 til marts 2018 .

Handelsusikkerheden vil fortsat være et emne i år, da 
en endelig aftale omkring NAFTA endnu ikke er nået . 
I 2017 havde Mexico en lavere import fra USA – 6,5 
% sammenlignet med 2016 . På den anden side steg 
Brasiliens eksport til Mexico og tegnede sig for 11 % af 
landets samlede import i 2017 . I de første to måneder 
af 2018 har Brasilien allerede øget eksporten til Mexico 
med tæt på 12 .000 tons eller 38 % sammenlignet med 
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januar og februar 2017 . Selvom USA fortsat er den vig-
tigste importør, forventer Mexico, at Brasilien vil spille en 
større rolle i Mexicos kyllingeimport, mens NAFTA-for-
handlingerne fortsætter i 2018 .
Slagtekyllingeproduktionen i år startede stærkt ud . De 
første to måneder af året så man en stigning i produk-
tionen på 3,2 % sammenlignet med 2017 . Indtil videre 
har produktionen nået 521 .000 tons, hvilket er 16 .000 
tons mere end sidste år . I marts har der været to tilfælde 
af AI i de centrale mexicanske stater Guanajuato og 
Querétaro . Hvis disse tilfælde forbliver isolerede, for-
ventes den samlede indvirkning på markederne at være 
begrænset .
Forbruget forventes at nå 4,2 mio . tons i år . På grund 
af den hurtige ekspansion af svinesektoren sammen 
med den faldende prisforskel mellem svinekød og kyl-
lingekød, vil konkurrencen mellem disse to proteinkilder 
sandsynligvis intensiveres i løbet af året .

Brasilien
Eksporten fra Brasilien faldt med næsten 8 % 
de første to måneder af 2018 . I denne periode 

reducerede hoveddestinationen Saudi Arabien deres 
import af brasiliansk kyllingekød med 12 %, mens EU, 
som er den fjerde største destination, faldt med 38 % . 
Samtidig øgede andre lande som Kina, UAE, Sydafrika 
og Mexico deres import af kyllingekød fra Brasilien .
Brasiliens kødeksport er kommet i alvorlig modvind . 
Selvom brasilianske myndigheder har gjort deres bed-
ste for at få præciseret, at der føderale politis fortsatte 
undersøgelser af kødskandalen er begrænset til ure-
gelmæssigheder, der tidligere har fundet sted, og som 
kun omfatter et begrænset antal slagterier (med eks-
portlicenser, der allerede er suspenderet) . Det er derfor 
muligt, at den samlede eksport kan blive påvirket nega-
tivt . I mellemtiden er nogle brasilianske kyllingeslagterier 
blevet auditeret af forskellige importører .  
På trods af de forbedrede økonomiske udsigter, for-
venter Rabobank en mere vedvarende genopretning af 
forbruget . Eksporten er dog fortsat afgørende for de 
lokale priser . I februar 2018 var priserne på engroskyl-
linger 14 % under niveauet i februar 2017 . I mellemtiden 
var foderpriserne i gennemsnit 10 % højere end i februar 
2017 – i særdeleshed på grund af forventninger om 
lavere kornforsyning i år . 
Samlet set var fortjenesterne under pres i 1 . kvartal 
2018 (se figur 5) . Under forudsætning af et større inden-
landsk forbrug er det sandsynligt, at den brasilianske 
slagtekyllingebranche kan forventes at levere forbedrede 
resultater . Dette vil også afhænge af udbytterne af den 
stadig usikre vinterafgrøde, og om hvordan de nuvæ-
rende udfordringer i den globale handel udvikler sig for 
Brasiliens eksportører .

Figur 5: Udviklingen i de brasilianske kyllinge- og foderpriser 

fra januar 2011 til februar 2018 .

EU
I Europa klarer slagtekyllingebranchen sig rela-
tivt godt, selvom margenerne har været påvir-

ket af stigende foderpriser (+ 3 %) samt en sæsonmæs-
sigt svagere efterspørgsel på markedet i 1 . kvartal 2018 
(priser - 2 %) . Det har været positivt for branchen, at der 
har været en god markedsbalance med løbende vækst 
i udbuddet efter de mange AI udbrud i vintersæsonen 
2017 . Væksten i traditionelle østeuropæiske regioner 
som Polen (kun + 4 %) og Ungarn (- 5 %) har været 
langsommere end de tidligere år . Indtil videre (begyndel-
sen af marts) har der været færre udbrud af AI, og kun 
lande som Holland, Italien og Frankrig har rapporteret 
om tilfælde af AI . 
Den forbedrede handelsbalance har også været positiv, 
idet eksporten er fortsat med at stige i to kvartaler i træk 
og faktisk har opnået det højeste kvartalsvise eksport-
niveau på 450 .000 tons . Den samlede eksport har nået 
1,7 mio . tons (+ 3 %) med særlig meget eksport til Ukra-
ine, Hongkong, Vietnam og Afrika . Den samlede import i 
2017 faldt med 11 % til 805 .000 tons, hovedsageligt på 
grund af væsentligt lavere brasiliansk import (- 21 %) og 
thailandsk import (- 9 %) . Ukraine øgede eksporten med 
65 % til 80 .000 tons . 
Selvom fødevarepriserne kan forventes at stige lidt, så 
forbliver udsigterne for branchen positivt . Det forventes, 
at en sæsonbestemt stigning i efterspørgslen i 2 . og 
3 . kvartal sammen med den igangværende lave import 
(især fra Brasilien siden de nye restriktioner vil kompen-
sere for stigende omkostninger og føre til højere priser 
på brystkød . Dette vil give branchen et solidt udgangs-
punkt, som er rentabelt (se figur 6) . Den afgørende fak-
tor vil være, om EU’s udvidelser af produktionen er for 
optimistisk . Løbende investeringer i Østeuropa udfordrer 
den samlede forsyningsvækst, da en del ny kapacitet 
kommer på markedet i de kommende kvartaler . AI er 
en anden faktor, der skal holdes øje med, selvom den 
nuværende indflydelse på markederne er begrænset . 
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Figur 6: Udviklingen i kyllinge- og foderpriser samt i fortjene-

sten i det nordvestlige Europa fra januar 2010 til februar 2018 .

Rusland
Den russiske slagtekyllingebranche havde et 
udfordrende år i 2017, og det fortsatte i 1 . 

kvartal af 2018 . Hovedårsagen er, at markedet er blevet 
mættet med kyllingekød, og ny produktionskapacitet 
fortsætter med at tages i brug, hvilket er drevet af mas-
sive investeringer i de senere år . Produktionen steg med 
8 % i 2017 til 4,8 mio . tons, og starten af 2018 indikerer 
derfor tilsvarende eller højere vækstrater . Konsekvensen 
har været, at detailpriserne for slagtekyllinger faldet 
(- 9 %), hvilket er betydeligt mere end svinekød (- 2 
%), mens oksekødspriserne er steget (+ 2 %) (se figur 
7) . Lavere foderpriser i 1 . kvartal 2018 sammenlignet 
med 1 . kvartal 2017 (- 12 %) skyldes den gode høst i 
2016-2017 i Rusland, der dog ikke har været nok til at 
bringe branchen tilbage til sorte tal på bundlinjen . Flere 
virksomheder er for nylig kommet i økonomiske vanske-
ligheder . 

Figur 7: Udviklingen i de russiske foderpriser og detailpriser på 

frosne hele kyllinger fra januar 2015 til januar 2018 .

Den russiske branche har dog haft gavn af stigende 
eksport: den samlede eksport nåede 162 .000 tons i 
2017, hvilket er 44 % mere end i 2016 . Branchen mod-
tager støtte fra den russiske regering til at åbne nye 

markeder, specielt i Asien og Mellemøsten . Udsigterne 
for den russiske branche er stadig udfordrende, da der 
ikke ses en tiltrængt opbremsning i væksten i . produk-
tionen i de kommende kvartaler . Selvom den samlede 
kornhøst i år stadig forventes at være tæt på historiske 
højder, med 110 mio . tons, er den sandsynligvis lavere 
end i 2017 (134 mio . tons) og 2016 (121 mio . tons) . 
Dette indebærer en risiko for stigende foderpriser i de 
kommende måneder, svarende til det vi ser på de inter-
nationale kornmarkeder .

Sydafrika
Den sydafrikanske branche har klaret sig godt 
siden 2 . kvartal af 2017, hvilket til dels skyldes 

en betydelig reduktion i produktionen (-15 % i 4 . kvartal 
2017 og 1 . kvartal 2018 sammenlignet med året før) og 
et fald i importen (-4 % i 2017) . Dette skabte en meget 
god periode for branchen, hvor priserne på slagtekyl-
linger steg med 10 til 15 % mellem første halvår i 2017 
og 1 . kvartal i 2018, mens foderpriserne faldt betydeligt 
på grund af den meget bedre høst i 2017 sammenlignet 
med 2016 (se figur 8) . 

Figur 8: Priserne på slagtekyllinger og foder i Sydafrika fra Q1 

2012 til Q1 2018f .

Sydafrikas produktion har været lav grundet for mange 
AI- udbrud i juni måned 2017, som førte til en massiv 
nedslagtning af slagtekyllinger . Også i perioden før 
AI-krisen blev der fjernet betydelig produktionskapacitet 
på grund af længere perioder med dårlig forrentning og 
en branche under omstrukturering . 
Importen var også lang mindre i 2017, men er til dels ble-
vet genoptaget igen i begyndelsen af 2018 . Importen har 
også været lavere på grund af AI-relaterede restriktioner 
for eksporten fra - EU’s eksport af kyllingekød faldt fra 
270 .000 tons i 2016 til kun 76 .000 tons i 2017 . EU’s 
eksport er delvist blevet overtaget af Brasilien og USA . 
Udsigterne for branchen har set fornuftige ud, men på 
samme tid er branchen blevet udfordret af det seneste 
listeriaudbrud fra pølser, der har haft tragiske konsekven-
ser . 180 mistede livet grundet udbruddet af listeria, mens 
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tusinder andre er blevet ramt af det . Selvom ingen kilde er 
blevet identificeret formelt set, bliver importeret maskinud-
benet kød (MDM) i øjeblikket beskyldt for udbruddet . Ind-
til nu har slagtekyllingepriserne været forholdsvis stabile, 
men det kan potentielt påvirke markedet, hvis folk ikke vil 
spise kylling . Den andenstørste bekymring er de stigende 
foderpriser, der er opstået som følge af tørken i Sydafrika, 
og det har presset margenerne . 

Indien
Efter en sæsonbetonet fald i november 2017 
steg Indiens gennemsnitlige priser på slagte-

kyllinger til 77,6 INR (ca . 7,22 kr .) pr kg levende vægt i 
januar 2018, som er det højeste niveau siden juni 2017, 
på grund af efterspørgslen (se figur 9) . Efter at have nået 
det absolutte højdepunkt på 4,9 INR (ca . 45,5 øre) pr . 
stk . i november 2017, forventes priserne på æg at forbli-
ve forholdsvis uændrede i 2 . kvartal af 2018 . 

Figur 9: Udviklingen i priserne på slagtekyllinger, soja og majs i 

Indien fra januar 2013 til januar 2018 .

Foderråvarer, f .eks . sojabønner og majs, viste blandede 
resultater . Sojabønneproduktionen forventes i år at falde 
17 % i forhold til sidste år . Længerevarende perioder 
uden regn har reduceret de tilsåede arealer, mens en 
under gennemsnitlig monsun i sidste år reducerede 
udbytterne i kharif sæsonen ( juli-oktober) . De gennem-
snitlige priser for sojabønner er steget med 18 % i januar 
2018 . Majspriserne forblev 20 % lavere i forhold til sidste 
års niveauer på trods af et forventet fald på 3 % i 2017-
2018 produktionen i forhold til året før . 
I takt med højere mængder og priser i slutningen af året 
rapporterede slagtekyllingeintegratorer løbende om høje-
re fortjenester i 4 . kvartal af 2017 . Rabobank forventer, 
at priserne på foderingredienser vil stige beskedent, og 
det vil holde de kommercielle landbrugs fortjenester i 
skak for resten af 2 . kvartal 2018 . 
Mens der er bekymringer for, hvordan importen af ame-
rikanske kyllingeudskæringer vil påvirke priserne på 
levende kyllinger, så mener Rabobank, at påvirkningen 
vil være begrænset . Den potentielle import vil primært 

kunne påvirke efterspørgslen fra forarbejdnings- og 
food-servicevirksomheder, og Rabobanks vurdering er, at 
disse udgør mindre end 2 % af den samlede efterspørg-
sel, som domineres af markedet for levende kyllinger . 
Rabobank forventer, at det indiske forbrug af kyllinger 
i 2018 vil stige med 4,5 % i forhold til sidste år, hvilket 
svarer til 4,6 mio . tons slagtet vægt, eller til 3,5 kg slag-
tet vægt pr . indbygger . 

Kina
Det kinesiske marked for kyllinger Kina er blevet 
meget bedre i de seneste måneder . Priserne på 

hvidfjerede slagtekyllinger nåede i januar op på 8 CNY 
(ca . 7,83 kr .) pr kg . Selvom priserne faldt til 7,5 CNY (ca . 
7,34 kr .) pr kg i februar, var priserne stadig 40 % højere 
end i samme periode sidste år . Priserne på daggamle 
slagtekyllinger steg til 3 CNY (ca . 2,94 kr .) pr . kylling, 
hvilket kan karakteriseres som et stort spring fra samme 
periode sidste år, hvor prisen var 1 CNY (ca . 0,98 kr .) 
pr . kylling . Det nuværende prisniveau tillader altså delta-
gerne i forsyningskæden at opnå en rimelig fortjeneste . 
Forbedringer på markedet for slagtekyllinger skyldes 
primært en lavere produktion efter reduktionen af for-
ældredyrsbesætningerne i de forløbne år sammen med 
genoprettelsen af efterspørgslen på markedet . Indtil nu 
har der ikke været et stort AI udbrud i løbet af vinterpe-
rioden i Kina, bortset fra nogle få isolerede tilfælde, som 
formodentlig er under kontrol . Reduceringen i antallet af 
AI-udbrud skyldes formegentlig den obligatoriske vacci-
nation mod H7N9 fra 2017 og lukning af markeder med 
levende fjerkræ af hensyn til biosikkerheden .
Importen af kyllingekød steg i januar 5 % fra 2017-
2018 (se figur 10) . Dermed fortsætter Brasilien med at 
dominere importen med en andel på hele 85 % . Kinas 
eksport af kyllingekød fortsætter også med at vokse, og 
eksporten af frossent kyllingekød er steget med 11 %, 
og eksporten af varmebehandlet kyllingekød er steget 
med 17 % i forhold til sidste år . Dette gjorde Kina til net-
toeksportør i januar . 

Figur 10: Udviklingen af den kinesiske import af kyllingepro-

dukter fra februar 2011 til januar 2018 .
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Kinas handelsministerium meddelte, at antidumping- og 
statsstøtteafgift på importen af amerikansk kyllinge-
kød blev fjernet den 27 . februar 2018 . Eftersom Kinas 
forbud mod import af amerikansk kyllingekød, som 
begyndte i starten af 2015, stadig er gældende, har 
toldafskaffelsen ikke nogen øjeblikkelig virkning . Fremti-
dige konsekvenser afhænger af, hvornår Kina får hævet 
forbuddet . Den 7 . marts godkendte Kina syv thailandske 
kyllingeslagterier til eksport af frosne kyllingeprodukter 
til landet . En måned tidligere godkendte Kina flere syd-
koreanske kyllingeslagterier til at levere kølet kyllinge-
kød . 

