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Komplette systemer til konsumægsproduktion

Comfort 2 etagesystem

Etagesystemet giver de bedste produktionsresultater,
gennem stimulering af hønernes naturlige adfærd.
Etagerne sikrer maksimal pladsudnyttelse, og et 
godt overblik i stalden. Rederne giver optimal miljø, 
for hønerne ved æglægning. Hvilket resulterer i en 
signifi kant reduktion, af system- og gulv-æg.
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En tysk farm med frilandshøner blev den 
første kommercielle æglæggerbesætning 
til at bryde grænsen på 500 æg på 100 
uger
Farmen, der har en flok på 40.000 Dekalb White 
æglæggere, ligger i Vrees, Tyskland, og den ejes af 
familien Buter.
produktionsresultaterne var usædvanlige. Flokken blev 
101,3 uger gammel, og produktionen pr. indsat høne var 
på 517,4 æg, og foderindtaget lå på 118 g pr dag.
Dødeligheden var 8 %, hvoraf lidt under en tredjedel 
skyldtes rovdyr, herunder ræve og rovfugle i hønsegår-
den.
Den gennemsnitlige ægvægt ifølge statistikker fra 
Hendrix Genetics var 61,8 g, og flokken producerede 
over 97 % i 36 uger og over 90 % i 58 uger.

Dekalb White flokken var den første flok i et nybygget 
hus med en ny hønsegård, og det faktum, at farmen har 
frilandshøner, gør resultaterne endnu mere ekstraordi-
nære på grund af det udfordrende miljø.
For at markere deres resultat organiserede Hendrix en 
reception for familien sammen med hønnikeleverandø-
ren Ab Ovo, foderleverandøren For Farmers og dyrlæ-
gerne Windhaus og Hemne.
Milepælen opfylder det potentiale, der blev fremhævet 
for to år siden i videnskabelig forskning af Bain, Nys og 
Dunn, som konkluderede, at æglæggerne ville kunne 
producere 500 æg i en æglægningscyklus på 100 uger.
De sagde, at en sådan flok ville bringe fordele ved en 
mere effektiv udnyttelse af faldende ressourcer, herun-
der vand og råmaterialer til foder.

Poultry World / jnl



12  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2018

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2018

Brasilien næsten uden kyllinger på grund 
af chaufførstrejke
Brazilian Association of the Meat Exporting Industry 
(ABIEC) og Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA), som repræsenterer mere end 170 virksomhe-
der og kooperativer i produktions- og eksportkæden af 
animalsk protein i Brasilien, rapporterede den 24. maj, at 
chaufførstrejken direkte påvirker kødproduktionssekto-
ren i hele landet. Antonio Jorge Camardelli, formand for 
ABIEC, og Ricardo Santin, direktør i ABPA, sagde, at der 
indtil den 23. maj var der næsten 130 medlemsvirksom-
heder indenfor okse-, svine- og fjerkrækød, der har stop-
pet produktionen. Desuden forventer de, at mere end 90 
% af den animalske proteinproduktion vil være stoppet 
den 25. maj, hvis situationen ikke normaliseres. Dermed 
vil der i Brasilien være mere end 208 anlæg af forskellige 
størrelser, der vil stoppe produktionen.
Blokeringer på vejene forhindrer også levering af input, 
der er nødvendige til produktion, og det gør det umuligt 
at opretholde forsyningen af fødevarer. Således er ca. 
25.000 tons kyllinge- og svinekød til en værdi af 60 mio. 
$ (ca. 382 mio. kr.) ikke blevet eksporteret.
For oksekød er det ca. 1.200 containere dagligt, der ikke 
er blevet eksporteret.
Derudover har 85.000 ansatte i virksomheder og 
kooperativer af forskellige størrelser stoppet arbejdet på 
forskellige fabrikker. På samme måde har de forskellige 
leverandører af input også været påvirket.
Mindre fabrikker og små byer eller storbyområder - som 
får leveret varer hver anden dag - er allerede ved at løbe 
tør for varer. Det forventes, at det i de kommende dage 
(slutningen af maj) vil påvirke de store bycentre.
Ud over at have en reel risiko for mangel ved strejken, 
må man ikke glemme, at den animalske proteinbranche 
beskæftiger mere end 7 mio. mennesker og repræsen-
terer en produktion på mere end 25 mio. tons mad om 
året. ABPA advarer om, at i modsætning til det løfte, som 
chaufførerne fremsatte den 23. maj, er der endnu ikke 
frigivet levende dyretransporter ved flere steder, hvor 
transporten er stoppet af strejkende på vejene.
”Vi har modtaget rapporter fra producenter med lastbiler, 
der transporterer dyr, som er stoppet i blokader over hele 
landet. Der er endda tilfælde af dyr med mere end 50 
timer uden foder.”

Transporten af fodervogne til farmene spredt over hele 
produktionsområdet er blokeret flere steder. "Situationen 
på farmene er meget alvorlig på grund af manglende 
input og den overhængende risiko for mangel på foder."
Skader på produktionssystemet er alvorlige og vil kræve 
uger, indtil den normale rytme genoprettes på nogle 
fabrikker. ABIEC og ABPA gentager, at chaufførerne har 
ret til at strejke, men de pointerer også vigtigheden af 
at opretholde transporten af fødevarer til befolkningen. 
Konsekvenserne har allerede været alvorlige, og den ani-
malske proteinsektor understreger nødvendigheden af, at 
regeringen træffer passende foranstaltninger, således at 
situationen løses hurtigst muligt.
ABPA opfordrer lastbilchaufførerne til at holde løftet om 
at frigive levende dyr og fodertransporter i alle blokader, 
ligesom en minimal mængde råvarer til fabrikkerne til 
genoptagelse af produktionen. Protesterne er retfærdi-
ge, men sund fornuft er nødvendig og for at undgå, at 
denne situation fortsætter, så det går ud over dyrene. De 
brasilianske lastbilchauffører protesterer mod stigningen 
i brændstofpriserne, der er steget med næsten 50 % på 
de brasilianske raffinaderier på mindre end et år.

WattAgNet.com / jnl

Strejken i Brasilien har medført, at næsten 
70 mio. fjerkræ er blevet slået ned
Den 29. maj, 8 dage efter, at den brasilianske lastbil-
chaufførers strejke begyndte, er 120.000 tons kyllinge- 
og svinekød ikke blevet eksporteret, et tal, der fortsætter 
med at stige eftersom protesterne fortsætter.
Ifølge en rapport fra Associated Press (AP) har Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) - som 
samler de store producenter og eksportører af svine- og 
kyllingekød - leveret en foruroligende melding om de 
første otte dage af protesterne: 120.000 tons af disse 
fødevarer har ikke kunnet eksporteres.
Derudover er ”næsten 70 mio. fugle døde som et direkte 
resultat af strejken (fordi der ikke blev leveret foder til far-
mene), mens 1 mia. fugle og 20 mio. svin risikerer at dø."
AP tilføjede: "ABPA advarede om, at situationen er alar-
merende for hele sektoren, og bemærkede, at en fort-
sættelse af strejken udgør en risiko for landet og kræver 
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en stærk og øjeblikkelig indsats fra regeringen. Det er 
ikke muligt at vente længere." Selv om regeringen havde 
meddelt en aftale med chaufførerne den 28. maj, fortsat-
te strejken.
Præsidenten for Brazilian Truckers' Association (Abcam), 
José da Fonseca Lopes, fordømte, at der er "infiltratorer", 
som "ønsker at vælte regeringen" og at de truer de sel-
skaber, der ønsker at afslutte strejken.
"Folk vil gerne gå tilbage til arbejdet, men de er bange 
for, at de bliver truet på en voldsom måde i hele landet" 
sagde han.
I en pressemeddelelse anførte ABPA den 29. maj, at 
dødsfaldene fortsætter på fjerkræfarmene, og at situatio-
nen bliver mere aggressiv: to foderbiler er brændt af nær 
byen Muritiba i Bahia.
Efter 10 dages strejke bekræftede ABPA, at de 167 

kølelagre, som var lammede, forbliver uvirksomme, men 
den 30. maj skulle en del af dem gradvist genoptage 
driften. Mere end 234.000 arbejdere har måttet stoppe 
arbejdet.
ABPA vurderer, at "omkostningerne til genopretning af 
det normale vil være 30 % højere end tidligere udmeldt."
"Uensartetheden mellem handlingerne i blokaderne vil 
have en direkte indvirkning på forbrugernes købekraft, 
med en lavere udbud af produkter, men med samme 
skattebyrde, herunder driftsomkostninger og mulige 
højere input til den industrielle forarbejdning, vil gøre det 
dyrere at producere" tilføjede ABPA.
Når strejken slutter, kan det tage op til 2 måneder, før 
fødevareforsyningen til befolkningen er normaliseret.

WattAgNet.com / jnl
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RAPPORT FRA IPC-MØDET I NOORDWIJK  
VED AMSTERDAM

International Poultry Council (IPC) 
holdt deres forårsmøde i Noordwijk 
lidt uden for Amsterdam fra den 25. 
til den 26. april 2018

Jim Sumner, præsident for IPC, fortal-
te, at der var 83 deltagere fra 25 lande, 
som deltog i dette møde.
Jim Sumner fortalte endvidere om det 
arbejde, der gennem årene er foregået 
i IPC, og de nuværende udfordringer 

omkring forbrugertillid, bæredygtighed, fødevaresikker-
hed og løsning af handelskonflikter. 
Nu repræsenterer IPC 78 % af den globale produktion, 
et fald på 4 % efter Ruslands udmelding. 
Jim Sumner fortalte om arbejdet med halal, hvor spørgs-
målet om bedøvelse eller immobilitet er blevet løst med 
Forenede arabiske Emirater, og det bør også kunne 
løses med Saudi Arabien

Jan Ripstra, borgmester i Noordwijk 
og tidligere medlem af det hollandske 
parlament, bød velkommen til Noord-
wijk. Han talte om dilemmaet mellem 
langsomt voksende afstamninger og 
klimapåvirkningen, og han ønskede de 

delegerede et godt møde.

Lieke Hendrix, direktør i det holland-
ske landbrugsministerium fortalte om 
den hollandske landbrugssektor.
Hun talte om den øgede efterspørg-
sel efter fødevarer for at brødføde en 
global befolkning på 10 mia. menne-

sker i 2050. Hun sagde også, at fjerkræbranchen har et 
lille klimaaftryk, og at antibiotikaforbruget er faldende i 
den hollandske produktion, og den skiftende efterspørg-
sel efter produkter produceret med højere dyrevelfærd 
har branchen været i stand til at efterkomme.

Udviklingen i den globale befolkning.

Fjerkræbranchen har evnet at efterkomme efterspørgsel efter 

produkter produceret med højere dyrevelfærd.

Matthew Stone fra OIE havde et 
indlæg om, hvordan man kan opbygge 
tillid og efterlevelse af gældende regler 
gennem internationale standarder.
OIE har 181 medlemslande, og OIE’s 
vigtigste opgaver er at sikre dyresund-

heden, åbenhed i kommunikationen og robuste systemer 
indenfor dyresundhed.
Han sagde, at OIE går ind for partnerskaber med den 
private industri.
Han opfordrede til, at landene indgik aftaler om kom-
partmentalisering – især for avlsdyr.
Han advarede også mod handelsrestriktioner på grund 
af fund af fugleinfluenza i vilde fugle, hvilket OIE’s regler 
ikke giver mulighed for, for så vil landene ikke indrappor-
tere dem, og det vil hæmme overvågningsprogrammer-
ne. 
Fra starten af 2017 og til 25 marts 2018 var der udbrud 
af fugleinfluenza i fjerkræ i 60 lande og territorier, og i 
54 lande og territorier blev der fundet fugleinfluenza i 
andre fugle, inkl. vilde fugle.
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Han kom også ind på arbejdet med revidering af kapitlet 
om fugleinfluenza samt om arbejdet med antibiotikare-
sistens, men mange lande bruger fortsat antibiotiske 
vækstfremmere.
Han sluttede med at slå fast, at colistin og tylosin, der 
bruges som vækstfremmere i en række lande, nu er 
flyttet til WHO’s liste over de kritisk vigtige midler i den 
humane medicin, og de bør derfor ikke anvendes som 
vækstfremmere i den animalske produktion.

Badi Besbes fra FAO fortalte om 
udviklingen I fødevareproduktionen, og 
om hvordan man laver partnerskaber 
mellem FAO og organisationer indenfor 
de forskellige sektorer.
Han sagde, at indtaget af protein vari-

erer meget mellem regioner, og i udviklingslandene er 
forbruget af æg er vokset mest (+ 350 %) efterfulgt af 
fisk (+ 290 %) og kød (+ 250 %) siden 1961. 

 ››› 

Fra 1. januar 2017 og til 25. marts 2018 var der udbrud af fugleinfluenza i fjerkræ i 60 lande og territorier.

Fra 1. januar 2017 og til 25. marts 2018 var der udbrud af fugleinfluenza i andre fugle, inkl. vilde fugle, i 54 lande og territorier.

Brugen af antibiotiske vækstfremmere i 33 lande i 2016.



22  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2018

Figur 6: Indtaget af protein i FN’s forskellige regioner (g/indb./dag).

Figur 7: Forbruget/indbygger af vigtige fødevarer i udviklingslandene fra 1961 til 2011.
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Stigende befolkning, indkomst og urbanisering giver sti-
gende forbrug og produktion.
Den globale befolkning er steget med 30 % siden 1990 
og forventes at stige med 38 % indtil 2050 (9,8 mia.)
Indkomsterne er steget med 1,5 % om året siden 1980 
og forventes at stige med 2 % om året indtil 2050.
Urbaniseringen var på 40 % i 1990, og den passerede 
50 % i 2010 og forventes at være 70 % i 2050.

