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Ukraines største producent af fjerkrækød 
øger sin produktionskapacitet
MHP har meddelt, at de øger produktionskapaciteten 
på deres fjerkræslagteri i Vinnitsa ved at ibrugtage en 
ekstra produktionslinje.
"Vi åbnede den anden produktionslinje den 1. juli. Om 
seks måneder vil vi være det største fjerkræslagteri i 
verden" sagde Igor Leshchenko, adm. direktør for fjer-
kræslagteriet. Ifølge Leshchenko har komplekset også 
verdens største rugeri. 
Produktionskapaciteten på anlægget ligger i øjeblikket 
på 0,5 mio. tons kyllinger om dagen. Leshchenko udtal-
te sig også om mulighederne for at behandle affaldet fra 
fjerkræfarmene efter ibrugtagningen af deres biogasan-
læg, som vil reducere lageret med fjerkrægødning med 
80 %. MHP’s salg faldt med 13 % i 3. kvartal 2017. 
Den gennemsnitlige salgspris for kød i den angivne peri-
ode var 37,88 UAH (ca. 8,95 kr.) / kg, en stigning på 
15 % i forhold til foregående kvartal og en stigning på 
30 % i forhold til året før.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Den saudiarabiske fjerkræbranche står 
overfor hårde tider
Foderomkostningerne stiger, men lav efterspørgsel hol-
der priserne på kyllingekød nede.
På trods af, at fjerkrækød er et af de produkter, der 
spises mest af i Golfområdet, er lokale producenter i 
Saudi-Arabien bekymrede for udviklingen af deres virk-
somheder på kort sigt.
Foderomkostningerne er steget med 13 % i de sidste 
måneder, mens efterspørgslen efter kyllingekød er 
lav, hvilket også gælder priserne. Lavt forbrug i Rama-
dan-måneden har presset priserne ned fra 8,5 SR (ca. 
14,15 kr.) til 7,75 SR (ca. 12,87 kr.) pr. kylling.
Samtidig er priserne på sojabønner og byg steget med 
13 % på verdensmarkedet, og overskudsgraden er fal-
det.
"En kylling skal have 2,5 kg foder i løbet af 32 til 34 
dage. Som følge af stigende omkostninger er fortjene-
sten for fjerkræhandlere faldet betydeligt de seneste år. 
Samtidig er kyllingepriserne faldet i Ramadan-måneden 

på grund af lav efterspørgsel" forklarede Abdul Rahman 
Lutfi, en sælger hos et fjerkræfirma.
Fjerkræfarme i den østlige del af Saudi-Arabien produ-
cerer 4 mio. kyllinger om måneden, mens det daglige 
efterspørgsel anslås til 90.000 kyllinger.
En del af overskudsproduktionen bliver frosset, og en 
anden del eksporteres til Bahrain, Kuwait eller nogle 
andre lande i Golfregionen, men det løser ikke proble-
met for branchen.
En anden stigning i foderpriserne forventes i de kom-
mende måneder, da tørke i Brasilien og Argentina har 
påvirket høsten af sojabønner og byg.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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MAFA
SILOPROGRAM

MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

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

• Naturlig ventilation

• Skånsom fyldning

• Tømning uden separation

•  Tømning ”Først ind – Først ud”

•  10 års garanti

•  Størrelser: 6 – 80 m3

claus@mafa.dk eller www.mafa.se
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Brasilien tager et skridt tilbage på  
eksporten af fjerkrækød
Ifølge en Rabobank-analyse taber den brasilianske bran-
che 10% af sin globale markedsandel på fjerkrækød.
Den globale handel med fjerkrækød er blevet meget 
mere volatil, og Brasilien står i centrum for denne uro, 
mener Nan-Dirk Mulder, Senioranalytiker - Animal Pro-
tein hos RaboResearch.
"Globale handel er for nylig blevet meget volatil, og vi har 
set nogle store bevægelser i handelsstrømme og priser 
på grund af flere vigtige faktorer" forklarer han.
Brasilien er en af de største spillere, der er ramt af en 
række begivenheder, som truer udviklingen af deres 
fjerkræbranche. Ifølge analysen er Brasiliens fjerkræ-
eksport og -produktion i år faldet med henholdsvis 10 % 
og 3 %.
Tre begivenheder på det globale marked ligger bag ana-
lytikernes nye prognose:
1.  I april fjernede EU 20 brasilianske slagterier fra listen 

over virksomheder, som kunne eksportere, på grund 
af overtrædelser af EU's importkrav til bekæmpelse 
af salmonella. Dette påvirker det globale marked for 
brystkød stærkt, da EU er verdens vigtigste importør 
af disse produkter, og andre potentielle købere som 
USA er ikke åbne for brasiliansk import af fjerkræ. 
Selvom EU reducerede importen med kun 9 % 
i januar-april, faldt Brasiliens eksport til EU med 
45 %.

2.  Saudi-Arabien er ved at gennemføre sine nye halal-
standarder, der allerede har ført til en nedgang på 
30 % i importen i 1. kvartal af 2018. Saudi-Arabien 
er Brasiliens eksportmarked nummer ét og et vigtigt 
marked for hele kyllinger.

3.  Kina har nu udstedt en særlig beskyttelse mod 
importen af brasiliansk fjerkræ. Dette vil føre til 
implementering af virksomhedsspecifikke importaf-
gifter og vil helt sikkert påvirke importmængderne af 
brasiliansk fjerkræ til Kina.

Ikke desto mindre rydder dette vejen for andre spillere, 
som kan fremme deres produkter på disse markeder. 
Rapporten bemærkede, at Ukraine, Rusland, Polen, 
Thailand og Argentina allerede øger deres eksport, og 
dette vil fortsætte i anden halvdel af 2018. Virkninger-
ne vil også afspejle sig i priserne på nogle markeder. 

"EU og Mexico vil desuden drage nytte af de seneste 
spændinger i samhandelen med stigende lokale priser" 
noterede rapporten.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Virksomheder fra Fjernøsten vil bruge 
cage-free æg
En af Asiens førende sunde fødevarekæder SaladStop! 
har meddelt, at det er med i den globale cage-free 
bevægelse. Selskaber, der har hovedkontor i Singapore, 
hvis grundtanke er at være en del af den sunde spise-
bevægelse, sagde, at det kun ville bruge cage-free æg 
fra 2025. Det gælder for alle skalæg samt dem, der går 
i forarbejdning og ingredienser. Tilsagnet gælder for alle 
SaladStop! restauranter globalt, herunder i Singapore, 
Filippinerne, Indonesien, Hong Kong, Malaysia, Viet-
nam, Korea, Japan og Spanien. Direktør Katherine 
Braha, sagde, at selskabet har bevæget sig i lyset af 
dets dyrevelfærds- og miljøfilosofi, og de arbejder tæt 
sammen med Humane Society International (HSI).
"Vi håber på at være en af katalysatorerne i at ændre 
fødevaresystemet til det bedre og støtte en ny række 
farme, der har forpligtet sig til positiv forandring. Dyre-
velfærd er en vigtig del af denne forandring, og derfor 
er vi begejstret for at arbejde sammen med HSI for at 
indkøbe cage-free æg med højere dyrevelfærd.
SaladStop! samarbejder med andre virksomheder i Asi-
en, som Andaz Singapore, The Lo og Beyond Group, 
Grand Hyatt Singapore, AccorHotels, Sodexo, Com-
pass Group og Unilver om at fjerne buræg fra deres 
forsyningskæder. Dawn Neo, HSI Asia Farm Animals 
'corporate outreach manager, bifalder ændringen: "Vi 
lykønsker SaladStop! for at forbedre dyrevelfærden i 
deres forsyningskæde ved at vedtage en cage-free 
indkøbspolitik. Overgangen til udelukkende at indkøbe 
cage-free æg vil forbedre livene for utallige dyr betyde-
ligt, og dette tilsagn hjælper med til at bane vejen mod 
en højere standard for virksomhedernes sociale ansvar 
for dyrevelfærd i Asien.” "Vi glæder os til at samarbejde 
med flere virksomheder i regionen om lignende politik-
ker" tilføjede hun.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Eli Lilly vil udskille Elanco i et separat 
selskab
Eli Lilly and Co. har afsluttet sin strategiske gennem-
gang af Elanco Animal Health og vil i de kommende 
uger indgive en regi-streringserklæring hos US Securi-
ties and Exchange Commission (SEC) for et potentielt 
indledende offentligt udbud (IPO) af en minoritets 
ejerandel i Elanco som et separat selskab. Udbuddet 
forventes at repræsentere en ejerandel på under 20 
%. Antallet af aktier, der skal tilbydes, og prisklasse for 
tilbuddet er endnu ikke fastlagt. Selskabet forventer 
at afslutte IPO pro-cessen i anden halvdel af 2018. I 
Lilly’s finansielle rapportering vil Lilly fortsætte med at 
konsolidere Elanco i deres finansielle resultater. Lilly 
planlægger at afhænde det resterende ejerskab gennem 
en skatteeffektiv transaktion. Gennemførslen af IPO er 
afhængig af - og underlagt - en række faktorer og usik-
kerheder, herunder forretnings- og markedsforhold.
"Baseret på vores strategiske gennemgang konkludere-
de vi, at værdien efter skat for Lilly aktionærer ville blive 
maksimeret ved at forfølge et første offentligt udbud af 
Elanco" sagde David A. Ricks, Lilly's formand og adm. 
direktør. "Vi mener, at dette vil gøre det muligt for Elan-
co at udnytte sine ressourcer effektivt til de vækstmulig-
heder, der bedst tjener vores kunder. Derud-over vil det-
te give Lilly endnu større fokus 
på den humane farmaceutiske 
virksomhed for at forfølge vores 
formål at skabe livsforandrende 
lægemidler til patienter."
"Med mere end seks årtiers 
ekspertise inden for dyre-
sundhed er vi parat til at tage 
dette skridt for at blive et selv-
stændigt firma" siger Jeffrey 
Simmons, formand for Elanco 
Animal Health. "Med udeluk-
kende fokus på dyresundhed, 
hjælper vi vores kunder med 
at løse de største udfordringer 
ved at holde dyrene sunde og 
sammen fremme en vision om 
fødevarer og fælles-skab, der 
beriger livet."

I april blev det rapporteret, at flere private equity-virk-
somheder overvejede et bud på Elanco, herunder Bain 
Capital, Advent International Corp. og Carlyle Group 
L.P.

WattAgNet.com / jnl

Kasakhstans produktion af fjerkrækød 
stiger
Kasakhstan har produceret 23,2 % mere fjerkrækød i 
de første fem måneder af 2018 i forhold til året før og 
nået op på 23.400 tons. Mellem januar og maj 2018 
rapporterede landet en produktion på 107.700 tons 
kødprodukter, hvilket er en stigning på 14,5 % i forhold 
til den tilsvarende periode fra 2017. I mellemtiden er 
produktionen af svinekød og hestekød kun steget med 
4 % i den nævnte periode og nået op på 30.800 tons. 
Desuden viste undersøgelsen, at efterspørgslen efter 
kød og kødprodukter i Kasakhstan er steget med 6,1 % 
i forhold til sidste år. I de første fem måneder i år steg 
priserne på oksekød med 9,4 %, på hestekød med 9,2 
%, på svinekød med 8, 3%, og priserne på lam steg 
også med 6,7 %. Kyllingekød er blevet 0,8 % billigere.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Munters A/S
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark
Phone +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54
www.munters.dk/agro

Heat-X Rotate: En innovativ løsning der med fokus på energi og brugervenlighed er en 
af markedets mest effektive varmevekslere udviklet til fjerkræstalde. 
Virkningsgraden af Heat-X Rotate er større end traditionelle 
plade og kredsløbsvarmevekslere og med en kapacitet 
på 20.000 m³/t velegnet til integration i såvel nye som 
eksisterende stalde. Et fuldautomatisk rengøringssystem 
med trykluft sikre minimalt tidsforbrug for landmanden i 
forbindelse med vedligeholdelse af enheden.

Meget høj varmegenindvindingseffekt
• Minimalt pladsbehov
• Reduceret tryktab
• Ubetydeligt strømforbrug for rotordrev
• Ubetydelig frostrisiko
• Selvrensende egenskaber
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RAPPORT FRA NORDISK LEDERMØDE I HELLA  
I ISLAND

I midten af maj blev der holdt Nordisk 
Ledermøde i Island, hvor lederne af fjer-

kræbrancherne i de nordiske lande mødtes for 
at diskutere aktuelle emner og planlægge Nor-
dic Poultry Conference, som i år vil blive holdt i 
Reykjavik i Island fra 6. til 9. november

I forbindelse med mødet havde de islandske værter 
arrangeret 3 besætningsbesøg, som næsten lå på vejen 
fra Reykjavik til Hella ca. 100 km sydøst for Reykjavik, 
hvor mødet blev afholdt.

Rugeægs- og kalkunproduktion
Først besøgte vi Jón Magnús Jónsson 
i Mosfellsbær. Jón Magnús Jónsson 
er formand for Islands slagtefjerkræ, 
og han producerer alle rugeæg til 
slagtekyllinger og kalkuner i Island. 
Æggene udruges på hans rugeri, og de 

daggamle kyllinger sælges til andre producenter, men 
han har også selv en produktion af både slagtekyllinger 
og kalkuner, ligesom han har mange interesser i fjer-
kræslagteriet Isfugl.
På ejendommen har de også en gårdbutik, hvor man kan 
købe både kalkun- og kyllingekød, og alt kødet er mær-
ket med producentnavn og billede.
På ejendommen har de en flok kalkunhøner, der pro-
ducerer rugeæg. Hønerne bliver insemineret, så der er 
ingen haner i flokken.
Der var også to flokke med forældredyr til slagtekyllin-
ger, og dyrene bliver ikke næbtrimmet.

Økologisk ægproduktion
Dernæst besøgte vi den økologiske 
ægproducent Stefán Símonarsson 
fra Nesbú egg.  
På farmen var der 12.000 økologiske 
høner, som var opdelt i 4 flokke med 
3.000 høner, men i alt har han ca. 

45.000 høner, og resten af produktionen er bur- (kon-
ventionelle bure) og skrabeæg.
Udearealerne var med ca. 1 m2 pr høne, altså betydeligt 
mindre end i EU, og på grund af klimaet, var der ingen 
beplantning i hønsegården.
Inventaret var fra Big Dutchman, og stalden havde flere 
sektioner med lysplader i taget, og det så ikke ud til at 
genere hønerne. Det var andet hold, han havde i stal-
den, og han var godt tilfreds med deres produktivitet.