Japan
Den japanske slagtekyllingebranches resultater 
har været relativt solide . Priserne på brystkød 

og lår har opnået topresultater i den japanske vinter, på 
grund af en særlig stærk og sæsonbestemt efterspørg-
sel . Det var været en god præstation, og produktionen i 
4 . kvartal 2017 nåede et rekordhøjt niveau på 422 .000 
tons (+ 3 % i forhold til 2016), og 1 . kvartal i 2018 
forventes også at være 3 % over 1 . kvartal 2017 . I og 
med importen forbliver høj, stiger de japanske lagerbe-
holdninger og når nye højder (se figur 11) . Det ser derfor 
ud til, at japanske erhvervsdrivende får fordel af den 
turbulens, der har været på de internationale markeder 
for kyllingekød . Her søger Brasilien efter nye markeder, 
USA og Kina genoptager til eksporten, og Thailand 
kæmper for at bevare deres andel af markedet . Japan-
ske erhvervsdrivende har gradvist øget årets importni-
veauet, og importniveauet for forarbejdet kød ligger på 
45 .000 tons pr . måned, og importen af råt kød ligger på 
50 .000 tons pr . måned . 

Figur 11: Udviklingen i den japanske forsyningssituation fra Q1 

2012 til Q1 2018 .

Branchen er for nylig blevet udfordret af et nyt udbrud af 
H5N6 AI på en farm i Kagawi, som er det første tilfælde 
siden marts 2017 . Hvis dette forbliver et isoleret tilfælde, 
bør dets indvirkning på markedet være begrænset .

Udsigterne for branchen er lidt mere udfordrende . De 
nuværende høje lagerbeholdninger kan påvirke hjemme-
markedspriserne i 2 . og 3 . kvartal, især da sæsonbetin-
get efterspørgsel også normalt er lavere . Den igangvæ-
rende konkurrence mellem eksportører kan også presse 
forhandlerne til fortsat at importere flere kyllinger, især 
da Sydkorea nu har åbnet døren for eksport af forarbej-
det kød til Japan . Dette er ikke et solidt udgangspunkt 
for at opretholde de nuværende margener, især da 
foderpriserne har en tendens til at stige en smule i takt 
med de internationale tendenser .

Thailand
Efter en markant ekspansion har den thai-
landske slagtekyllingebranche været ramt af 

overforsyning i løbet af de sidste par måneder . Der er 
specifikt 7 % mere produktion end i 2017 . Flere nøgle-
aktører har rapporteret mere udfordrende resultater på 
deres markeder . 
Overforsyningssituationen medførte, at priserne på dag-
gamle kyllinger faldt kraftigt (- 27 %), selvom de stadig 
er forholdsvist høje . Slagtekyllingepriserne faldt med 12 
% i 1 . kvartal 2018 sammenlignet med 3 . kvartal 2017 
(se figur 12) . Slagtekyllingebranchen er også påvirket af 
en overproduktion af svinekøb på det thailandske mar-
ked, hvilket resulterer i lave priser på svinekød (- 20 %) .

Figur 12: Udviklingen i priserne på foder, slagtekyllinger og 

daggamle kyllinger i Thailand fra Q1 2015 til Q1 2018 .

Efterspørgslen er fortsat svag og ikke tilstrækkelig til 
at absorbere for den stigende produktion . De positive 
ting er dog eksportmængderne, der i år er vokset med 8 
%, som svarer til 790 .000 tons . Det er især eksporten 
til Japan og Sydkorea, der er steget . Eksporten til EU 
er faldet, fordi EU substituerede oversøisk import med 
mere produktion i Østeuropa . 
Udsigterne for branchen i Thailand er fortsat udfordren-
de, og branchen skal være meget disciplineret min væk-
sten i år for gradvis at kunne genoprette en passende 
markedsbalance . 
 ››› 
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Indonesien
Indtil videre har implementeringen af foder 
uden antibiotiske vækstfremmere ikke haft en 

meningsfuld indvirkning på produktionen af slagtekyllin-
ger . Fra den tidlige høst i januar måned er der rapporte-
ret lavere vægt på grund af højere dødelighed på farme 
med åbne huse, hvilket skyldes forskellige årsager . 
Priserne på slagtekyllinger på hovedmarkederne i West 
Java forblev stærke i januar 2018 (+ 20 % i forhold til 
sidste år) og lå i gennemsnit tæt på 20 .000 IDR (ca . 
8,93 kr .) pr . kg levende vægt, men i februar 2018 lå pri-
serne på 18 .123 IDR (ca . 8,09 kr .) pr . kg levende vægt 
(se figur 13) .  
Prisudsvinget afspejlede, at efterspørgslen var sæson-
bestemt og i nogle tilfælde, at der var høj dødelighed . 
Prisen på daggamle slagtekyllinger var forholdsvis stabil, 
men en gennemsnitlig pris på 4,711 IDR (ca . 2,10 kr .) pr 
daggammel kylling i februar 2018 (4 % mere end året 
før), og i januar 2018 lå prisen på 4,545 IDR (ca . 2,03 
kr .) pr daggammel kylling, hvilket skyldes, at der var en 
bedre balance mellem udbud og efterspørgsel . Regerin-
gen havde angiveligt i 2018 indført en importkvote for 

bedsteforældredyrsflok (GPS) på 636 .000 dyr, hvilket er 
lidt mindre end i 2017, hvor kvoten var på 650 .000 dyr . 
Den seneste nedgang i priserne på slagtekyllinger er 
ledsaget af lavere hjemmemarkedspriser på majs, der er 
drevet af den igangværende høst i South Sulawesi . De 
gennemsnitlige majspriser faldt i februar måned med 16 
% i forhold til december 2017 . Men inden for samme 
periode steg prisen på sojabønner med 10 %, på grund 
af dårligere prognoser for den argentinske sojabøn-
nehøst og en svagere rupiah . Rabobank forventer, at 
integratorernes foder- og kyllingemarginer forbedres i 
2 . kvartal 2018, hvilket skyldes lidt lavere foderomkost-
ninger og ikke mindst på grund af højsæson for efter-
spørgslen son . Højsæsonen for kommercielle kyllinger 
forventes at vare fra midt april til midt maj . 
Indonesiens forbrug af kyllingekød pr . indbygger forven-
tes at nå op på 12,7 kg . slagtet vægt i år, en stigning 
på 5 % i forhold til sidste år på grund af forbedringer i 
købekraften . Dette vil få det samlede slagtekyllingefor-
brug til at stige fra 3,2 mio . tons slagtet vægt i 2017 til 
3,3 mio . tons slagtet i 2018 .

Figur 13: Udviklingen i priserne på slagtekyllinger, daggamle kyllinger og foderingredienser i Indonesien i perioden Q1 2015 til Q1 

2018 .

 Oversat af Cecilie Krogh / jnl
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KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2018

Indiens Royal Agro Farm går ind i  
fjerkræbranchen
Den førende indiske landbrugsvirksomhed Royal Agro 
Farm går for første gang ind i fjerkræproduktionen .
Virksomheden offentliggjorde sin indtræden i fjer-
kræbranchen med planer om bygningen af et nyt rugeri 
samt rugeægsfarme og slagtekyllingestalde . Disse 
anlæg skal efter planen placeres på et areal på 400 
hektar i Udumalpet i delstaten Tamil Nadu .
Hele anlægget forventes at komme i drift i august .
Virksomheden har indgået en aftale med Pas Reform 
om at udstyre det nye rugeri med SmartPro teknologier .
 "Vi kendte til Pas Reform-koncernen tekniske viden, 
og vi har været i tæt kontakt med dem for at planlægge 
rugeriets layout og lave tekniske projektberegninger for 
at sikre, at vi både kan optimere rugeriet og maksimere 
kyllingernes kvalitet" sagde M .S . Sunther, ejer og adm . 
direktør for Royal Agro Farm, i en pressemeddelelse 
udsendt af Pas Reform .
Projektet omfatter en første fase på 400 .000 daggamle 
slagtekyllinger om ugen fordelt på fire rugninger . Det 
indebærer 12 SmartSetPro settere, hver med en kapa-
citet på 124 .416 rugeæg og 12 SmartHatchPro klække-
re, hver med en kapacitet på 20 .736 rugeæg .
Dette fuldt integrerede rugeriprojekt omfatter også 
klimaanlæg og automationssystemer . Varme-, venti-
lations- og klimaanlægget er skræddersyet til speci-
fikationer fra Pas Reform ingeniører, og det omfatter 
luftbehandlingsenheder, luftkanaler, trykreguleringer og 
temperaturreguleringer . Royal Agro Farm har også valgt 
at automatisere rugeprocessen betydeligt, med auto-
matiske lys- og overførselssystemer og et automatiseret 
kyllinge-tælle system .
Venkitakrishnan Natarajan, leder af Pas Reforms salgs- 
og servicecenter i Tamil Nadu, sagde: "Fjerkræmarkedet 
i Indien har været vanskeligt i flere år, hvilket resulterede 
i lavere afkast end gennemsnittet . Men for nylig har 
markedet imidlertid rettet sig, da forbruget af fjerkrækød 
er steget - især i Tamil Nadu og nærliggende Kerala . 
Tamil Nadus producenter har nu en glimrende mulighed 
for at udvide deres forretning ."

WattAgNet .com / jnl

Rengøring og desinfektion  
mod Campylobacter
Campylobacter bakterier i fjerkræprodukter er en hoved-
årsag til humane fødevarebårne sygdomme . Produkti-
onsmiljøerne har direkte indflydelse på forurening med 
patogener, øget dødelighed og/eller indirekte indflydelse 
på ensartethed og nedsat produktivitet .
Rengøring og desinfektion kan have positive indflydelser 
på kyllingernes produktivitet, da sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer reduceres eller ødelægges .
Disse biosikkerhedsprogrammer er afgørende for 
opretholdelsen af høj produktivitet i fjerkræflokke og 
grundlæggende for at sikre kvaliteten af fjerkræproduk-
terne, hvilket gør dem egnede til konsum . Detaljerede 
rengørings- og desinfektionsprogrammer sigter mod at 
reducere infektionstrykket fra mikroorganismer fra en 
flok til den næste . Undersøgelser, der samtidig evaluerer 
effektiviteten af rengørings- og desinfektionsprogrammer, 
produktiviteten, hygiejnestatus for anlæggene og hygiej-
nekvaliteten af kødet, findes sjældent .
To rengørings- og desinfektionsprogrammer blev vurderet 
med hensyn til deres indflydelse på produktiviteten, eli-
minering af Campylobacter og karakterisering af Campy-
lobacter jejuni-stammer . Der blev taget prøver i to efter-
følgende flokke med 960 kyllinger hver . I første rotation 
blev hele flokken podet med en kendt stamme af Campy-
lobacter jejuni for at kontaminere miljøet . I den anden flok 
blev produktiviteten og mikrobiologien undersøgt .
Det normale rengøringsprogram bestod i at feje stalden 
efterfulgt af vask af inventar og stald med et neutralt ren-
gøringsmiddel . Det foreslåede rengøringsprogram bestod 
af tør og vådrengøring med brug af to rengøringsmidler 
(en syre og en base) og to desinfektionsmidler (250 g/l 
glutaraldehyd og 185 g/l formaldehyd ved 0,5 % og 210 
g/l para-chlor-metacresol ved 4 %) .
Det samlede antal mikroorganismer og Campylobacter 
spp . i miljø- og slagtekroppe blev vurderet . Det foreslåede 
rengøringsprogram resulterede i en reduktion af Campy-
lobacter spp . på gulve, drikkere og kyllinger . Desuden var 
det muligt at identificere seks forskellige Campylobacter 
jejuni stammer i staldene . Den foreslåede behandling 
påvirkede kyllingernes produktivitet positiv og reducerede 
forureningen af staldmiljøet .

Poultry World / jnl
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FORBRUGET AF FJERKRÆKØD VOKSEDE IGEN  
I TYSKLAND

Margit M . Beck, Marktinfo Eier & Geflügel, 

Bonn

I Tyskland fortsætter tendensen 
med et højere forbruget af fjer-
krækød, og sidste år blev der igen 
opnået et rekordresultat.

Forbruget af fjerkrækød i Tyskland opnåede 
igen et rekordresultat sidste år . Det steg med 

1,0 % til 1,731 mio . tons . Dette resulterede i den forelø-
bige forsyningsbalance for fjerkrækød beregnet af MEG 
(Marktinfo Eier & Geflügel) og BLE (Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung) . Omregnet til forbrug pr 
indbygger svarede dette til et forbrug på 20,9 kg, hvilket 
var 100 g mere end i 2016 .
Udviklingen i højere forbrug af fjerkrækød har været 
tydeligt i årevis . Især i 2015 og 2016 steg forbruget 
af fjerkrækød betydeligt . Dette skyldes helt sikkert de 
mange indvandrere til Tyskland . Da disse nye befolk-
ningsgrupper delvis afviser at spise svinekød af religiøse 
og kulturelle grunde, vil de i højere grad holde sig til fjer-
krækød - ikke mindst af omkostningsmæssige årsager . 
Fordi oksekød og lam er dyrere end fjerkrækødprodukter 
i butikkerne . I denne sammenhæng spiller også brugen 
af   fjerkrækød i den offentlige catering en stor rolle . Her 
er fjerkræ meget populært, også fordi det næppe møder 
nogen forbehold .

Kyllingekød er meget populært
Forbruget af kyllingekød var særligt stærkt . I 2017 steg 
det igen med 300 g til 13,2 kg pr indbygger . På den 

anden side forbruges der 100 g mindre kalkunkød pr . 
indbygger, så forbruget ender på 5,9 kg . Også i ande- 
og gåsesektorerne faldt forbruget med 100 g hver til 
henholdsvis 0,8 og 0,9 kg .
Forbruget af fjerkrækød voksede i et samlet faldende 
kødmarked . I Tyskland faldt dette med 1,1 kg til 87,8 kg 
pr indbygger i 2017 . Dette blev beregnet af BLE i sam-
arbejde med AMI (Agrarmarkt Informations-Gesellschaft 
mbH) og Thünen-Institut . Ud over fødevareforbruget 
omfatter det samlede forbrug også anvendelse til foder, 
industriel udnyttelse og tab . Det faktiske forbrug af kød 
(uden knogler og afskåret fedt) er lavere og blev estime-
ret til 59,7 kg pr indbygger i 2017 .
Faldet i kødforbruget i 2017 skyldtes hovedsagelig svi-
nekødssektoren . På dette område faldt forbruget med 
1,2 kg til 49,7 kg pr indbygger . På trods af nedgangen 
forblev svinekød den mest populære kød type, der 
tegner sig for 57 % af det tyske forbrug . Bruttonatio-
nalproduktionen af   kød faldt i 2017 med 2,8 % til 8,473 
mio . tons . Selvforsyning faldt med 2,6 procentpoint til 
116,7 % .
Fjerkrækød er blevet det ubestridte nummer to på for-
brugsskalaen . Andelen af   det samlede forbrug nåede 24 
% sidste år . Aldrig før har det ligget så højt . Selv i 2001, 
året for BSE-krisen i Tyskland, nåede det kun op en 
andel på 21 % .