Fjerkrækød og æg vil være den store driver, og branchen 
fortsætter med at vokse. Fjerkræbranchen bruger 40 % 
af kornet og 50 % af sojaen, der produceres globalt.
På globalt plan udgør slagtekyllingeproduktionen 98 % 
af fjerkrækødproduktionen, og produktionen af hønse-
æg udgør 92 % af ægproduktionen, og fjerkræproduk-
tionen spiller en nøglerolle for millioner af fattige menne-
sker i udviklingslandene. ››› 

Figur 8: Udviklingen i den globale produktion af forskellige kødtyper fra 1961 til 2016.

Figur 9: FN’s 17 verdensmål.
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I Afrika syd for Sahara kommer 14 % af kødet og 38 
% af æggene fra baggårdsflokke, og i Niger deltaet i 
Nigeria kommer 35 % af familiernes indkomst fra fjer-
kræproduktionen. 
I Afrika syd for Sahara er en stor del af fjerkræprodukti-
on i små flokke og mange af dem (70 %) ejes af kvinder 
– det hjælper på ligestillingen, og produktionen af fjer-
kræ kan være med til at reducere fattigdom.
FAO arbejder også med FN’s 17 verdensmål, og her er 
der især arbejdet med at fjerne underernæring og for-
bedre forsyningssikkerheden og ernæringen, som FAO 
arbejder med.
FAO vil gerne have partnerskaber med den private sek-
tor.

Aalt Dijkhuizen fra Dutch Topsector 
Agri & Food fortalte om overgangen 
til production af langsomt voksende 
slagtekyllinger til de hollandske super-
markeder, og hvilken indflydelse det 
har på landmandens økonomi og på 

miljøpåvirkningen. Han sagde, at Holland er verdens 
næststørste eksportør af fødevarer efter USA, og de 
vigtigste sektorer er gartneri, mælk, svinekød og fjerkræ 
(kyllingekød og æg).
Holland eksporterer for 92 mia. € (godt 685 mia. kr.) af 
landbrugsprodukter.
Den hollandske landbrugsproduktion er karakterise-
ret ved at være meget produktiv, meget effektiv og 
viden-intensiv, og værditilvæksten i den hollandske land-
brugsproduktion er 5 gange højere end det europæiske 
gennemsnit.
Den stigende globale befolkning indtil 2050 (+2-3 mia.) 
og den stigende velfærd (+3 mia. flere i middelklassen) 
er en stor udfordring, for det giver en enorm stigning i 
efterspørgslen efter fødevarer, og en fordobling af efter-
spørgslen efter protein af høj kvalitet, men det betyder 
også endnu større muligheder, for vi skal gøre mere med 
mindre.
Mange hollandske NGO’er og politikere vil det modsatte 
med lavere produktivitet, mindre skala, lokal-til-lokal, 
økologisk osv. og især - meget mere opmærksomhed på 
dyrevelfærd.
Fjerkræbranchen i Holland udarbejdede i samarbejde 
med detailhandelen nogle fælles standarder for lang-
somt voksende kyllinger, men det blev underkendt af 
konkurrencemyndighederne, så nu er der i stedet en 
række forskellige standarder.
Nu er der kun langsomt voksende kyllinger i kølediskene 
i Holland, men omkostningerne på slagterierne stiger 
også, fordi flokkene er mindre, og der er tomme bøjler. 
En del kompenseres ved øget import af kyllinger fra 
andre lande.
Skiftet til langsomt voksende produktioner giver øgede 

produktionsomkostninger, herunder 20 % højere foder-
forbrug, men farmerens indkomst pr m2 har været lidt 
højere, og langt færre kyllinger behandles med antibio-
tika.

Figur 10: De vigtigste af de forskellige standarder for langsomt 

voksende kyllinger i Holland.

Figur 11: Produktionsomkostningerne vil forskellige produkti-

onssystemer i Holland.

Figur 12: Produktionsdate fra 2016.

Figur 13: Økonomiske resultater fra 2016.

 ››› 
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Figur 14: En beregning af CO2-belastningen pr kg kyllingekød 

produceret i forskellige produktionssystemer i Holland.

Undersøgelser viser, at miljøbelastningen er 20 % højere 
ved langsomt voksende kyllinger og + 60 % ved økologi-
ske kyllinger, men er det bæredygtigt på længere sigt?
Processen er gået hurtigt og ret smertefrit i Holland, og 
ca. 95 % i detail er langsomt voksende, men det er kun 
til indenlandsk forbrug og udgør 30-40 % af den totale 
hollandske produktion.
Aalt Dijkhuizen sluttede af med at sige, at der er et 

meget stort behov for produktivitetsstigninger, for i dag 
produceres der årligt 56 mia. slagtekyllinger, og i 2050 
vil der med den nuværende produktivitet være brug for 
131 mia. kyllinger, men hvis produktiviteten fortsætter 
med at stig i den nuværende takt, vil der i 2050 skul-
le bruges 100 mia. kyllinger, og så vil foderforbruget 
reduceres med 147 mio. tons (svarende til 30.000 km 
jernbanevogne), og arealet til dyrkning af foder vil redu-
ceres med 40 mio. ha (svarende til 2/3 af størrelsen af 
Frankrig), og vandforbruget vil reduceres med 290 mia. 
liter vand (svarende til det dobbelte af det årlige vandfor-
brug i Paris). 

Gert Jan Oplaat fra den hollandske 
brancheorganisation NEPLUVI fortalte 
om den hollandske fjerkræbranche.:
NEPLUVI repræsenterer > 99,9 % af 
fjerkræslagtinger i Holland, og de sam-
arbejder tæt med myndighederne.

I 2017slagtede de 604 mio. slagtekyllinger eller mere 
end 1 mio. tons kyllingekød. ››› 

Figur 15: Forbruget af fjerkrækød pr indb. i Holland fra 1968 til 2012.
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I 2017 lå den totale eksport af kyllingekød på 1,6 mio. 
tons til en værdi af 3,15 mia. € (ca. 23,5 mia. kr.), heraf 
gik 0,36 mio. tons ud af EU.
I 2016 importerede Holland 0,7 mio. tons kyllingekød, 
hvoraf en stor del forarbejdes og reeksporteres.
Gert Jan Oplaat sagde, at verden er under forandring, 
og den globale befolkning forventes at nå 9,8 mia. i 
2050, så i de næste 33 år skal der produceres lige så 
meget mad, som der er produceret de sidste 4.000 år. I 
2022 vil fjerkrækød være den meste udbredte kødart.
I Asien vil befolkningen været steget med 750 mio., og 
Indien vil i 2024 have flere indbyggere end Kina. I 2050 
vil Europa være den eneste verdensdel, der vil have fær-
re indbyggere end i dag, mens befolkningen i Afrika vil 
blive mere end fordoblet.
Urbaniseringen er stigende, og 566 byer i Asien har 
allerede over 500.000 indbyggere, og 9 af de 15 største 
byer ligger i Asien, og de vokser hurtigt.

Figur 16: Udviklingen i befolkningen i de enkelte verdensdele.

Figur 17: 9 af de 15 største byer ligger i Asien, og de vokser 

hurtigt

Marilia Rangel R. M. Campos fortal-
te om de igangværende diskussion om 
bedøvelse af kyllinger inden slagtning.
Hidtil har man brugt bedøvelse i vand-
bad, når man slagtede halal, men Saudi 
Arabien har meddelt Brasilien, USA, 

Frankrig og Tyrkiet, at de fra 1. maj ikke vil acceptere 

bedøvelse af kyllinger inden slagtning. Der findes under-
søgelser, som viser, at der er 30 % flere skader, hvis 
dyrene ikke er bedøvede.
Emirates Standardization and Metrology Authority 
(ESMA) ser tilsyneladende positivt på gasbedøvelse, for 
kyllingernes hjerter slår, men de kan måske ikke genop-
lives.
Mange lande har deres egne regler for halal, og det gør 
det svært for de eksporterende firmaer.
Der er 1.9 mia. muslimer, og de udgør 25,3 % af den 
globale befolkning, og de brugte 1,2 billioner. $ (ca. 7,5 
billioner kr.) på føde- og drikkevarer, hvilket udgør 16,6 
% af det globale marked, og dette tal vokser i gennem-
snit med 8,5 % om året.

Justin Sherrard, Rabobank, Global 
poultry outlook.
Tingene ændrer sig hurtigt lige nu – 
mere end sædvanligt.
Produktionen stiger generelt med 1,5 
%, men der er variationer fra land til 

land, og der er en række udfordringer for handelen med 
kyllingekød mange steder i verden.
I USA vil udfordringen være et pres på priserne.
I Brasilien vil produktionen nok ikke stige, men snarere 
falde, og der vil være pres på priserne
I EU vil der være en stigningen i produktionen på ca. 1 
%, men der er positive tendenser.
I Kina vil produktionen nok ikke falde men være stabil
I Indien vil produktionen nok også stige med 1 %.
Priserne på foder vil stige, også på grund af handels-
spændingerne mellem USA og Kina.
Tørke i visse områder i Argentina (soja) og USA (hvede) 
sætter også pres på foderpriserne.
Mængderne fra Brasilien er faldet 6 % og værdien 12 % 
i de første 3 måneder af 2018. 
Mexico er det største marked for amerikansk kød, men 
diskussionerne omkring NAFTA har fået Mexico til at 
kigge på andre markeder, dertil kommer frihandelsafta-
len mellem EU og Mexico.
Produkter fra Østeuropa – Polen, Rumænien og Ukraine 
– erstatter kød fra Brasilien og Thailand i Vesteuropa.
Stigende forbrugertillid er godt for rødt kød og premium 
brands, fordi forbrugerne er villige til at bruge mere.
Der er stigende produktion af okse- og svinekød, og det 
øger konkurrencen på tværs af kødarter, men okse- og 
svinebrancherne kan ikke tilpasse sig så hurtigt som 
fjerkræbranchen.
Kødalternativer og fleksitarer er blevet in i nogle kredse.
Nye fodermidler er på vej, og f.eks. er HKScan i Fin-
land begyndt at producere nogle kyllinger, hvor der kun 
bruges finsk produceret protein, mens Protix lige har 
lanceret nogle æg i Albert Heijn, som er fodret med 
insektprotein. ››› 
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Figur 19: Æg fra høner fodret med levende melorme.

Gennemsigtighed vil blive meget vigtigt fremover, og det 
skal man finde løsninger på, for hvad vil vi gerne vise, og 
hvad vil vi gerne fortælle?

Magnus Swalander fra Aviagen i Skotland fortalte om 
morgendagens kyllinger, og om hvordan avlsselskaberne 
tilpasser deres avl til kundernes ønsker.

Han sagde, at avlsselskaberne skal 
udvikle nye avlsmål for at efterkomme 
efterspørgslen.
Fra 2016 til 2026 skal der produceres 
40 mio. tons mere kød, heraf vil 44 % 
komme fra fjerkræ og 75 % vil være i 

udviklingslandene. Kødkvalitet og vandforbrug er nogle 
af de nye egenskaber, som avlsselskaberne ser på.
Der bliver stadig gjort store fremskridt indenfor foder-
forbruget, nogle dyr i avlsprogrammerne er helt nede på 
1,2. Bedre foderforbrug betyder mindre areal til foder-
produktion.
I dag produceres mellem 40–45 % af slagtekyllingerne 
i USA uden brug af antibiotika, når alle tolkninger bliver 
medregnet.
I Aviagen bruger de nu flere høne- og hanelinjer end 
tidligere.
De har nu en hel række af afstamninger med en daglig 
tilvækst fra 32-35 til 63-67 g pr dag, og FCR varierer 
fra 2,15 til 1,62.
Meget få i den vestlige verden er beskæftiget i land-
brug, og det giver store udfordringer, fordi mange aner 
ikke, hvordan deres fødevarer produceres, og Magnus 
Swalander opfordrede til, at branchen fortæller mere 
om, hvordan vi producerer.
Han sagde, at man kan gøre rigtigt meget med de eksi-
sterende afstamninger med ændringer i management, 
for at forbedre f.eks. dyrevelfærden og fastholde bære-
dygtigheden. ››› 

Figur 18: Nogle af de handelsudfordringer, der er på dagsordenen her i foråret 2018.
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Magnus Swalander viste nogle regneeksempler, som 
Aviagen har lavet, for at vise ressourceforbruget og kli-
maaftrykket ved deres forskellige kommercielle afstam-
ninger. 

Figur 20: Forbruget af foder, vand, landbrugsareal og huse 

ved produktion af 1 mio. slagtekyllinger om ugen af forskellige 

afstamninger.

Figur 21: Miljøpåvirkningen af forskellige slagtekyllingeafstam-

ninger.

Richard Fritz fra World Poultry Foun-
dation (WPF) fortalte om deres arbejde 
i udviklingslande.
WPF har sat 5 overordnede mål:
 –  At øge fjerkræproduktionen og pro-
duktiviteten

 – At øge indkomsterne i landdistrikterne
 – At forbedre husholdningernes ernæring
 – At øge beskæftigelsesmulighederne
 – At styrke kvinders position i familien og i lokalsam-

fundet
I deres projekter har WPF specielt fokus på kvinder, der 
skal stå for 75 % af produktion og have 75 % af ind-
komsten fra projekterne.
WPF startede projekter i Tanzania og Nigeria i 2016, og 
målet er, at der i 2021 produceres 30 mio. daggamle 
kyllinger, som opdrættes af 2.770 opdrættere, der kan 
levere kyllinger til 2,2 mio. familier. Målet er også, at der 
skabes 450 nye job.
De bruger dual purpose afstamninger, der er robuste 
under de lokale forhold, og for at få accept er det meget 
vigtigt, at fuglene ligner de lokale afstamninger.
WPF giver ikke tingene væk, men hjælper lokale med at 
starte en forretning.
De hjælper opdrætterne med at finansiere 75 % af 
den første rotation, 50 % i anden og 25 % i tredje 
rotation, ligesom opdrætterne får teknisk og veterinær 
assistance. Opdrætterne starter med 500 dyr.
WPF forventede, at en del faldt fra, men det er der ikke 
en eneste, der har gjort indtil nu.
Småproducenterne køber dyrene, og de får besøg en 
gang om måneden. De får også bedre og sundere dyr, 
end de ellers kunne, og dødeligheden for haner indtil 1,8 

De fleste af deltagerne i IPC-mødet i Noordwijk ved Amsterdam.