Nyt slagtekyllingehus
Til sidst besøgte vi slagtekyllingepro-
ducenten Þór Þorsteinsson på Jarl-
staðir. Han havde efter et par års arbej-
de fået tilladelse til at bygge et par nye 
slagtekyllingehuse på en bar lavamark 
4-5 km fra den nærmeste asfaltvej.

Husene havde tilsammen plads til 4 x 14.000 kyllinger, 
for hvert hus var delt på langs.
Husene var, jf. de islandske regler, bygget særdeles 
solidt, fordi vind- og snetryk kræver det.
Inventaret var fra Big Dutshman.

Rådgiveren Magnús Ingþórsson, som 
er produkt manager hos Reykjagarður 
et af Islands største kyllingeslagterier, 
fortalte sammen med Þór Þorsteinsson 
om byggeriet og den kommende pro-
duktion.

Der var net over ventilationssystemet i taget, hvilket har 
givet gode resultater mod salmonella og campylobacter. 
Nettet omkring ventilationen er tøjret godt, for klimaet 
kan være temmelig barsk i Island.  

Nyt fra Norge
Norsk Kyckling producerer ikke længere kalkuner.
Norsk Kyckling er ved at skifte til Hubbard, og har nok 
skiftet 100 % til nytår. Produkterne sælges til samme 
pris som konventionelle. Derudover er belægningen ned-
sat, og der er indsat berigelser.
Farmene, der leverer til REMA 1000, er tilfredse, for de 
får fuld produktion.
Norsk Kyckling har en markedsandel på 15 %, og de 
ejes af REMA 1000.
De har haft et underskud på 80 mio. NKR (ca. 62,3 mio. 
kr.) i de første 4 måneder af 2018.
De bygger nyt slagteri med en besøgsgang, hvor man 
kan se det hele.
Der er pt. en overproduktion af kyllingekød i Norge, og 
det betyder faldende priser til farmerne.
På ægsiden er produktionen stort set balance med 
efterspørgslen.

Nyt fra Finland
Produktionen og forbruget af kyllingekød stiger, mens 
forbruget af svinekød falder.
Gennemsnitsbesætningsstørrelsen for slagtekyllinger er 
60.000 kyllinger. På ægsiden er produktionen fordelt 
med 62 % bur, 32 % skrab og 5 % øko.
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Produktionen steg 1,4 % i 2017, og det var 10. år i 
træk, at produktionen steg, men pt. har de 200.000 
høner mindre end sidste år.
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er på 13.100 
høner, men den største har 200.000 høner. 
Supermarkedskæden K (35 % markedsandel) vil stoppe 
med at sælge buræg fra 2026.
Forbrugerne køber hovedsageligt buræg, så nogle skra-
beæg sælges som buræg.
Alt fjerkræ skal holdes inde fra 1. marts til 31. maj på 
grund af risikoen for fugleinfluenza.

Nyt fra Sverige
Gennemsnitsbesætningsstørrelsen for slagtekyllinger er 
på 100.000 kyllinger.
Campylobacter har været meget i fokus det sidste år.
Produktionen er steget med 73 % på 5 år, og fjerkræ 
står for 29 % af kødforbruget.
Eksporten er hårdt ramt af udbrud af Newcastle Disease 
og fugleinfluenza.
I Sverige har de ca. 8 mio. æglæggere, og der er en 
omlægning i gang fra bure til skrab.
De holder hønerne op til 85 uger.
Afstamningerne Super Nick og Brown Nick fra H&N er 

på vej tilbage, (H&N er et søsterselskab til Lohmann).
Nyt fra Island
I Island er der en stabil produktion af fjerkrækød og æg.
Konventionelle bure skal være udfaset senest i 2021, 
så derfor er der gang i en omlægning til skrab, men der 
kommer også enkelte økologer.
De ser ingen dyreværnsaktivister.
I Island må de ikke sælge fersk fjerkrækød, hvis de er 
positive for campylobacter.
De skal ifølge krav fra WTO ophæve deres importforbud, 
så de islandske producenter er nervøse for, at der vil bli-
ve importeret fjerkrækød med campylobacter.

Besøg i lokalt supermarked
I et besøg i et lokalt supermarked så vi et bredt udvalg af 
fersk islandsk fjerkrækød samt en række frosne produk-
ter, hvoraf nogle var importerede.
Vi så også både buræg og økologiske æg.

Afslutning
Det var en spændende tur til Island, hvor vi denne gang 
kom uden for Reykjavik, og hvor vi fik set noget produk-
tion.
Se billeder herunder og på de følgende sider… ›››

Kalkunbryst fra Jón Magnús Jónsson. Kalkunæg.

Kyllingelår fra Jón Magnús Jónsson.
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Redekasser til kalkuner.Rugeægsflok af kalkuner.

Kalkunæg er noget større end hønseæg.Kalkunhøner til rugeægsproduktion.

Hane i forældredyrsflokken Høne i forældredyrsflokken.

Forældredyrsflok til slagtekyllinger.
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Økologisk æglæggerstald i Island.

Der var gardiner mellem verandaen og hønsegården. ›››

Etagesystemet fra Big Dutchman. Bemærk lyspladerne i 

loftet.

Udgangshullerne til verandaen.
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Spærene i kyllingehuset var meget solide.

Nogle af hønerne var udenfor, selvom det blæste ret kraf-

tigt.

Et af de nye kyllingehuse.

De nye kyllingehuse med fodersiloerne i midten. Kaloriferer monteret i loftet.
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Den ene afdeling i et af de nye slagtekyllingehuse. Der er net over ventilationssystemet.

Et udvalg af ferske islandske fjerkrækødprodukter (100 ISK = 6 DKR).

10 islandske buræg til 29,25 kr. 10 islandske økologiske æg til 41,75 kr. jnl



26  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2018

I TYSKLAND STEG PRISERNE PÅ ØKOLOGISKE 
ÆG I FØRSTE KVARTAL

I første kvartal af 2018 steg pakkeriernes 
salgspriser for på økologiske æg. På trods 

af stigende produktion var udbuddet på ingen 
måde tilstrækkeligt. Gennemsnitsprisen for perio-
den januar til marts 2018 lå på 27,56 € (ca. 206,05 
kr.) for 100 æg, hvilket var 0,06 € (ca. 0,45 kr.) 
mere for 100 æg end i det foregående kvartal og 
0,31 € (ca. 2,31 kr.) mere for 100 æg end i første 
kvartal af 2017.

Efterspørgslen efter økologiske æg var livlig i første 
kvartal. GfK’s forbrugerpanel viser imidlertid ingen sig-
nifikant stigning i salget i forhold til året før, selvom hele 
påskehandelen i 2018 faldt i første kvartal. Med 239,8 
mio. æg oversteg salget af økologiske æg kun salget i 
samme periode i   2017 med 0,3 %. Baggrunden er, at 
forbrugernes interesse for økologiske æg var ekstremt 
høj i begyndelsen af   2017. På det tidspunkt var der en 
regional staldpligt for frilandshøner på grund af fuglein-
fluenza, og producenterne af frilandsæg kunne kun sæl-
ge æg som frilandsæg i en 12-ugers periode fra stald-
pligtens start, mens der ikke var nogen begrænsninger 
for økologiske æg. Som følge heraf kunne der næsten 
ikke købes frilandsæg i første kvartal i 2017. Flere for-
brugere skiftede derfor til økologiske æg. Således blev 
der i 1. kvartal 2017 købt 7,5 % flere økologiske æg end 
i første kvartal i 2016. Og på trods af at påskeperioden 
2016 også faldt i marts og 2017 i april.

Der er produceret flere økologiske æg
I februar 2018 var der ifølge Destatis 4,83 mio. øko-
logiske høner i Tyskland på bedrifter med 3.000 eller 
flere høner. Det var mere end 310 000 flere økologiske 
høner end i februar 2017. Disse tal omfatter ikke mindre 
bedrifter. Med henvisning til landbrugsstrukturunder-

søgelsen 2016 er det samlede antal økologiske høner 
sandsynligvis langt over 5 mio., for i marts 2016 rappor-
terede Agrarstrukturerhebung, som også mindre bedrif-
ter skal rapportere til, en bestand på 4,45 mio. økologi-
ske høner. På dette tidspunkt rapporterede Destatis kun 
4,09 mio. økologiske høner på bedrifter med 3.000 eller 
flere høner. Forskellen mellem de to undersøgelser vil 
sandsynligvis være steget i mellemtiden. Ifølge branche-
oplysninger har investeringer i mobile hønsehuse ført til 
flere mindre driftsenheder.
Der har aldrig før været så mange økologiske 
ægproduktioner i Tyskland. Destatis registrerede 438 
økologiske bedrifter i februar i år, 46 mere end i februar 
2017. Den gennemsnitlige besætningsstørrelse i februar 
2018 var 12.209 hønepladser og 11.214 høner. Det 
betyder, at der i gennemsnit var ca. 500 høner mindre 
pr bedrift end året før. Destatis rapporterede en kapa-
citetsudnyttelse på 91,7 % i februar 2018. Det er den 
højeste værdi af alle former for husdyrbrug. Dette tyder 
på, at efterspørgslen efter økologiske æg var ret høj i 

Figur 1: Gennemsnitspriserne ab pakkeri på økologiske æg i 

størrelserne L og M.

Figur 2: Udviklingen i den tyske produktion af økologiske æg 

på bedrifter med 3.000 eller flere høner.
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første kvartal. Den gennemsnitlige belægningsgrad var 
på 86,1 %.
I alt blev der produceret 222 mio. økologiske æg i de 
første to måneder af 2018, hvilket var 8,4 % mere 
end i samme periode i   2017. Samlet øgedes den tyske 
ægproduktion med kun 0,8 % til 1,994 mio. æg, så der-
for steg andelen af   økologiske æg til 11,1 %.

Stigende udbud
Udvidelserne på økologisk ægmarkedet er ikke afsluttet. 
Mange forventer en udvidelse af den tyske produktion 
i de kommende måneder. Hertil kommer, at næsten 
alle farme, der måtte afbryde produktionen i Holland på 

grund af fipronil skandalen, sætter høner ind igen. Dette 
vil yderligere øge udbuddet på det tyske marked. Også 
på det økologiske marked er Holland den næststørste 
leverandør efter den lokale produktion.
Det bliver spændende at se, om markedet kan absorbe-
re de ekstra mængder. 
De rapporterende pakkeriers forventninger til den 
fremtidige prisudvikling var inkonsekvent i den aktuelle 
undersøgelse. Kun enkelte deltagere så muligheder for 
yderligere prisstigninger. De fleste deltagere forventer 
imidlertid stabile eller svagt faldende engrospriser på 
økologiske æg.

DGS / jnl

Aviagen ser på det europæiske
marked for langsommere voksende
slagtekyllinger
Studier af efterspørgslen efter langsommere voksende
slagtekyllinger i hele Europa har vist et komplekst mar-
ked med en række kulturelle drivere.
Aviagen’s Rowan Range business manager i Europa,
Claudio Ambrogio, har i det forløbne år besøgt kolleger
og kunder over hele Europa for at få en dybere forståel-
se af markederne for de langsommere voksende slagte-
kyllinger i hvert land og region på kontinentet.
I et interview sagde Claudio Ambrogio, at den vigtigste
lære var, at landskabet for langsommere voksende fugle
varierede meget i hele Europa.
"Regionen som helhed er kompleks i sin mangfoldighed,
så der er ikke bare én løsning. Det er meget interessant
at se forskellene på de forskellige markeder. Nogle mar-
keder i Europa er motiveret af en stærk følelse af kultur
og familietradition, mens det på andre markeder er den
offentlige opfattelse af produktionen og opfattelsen af
velfærden hos langsommere voksende, farvede, frilands
og økologiske kyllinger, der betyder mest.
"Og så kan du se andre regioner, hvor detailhandelen
simpelthen ser til langsommere voksende produkter som
et middel til differentiering, eller forbrugeren driver efter-
spørgslen gennem øget forbrug. Alt i alt har Europa en
mangfoldig gruppe af kulturer, og de er alle på forskelli-
ge stadier i udviklingen i produktionen af langsommere
voksende kyllinger og alle med særskilte prioriteter og
markedsdrivere. "
Ambrogio sagde, at Rowan Range tilbød fremragende
velfærdskarakteristika for det langsommere voksende

marked og tilføjede, at det var blevet
godkendt af en række europæiske
velfærdsakkrediteringsordninger som
RSPCA Assured i Storbritannien, Tier-
schutzlabel i Tyskland og Beter Leven
i Holland.
Han tilføjede, at det mest modne mar-
ked for den langsommere voksende
kylling var i Holland: "Det har potentia-
let til at sætte tempoet for andre
regioner i Europa. Også meget vigtigt
for Aviagen er evnen til fortsat at udvikle vores Rowan
Range portefølje til fremtiden; indsigt fra den hollandske
branche er derfor uvurderlig."
European Broiler Ask og deres Better Chicken Commit-
ment opfordrer virksomheder og leverandører til at bruge
afstamninger, der viser højere velfærdsresultater, herun-
der forskellige Hubbard og Ranger afstamninger inden
2026. I slutningen af juli meddelte European Broiler
Ask, at Azzurri var blevet den første restaurantgruppe i
Europa for at give tilsagnet.
Et stigende antal virksomheder har givet tilsagn om at
købe kyllinger, der er opdrættet i henhold til Global Ani-
mal Partnership (GAP)-normerne, og dermed tilsagn om
at købe langsommere voksende slagtekyllinger opdræt-
tet i henhold til GAP og RSPCA-standarder.
GAP sigter mod at erstatte 100 % af kyllingeafstamnin-
ger, der giver i dårlige velfærdsresultater, inden 2024
med afstamninger, der opfylder specifikke velfærds-
mæssige krav inden for deres 5-Step Rating Program

Poultry World / jnl
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ DYREAKTIVISTER,  
DER SØGER KONFLIKT OG OPMÆRKSOMHED

Austin Alonzo på WattAgNet.com

 
Vær opmærksom: Dyrevelfærds-
aktivister vil skræmme og chokere 
folk for at tvinge dem til at tage stil-
ling, og de er villige til at bryde ind 

på din farm for at gøre det.