Den tyske fjerkræproduktion er faldet
Tysklands nettoproduktion af slagtet kød faldt en smule i 
2017, med 0,9 % til 1,537 mio . tons . For at imødekom-
me den øgede tyske efterspørgsel blev der importeret 
flere fjerkrækød . Importen steg med 4,5 % til 0,950 

Udvikling af forbruget af fjerkrækød pr . indbygger i Tyskland . Det tyske fjerkræmarked .
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mio . tons . Eksporten steg også, men kun med 1,3 
% . Således blev et importoverskud på 0,193 
mio . tons beregnet for 2017 . Ikke siden 
2009 har Tyskland ikke været så 
afhængigt af importen .
Den tyske bruttoproduktion - dette 
svarer til mængden af   fjerkræ, der er 
opdrættet i Tyskland - faldt med 
5,5 % i 2017 til 1,717 mio . tons . 
Tiderne for udvidelsen af   tysk 
fjerkræproduktion synes at 
være forbi . Dette skyldes i vid 
udstrækning, at flere og flere 
fjerkræ er blevet produceret 
i henhold til retningslinjerne 
i Initiative Tierwohl, som bl .a . 
betyder lavere belægning i stalde-
ne . På grund af den restriktive miljø-
praksis i mange dele af Tysk-
land kan denne reducerede 
produktion ikke kompenseres 
af nye stalde .
Nedgangen i produktionen 
blev registreret hos alle fjer-
kræarter . Slagtekyllingeproduktionen faldt med 4,6 
% til 1,295 mio . tons, mens kalkunproduktionen faldt 
med hele 7,4 % til 376 .700 tons, og det skyldes til dels 
udbruddene af fugleinfluenza (AI), som ramte denne 
sektor . Også i ande- og gåseproduktionen faldt på 
grund af udbrud af AI . Den tyske andeproduktion faldt 
med 16,5 % til 40 .500 tons og gåseproduktionen faldt 
med 5,1 % til 4,800 tons . Fertiliteten hos forældredy-
rene i gåseproduktionen blev reduceret på grund af den 
midlertidige krav om indelukning .
Den tyske bruttoproduktion af   fjerkrækød overstiger 
fortsat nettoproduktionen, der svarer til de tyske slagt-
ninger . Baggrunden herfor er den store eksport af leven-
de slagtekyllinger, især til Holland . Af de 1 .295 mia . 
kyllinger, der blev opdrættet i Tyskland, blev omkring 
27 % eksporteret levende . Statistikken tillader ikke, at 
man kan se forskel mellem slagtekyllinger, hønniker og 
udsætterhøner, men det meste er slagtekyllinger .
På kalkunmarkedet er situationen omvendt . Tyske slag-
terier er afhængige af importen af   slagtekalkuner for 
at kunne udnytte deres kapacitet . I 2005 udgjorde den 
tyske kalkunproduktion 376 .600 tons, og der var des-
uden en import på 93 .000 tons levende kalkuner . Disse 
blev hovedsagelig hentet fra Holland og Polen . Marke-
derne er tæt forbundet, og eksempelvis eksporteres der 
ofte hønekyllinger fra Tyskland til Polen for så at vende 
tilbage til Tyskland som slagteklare kalkuner . Også unge 
kalkuner, der vejer omkring 2 kg, leveres ifølge Statistis-
che Bundesamt (Destatis) fra Tyskland til Polen .

Selvforsyning på mindre end 100%
Selvforsyningsgraden beregnes som forholdet mellem 
den tyske bruttoproduktion og det samlede forbrug . 
Faldende produktion og stigende forbrug medførte, at 
niveauet for selvforsyning havnede under 100 % i 2017 . 
Det er ikke sket siden 2009 . Selvforsyningsgraden var 
meget forskelligt afhængigt af dyreart i 2017 .
Højest ligger kyllinger, hvor den tyske bruttoproduktion 
på 1 .295 mio . tons oversteg forbruget (1 .149 mio . tons) . 
Graden af   selvforsyning var 112,7 %, hvilket var 9,0 pro-
centpoint mindre end i 2016 .
På kalkunmarkedet faldt selvforsyningsgraden med 5,1 
procentpoint til 77,1 % . 
Den tyske selvforsyningsgrad for ænder (62,5%) og 
gæs (16,7%) var endnu lavere .

jnl

Forsyningsbalance .

Fjerkrækød er mere populært end nogensinde før i Tyskland . Egenproduktionen kan 

ikke følge med . En grund til dette er den restriktive miljøgodkendelsespraksis i Tysk-

land .
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Thailandsk kyllingekød når til Kina
Thailands første forsendelse af 14 containere kyllinge-
kød til en værdi af 1,1 mio . $ (ca . 6,8 mio . kr .) er ankom-
met til Yunnan-provinsen, Kina, ifølge asian-agribiz .
Thailand fik forbudt mod at eksportere fjerkrækød og 
produkter til Kina, efter at landet blev ramt af et fuglein-
fluenzaudbrud tilbage i 2004 .
Ren Yisheng, Kinas generalkonsul i Thailand sagde: 
"Kina har fulgt udviklingen af fjerkræbranchens kontrol-
systemer tæt ."
Eksporten af kyllingekød tegner sig for den største 
andel (85 %)af Thailands samlede kødeksport, ifølge 
Niwat Sutemechaikul, vicekonsulent for Thailands land-
brugs- og kooperativministerium .
Syv thailandske virksomheder er blevet godkendt til at 
eksportere frosset kyllingekød til Kina .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Tilbagekaldt kylling knyttet til canadisk 
salmonellaudbrud
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) har tilbage-
kaldt et Harvest Creek Chicken Nuggets-produkt, der 
kan være forbundet med et udbrud af Salmonella Enteri-
tidis i fire provinser .
Det tilbagekaldte produkt er blevet identificeret som 
Harvest Creek Chicken Nuggets - Uncooked Breaded 
Chicken Cutlettes (2 x 1 kg) med en bedst før dato 11 . 
oktober 2018 (BB / MA 18-OC-11) og UPC: 8 29810 
93350 2 .
Produktet er blevet distribueret i New Brunswick, Nova 
Scotia, Newfoundland og Labrador, Ontario og Quebec, 
og kan være blevet distribueret i andre provinser eller 
territorier . Produktet har været forbundet med salmonel-
laudbruddet, og Canadas og CFIA's sundhedsmyndig-
hed anbefaler derfor, at canadierne ikke bruger de tilba-
gekaldte produkter, og at detailhandlere og restauranter 
ikke serverer det tilbagekaldte produkt .
I øjeblikket er der 30 rapporterede humane tilfælde af 
Salmonella Enteritidis i fire provinser: Alberta (2), Onta-
rio (17), Quebec (7) og New Brunswick (4) . Fire perso-
ner er blevet indlagt på hospitalet .

Personer blev syge mellem maj 2017 og februar 2018 . 
Den gennemsnitlige alder på de ramte er 32 år, men 
alderen svinger fra 1 til 73 år . 55 % af sagerne er hos 
mandlige patienter .
På baggrund af undersøgelsesresultaterne hidtil er 
eksponering for fjerkræ, herunder frosne panerede 
kyllingeprodukter, blevet identificeret som en kilde til 
sygdomsudbruddene . Flere af de syge personer, der var 
involveret i udbruddet, rapporterede at have spist Har-
vest Creek Chicken Nuggets før deres sygdom opstod .
Prøver af produktet i tilbagekaldelsen testede positive 
for Salmonella Enteritidis . De positive prøver havde 
samme genetiske fingeraftryk (ved anvendelse af hele 
genom-sekvensering) som tilfældene af human sygdom 
rapporteret i dette udbrud .
CFIA arbejder sammen med branchen for at sikre, at 
produktet fjernes fra detailmarkedet .
Undersøgelsen pågår stadig, og det er muligt, at flere 
produkter i forbindelse med undersøgelsen om udbrud 
kan identificeres .

WattAgNet .com / jnl

Polsk fjerkrækød får adgang til markedet 
i Singapore
Seks polske fjerkræproducenter har fået sundhedscer-
tifikater til at eksportere produkter til Singapore . Ifølge 
officielle kilder, citeret af Warsaw Business Journal, blev 
godkendelsen til eksport givet i december 2017, men 
fabrikkerne skal inspiceres af Agri-Food and Veterinary 
Authority (AVA) før de kan begynde eksporten .
Polen er den største fjerkræproducent i EU med en 
kapacitetsprognose, der overstiger 2 mio . tons i år . Det 
samlede marked for landbrugsprodukter i Singapore var 
på omkring 9,3 mia . $ (ca . 57,1 mia . kr .) i 2017, heraf 
blev landbrugsprodukter for 9,2 mia . $ (ca . 56,5 mia . 
kr .) importeret . Hidtil har Polen kun haft tilladelse til at 
eksportere frosset svinekød til Singapore med 10 sund-
hedscertifikater udstedt til 7 virksomheder .

Euromeat .com / jnl
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Sammenhængen mellem trædepudesvid-
ninger og gait score er undersøgt
Forskere siger efter en detaljeret 3 års undersøgelse i 
USA, at der er en klar sammenhæng mellem tilfælde af 
trædepudesvidninger og dårligere gait score i slagtekyl-
linger .
Forskerne kiggede på forekomsten og sværhedsgraden 
af trædepudesvidninger (FPD) og gait score (GS) som 
en indikator for lammelser i kommercielle slagtekyllinger 
i USA .
Formålet for undersøgelsen, som blev støttet af Elanco 
Animal Health, Keystone Foods, Department of Poultry 
Science, Auburn University og American Association 
of Avian Pathologists, var at fastslå forekomsten og 
sværhedsgraden af FPD og lammelser i kommercielle 
slagtekyllinger .
Undersøgelsen så også på sammenhængen mellem 
FPD og GS under de produktionsbetingelser, der var 
typiske i de sydøstlige amerikanske stater .
Observationer blev foretaget i henholdsvis et integreret 
produktionssystem, der producerede mindre slagtekyl-
linger (1,94 kg til 2,22 kg) og i et integreret produktions-
system, der producerer større slagtekyllinger (3,62 kg til 
3,76 kg) .
Data blev indsamlet fra 554 farme, 16 .697 huse og 
166 .977 slagtekyllinger, der repræsenterer 328 mio . 
fugle i løbet af undersøgelsens levetid .
Resultaterne viste, at:
–  Mindre slagtekyllinger havde betydeligt bedre FPD og 

GS end større slagtekyllinger
–  Der var en stærk signifikant sammenhæng mellem 

FPD og GS inden for et produktionssystem
–  Der var signifikant større risiko for, at GS blev dårli-

gere, hvis forekomsten af FPD steg, og signifikant 
større risiko for, at FPD blev mere alvorlige, når GS 
blev dørligere .

Undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i Journal 
of Applied Poultry Research, kunne blive brugt af 
dyrevelfærdsgrupper, der presser virksomheder som 
McDonalds til at slifte til en langsommere voksende 
afstamning på grund af velfærdsproblemer som lam-
melser og andre velfærdsspørgsmål i moderne intensive 
afstamninger .

Poultry World / jnl

Nyt Cargill center vil fokusere på  
alternativer til antibiotika
Forskere, der søger alternativer til antibiotika for at hol-
de fjerkræ sunde, vil have et avanceret anlæg til deres 
arbejde takket være en donation på 150 .000 $ (ca . 
930 .000 kr .) fra Cargill som led i virksomhedens fokus 
på sikker, ansvarlig og bæredygtig produktion af føde-
varer .
Den 4 .200 ft2 (ca . 390 m2) store anlæg vil blive place-
ret på University of Arkansas System Division of Agricul-
ture farm nord for Fayetteville campus . Anlægget vil 
blive navngivet Cargill Poultry Research Center .
Det første spadestik blev taget den 19 . april .
"På et tidspunkt, hvor forbrugerne er mere interes-
serede i deres fødevarer, er det stadig vigtigere for 
fjerkræbranchen at finde måder at holde fuglene sunde 
på bæredygtige måder" siger Mark Cochran, vicepræ-
sident-landbrug for University of Arkansas System Divi-
sion of Agriculture . "Vi er mest taknemmelige for denne 
generøse donation fra Cargill, for den gør det muligt for 
vores verdensklasse fjerkræforskere at fremme forsk-
ningen for det sundeste fjerkræ ."
"Cargill er glad for at støtte det arbejde, der udføres af 
divisionen for landbrug," sagde Dr . Brian Wooming, Car-
gill kalkundyrlæge, der er baseret i Springdale, Arkans-
as . "Vores mål er at arbejde kontinuerligt mod at redu-
cere brugen af antibiotika i den animalske produktion, 
og det arbejde, der skal udføres på dette nye anlæg, er 
afgørende for at hjælpe med at nå dette mål . Vi er stolte 
af at være en del af denne indsats . "
Ifølge USDA National Agricultural Statistics Service var 
værdien af fjerkræproduktionen i USA i 2016, herunder 
slagtekyllinger, kalkuner, kyllinger og æg, 36,688 mia . 
$ (godt 228 mia . kr .) .
I 2016 var Arkansas placeret som nr . 2 i USA, hvad 
angår produktion af slagtekyllinger, og i Arkansas blev 
der produceret 6,56 mia . lbs (ca . 2,98 mio . tons) til en 
værdi af 3,14 mia . $ (ca . 19,5 mia . kr .) . Produktionen af 
æg i Arkansas blev værdisat til 485 mio . $ (ca . 3,0 mia . 
kr .), og produktionen af kalkuner blev værdisat til 434 
mio . $ (ca . 2,7 mia . kr .) . Arkansas blev rangeret nr . 5 i 
kalkuner og nr . 10 i æg .

WattAgNet .com / jnl
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Madaffald som foder til slagtekyllinger 
kan reducere miljøpåvirkningen
Inddragelse af plante- og mejeriprodukter i foder til slag-
tekyllinger kunne reducere miljøbelastningen fra produk-
tionen af fjerkrækød betydeligt, har et stort EU-projekt 
om bæredygtighed i landbruget vist .
Fødevareaffald og -tab mellem produktion og forbru-
ger repræsenterer et tab af ressourcer, siger professor 
Montse Jorba Rafart til Horizon, EU’s forsknings- og 
innovationsblad .
FN vurderer, at ca . en tredjedel af alle fødevarer produ-
ceret globalt til konsum spildes hvert år . Dette øger ikke 
kun drivhusgasemissionerne for den samlede fødevare-
produktion, men det repræsenterer også stort spild af 
værdifulde naturressourcer, herunder vand, jord, energi, 
arbejde og kapital . Brug af disse affaldsmaterialer som 
en delvis erstatning for sojabønneprodukter kan også 
reducere fremtidig skovrydning i miljømæssigt følsomme 
områder af verden .
Jorba er ekspert i agroindustriel teknologi hos Lei-
tat-teknologicentret i Spanien, som var en af partnerne 
i NOSHAN-projektet, der blev oprettet i 2012 for at 
undersøge potentialet for at bruge affald fra frugt-, 
grøntsags-, korn- og mejerisektorerne som foderingre-
dienser til fjerkræ og svin .
NOSHAN-forskerene fandt ud af, at affald fra forarbejd-
ning af græskar, rapsfrø, ost og yoghurt, byg, champig-
non og oliven gav i de mest næringstætte stoffer med 
potentiale til foder til en-mavede husdyr .
På baggrund af disse oplysninger arbejder projektets 
samarbejdspartnere på at udvikle et kommercielt pro-
dukt, som vil kunne være tilgængeligt inden for to til tre 
år .
Ikke alene ville et sådant produkt reducere spildte res-
sourcer, det kunne også reducere kyllingeproduktionens 
miljøpåvirkning, ifølge Jorbas beregninger .
"For hvert kilo slagtekyllingefoder bliver CO2-emissio-
nerne reduceret med 300 gram med, hvis 10 % består 
af en NOSHAN-blanding" sagde han . "Hvis man anta-
ger, at 10 % af det samlede slagtekyllingefoder kan 
udskiftes til 10 % NOSHAN-blanding, betyder det en 
samlet nedsættelse af CO2-emissioner til atmosfæren 
på 6,2 mio . tons hvert år ."
Lignende fordele forudses for affaldsbaserede ingredi-

enser i foder til svin, og forskerne håber nu at udforske 
brugen af materialet til kvæg, får og geder .
Da omkring en tredjedel af al landbrugsjord bruges til at 
producere dyrefoder, vurderer Jorba, at en udbred brug 
af NOSHAN-blandingen ville kunne reducere fremtidig 
inddragelse af nye landbrugsarealer med 30 %, og selve 
landbrugsarealet med op til 12 %, forudsat at resul-
taterne fra fjerkræ kan overføres til andre arter . Disse 
virkninger vil medvirke til at bevare kulstof i jorden og 
reducere drivhusgasemissionerne .
NOSHAN-projektet blev oprettet i 2012 med finansie-
ring på 3 mio . € (ca . 22,3 mio . kr .), og projektet blev 
ledet af Belgien og Tyskland og med støtte fra Spanien, 
Italien, Frankrig, Holland og Tyrkiet . Projektet havde 
partnere, der repræsenterede en række interesser og 
ekspertiser inden for fødevareproduktion og fra han-
del og forskning . Ud over at se på næringsindholdet 
i affaldsprodukterne vurderede projektmedlemmerne 
også sikkerheds- og kvalitetsaspekter samt praktiske 
spørgsmål om inddragelse af materialerne i dyrefoder .
Der har været stor interesse for total eller delvis udskift-
ning af sojaprotein i fjerkræfoder . I løbet af marts-april 
er det blevet meddelt, at det førende finske kyllingeslag-
teriselskab HKScan vil erstatte alt sojabaseret protein 
med finskproducerede bælgplanter i foderet til et af 
deres kyllingebrands, og forskere i Tyskland har fundet 
alge- og insektproteiner, der på tilfredsstillende vis sub-
stitutter for sojabønnemel i foderet til slagtekyllinger .