Figur 22: Opdræt af kyllinger i Afrika.
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kg er faldet fra 40 % ved 84 dage, til 5 % ved 56 dage.
Producenternes indkomst er steget fra 117 $ (ca. 735 
kr.) til over 600 $ (ca, 3.770 kr.) efter 70 uger med 40 
dyr.

Figur 23: Opdræt af kyllinger i Afrika

Figur 24: Mindre fjerkræproduktion i Afrika

Figur 25: Baggårdsflok i Afrika

Figur 26: Forskellen på produktiviteten af lokale og dual-pur-

pose afstamninger under afrikanske forhold.

WPF har også oprettet fjerkræskoler i Etiopien, Sydafri-
ka, Vietnam og Cuba, og resultaterne viser sig hurtigt i 
den lokale produktion.

Figur 27: Gammel redekasse.

Figur 28: Nye reder efter et skoleophold.
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Figur 29: Rugning og klækning sammen.

Figur 30: Separat og rengjort rugemaskine efter skoleophold.

Efter at have fået træning (finansieret af WPF) i biosik-
kerhed på et rugeri, byggede ejeren en ny rugemaskine 
for at adskille rugningen fra klækningen, og han ombyg-
gede rugeriet, så arbejdsgangene blev mere hensigts-
mæssige. Nu rengøres rugeriet regelmæssigt ligesom 
rugemaskinen, redskaber og udenomsarealer rengøres 
efter hver rugning (hvilket ikke blev gjort før).
Nu har han 6 rugemaskiner med en samlet kapacitet på 
90.000 æg og en klækker, og han tjener 4.400 $ (ca. 
27.500 kr.) mere takket være det øgede antal daggamle 
kyllinger, forbedret kyllingekvalitet og højere priser.

Chuck Lambert fortalte om den 
afghanske fjerkræproduktion og de 
udfordringer der er, når man skal udvik-
le fjerkræproduktionen i afsidesliggen-
de områder.
De importerer ca. 90 % af deres æg, 

hovedsageligt fra Pakistan. Også størstedelen af fjer-
krækød importeres.
Forbruget af både æg og fjerkrækød er faldet, og det 

skyldes nok, at der er færre udenlandske soldater i lan-
det.
I Afghanistan er der 8.000 slagtekyllingefarme med en 
potentiel produktion på 123 mio. kyllinger, men kapaci-
teten udnyttes kun 58 %. Det skyldes til dels, at impor-
ten af foder fra Pakistan hurtigt stopper, hvis der er en 
overforsyning af æg og fjerkrækød på det pakistanske 
marked.

Peter Bradnock gav et overblik over 
arbejdet med OIE, WHO, Codex Ali-
mentarius og FAO, og han kom specielt 
ind på arbejdet med fugleinfluenza, 
antibiotikaresistens, dyrevelfærd, her-
under specielt arbejdet med formulerin-

gerne i kapitlerne med slagtning og nedslagning.
Der er sStor diskussion om bedøvelse, især om strøm-
styrke og frekvens., men de har også set på gasbedø-
velse, herunder luftblandinger og tid.

Richard Griffiths fra British Poul-
try Council fortalte om arbejdet i 
arbejdsgruppen for forarbejdning og 
fødevaresikkerhed.
Han opfordrede til, at hvert medlem 
delte deres største patogenudfordring 

og hvad de gør ved det med arbejdsgruppen. Dette kun-
ne være på farmen, på slagteriet, i foderet, på regulato-
risk niveau eller på forbrugerniveau.

Alasdair King fra Merck fortalte om 
arbejdet i arbejdsgruppen for dyresund-
hed og -velfærd, hvor man især havde 
talt om IPC’s holdning til brugen af 
antibiotika.

Anne-Marie Neeteson fra Aviagen 
fortalte om arbejdet i arbejdsgruppen 
for miljø og bæredygtighed. Hun fortal-
te om arbejdet med FAO, der i regi af 
Livestock Environmental Assessment 
and

Performance (LEAP) Partnership nu har lavet livscyklus-
analyser for flere arter.

Rodrigo Santibanez fra MSD fortalte 
om arbejdet i arbejdsgruppen for mar-
keting og kommunikation.
De vil arbejde med at opbygge en klar 
profil for IPC den globale scene gen-
nem klare og konsekvente holdninger 

til internationalt debatterede emner, herunder: dyresund-
hed og velfærd, antibiotikaresistens, fødevaresikkerhed, 
bæredygtig fødevareproduktion og støtte til handelen 
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med fødevarer. Det skal ske på tværs af forskellige kom-
munikationskanaler og på de sociale medier.

Valg til bestyrelsen
Birthe Steenberg, 
AVEC, og Yu Lu, vice-
præsident for China 
Chamber of Com-
merce of Import and 
Export of Foodstuff, 

Native Produce and Animal By-Products, Kina, blev 
valgt til bestyrelsen.

Eventuelt
Mødet i efteråret 2018 vil blive holdt fra 15. til 17. sep-
tember i Nanjing i Kina, hvilket er lige inden VIV udstillin-
gen samme sted.
IPC-mødet i foråret 2019 vil blive holdt i New Orleans i 
USA.

jnl

Snakken gik lystigt inden den fælles middag på hotellet.
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KORT NYT FRA UDLANDET
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Oman udvikler sin egen fjerkræfarm  
som en del af strategien for forsynings-
sikkerhed
Egenproduktion af fødevarer er nøglen til at reducere 
importen i GCC-området (arabiske lande ved den Persi-
ske Golf - Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabien 
og UAE (United Arab Emirates)), da nationerne importe-
rer 90 % af deres fødevarer.
Oman udvikler forskellige projekter for at reducere 
sultanatets afhængighed af den importerede fødevare, 
meddelte Saleh Al Shanfari, adm. direktør for Oman 
Food Investment Company (OFIC), en statsejet orga-
nisation oprettet for at udvikle projekter til at forbedre 
forsyningssikkerheden i landet.
I området omkring den Persiske Golf bor omkring 45 
mio. mennesker, men de producerer kun 10 % af deres 
egne fødevarer, understreger Al Shanfari.
"Oman har en lang historie med husdyr, landbrug og 
fiskeri, så vi kunne imødekomme efterspørgslen, og vi 
kunne også fylde mange af de huller, der er til stede" 
forklarede han.
Et af de største projekter under udvikling er Namma 
Poultry Farm, som vil være placeret i byen Ibri.
"Dette er et strategisk skridt, vi har haft med Al Saffa 
Poultry og finansielle investorer. Lokalt er der en efter-
spørgsel efter hvidt kød, så vi udvikler et projekt for at 
give nok volumen af  halal-slagtet hvidt kød af høj kva-
litet, der garanterer friskhed på vores borde" sagde Al 
Shanfari
Projektet anslås til 100 mio. OMR (ca. 1,65 mia. kr.), og 
det vil blive sat i drift i 2019 ifølge den officielle medde-
lelse
I mellemtiden vil et tilsvarende beløb blive investeret i et 
mejeriselskab, hvor Oman allerede har startet husdy-
rimporten fra Australien, New Zealand, Nordamerika og 
Europa. Det første parti kvier forventes at blive leverete 
i september.

Euromeat.com / jnl

Den britiske fjerkrækødbranche har redu-
ceret brugen af antibiotika med 82 %
Den seneste rapport fra British Poultry Council (BPC) 
om antibiotikastyring viser, at sektoren har reduceret 
brugen af antibiotika til fugle med 82 % i de sidste seks 
år, og næsten halvdelen af dette faldet (39,36 %) er 
opnået mellem 2016-2017. Desuden er anvendelsen af 
fluorquinoloner (kritisk vigtige antibiotika til mennesker) i 
de sidste seks år (2012-2017) blevet reduceret med 91 
%, skriver BPC.
"Fjerkrækød udgør halvdelen af det kød, der spises i 
Storbritannien, og vi bruger mindre end 9,7 % af den 
samlede mængde antibiotika, der er brugt til fødevare-
producerende dyr. Vi har med succes reduceret vores 
antibiotikabrug med 82 % i de sidste seks år og har 
stoppet alle forebyggende behandlinger såvel som bru-
gen af colistin. De højest prioriterede antibiotika, der er 
kritisk vigtige for mennesker, bruges kun som en 'sidste 
udvej'" forklarede John Reed, formand for BPC. Ikke 
desto mindre kan man ikke nå ned på nul, for som Reed 
sagde. "Vi kan ikke nå ned på nul, for det er hverken 
etisk eller bæredygtigt, for det går imod farmernes pligt 
til at lindre smerte og lidelse."
Storbritanniens Veterinærdirektør, Christine Middlemiss, 
lykønskede medlemmerne af BPC for dette betydelige 
resultat. "Kontinuerlig opdatering af biosikkerheden og 
sygdomsbekæmpelsen, samtidig med at man sikrer 
forsigtig anvendelse af antibiotika, er integreret i det bri-
tiske landbrugs bæredygtighed" sagde hun.

Euromeat.com / jnl
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FODERFORBRUG PÅ 1.0 ER FREMTIDEN

Af Dick van Doorn i Poultry World

Slagtekyllingefarmen Bitterhoek i den hollandske 
landsby Poortvliet bygger et seks-etagers ’Ven-
comatic Patiosystem’ til deres slagtekyllinger. 
”Hvis vi nogensinde vil udvide vores virksomhed 
yderligere, vil vi helt sikkert bygge endnu et Patio-
hus” lyder det fra Bram Bevelander. 

I 1990’erne vidste familien Bevelander, at de ikke læn-
gere kunne leve af deres virksomhed som omfattede 20 
fedekalve og 35 hektar agerbrug. Derfor besluttede de 
sig for at ansøge om de nødvendige tilladelser til at star-
te deres første slagtekyllingeproduktion. I 1998 ankom 
de første 24.000 slagtekyllinger. 
I 2006 begyndte arvingerne Bram og Corina at tænke 
på virksomhedens fremtid. På daværende tidspunkt var 
Bram 42 år og antog, at han skulle fortsætte med at 
arbejde i et stykke tid endnu. Den næste generation var 
deres 16-årige søn Martijn, som var usikker på, om han 
ville overtage virksomheden, men endte med at træffe 
en god beslutning. ”Fordi mine forældre havde så klare 
planer for at skulle udvide virksomheden, så besluttede 
jeg mig for at blive fjerkræproducent. Men vi var nødsa-
get til ekspandere en del for at kunne blive en fremtids-
sikker virksomhed.” 
De hørte om Patio-systemet og kontaktede Vencomatic. 
I relation til dette siger Bram: ”De havde installeret for-
gængeren af det nuværende Patio-system i et ekspe-

rimentelt fjerkræhus på forsøgsfarmen Het Spelderholt 
under Wageningen University & Research ’s. I det øjeblik 
vi så det, tænkte vi med det samme: ”Det må vi have – 
det er det, vi leder efter!”.

Anskaffelse af forsøgssystemet
Familien så straks fordelene ved det nye Patio-system, 
da det kunne klare flere rotationer om året og have 2,8 
så mange kyllinger pr. m2 gulvareal. I 2006 besluttede 
familien at have kyllingerne i systemet i tre uger, i stedet 
for syv dage, før de blev overført til et almindeligt slag-
tekyllingehus. Samme år spurgte Vencomatic familien 
Bevelander om de var interesserede i at få installeret 
forsøgssystemet i deres almindelige kyllingehus. Univer-
sitetet havde nemlig nedlagt forsøgsfarmen Het Spel-
derholt. 
Bram tilføjer: ”Det gjorde vi så, men de første tre år var 
vanskelige. Vi var virkelig nødt til at eksperimentere for 
at få styr på det hele. Det var især svært at få styr på 
klimaet i slagtekyllingehuset.” 
I 2010 blev der bygget et helt nyt Patio-system baseret 
på de erfaringer, som familien Bevelanders havde gjort 
sig i forhold til forsøgssystemet fra Vencomatic. Forskel-
len på det gamle Patio-system og det nye var, at højden 
mellem etagerne gik fra at være 40 til 80 centimeter. 
Om dette siger Bram: ”Det var fornuftigt, fordi kyllinger-
ne skulle forblive i systemet i tre uger”. 
Da den første kyllingestalds forsøgsstatus ville udløbe 
i 2014, ansøgte familien i 2012 igen om tilladelse til at 
bygge et nyt kyllingehus med Patio-systemet ved siden 
af det gamle forsøgshus. Det accepterede myndighe-
derne ikke. Derfor fandt familien en ny beliggenhed til at 
bygge det nuværende Patio-hus i Poortvliet. Dette kyl-
lingehus har et grundareal på 2.400 m2 med et brugbart 
areal til slagtekyllingerne på 5.800 m2. Fordelt på seks 
niveauer huser det i alt 150.000 slagtekyllinger.

Her ses patiosystemet i fjerkræhuset. Det har et grundareal på 

2.400 m2, hvoraf det brugbare areal til kyllingerne udgør 5.800 

m2. Fordelt på seks niveauer huser det i alt 150.000 slagtekyl-

linger. Foto: Dick van Doorn

Klimaet i fjerkræhuset kan 

nemt styret. Før kyllingerne 

placeres i stalden er tempe-

raturen styret manuelt. 

Foto: Dick van Doorn

Klimaet i fjerkræhuset kan 

nemt styret. Før kyllingerne 

placeres i stalden er tempe-

raturen styret manuelt.

Foto: Dick van Doorn

Klimaet i fjerkræhuset kan 

nemt styret. Før kyllingerne 

placeres i stalden er tempe-

raturen styret manuelt. 