På den seneste 2018 Animal Rights National Conferen-
ce i Los Angeles i Californien blev der afholdt seminarer 
om, hvordan grupperne bedst kan sende deres bud-
skaber ud til flere mennesker og potentielt vinde flere 
tilhængere til deres sag.
Takket være Animal Agriculture Alliance’s indsats er der 
en omfattende rapport om arbejdet på den årlige konfe-
rence, der er tilgængelig for gruppens medlemmer.

Viral video
En taktik, som aktivistgrupperne bruger og vil fortsætte 
med at bruge med stor effekt, er billeder og videoer. 
Flere sessioner på konferencen fokuserede på videoens 
magt i formidling af en besked til et stort publikum.
Via sociale medier, almindelig mediedækning eller doku-
mentarfilm streamet online kan aktivister ’afsløre’ bran-
chepraksis til et uvidende publikum ved hjælp af stærke 
videoer og stillbilleder. Sessionerne viste, at aktivisterne 
ved, hvordan man arbejder med journalister og redaktø-
rer for at få pressedækning, og de er meget kyndige på 
sociale medier. Desuden ved aktivisterne, at det bliver 
endnu vigtigere i fremtiden, fordi den måde, folk får 
informationer på, ændrer sig. Hvis offentligheden er uvi-
dende om, hvordan tingene foregår i landbruget, så gør 
det det lettere for aktivisterne at lave en sensation ud af 
billeder taget ud af en sammenhæng.

Rapporten gennemgik også en tale 
givet af Julianne Perry, et medlem 
af dyreværnsgruppen Direct Action 
Everywhere. Perry fortalte om sine 
erfaringer og redningsmissioner og 
sagde, at hun ofte blev beskrevet som 

enten en helt eller en kriminel. Hun identificerede sin 
organisation som radikal, ”fordi deres handlinger tvinger 
folk til at se problemet, især gennem mediedækning”.

Søger konflikt
Perry sagde noget, som jeg synes er kritisk vigtigt: Dire-
ct Action Everywhere søger konfrontationen. Gruppen 
er ligesom andre i deres bevægelse villig til at gøre alt, 

hvad der kræves, for at få deres budskab igennem. Hun 
talte om hendes anholdelse og opfordrede andre til at 
fortsætte bryd-ind-og-red redningsaktionerne på trods 
af de juridiske risici.
Til disse grupper: Der er ikke noget, der hedder dårlig 
presseomtale. Selvom nogen skal arresteres, skaber 
konflikten medieopmærksomhed. Det sætter sagen på 
dagsordenen og skaber diskussion omkring de nyeste 
guerilla-videoer – altså videoer optaget ved indbrud eller 
med skjult kamera.
Branchen bør reagere ved at nægte aktivisterne den 
opmærksomhed, de ønsker. Det bedste forsvar mod 
deres tilgang er operationel excellence – altså at have 
helt styr på tingene. Hvis faciliteterne på farmen er rene 
og pæne og i orden, dyrene er sunde, og medarbejderne 
er humane, så vil aktivisterne ikke kunne finde noget, 
der kan chokere folk.
Udover at have helt styr på tingene, er det vigtigt at vide, 
hvordan man skal reagere på et indbrudsforsøg. Animal 
Agriculture Alliance tilbyder råd og vejledning til farmere, 
så de bliver bedre til at spotte og evt. fange potentielle 
undercover-aktivister, holde styr på aktivisternes seneste 
aktiviteter og give andre nyttige oplysninger om håndte-
ring af aggressive grupper.

jnl

Julianne Perry bærer en kylling i sikkerhed fra et slagteri 
i San Francisco.
Julianne Perry bærer en kylling i sikkerhed fra et slagteri 
i San Francisco.
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Forbruget af kyllingekød har overhalet 
svinekød på det japanske marked
Et enkelt convenience-produkt har drevet forbruget i 
løbet af de sidste 5 år, ifølge data udgivet af Japans 
Ministeriet for Landbrug, Skovbrug og Fiskeri.
Statistiske data indsamlet af det japanske Ministeriet 
for Landbrug, Skovbrug og Fiskeri viser, at forbruget af 
kyllingekød er steget i de senere år, så det nu overstiger 
forbruget af svinekød.
I 2016 lå kødforbruget pr. indbygger på 31,6 kg, hvilket 
er ny rekord, og forbruget af kyllingekød var højest af tre 
af de animalske proteiner (svine-, okse- og fjerkrækød). 
2012 var det første år, hvor forbruget af kyllingekød lå 
højere end forbruget af svinekød i Japan, og tendensen 
er stadig den samme. De japanske forbrugers kost-
vaner er blevet ændret hurtigt siden 2013, og siden 
salatkylling blev lanceret af convenience-butikker, har 
det erobret markedet. Det blev først lanceret af conveni-
ence-kæden 7-Eleven som individuelt vakuumpakkede 
kyllingebryster, der var krydret og blødt dampet, og pro-
duktet blev hurtigt kopieret af andre detailhandlere.
Fuji Keizai, en markedsundersøgelsesgruppe baseret 
i Tokyo, vurderer, at salget af salatkylling vil stige fra 
26,9 mia. ¥ (ca. 1,55 mia. kr.) i 2017 til 31,1 mia. ¥ 
(ca 1,8 mia. kr.) inden 2022. Sidste år blev der slagtet 
685,1 mio. kyllinger, hvilket var 35 mio. flere end i 2013. 
Undersøgelsen blev gennemført på 141 fjerkræslag-
terier, som på landsplan slagtede mere end 300.000 
kyllinger årligt.
Succesen med kylling på det japanske marked er base-
ret på billige priser og kød med lavt fedtindhold sam-
menlignet med svinekød, mener analytikerne.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Priserne på kød og fjerkrækød stiger i 
Filippinerne
Priserne på kød og fjerkrækød forventes at stige på det 
filippinske marked, da landet står overfor en mangel på 
majs, der allerede har fået priserne på dyrefoder til at 
stige. På grund af ugunstige vejrforhold og forsinkelse 
i såningen af afgrøder, var det knaphed på dyrefoder i 
andet kvartal.

Roger Navarro, præsident for Philmaize Federation, er 
allerede foruroliget over situationen og advarer om, at 
husdyr- og fjerkræbrancherne i værste fald ikke få deres 
majs i andet kvartal, da mange landmænd ikke såede 
det i denne sæson, rapporterer Business Inquirer.
Desuden sagde Elias Jose Inciong, præsident for United 
Broilers Retailers Association, at producenterne stadig 
var i stand til at absorbere stigninger i majspriserne, men 
det kan ændre sig ved begyndelsen af tredje kvartal.
I de sidste par uger lå den gennemsnitlige detailpris for 
et kilo kylling på 160 PHP (ca. 19,45 kr.), mens priserne 
på oksetyndsteg og oksebryst lå på henholdsvis 325 
PHP (ca. 39,50 kr.) og 290 PHP (ca. 35,25 kr.). Forar-
bejdet svinekød sælges til en pris på 220-240 PHP (ca- 
26,75-29,20 kr.) pr. kilo afhængigt af udskæringerne.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Tyske fjerkræproducenter beder om  
højere priser i butikkerne
Foderomkostningerne er steget som følge af tørken i 
Nordeuropa, og analytikere taler om en katastrofal situ-
ation.
Tyske fjerkræproducenter anmoder om højere priser 
i detailhandelen, fordi foderpriserne er steget. "Den 
betydelige stigning i foderpriserne i de forløbne uger 
har medført store vanskeligheder for tyske fjerkræpro-
ducenter. Priserne på hvede, en central bestanddel i 
kyllinge- og kalkunfoder, er i øjeblikket omkring 25 % 
højere i forhold til sidste års niveau – og med en stigen-
de tendens.”
”Vi opfordrer detailhandelen til at øge deres salgspriser. 
Og forbrugerne bør være villige til at betale mere for 
fjerkrækød" siger den tyske producentorganisation ZDG 
i en erklæring. Kornproduktionen i landet forventes at 
falde med 25 %.
På samme tid beskrives situationen som ’katastrofal’ for 
hele Nordeuropa. Høstprognosen for blød hvede i EU er 
blevet reduceret med 130 mio. tons, hvilket svarer til det 
lavest i 6 år. Forudsigelser vedrørende kornproduktion 
spænder fra et fald på 40 % i Sverige til det laveste i 5 
år i Storbritannien.

Euromeat.com / jnl
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KØNSSORTERING IN-OVO ER VED AT VÆRE EN 
KOMMERCIEL REALITET

Af Treena Hein i Poultry World 

Kapløbet om at bringe kønssorte-
ring på markedet er ekstremt tæt. 
Forskellige teknologier udvikles i 
Tyskland, Israel, Canada og Hol-

land, og hvilken, der kommer først på markedet, 
er ved at blive tydelig. Her er en opdatering fra 
Poultry World om hvilken teknologi, der forventes 
at blive kommerciel tilgængelig først.

I ægbranchen er udrugning af æg med hanekyllinger og 
ubefrugtede æg et kolossalt spild af ressourcer. Lige 
nu udruges alle rugeæg, og kyllingerne kønssorteres 
kort tid efter udklækning, når det er muligt at bestem-
me kønnet. Dette beslaglægger værdifulde ressourcer 
på rugerierne, det er meget arbejdskrævende, og den 
efterfølgende aflivning af hanekyllinger er et væsentligt 
dyrevelfærdsanliggende. Det er derfor ingen overraskel-
se, at der udvikles teknologierne for at forhindre alt det-
te. Her er de seneste opdateringer om konkurrenterne 
- hvordan hver teknologi fungerer, hvornår hver teknologi 
forventes at ramme markedet, hastighed på sorteringen, 
omkostninger og meget mere. Bemærk, at nogle firmaer 
ikke ville oplyse alle af de ønskede oplysninger.

De 5 førende deltagere er:

I Ovo - Biomarker detection
(https://project.inovo.nl/)
Hjemsted: Holland.
Tidspunkt: Dag 9.
Sådan virker det: En prøve tages fra inde i ægget med 
en nål og testes derefter for tilstedeværelse og koncen-

tration af naturligt forekommende biomarkører. Dette 
bestemmer æggets frugtbarhed såvel som dets køn.
Baggrund: I Ovo er en spinoff fra Leiden Universitet, 
grundlagt af Wil Stutterheim og Wouter Bruins i 2013.
Stadie i kommercialisering: Opskalering.
Forventet dato for kommercialisering: Vil blive annonce-
ret.
Hastighed: Vil blive annonceret.
Nøjagtighed: Vil blive annonceret.
Omkostninger pr. æg: Vil blive annonceret.

EggXYt - Genetisk ændring
(https://www.eggxyt.com/)
Hjemsted: Israel.
Tidspunkt: Dag 0.
Sådan virker det: Generne i hønerne er modificeret, så 
æg med hanekyllinger bliver lagt med en bio-luminesce-
rende markør, som efter lægning kan detekteres med 
en optisk scanner. Firmaet vil ikke oplyse, om det er 
et kyllingegen for biolumescens, der på en eller anden 
måde er ’tændt’ inde i hønen (kaldet genredigering) eller 
om genet, der er ansvarlig for biolumescensen, er indsat 
fra en anden organisme (hvilket vil gøre disse høner til 
genetisk modificerede organismer / GMO).
Baggrund: Grundlagt i midten af   2016 af adm. direktør 
Yehuda Elram og dr. Dani Offen, professor og leder af 
Neuroscience department på Tel-Aviv Universitetets 
Medical School i Israel.
Stadie af kommercialisering: Intet svar på nuværende 
tidspunkt.
Forventet dato for kommercialisering: Intet svar på 
nuværende tidspunkt.
Hastighed: Intet svar på nuværende tidspunkt.
Nøjagtighed: 100 %.
Omkostninger pr. æg: Ikke oplyst.

SELEGGT - Endokrin testning
(https://seleggt.de)
Hjemsted: Tyskland.
Tidspunkt: Dag 9.
Sådan virker det: Rugede æg lyses på dag 9 for at 
se om et embryo er til stede. I så fald ekstraheres en 
minimal mængde allantoisvæske fra de befrugtede æg 
med en fin nål (før embryoet kan mærke nogen smerte) 
og anbringes på en patenteret markør på ydersiden af   
ægget. En farveændring angiver, om embryoet er en 
hane- eller hønekylling.
Baggrund: Grundlagt i marts 2017 som et joint venture 
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af REWE Group (en stor tysk forhandler) og det holland-
ske rugeriteknologifirma HatchTech i samarbejde med 
Leipzig Universitet. (Det tyske forbundsministerium for 
fødevarer og landbrug sørgede for finansiering til forskel-
lige tyske universiteter med det formål at skabe teknolo-
gi til kønssortering).
Stadie af kommercialisering: Arbejder på prototype 3.0, 
endnu ikke hurtig nok til store rugerier.
Forventet dato for kommercialisering: Ingen kommenta-
rer.
Hastighed: Ingen kommentarer.
Nøjagtighed: 97 %.
Omkostninger pr. æg: 1 til 3 eurocent (ca. 0,07-0,22 
kr.).

Spektroskopi - Analyse af fluorescenssignaler
(tu-dresden.de)
Beliggenhed: Tyskland.
Tidspunkt: Dag 3.
Sådan virker det: Analyse af fluorescenssignaler fra 
embryonale blodkar direkte i ægget. Blodkarrene lyses 
gennem den intakte æggeskal ved hjælp af en nær 
infrarød laser, og den tilbagekastede stråling måles. Et 
specifikt bånd af fluorescens - ved 910 nm - findes kun i 
blodet hos hanekyllinger.
Baggrund: Team ledet af Roberta Galli og Gerald Steiner 
fra Dresden University of Technology.
Stadie af kommercialisering: Ingen kommentar
Forventet dato for kommercialisering: 2018

Hastighed: Sekunder pr. æg
Nøjagtighed: Ikke oplyst.
Omkostninger pr. æg: Ikke oplyst.