WattAgNet .com / jnl
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Dyrefoder skal mindske Europas  
affaldsbjerge af mad
Ledende fødevare- og dyrefoderorganisationer i EU har 
hilst offentliggørelsen af de seneste retningslinjer fra 
EU-Kommissionen om anvendelse af madaffald i hus-
dyrfoder velkommen .
Samarbejdet mellem EU-Kommissionen og de kom-
petente myndigheder i EU's medlemsstater har ført til 
offentliggørelsen af retningslinjerne, der giver praktisk 
vejledning om brugen af forarbejdede fødevarer i dyre-
foder, ifølge European Feed Manufacturers Federation 
(FEFAC) og European Former Foodstuff Processors 
Association (EFFPA) .
Retningslinjerne for foderbrug af fødevarer, der ikke 
længere er bestemt til konsum, udvikles som en del af 
EU's handlingsplan for cirkulær økonomi og bevarer 
foderstof- og fødevarekædernes integritet i EU, samtidig 
med at der skabes retssikkerhed for foderstofbranchen, 
siger de to organisationer .
"Denne publikation er en vigtig milepæl for den måde vi 
arbejder på i foderstofbranchen" udtalte EFFPA-præ-
sident Paul Featherstone . "Det vil nu være klart, at når 
fødevarer er faldet på gulvet på en fødevareproducents 
fabrik, eller når fødevarer er over sidste salgsdato, så 
betyder det ikke automatisk, at de ikke er egnede til 
dyrefoder ."
"Vi glæder os over intentionerne i retningslinjerne, der 
peger på de forskellige operatørers ansvar i denne sær-
lige del af foderproduktionen" sagde FEFACs præsident 
Nick Major . "Det bekræfter, at dette ikke er en form for 
genbrug af madaffald, og at foderkvaliteten og -sikker-
heden ved tidligere fødevarer skal verificeres, før det 
bruges til foderproduktion ."
Ved udgivelsen af retningslinjerne havde EU-Kommissi-
onen til formål at sætte en værdi på de næringsstoffer, 
der er i fødevarer, og undgå at ødelægge dem ved kom-
postering, biogas eller bortskaffelse ved forbrænding 
eller deponering .
Fødevarer, der er omfattet af retningslinjerne, er dem, 
der er fremstillet til konsum og fuldt ud i overensstem-
melse med EU's fødevarelovgivning, men ikke længere 
er beregnet til konsum . Årsagerne kan være praktiske 
eller logistiske, eller på grund af fremstillingsproblemer 
eller emballagefejl . De omfatter produkter fremstillet 

under fødevarefremstillingsprocesser samt slutprodukter 
fra fremstilling, engros eller detail .
Det afgørende er, at disse problemer ikke udgør nogen 
sundhedsrisiko for dyr eller mennesker, når de anvendes 
som foderingredienser . Således vil alle fødevarer, der 
indeholder eller forurenet med animalske produkter, 
blive defineret som "animalske biprodukter" og er derfor 
omfattet af forskrifter som forebyggelse af spredning af 
transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) .
På mødet i EU's Landbrugs- og Fiskeriråd i midten af 
april drøftede ministrene de fremskridt, der er blevet 
gjort med at træffe foranstaltninger til at reducere 
fødevaretab og madspild i regionen, siden Rådet offent-
liggjorde sine konklusioner om disse spørgsmål i juni 
2016 .
Mens der i mellemtiden er truffet nogle foranstaltninger 
på nationalt plan, blev ministrene enige om, at der skal 
gøres mere . Rådet bekræftede deres tilsagn om at løse 
problemet og begyndte at udvikle en fælles metode til 
vurdering af omfanget af problemet .
"Det er ikke acceptabelt, at en tredjedel af al den mad, 
vi producerer, går tabt eller spildes, før den når vores 
borde, især i en verden, hvor flere og flere mennesker 
skal brødfødes" sagde Rumen Porodzanov, Bulgariens 
landbrugsminister og Rådets formand . "I dag gentog 
Rådet sit tilsagn om at tackle dette problem i overens-
stemmelse med konklusionerne fra juni 2016 ."
Et nylig EU-projekt om bæredygtighed i landbruget har 
vist, at brugen af plante- og mejeriprodukter i foder til 
slagtekyllinger vil kunne reducere CO2-fodaftrykket af 
produktion af fjerkrækød .

WattAgNet .com / jnl
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HESTEBØNNER: EN ALTERNATIV PROTEINKILDE 
TIL FJERKRÆ OG GRISE

Af Ioannis Mavromichalis  

på WattAgNet .com

Der gøres en stor indsats for at 
finde lokale og alternative protein-
kilder til sojabønnemel for at kunne 

reducere afhængigheden sojaproteinet, som der 
importeres af en håndfuld store eksportører ver-
den over. 

Hestebønner tilhører ærteblomstfamilien, Fabaceae, 
sammen med andre velkendte bælgfrugter som sojabøn-
ner, ærter, bønner, lucerne og jordnødder . Det siger lidt 
sig selv, at alle disse bælgfrugter har spillet en central 
rolle i menneskets historie i forhold til ernæring . Faktisk 
daterer hestebønners oprindelse helt tilbage til 6 .000 år 
før Kristus og måske endda før . Hestebønners latinske 
navn er Vicia faba, og de er kendt som valske bønner 
(menneskeføde) eller som hestebønner (dyrefoder), hvor 
sidstnævnte er af mindre størrelse . Det er gået tabt i 
fortiden, hvor bønnerne egentlig stammer fra, men de 
betragtes som en naturlig afgrøde mange steder i ver-
den for eksempel lande som Nordafrika, Sydamerika og 
Sydasien . 
I dag er der få steder i verden, der ikke dyrker hestebøn-
ner som enten dyrefoder eller menne-
skeføde (som et kulinarisk 
element eller som en 
slags snack) . Årsagen 
til, at mange dyrker 
dem, er, at deres gode 
tilpasningsevne til at 
gro under forskellige 
vækstbetingelser, men 
dog bestemmer mængden 
af vand, hvor meget de gror . I 
tørre klimaer kan udbyttet af tørre bøn-
ner være under 1 .000 kg pr . ha, hvorimod det er kendt, 
at i klimaer med tilstrækkeligt vand (og andre egnede 
betingelser) kan udbyttet overstige 6 .000 kg pr . ha . Hvis 
man sammenligner dette med en produktion af tørre 
sojabønner, så ligger de kun på 3 .500 kg pr . ha (igen 
varierer dette i vid udstrækning afhængigt af vækstbe-
tingelserne) . 

Behovet for et alternativ til sojabønnemel
For tiden foregår der en indsats i mange lande for at 
rationalisere globaliseringen eller forandre den fuldstæn-

digt, bl .a . i lande som er de mest velhavende i verden . 
Protein er det næst dyreste næringsstof i dyrefoder 
efter energi, der kommer fra forskellige kornarter eller 
gennem et mere omfattende netværk af eksportører . I 
modsætning hertil er sojabønnemel globalt set blevet 
den mest dominerende proteinkilde i forhold til dyrefo-
der, og for at gøre sagen ekstra kompliceret, så er der 
kun få lande, hvor sojabønner kan dyrkes til sådanne 
niveauer, der sikrer et overskud til eksport . Således 
er eksporten af sojabønner blevet en slags ’privilege-
ret vare’, der kun er tilgængelig fra en lille håndfuld 
eksportlande . Med andre ord er størstedelen af landene 
afhængige af importerede sojabønner, så deres dyr kan 
fodres . Derfor er der mange projekter rundt omkring, 
hvor man igen ser på lokale proteinkilder for at reducere 
afhængigheden af importeret protein . Dette er tilfældet 
med hestebønner, og de fortjener et nærmere kig, da de 
har mulighed for at ændre måden, hvorpå vi i den nær-
meste fremtid fodrer vores dyr . 

Næringsstofindhold i hestebønner,
der bruges til dyrefoder
Der er to hovedtyder af hestebønner, broget- og hvid-
blomstrende sorter . Deres kemiske sammensætning og 
næringsindhold er næsten det samme . De indeholder 

ca . 25-27 % protein, 7-8 % fiber, 1-2 % 
fedt og ca . 10-13 MJ/kg meta-

bolisk energi til fjerkræ og 
svin . Sammenlignet med 
sojabønnemel findes den 
største forskel i mæng-
den af råprotein, (44-48 

% i sojabønnemel), mens 
resten af næringsstofferne 

og energikoncentrationen 
er forholdsvis ens . Selv heste-

bønnernes aminosyresyresammen-
sætning er meget lig med sojabønnemelet, der har 6,1 
g lysin pr . kg protein, mens hestebønner indeholder lidt 
mere end 6,5 % . Derudover adskiller fordøjelsesværdi-
erne sig heller ikke meget . 
Rent praktisk, er det den lavere værdi i proteinkon-
centrationen, der skaber en ulempe for hestebønner i 
forhold til sojabønnemel . Her skal det dog nævnes, at vi 
har sammenlignet en hel bælgfrugt, nemlig hestebønner, 
med et biprodukt af sojabønneolieekstraktion, nemlig 
sojabønnemel . Hele sojabønner indeholder mindre pro-
tein, men mere olie og energi end sojabønnemel – men 
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det er sojabønnemel, der anvendes mest 
som proteinfoder . Den mulighed eksi-
sterer ikke i forhold til hestebønnerne, 
da deres olieindhold er minimalt . Ved at 
erstatte sojabønnemel med hestebønner 
skal koncentrationen af sidstnævnte der-
for være højere – ca . 1,7 kg hestebønner 
er nødvendige for at erstatte 1 kg soja-
bønnemel (Dette er altså set ift . på et 
protein basis alene, hvilket ikke er korrekt 
i form af moderne foderblandinger, men 
det illustrerer pointen i denne diskussion) . 
Og det er her hele problemet begynder . 

Negative ernæringsmæssige faktorer 
i hestebønner
De fleste, hvis ikke alle bælgfrugter, inde-
holder en overflod af negative ernærings-
mæssige faktorer . Disse indholdsstoffer 
har en bred vifte af funktioner inde i selve planten, men 
når de indtages af dyr, forhindrer de den normale optag 
af næringsstoffer fra bælgfrugter og andre ingredienser . 
De er ikke giftstoffer, men mere en slags hindring for 
normal fordøjelse og stofskifte . En velkendt negativ 
ernæringsmæssig faktor er en nedsættelse af trypsin 
aktiviteten, som også betegnes TIA (trypsin inhibitor 
activity) . Denne Det medfører, at dyret enten har en 
lavere proteinfordøjelighed eller er tvunget til at udskille 
højere mængder, hvilket fører til et nettoproteintab, da 
enzymer også er proteiner . 
Når det gælder sojabønner denatureres og dermed 
neutraliseres størstedelen, men ikke alle, af de negative 
næringsmæssige faktorer i forbindelse med varmebe-
handlingsprocessen for at udvinde olien . Det er derfor, 
at rå sojabønner ikke fodres til en-mavede dyr . Soja-
bønner har naturligvis også andre problematikker, men 
det er ikke relevant for denne diskussion . Hestebønner 
varmebehandles derimod ikke, og selv når de behandles 
gennem en form for opvarmning (f .eks . ekstrudering af 
foder), har det aldrig været tilstrækkeligt til at ødelægge 
hovedparten af de negative ernæringsmæssige faktorer . 

Dette problem begrænser altså brugen af hestebønner, 
selv om nye forsøg har vist, at delvis afskalning af bøn-
nerne kan skabe en form for favabønnemel, der inde-
holder få negative ernæringsmæssige faktorer – men 
udviklingen kræver dog en del mere dokumentation, før 
den kan anvendes i praksis .
De brogetblomstrende sorter af hestebønner indeholder 
mere tannin, som er et bitterstof og ikke så lette at øde-
lægge . Tannin (normalt ca . 0,3-0,5 % i hestebønner) 
reducerer foderindtaget og nedsætter fordøjelsen af pro-
tein og energi . Ikke alle tanniner er nødvendigvis dårlige, 
og måske kan en mindre mængde endda være gavnlige 
under visse betingelser, men igen kræver det yderligere 
undersøgelser og dokumentation . For øjeblikket er det 
de hvidblomstrende arter af hestebønner, der anbefales 
til at erstatte større mængder af sojabønnemel . 

Hvad med favisme og vicin?
Favisme er en medfødt stofskiftefejl, der rammer 
omkring 1 % af den globale humane befolkning og mere 
end 10 % i områder, der er udsat for malaria . Det er 
karakteriseret ved en glukose-6-fosfat-dehydrogenase 
(G6PD) mangel . G6PD er med til at opretholde et til-
strækkeligt niveau af glutation i erytrocytterne, hvilket 
beskytter cellerne mod oxidativt stress . De fleste patien-
ter med G6PD-mangel er asymptomatiske, men afhæn-
gigt af sværhedsgraden kan tilstanden i visse tilfælde 
lede til akut hæmolyse pga . oxidativt stress af erytrocyt-
terne . Det oxidative stress forårsages oftest af infektio-
ner, men ses også efter indtag af hestebønner og visse 
lægemidler . Hestebønner indeholder toksinerne vicin og 
covicin, som efter indtag danner henholdsvis divicin og 
isouramil . Toksinerne øger aktiviteten af hexosemono-
fosfatshunten i erytrocytternes cellevægge, hvilket leder 
til destruktion af cellevæggen . Symptomer efter indtag 
af hestebønner betegnes favisme . Hæmolysen indtræ-

Hestebønner dyrket under danske forhold og deres tannin indhold .  

Kilde: SEGES Landsforsøgene .

Broget- og hvidblomstrende hestebønner .
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der typisk et døgn efter indtaget, og der ses symptomer 
i form af ikterus, anæmi og hæmoglobinuri .
Der spekuleres i, hvorvidt der findes lignende genetisk 
anomali hos dyr, igen dem, der historisk har været udsat 
for malaria . I øjeblikket er spredningen af problemet hos 
dyr fortsat ukendt, men det kunne måske være værd at 
undersøge det, eftersom den moderne fjerkræ- og svi-
negenetik kontrolleres af en håndfuld avlsselskaber . 
Vicin, som hestebønner er opkaldt efter i forhold til 
deres latinske navn, er et alkaloid glykosid . Det er årsa-
gen til favisme og betragtes som et giftstof . Stoffet 
findes i relativt høje niveauer i hestebønner, men også i 
mindre ærter og i sojabønner (dog minimale mængder) . 
Der er også sammensætninger i hestebønner såsom 
divicin, covicin og isoramil, som har lignende giftvirknin-
ger . Der er ingen kendt modgift mod disse giftstoffer, 
selvom symptomer hos mennesker kan behandles med 
en vis succes . Den eneste løsning for dem, der har et 
problem med mangel på G6PD, er, at de ikke må bruge 
hestebønner, der ikke er blevet kogt grundigt nok (selve 
madlavningen opvarmningen) ødelægger nemlig disse 
giftstoffer) . Hos dyr, der får foder indeholdende heste-
bønner, kan der forventes øget dødelighed blandt flokke, 
der genetisk har en disposition til favisme . Men det er pt . 
ikke muligt at opvarme hestebønnerne tilstrækkeligt til, 
at man kan fodre dyr med store mængder . Dette skyldes 

ikke alene selve energiomkostningerne, men også fordi 
en sådan opvarmning vil ødelægge det naturlige og nyt-
tige protein, som hestebønner indeholder . 