Foto: Dick van Doorn



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2018  ·  47

1 kg foder = 1 kg kød
Familien Bevelanders Patio-hus har mange specielle 
innovationer. Rugeæggene bringes automatisk ind i 
systemet via et transportsystem. De skal anbringes på 
et transportbånd ved elevatoren. Æggene bliver derefter 
udklækket i selve systemet, og Martijn benytter et ter-
mometer til at måle temperaturen på æggene. De seks 
etager kan også kontrolleres hurtigt ved hjælp af en kon-
trollift. Familien arbejder med alt-ind alt-ud. 

Kyllingerne lever i 38 dage. ”Vi udtynder 20 % to gan-
ge i denne periode. Første gang når de er 27 dage og 
1,550 g, anden gang når de er 32 dage og 1,950 g. På 
dag 38 vil de veje ca. 2,6-2,7 kg. Vi må kun have 42 kg 
pr. m2, når der er gået 38 dage” pointerer Bram.
Bram og Martijn ønsker at kunne lave 1 kg kød på 1 
kg foder inden for fem år. Og hvis alt går efter planen, 
kommer det til at ske. De har allerede nået et foderfor-
brug på 1,08-1,18. Familien bruger altid Ross 308-kyl-

linger. De tilsætter hvede af egen 
avl fra 10-12 ha til kyllingernes 
foder. Dette svarer til ca. 30 % af 
farmens samlede foderbehov. ”En 
anden meget speciel og fordelagtig 
del af patio-systemet er, at vi kan 
tilbageholde kyllingernes foder, før 
de udtyndes. Derved ser vi mindre 
tarmproblemer hos dyrene” forklarer 
Bram. 
Familiens patiosystem har 110 m 
lange og 2,4 meter brede transport-
bånd, der transporterer kyllingerne. 
Periodisk udtynding af kyllingerne 
er meget let, fordi disse transport-
bånd transporterer indtil 20 %   af 
kyllingerne ud af systemet. 
Bram siger: ”Når transportbåndene 
kører, placeres kyllingerne på et 
specielt bredt transportbånd. Vi 
placerer dette transportbånd foran 
patio-systemets transportbånd med 
kyllingerne. Kyllingerne transporte-
res derefter hen til en karrusel med 
et aflæsserbånd, hvor fangerne ›››  

Slagtekyllingehus med 3 celler med Patio-systemet. Hver celle består af 2 reoler med 6 etager.

En af reolerne med Patio-systemet.
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nemt kan få fat på dem. Vi forsøger løbende at forbedre 
systemet, fordi vi vil have, at vores kyllinger når frem til 
slagteriet uden nogen som helst skrammer”.

Et særligt ventilationssystem 
Den yngste søn Martijn gik ind i virksomheden i januar 
2017. 
Martijn: ”Det er meget specielt, at vores kyllinger, der 
altid kommer fra højst to rugeægsflokke, har en træde-
pudescore på 0-35.” 
Dette skyldes hovedsageligt slagtekyllingehusets ven-
tilation, der holder transportbåndene med kyllingerne 
pæne og tørre. Et Vencomatic klimakammer er blevet 
installeret i patio-husets loft. Dette kammer rummer 
Agro Supply varmevekslere, som genvinder husets var-
me. Ventilationssystemet er konstrueret på en sådan 
måde, at denne opvarmede luft transporteres ned gen-
nem to store skærme. Det går så under skærmen og 
strømmer ind i etagerne gennem små indløbsventiler, 
hvorefter det stiger igen.
Familien er meget tilfreds med det nye slagtekyllingehus. 
Martijn tilføjer: ”Kyllingerne bliver mindre stressede, og 
vi er mindre udsatte for infektion, fordi vi ikke behøver 
at arbejde med fangerhold i slagtekyllingehuset. Vi har 
været fri for antibiotika i det sidste halvandet år”.

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Her ses familien Bevelander: Corina, Martijn og Bram.  

De tænker på at udvide deres bedrift med endnu et Patio-hus 

i fremtiden. Foto: Dick van Doorn.

Royal Caribbean Cruises lover kun at 
købe GAP kyllinger
Royal Caribbean Cruises lovede den 25. maj at i 2024, 
vil selskabet vil købe 100 % af deres kyllinger til deres 
amerikanske forsyningskæde fra leverandører, der er 
certificeret af Global Animal Partnership.
Ifølge en pressemeddelelse fra firmaet vil Royal Carib-
bean også kræve, at kyllingerne behandles på en måde, 
der forhindrer, at kyllingerne hænges på bøjler, mens de 
er levende, samt at der anvendes et system med kontrol-
leret atmosfære til bedøvelse (CAS).
"Royal Caribbean tager vores ansvar seriøst for at sikre 
bedre dyrevelfærd i vores forsyningskæde" sagde Mike 
Jones, senior vice president for forsyningskæden, rej-
ser, havnetjenester og arbejdspladsløsninger, fra Royal 
Caribbean Cruises Ltd. "Derfor arbejder vi at skifte til 
produkter som alternative æg og svinekød fra produkti-
oner uden bundne drægtige søer. Vi er stolte over, at vi 
nu også flytte standarden, når det kommer til det fjer-
krækød, vi indkøber til vores forretning."
Selskabets nye politik har fået ros fra Humane Society 
of the United States (HSUS), en organisation, der er 
repræsenteret i GAP-bestyrelsen, og som har været 

fortaler for et skridt væk fra konventionelle slagtekyllin-
ger og mod GAP-certificerede langsommere voksende 
afstamninger.
"Royal Caribbean viser endnu en gang, at det er muligt 
at at gøre noget godt og samtidig gøre det rigtige" sagde 
Matthew Prescott, senior direktør for fødevarer og land-
brug hos HSUS. "Vores partnerskab med virksomheden 
går næsten et årti tilbage, og vi glæder os over det 
seneste skridt til bedre dyrevelfærd."

Andre løfter
Ifølge websiden, www.welfarecommitments.com/bro-
iler, er Royal Caribbean det 89. selskab til at forpligte 
sig til indkøb af kyllinger, der er produceret efter højere 
dyrevelfærdsstandarder, der omfatter langsommere 
voksende afstamninger, der er godkendt af enten GAP 
eller Royal Society for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals (RSPCA), men Royal Caribbean er kun det niende 
selskab til at gøre det i 2018. Størstedelen af tilsagnene 
blev givet i 2017. Andre krydstogtsselskaber, der har 
underskrevet samme tilsagn, er Norwegian Cruise Lines 
og Carnival Corp.

WattAgNet.com / jnl
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DanHatch Group ekspanderer i Frankrig

Den danske fjerkrækoncern har 
opkøbt en stor rugerivirksomhed i 

Frankrig sammen med belgisk samarbejdspartner. 
Opkøbet er det tredje i rækken på under et år og 
understøtter DanHatchs strategi om vækst på nye 
markeder i forbindelse med en løbende strukturtil-
pasning af den europæiske rugerisektor.  

Rugerikoncernen DanHatch Group har netop overtaget 
den store franske rugerivirksomhed Couvoir Josset et 
Fils via datterselskabet BD France SAS, som DanHatch 
og samarbejdspartneren Belgabroed Group hver ejer 
50 % af. Efter opkøbet dækker BD France ca. 25 % af 
det franske marked for konventionelle daggamle slagte-
kyllinger. DanHatch Group og Belgabroed Group udgør 
nu sammen med BD France den største rugerigruppe i 
Europa. 

Konsolidering skaber muligheder
Opkøbet er et vigtigt led i DanHatch Groups vækst-
strategi, der er fokuseret på en profitabel udvikling på 
nye og eksisterende markeder. Koncernchef Kristian 
Kristensen forventer, at den nye investering allerede i 
2018 vil resultere i et positivt bidrag til det samlede kon-
cernresultat, som i 2017 nåede en rekord med 85,2 mio. 
kr. før skat. 

”Der sker i disse år en markant konso-
lidering i den europæiske slagtekyllin-
gesektor, og det skaber nogle meget 
interessante udviklingsperspektiver 
for DanHatch Group. Opkøbet af den 
franske rugerivirksomhed giver et øget 

produktionsgrundlag og vil samtidig være med til at ska-
be synergier i forhold til de to ejeres eksisterende rugeri-
aktiviteter i Europa” udtaler Kristian Kristensen.  
Den opkøbte franske virksomhed har hidtil været familie-
drevet og består af de to rugerier; Josset og Avi-Loire. 
Medarbejderstaben på begge produktionsanlæg vil blive 
bibeholdt, og det er planen at igangsætte et udvidel-
ses- og moderniseringsprogram inden for en kortere 
tidshorisont.

Vigtig geografisk dækning
DanHatch Group tog det første skridt på det franske 
marked for daggamle kyllinger ved indgangen til 2. halv-
år 2017 sammen med den belgiske partner Belgabroed 
Group. Efterfølgende har det fællesejede selskab BD 
France løbende ekspanderet aktiviteterne og ejer nu i alt 
fire rugerier. Disse dækker geografisk en stor del af de 
vigtige områder for slagtekyllingeproduktion i både den 
østlige og vestlige del af Frankrig. 
”Vores opkøb i både Øst- og Vestfrankrig er med til at 
sikre os en markedsposition, hvor vi er en interessant 
samarbejdspartner for de stadig større producentgrup-
peringer og slagterikoncerner på markedet. Derudover 
betyder den geografiske placering, at vi kan servicere 
såvel eksisterende som nye kunder på bedste vis med 
fokus på høj kvalitet og leveringssikkerhed” siger Kri-
stian Kristensen.

Pressemeddelelse DanHatch
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Tyson lancerer kontrakt med fjerkræpro-
ducenter rettigheder
Tyson Foods Inc. lancerer en kontrakt med fjerkræpro-
ducenten rettigheder, som indeholder de garantier, som 
det vertikalt integrerede fjerkræfirma tilbyder til sine 
producenter. Meddelelsen fra 3. maj 2018 oplistede et 
otte-punkts løfte til deres kontraktproducenter samt 
andre initiativer med det formål at fremme en mere 
gennemskuelig opdrætsproces og bedre kommunikation 
mellem Springdale, Arkansas, selskabet og dets mere 
end 3.600 uafhængige kontraktproducenter.
En fuld kopi af rettighederne er tilgængelig på Tysons 
hjemmeside. De otte punkter er:
1. Retten til en skriftlig kopi af kontrakten
2.  Retten til oplysninger om, hvor meget producenten 

betales
3.  Retten til at diskutere deres kontrakt med eksterne 

parter
4.  Retten til en kontrakt med fast længde, der kun kan 

opsiges med en begrundelse
5.  Retten for fjerkræproducenten til at opsige kontrak-

ten med Tyson Foods med en begrundelse eller slet 
ingen grund ved at give et 90-dages forudgående 
skriftligt varsel for slagtekyllinge- og kalkunprodu-
center og et 60-dages skriftligt varsel inden planlagt 
udsættelse af fjerkræ fra farmere med rugeægs- 
eller opdrætsproduktion

6.  Retten til at deltage i en sammenslutning af kontrakt-
producenter

7.  Retten til velfærdsstandarder for fjerkræ og træning i 
velfærdsstandarder for fjerkræ

8.  Retten til at fortælle Tyson først eller frit kontakte 
virksomheden med bekymringer

Som en del af meddelelsen fik alle selskabets kontrakt-
producenter tilsendt et brev fra Doug Ramsey, gruppe-
præsident for fjerkræ hos Tyson, og en skriftlig kopi af 
kontrakten.
I et interview sagde Bernie Adcock, Tysons forsyning-
chef for fjerkræ, at næsten alle bestemmelser allerede 
eksisterede i Tyson’s kontrakter, men selskabet ønskede 
at sikre, at det klart kommunikerer med deres producen-
ter og er mere gennemsigtige i deres kontrakter.
"Dette er en rejse, vi har været på, dette er et skridt 
fremad, og vi vil fortsætte ad den vej" sagde Adcock. "Vi 

værdsætter vores producenter, og vi vil gøre alt, hvad 
vi kan for at forbedre forholdet, mens vi bevæger os 
fremad."

WattAgNet.com / jnl

Fipronil igen fundet i æg fra Holland
Et år efter skandalen, hvor fipronil ulovligt blev brugt til 
at behandle æglæggende høner i Holland, er der opstå-
et en ny og lignende sag.
Omkring 73.000 æg af hollandsk oprindelse er blevet 
tilbagekaldt fra butikker i Tyskland, da de blev fundet 
forurenet med fipronil, et insekticid, der er ulovligt til 
brug i fødevareproducerende dyr. Medical Xpress rap-
porterede, at de pågældende æg blev opdaget i en 
rutinemæssig test på et pakkeri i byen Vechta i Nieder-
sachsen. Det fulde omfang og årsagen til forureningen 
er dog uklar.
Seks tyske bundesländer blev påvirket af tilbagekaldel-
sen.

WattAgNet.com / jnl

Krav om stikprøvekontrol af importerede 
æg i Storbritannien
British Egg Industry Council (BEIC) udtalte i en pres-
semeddelelse, at det seneste tilfælde af fipronil kon-
taminering viser behovet for yderligere inspektion af 
importerede æg.
"Desværre er vi ikke overrasket over disse udviklinger, 
da vi i nogen tid har været bekymrede over, at de oprin-
delige problemer i forbindelse med tilbagekaldelserne 
sidste år, ikke er blevet grundigt løst" sagde Andrew 
Joret, formand for BEIC.
"Da omfanget af sagen er uklart, opfordrer vi Food 
Standards Agency til at træffe faste foranstaltninger for 
at beskytte fødevarevirksomheder i Storbritannien, og vi 
opfordrer til tilfældig testning af alle importerede æg og 
ægprodukter. Fødevarevirksomheder bør beskytte sig 
selv ved at specificere British Lion æg og ægprodukter, 
der produceres efter de højeste standarder for fødevare-
sikkerhed, og berolige deres kunder ved at bruge British 
Lion brand på pakken. "

WattAgNet.com / jnl
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FARVEL TIL ÆGGEHVIDEOMELETTEN  
– velkommen tilbage til omeletten med hele æg

Af Arne Astrup i American Journal  

of Clinical Nutrition

I årtier har der været kostråd med 
advarsler mod nogle specifikke 
fødevarer, som er elsket højt af 

forbrugerne. Nu begynder nyere forskning at tvin-
ge os til at trække nogle af de tidligere advarsler 
tilbage. Listen over fødevarer, hvor advarslerne 
trækkes tilbage, vokser: chokolade, ost, kaffe, et 
moderat forbrug af øl og vin, og nu også æg. 