Hypereye - Hyperspectral billedbehandling
(ingen hjemmeside)
Sted: Canada.
Tidspunkt: Dag 0.
Sådan virker det: Æg scannes ved hjælp af hyperspekt-
ral billedgenkendelse, en proces, der samler data om et 
objekt på tværs af det elektromagnetiske spektrum og 
sammenligner dette unikke ”fingeraftryk” (gennem kom-
plekse matematiske analysesoftware) til givne attributter, 
i dette tilfælde om et æg er befrugtet eller ej og indehol-
der en hane- eller høne embryo.
Baggrund: Udviklet af Dr. Michael Ngadi, Department of 
Bioresource Engineering ved McGill University i Montre-
al, Quebec, med finansiering til Forskning & Udvikling og 
kommercialisering fra Ontario Poultry Industry Council, 
Egg Farmers of Ontario og et forskningsinstitut, der 
hedder Livestock Research Innovation Corporation.
Stadie af kommercialisering: Prototyper testes for øje-
blikket på rugerier i Ontario.
Forventet dato for kommercialisering: 2018 eller 2019.
Hastighed: 30 000 til 50 000 æg i timen.
Nøjagtighed: 95 til 99 %.
Omkostninger pr. æg: Ca. 0,05 CAD (ca. 24 øre).

jnl

Argentina planlægger at eksportere store 
mængder af sojamel til Kina
En embedsmand fra landbrugsministeriet forklarede i 
sidste uge, at Argentina planlægger at eksportere bety-
delige mængder sojamel til Kina efter den næste høst i 
maj.
De argentinske embedsmænd var i Beijing i starten af 
august og afsluttede papirarbejdet, der var nødvendigt 
for at sende sojamel fra Argentina til Kina, fortalte San-
tiago del Solar, stabschef i ministeriet, i et interview med 
CNBC.
Argentina er allerede verdens største eksportør af soja-
mel. I 2017 eksporterede Argentina 28,3 mio. tons soja-
mel, hvoraf lige over 33 % gik til EU.
Beijing lagde told på amerikansk sojamel i juni som følge 
af den igangværende handelstvist. Denne told sammen 

med andre åbner døre for lande som Argentina på det 
kinesiske marked.
CNBC rapporterede, at den amerikanske præsident 
Donald Trump for nylig forklarede, at han forventer, at 
USA vil eksportere mere soja til Europa. Del Solar synes 
imidlertid ikke at være bekymret for, at USA vil presse 
Argentina ud af deres nuværende markeder i bl.a. EU, 
Vietnam og Indonesien, selvom den amerikanske eks-
port af soja til EU er stigende.
Hvis Kina vælger at gennemføre deres sojamaleaftale 
med Argentina, vil Argentina have begrænsede forsynin-
ger til rådighed på grund af tørke. Det forventes dog, at 
farmerne vil øge produktionen i den næste sæson for at 
imødekomme efterspørgslen fra Kina.

WaatAgNet.com / jnl
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DET ER MULIGT AT AVLE FOR SUNDERE HØNER

Af Dick van Doorn i Poultry World. Foto: Mirian Hendriks.

Forskeren Tom Berghof opdagede, 
at det er muligt at selektere på 
mængden af  ’naturlige antistoffer’ 
(NAbs) i æglæggende høner. Og 
måske vigtigere at selektere Nabs, 
der kan forudsige en form af syg-

domsresistens.

I årtier har der været en efterspørgsel fra kommercielle 
fjerkræbedrifter på høner med højest mulig modstands-
dygtighed overfor sygdomme. 
”Specielt siden man i et stigende antal lande over hele 
verden ikke må bruge antibiotika som forebyggende 
foranstaltning til bekæmpelse af sygdomme, ser man en 
stigende efterspørgsel efter æglæggende høner med en 
højere naturlig sygdomsresistens” siger Tom Berghof, 
postdoktorforsker ved Animal Breeding & Genomics ved 
Wageningen University & Research (WUR). 
Selv om belægningen i æglæggerstaldene er faldende 
i nogle europæiske lande, er der i andre lande i verden, 
f.eks. Brasilien, Kina, Rusland og USA, ofte et relativt 
højere antal dyr/m2. Og som altid, jo flere dyr der holdes 
sammen, jo højere er risikoen for sygdom. 
Europæiske lande, der satser på økologisk produktion, 
har også brug for dyr med en højere resistens, da disse 
dyr normalt går udendørs og derved kan blive udsat for 
højere smittetryk.
Derfor satte Hendrix Genetics sammen med afdelingerne 
Animal Breeding & Genomics, og Adaptation Physiology 
ved Wageningen UR i 2012 gang i forskningsprojektet 
’Divergent Selection for NAbs (Natural Antibodies) in 
Poultry’. 
Berghof siger: ”I 2013 blev jeg ansat som ph.d.-forsker til 
dette projekt, og for nogle få uger siden fik jeg min dok-
torgrad baseret på denne undersøgelse.” 
I 2013 og 2014 undersøgte han arveligheden (herita-
biliteten) af naturlige antistoffer (NAbs) i æglæggere. 
Forgængeren til Berghof, Laura Star, viste i 2007, at hvis 
æglæggende høner har flere NAbs, er der en tendens til 
lavere dødelighed sammenlignet med æglæggende høner 
med færre NAbs. 
”Dette forhold tyder på, at NAbs siger noget om niveauet 
af sygdomsresistens hos en høne” tilføjer Berghof.

Avl for sundhed
Hvorvidt NAbs virkelig har en beskyttende virkning eller 
kun er en indikation af den beskyttende virkning, kan iføl-

ge Berghof, ikke konkluderes ud fra denne undersøgelse. 
”Vi har primært fokuseret vores forskning på, om det er 
muligt at selektere efter lavere eller højere niveauer af 
NAbs. Vi ved, at forskningen hos mennesker og mus 
viser, at NAbs virkelig kan have en positiv indvirkning på 
sundheden.” 
Hvis vi går tilbage til heritabiliteten, så skyldes 10-15 % 
af den samlede variation de genetiske forskelle mellem 
dyr.
Forsøgene blev lavet på følgende vis: Berghof fast-
slog først heritabiliteten i en basispopulation. Derefter 
begyndte han at selektere forskelligt. 
”Vi havde derfor en ’lav’ linje med høns med færre NAbs 
og en ’høj’ linje med høns med flere NAbs. Disse 2 lin-
jer selekterede vi i 6 generationer. Hver generation var 
omkring 35 uger lang.”
Under undersøgelsen observerede Berghof et meget 
klart resultat af selektionen, for med hver generation steg 
forskellen mellem den lave og den høje linje. 
Berghof siger: ”Det er allerede et første vigtigt forsk-
ningsresultat. Man kan altså selektere på mængden af   
NAbs i æglæggende høner. Og måske endnu vigtigere; 
Dette viser sandsynligvis også en form for sygdomsresi-
stens.” 
Under undersøgelsen blev den lave og høje linje opstaldet 
sammen med kontrolgruppen i den samme stald. 
”Det gjorde vi for at have de samme miljømæssige påvirk-
ninger, for vi ved, at det påvirker NAbs-niveauerne, men 
vi ved ikke, hvordan præcist disse miljøpåvirkninger påvir-
ker NAbs” siger han.

Betragteligt mindre dødelighed
For at teste om Nabs virkelig havde en beskyttende 
effekt, blev generationen 4 og 6 inficeret med E.coli bak-
terier, da de var 8 dage gamle. Efterfølgende blev begge 
linjer observeret i 1 uge for at undersøge dødeligheden. 

I forsøget blev to linjer selekteret i 6 generationer 
for at se udviklingen i forekomsten af 
naturlige antistoffer.

I forsøget blev to linjer selekteret i 6 generationer 
for at se udviklingen i forekomsten af 
naturlige antistoffer.
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Berghof siger: ”Vi fandt ud af, at den høje NAbs-linje 
havde 2 til 3 gange mindre risiko for at dø end den lave 
NAb-linje. For at være præcis; i 4. generation var døde-
ligheden i den lave linje 24 % og i den høje linje kun 9 
%. I 6. generation var dødeligheden i den lave linje 13 % 
mod 7 % i den høje linje. Jeg skal også lige nævne, at vi 
har brugt en ekstremt høj dosis af E.coli for at se rigtig 
klare forskelle.”
I slutningen af   hvert forsøg blev der foretaget en obdukti-
on på alle dyr, både på de døde kyllinger såvel som dem, 
der stadig levede, da forsøget sluttede. 
Obduktionerne viste, at den høje NAb-linje klarede sig 
meget bedre med E.coli end den lave NAbs-linje. ”I den 
høje NAbs-linje observerede vi, at hønsene havde min-
dre organskader, selv om de var blevet smittet, eller slet 
ingen organskader. På baggrund af dette foreslog vi, at 
selektion for NAbs er mulig, og at det kan være en indi-
kation for sygdomsresistens. Så man kan bruge NAbs 
til virkelig at selektere for sygdomsresistens. Det er den 
vigtigste konklusion i min forskning efter 4 år.”

Opfølgningsundersøgelse
Det er selvfølgelig også spørgsmålet, om selektion for 
NAbs påvirker hønernes produktionsegenskaber. 
Berghof siger: ”Vi har også kigget på dette. Selektion for 
NAbs synes, så vidt vi har observeret, ikke at have nogen 
stærkt sammenhæng med ægproduktionen og æggenes 
egenskaberne.” Selvfølgelig var de White Leghorn høns 
(en af   moderlinjerne fra Hendrix Genetics), der blev brugt 
til denne forskning, opstaldet under nøjagtig samme for-
hold og fik nøjagtig det samme foder. Berghof udtaler: 
”Den højeste NAb-linjes kropsvægt var i opdrætningspe-
rioden højere end den lave NAb-linje. Så snart de kom i 
produktion, var vægten igen på samme niveau.”
Derudover foregår der i øjeblikket en opfølgningsunder-
søgelse af hans forskning ved postdoktorforsker Marleen 
Visker fra Animal Breeding & Genomics ved Wageningen 
UR. 

”Hun undersøger for øjeblikket, hvor forskellene mellem 
de lave og høje linjer kommer fra, og hvad disse forskelle 
er” siger Berghof. 

Ifølge Frans van Sambeek, direktør 
for forskning og udvikling hos Hendrix 
Genetics Layers, undersøger Visker for 
øjeblikket, hvordan disse forskningsre-
sultater kan anvendes i avlsprogram-
merne med rene linjer. 

Van Sambeek siger: ”I øjeblikket kører vi 3 felteksperi-
menter med æglæggere med højt eller lavt Nabs-niveau. 
Disse høner vil blive observeret for levedygtighed og pro-
duktion.” Visker gennemfører i samarbejde med Hendrix 
Genetics forsøg med mere end 8.000 dyr spredt over tre 
steder i verden. 2 af disse steder er i Holland og et er i 
Canada. I disse stalde overvåges 3 grupper af dyr, nemlig 
en kontrolgruppe og en lav og en høj NAbs-krydsning. 
Berghof tilføjer: ”I modsætning til min forskning bruger 
de krydsningerne på kommercielle fjerkræbedrifter. I min 
forskning brugte vi hele tiden moderlinjen.”
De praktiske forsøg med Visker bliver færdigt inden for 
et halvt år omkring september 2018. ”I månederne efter 
forskningen vil resultaterne komme ud” siger han.

Billige at bestemme
Endelig er det ifølge Berghof vigtigt at nævne, at NAbs 
er relativt lette og billige at bestemme i meget store antal 
ved ELISA-metoden. 
”Både når det drejer sig om dyrevelfærd og økonomisk, 
har det kun fordele. Ved at avle for høje NAbs-linjer kan 
den verdensomspændende anvendelse af antibiotika 
reduceres til et endnu lavere niveau. Derfor undersøger 
Afdelingerne for Animal Breeding & Genomics, og Adap-
tation Physiology ved Wageningen UR også, om vores 
forskningsresultater kan være nyttige for andre dyrearter, 
f.eks. slagtekyllinger, svin og malkekøer. ”

jnl

Et specifikt gen bestemmer disponering
Ud over alle resultaterne fra forskningen i projektet 
’Divergent Selection for NAbs (Natural Antibodies) 
in Poultry’ opdagede Tom Berghof noget specielt. 
”I 2018 opdagede vi i et bestemt gen i vores basis-
population, der er ansvarlig for en stor del, eller 
omkring 60 %, om hønen er prædisponeret for lave 
eller høje NAbs.” Dette gen er en såkaldt TLR (toll- 
like receptor) og mere specifikt TLR 1A. 
TLR er sygdomsreceptorer, en slags sensor til pato-
gener, som aktiverer immunsystemet. De genkender 
dele af bakterier og vira, som er til stede på mange 
forskellige bakterier og vira. Derved kan de målrette 
en lang række patogener på samme tid.

Dr Marleen Visker (tv) og Tom Berghof er i øjeblikket  
involveret i dybere forskning i sygdomsresistens hos 
æglæggere.

Dr Marleen Visker (tv) og Tom Berghof er i øjeblikket  
involveret i dybere forskning i sygdomsresistens hos 
æglæggere.
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DE STØRSTE AMERIKANSKE ÆGPRODUCENTER  
I 2018: OVERSKUD AF ALTERNATIVE ÆG

Terrence O’Keefe i Egg Industry

I 2016 førte de mange løfter om 
kun at købe cage-free æg i frem-
tiden til en hurtig udvidelse af den 
cage-free ægproduktion og et 

overskud af cage-free æg i 2017.

Antallet af høner, der er opstaldet cage-free systemer 
i USA, eksklusive økologiske, er steget fra 8,5 mio. i 
2014 til 35 mio. i januar 2018, en stigning på 317 % 
ifølge estimater fra USDA. På trods af det store antal 
løfter fra restaurantkæder, foodservicevirksomheder, 
detailhandelen og fødevarevirksomheder om kun at købe 
cage-free æg fra en fremtidig dato, har efterspørgslen 
efter cage-free æg ikke fulgt med stigningen i udbud-
det. Som følge heraf annoncerede Cal-Maine Foods og 
Rose Acre Farms, landets to største ægproducenter, 
justeringer af deres cage-free programmer.
I deres kvartalsregnskab for første kvartal af regnskabs-
året 2018, der blev offentliggjort den 2. oktober 2017, 
sagde Cal-Maine Foods’ adm. direktør Dolph Baker, at 
fordi udbuddet af cage-free æg ikke er i overensstem-
melse med efterspørgslen, har virksomheden tilpasset 
deres cage-free ægproduktion i overensstemmelse med 
kundernes efterspørgsel. Baker tilføjede, at Cal-Maine 
Foods var godt positioneret til at øge deres cage-free 
ægproduktion, efterhånden som efterspørgslen ændre-
de sig. Ifølge Baker er markedet for cage-free æg et 
vigtigt fokusområde for virksomhedens vækststrategi, og 
de har investeret i øget kapacitet for at sikre en tilstræk-
kelig forsyning af cage-free æg.
I oktober meddelte Rose Acre Farms også, at de i det 
mindste midlertidigt ophørte med at bygge nye cage-
free systemer, eller som adm. direktør Marcus Rust 
udtrykte det, at virksomheden ”stopper deres byggepro-
gram ”.
I modsætning hertil sagde Michael Foods Inc. Post 
Holdings adm. direktør Robert V. Vitale, at han føler 
sig ’meget komfortabel’ med den måde, som Michael 
Foods datterselskab matcher produktionen af   cage-free 
ægprodukter med efterspørgslen. ”Vi flytter os sammen 
med vores kunder og forsøger at understøtte deres over-
ordnede initiativer på dette område, så vores kapacitet er 
meget pænt tilpasset efterspørgslen” sagde Vitale på et 
konferenceopkald den 17. november. Michael Foods er 
et af de største ægproduktvirksomheder i verden og er 
ikke en betydelig leverandør af skalæg.