Praktiske anbefalinger
Brogetblomstrende hestebønner er det mindst ønskelige 
for dyr, hvad angår negative ernæringsmæssige faktorer, 
vil det være mest ansvarligt at lade være med at fodre 
en-mavede dyr med dem . Hvis hestebønnerne derimod 
er blevet kogt, vil 5 % være det maksimale niveau til 
følsomme dyr og op til 7,5 % for ældre/voksne dyr . Hvis 
hestebønnerne er af hvidblomstrende arter, kan niveau-
erne fordobles, da de indeholder et lavere niveau af 
tannin . Igen skal det nøjagtige niveau af hver sort være 
kendt før fodringen af dyrene .
Når dødeligheden øges på grund af fodringen med 
hestebønner, er det et tegn på favisme . Når det sker, er 
den eneste løsning at afbryde fodringen med hestebøn-
ner . Avlsselskaberne kunne potentielt lade G6PD indgå 
i avlsmålene, især hvis hestebønner bliver almindelig 
foderingrediens, hvilket det Vi komme måske til at se 
G6PD-fri genetik i nærmeste fremtid . Indtil da er det 
bare at prøve sig frem og finde ud af om, eksisterende 
avlsmateriale kan fodres med hestebønner . 

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

MHP rapportere om en stigning i produk-
tionen af fjerkrækød i første kvartal af 
2018
MHP, den førende producent af fjerkrækød i Ukraine, 
har offentliggjort resultatet for de første tre måneder 
af 2018 . MHPs produktion af kyllingekød steg med 7 
% i 1 . kvartal 2018 og nåede 152 .167 tons i forhold til 
141 .874 tons i de første tre måneder af 2017 . Stignin-
gen er baseret på en reduceret procentdel af flokke, der 
udtyndes, og øget produktion af større slagtekroppe .
MHPs salg af kyllingekød til tredjepart steg med 9 % i 1 . 
kvartal 2018, op til 135 .307 tons fra 123 .931 tons i 1 . 
kvartal 2017 . På den anden side faldt hjemmemarkeds-
salget med 4 % i forhold til 2017 .
Endvidere steg virksomhedens eksport af kyllingekød 
med svimlende 28 % i årets første tre måneder i forhold 
til den tilsvarende periode fra 2017 til i alt 63 .144 tons . 
MHP eksporterer fjerkrækød til 53 lande . Eksportsalget 
udgjorde omkring 47 % af de samlede mængder fjer-
krækød i 1 . kvartal 2018 .

"I løbet af 1 . kvartal 2018 har selskabet som følge af 
sin eksportstrategi udviklet sin eksport hovedsageligt 
til MENA (Mellemøsten og Nordafrika) og EU-landene" 
siger selskabet i en erklæring .
Den gennemsnitlige pris for kyllingekød i 1 . kvartal 
2018 steg med 23 % til 38,78 UAH (ca . 8,91 kr .) pr . kg 
(ekskl . moms) i forhold til samme periode sidste år, men 
ca . 5 % lavere end i 4 . kvartal 2017 . På grund af det 
forholdsvis stabile valutaforhold er MHP’s gennemsnit-
lige fjerkræpris steget ia . 8,91 kr .) første kvartal i 2018 
med 22 % i forhold til sidste år målt i dollars (næsten det 
samme som væksten i UAH) .
Eksportpriserne steg med 17 % i forhold til sidste år, 
hovedsageligt som følge af MHPs eksportmix og et øget 
salg til mere rentable markeder . MHP’s fjerkræpriser på 
hjemmemarkedet forblev næsten på samme niveau som 
i 4 . kvartal 2017, men 23 % højere i forhold til året før 
på grund af lave priser i 1 . kvartal 2017 .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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UK bakker op om sine fjerkræstandarder 
i nye handelsaftaler
British Poultry Council forsvarer Storbritanniens dyrevel-
færds- og fødevaresikkerhedsstandarder i kølvandet på 
nye handelsaftaler, efter at den amerikanske handels-
repræsentant understregede i sin seneste rapport, at 
den ikke accepterer en række foranstaltninger, som EU 
kræver .
Den seneste rapport fra den amerikanske handelsre-
præsentant siger, at USA er bekymret over en række 
foranstaltninger, som EU opretholder med henblik på 
fødevaresikkerhed og beskyttelse af menneskers, dyrs 
eller planters liv eller sundhed . Amerikanske embeds-
mænd frygter, at disse foranstaltninger vil "unødigt 
begrænse handel uden at fremme deres mål om sikker-
hed" . Rapporten fastslår, at EU-foranstaltningerne ikke 
er baseret på videnskabelige principper, understøttet 
med tilstræk¬kelig videnskabelig dokumentation eller 
kun anvendes i det omfang, det er nødvendigt .
Rapporten siger endvidere, at EU-myndighederne i nog-
le tilfælde bør anerkende de nuværende amerikanske 
fødevaresikkerhedsforanstaltninger som ækvivalente 
med dem, der kræves i EU, da de afspejler det samme 
beskyttelsesniveau, og det kan lette handelen mellem 
de to parter .
Som svar på rapporten siger British Poultry Council, at 
dette tilbud fra USA om at handle produkter, som ikke 
opfylder britiske fødevareproduktionsstandarder "er for-
nærmende" .
"De britiske farmere har arbejdet utrolig hårdt for at 
opbygge et fødevaresystem, der sikre fødevaresikkerhe-
den, og som forbedrer værdien af de britiske fødevarer, 
og som sikrer høje produktionsstandarder fra jord til 
bord" sagde Richard Griffiths, adm direktør i British 
Poultry Council .
"Vi ved, at britiske forbrugere ikke er villige til at accep-
tere lavere standarder som led i en handelsaftale med 
USA . En af de nylige meningsmålinger bestilt af Institute 
for Public Policy Research fremhæver, at briterne er 
villige til at annullere en post-Brexit aftale med USA for 
at beskytte Storbritanniens dyrevelfærd og fødevaresik-
kerhedsstandarder, tilføjede Griffiths .
British Poultry Council udtalte i en erklæring, at det vil 
fortsætte med at arbejde sammen med regeringen om 

at åbne nye markeder for handel ved at understrege den 
afgørende betydning af kvalitet . British Poultry Council 
konkluderede, at det ikke er villigt at konkurrere i et kap-
løb om mindst mulig regulering, og man vil ikke gå på 
kompromis med landets dyrevelfærds- og fødevaresik-
kerhedsstandarder i forbindelse med nye handelsaftaler .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Cargill udvider sin Big Lake 
– æggebearbejdning
Cargill udvider sin ægproduktfabrik i Big Lake, Minneso-
ta med en investering på 20 mio . $ (ca, 124,5 mio . kr .) . 
Big Lake-udvidelsen omfatter muligheder for pasteuri-
sering, blanding og produktion af flere ægprodukter til 
kunder indenfor foodservice- og proteiningredienser . 
Arbejdet på anlægget starter i maj, og det nye anlæg 
forventes at begynde produktionen i januar 2019 . 
Beskæftigelsen på anlægget forventes at stige med ca . 
16% eller ca et dusin nye stillinger .
Udvidelsen vil fordoble anlægges årlige forbrug af æg 
fra farme i området til 170 mio . stk .
"Vi fortsætter med at investere i det traditionelle pro-
teinunivers for at give vores foodservice- og fødevare-
ingredienskunder innovative kvalitetsprodukter af kogte 
æg for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra 
forbrugerne" siger Jared Johnson, direktør for anlæg-
get i Big Lake . "Denne investering understreger vores 
løbende engagement i Big Lake-samfundet og vores 
medarbejdere, ægleverandører og restaurant- og food-
service-kunder i hele det øvre midtvestlige USA ."
Big Lake-udvidelsen er en del af de næsten 900 mio . $ 
(ca . 5,6 mia . kr .) store investeringer som Cargill har lavet 
indenfor de seneste to år for at udvide deres traditionelle 
proteinvirksomhed i Nordamerika . På ægproduktions-
fabrikkerne inkluderede dette en investering på 27 mio . 
$ (ca . 168,1 mio . kr .) i Lake Odessa, Michigan i 2016, 
og en udvidelse på 12 mio . $ (ca . 74,7 mio . kr .) i Mason 
City i Iowa i 2017 .
Cargill åbnede Big Lake-fabrikken i 2001 . Det supplerer 
Cargills ægproduktfabrikker i Monticello, Minnesota, 
Mason City, Iowa, og Lake Odessa, Michigan .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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RAPPORT OM EU-REGLERNES BETYDNING  
FOR SLAGTEKYLLINGERNES VELFÆRD

Af Christina Nygaard,  

Landbrug & Fødevarer 

EU-kommissionen har udarbejdet 
en rapport om EU-reglernes betyd-
ning for slagtekyllingernes velfærd 

samt udviklingen og brugen af velfærdsindikatorer. 
Rapporten ser nærmere på produktionsforhold, 
der påvirker slagtekyllingers velfærd, samt de 
samfundsøkonomiske og administrative følger af 
direktivet.

Den nye rapport er egentlig en sammenfatning af en 
ekstern konsulentrapport og en undersøgelse, der blev 
lavet tilbage fra 2016 og offentliggjort i 2017 .  Konsu-
lentrapporten, som Kommissionen har fået udarbejdet, 
handler om EU-reglernes betydning for slagtekyllinger-
nes velfærd samt udviklingen og brugen af velfærdsin-
dikatorer .
Helt tilbage da direktivet om beskyttelse af slagte-
kyllinger blev vedtaget i EU i 2007, var det den første 
lovgivning i EU overhovedet, hvor der blev stillet krav om 
brug af dyrebaserede indikatorer som en metode til at 
sikre dyrevelfærden . Den danske bekendtgørelse, som 
er baseret på EU-bestemmelserne i direktivet, trådte i 
kraft i sommeren 2010 . Herfra kender vi de dyrebase-
ret indikatorer som f .eks . opgørelse af dødelighed og 
overvågning på slagterierne af fjerdragt og trædepudes-
vidninger . Det er indikatorer, der siger noget om dyrene, 
og som myndighederne bruger i deres vurdering af dyre-
velfærden alt afhængig af hvilket belægningsgrad, der 
anvendes, og de krav, der følger med ved at producere 
med en højere belægning .
Den tidligere undersøgelse viste, at EU-reglerne i 
direktivet er blevet fuldt indført i national lovgivning i de 
enkelte EU- lande og har været baggrunden for den nye 
undersøgelse i 2016/2017 . 

Belægningsgrader i EU
De forskellige EU-lande har forskellige maksimum-
grænser for belægningsgrad . På tidspunktet for under-
søgelsen var der således en gruppe lande, der tillod en 
belægningsgrad på op til 33 kg/m2, en anden gruppe, 
der tillod en belægningsgrad på op til 39 kg/m2, og en 
tredje gruppe, der tillod en belægningsgrad på op til 
maksimumniveauet på 42 kg/m2 . Næsten tre fjerdedele 
af slagtekyllingerne i EU holdes ved en belægningsgrad 
på under 39 kg/m2 .   

Lidt over en fjerdedel af EU’s produktion sker ved den 
højeste belægningsgrad, hvor producenterne skal over-
holde visse yderligere krav, der er fastsat i direktivet . 
Over halvdelen (55 %) af de slagtekyllinger, der produ-
ceres ved den højeste belægningsgrad, findes i Frankrig, 
mens 18 % findes i Holland og 9 % i Belgien .

Brug af indikatorer i kontrollen af dyrevelfærden
Det nævnes, at nogle myndigheder, og her nævnes 
Danmark specifikt og som eneste land, længe har 
anvendt et system til overvågning af specifikke dyrevel-
færds indikatorer på slagteriet . Det er mere effektivt at 
identificere et problem ude i produktionen ved overvåg-
ning på slagteriet end ved stikprøvebaserede kontroller 
af bedrifterne . Disse myndigheder mener, at anvendelse 
af en dyrebaseret indikator, der kan måles efter slagt-
ning, og som er tæt korreleret med forhold i stalden som 
klimaforhold, er den mest effektive måde at kontrollere 
og identificere potentielle dyrevelfærdsproblemer .

Dødelighed som indikator
I EU-reglerne er der krav om overvågning af dødelig-
heden . Anvendelse af den kumulative, daglige dødelig-
hedsrate som vurderingsgrundlag for, hvorvidt belæg-
ningsgraden i de efterfølgende flokke skal reduceres, 
opfattes ofte som en straf og ikke hensigtsmæssig i 
forhold til producentens muligheder for sikre sig mod 
dyrevelfærdsproblemer i besætningen . I rapporten næv-
nes det, at for at blive under grænsen for dødelighed og 
undgå at skulle reducere belægningsgraden i kommende 
flokke, kan en producent, der ellers ville frasortere slag-
tekyllinger af hensyn til dyrevelfærden, i stedet finde på 
at sende potentielt uegnede slagtekyllinger til slagtning . 
Derved kommer de ikke til at indgå i dødelighedsraten 
på bedriften . Derfor opfattes dødelighedsraten ikke som 
afhængig af belægningsgraden og heller ikke som en 
direkte indikator for dyrevelfærdsmæssige problemer .   
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Når det gælder kravet om registrering af både daglig 
dødelighed og den kumulative, daglige dødelighed, så er 
meldingen fra både myndigheder og brancher, at det er 
meget byrdefuldt at skulle opfylde kravet om, at data for 
dødeligheden skal ledsage flokkene til slagteriet . I stør-
stedelen af landene er det kun data om den kumulative, 
daglige dødelighedsrate, der ledsager flokken til slagteri-
et . Det fremhæves, at der i nogle lande som Danmark er 
en god praksis med automatisk deling af dødelighedsda-
ta, hvilket gør det lettere at efterforske tilfælde, hvor der 
er sket mange dødsfald, som er et krav i EU-reglerne .

Kontrol af trædepudesvidninger
Vurdering af trædepudesvidninger på slagterier er en 
velkendt, dyrebaseret indikator her i Danmark, som 
myndighederne har overvåget siden 2001 . Vi har en 
lang erfaring med dette og ikke mindst en systematisk 
opfølgning af resultaterne . Rapporten anfører, at 18 
EU-lande faktisk har et krav i deres nationale lovgivning 
om, at trædepudesvidninger skal registreres, og 15 
lande knytter dette krav til målrettet indsats/opfølgning . 
De 11 EU-lande, der ikke har et sådant scoringssystem 
knyttet til målrettet, systematisk indsats/opfølgning, 
udfører ikke desto mindre overvågning af trædepuderne 
efter slagtning . Men der sker ikke systematisk brug af 
disse data ved prioriteringen af kontrolindsatsen .  Dog 
betyder det, at næsten 80 % af fjerkræproduktionen i 
EU er underlagt et sådant scoringssystem ifølge EU-rap-
porten .  

Konklusion om brug af indikatorer 
Konklussionen i rapporten er, at ved brug af indikatorer i 
vurdering af dyrevelfærden ude i flokkene, så er dødelig-
heden en mulig indikator for flokkens velfærd . Hvorimod 
indikatorer, der vurderes i forbindelse med slagtning som 
trædepudesvidninger, og som nu anvendes i de fleste 
EU-lande, er den bedste metode til at vurdere af dyre-
velfærden i  slagtekyllingebedrifter . Det kan være hen-
sigtsmæssigt at overvåge de efterfølgende flokke efter 
slagtning for at vurdere, om de underliggende problemer 
er blevet afhjulpet .

Har EU-regler haft betydning for slagtekyllingers 
velfærd?
Det fremgår af 2017-undersøgelsen, at hverken med-
lemsstaternes eller industriens vurdering af direktivets 
virkning har været særligt omfattende . Produktions-
systemerne er stort set de samme, som før direktivet 
trådte i kraft, med daggamle kyllinger i stalden på et 
gulv dækket med strøelse (f .eks . halm, træflis, tørv eller 
papir) . Dog er staldene og miljøet blevet forbedret, idet 
nogle lande har udfaset ældre stalde, der ikke har kun-
net leve op til klimakravene . Man har også konstateret, 
at manglende overholdelse af klimakravene har medført 

stor forekomst af trædepudesvidninger, og at overvåg-
ningen af denne indikator har medført forbedrede stalde 
og forbedret staldklima .
Så overordnet har EU-reglerne i direktivet givet gode 
rammer til sikring af slagtekyllingers velfærd, og selv 
om der ikke er defineret et system til scoring af træde-
pudesvidninger på EU-plan, har anvendelsen af denne 
indikator givet de mest systematiske forbedringer i dyre-
velfærden .