Det ser ud til, at en asketisk livsstil blandet med politik, 
historisk set har haft mere indflydelse end solid viden-
skab. Anbefalinger om at begrænse indtaget af visse 
fødevarer har ofte været baseret på antagelser og for-
udsigelser baseret på enkelte næringsstoffer som f.eks. 
kolesterol og mættet fedt.
Der er gået 70 år siden Keys’ Seven Countries Studie 
undersøgte sammenhængen mellem kost og udviklin-
gen af hjertekarsygdomme hos mænd fra forskellige 
befolkningsgrupper i hele verden. Her fandt de en posi-
tiv sammenhæng med indtaget af kolesterol i kosten 
og forekomsten af 
hjertekarsygdomme. 
Tværsnitsundersøgelser 
som denne bliver anset 
som mangelfulde efter 
nutidens standarder, 
men konklusionerne 
lever videre. At kostens 
kolesterol øger blodets 
indhold af kolesterol 
og medfører en øget 
risiko for udvikling af 
hjertekarsygdomme, 
og at kostens indhold 
af kolesterol derfor bør 
begrænses til 300 mg/
dag, har påvirket de 
officielle kostråd i mange lande lige siden.
USDA’s kostråd fra 2010 anbefalede en begrænsning af 
kolesterol i kosten til max. 300 mg/dag. Denne grænse 
blev droppet i 2015 men blev i stedet erstattet af en 
advarsel om, at ”man bør spise så lidt kolesterol i kosten 
som muligt”. 
Både The American Heart Association (Hjerteforening) 
og The National Cholesterol Education Program anbefa-

lede et indtag under 200 mg kolesterol/dag for personer 
med risiko for udvikling af hjertekarsygdom. Mængden 
af kolesterol i et æg er 200-250 mg, så grænsen over-
skrides nemt. Heldigvis kan vi i dag konkludere, at der 
ikke er videnskabeligt belæg for at begrænse indtaget af 
kolesterol og æg i kosten.
Æg er faktisk en næringsrig fødevare, som bidrager 
med et bredt udvalg af vigtige næringsstoffer, både 
D-vitamin, jod, selen, jern, folat og den langkædede n-3 
fedtsyre DHA. Denne fedtsyre findes kun i begrænset 
mængde i mange andre fødevarer. Derudover er æg en 
god kilde til cholin og lutein. De fleste af disse nærings-
stoffer findes i æggeblommen. Det hele æg indeholder 
alle de næringsstoffer, der skal bruges for at ”bygge” en 
hel kylling ud fra én enkelt celle.

Evidens fra observationelle studier
En voksende mængde af observationelle studier har sat 
spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem kolesterol 
i kosten og serum lipider, når andre kostvariabler tages 
med i betragtningen. Prospektive befolkningsundersø-
gelser af høj kvalitet har ikke fundet nogen sammen-
hæng mellem kolesterolindtag generelt, eller ægindtag 

specifikt, og risikoen for 
udvikling af hjertekar-
sygdom. 
I løbet af de senest 5 
år har flere meta-ana-
lyser af prospektive 
studier konkluderet, at 
ægindtag ikke er asso-
cieret med risiko for 
hjertekarsygdom, men 
derimod med en lavere 
risiko for hjerteanfald. 
Undergruppeanalyser 
viste dog en øget risiko 
for udvikling af hjer-
tekarsygdomme hos 
personer med diabetes. 

Imidlertid er disse fund baseret på et mindre antal studi-
er, og der findes andre studier, som har vist, at ægindtag 
muligvis kan reducere risikoen for udvikling af type 2 
diabetes. Det er blevet pointeret, at den øgede risiko for 
hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes kan 
skyldes, at man mangler at justere for andre faktorer. 
Korrektionen af confounding faktorer har med andre ord 
været ufuldstændig i disse analyser. Nicklas et al. gen-

Omelet af hele æg.
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nemførte en avanceret statistisk analyse, som behand-
lede netop dette. De fandt ud af, at den tilsyneladende 
risiko forbundet med højt ægforbrug blandt personer 
med type 2 diabetes kunne forklares af manglende kon-
trol for andre livsstilsfaktorer og medicinbrug.

Evidens fra interventionsstudier
Evidens fra randomiserede kontrollerede forsøg har vist 
en neutral eller gavnlig effekt på markører for diabetes 
og hjertekarsygdom. De randomiserede kontrollerede 
forsøg har vist, at æg tilført kosten gav reduktion i både 
plasma insulin og insulin resistens, mindskede markører 
for inflammation og øgede dannelsen af større og mindre 
tætte LDL og HDL partikler.
Epidemiologiske studier har tidligere rejst bekymring 
for, at personer med type 2 diabetes som indtager en 
større mængde æg, har øget risiko for udvikling af hjer-
tekarsygdom. Nylige interventionsstudier af høj kvalitet 
indikerer, at der ikke er grund til bekymring, når æg ind-
går som en del af en ellers sund og varieret kost. Fuller 
et al. har lavet et 3 måneders randomiseret kontrolleret 
forsøg, hvor de sammenlignede effekten af en kost med 
højt indhold af æg (12 æg/uge) med en kost med et lavt 
indhold æg (<2 æg/uge). Studiet så nærmere på lipid-
profiler i 140 overvægtige/svært overvægtige personer 
med prædiabetes eller type 2 diabetes.
Kosten med et højt indhold af æg sammenlignet med 
kosten med et lavt indhold af æg havde ingen effekt på 
totalt kolesterol, HDL eller LDL kolesterol, triglycerider 
eller glykæmisk kontrol. De to forsøgsgrupper havde 
samme indtag af protein, men gruppen som indtog en 
kost med højt indhold af æg rapporterede om mindre 

sult og større mæthedsfornemmelse efter morgenma-
den.
Efter 12 måneder var resultatet fortsat, at en kost med 
højt indhold af æg sammenlignet med en kost med et 
lavt indhold af æg ikke påvirkede kropsvægt, plasma 
glukose, glykeret hæmoglobin, adiponektin eller for-
skellige serum lipider, markører for inflammation eller 
oxidativt stress.
Alt i alt så giver evidensen fra observationelle studier 
eller randomiserede kontrollerede forsøg i både normal 
befolkning og diabetisk befolkning ingen beviser som 
bakker op om en anbefaling om, at personer, inklusive 
patienter med hjertekarsygdom eller type 2 diabetes, 
bør undgå at spise æg som en del af en sund kost. Så, 
måske er det nu, på trods af æggets høje indhold af 
kolesterol og mættet fedt i blommen, tid til at sige ende-
ligt farvel til den kedelige æggehvideomelet.

Oversat af Anina Kjær

HOVEDRESULTATER
 – Der er ikke belæg for at fraråde patienter med 

hjertekarsygdomme eller type 2 diabetes at spi-
se æg som en del af en sund og varieret kost.

 – Selvom man har type-2-diabetes, tyder under-
søgelsen på, at man kan spise op til 12 æg om 
ugen uden øget risiko for udvikling af hjertekar-
sygdomme

 – Gruppen som fik en kost med højt indhold af 
æg rapporterede om mindre sult og større 
mæthedsfornemmelse.

Æggehvideomelet med spinat.
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EUROPAS FØRSTE BIOGASANLÆG  
TIL FJERKRÆGØDNING I LUFTEN

Af Chris McCullough, Poultry World

Biogas har evnen til at omdanne 
fjerkrægødning til elektricitet, men 
dette har histortisk set været en 
svær opgave. Men nu viser det sig, 

at en virksomhed fra Nordirland har etableret det 
første biogasanlæg til fjerkrægødning, som Poul-
try World har besøgt. 

Det har været planlagt i 8 år og har taget 18 måneder at 
bygge, men nu kører Europas første biogasanlæg, som 
alene bruger fjerkrægødning, på fuld kapacitet. 
Anlægget er placeret i en del af et fuldt operationelt 
stenbrud i hjertet af Nordirland. Anlægget er et 3 
MW-anlæg, som har kostet 23 mio. £ (ca. 195 mio. kr.) 
at bygge, og det kan bruge op til 40.000 tons fjerkræ-
gødning om året. 
Tully Centralised Anarobic Digestion Plant er bygget i 
Tully Quarry i nærheden af Ballymena i Country Antrim. 

Første af sin slags
Stream BioEnergy fra Dublin udviklede biogasanlægget, 
men det blev bygget af den danske energispecialistvirk-
somhed, Xergi, og den lokale virksomhed BSG. 
Selvom der er andre biogasanlæg i Kina, der ligner 
dette, er det stadig det første fjerkrægødningsanlæg i 

Storbritannien, Irland og resten af Europa. De samlede 
omkostninger ved projektet har ligget på 23,3 mio. £ 
(ca. 197,5 mio. kr.), hvoraf Invest Northern Ireland skød 
et lån på 7,4 mio. £ (ca. 62,7 mio. kr.) til en konkurren-
cedygtig rentesats i projektet og 1,3 mio. £ (ca. 11,0 
mio. kr.) i støtte i henhold til ordningen for Sustainable 
Utilisation of Poultry Litter (SUPL). 
Resten af finansieringen af projektet er ydet af Recy-
cling, der er en Foresight-styret fond, og Waste LP, hvor 
den britiske Green Investment Bank er den primære 
investor, ligesom Xergi Limited har bidraget til finansie-
ringen.
Stream BioEnergy’s adm. direktør, Kevin Fitzduff, for-
tæller til Poultry World, at anlægget fungerer godt: ”Vi 
kører nu på fuld kapacitet og producerer en masse ener-
gi. Biogasanlægget kører 24 timer i døgnet, syv dage 
om ugen”. 

Regulering
I Nordirland er der mange fjerkræhuse, og man har søgt 
efter en brugbar metode til at bortskaffe eller anvende 
fjerkrægødningen for at overholde gødningsreglerne, 
som er angivet i EU’s nitratdirektiv.
Mens en række små systemer, der bruger gødning, i 
årenes løb er blevet undersøgt af Nordirlands landbrugs-
ministerium, DAERA, har det ikke ført nogen kommer-
ciel produktion.

Her ses Nordirlands nye biogasanlæg, der er i stand til at konvertere 

20% af landets fjerkrægødning til elektricitet. Foto: Picasa.

Her ses Nordirlands nye biogasanlæg, der er i stand til at konvertere 

20% af landets fjerkrægødning til elektricitet. Foto: Picasa.

Her ses Nordirlands nye biogasanlæg, der er i stand til at konvertere 

20% af landets fjerkrægødning til elektricitet. Foto: Picasa.



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2018  ·  61

Indtil videre leveres fjerkrægødningen, der anvendes i 
det nye energianlæg i Ballymena, fra ca. 100 fjerkræfar-
me, som leverer slagtekyllinger til Moy Park.
Selv om Moy Park ikke er en investor i energianlægget, 
har de via en kontrakt med McKnight Transport arrange-
ret transporten af gødningen til anlægget. 

Beskæftigelse
Kevin Fitzduff siger: ”Xergi leverer serviceydelser til 
anlægget og har 12 fuldtidsansatte på stedet. Derud-
over er der blevet skabt mange jobs gennem den række 
af underentreprenører og håndværkere, som 
anlægget kræver. Stream Bioenergy 
er dem, der oprindeligt har udvik-
let projektet, og de har i alt 
fem medarbejdere. Stream 
Bioenergy er også 
medejer af anlægget 
sammen med andre 
finansieringskilder, 
og vi leverer også 
ledelsestjenester 
til projektet.”
Et unikt teknologi-
system udarbejdet 
af det danske fir-
ma Xergi er place-
ret inde i anlægget, 
som omdanner den 
rå fjerkrægødning til 
energi. 
Denne innovative tekno-
logi fjerner kvælstoffe, som 
en del af processen, hvilket gør 
det muligt at udnytte op til 100 % af 
fjerkrægødningen. 
Under normale omstændigheder er det svært at omdan-
ne store mængder af fjerkrægødning i et biogasanlæg, 
fordi de har et højt indhold af kvælstof, som direkte 
hæmmer bakterierne, som producerer biogas. 

Håndtering af kvælstof
For at imødekomme denne udfordring udviklerede Xergi 
”NiX-teknologien”, som reducerer kvælstofindholdet i 
biogasprocessen. 
Xergis’ adm. direktør, Jørgen Ballermann, pointerer her-
til: ”Det har været en lang udviklingsproces, og vi sætter 
stor pris på den tålmodighed og viljestyrke, som Stream 
BioEnergy har udvist”. 
Derudover siger Ballermann, at Xergi er blevet tilbudt at 
styre driften i de første ti år. 
”Det er ikke nok at have et godt biogasanlæg. Det 
er vigtigt, at driftspersonalet ved, hvordan man styrer 
anlægget. Derfor leverer vi altid biogasanlæg sammen 

med et veludviklet træningsprogram, der sikrer, at med-
arbejderne kan håndtere en effektiv drift af anlægget. 
På grund af dette har Xergi rekrutteret og uddannet 
nogle lokale medarbejdere til at styre driften. Men skulle 
der dukke uventede udfordringer op, har vi naturligvis 
eksperter, der kommer og hjælper de ansatte. Vi har 
også adgang til anlægget fra vores overvågningscenter i 
Danmark” siger Ballermann. 
Det nye energianlæg er gemt væk i et hjørne af et 
stenbrud for at gøre det mindre synligt fra vejen og for 
de lokale beboere. Ydermere har hele anlægget været 

gennem en række støjkontroller for at sikre, 
at støjforurening holdes på et mini-

mum. Det eneste område, hvor 
støjniveauet er højt, er i selve 

maskinrummet, som er 
godt isoleret.