De største amerikanske ægproducenter 
Undersøgelsen gennemføres årligt, og de rapporterede 
resultater består af en kombination af virksomheder-
nes oplysninger og estimater foretaget ud fra input fra 
offentligt rapporterede informationer og branchekilder. 
Undersøgelsen rapporterer om antallet af hønse, der var 
opstaldet den 31. december 2017. 
Rapporten indeholder 63 virksomheder med en samlet 
bestand på 314,6 mio. høner. 
Den 22. december 2017 anslog USDA, at der var 319,7 
mio. æglæggende høner i USA den 1. december 2017.

Koncentration i branchen
Koncentrationen i den amerikanske ægbranche har 
ikke ændret sig meget i de sidste fire år. I 2015-under-
søgelsen kontrollerede de fem største ægproducenter 
produktionen af   34 % af hønerne, der blev rapporteret i 
undersøgelsen. I 2018-undersøgelsen kontrollerede de 
fem øverste ægproducenter produktionen af   36 % af 
hønerne.
Antallet af amerikanske høner, der er opstaldet hos de 
10 største ægproducenter, er steget fra 50 % i 2015 til 
53 % i 2018.

Katastrofeforløb i 2017
Brand og storme forårsagede betydelige tab af høne-
pladser og fugle hos de amerikanske ægproducenter i 
2017. 
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Den 4. april 2017 led Opal Foods betydelige tab på 
grund af en storm, der ramte deres ægfarm i Neosho, 
Missouri. Virksomheden mistede tre fjerkræhuse i stor-
men og anslået 600.000 høner inde i disse huse gik 
også tabt. Det anslås, at det vil koste omkring 2,4 mio. 
$ (ca. 15,3 mio. kr.) at genopføre de ødelagte stalde 
og yderligere 4 mio. $ (ca. 25,5 mio. kr.) at erstatte de 
tabte høner.
Hillandale Farms mistede en stald og mere end 100.000 
høner i en brand, der fandt sted den 1. juli 2017 på en 
farm i Tyrone Township, Pennsylvania. 
Hi-Grade Egg Producers farm i nærheden af   North 
Manchester, Indiana, blev beskadiget af en brand den 2. 
oktober 2017. Mere end 1 mio. af de 2,7 mio. høner på 
farmen døde i branden. Hi-Grade Egg Producers drives 
af Midwest Poultry Services, og virksomheden har med-
delt, at den har til hensigt at genopbygge farmen. ›››
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De 20 største ægproducenter
De 20 største ægproducenter ifølge undersøgelsen er 
rangeret efter antallet af høner i slutningen af 2017. 
Samlet repræsenterer de 20 største virksomheder 
229,17 mio. høner.

1 
Cal-Maine Foods, 40,1 mio. høner

Cal-Maine er fortsat den største producent og sælger af 
skalæg i USA – og i verden. 
I regnskabsåret 2017 solgte Cal-Maine ca. 12,37 mia. 
skalæg. 
Cal-Maine oplyser, at de tror, at de repræsenterede ca. 
20 % af salget af skalæg til detail. 
Cal-Maine havde i alt ca. 40,1 mio. høner pr. 31. decem-
ber 2017. 
Cal-Maine producerer brune og hvide buræg, cage-
free hvide og brune æg, økologiske og frilandsæg samt 
specialprodukter. De fleste af deres skalæg sælges i de 
sydvestlige og de sydøstlige dele af USA samt i Midt-
vesten og de midtatlantiske regioner. Cal-Maine sælger 
skalæg til de fleste amerikanske supermarkedskæder.
Den 3. marts 2017 meddelte Cal-Maine, at de afslut-
tede overtagelsen af   næsten alle aktiver i Happy Hen 
og de dertil tilknyttede virksomheder i forbindelse med 
deres kommercielle produktion, forarbejdning, distribu-
tion og salg af skalæg. I aftalen købte Cal-Maine kom-
mercielle ægproduktions- og forarbejdningsfaciliteter 
med en kapacitet på ca. 350.000 høner og beslægtede 
distributionsfaciliteter, der ligger i nærheden af   Harwood 
og Wharton i Texas.
Cal-Maine Foods sluttede fjerde kvartal af deres regn-
skabsår 2017 og hele regnskabsåret med et nettotab 
på grund af de langvarige virkninger af det amerikanske 
fugleinfluenzaudbrud blandt andre faktorer. For regn-
skabsåret, der sluttede den 3. juni 2017, rapporterede 
selskabet et nettotab på 74,3 mio. $ (ca. 473 mio. kr.) 
sammenlignet med en nettoindtægt på 316 mio. $ (ca. 
2,0 mia. kr.) året før.
Cal-Maine Foods rapporterede den 2. oktober 2017 
resultatet for første kvartal af regnskabsåret 2018, der 
sluttede den 2. september 2017. Nettoomsætningen for 
første kvartal af 2018 var 262,8 mio. $ (ca. 1,67 mia. 
kr.), sammenlignet med 239,8 mio. $ (ca. 1,53 mia. kr.) 
året før. Cal-Maine rapporterede et nettotab på 16,0 
mio. $ (ca. 101,9 mio. kr.) i kvartalsrapporten for første 
kvartal af regnskabsåret 2018. 

2       Rose Acre Farms, 26,9 mio. høner

Rose Acre Farms er en familieejet ægvirksomhed, der 
er den næststørste amerikanske ægproducent. Pr. 31. 
december 2017 havde Rose Acre Farms 26,9 mio. 

æglæggere. Ud over konsumæg producerer Rose Acre 
Farms en række ægprodukter, der spænder fra flydende 
og tørrede ægprodukter til ægproteinpulver.
Rose Acre Farms’ nye 27.000 m2 hovedkontor til 5 mio. 
$ (ca. 31,8 mio. kr.) i Seymour, Indiana, åbnede i juni 
2017. Den nye bygning ligner et hønsehus og har konto-
rer til 80 ansatte på øst og vestsiden af   bygningen.
I august 2017 talte Chips Everhart, ansvarlig for place-
ringen af nye farme hos Rose Acre Farms, på Western 
Arizona Roundtable, der var vært for Arizona Association 
for Economic Development, om et nyt anlæg til ægpro-
duktion i La Paz County, syd for Bouse. Det første 
spadestik til anlægget nær Bouse blev taget i juni 2015. 
Planerne for farmen omfattede stalde til omkring 3 mio. 
høner. Virksomheden afslørede også planer for en farm 
til hønniker, en jernbanespor og en foderfabrik i La Paz 
County.
Da alle større dagligvarekæder og en stor procentdel af 
restaurant- og foodservicevirksomheder har forpligtet 
sig til kun at købe cage-free æg fra en bestemt dato, 
begyndte mange amerikanske ægproducenter, herunder 
Rose Acre Farms, at omlægge deres farme til cage-
free produktionssystemer. Rose Acre Farms har i de 
sidste fire år brugt omkring 250 mio. $ (ca. 1,6 mia. kr.) 
på cage-free systemer, og de har nu omkring 20 % af 
deres høner i cage-free systemer

3 
Hillandale Farms, 16,73 mio. høner

Hillandale Farms er en af   USA’s største leverandører af 
skalæg. Det har produktionsfaciliteter i Nordøst, Midt-
vesten og Sydøst, og leverer til detailhandelen og distri-
butører i hele det østlige USA. Virksomheden har 16,73 
mio. høner og producerer også ægprodukter. 
I juli 2016 annoncerede virksomheden planer om at 
omlægge deres produktion fra konventionelle bursyste-
mer til cage-free systemer. Adm. direktør Gary Bethel 
sagde, at alle fremtidige udvidelser hos Hillandales 
Farms vil være cage-free, og alle eksisterende faciliteter 
vil blive omlagt til cage-free systemer, efterhånden som 
de renoveres. Virksomheden har bygget nye cage-free 
stalde i Hicksville, Ohio og Bozrah, Connecticut.
Hillandale Farms mistede en stald og mere end 100.000 
høns i en brand, der opstod den 1. juli 2017 på en Hil-
landale farm i Tyrone Township, Pennsylvania.

4 
Versova Holdings, 16,4 mio. høner

Versova er et familieejet selskab, der blev dannet i april 
2016, og det er en af   de største ægproducenter i USA. 
Versova administrerer den daglige drift af ægproducen-
terne Centrum Valley Farms LLP, Trillium Farm Holdings 
LLC og Iowa Cagefree LLP. Centrum Valley, Trillium og 
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Iowa Cage-free vil fortsat eksistere som uafhængige 
selskaber. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 16,4 mio. 
æglæggende høner. 
De producerer bur- og cage-free hvide og brune æg 
sammen med flydende ægprodukter. Versova fungerer 
som holdingselskab med et nyt ledelsesteam, der fører 
tilsyn med alle forretningsfunktioner i Centrum, Trillium 
og Iowa Cage-free. Versova håndterer markedsføring, 
kunderelationer, informationsteknologi, drift, foder 
management, HR og finansiering. Holdingselskabet er 
ejet af de tilknyttede familier af farmere - Dean, Henning 
og Boomsma, og de har mere end seks generationer af 
viden og erfaring indenfor ægproduktion.

5  Daybreak Foods, 12,8 mio. høner

Daybreak Foods er privatejet og er involveret i produkti-
on af skalæg og ægprodukter. 
De har 12,8 mio. høner og er rykket fra en sjette- til en 
femteplads i 2017. 
Daybreak Foods producerer konventionelle hvide buræg 
og flydende ægprodukter. 
I november meddelte virksomheden på et møde, at 
de omlagde til et cage-free system på deres farm i 
Creekwood. Farmen skal have en ny miljøgodkendelse, 
for kapaciteten udvides. Selskabet har købt den tilstø-
dende ejendom og vil nedrive det nuværende anlæg og 
bygge noget større.

6 
Rembrandt Enterprises, 12,5 mio. høner

Rembrandt Enterprises, der driver virksomhed som Rem-
brandt Foods, er privatejet og fokuserer på at producere 
ægprodukter til foodservice og ingrediensindustrien. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabet 12,5 mio. 
høner., hvilket var en nedgang fra 14,7 mio. høner året 
før, og det betød, at Rembrandt Foods nu er den sjette-
største ægproducent i USA.
Rembrandt producerer deres ægprodukter fra hvide og 
brune konventionelle buræg, cage-free æg, frilandsæg 
og økologiske æg. Deres produkter omfatter flydende og 
tørrede ægprodukter samt hårdkogte pillede æg. 
I juni 2017 lancerede virksomheden   et nyt produkt, 
kendt som REMPRO, der er et højproteinprodukt af 
æggehvider. Det er beregnet til at være ideelt til sports- 
og næringsdrikke. 
Rembrandt producerer ægprodukter i forbruger- og insti-
tutionsemballage samt i bulkemballage.

7 
Michael Foods, 12,18 mio. høner

Michael Foods, der er en førende fødevareproducent og 

distributør med forretninger inden for ægprodukter samt 
kølede dagligvarer og kartoffelprodukter. Virksomheden 
er den største leverandør af forarbejdede æg i verden og 
ejes af Post Holdings Inc., der købte det fra GS Capital 
Partners for 2,45 mia. $ (ca. 15,6 mia. kr.) i 2014. 
I 2015 gennemførte Post Holding et køb af Willamette 
Egg Farms til 90 mio. $ (ca. 573 mio. kr.), der på det 
tidspunkt den 30. største ægproducent i USA.
Pr. 31. december 2017 havde Michael Foods 12,18 mio. 
høner. 
I regnskabsåret 2017 var nettoomsætningen på 2.116,2 
mio. $ (ca. 13,5 mia. kr.), hvilket var et fald på 3,1 % 
eller 68,5 mio. $ (ca. 436 mio. kr.) i forhold til året før. 
Michael Foods’ salg af æg målt i værdi i fjerde kvar-
tal var ’relativt fladt’, selv om mængderne steg med 
omkring 3,5 %.
I august 2016 sagde Michael Foods, at cage-free er 
fremtiden for ægbranchen, og at de ville omlægge en 
ægfarm i Bloomfield, Nebraska til en cage-free bedrift 
mellem foråret 2017 og 2020. I modsætning til Cal-Mai-
ne Foods og Rose Acre Farms, der har sagt, at de har 
skruet ned for deres cage-free ægproduktion, fordi 
efterspørgslen ikke har været i overensstemmelse med 
udbuddet, sagde Robert V. Vitale, Post Holdings adm. 
direktør, at han føler sig ’meget godt tilpas’ med, hvor-
dan Michael Foods datterselskab tilpasser produktionen 
af   cage-free ægprodukter til efterspørgslen. ”Vi flytter 
os sammen med vores kunder og forsøger at under-
støtte deres overordnede initiativer på dette område, så 
vores kapacitet er meget pænt tilpasset efterspørgslen” 
sagde Vitale, mens han talte ved en telekonference den 
17. november.
I december 2016 meddelte Post, at de ville betale et 
forlig på 75 mio. $ (ca. 479, 6 mio. kr.) for at afslutte 
en æg-relateret retssag fra 2008. I november 2017 
accepterede en føderal dommer Michael Foods’ forlig. 
Anklagen lød på, at de største ægproducenter i USA 
konspirerede i at anvende nye velfærdsstandarder, der 
indeholdt ensartede krav til belægning og indhusnings-
standarder til kunstigt at reducere forsyningen og hæve 
priserne. Michael Foods og Post Holdings indvilligede 
i at indgå et forlig, men fastslog, at forliget ikke er en 
anerkendelse af skyld. Betalingen vil afslutte Mikael 
Foods’ del af sagen.