Omkostninger ved de nye EU-regler
Det er svært at gøre op, hvad de samlede omkostninger 
har været ved at implementere de nye regler . Det frem-
går, at EU-landene og branchen generelt ikke mener, at 
gennemførelsen af direktivet har væsentlige finansielle 
følger . 
Undersøgelsen blandt medlemsstaterne viser, at 
omkostningerne til gennemførelse af direktivet er esti-
meret i seks medlemsstater, og at disse omkostninger 
ikke er sammenlignelige . De registrerede omkostninger 
for gennemførelse af regler, herunder årlige udgifter 
såvel som engangsudgifter, var relateret til producenter-
nes udgifter til opfyldelse af de mere detaljerede krav, 
myndighedernes udgifter til ekstra personale og udstyr 
til måling af miljøparametre samt administrations- og 
produktionsomkostninger i industrien . Storbritannien og 
Holland er de eneste lande, der mener, at der er tale om 
væsentlige omkostninger . 
Storbritannien vurderer, at der ud fra en konsekvensana-
lyse, der blev gennemført inden direktivets ikrafttrædel-
se, er tale om en udgift på ca . 71,1 mio . € til engangs-
udgifter og årlige omkostninger over otte år .
I Holland er der ikke gennemført nogen konsekvens-
analyse, men både myndighederne og industrien mener 
imidlertid, at gennemførelsen af direktivet har medført 
store omkostninger, da belægningsgraden inden direkti-
vets ikrafttrædelse lå på 45-50 kg/m², og at udgifterne 
ved den lavere produktion, der skyldes direktivets krav 
om lavere belægningsgrad,  skulle bæres af branchen . 
Holland vurderer, at de årlige administrations- og pro-
duktionsomkostninger for branchen beløber sig til 2,7 
mio . €, eksklusive det indtægtstab, der skyldes den 
reducerede belægningsgrad . I andre medlemsstater lå 
gennemførelsesomkostningerne  mellem et minimalt 
beløb og op til 6 mio . € årligt for Finland .
Overvågning af indikatorer på slagterierne blev anset for 
at medføre omkostninger til både slagterimedarbejdere 
og embedsdyrlæge . Her vurderede Tjekkiet f .eks ., at 
udgifterne til kontroller på slagterierne lå på ca . 1,3 
mio . € . 
Rapporten konkluderer, at slagtekyllingesektorens kon-
kurrenceevne i de forskellige EU-lande er ikke blevet 
negativt påvirket af at skulle holde dyrene ved lavere 
belægningsgrader .  
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Fakta om slagtekyllingebranchens økonomi og 
opbygning i EU
Den nye rapport, der er kommet fra EU, baserer sig som 
nævnt på tal, der er et par år gamle, om de samfunds-
økonomiske og dyrevelfærdsmæssige følger af gennem-
førelsen af direktivet . Her fremgår det, at produktionen 
af slagtekyllinger i EU er steget med 18,6 % fra 2009 
til 2014, og at antallet af fjerkræ aktuelt var oppe på ca . 
6,5 mia . om året . Produktionen og forbruget er steget 
støt, og kyllingekød ligger som nr . to efter grisekød, som 
er det kød, der forbruges mest af i EU . Produktionen af 
fjerkrækød i EU forventes at stige med 3,8 % og for-
bruget heraf med 3,4 % i perioden 2015-2025 . EU er 
103,9 % selvforsynende med fjerkrækød, eksporterer 
11 % af produktionen og importerer en mængde svaren-
de til 6 % . 
Det importerede fjerkrækød, der primært omfatter finere 
udskæringer fra Brasilien og Thailand, afsættes hoved-
sageligt i Frankrig, Tyskland, Holland og Storbritannien .

Lidt over en kvart million mennesker er ansat i EU’s 
fjerkræssektor, jf . undersøgelsen fra 2017, heraf 62 % 
inden for slagteri/forarbejdning og næsten en femtedel 
(19 %) inden for primærproduktion, hovedsagelig på de 
23 .360 store slagtekyllingebedrifter (Bedrifter med over 
1 000 slagtekyllinger repræsenterer under 1 % af alle 
slagtekyllingebedrifter (Eurostat 2013), men opdrætter 
alligevel 94 % fuglene .). 
I nogle regioner i EU har sektoren et højt integrations-
niveau (fælles ejerskab over avls-, ruge-, stald-, foder-
stof- og forarbejdningsanlæg), og opdrætterne får et 
fastsat beløb for deres arbejde og til dækning af variable 
omkostninger . I andre regioner er der mindre integra-
tion, og opdrætteren er også ejer af slagtekyllingerne . 
Et højt integrationsniveau er udbredt i Østrig, Frankrig, 
Tyskland, Italien og Storbritianen, mens et lidt lavere 
integrationsniveau er mere almindeligt i Belgien, Finland, 
Holland, Polen og Sverige . Det nævnes i rapporten af 
begge modeller er almindelige i Danmark samt Ungarn .

Maple Leaf Foods: Planteprotein vil ikke 
erstatte fjerkrækød
For ikke så lang tid siden var Maple Leaf Foods primært 
kendt som et canadisk selskab, der specialiserede sig i 
produktion af kyllinge-, kalkun- og svinekødsprodukter .
Men det ændrede sig i 2017, da det trådte ind i den 
plantebaserede proteinsektor med købet af Lightlife 
Foods, som blev færdiggjort i marts . Senere samme 
år meddelte Maple Leaf Foods, at det ville erhverve en 
andet plantebaseret proteinvirksomhed, Field Roast Gra-
in Meat Co ., og handelen faldt på plads i januar 2018 .
Mens salget af Lightlife Foods’ produkter har været godt 
siden købet, fortsætter Maple Leaf Foods med at agere 
stærkt indenfor fjerkræ- og svinekødsbrancherne . Adm . 
direktør Michael H . McCain har sagt, at han ikke tror, 
at de fleste forbrugere af fjerkræ- og svinekød vil spise 
mindre af disse produkter, selv når flere kødfrie protein-
kilder kommer på markedet .
"Der er en betydelig forbrugertrend ikke at spise min-
dre kød, men for at øge proteinforbruget på en mere 
afbalanceret måde .  . . . Det handler i virkeligheden om 
forbrugernes valg, ikke den ene fremfor det andet . Det 
er typisk både og, hvor man lige skal finde balancen for 
begge dele" sagde McCain og tilføjede, at der var "enor-
me forbrugerundersøgelser og beviser og indsigter, der 
støttede" hans synspunkter .

Maple Leaf Foods offentliggjorde for nylig deres regn-
skab for 2017, og mens overtagelsen af Field Roast ikke 
blev afsluttet i 2017 og derfor ikke havde indflydelse på 
selskabets indtjening og omsætning, var McCain tilfreds 
med, hvordan overtagelsen af Lightlife Foods havde 
påvirket på Maple Leaf Foods finansielle resultater .
"Lightlife Foods bidrog positivt, da brandet fortsætter 
med at være en væsentlig spiller på det meget dyna-
miske og hurtigt voksende marked for planteproteiner" 
sagde McCain i et konferenceopkald med aktionærer, 
da han offentliggjorde resultaterne for regnskabsåret 
2017 . "Lightlife har overgåede vores forventninger på 
alle punkter ."
Siden købet blev afsluttet, har Lightlife oplevet tocifrede 
omsætningsstigninger, tilføjede McCain .
Fordi Field Roast-transaktionen blev afsluttet i januar, 
kan Maple Leaf Foods endnu ikke sige, hvordan det har 
hjulpet virksomhedens bundlinje, men McCain forventer, 
at det kommer til at fungere godt .
Han siger, at Field Roasts kunder er "voldsomt loyale", 
og at Maple Leaf vil investere yderligere i Field Roast for 
at øge væksten og finde nye kunder .
McCain forventer at se yderligere vækst i det kødfrie 
protein salg i både USA og Canada .

WattAgNet .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Tyson Foods investerer 2,2 mio. $  
i nyt israelsk firma
Tyson Ventures, venture kapital-afdelingen af Tyson 
Foods, investerer 2,2 mio . $ (ca .  14 mio . kr .) i en 
opstartsvirksomhed i Israel, der i et laboratorium vil 
udvikle kød til overkommelige priser .
Future Meat Technologies er en bioteknologivirksomhed 
med hovedkontor i Jerusalem, der søger at producere 
omkostningseffektiv, non-GMO-kød direkte fra dyre-
celler . Processen med at dyrke kød i et laboratorium, 
indebærer ikke opdræt og slagtning af levende dyr . 
Opstartscirksomheden vil udvikle en ny generation af 
produktionsteknologi, der muliggør en omkostningsef-
fektiv produktion af fedt og muskelceller, de vigtigste 
byggesten for kød . Tyson Ventures investerer i denne 
opstart sammen med Neto-koncernen, et af de stør-
ste fødevarekonglomerater i Israel, S2G Ventures, en 
Chicago-baseret venturekapitalfond, BitsXBites, Kinas 
første fødevareteknologi venturekapitalfond og Agrinno-
vation, en israelsk investeringsfond grundlagt af Yissum, 
Technology Transfer Company of The Hebrew University . 
New York-baserede HB Ventures deltog også i runden .
"Det er svært at forestille sig, at laboratoriedyrket kød 
bliver en realitet med en nuværende produktionspris på 
omkring 10 .000 $ (ca . 60 .000 kr .) pr kg" sagde profes-
sor Yaakov Nahmias, firmaets grundlægger og cheffor-
sker . "Vi redesignede fremstillingsprocessen indtil vi fik 
den ned til 800 $ (ca . 4,800 kr .) pr kg i dag, og vi har en 
klar forventning om at nå ned på 5-10 $ (ca . 30-60 kr .) 
pr kg i 2020 ."
"Dette er vores første investering i et israelsk selskab, og 
vi er glade for denne mulighed for at udvide vores ekspo-
nering for innovative, nye måder at producere protein på" 
siger Justin Whitmore, direktør for Corporate Strategy 
og Chief Sustainability Officer hos Tyson Foods . "Vi 
fortsætter med at investere betydeligt i vores traditionelle 
kødvirksomhed, men tror også på at udforske yderligere 
muligheder for vækst, der giver forbrugerne flere valg ."
Future Meat Technologies forventer at bruge midlerne 
til at etablere deres ingeniøraktiviteter og øge deres 
biologiske forskning . Virksomheden rekrutterer for tiden 
ingeniører, kokke og videnskabsmænd .

Euromeat .com / jnl

Brugen af fytase i hvide Peking ænder
En nylig undersøgelse viste, at fytase var effektivt til at 
hydrolysere fytatfosfor til knoglemineralisering og til-
vækst af ænder i start og vokseperioderne .
Fosfor i korn og olieholdige frø er bundet i fytin, den 
samlede betegnelse for blandede salte af magnesium, 
calcium og kalium af fytinsyre . Fytin udgør op til 3 % 
af mange af de olieholdige frø og korn, der anvendes i 
dyrefoder .
Hvis det hydrolyseres, kan fytin i foder være en god 
kilde til fosfor for dyrene . Da fytasen, som produceres i 
tarmen hos ikke-drøvtyggere er utilstrækkelig, er hydro-
lyse af fytat minimal, og derfor er udnyttelsen af fosfor 
i korn og olieholdige måltider begrænset . Meget af den 
fytatbundne fosfor i foderet optages ikke og ender i 
gødningen .
Desuden har fytinsyre et stærkt chelateringspotentiale i 
tarmen og det danner komplekser med Ca og Zn, hvilket 
reducerer deres biotilgængelighed . Mikrobiel fytase til-
sat til foderet øget fytathydrolysen og tilgængeligheden 
af fosfor i foderet til slagtekyllinger og ænder .
Ænder adskiller sig i fordøjelsen af fosfor fra andre fug-
learter, og der findes en mængde produktionsdata for 
ænder, der fodres med et foder med marginalt indhold 
af fosfor suppleret med fytase i en hel 42-dages vækst-
periode . Produktiviteten og fosforudnyttelsen hos hvide 
Peking-ænder, der blev fodret med et foder tilsat fytase, 
blev undersøgt start og vokseperioderne . 576 en dag 
gamle andrikker med en gennemsnitlig kropsvægt på 
55 g blev grupperet efter kropsvægt i otte behandlinger 
med seks bokse (i alt 48 bokse) med 12 ænder i hver .
Startfoderet indeholdt 3,0 og 4,5 g/g kg ikke-fytatfos-
for og voksefoderet 2,0 og 3,5 g/kg ikke-fytatfosfor og 
blev brugt fra henholdsvis fra dag 1 til 15 og fra dag 15 
til 43 . Foderblandingerne blev tilsat fytase med 500, 
1000, 1500 og 15 .000 enheder/kg foder . Ænderne 
havde fri adgang til foder og vand i de 42 dage, som 
undersøgelsen varede . Foderet med et lavt indhold af 
fosfor reducerede ændernes vægtforøgelse og foder-
indtag signifikant sammenlignet med et foder tilsat fyta-
se i både start og vokseperioderne .

Poultry World / jnl
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Brasiliens fjerkrækødbranche straffes:  
Sker det for at få større toldindtægter i EU?

Af Terrence O’Keefe i WattAgNet .com 

Den nylige enstemmige beslutning fra 
EU om at forbyde importen af kyllinge-
kød fra 20 slagterier i Brasilien tilføjer 
endnu slag til den serie, som den bra-

silianske fjerkrækødbranche har modtaget i den senere 
tid . Brasilianske fjerkræproducenter er stærke og har 
arbejdet hårdt for dette . De har arbejdet i årevis, gået 
sammen, udviklet kampagner, åbnet op til verden og har 
vist, hvad de gør, men frem for alt har de produceret fjer-
krækød med kvalitet og høj effektivitet .
Brasilien har også råvarer i overflod, både majs og 
sojabønner og det meget værdsatte vand . På grund af 
landets geografiske beliggenhed har det en barriere, 
Amazonas, som indtil nu sammen med den meget stren-
ge biosikkerhed har holdt landet fri for det ødelæggende 
fugleinfluenza-virus . Eksperter siger, at brasiliansk fjer-
krækødproduktion i alle dens aspekter er en model at 
holde øje med og efterligne .
Så hvis det har været så succesfuldt en model, der skal 
efterlignes, hvad er problemet? Det har eksporteret til 
Europa og i alt 170 lande . Det er også den største eks-

portør af halal-kyllingekød i verden . Et land, der ikke pro-
ducerer med kvalitet og kontrol, opnår ikke alt dette .
På den anden side er Europas dårskab af den måde, 
hvorpå standarder anvendes på saltet kylling og fersk 
kylling uden salt i forhold til det allestedsnærværende 
Salmonella . I betragtning af, at ingen spiser rå kylling, 
og at alle disse kyllingeprodukter går til industriel videre-
forarbejdning, hvor kødet varmebehandles, bør der ikke 
være noget problem .
Det ser ud til, at der er noget andet . En direktør for 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) fortalte 
mig, at hvis EU tvivler på brasiliansk fjerkrækøds kvalitet, 
tvivler brasilianerne også på, hvad der er årsagen hertil, 
især hvis importkvoterne analyseres: 200 .000 tons saltet 
kylling og 20 .000 tons fersk kylling uden salt . Det er 
tydeligt, at europæerne har brug for mere end 20 .000 
tons kyllingekød, og toldsatserne over denne mængde 
kan være store . Jeg understreger: det er en antagelse .
Derfor undrer jeg mig over, om de er til gavn for for-
brugerne? Vær venlig at fortælle mig, at de har forbudt 
import fra de 20 slagterier af hensyn til fødevaresikker-
heden .
Hvad synes du?

Skal White Castle plantebaserede burgere give  
anledning til bekymring?