Processen
Når fjerkrægød-
ningen ankommer 
på stedet, bliver 
det fyldt ned i to 
industricontainere 
som automatisk 
fører det videre til 
næste trin, hvor 

gødningen blandes 
med recirkuleret 

væske, inden den 
pumpes ind i biogasan-

lægget.
Under den mesofile proces 

nedbryder bakterierne affaldet 
og producerer biogas. Processen 

tager ca. 45 dage, og den producerede 
biogas fra anlægget bliver brugt i to 1,5 MW gasmoto-
rer, som genererer elektricitet på stedet, hvilket derefter 
sælges til National Grid.
Kevin Fitzduff tilføjer: ”Restproduktet pasteuriseres 
inden den bliver adskilt til en fiber- og flydende fraktion. 
Den meste af den flydende fraktion passerer gennem en 
ammoniakfjernelsesproces, inden den blandes med det 
indkommende fjerkrægødning. Den resterende mængde 
af væske og fibre er en sikker og næringsrig gødning, 
der kan anvendes af landmænd. Strømmen eksporteres 
til ledningsnettet og kan forsyne 4.000 boliger”. 
Slutteligt pointerer Stream Bioenergy, at der er planer 
om at videreudvikle lignende anlæg i Irland. Mens dette 
anlæg i County Antrim bruger op til 40.000 tons fjer-
krægødning om året, er det kun ca. 20 % af den samle-
de fjerkrægødning, der produceres i Nordirland.

Oversat af Cecilie Krogh / jnl
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KALKUNPRODUKTIONEN I POLEN BRUGER  
RUTINEMÆSSIGT ANTIBIOTIKA

Hanna Hamina  

Tekst og billeder i det finske fjerkræblad

I april stiftede en gruppe finske 
kalkunproducenter bekendtskab 
med Polens kalkunproduktion. Den 

store produktion og en stærk konkurrenceevne 
var baggrunden for betydelige forskelle i forhold til 
finsk produktion.

Polen er hurtigt vokset til Europas største producent af 
fjerkrækød. Produktionen er mere end firdoblet i det 21. 
århundrede og tegner sig for næsten en femtedel af den 
europæiske produktion. Som kalkunkødsproducenter er 
kun Tyskland og Frankrig større end Polen.
Polen er stærkt afhængig af eksporten af   kød. Stør-
stedelen af   eksporten er rettet til andre EU-lande, men 
Polen er også det eneste EU-land med kalkuneksportli-
cens til Kina.
Strukturudviklingen er gået stærkt i de seneste år, så de 
mindste familiebedrifter kan have 8.000 kalkunpladser, 
den største op til 100.000. Vi besøgte tre forskellige 
kalkunfarme, hvoraf to var familiebedrifter og en stor 
virksomhed med farme, foderfabrik og slagterier.

Overvågning af salmonella er begrænset
Haner og høner bliver er opdrættet hver for sig.
Hønerne vejer i gennemsnit 9 til 10 kg, når de slagtes 
ved 13 til 15 uger gamle, og hanerne vejer 21 kg, når de 
slagtes ved 20-22 ugers alderen. Udtynding er almin-

delig, og ved udtyndingen af   flokken udvælges dyrene 
individuelt. Der er en pause i et par uger mellem slagt-
ningerne.
Det mest almindelige strøelsesmateriale er halm, som 
også tilsættes under produktionen. Gødningen kan 
anvendes som gødning eller som vækstmedie til cham-
pignon.
Kalkunerne testes kun for to salmonella serotyper - 
Typhimurium og Enteritidis. Da prøven tages en eller to 
uger før, slagtningen finder sted, kan flokken behandles 
med antibiotika mod disse bakterier. Hvis Salmonella er 
blevet registreret i flokken, varmebehandles kødet, inden 
det videreforarbejdes.
Salmonella er kendt for at have over 2.000 serotyper, 
der hver især testes imod i Finland. Når der læses stati-
stikker om polsk kalkunkødsproduktion, skal det bemær-
kes, at i Polen omfatter overvågningen kun to serotyper. 
I modsætning til i Polen behøver Finland ikke at vaccine-
re eller behandle fjerkræ mod salmonella.

Anvendelse af antibiotika er rutine
Brugen af   antibiotika var normal praksis på hver farm, 
vi besøgte. Antibiotika dispensere, nogle gange endda 
hele tanke, blev fundet på farmene. Dyrlæger kan ordi-
nere medicin i overensstemmelse med symptomerne 
beskrevet af producenten eller dyrlægen, undertiden 
endda uden at se flokken og uden laboratorieundersø-
gelser.
Typiske antibiotika såsom amoxicillin, enrofloxacin og 
doxycyclin blev anvendt, men også colistin. Colistin er et 
af de sidste mulige antibiotika, der skal anvendes, når 
intet andet virker. Det Europæiske Lægemiddelagentur 
har anbefalet at reducere brugen af   colistin betydeligt for 
at opretholde antibiotikummets effektivitet.
Da alle de bedrifter, vi besøgte, var blevet informeret om 
medicinen, spurgte jeg dyrlægen, hvorfor colistin bruges 
rutinemæssigt. Fordi det fungerede, var det kortfattede 
og præcise svar. I Polen findes der ingen mål for antibio-
tikabehandling eller en strategi for ansvarlig brug.
Europas største mængder colistin i husdyrproduktion 
bruges i Italien, Spanien, Portugal og Tyskland. Colistin 
bruges slet ikke til husdyr i Finland.

Højt smittetryk
I det polske produktionsområde for kalkuner svarede 
dyrlægen Marcin Andrzejewski, der var ansvarlig for 
kalkunsundhedstjenesten, på vores spørgsmål om kal-
kunernes sundhed og velvære. Han sagde, at de største 

Gizewski’s Kalkuner var et af rejsemålene for Länsi-Kalkku-

nan (Fjerkræproducenter fra det vestlige Finland) og Suomen 

Rehun (Finsk foder). Der var over 150.000 kalkuner og fire nye 

stalde er under opførelse. Kalkunerne blev slagtet på deres 

eget slagteri.
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sundhedsproblemer begyndte efter 2006, da EU næg-
tede brugen af   antibiotika i foderet.
På nuværende tidspunkt er forskellige fodertilskud, 
såsom probiotika, tilsat til foderet. Som en af   de fore-
byggende handlinger i Polen er brugen af   autogene vac-
ciner også begyndt ud over andre vacciner.
De største sundhedsmæssige problemer er infektioner 
forårsaget af bakterier 
som Enterococcus, luft-
vejssygdomme og bensår. 
Dyrlægen understregede, 
at sygdomspresset er højt 
i landet på grund af en 
stor fjerkræpopulation og 
dels på grund af den korte 
afstand mellem staldene 
og mellem de forskellige 
farme.

Produktionen steg dramatisk
Polens første kalkunavlscenter og rugeri var placeret 
nord for Warszawa i det nuværende hovedproduktions-
område. Lokale kalkunafstamninger blev brugt indtil 
år 2000, hvorefter markedet blev åbnet for moderne 
hybrider.
Ifølge formanden for kalkunforeningen har landet for 

meget kapital til investerin-
ger i kalkunproduktionen, 
hvilket har ført til en ukon-
trolleret stigning i produk-
tionen.
Polsk kalkunproduktion 
har ikke længere produkti-
ons- og investeringsstøtte. 
For ti år siden fik produ-
centerne støtte til renove-
ring og modernisering af 
stalde, og de fleste af de 

gamle stalde er blevet fuldstændig renoveret.
Bygningsomkostningerne er relativt lave i Polen, og frem 
til 2015 fik man let byggetilladelser til stalde. Arbejdsom-
kostningerne er lave, selv om de er steget de seneste år. 
Der er mange arbejdere i primærproduktion fra Hvide-
rusland og Ukraine.
Vi besøgte   Gerczak’s rugeri og avlscenter, der er en 
imponerende virksomhed, som ejes af Jaroslaw Gerc-
zak. Familieselskabet producerer kyllinger til både Polen 
og de nærliggende markeder. Produktionskapacitet er 
ca. 10 mio. rugeæg om året. Virksomheden har 10 stal-
de, hvoraf fem er nye og fem er ældre. Gerczak startede 
sin egen kalkunproduktion i 2013.

jnl

Fakta om kalkuner fra Polen:
 – Selvforsyningsgraden i fjerkrækød: 158 % i 

2016.
 – Polens produktion af kalkunkød i 2017: 

368.000 tons
 – Andel af kalkunproduktionen i Europa: 17 %
 – Husholdningernes forbrug: 5 kg kalkunkød pr 

indbygger

Sanna Simula, driftsleder på Gizewski farmen i Wojciech for-

klarede om produktionsstrategien. Ved at reducere belægnin-

gen med 10 % reduceres behovet for at anvende antibiotika 

og det forbedrer dyresundheden, og det vil ikke påvirke det 

økonomiske resultat.

De besøgende fra Finland hørte om polsk om dyresundhed, 

produktionsmetoder og rentabilitet. Fra venstre Tomasz Tryk 

Golpa, Kaisa Lähteenoja, Sanna Simula, Hanna Hamina, Vete-

rinær Marcin Andrzejewski, polsk kalkunroducent og Heikki 

Resident.

Der er et væld af forskellige kalkunkødprodukter i Polen. 

Gizewski er en af   producenterne.
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Marel Poultry – nu med 15.000 kyllinger i timen
 

Under hensyntagen til den hur-
tigt voksende og urbaniserende 

global befolkning forventes produktionen af   fjer-
krækød at stige betydeligt. Forarbejdningsanlæg 
skal intensivere deres drift for at følge med forbru-
gernes efterspørgsel. Der er et umiskendeligt krav 
om endnu højere kapaciteter end dagens maksi-
mum på 13.500. Marel Poultry forudså denne ten-
dens og begyndte at udvikle løsninger til at hånd-
tere en båndhastighed på 15.000 fugle pr. time.
 
Marel Fjerkræ er verdens første leverandør af integre-
rede slagtelinjer med en kapacitet på 15.000 kyllinger 
i timen. Når man skal håndtere så høj en hastighed, er 
det afgørende at have høj pålidelighed. Hvis ikke, bety-
der hvert minut med funktionsfejl 250 mistede kyllinger! 
Derfor har Marel Poultry afprøvet og testet deres nye 
slagtelinje, med en kapacitet på 15.000 kyllinger i timen, 
før den lanceres på markedet. Efter denne lange periode 
med omfattende forskning og udvikling er det en virkelig 
velafprøvet løsning.
 
Bevar kontrollen
Alle systemer er indstillet til en hastighed på 15.000 
kyllinger i timen. Fra håndtering af levende kyllinger med 
ATLAS og bedøvelse med CAS SmoothFlow, via udtag-

ning og afkøling, op til distributionslinjen, håndterer hvert 
procestrin denne høje hastighed. Innova software kører 
i baggrunden for at overvåge alle de hurtige processer 
på hele anlægget. ATC-styringssystemet holder de 
stærke kræfter under kontrol, mens de bevæger sig med 
en utrolig hastighed. Nye LineLink-overførselsenheder 
leverer problemfrit overførsler fra en type ophængnings-
krog til en anden, mens de kører gennem de forskellige 
procestrin. ”For nogle mennesker kan det virke som om, 
at en hastighed på 15.000 kyllinger i timen vil presse 
alle komponenter til ekstremer. Tværtimod må jeg sige; 
de arbejder med stor sikkerhed og er i stand til at følge 
med på hastigheden og kontrollen af   processen” siger 
Anton de Weerd, adm. direktør for Marel Poultry Pro-
cess.
 
Afprøvet løsning på Celler Land
For et stykke tid siden var Celler Land Frischgeflügel i 
Tyskland verdens første fjerkræslagteri til at gå videre til 
en båndhastighed på 15.000 kyllinger i timen. Vicedi-
rektør Richard Wenneker fortæller om nødvendigheden 
af   en hurtigere slagtelinje: ”Vores marked for fjerkrækød 
forventes at vokse. Vi kørte allerede i to-holds skift og 
kunne ikke producere flere produkter medmindre vores 
båndhastighed steg.” Hendrik Kuijpers, Celler Land 
Plant Manager tilføjer: ”Sammen med Marel Poultry vi 
så den perfekte mulighed til at udvide kapaciteten fra 
13.500 til 15.000 kyllinger i timen.
 
Kompromisløs
En rekordhøj proceshastighed er ikke et mål i sig selv. 
Som det allerede et bevist i praksis, så giver den hurtige 
båndhastighed 15.000 kyllinger i timen en betydelig 
stigning i effektiviteten og udbytte. Der er også fordele 
omkring bæredygtigheden, da den eksisterende infra-
struktur med få ændringer af maskiner kan bruges til en 
betydelig vækst i produktionen. At opnå de laveste pro-
duktionsomkostninger er det yderst vigtigt, ligesom der 
ikke nå gps på kompromis med kvalitet og effektivitet.