8  Center Fresh Group, 9,7 mio. høner

Center Fresh Group blev grundlagt af otte Iowa land-
mandsfamilier. Virksomheden består af fem divisioner, 
som er involveret i ægproduktion: Center Fresh Egg 
Farm, Sioux County Egg Farm, Hawkeye Pride, Sioux 
County Pullets og Center Fresh Africa-Mozambique. De 
amerikanske farme er beliggende i Iowa og Ohio. ››› 
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Pr. 31. december 2017 havde Center Fresh Group 9,7 
mio. høner. 
Center Fresh producerer konventionelle buræg og cage-
free æg samt flydende ægprodukter.

9 
 Midwest Poultry Services L.P., 9,5 mio. høner 

Midwest Poultry Services L.P. er en Indiana-baseret 
skalægproducent til detailmarkedet. Det er en familieejet 
virksomhed, der har 500 ansatte. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 9,5 mio. 
høner. 
Virksomheden producerer konventionelle hvide buræg, 
cage-free æg, frilandsæg og økologiske æg samt beri-
gede æg.

10  Prairie Star Farms, 9,4 Mio. høner

Prairie Star Farms markedsfører den samlede ægpro-
duktion fra Rindler Poultry, Ross-Medford Farms, Hoosi-
er Pride og J Star Farms. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 9,4 mio. høner.

11  
Herbruck’s Poultry Ranch, 8,4 mio. høner

Herbruck’s Poultry Ranch Inc. er Michigans største 
ægproducent. Som en fuldt integreret virksomhed er 
Herbruck også involveret i rugeri, opdræt, ægproduk-
tion, markdrift samt foder- og gødningsproduktion. 
Virksomheden samarbejder også med 25 små bedrifter 
om at producere økologiske og cage-free æg. På grund 
af en lokal lov i Michigan, der blev vedtaget i 2009, skal 
alle æglæggere i staten i 2019 være i stand til fuldt ud 
at slå deres vinger ud uden at røre ved væggene i buret 
eller en anden høne, og de skal kunne at vende sig frit.
Pr. 31. december havde selskabets 8,4 mio. høner. 
Herbruck producerer hvide og brune konventionelle 
buræg, cage-free æg, økologiske æg og berigede æg. 
Selskabet producerer også flydende ægprodukter i for-
bruger- og institutionsemballage samt i bulkemballage.
I oktober 2017 udvidede Herbruck’s Poultry Ranch 
deres ægfarm i Ionia County, Michigan, hvilket skabte 
33 job og kostede 16,3 mio. $ (ca. 104,2 mio. kr.) i 
investeringer. Herbruck’s har planer om at opføre tre 
cage-free opdrætsstalde til produktion af 2,5 mio. høn-
niker om året i Ionia County. 
I april 2016 offentliggjorde selskabet også planer om 
at udvide en farm i Mercersburg, Pennsylvania, ved at 
bygge stalde til cage-free og økologisk ægproduktion. I 
december 2016 rapporterede en lokal avis i Chambers-
burg, Pennsylvania, at selskabet søgte statslige tilladel-
ser til at bygge en cage-free produktion til 90 mio. $ (ca. 
575,5 mio. kr.), herunder 8 stalde med tilsammen 2,4 

mio. høner. I december 2017 meddelte virksomheden, at 
den kunne begynde at bygge på farmen i Mercersburg, 
Pennsylvania, allerede i marts 2018.

12 
 Weaver Brothers, 8 mio. høner

Weaver Brothers Inc. er et tredje generation familieejet 
selskab, der stadig ejes og drives af grundlæggerne. 
Virksomheden tilbyder cage-free og økologiske æg og 
beskæftiger 350 ansatte. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 8 mio. høner, 
mod 7,8 mio. sidste år. Stigningen på 200.000 høner 
var cage-free høner. 
Weaver Eggs tilbyder en række æg- og mejeriprodukter, 
der produceres under en række anerkendte brands.

13  Hickman’s Egg Ranch, 7,35 mio. høner

Hickmans Egg Ranch, også kendt som Hickmans Family 
Farms, er den største skalægsproducent vest for Rocky 
Mountains. Det er en familieejet virksomhed med høner 
i Arizona og Colorado, distribution i Iowa, Nevada og 
Californien og kunder fra Iowa til Hawaii. Selskabet har 
omkring 300 fuldtidsansatte. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 7,35 mio. 
høner.
Egg Industry besøgte Hickmans aktiviteter i Arizona i 
februar 2017 og satte sig sammen med familien Hick-
man for at diskutere den 73-årige familievirksomhed 
’fortid, nutid og fremtid’. De forudsagde, at Hickmans 
Egg Ranch på grund af ægmarkedets hurtige overgang 
til cage-free produktion vil være 80 % cage-free inden 
for fire år.
I september 2017 sagde virksomheden, at de ikke kun 
arbejdede på for at imødekomme forbrugernes efter-
spørgsel ved at producere flere cage-free ægproduk-
ter, men at de også arbejder på at forgrene sig uden 
for virksomhedens traditionelle rolle med landbrug til 
emballageområdet ved at arbejde sammen med en gen-
brugsvirksomhed fra Californien på at udvikle en 100 % 
genbrugsæggebakke.

14  Fremont Farms of Iowa, 7,3 mio. høner

Fremont Farms of Iowa producerer flydende ægproduk-
ter. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabet 7,3 mio. høner.

15  Sparboe Farms, 6,1 mio. høner

Sparboe Farms, der blev grundlagt i 1954, begyndte 
som et rugeri og er vokset de sidste 60 år til en stor ska-
lægsproducent og ægpakkeri i USA. Dets datterselskab 
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Sparboe Foods producerer ægprodukter. Selskabet ejer 
også Agri-Tech, som producerer premix til foder. 
Pr. 31. december 2017 havde de ca. 6,1 mio. høner. 
Selskabet tilbyder en bred vifte af hvide æg og speci-
al-æg i en række forskellig emballage samt vegetarisk 
fodrede høner, der producerer brune buræg, cage-free 
æg og økologiske æg.

16  
ISE America, 6 mio. høner

ISE America er en integreret æg- og ægproduktvirk-
somhed.
Pr. 31. december 2017 har selskabet næsten 6 mio. 
høner, samt egen foderfabrik og ægproduktfabrik, hvor 
de bl.a. producerer friske frosne æg, flydende æg og 
hårdkogte æg. 
Selskabet er et datterselskab af ISE Inc., med hoved-
kontor i Japan. ISE Inc. begyndte med fjerkræselektion 
og -avl i Japan i 1912.

17  Kreider Farms, 5,2 mio. høner

Kreider Farms leverer skalæg til supermarkeder og 
grossister i det nordøstlige USA og sælger cage-free 
æg under Noahs Pride-brandet. Kreider er den største 
ægproducent i Pennsylvania med farme i Mount Joy, 
Manheim, Middletown og Mount Pleasant. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabet 5,2 mio. høner. 
Kreider producerer konventionelle hvide og brune bur-
æg, cage-free æg, økologiske æg samt berigede æg.

18  Opal Foods, 5,18 mio. høner

Opal Foods, en virksomhed oprettet af Visalia, den 
private equity fund AGR Partners fra Californien, blev 
oprettet i maj 2014 med købet af Moarks Midwest-æg-
produktioner. 
Pr. 31. december 2017 havde de 5,18 mio. høner.
Den 4. april 2017 led Opal Foods betydelige tab på 
grund af en storm, der ramte deres ægfarm i Neosho, 
Missouri (se ovenfor). 
I september 2017 modtog virksomheden Grow Neosho 
gazellepris i anledning af deres nye hovedkontor.
”Opal Foods’ nye hovedkvarter repræsenterer en inve-
stering på over 1,4 mio. $ (ca. 9,0 mio. kr.)” sagde Brock 
Peterson, præsident for Opal Foods, til Neosho Daily. 
”Denne investering har skabt et centralt hovedkvarter 
på over 17.000 fod2 (1.580 m2) til at huse manage-
ment- og driftsholdene, som overvåger flere ægfarme i 
Missouri og Colorado.”
Virksomheden har 350 ansatte, hvoraf de fleste er i 
Neosho-området. Virksomheden har specialiseret sig i 
æg fra høner, der har fået et rent vegetabilsk foder, og 

de producerer buræg, cage-free og økologiske æg samt 
buræg med omega-3. Opal Foods leverer også brune 
buræg til Land O Lakes.

19  Gemperle Farms, 4,9 mio. høner

Gemperle Farms producerer alle varianter af æg, også 
økologiske, cage-free, omega-3, fertile cage-free samt 
brune og hvide æg fra berigede kolonibure. Alle deres 
æg produceres uden hormoner og antibiotika. 
Pr. 31. december 2017 havde selskabets 4,9 mio. 
høner. 
Omlægningen af produktionen til100 % cage-free på 
farmen i Stanislaus County, Californien vil blive acce-
lereret og afsluttet inden 2023. Virksomheden havde 
ellers sidste år forpligtet sig til at fuldføre omlægningen 
i 2024.

20  Sunrise Farms, 4,5 mio. høner

Sunrise Farms Inc. er en ægproducent fra Iowa, der ejes 
af Sonstegard Foods. Moderselskabet producerer og 
markedsfører skalæg samt flydende, frosne og tørrede 
ægprodukter. Sonstegard Food Group er tredjegenerati-
ons familieejet og har aktiviteter i seks stater. 
Pr. 31. december 2017 havde de 4,5 mio. høner.

jnl
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AMERIKANSKE ÆGPRODUCENTER FORUDSIGER, 
AT BURÆG IKKE UDFASES INDEN 2025

Terrence O’Keefe i Egg Industry

Amerikanske ægproducenter, der 
har svaret på undersøgelsen ’Top 
Egg Company Survey’, forudser, 
at mere end halvdelen af de ame-

rikanske høner stadig vil være i buresystemer i 
2025.

De fleste store supermarkedskæder, restaurantkæder, 
foodservicevirksomheder og fødevareproducenter har 
forpligtet sig til at skifte alle buræg - både skalæg og 
ægprodukter - ud inden 2025. I 2017 blev der i USA 
produceret ca. 14 % cage-free æg, mens 85 % ægge-
ne blev produceret i konventionelle bure og mindre end 1 
% i berigede bure. 
Som en del af bladet ’Egg Industry’s årlige Top Egg 
Company Survey blev ægproducenterne bedt om deres 
opfattelse af, hvorvidt amerikanske høner stadig vil være 
i bursystemer inden 2025.
25 ægproducenter, som tilsammen har 144 mio. høner, 
besvarede spørgsmålet (se figur 1).
Gennemsnittet af ægproducenternes svar var, at 52,6 % 
ville være i konventionelle bure, 2 % i berigede bure og 
45,4 % i cage-free systemer. Forudsigelserne for ande-
len af høner i konventionelle bure i 2025 varierer fra 15 
til 85 %. Forudsigelserne andelen af høner i cage-free 
systemer varierer fra 14 til 80 %, og forudsigelserne for 
berigede bure varierer fra 0 til 10 %. 

Detailhandlen udfaser ikke buræg inden 2025
De fleste store forhandlere af skalæg har lovet, at de 
kun vil sælge 100 % cage-free æg inden 2025, men 

nogle af tilsagnene indeholder vendinger om, at de 
cage-free æg skal være tilgængelige og kunne sælges 
til en rimelig lav pris. 
I den forbindelse er ægproducenterne blevet bedt om at 
vælge det udsagn, der matcher det, de tror, der vil ske 
for salget af buræg inden 2025.
26 ægproducenter, der tilsammen har 147 mio. høner, 
besvarede spørgsmålet. Ingen af ægproducenterne 
mente, at over end 90 % af salget af æg i detailhandlen 
ville være cage-free inden 2025. Derimod mente 10 af 
ægproducenterne, at 50-90 % af salget af æg i detail-
handlen ville være cage-free i 2025. Dog var der også 
syv andre ægproducenter, der mente, at mindre end 30 
% af salget af æg i detailhandlen ville være cage-free 
inden 2025.

Antallet af hønepladser stiger
Ægproducenterne blev desuden spurgt hvor mange 
hønepladser, de har udvidet med. De 27 virksomheder, 
der deltog i undersøgelsen, sagde, at de i alt havde 
udvidet med 3,6 mio. hønepladser i 2017. Disse virk-
somheder rapporterede også, at de i eksisterende høn-

Figur 1: Ægproducenternes forventning til andelen af burhøner 

i 2025.

Amerikansk burægsproduktion.
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sehuse med 1,25 mio. hønepladser har erstattet gamle 
buranlæg med nye. De svarede også, at de har omlagt 
eksisterende buranlæg med ca. 4 mio. hønepladser til 
cage-free anlæg med ca. 2,7 mio. hønepladser i 2017 
(se tabel 1).

Hønsehuse i 2018
Ægproducenter, der har reageret på Top Egg Com-
pany Survey rapporten, planlægger at øge kapaciteten 

med ca. 4,7 mio. hønepladser i 2018. Der forventes 
at blive bygget til lidt over 2,14 mio. hønepladser til 
cage-free produktion. Den ekstra kapacitet på 2,6 mio. 
hønepladser til traditionel burægsproduktion inkluderer 
ekstra hønepladser, der vil blive tilføjet i eksisterende 
hønsehuse, der ikke længere skal producere til Califor-
nien. Ægproducenterne svarer også, at de vil omlægge 
buranlæg i eksisterende huse med omkring 1,1 mio. 
hønepladser til cage-free systemer i 2018 (se tabel 2).

Tabel 1: Ændring i antal hønepladser i USA i 2017. Ved 

omlægning fra en konventionel burproduktion til cage-free 

reduceres antallet af hønepladser med ca. en tredjedel.

Tabel 2: Forventet yderligere kapacitet i 2018. Man forventer at 

omlægge mindre til cage-free i 2018. 