Af Roy Graber i WattAgNet .com

Da den plantebaserede proteinindustri 
fortsætter med at vokse, så det ud til, at 
det kun var et spørgsmål om tid, før de 
kødfri proteinprodukter ramte forbruger-

ne via fast-food restauranterne (QSR) .
Den ikoniske burgerkæde White Castle har besluttet at 
teste markedet med introduktionen af en slider (lille bur-
ger) fremstillet af Impossible Foods 'plantebaserede bur-
gerprodukt, og det kan bare være starten på en tendens, 

som andre QSR'er kan følge . Tidligere i april begyndte 
White Castle at teste deres kødfri slider på udvalgte 
markeder i New York, New Jersey og Chicago . Dette 
involverede omkring 140 restauranter . Kæden vil ifølge 
en rapport på Quarts hjemmeside udvide det til alle deres 
380 restauranter, hvis den kødfri burger viser sig at være 
populær . David Lee, adm . direktør i Impossible Foods, 
fortalte Fast Company, at selskabet længe har ønsketat 
gøre deres produkter tilgængelige overalt og til en over-
kommelig pris . Han udtalte, at selskabet nu producerer 
så meget, at det kan sælge Impossible Burger til en pris, 
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som de anser for rimelig . White Castle sælger angiveligt 
Impossible Slider til en pris på 1,99 $ (ca . 12,60 kr .) .
Skal folk i kød- og fjerkræbranchen være bekymrede 
over, hvad White Castle gør?
Meget af det vil afhænge af, om lanceringen af produktet 
på udvalgte markeder bliver vellykket nok til at gøre dem 
tilgængelige i hele restaurantkæden . Hvis det går godt, vil 
andre virksomheder forsøge at kopiere den succesformel .
Det er også værd at bemærke, at plantebaserede prote-
iner har støtte fra dyreværnsgrupper, som har en historie 
om at forsøge at overtale restaurantkæder til at følge 
deres dagsordener . Bare se på, hvor mange virksomhe-
der der har forpligtet sig til kun at sælge cage-free æg 
og kyllinger, der er opdrættet i henhold til Global Animal 
Partnership-standarder . Der er en god chance for, at de 
mest hardcore veganere, der har valgt at spise vegansk 
på grund af dyrevelfærd, ikke vil stå i kø til White Castle, 
fordi restaurantkæden stadig sælger oksekød, hvilket er 
imod deres overbevisning . Dette kunne hindre kædens 
succes med den kødfri burger .

Og dem der prøver Impossible Slider kan stadig spise kød 
og fjerkræ . Som Michael H . McCain, adm . direktør for 
Maple Leaf Foods, sagde, da kød- og fjerkrækødfirmaet 
ventede på plantebaserede proteiner, "Der er en betydelig 
forbrugertrend for ikke at spise mindre kød, men for at 
øge proteinforbruget på en mere afbalanceret måde . Det 
handler i virkeligheden om forbrugernes valg . Det er ikke 
enten eller . Det er typisk både og, samt at finde balancen 
for kød- og plantebasered proteiner ."
Og Sally Grimes, formand for Tyson Foods 'Prepared 
Foods division, sagde for ikke så længe siden: "Over 
halvdelen af os forsøger aktivt at øge indtaget af protein, 
og protein er steget til toppen af alle foretrukne sund-
hedsattributter i fødevarer .” Hvis du husker, hvad Grimes 
og McCain sagde, og er en optimist, så vil du ikke ligge 
søvnløs over White Castle's eksperiment .
Man bør holde øje med situationen, og det bør også være 
en påmindelse til dem i fjerkræbranchen om at gøre alt, 
hvad de kan for at fremme deres sunde, sikre, smagfulde 
og alsidige produkter .

Cage-free ægproduktion kræver 3 til 5 gange mere  
arbejdskraft

Af Terrence O'Keefe i WattAgNet .com

Rekruttering, træning og fastholdelse 
af medarbejdere var et af emnerne om 
management i cage-free produktions-
systemer, der blev diskuteret af fire 

ledere for ægproducerende virksomheder på Egg Industry 
Center's Issues Forum i Scottsdale, Arizona, den 18 . 
april 2018 . Deltagende i panelet var Dan Krouse, daglig 
leder, Midwest Poultry Services; Darrin Eckard, kompleks 
manager, Iowa Cage Free; Brett Pickar, Regional Ope-
rations Manager, Daybreak Foods; og Mike Gemperle, 
vicepræsident, Gemperle Family Farms .
Uddannelse, både af hønerne og af medarbejdere, er en 
af nøglerne til succesfuld cage-free ægproduktion . Pickar 
sagde, at det var vigtigt at vænne medarbejderne for de 
cage-free systemer tidligt i processen . Hvis det er muligt, 
skal man sende dem til en anden farm for at træne, før de 

bliver sat til at passe en flok i enten et nyt eller ombygget 
hus . Pickar sagde, at hvis man omlægger en eksisterende 
farm fra bur til cage-free, er det vigtigt at sikre, at alt per-
sonale forstår hvordan man omlægger til cage-free . På 
grund af nogle af aktivisternes negative kommentarer om 
burene i pressen, skal vi forsikre alle, der arbejder på far-
men, om, at de ikke udførte deres arbejde dårligt, mens 
de passede burhønerne .
Paneldeltagerne blev spurgt, hvor meget mere arbej-
de der er nødvendigt for at håndtere cage-free høner . 
Panelet var enige om, at der var tre til fem gange mere 
arbejde, afhængigt af typen af der cage-free system, der 
anvendes . Systemer med låger, der bruges til at holde 
hønerne inde i systemet tidligt på dagen, kan reducere 
arbejdskraftbehovet, da de også reducerer antallet af 
gulvæg . Paneldeltagere var også enige om, at det er 
afgørende, at hønnikerne bliver opdrættet i et system, der 
træner dem i det system, som de overflyttes til i æglæg-
gerstalden .
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Nu er det tid til at sige nej til langsommere voksende kyllinger

Af Austin Alonzo i WattAgNet .com

Forbrugerpræferencer sætter i stigende 
grad eller i det mindste influerer dagsor-
denen for alt fra indhusningssystemer, 
fodring, transport og forarbejdning . Iro-
nisk nok ved den gennemsnitlige forbru-
ger ikke meget om, hvordan kyllingekød 

produceres, inden det ender i supermarkedernes køle-
diske . Så hvad skaber forbrugerens opfattelse af kylling, 
og hvad påvirker i sidste ende deres beslutning? En nylig 
undersøgelse foretaget af Dr . Jayson Lusk, forsker og 
leder af Department of Agricultural Economics ved Purdue 
University, undersøgte forbrugernes holdning, og hvad 
der påvirker deres beslutningsproces . Undersøgelsen, 
som blev offentliggjort i januar 2018, undersøgte, hvilke 
brand, som Perdue og Tyson, og hvilke anprisninger, som 
"non-GMO", "antibiotikafri", "hormonfri", ”økologisk" og 
"langsommeret voksende kylling", betyder for forbrugerne 
ved at simulere shopping ved hjælp af kyllingepakker med 
forskellige etiketter og priser .

Resultaterne
Forbrugerne siger smag, fødevaresikkerhed og pris er de 
vigtigste faktorer, der tages i betragtning ved køb af kyl-
ling . Forbrugerne kender kun lidt til slagtekyllinger - rap-
porten siger kun 3 % af respondenterne svarede korrekt, 
at slagtekyllinger ikke er opdrættet i bure - og havde fejl-
agtige overbevisninger om, hvordan kyllingerne er opdræt-
tet - 90 procent af respondenterne sagde, at mere end 20 
% af kyllingerne er opdrættet med hormoner .
Vedrørende anprisningerne viste undersøgelsen, at ”non-
GMO” og ”økologisk” var de vigtigste for forbrugerne . Men 
når et brand var til stede på pakken, blev disse anprisnin-
ger forholdsvis mindre vigtige .

Fokus på langsom vækst
Undersøgelsen gav nogle overbevisende svar omkring 
langsommere voksende kyllinger . Undersøgelsen testede 
forbrugernes holdninger til langsommere kylling ved at 
observere og sammenligne forbrugernes købsbeslutnin-
ger, efter at de fik positiv information, negativ information 
og ingen yderligere oplysninger om langsommere voksen-

de kyllinger . Generelt har forbrugerne, der ikke fik yderli-
gere oplysninger "opfatter anprisningen om ”langsommere 
voksende kylling” som et signal om lavere fødevaresikker-
hed, sundhed og smag ." Desuden viste undersøgelsen, 
at viljen til at betale for langsommere voksende kyllinger 
er stærkt afhængig af de angivne oplysninger, "hvilket 
tyder på, at forbrugerne ikke har en høj grad af viden eller 
velformede præferencer for anprisningen ." Men indkøbs-
simuleringen viste, at kyllinger med en anprisning som 
”langsommere voksende kylling” kunne få en betydelig 
markedsandel, selv ved en merpris på 0,50-1,00 $ pr lbs 
(ca . 7-14 kr . pr kg) i forhold til konventionel kylling .

Konsekvenser for slagtekyllingebranchen
Undersøgelsen viste, at fremtiden for markedet for lang-
sommere voksende kyllinger er usikker, og forbrugernes 
viden om produktet er lav . Villigheden til at betale en 
merpris for den såvel som betydningen af anprisningen 
er generelt lavere end for andre anprisninger . Det er 
utvetydigt gode nyheder for branchen . Med det for øje er 
tiden nu kommet til at informere forbrugerne om konse-
kvenserne af at skifte til langsommere voksende kyllinger . 
Kyllingebranchen kæmper allerede, som den burde, imod 
og påpeger de forfærdelige økonomiske og økologiske 
konsekvenser af en omfattende omlægning til langsom-
mere voksende afstamninger . Det er nødvendigt, fordi 
forbrugeren i øjeblikket generelt er stærkt modtagelige for 
enten positive eller negative oplysninger om produktet .
Dyreaktivistgrupper og dyreværnsorganisationer, der 
forfølger deres dagsorden, vil fortsat problematiser de 
konventionelles kyllingers hurtige tilvækst og ubarmhjertigt 
fremhæve langsommere voksende kyllingens formodede 
fordele i forhold til de konventionelle kyllinger . Virksom-
heder vil fortsætte med at underskrive aktivistdrevne vel-
færdsforpligtelser og markedsføre disse velfærdskrav som 
en merværdi over konkurrentens produkter .
Bolden ligger nu på branchens banehalvdel på grund af 
bedre priser og den manglende viden, som forbrugerne 
har om langsommere voksende kyllinger . Men aktivisterne 
er kloge, og de vil imødegå branchens tiltag, hvis de kan . 
Branchen skal forklare og dokumentere fordelene ved de 
konventionelle kyllinger NU, eller risikere at tabe kampen .
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Perdue investerer 42 mio. $ i udvidelse af 
forarbejdningsanlæg
Perdue Farms investerer 42 mio . $ (ca . 261,5 mio . kr .) 
på at udvide deres forarbejdningsanlæg i Perry, Geor-
gia, og det vil skabe 125 nye jobs i Houston County .
Virksomheden producerer en række frosne, stegte og 
kogte kyllingeprodukter til forbrugere og restauranter 
på anlægget i Perry .
"Perdue Farms' bidrag til vores fjerkræindustri spæn-
der over et årti og fortsætter med at drive væksten i 
landbrugsbranchen i midten af Georgia" sagde Nathan 
Deal, guvernør i Georgia, og fortsatte: ”Som et værd-
sat medlem af vores erhvervsliv forstår Perdue Farms 
fordelene ved at udnytte Georgias logistiske infra-
strukturer og netværk af ressourcer ved udvidelse af 
anlægget . Denne nye investering i Houston County vil 
ikke kun skabe endnu flere kvalitetsjob for samfundet, 
men vil også bekræfte Georgias omdømme som føre-
nde inden for agroindustrien ."
Perdue Farms vil installere en tredje stegelinje som 
vil være på 2800 m2 på området, som virksomheden 
erhvervede i 2004 .
"Denne udvidelse hjælper os med at imødekomme den 
stigende efterspørgsel efter produkter, hvor der ikke 
er anvendt antibiotika i produktionen, og økologiske 
produkter, og så kan vi opretholde vores høje kunde-
service og sikre pålideligheden, som vores kunder i 
Georgia og på tværs af landet forventer fra Perdue" 
sagde Randy Day, adm . direktør for Perdue Farms . "Vi 
er stolte af at være en løbende del af den økonomiske 
vækst, der sker her i midten af Georgia . Jeg vil gerne 
takke guvernør Deal og hans kontor, kommissær Gary 
Black og Department of Agriculture og Development 
County of Houston County for deres støtte og leder-
skab ."
Siden 2004 har Perdue Farms skabt mere end 900 
arbejdspladser, moderniseret og udvidet deres for-
arbejdningsanlæg, åbnet et distributionscenter og 
udvidet med et koge- og stegeanlæg samt et rugeri, 
en foderfabrik og et produktionskontor i Forsyth, som 
yder støtte til mere end 140 farmere, der opdrætter 
kyllinger til Perdue Farms .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Fjerkræforbruget forventes at stige i Kina
Kinas produktion af slagtekyllinger forventes at stige 
med 700 .000 mio . tons til 11,7 mio . tons i år som følge 
af, at forbrugerne igen efterspørgser fjerkrækød ifølge 
den seneste rapport fra USDA's Foreign Agricultural 
Service (FAS) .
Analytikere hos USDA forventer, at Kinas produktion sti-
ger på baggrund af den stigende efterspørgsel på fjer-
krækød hos den kinesiske befolkning . Efterspørgslen på 
fjerkrækød og produkter faldt, efter at Kina registrerede 
sit værste udbrud af H7N9 fugleinfluenza (AI) i efteråret 
2016, og det fortsatte indtil sommeren 2017 .
I juli 2017 begyndte Kinas landbrugsministerium en 
intensiv H7-vaccinationskampagne . I influenzasæsonen 
(oktober 2017 til nu) registrerede Kina kun tre humane 
tilfælde af fugleinfluenza . Det kinesiske ministerium 
vurderer, at over 80 % af alle kinesiske kommercielle 
fjerkræflokke er blevet vaccineret mod H7N9 .
USDA’s rapport siger, at forbruget forventes at stige 
med 1 % i 2018 til 11,56 mio . tons . Analytikere for-
klarer, at væksten er baseret på en voksende kinesisk 
befolkning, der genvinder tilliden til sikkerheden hos 
fjerkræ . 
Samlet set er Kinas slagtekyllingeforbrug stadig meget 
lavt, med et forbrug på ca . 8 kg pr . indbygger, hvilket er 
meget lavere end i Taiwan, hvor forbruget ligger på 28 
kg pr . indbygger .
Sidste år tegnede Brasilien sig for den største andel af 
fjerkræeksporten til Kina, nemlig 85 %, efterfulgt af 
Argentina med 12 %, Chile med 3 % og Polen med 3% .
Brasilien er imidlertid plaget af en langvarig skandale, 
der har påvirket deres evne til at eksportere kød og fjer-
krækød . Den 6 . marts 2018 blev Brasiliens største fjer-
kræeksportør BRF fanget i en svindlesag af den brasi-
lianske regering . Som følge heraf har BRF suspenderet 
produktionen på tre af sine store eksportvirksomheder 
af fjerkrækød .
Analytikere hos USDA vurderer, at Kinas import af fjer-
krækød fra Brasilien vil falde i år, og siden landet teg-
nede sig for en så stor markedsandel i 2017, siger eks-
perter, at andre store handelspartnere har begrænset 
produktionskapacitet til at udfylde resten af markedet .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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FORBRUGET AF ÆG I TYSKLAND FALDT KUN LIDT 

Af Margit M . Beck, Markedsinformation  

Æg & Fjerkræ, Bonn

I 2017 var det tyske ægmarked var 
under indflydelse af begivenhe-
derne omkring fipronil, men turbu-

lensen i engroshandelen tog forbrugerne sig ikke 
meget af.