Marel Poultry / jnl
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10 lande, der producerer meget  
fjerkrækød og mange æg, deltager i VM  
i fodbold
Mexico, Japan, Rusland, Colombia, Argentina, Spanien, 
Frankrig, Tyskland, Brasilien og England er 10 af de 32 
landshold, der er klassificeret til VM i fodbold i 2018, og 
det er samtidig nogle af de lande i verden, der har den 
største produktion og det største forbrug af kyllingekød 
og æg. 
Denne interessante placering blev udarbejdet af Aviculto-
res, det officielle blad fra FENAVI i Colombia.
Mexico har 130 mio. æglæggere og producerer 43,75 
mia. æg om året. Mexico producerer også 3,51 mio. tons 
kyllingekød, mens importen er på 662.000 tons. Forbru-
get ligger på 355 æg og 23,1 kg kyllingekød pr person.
Japan er verdens fjerdestørste producent af æg med en 
produktion på 39,06 mia. æg. Med hensyn til produktion 
af kyllinger producerer Japan 1,4 mio. tons. Forbruget 
ligger på 334 æg og 21,1 kg kyllingekød.
Rusland er også en stor fjerkræproducent og eksportør 
med en produktion på 39 mia. æg og 4,8 mio. tons kyl-
lingekød. Forbruget ligger på 285 æg og 33,7 kg kyllin-
gekød.
Colombia producerer 13,83 mia æg og 1,5 mio. tons 
kyllingekød, og forbruget ligger på 279 æg og 32,8 kg 
kyllingekød.
Argentina producerer 12,39 mia. æg og 2,07 mio. tons 
kyllingekød, hvoraf en del eksporteres. Forbruget ligger 
på 272 æg og 44 kg kyllingekød.
Spanien, et af favoritterne til at vinde verdensmester-
skabet, producerer 17,19 mia. æg og 1,2 mio. tons 
kyllingekød, og forbruget ligger på 254 æg og 26,6 kg 
kyllingekød.
Frankrig producerer 14,4 mia. æg og 1,8 mio. tons kyl-
lingekød, og forbruget ligger på 248 æg og 26 kg kyllin-
gekød.
Tyskland producerer 13,69 mia. æg og 1,54 mio. tons 
kyllingekød, og forbruget ligger på 231 æg og 19,4 kg 
kyllingekød.
England, der er en vigtig eksportør til EU, producerer 
9,31 mia. æg og 1,4 mio. tons kyllingekød, og forbruget 
ligger på 188 æg og 24,3 kg kyllingekød.
Brasilien, der er verdens største eksportør af animalsk 
protein, producerer 39 mia. æg og 13 mio. tons kyllinge-

kød, og forbruget ligger på 192 æg og 42 kg kyllingekød. 
Brasilien eksporterer årligt 4,3 mio. tons kyllingekød og 
5.834 tons æg.

WattAgNet.com / jnl

Tyson tager første spadestik til det nye 
fjerkræanlæg i Tennessee 
Ledere fra Tyson Foods tog sammen med lokale og 
statslige embedsmænd første spadestik den 30. maj til 
selskabets nye kyllingeforarbejdningsanlæg i Humboldt, 
den største by i Gibson County i det vestlige Tennessee. 
Projektet til omkring 300 mio. $ (ca. 1,9 mia. kr.) for-
ventes at skabe mere end 1.500 lokale job, når det nye 
anlæg kommer i drift i slutningen af 2019.
Tyson Foods meddelte også, at selskabet giver Gibson 
County et legat på 500.000 $ (ca. 3,2 mio. kr.), hvor en 
lokal styringskomité skal bestemme, hvordan pengene 
skal bruges. Styringskomitéen vil bestå af lokale ledere 
og folk fra Tyson Foods.
"I dag er det virkelig en god dag for West Tennessee og 
vores blomstrende fjerkræbranche, da vi officielt byder 
Tyson Foods velkommen til Gibson County. Selskabets 
beslutning om at skabe 1.500 nye job vil have en utrolig 
indvirkning på den lokale økonomi" sagde det lokale 
medlem af Repræsentanternes Hus David Kustoff. "Jeg 
takker Tyson Foods' adm. direktør, Tom Hayes, og hele 
Tyson Foods-teamet for fortsat at investere i de gode 
borgere og samfund i West Tennessee."
Anlægget vil blive placeret i Gibson County Industrial 
Park og vil producere færdigpakkede bakker med fersk 
kylling til detailbutikker over hele landet. Det forventes 
at slagte 1,25 mio. kyllinger om ugen, hvilket øger Tyson 
Foods samlede produktionskapacitet med samme antal. 
Løn og betalinger til farmere fra det nye anlæg forventes 
sammen med køb af korn og ydelser fra forsyningsvirk-
somheder at generere en årlig økonomisk fordel for sta-
ten Tennessee på omkring 150 mio. $ (ca. 955 mio. kr.).
"Denne dag repræsenterer kulminationen på 20 års 
hårdt arbejde og engagement fra mange ledere og bor-
gere i Gibson County" sagde Kingsley Brock, direktør for 
økonomisk udvikling i Gibson County. "Tyson Foods er et 
førsteklasses firma med førsteklasses medarbejdere, og 
Gibson County og Humboldt vil være hjemsted for ver-
dens mest avancerede højteknologiske fjerkræforarbejd-
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ningsanlæg. Selskabets kapitalinvesteringer og jobska-
belse vil for altid ændre Humboldt og Gibson County og 
skabe en fantastisk mulighed for alle vores borgere, og 
jeg kunne ikke være lykkeligere for hele Gibson County."
Dette er det andet store økonomiske udviklingsprojekt, 
som Tyson Foods har indledt i Tennessee inden for det 
sidste år. I august 2017 annoncerede virksomheden 
en udvidelse på 84 mio. $ (ca. 531 mio. kr.) af deres 
anlæg i Union City. Denne udvidelse forventes at skabe 
omkring 300 nye job, ud over de mere end 1.000 job, 
der for øjeblikket er på anlægget.
Inklusive Union City har Tyson i øjeblikket fire anlæg i 
staten med ca. 5.000 ansatte med en årlig løn på over 
181 mio. $ (ca. 1,15 mia. kr.). I 2016 betalte Tyson 
Foods farmere i Tennessee mere end 61 mio. $ (ca. 386 
mio. kr.). Tyson anslår, at selskabet samlede årlige øko-
nomiske effekt i Tennessee i 2016, herunder løn, indkøb 
af foderingredienser og serviceydelser fra forsyningsvirk-
somheder, ejendomsskatter og velgørende bidrag var på 
mere end 313 mio. $ (ca. 1,98 mia. kr.).
"I dag tager vi endnu et vigtigt skridt i vores rejse med 
borgerne i Humboldt og Gibson County" sagde Doug 
Ramsey, præsident for fjerkræ i Tyson Foods. "Vi er 
glade for at smøge ærmerne op og komme i gang med 
arbejdet og fortsætte det vellykkede samarbejde, vi har 
haft med staten Tennessee i mere end fire årtier."

WattAgNet.com / jnl

Europæiske fjerkræorganisationer afslø-
rer den ukrainske kyllingefiletordning
Den ukrainske fjerkræbranche presser de europæiske 
virksomheder i branchen ved at anvende en importord-
ning for at undgå beskatning af nogle produkter. Bry-
ster med brystben leveres til EU uden at betale nogen 
importafgift og parteres derefter på fabrikker i Slovakiet 
og Holland, hvor brystbenet fjernes, og fileterne sælges 
som et EU-produkt med høj værdi, Fabrikkerne ejes 
ukrainske Yuriy Kosiuk, der også ejer den store ukrain-
ske fjerkræslagterikoncern MHP.
Ifølge Lukasz Dominiak, generaldirektør for Polish Natio-
nal Poultry Council-Chamber of Commerce, blev der ind-
ført 30.000 tons kød til en værdi af 40 mio. € (næsten 
300 mio. kr.) til EU ved hjælp af denne metode.

"Fjerkræproduktionen i Ukraine vokser dynamisk og 
nyder godt af billige råvarer og få love, der regulerer 
erhvervslivets aktivitet. Den største kyllingefarm i Europa 
ligger i Vinnica, og den har 18 mio. fugle på samme tid" 
sagde Dominiak.
Sidste år nåede Ukraines fjerkræproduktion 1,2 tons, 
hvoraf 20 % blev eksporteret. Halvdelen af produktionen 
blev produceret af MHP, den eneste ukrainske produ-
cent, der har tilladelse til at eksportere i EU.
Den frihandelsaftale, der er indgået mellem EU og Ukra-
ine, tillader en kvote på 40.000 tons kyllingekød, fordelt 
ligeligt i hele slagtekroppe og fjerkrækød. 1 kg ukrainsk 
kylling er 40 % billigere end et kg kylling produceret i 
EU, sagde Dominiak. Han bad om en stærk reaktion fra 
Europa-Kommissionen i denne sag. Polen er den største 
fjerkræproducent i EU med en forventet produktion på 2 
mio. tons i år.

Euromeat.com / jnl

Kina indfører antidumping depositum på 
import af fjerkrækød fra Brasilien
Embedsmænd i Beijing mener, at den indenlandske 
branche er blevet væsentligt beskadiget af importen.
Kinesiske importører af fjerkrækød er nu tvunget til at 
stille et depositum på mellem 18,8 % og 38,4 %, hvis de 
køber brasilianske produkter, sagde handelsministeriet i 
en erklæring. Foranstaltningen omfatter produkter leve-
ret af de største eksportører JBS og BRF og er blevet 
håndhævet fra 9. juni.
Brasilien har dækket 50% af importen af fjerkrækød 
mellem 2013-2016, og embedsmænd i Beijing bemær-
kede, at salgspriserne og fortjenesten for de indenland-
ske producenter faldt i den periode.
Det krævede depositum indskud kunne være endnu et 
slag for den brasilianske fjerkræbranche, da dette seg-
ment allerede er ramt af en skandale vedrørende kødets 
kvalitet og en transportstrejke, der medførte betydelige 
tab for producenterne.
I mellemtiden forsøgte Washington under forhandlinger-
ne mellem Kina og USA at genvinde adgangen til det 
kinesiske marked for fjerkrækød, der er det næststørste 
marked i verden.

Euromeat.com / jnl
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BEDRE VELFÆRD MED RESULTAT-BASEREDE 
STANDARDER

Af Terrence O’Keefe i Poultry International 

Velfærdsstandarder baseret på 
objektive målinger af resultaterne 
udgør en mulighed for innovation, 
der vil føre til forbedret velfærd for 
fuglene. 

Mange velfærdssystemer for fjerkræ har primært været 
baseret på ressource-baserede foranstaltninger som 
f.eks. et vis antal cm siddepind pr. æglægger, maksimalt 
antal slagtekyllinger per kvadratmeter eller antallet af 
kvadratcentimeter pr. høne i bure eller i fritgående syste-
mer. 

I forhold til disse ressource-baserede 
foranstaltninger siger Joy Mench, for-
mand for United Egg Producers’ (UEP) 
videnskabelige rådgivende udvalg, at 
de har visse fordele, da de har tendens 
til at være nemme at måle og nemme at 

oversætte til lovkrav. 
På United Egg Producers Executive Conference, fortalte 
Joy Mench, at ressource-baserede velfærdsforanstalt-
ninger i nogle tilfælde stammer fra forskningsresultater, 
men ikke altid. Selv om velfærdsstandarden afspejler 
forskningsresultaterne, så afspejler de ressource-ba-
serede foranstaltninger kun resultater fra forsøg med 
specifikke afstamninger af fjerkræ. Resultaterne behøver 
ikke være de samme med en anden afstamning eller 
med samme afstamning nogle år senere, da selektivt 
opdræt ændrer den pågældende afstamning. Kort 
fortalt, sagde Joy Mench, at ressource-baserede foran-
staltninger er ufleksible og ikke altid forbedrer dyrevel-
færden.  

Resultat-baserede velfærdsstandarder
Joy Mench tilføjede dertil, at belægningen i huset er et 
godt eksempel på, hvordan ressource-baserede foran-
staltninger ikke altid sikrer en bedre velfærd. Hun sagde, 
at man burde se på resultaterne af Marian Dawkins’ 
gennemførte forskning på kommercielle slagtekyllinger i 
Storbritannien, hvor hun så på effekten af belægningen 
på resultat-baserede tiltag som trædepudesundhed og 
lammelser. 
”Hvad hun fandt var, at selve belægningen ikke var en 
frygtelig vigtig faktor i at forårsage disse problemer. Dét, 
der var vigtigt, var kontrol med strøelsen, ventilation og 
indeklima” fortalte Joy Mench og fortsatte. ”Men hvad, 

der var endnu vigtigere, var, hvor godt producenternes 
management af deres flokke var.” 
”Dette arbejde fik EU til at ændre deres ideer til, hvordan 
de skulle fastsætte belægningen. Nu har producenter 
lov til at have relativt høje belægninger, så længe kyllin-
gerne bare ikke har trædepudesvidninger og lammelser. 
Hvis du har problemer med lammelser i din flok, så er du 
nødt til at reducere belægningen” sagde hun.
Resultat-baserede velfærdsforanstaltninger forsøger at 
kvantificere virkningen af miljøet og managemt i stalde-
ne. Eksempler på vigtige parametre er sygelighed, døde-
lighed, fuglens almene tilstand, fjerdragtbedømmelse, 
skader og indeklima. Nogle gange refererer parametre-
ne til dyre-baserede tiltag. 
Resultat-baserede velfærdsforanstaltninger har flere for-
dele: De kan anvendes på alle produktions-systemer, de 
er fleksible og giver mulighed for at skabe løbende for-
bedringer, de kan gavne dyrenes velfærd og ikke mindst 
producenternes økonomi, og så har de en høj accept fra 
alle sider. 
Joy Mench sagde, at UEP vil skifte til resultat-baserede 
standarder for deres UEP-certificerede program.
OIE har udviklet standarder for slagtekyllinger og er ved 
at udvikle velfærdsstandarder for æglæggende høner. 
OIE’s velfærdsstandarder er primært rettet mod resul-
tat-baserede velfærdsforanstaltninger. 

Måling af resultaterne
Joy Mench nævnte fjertab for æglæggende høner som 
et godt resultat-baseret velfærdsmål. Fjertab fore-
kommer i alle produktionssystemer; undersøgelse af 
hønerne kan give indsigt i årsagen til fjertab, uanset om 
det kommer fra fjerpilning, aggression eller af slid mod 
inventaret. Fjertab kan også føre til et mere alvorligt 
problem, nemlig kannibalisme. Fjertab er anerkendt som 
et velfærdsproblem og et produktionsproblem. Det er et 
produktionsproblem, fordi en dårlig fjerdragt er mindre 
isolerede, og fuglene skal spise mere foder for at opret-
holde deres kropstemperatur.
Fokus på velfærdssituationen giver mulighed for innova-
tion og mulighed for løbende forbedringer. Det er især 
vigtigt, når man forsøger at forbedre effekten af vel-
færdsforanstaltninger, der har flere mulige årsager som 
fjerpilning og hakning i kloakken.
Joy Mench sagde, at det ultimative mål for ethvert vel-
færdssystem bør være at forbedre velfærden over tid. At 
lave resultat-baserede målinger gør det muligt for produ-
centen at vide, hvor de er i dag, og giver dem mulighed 
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for at foretage ændringer, som vil føre til forbedringer 
i fremtiden. Disse foranstaltninger kan så bruges til 
benchmarking af resultaterne af en virksomhed versus 
resten af   branchen.