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Vietnam øger sin tilstedeværelse på det 
japanske marked for fjerkrækød
Joint ventures med udenlandske partnere synes at være 
nøglen til succes for eksporten.
Japan vil modtage mere fjerkræ fra Vietnam i de kom-
mende måneder, da udenlandske investorer i landet 
sikrede adgang til dette marked.
Næsten 100 tons fjerkræ og fjerkræprodukter leveres 
hver måned til japanske partnere af Koyu & Unitek Co, 
og selskabet planlægger at udvide sit forretningsområde 
sammen med produktionskapaciteten.
To nye linjer til stegte og kogte kyllingeprodukter blev 
installeret af selskabet, og Japans veterinære myndig-
heder blev inviteret på inspektion, og de udstedte cer-
tifikater for at give mulighed for eksport af fjerkrækød 
fra denne sommer, sagde Khuu Nhon Hieu, selskabets 
direktør. Koyu & Unitek har indtil nu nået en produk-
tionskapacitet på 330 tons om måneden, men der vil 
komme andre investeringer i nye anlæg for at øge kapa-

citeten til mere end 1.000 tons om måneden for at imø-
dekomme efterspørgslen fra Japan, sagde Hieu.
Også, CP Vietnam Corporation har meddelt, at de opfø-
rer en moderne fabrik, der vil levere produkter til Japan. 
Virksomheden planlægger at investere 250 mio. $ (ca. 
1,6 mia. kr.) i projektets første fase til en lukket kæde 
fra kyllingefoder, forældredyr, slagtekyllinger, slagtning 
og forarbejdning af dem. Produktionskapaciteten i første 
fase anslås til 50 mio. kyllinger om året.
Ifølge CP Vietnam Corp blev eksportaftaler underskrevet 
med forskellige udenlandske partnere, selv før anlægget 
blev bygget.
Producenter af svine- og fjerkrækød i Vietnam er sikre 
på deres muligheder for at eksportere til markeder som 
Sydkorea, EU eller Japan, men kun udenlandske virk-
somheder i landet har formået at sikre adgang for deres 
produkter på de udenlandske markeder.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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EU’S HISTORIE OM SVINDEL MED ØKOLOGISK 
KORNIMPORT 

Af Paul Poornan fra Humphrey Feeds Ltd.  

i Feed Strategy

Hvad betyder ulovligt økologisk 
korn for økologiske fødevareprodu-
center i Europa og oversøisk? 

Den høje værdi af økologiske råvarer har altid til-
trukket svindlernes opmærksomhed. Europæiske 

agenturer har en nultolerancepolitik overfor manglende 
overholdelse af EU’s økologiske standarder og har indført 
en streng ordning for certificering, testning og auditering. 
Denne artikel beskriver nogle af de historiske fejl, hvad 
man har lært af det og de strukturer, der er på plads, for 
at sikre ægtheden og for at beskytte det økologi vare-
mærke.

Vækst i den økologiske foderbranche  
For 20 år siden var det globale udbud af økologiske råva-
rer til foderproduktionen i EU i balance med efterspørgs-
len. Økologisk foderproduktion var dengang begrænset 
til nogle få foderfabrikker i hvert land, der kunne imøde-
komme nichemarkedets efterspørgsel. Økologiske land-
brugs- og produktionsbesætninger var generelt mindre 
og leverede kun til et nichemarked i detailhandelen. Det 
var nedfældet i EU-lovgivningen, hvor f.eks. et økologisk 
hønsehus kun måtte huse 3.000 høner. På daværende 
tidspunkt var der stor tillid til det økologiske råvare-cer-
tifikat. Men for 15 år siden voksede efterspørgsel på 
økologisk foder i Europa, og det satte pres på hele for-
syningskæden. Foderfabrikkerne måtte lave kontrakter 

på råvarer fra næste års høst for at kunne garanteres 
løbende forsyninger af foder til kunderne. Efterspørgslen 
på økologiske produkter, som f.eks. æg, var stigende, så 
økologiske landmænd udvidede deres produktion ved at 
bygge flere hønsehuse med hver 3.000 høner. 
Nye virksomheder blev grundlagt for at finde og importe-
re økologiske råvarer fra hele verdenen. Mange af disse 
virksomheder fandt nye leverandører, der producerede 
økologiske råvarer som standard, og de overtalte dem til 
at blive certificeret. Den øgede efterspørgsel på økologi-
ske råvarer, der var dobbelt så dyre som de konventionel-
le, eller kostede 120 $ (ca. 773 kr.) mere pr. ton, tiltrak 
desværre opmærksomhed fra svindlerne. Eksempelvis 
var en kriminel italiensk bande så dristig at oprette falske 
certificeringer i Malta og i Moldova, som de kaldte for 
ICS Biozoo, hvor dokumenter blev behandlet i et ”falsk” 
land, nemlig Transnistrien. Transnistrien er placeret mel-
lem Moldova og Ukraine, og selvom det ikke anerkendes 
som medlem af FN, har det sin egen præsident, parla-
ment, sang, pas, flag og valuta. Selve landets placering 
mellem Moldova og Ukraine, har sine fordele, når det 
kommer til hvidvaskning af konventionelle råvarer til øko-
logiske råvarer.

Europæisk økologisk regulering
I 2007 blev EU-standarderne strammet op og forbedret 
grundet indførelsen af Kommissionens forordning (EF) 
nr. 834/2007, som omhandler økologisk produktion og 
mærkning, hvor der er flere henvisninger til, at man skal 
’undgå vildledende praksis’, ’undgå svindel’ og have 
’kontrol og overholdelse’. Kommissionens forordning (EF) 

Figur 1: En kort historisk oversigt over svindlen med økologisk korn.  Svindlere drog fordel af den kraftigt stigende efterspørgsel 

efter økologisk, inden reguleringen kom. Kilde: Poal Poornan.
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nr. 889/2008 tilførte emnet ’kontrol’, hvilket løbende 
opdateres. Mere specifikt gennemførte Kommissionens 
forordning (EF) nr. 125/2008 kontrol med økologiske 
produkter, der importeres fra tredjelande. Nu skulle 
europæiske foderfabrikker sørge for, at alle led i deres 
forsyningskæde – transportører, lokale lagre, importør, 
eksportør, udenlandske lagre, udenlandske transportører 
og de lokale landmænd – blev uddannet, certificeret og 
auditeret til at håndtere certificerede økologiske råvarer. 
I 2015 var det europæiske fastland i overvejende grad 
selvforsynende med økologisk korn, mens Storbritanni-
en i stigende grad var afhængig af import fra Ukraine. 
Men på baggrund af de seneste erfaringer med svindel, 
øgede Europa kontrollen af økologiske råvarer, så de 
kunne bekræfte råvarernes ægthed. En forsendelse af 
ukrainske økologiske solsikker importeret til Europa viste 
sig at være forurenet med pesticider. Efter en undersø-
gelse af EU blev den ansvarlige for certificeringen af de 
økologiske råvarer frataget autorisati-
onen. Efterfølgende er de fleste af de 
ukrainske virksomheder, der ekspor-
terede økologiske råvarer, forsvundet. 
Derfor har Storbritannien været nødt 
til at benytte sig af de europæiske og 
globale økologiske forsyningskæder, 
og derved er de globale priser steget. 
Set i bakspejlet, så kan man sige, 
at da svindlerne stadig opererede 
på markedet, var der relativt mange 
globale økologiske råvarer, men da de 
blev afsløret og forlod markedet, er 
forsyningerne blevet mindre, og råva-
repriser er steget. 
Erfaringerne fra Europa har resulteret i en streng ord-
ning for test og auditering for at fastslå ægtheden af de   
økologiske råvarer på alle niveauer og i alle led i forsy-
ningskæden. EU-Kommissionen har lovgivet for test af 
ægtheden og har specielt opmærksomheden rettet disse 
mod specifikke lande, der har været problematiske. Kon-
trollen har allerede vist sin berettigelse ved bl.a. at have 
nægtet godkendelse af importerede råvarer, som ikke 
har levet op til de økologiske standarder, ligesom nogle 
certificeringsorganer har mistet deres godkendelse.
Landbrugsministerierne og de certificeringsansvarlige 
på landeniveau udveksler information om svigagtige 
leverandører fra hele verden og har oprettet hurtige vars-
lingssystemer for at holde deres medlemmer oplyst om 
disse. Importørerne af råvarerne udfører flere test (op til 
100 laboratorieprøver pr. parti) for at teste for ægtheden 
i oprindelseslandet. Disse tests gentages ved ankom-
sten. I Storbritannien må råvarerne først forlade havnene, 
når de er blevet gennemgået og verificeret af Food 
Standards Agency. Der findes også lignende agenturer, 
der arbejder i havnene i EU. 

Frygten for økologiske råvarers ægthed
I Europa har der cirkuleret rapporter om den enor-
me vækst i efterspørgslen på amerikansk produceret 
økologisk foder - med nogle estimater helt oppe på 40 
% årligt. Ifølge USDA er importen af økologisk majs ste-
get med 500 % fra 2013 til 2016. 
Det amerikanske marked for økologisk foder synes nu 
at have kastet en skygge over EU. For de europæiske 
foderfabrikker, der har erfaring med forsyningskæ-
den af økologiske råvarer, var der bekymringer over 
mængderne, som blev leveret til USA fra Sortehavsområ-
det, hvor certificeret økologisk jord er begrænset.
Rygterne, som stammer fra forsyningskæderne i EU, 
hentydede til, at amerikanske importører brugte Tyrkiet 
som politisk buffer til at levere russisk majs, og rapporter 
fra Washington Post bekræftede dette. Det er glædeligt, 
at de amerikanske myndigheder skrider til handling for 
at sikre ægtheden i den økologiske forsyningskæde.  

Mere amerikansk kontrol betyder, at 
priserne vil stige, men forhåbentlig 
også fremme mere lokal produktion 
af økologiske råvarer. 

Fremtidsudsigt for økologisk 
foder
Økologisk foderproduktion er et 
nichemarked, der har vokseværk. 
Problemet er, at den økologiske 
produktion af animalske produkter er 
vokset hurtigere end den økologiske 
råvareforsyning, og derfor er der 
endnu ikke skabt en balance. Hvis vi 
fortsætter med at opmuntre til mere 

indenlandsk økologisk råvareproduktion, vil problemet 
med ægtheden blive elimineret i løbet af de næste 10 år. 
Supermarkedskæderne i Europa er ivrige efter at forkor-
te forsyningskæderne, hvilket vil have en række fordele. 
Det vil blandt andet reducere transportomkostninger, 
eliminere valutakursudsving og skabe mindre plads til de 
svindlere. For foderproducenterne uden for EU, som ikke 
har lovgivningsmæssige rammer og kontrolsystemer til 
at sikre, at økologisk virkelig er økologisk, er den eneste 
måde at mindske risikoen for svindel på at revidere for-
syningskæden og anvende et laboratorieundersøgelses-
program til verifikation. Præsident Ronald Reagan ple-
jede at citere et russisk ordsprog, som lyder ’Trust, but 
verify’. Det betaler sig nemlig at være årvågen og stille 
spørgsmål. Som konklusion kan vi sige, at den økologisk 
foderproduktion har været igennem en vanskelig periode, 
og vi har taget ved lære af tidligere fejl. Fremtiden ser 
meget lysere ud, eftersom flere lande tilskynder til større 
indenlandsk produktion af økologiske råvarer. 

Oversat af Cecilie Krogh / jnl
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Perdue annoncerer yderligere  
dyrevelfærdstilsagn
Yderligere dyresundhedstilsagn er blevet introduceret 
af slagtekyllingegiganten Perdue, der udfordrer status 
quo om, hvordan størstedelen af kyllinger er opdrættet 
i USA.
Perdue introducerede sit Commitments to Animal Care 
for tre år siden, og i starten af juli annoncerede selska-
bet flere vigtige nye tiltag, herunder:
•  Tilsagn om at tilføje vinduer til 100 % af kyllingehuse-

ne på grund af forskning, der viste, at kyllinger nyder 
godt af nturligt lys

•  Identifikation af alternative afstamninger, der opfylder 
efterspørgslen fra kunder, der ønsker højere vel-
færdskyllinger

•  At skifte til bedøvelse med kontrolleret atmosfære, 
der giver højere velfærd, og til et nyt system – det 
første i USA - til at reducere stress og forbedre fugle-
komforten under indfangning, transport og på slagte-
riet

•  Øget gennemsigtighed ved at offentliggøre audite-
ringsresultater og rapportering om hændelser, hvor 
reglerne brydes

•  Tilbage til bedre relationer med farmerne, herunder 
et velfærdsstillæg og en hjemmeside udelukkende til 
farmerne, herunder et indeks over samarbejdet mel-
lem farmer og Perdue

Meddelelsen kom i løbet af to dages forhandlinger mel-
lem selskabet og repræsentanter fra dyrevelfærdsgrup-
per, forskere, detailhandlere og fødevarekunder på det 
tredje årlige Perdue Animal Care Summit.
Formand Jim Perdue sagde: "Vi lovede også øget 
gennemsigtighed og opbygning af tillid med vores inte-
ressenter, og derfor fortsætter vi med at være vært 
for vores Animal Care Summit. Tilbagemeldingerne fra 
disse partnere på mødet vil hjælpe Perdue med fortsat 
at identificere og gennemføre ændringer, som har en 
kvantificerbar indvirkning på velfærdsforbedringerne for 
vores kyllinger."
4. generations fjerkræfarmer Alvin Warner fra Delaware 
sagde, at han havde opdrættet kyllinger i 41 år og var 
stolt over, at selskabet tog føringen på dyrevelfærd.
Tiltagene blev hilst velkommen af Josh Balk, vicepræ-
sident for beskyttelse af produktionsdyr hos Humane 

Society of the United States, som sagde: "Perdue 
afspejler forbrugernes holdning, at alle dyr - herunder 
produktionsdyr - bør beskyttes mod smerte, ved deres 
arbejde for at løse disse problemer på en meningsfuld, 
gennemsigtig og samarbejdsvillig måde."
Leah Garces, direktør i USA Compassion in World Far-
ming, sagde, at hun var imponeret over, at Perdue tog 
udfordringen op for at gøre velfærden hos kyllinger bed-
re og mere tilgængelig for alle kunder.
Perdue modtog anerkendelse sidste efterår, da de blev 
rangeret blandt de øverste 15 % af virksomhederne i 
det globale 2017 Business Benchmark on Farm Animal 
Welfare.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Kina åbner markeder for europæisk 
import af fjerkrækød
Der er indgået en aftale mellem Kina og Polen, der 
genåbner for eksporten til det kinesiske marked efter 
et toårigt forbud på grund af fugleinfluenza. Forud for 
forbuddet eksporterede polske kødproducenter 12.400 
tons fjerkrækød til Kina. Aftalen kommer på et tids-
punkt, hvor Kina tager flere internationale fjerkræproble-
mer op. Den kinesiske regering har vedtaget en ekstra 
fødevaresikkerhedskontrol på importen af brasiliansk 
fjerkrækød, hvilket har ført til, at Kina gennemfører virk-
somhedsspecifikke importafgifter.
I det seneste kvartals hat tre Rabobank-rapporter frem-
hævet, at dette skridt vil påvirke importmængderne af 
brasiliansk fjerkræ til Kina.
Med den seneste amerikanske trussel om toldafgifter 
på varer annoncerede Kina et sæt importafgifter på 
amerikanske landbrugsprodukter, herunder sojabønner, 
der begynder i juli. Forhandlingerne fortsætter, men hvis 
taksterne gennemføres, vil kinesiske foderpriser stige. 
Rabobank mener, at handlende vil begynde at købe 
sojabønner fra Brasilien, som allerede lider under en 
svag fjerkræindustri.
Direkte forbundet med de amerikanske og kinesiske 
handelsspændinger er gennemførelsen af en 25% told 
på importen af amerikansk kylling ind i Kina, hvilket 
yderligere forsinker udsigten til amerikansk kyllings 
adgang til markedet. 