På markedet for æg blev forbrugertilliden kun forstyrret 
kortvarigt i 2017 efter fundene af fipronil, og efterspørg-
sel vendte hurtigt tilbage til det normale . En opgørelse fra 
MEG (Marktinfo Eier & Geflügel) og BLE (Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung) over forbruget i 2017 
viser, at forbruget lå på 230 æg pr indbygger . Det var 
kun ét æg mindre end 2016 . Tidligere beregninger havde 
forventet en stærkere tilbagegang . Imidlertid blev ned-
gangen i importen af   æg delvis opvejet af en øget import 
af ægprodukter, så der var flere varer til rådighed end 
forventet .
Eksporten af konsumæg faldt i anden halvdel af 2017, 
men for hele året lå eksporten 4,8 % over eksporten i 
2016 . Eksporten af   ægprodukter steg også med 4,4 % .
Tyskland havde i 2017 45,7 mio . æglæggende høner 
(uden forældredyr), hvilket var omkring 300 .000 høner 
mere end i 2016 . Hønerne lagde også i gennemsnitligt 
næsten et æg mere end i 2016 . Derfor nåede den tyske 
ægproduktion op på 13,3 mia . æg i 2017, hvilket var 1,0 
% mere end i 2016 .
Gennem lidt større lokal produktion og forskydninger i 
udenrigshandel lå forbruget i 2017 (trods fipronil sagen) 
på 19,0 mia . æg, hvilket var 0,1 % mere end 2016 . 
Årsagen er, at selv om forbruget per indbygger faldt lidt, 
så var de en befolkningstilvækst i Tyskland . Nedgangen 
i forbruget skyldes ikke et fald i forbrugernes interesse, 
men manglende udbud af æg på grund af fipronil sagen 
førte til en reduktion i forbruget på ægproduktfabrikkerne 
og til en reduktion af lagrene . 

Selvforsyningen er steget
Den øgede tyske produktion medførte også en høje-
re selvforsyning af æg . Ikke desto mindre er Tyskland 
fortsat afhængig af import . Selvforsyningsgraden steg i 
2017 med 0,6 procentpoint til 69,4 % . Det er det højeste 
niveau siden 2013 . Trods produktionsnedgangen i Hol-
land på grund af fipronil sagen, var Holland det vigtigste 
oprindelsesland . Ifølge Destatis kom omkring 70 % af de 
importerede æg i 2017 derfra og 18 % fra Polen, resten 
kom næsten udelukkende fra andre EU-lande .

Figur 1: Produktion, import og selvforsyningsgrad af æg i Tysk-

land fra 2012 til 2017 .

Tabel 1: Den tyske forsyningsbalance for æg .

Metodisk note om data om udenrigshandel
Ældre data om udenrigshandel med ægprodukter, og 
som følge heraf også forskellige forbrugstal fra tidligere 
publikationer, er behæftet med en vis usikkerhed . For 
2016 er tallene for udenrigshandelen først nu endelige . 
Derudover er faktorerne for omregning af ægprodukters 
vægt til skalægsækvivalenter indenfor de seneste år 
blevet revideret . Alle udenlandsk handelstal for 2017 er 
stadig foreløbige og vil blive revideret i udarbejdelsen af 
forsyningsbalancen i 2018 .

Detailsalget er stabilt
De tyske husstande købte i 2017 i alt 8,34 mia . skalæg, 
hvilket var 0,3 % mindre end i 2016 . Afvigelserne fra det 
foregående år i 1 . og 2 . kvartal 2017 skyldtes, at påsken 
faldt anderledes . Faldet på 2,2 % i tredje kvartal skyld-
tes nok ikke mindst den midlertidige fjernelse af æg fra 
hylderne i Aldi på grund af fipronil sagen . Dataene viser, 
at der ikke var nogen betydelig forbrugerusikkerhed . I 
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fjerde kvartal blev der købt 2,17 mia . æg eller 0,3 % fle-
re end i samme periode i 2016 .

Figur 2: De tyske husholdningernes indkøb af æg opgjort efter 

produktionsmetode .

Største vækst i salget af økologiske æg
Skrabeæg var den vigtigste produktionsform for føde-
vareforretninger (LEH) . Salget af skrabeæg faldt dog 
til 1,092 mia . æg, hvilket var 0,3 % lavere i forhold til 
fjerde kvartal 2016 . 
Salget af frilandsæg faldt med 2,0 % til 495,6 mio . æg . 
Buræg bliver i stigende grad ubetydelige, og sammen-
lignet med samme periode faldt salget med 22,8 % til 
18,5 mio . æg i fjerde kvartal . 
I fjerde kvartal af 2017 steg salget af økologiske æg 
med 3 .6 til 234,1 millioner æg .
I de foregående tre kvartaler i 2017 købte husholdnin-
gerne endnu flere økologiske æg end i 2016, i gennem-
snit 10,4 % . Således lå andelen af   økologiske æg i de 
første tre kvartaler af 2017 klart over det foregående års 
resultater, og tredje kvartal nåede salget af økologiske 
æg rekordniveau på 14,1 % . Da salget af økologiske 
æg i fjerde kvartal ikke havde samme stigning som i 
de første 3 kvartaler, udgjorde salget af økologiske æg 
’kun’12,7 %, men det var stadig 0,5 procentpoint mere 
end i sidste kvartal af 2016 .
Fokus i tysk fødevarebutikker er på tyske varer . Ifølge 
oplysninger fra GfK var ca . 80,5 % af alle æg, som hus-
holdningerne i Tyskland har købt i fjerde kvartal af 2017, 
mærket med DE, mens hollandske æg havde 18,4% af 
salget . Den resterende import er af ”anden oprindelse” 
og spiller med 1,1 % en underordnet rolle . Kun i det 
økologiske segment var de øvrige oprindelseslande 
med 6,8 % større . Dette er i overensstemmelse med 
brancheoplysninger om æg fra Danmark og Italien . For 
økologiske æg er de hollandske æg med 4,8 % underre-
præsenteret .
Siden august 2017 har fipronil sagen fået den holland-
ske import til at falde . Ifølge Destatis faldt leverancer 
fra Holland efter foreløbige data fra august til november 
2017 med 25 % under sidste års niveau . Landet er den 

vigtigste leverandør til Tyskland . Omkring syv ud af ti 
importerede æg kom derfra i 2016 .
Den tyske andel af æg i fødevarebutikkerne steg såle-
des til 83,3 % i tredje kvartal . I samme kvartal sidste 
år var den kun 81,1 % . Selvfølgelig kunne de tyske 
producenter ikke i længden profitere af denne udvikling, 
og i fjerde kvartal af 2017 faldt den tyske andel igen til 
81,4% .

Supermarkederne sælger tyske æg
Betydningen af   tysk oprindelse har forskellig betydning 
for de enkelte fødevarebutikker . Alle supermarkeder 
og gruppen af   discountkæder uden Aldi og Lidl sælger 
hovedsageligt tyske æg . I anden halvdel af 2017 lå 
andelen af tyske æg på henholdsvis 94,2 % og 94,5 % . 
I supermarkederne steg andelen med 3,9 procentpoint i 
forhold til første halvdel af 2017 . I hypermarkederne steg 
andelen af   tyske æg med 2,9 procentpoint til 79,5% . 
Aldi og Lidl satser mindre på tysk oprindelse . På trods 
af midlertidig mangel på hollandske æg var andelen af   
tyske æg i den anden halvdel af 2017 kun 57,9 %, hvil-
ket kun var 0,4 procentpoint mere end i første halvår .

Figur 3: Andelen af tyske æg, som husstandene køber .

Men de to store discountkæder tabte også markedsan-
dele i begyndelsen af   fipronil-krisen . ›››  

Figur 4: Andelen af æg, hvorpå der er printet DE, i de forskelli-

ge butikstyper .
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Med 29,2 % af salget af æg i anden halvdel af 2017 er 
Aldi og Lidl stadig den største afsætningskanal, selvom 
deres andel af salget faldt med 1,6 procentpoint i andet 
halvår . Supermarkedernes andel steg med 1,5 procent-
point i forhold til samme periode året før . Producentsal-
get steg også med 0,8 procentpoint til 10,6 % i forhold 
til året før .
Hvis man opdeler salget efter produktionsmetode, så 
kan man se Aldi’s og Lidl’s store betydning på markedet 
for æg .  Kun på frilandsæg havde supermarkederne 
i 2017 en sammenlignelig markedsandel . Aldi og Lidl 
solgte i 2017 omkring en tredjedel af alle de økologiske 
æg, i forhold til 2016 er det dog et fald på 3,5 % . 
På markedet for økologiske æg marked kunne de andre 
discountforretninger (+ 1,7 procentpoint) og producenter 
(+ 0,8 procentpoint) dog øge deres markedsandel . jnl

Figur 5: Husholdningernes indkøb af æg, opgjort efter butiks-

typer og produktionsmetode .

EU's forbud mod import af brasiliansk kyl-
lingekød er på vej til WTO
EU vil blokere eksporten fra fem andre BRF’s fjerkræs-
lagterier og tilbagekalde godkendelserne fra andre 
producenter i landet, mens Brasilien truer med at klage 
til WTO . Brasiliens landbrugsminister, Blairo Maggi, 
overvejer at indgive en klage til WTO, fordi EU vil udvide 
blokaden for brasiliansk kyllingekød til ni BRF-slagterier 
og tilbagekalde godkendelserne fra andre fjerkræprodu-
center i landet .
"Dette er et spørgsmål om en handelskrig, vi har set 
fra USA med "Amerika først", men der er også "Europa 
først" . Dette er på vej til at blive en vanskelig sag for alle 
involverede" sagde Maggi ifølge Reuters .
Maggi sagde, at han forventer en endelig liste fra Bru-
xelles over slagterier, der er omfattet af forbuddet, men 
efter hans mening maskerer EU nogle kommercielle 
motiver under dække af hygiejneproblemer, der ikke 
har nogen teknisk begrundelse . "Vi lider under en kom-
merciel embargo, det er ikke et spørgsmål om hygiejne" 
erklærede Maggi . 
Alligevel er pbningen af en sag ved WTO en foranstalt-
ning, der skal godkendes af udenrigsministeriet .
For en måned siden indførte Brasilien selv et forbud mod 
eksport af kyllinger til EU for 10 af 35 slagterier ejet af 
BRF . Rygter siger nu, at EU sigter mod at blokere eks-
porten fra 15 BRF-slagterier, og andre producenter kan 
også blive ramt .
Data fremlagt af minister Blairo Maggi viser, at Brasilien 

solgte for 317 mio . $ (ca . 1 .97 mia . kr .) fersk saltet kyl-
ling til EU sidste år og for 118 mio . $ (ca . 635 mio . kr .) 
af usaltet fersk kylling .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

2018 giver nye udfordringer for den  
thailandske fjerkræindustri
Den indenlandske efterspørgsel er stadig lav, og produ-
centerne bør bremse væksten, anbefaler Rabobank .
2018 vil være et udfordrende år for den thailandske fjer-
kræbranche, da den indenlandske efterspørgsel forbliver 
lav, siger Rabobanks analytikere .
En betydelig ekspansion har ført til overproduktion i de 
sidste par måneder, og som følge heraf faldt slagtekyl-
lingepriserne med 12 % i 1 . kvartal 2018 i forhold til 3 . 
kvartal 2017, nævnte rapporten .
Rabobank anbefaler, at den lokale branche bliver "disci-
plineret med sin vækst i år" for gradvis at komme til en 
passende markedsbalance . I mellemtiden ses en chance 
for at udvide landets markedsandel på eksportmarkeder-
ne, da Brasiliens er trukket infjerkræbranche er blevet 
trukket ind i endnu en udløber af kødskandalen .
Ruslandske og thailandske producenter, der nu står med 
en overproduktion efter udvidelser, vil forsøge at kapre 
nogle af Brasiliens tabte markedsandele, mener Nan-
Dirk Mulder, senioranalytiker hos Rabobank .

Euromeat .com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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ABPA stiller spørgsmål ved EU’s motiver 
for at forbyde import af fjerkrækød fra 
visse brasilianske slagterie
Den enstemmige beslutning fra EU om at forbyde kyl-
lingeimport fra 20 fjerkræslagterier i Brasilien har haft 
stor betydning på fjerkræbranchen i landet . Det siges, at 
mellem 30 og 35 % af den brasilianske eksport vil blive 
påvirket . BRF er mest berørt, fordi 12 af de 20 slagterier 
tilhører det selskab .
EU hævder, at manglerne i det brasilianske officielle 
kontrolsystem er blevet opdaget, men Rui Vargas, vice-
præsident og teknisk direktør i Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA) siger, at de har "vanskeligheder 
med at forstå det, fordi vi har altid arbejdet og eksporte-
ret til EU . "
Problemet ligger i, at EU opstiller et meget strenge krite-
rier for produktet kaldet saltet kyllingebryst og andrefor rå 
kyllingebryst, når begge har samme risiko, "selvom begge 
produkter videreforarbejdes", sagde Vargas . Brasilien 
eksporterer kylling med 0,2 % salt for at sikre en bedre 
holdbarhed af produktet, da det kan tage mellem 25 og 
30 dage at nå Europa .
ABPA’s vicepræsident mener, at "der må være en anden 
årsag, der bestemmer deres behov for at skabe en van-
skelig situation for eksporten af saltet kyllingebryst” . 
Hvorfor ikke fersk kyllingebryst?
Alt tyder på, at der kan være et økonomisk eller politisk 
aspekt bag denne beslutning, "som har skabt diskussion 
om mistanker med Salmonella-forurening, som i virkelig-
heden ikke indebærer nogen sundhedsrisici ." Det er værd 
at understrege, at disse råprodukter, som siges at være 
forurenet", nødvendigvis skal varmebehandles, inden de 
spises ."
Tidligere forhandlede Brasilien en kvote saltede produk-
ter uden told . "Vi har en kvote på 200 .000 tons saltet 
kylling og 20 .000 tons fersk kylling ." Ud over disse 
mængder vil der blive pålagt told .
Hvis der opstår en situation, hvor saltet kyllingebryst er 
forurenet med salmonella - selvom det ikke medfører 
nogen risiko for folkesundheden - så kan Brasilien eks-
portere fersk kyllingebryst, men de 200 .000 tons kan 
ikke lægges ind i 20 .000 tons kvoten, så der skal betales 
told, og det giver EU en god indtjening .
"Dette er kun noget, vi går ud fra" sagde Vargas . "Hvis 

europæere er skeptiske over kvaliteten af vores produk-
ter, er vi også skeptiske over, hvad den virkelige årsag er ."
"Der er ikke noget problem med de slagterier, der gøres 
ansvarlige" sagde Vargas, der også siger, at i de kom-
mende dage vil en liste over de slagterier, der får forbud 
mod at eksportere på grund af tekniske problemer, blive 
offentliggjort . "Virkeligheden er, at ingen af disse slagte-
rier har nogen form for indikation, rapport eller analyse, 
der kompromitterer deres produktion i dag ." Det er krite-
riet, som EU anvender, som ABPA ikke er enig i, fordi det 
teknisk set ikke er nogen risiko .
ABPA’s vicepræsident finder ikke nogen grund til at 
begrunde forbuddet mod disse slagterier, baseret på Sal-
monella-kontrol, fordi denne kontrol er helt veletableret . 
"Partier bestemt til eksport er i overensstemmelse med 
europæisk lovgivning, inden for rammerne af Salmonel-
la-forureninger, der forventes af EU, med en prævalens 
på 14 % ." Det er et råprodukt, der ikke vil blive konsu-
meret råt . "Jeg synes, det er en urimelig overreaktion fra 
EU’s side ."
I den seneste tid har Brasilien og landets fjerkræbranche 
været i søgelyset . Tilfældigt eller ej, sandheden er, at den 
tvivlsomme "skrøbelighed", som Brasilien kunne have 
på grund af landets politiske problemer, ikke burde have 
noget at gøre med fjerkræ . Er det det eneste land med 
politiske problemer?
Vargas mener, at en sådan situation ikke retfærdiggør 
foranstaltninger mod Brasilien . Selv om dette ikke kan 
sikres, bør der ikke være mangel på tillid til eller mang-
lende tro på, at et land med politiske problemer ikke kan 
producere et passende produkt, at virksomheder ikke har 
kapacitet til at producere og eksportere produkter, der 
overholder standarderne . "Den ene ting har ikke noget 
med den anden at gøre ."
Det er værd at nævne, at de virksomheder, der mistæn-
kes, ikke er alle fjerkrævirksomhederne . "Vi har stadig 
mange - mere end 30 virksomheder - der fortsætter med 
at eksportere det samme produkt under passende betin-
gelser, i overensstemmelse med europæiske standarder, 
uden problemer overhovedet" tilføjer ABPA-direktøren .
De påståede mistanker om forurenede produkter skete i 
2016 og 2017 . I dag producerer alle i overensstemmelse 
med europæisk lovgivning .

WattAgNet .com / jnl
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