Auditering er afgørende
Med resultat-baserede velfærdsforanstaltninger skal 
auditorerne være veluddannede. De resultat-base-
rede standarder skal valideres og målnare i praktisk. 
Omkring slagtefjerkræ pegede Joy Mench på, at mange 
af fjerkræobservationerne kan foretages på slagteriet. 
Bedømmelser af f.eks. trædepudesvidninger, 
brystblærer, blå mærker og bræk-
kede knogler kan vurderes på 
slagtelinjen. Faktisk deltager 
nogle virksomheder allere-
de i forskellige forbed-
ringsprogrammer, hvor 
mange af målingerne 
bliver taget fra hver 
flok og holdt op 
mod resultaterne 
fra andre produ-
center. 
Ulemperne ved 
resultat-baserede 
foranstaltninger er, 
at de kan være tids-
krævende at udføre. 
Dyrene skal bedøm-
mes, og auditorerne 
skal være veluddannede. 
Joy Mench sagde, at audi-
tering eller evaluering af nogle 
resultat-baserede velfærdssystemer 
kan tage op til flere timer pr. flok at gen-
nemføre. AssureWel-ordningen bruger kun syv målinger 

for æglæggende høner: fjerdragtbedømmelse, hvor 
beskidte hønerne er, næbtrimning, aggressiv adfærd, 
flyveevne, høner med behov for yderligere pleje og 
dødelighed. Hun sagde, at denne evaluering kan gen-
nemføres på omkring 15 minutter pr. hus, og den kræver 
ikke, at bedømmeren håndterer nogle af hønerne.
AssureWel-ordningen for slagtekyllinger er lidt mere 
kompliceret end for æglæggere. Den består af fire dele: 
vurdering af hele flokken, gait score, individuelle tiltag 
og optegnelser om flokken på farmen. AssureWel er et 
samarbejdsprojekt mellem Royal Society for the Preven-

tion of Cruelty to Animals (RSPCA), Universi-
ty of Bristol og Soil Association.

Fremtidige velfærdsstan-
darder for fjerkræ

Joy Mench sagde, at 
eventuelle resultat-ba-

serede foranstalt-
ninger, som skal 
anvendes i et vel-
færdssystem, skal 
have betydning for 
velfærden, skal 
være nemme og 
præcise at opgøre, 
og være ting, som 

producenterne rent 
faktisk kan gøre 

noget ved gennem 
ændringer i manage-

mentet. Hun sagde, at 
nogle ressource-baserede 

målinger stadig kan medtages i 
fremtidige velfærdsstandarder.

Joy Mench foreslog, at for æglæggere 
kunne antal cm siddepind pr høne være baseret på høn-
senes størrelse, og det kunne være en ressource-base-
ret velfærdsstandard, der i fremtiden er inkluderet sam-
men med resultat-baserede standarder. Hun forventer, 
at nogle adfærdsmæssige foranstaltninger også vil blive 
inkluderet. Joy Mench tilføjede endvidere, at de super-
markedskæder, som hun havde haft kontakt med, var 
interesserede i resultat-baserede tiltag.
Muligheden for løbende forbedringer er en af   de vigtig-
ste forudsætninger for resultat-baserede velfærdsfor-
anstaltninger. Joy Mench sagde, at producenterne skal 
opstille enten regionale eller nationale benchmarkings. 
Hun sagde også, at resultat-baserede velfærdsforan-
staltninger ville mislykkes, hvis der ikke etableres kritiske 
grænser.

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Plads pr. høne er et eksempel på en  

ressource-baseret velfærdsstandard.  
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Plads pr. høne er et eksempel på en  

ressource-baseret velfærdsstandard.  

Foto: Austin Alonzo.

Fjerdragten på høner er en indikator for fjerkræadfærd og/eller 

ernæring, og kan bruges som et resultat-baseret velfærdsmål. 

Foto: Richard Blatchford.
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Ny æggeskandale ryster Holland
En ny skandale ryster ægbranchen i Holland, da 60 
økologiske producenter er blevet afsløret i at bruge ulov-
lige kemikalier i produktionen.
Det er i kølvandet på sidste års fipronil skandale i Hol-
land, hvor store mængder af æg, der indeholdt pestici-
det fipronil, blev tilbagekaldt i en række lande, herunder 
Sverige, at de nye afsløringer er kommet.
Af de i alt 250 økologiske ægproducenter, som organi-
sation Food Watch har inspiceret i løbet af de sidste to 
år, var det næsten en fjerdedel, 24 %, der brød de øko-
logiske regler. Rapporten blev offentliggjort den 16. juni.
De inspektioner, der blev foretaget fra januar 2016 til 
februar 2018, viste en udbredt brug af desinfektions-
midler og stoffer, som alle er forbudt i henhold til Ctgb, 
som er den hollandske myndighed med ansvar for god-
kendelse af pesticider.
Det drejer sig bl.a. om midler som de stærke desinfekti-
onsmidler Kilcox, Cid 20 og den ekstremt koncentrerede 
Virocid.
Ifølge nyhedsbureauet Agra Europe handler det om stof-
fer, der ikke kun er forbudt i økologisk produktion, men i 
hele landbruget.
Ifølge organisationen Food Watch, det var i forbindelse 
med re-inspektioner af de selskaber, der var involveret 
fipronil skandalen, at flere af overtrædelserne blev afslø-
ret.
Fipronil-skandalen kan faktisk have været toppen af et 
isbjerg, mener organisationen.
"Mit indtryk er, at rutinemæssige inspektioner, før fipro-
nil skandalen var meget få" siger Corinne Cornelisse på 
Food Watch.
Fipronil skandalen brød ud i juli sidste år, da de belgiske 
myndigheder slog alarm over hele EU, om at æg, hvor 
de fleste kom fra Holland, indeholdt det farlige stof. 
Skandalen spredte sig som ringe i vandet og nåede 26 
EU-lande, hvor hundredvis af farme blev blokeret.
Rapporten, som præsenteres nu, slår ned på brugen af 
farlige og forbudte stoffer i produktionen. Derimod siges 
der ikke noget om, at æggene fra de 60 farme skulle 
have været forgiftet.

Landlantbruk.se / jnl

Russisk fjerkræproducent investerer 700 
mio. rubler i et nyt rugeri
Produkty Pitania, en af de største producenter af frosne 
convenience-produkter i Rusland, har begyndt produktio-
nen på deres nye rugeri i Kaliningrad, Rusland.
Investeringen i det nye rugeri løber op i omkring 700 mio. 
rubler (ca. 71 mio. kr.), og rugeriet har en produktionska-
pacitet på 45 mio. æg om året. Rugeriet er bygget på en 
bar mark på 19.000 m2.  Virksomheden forventer at øge 
deres produktion af fjerkrækød med 10.000 tons, op til 
36.000 tons om året. I øjeblikket produceres 25.000 tons 
fjerkrækød i Kaliningrad-regionen, og det dækker 90 % 
af den indenlandske efterspørgsel.
"For at imødekomme forarbejdningsvirksomhedernes 
behov anvendes importerede og russiske råmaterialer, og 
der importeres 69.000 tons. Vi har mulighed for at øge 
produktionen med 60.000 tons, der kan erstatte impor-
terede råvarer" sagde den russiske landbrugsminister, 
Natalia Shevtsova.
"Kaliningrad-regionen forarbejder og leverer omkring 
50.000 tons færdigretter og halvfabrikata af fjerkrækød 
til andre russiske regioner samt til Kasakhstan og Hvide-
rusland. Derfor er udviklingen af fjerkræbranchen meget 
vigtig for os" tilføjede Natalia Shevtsova. Virksomheden 
planlægger at øge produktionsmængderne yderlige-
re. Allerede i 2019 forventes produktionen at nå op på 
50.000 tons fjerkrækød. På mellemlang sigt vil koncernen 
gennemføre anden fase af investeringerne, som omfatter 
opførelse af yderligere faciliteter og en foderfabrik.

Euromeat.com / jnl

Polen vil bygge det største fjerkræslagteri 
i Europa
"Det giver en chance for produktion ikke kun til Europa, 
men også til de asiatiske og afrikanske markeder" siger 
Andrzej Gozdzikowski, præsident for Cedrob Group.
Polen er den største fjerkræproducent i EU og har til hen-
sigt at bevare denne position ved at udvikle nye program-
mer og projekter, som kan øge produktionen og ekspor-
ten. Et af de projekter, der skal bevare landets ledende 
position, er udviklet af Cedrob Group, og det kan blive 
en realitet indenfor 5 år fra nu, ifølge hvad Gozdzikowski 
sagde i et interview til Portal Spozywczy.
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Ænder og gæs er basis for projektet Duck 300, som har 
til hensigt at skabe et partnerskab mellem gruppen og 
lokale landmænd.
"Vi producerer allerede gæs. Det er sæsonproduktion, 
men opdrætterne forventer, at vi producerer ænder uden-
for gåsesæsonen. Duck 300 er en måde at imødekomme 
disse opdrættere og deres økonomiske interesser på. Jeg 
ser også en tendens i markedet, hvor man kigger efter 
forskellige nye produkter og nicheprodukter. Vi er et firma 
inden for fødevareindustrien, og ænder udvider vores por-
tefølje. Jeg antager, at den fulde implementering vil tage 
mindst 5 år " forklarede Gozdzikowski i interviewet.
Som en del af programmet har Cedrob Group til hensigt 
at bygge det mest moderne og største fjerkræslagteri i 
Europa ved Kutno, i hjertet af Polen. "Polen er den 2.-3. 
største producent af and i Europa i dag, men lad os huske 
på, at det er et nichemarked. Opførelsen af et moderne 
slagteri og et moderne produktionsmiljø giver mulighed 
for produktion ikke kun til Europa, men også til Asien og 
afrikanske markeder " tilføjede Gozdzikowski.
I år forventes Polen at producere 20 % af den samlede 
fjerkræproduktion i EU.

Euromeat.com / jnl

Israelske Agrotop vinder aftale om at  
bygge et af de største fjerkræanlæg  
i Afrika og Mellemøsten
Nutropia Chicken Farm i Etiopien sigter på at løse proble-
merne med fejl- og underernæring samt lavt proteinind-
tag i Etiopien ved at producere 24.000 tons kyllingekød 
om året
Agrotop, en førende global aktør inden for nøglefærdi-
ge husdyrprojekter, har underskrevet en kontrakt om 
udvikling af et stort integrationsprojekt med fjerkræ med 
Nutropia Poultry & Feed i Etiopien.
Agrotop vil designe, bygge og udstyre projektet og der-
efter levere knowhow og management til Nutropia. Med 
hovedkvarter i Addis Abeba skal det nye projekt i sidste 
ende kunne producere 24.000 tons kyllingekød om året.
Nutropia planlægger at starte med en investering på 20 
mio. € (ca. 149 mio. kr.). Den første fase, som forventes 
at starte inden udgangen af 2018, vil bestå af et rugeri, 
slagtekyllingearme og et slagteri, der kan producere 
4.700 tons fjerkrækød årligt.

De vertikalt integrerede slagtekyllinge- og foderselskab 
vil producere kyllingekød til overkommelige priser til det 
indenlandske etiopiske marked og til de østafrikanske og 
mellemøstlige markeder.
Nutropia-projektet vil først omfatte en farm til opdræt af 
forældredyr, en rugeægsproduktion, seks slagtekyllinge-
farme, et rugeri, et slagteri og en foderfabrik.
Agrotop vil levere den nyeste teknologi til at udvikle et 
projekt, der både er økonomisk effektivt og miljømæssigt 
bæredygtigt. De strengeste biosikkerhedsstandarder vil 
blive implementeret for at beskytte fugle- og folkesund-
heden. Agrotop vil tilbyde erfarne ledere, der vil arbejde 
sammen med og uddanne den lokale ledelse, så gode 
resultater sikres fra dag et. Den lokalt uddannede ledelse 
vil være den kernen, som den fremtidige udvidelse vil bli-
ve bygget på.
"En af hovedårsagerne til fejlernæring i Etiopien er, at der 
ikke findes billige animalske proteiner. I øjeblikket kom-
mer kun 12 % af landets proteinindtag fra dyr" forklarede 
Fasika Eyassu, Nutropias medstifter. "Nutropia kommer 
ind på markedet med det formål at lukke denne kløft. Vi 
tilstræber at genoprette menneskers værdighed ved at 
afhjælpe sult og underernæring. Vi mener, at store virk-
somheder takler store problemer."
Det gennemsnitlige årlige forbrug af kyllingekød i Etiopi-
en ligger på kun et 0,5 kilo pr. person sammenlignet med 
2,3 kg pr. person i resten af Afrika syd for Sahara og 41 
kg pr. person i Peru. Med en befolkning på over 100 mio. 
mennesker er Nutropia godt rustet til at imødekomme 
den voksende efterspørgsel på billigt og lokalt produceret 
protein.
"Efter at vi har undersøgt markedet grundigt, tildelte vi 
Agrotop opgaven med at lede processen med at bygge 
det nye anlæg" sagde Fasika. "Vi besøgte Chirina-projek-
tet i Georgien, som Agrotop har opført, og det er netop 
det, vi havde i tankerne."
"At Nutropia valgte Agrotop til at lede et så ambitiøst 
projekt illustrerer vores ledende stilling inden for nøgle-
færdige fjerkræprojekter" siger Gavriel Pelleg, Agrotop’s 
salgsdirektør og medejer. "Vi mener, at dette projekt har 
en sund forretningsmæssige begrundelse og vil yde et 
reelt bidrag til at sikre forsyningssikkerheden i Etiopien."

prnewswire.com / jnl