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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NFU advarer den britiske regering om 
landets reducerede selvforsyningsgrad 
indenfor fødevarer
National Farmers Union’s (NFU) ledere opfordrer de bri-
tiske myndigheder til at sætte landets forsyningssikker-
hed med fødevarer øverst på den politiske dagsorden.
Storbritannien kan kun overleve på egne fødevarer i 7 
måneder og en uge, siger NFU’s præsident Minette 
Batters. Landets selvforsyning indenfor fødevarer er fal-
det fra 74 % i 1987 til 60 % sidste år, ifølge statistikker 
fra DEFRA, og det er en stor bekymring i lyset af Brexit.
"Statistikken viser en langvarig nedgang i Storbritan-
niens selvforsyning indenfor fødevarer, og der er man-
ge muligheder for at vende denne trend. Og mens vi 
erkender behovet for at importere fødevarer, der kun 
kan produceres under andre klimaforhold, så kan vi 
øge produktionen af de fødevarer, som vi godt kan pro-
ducere i Storbritannien, og det vil give en lang række 
økonomiske, sociale og miljømæssige fordele forlandet. 
Den hjemlige fødevareproduktion bør have ubetinget 
støtte fra regeringen, hvis vi skal nå dette post-Brexit" 
erklærede Minette Batters i et brev stilet til den britiske 
regering.
Nordirland var den eneste britiske nation, der anerken-
der vigtigheden af forsyningssikkerhed i forbindelse med 
den politiske udvikling post-Brexit, mens det ikke blev 
nævnt i de landbrugspolitiske konsultationer om fremti-
den i England, Skotland og Wales. Landbrugssektoren 
kan være en af de sektorer, der bliver hårdest ramt, 
i tilfælde af en hård Brexit, tilføjede Minette Batters, 
og hun beder embedsmændene om at forhandle om 
friktionsløs frihandelsaftale med EU samt adgang til en 
pålidelig og kompetent arbejdsstyrke for landbrugsvirk-
somhederne.
Ironisk nok er Storbritannien en nettoeksportør af kød, 
men er afhængig af import af bacon og fjerkrækød. Den 
samme akavede situation findes i sektorer som mejeri 
og æg, hvor Storbritannien eksporterer flere mælke- og 
flødeprodukter end det producerer, og Storbritannien 
importerer næsten tre gange så meget ost, som landet 
eksporterer. Storbritannien importerer 14 % af deres 
æg, heraf 75 % som ægprodukter.

Euromeat.com / jnl

Hård konkurrence mellem svine-,  
okse- og fjerkrækød på det amerikanske 
marked
Gengældelsestold fra Kina 
og Mexico og en øget 
produktion kan få priserne 
i USA på alle animalske 
proteinprodukter til at falde 
yderligere.
Et fald i svinekødseksporten kombineret med et fald i 
priserne på slagtesvin, grundet den øgede produktion, 
kan skabe en ond cirkel for hele den amerikanske kød-
branche.
Mellem den sidste uge i juni og den første uge i august 
faldt priserne på slagtesvin fra 84,05 $ (ca. 536,29 kr.) 
til 67,39 $ (ca. 429,99 kr.), mens det gennemsnitlig 
DB1 pr slagtesvin (fra fødsel til slagtning) faldt fra 47 
$ (ca. 289,89 kr.) 14 $ (ca. 89,33 kr.). Med andre ord, 
den amerikanske svinekødsbranche havde en forfærde-
lig juli måned, og det vil sandsynligvis påvirke priserne 
på oksekød, siger analytikere fra Sterling Marketing.
Antallet af amerikanske svin er stigende, og det sam-
me er antallet af kvæg og fjerkræ. Rigeligt med billigt 
svinekød på hjemmemarkedet kan let påvirke priserne 
på oksekød og fjerkræprodukter, siger analytikere fra 
Sterling Marketing.
John Nalivka, præsident for Sterling Marketing, for-
udser, at den amerikanske oksekødsproduktion for at 
stige med 3,9 % i 2018 og svinekødsproduktionen vil 
stige med 4,1 %. Desuden forventes den amerikanske 
produktion af fjerkrækød at stige 3 % i år. Stignin-
gerne i produktionen af rødt kød og fjerkræ betyder, 
at forbruget pr. indbygger i USA forventes at ligge på 
222 lbs (ca. 100,7 kg), det største siden 2007. Da 
svinekødseksporten blev direkte ramt af den nuværen-
de handelskrig, var der mere svinekød til rådighed for 
hjemmemarkedet, hvilket skabte mere konkurrence på 
detailmarkedet. Det kommer på et tidspunkt, hvor både 
produktion af oksekød og fjerkrækød også stiger. Uden 
adgang til nye markeder for denne kæmpe mængde kød 
vil priserne hurtigt falde og gøre sommeren 2018 til et 
mareridt for producenterne.

Euromeat.com / jnl
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CAL-MAINE FOODS HAR STIGENDE OMSÆTNING 
OG INDTJENING

Fra WattAgNet.com

Æggevirksomheden tilbage med sarte tal efter tab 
i regnskabsåret 2017.

Cal-Maine Foods Inc. rapporterede posi-
tive resultater for fjerde kvartal og hele 

regnskabsåret, der sluttede den 2. juni 2018.
Efter at have haft et nettotab for et år siden, rapportere-
de Cal-Maine Foods et overskud i det seneste kvartal.
Verdens største æggevirksomhed rapporterede et over-
skud på 71,8 mio. $ (ca. 462,3 mio. kr.) i fjerde kvartal 
af regnskabsåret 2018 i forhold til et nettotab på 24,5 
mio. $ (ca. 155,7 mio. kr.) i fjerde kvartal af regnskabs-
året 2017. Det fjerde kvartal af 2018 var en 13-ugers 
periode sammenlignet med 14 uger i samme periode i 
2017. 
Virksomheden rapporterede et overskud på 125,9 mio. 
$ (ca. 810,6 mio. kr.) for regnskabsåret 2018 sammen-
lignet med et nettotab på 74,3 mio. $ (ca. 478,4 mio. 
kr.) for året før. Regnskabsåret 2018 omfattede 52 uger 
sammenlignet med 53 uger for regnskabsåret 2017.
Cal-Maine Foods oplevede også et betydeligt spring i 
nettoomsætningen i det seneste kvartal. Nettoomsæt-
ningen for fjerde kvartal af 2018 blev 443,1 mio. $ (ca. 
2,85 mia. kr.), hvilket er en stigning på 61,4 %, sam-
menlignet med fjerde kvartal af 2017, hvor omsætningen 
lå på 274,6 mio. $ (ca. 1,77 mia. kr.). For regnskabsåret 
der sluttede 2. juni 2018 var nettoomsætningen 1,5 mia. 
$ (ca. 9,66 mia. kr.) mod 1,07 mia. $ (ca. 6,89 mia. kr.) 
sidste år. 
Resultaterne for regnskabsåret 2018 blev positivt påvir-
ket af en skattefordel på 43 mio. $ (ca. 276,9 mio. kr.) 
på grund af skattelovgivningen (TCJA) og den efterføl-
gende revurdering af selskabets udskudte skatteforplig-

telser ved den nye lavere selskabsskattesats. Selskabet 
registrerede provisoriske tilpasninger relateret til TCJA 
i tredje kvartal og registrerede tilpasninger relateret til 
den afsluttede analyse i selskabets fjerde kvartal. Disse 
resultater omfatter også en bøde på 54,8 mio. $ (ca. 
352,8 mio. kr.) efter skat, som er indregnet i andet kvar-
tal af regnskabsåret 2018 i forbindelse med afvikling af 
visse tidligere offentliggjorte antitrust retssager.  

Kommentarer fra ledelsen
Dolph Baker, formand, præsident og 
adm. direktør i Cal-Maine Foods, sagde 
i forbindelse med offentliggørelsen af 
regnskabet: ”Vi er tilfredse med vores 
økonomiske og driftsmæssige resul-
tater i fjerde kvartal, og de markerer 

en stærk afslutning på regnskabsåret 2018. Disse 
resultater repræsenterer især det bedste fjerde kvartal 
i virksomhedens historie. Den imponerende afsætning 
afspejler forbrugernes markante efterspørgsel og de 
betydeligt højere gennemsnitlige salgspriser sammen-
lignet med samme periode for et år siden. Påskeferien 
og detailbutikkernes salg af skalæg var nøglefaktorer for 
salget i fjerde kvartal sammen med god efterspørgsel 
efter foodservice. Disse gunstige markedsforhold under-
støtter vores forretning med en betydelig forbedring af 
rentabiliteten sammenlignet med for et år siden. Det er 
vigtigt, at vores økonomiske resultater giver os mulighed 
for at genoptage vores kvartalsvise udbyttebetaling til 
vores aktionærer.”
”Markedspriserne var usædvanligt stærke i første del af 
kvartalet, men faldt markant efter påskeferien. Samlet 
set var de gennemsnitlige salgspriser på 74,1 % højere 
sammenlignet med fjerde kvartal sidste år. Ifølge rap-
porter fra IRI, der er en virksomhed som arbejder med 
forbrugerundersøgelser, har efterspørgslen været positiv 
i hele denne periode, især omkring påskeferieperio-
den. Efterspørgslen på eksportmarkederne var tæt på 
historiske niveauer i fjerde kvartal. Sammen har disse 
efterspørgselstendenser støttet markedspriserne på de 
nuværende produktionsniveauer. Men ifølge de seneste 
USDA-rapporter har antallet af udrugede kyllinger været 
opadgående i de sidste otte måneder, og de er steget 
med ca. 10 % siden begyndelsen af 2018. På baggrund 
af disse tendenser forventes, at antallet af æglæggende 
høner i USA, og det potentielle overskud af skalæg kan 
skabe et pres på priserne.”
 ›››
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Forsyning og efterspørgsel af specialæg
Specialæg, eksklusive private label, udgjorde 25,5 % af 
Cal-Maines salg, målt i mængder, for fjerde kvartal sam-
menlignet med 22,7 % for et år siden. Omsætningen af 
specialæg var 29,0 % af totalomsætningen af   æg, sam-
menlignet med 42,0 % for fjerde kvartal af 2017, hvilket 
afspejler markant højere markedspriser for standard æg i 
perioden” tilføjer Baker.
”Specialæg er fortsat et primært fokusområde i vores 
vækststrategi, og vi stræber efter at tilbyde et positivt 
produktmiks, der afspejler udviklingen i forbrugernes 
efterspørgsel. Da ægbranchen forventer, at der sker en 
stigning i efterspørgslen efter cage-free æg, arbejder 
vi tæt sammen med vores kunder for at sikre, at deres 
behov bliver opfyldt gennem denne overgangsperiode. 
Som sådan har vi til hensigt at foretage de nødvendige 

investeringer i vores aktiviteter og justere vores cage-
free produktionskapacitet i overensstemmelse med den 
forventede efterspørgsel.”
”Vi overvåger også branchens udvikling og det forslag, 
der senere i år vil komme til folkeafstemning blandt 
vælgerne i Californien. Dette forslag handler om, at al 
ægproduktion i Californien skal være cage-free med 
specifikke pladsbehov til æglæggende høner. Desuden 
kræver forslaget, at alle æg og ægprodukter, der sæl-
ges i delstaten Californien, skal være cage-free fra en 
bestemt fremtidig dato. Dette forslag, hvis det altså bli-
ver vedtaget, kan påvirke indkøb og produktionen af æg 
i Californien, hvilket vil skabe usikkerhed omkring forsy-
ning og prisfastsættelse i andre områder af landet”.

Oversat af Cecilie Krogh / jnl.

Cobb i Herveld får hollandsk  
kompartment status
Cobbs avlscenter ved Herveld i Holland blev i juli tildelt 
kompartment status af de hollandske myndigheder - 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Avlscentret, som er det europæiske centrum for Cobb’s 
forskning og udvikling, er den seneste placering, der 
skal tilføjes til virksomhedens voksende liste over globale 
faciliteter, der har opnået kompartment status.
Dette tillader international handel at fortsætte uden 
afbrydelse efter et udbrud af fugleinfluenza.
Avlscentret i Herveld har for nylig investeret 19 mio. $ 
(ca. 122 mio. kr.) for at kunne fordoble deres kapacitet i 
udviklingen af Cobb500.
Neeltje van Horen, senioransvarlig for Cobb Europe, 
sagde: "Vi begyndte at arbejde på projektet for at opnå 
kompartment status i 2016. Alle aspekter af faciliteterne 
og vores procedurer blev underkastet en omfattende 
auditering af NVWA.”
"For at et avlscenter som vores for at opnå og bevare 
kompartment status skal vores niveauer af biosikkerhed, 
driftsprocedurer, adskillelse og overvågning være af 
højeste standard.”
"Det var afgørende, at vi demonstrerede, at det kom-
plette avlscenter er effektivt adskilt fra resten af landets 
fjerkræbranche, og at alle potentielle risici vurderes og 
styres gennem nødvendige kontrolforanstaltninger."
OIE indførte begrebet kompartment status i 2004 for 
at anerkende virksomheder, der arbejder med så høje 
biosikkerhedsstandarder, at de kan sikre, at alle deres 

faciliteter forbliver sygdomsfrie, selv i tilfælde af anmel-
delsespligtige sygdomme i landet.
Mijndert Heineke, Cobb senior avlschef i Herveld, tilfø-
jede: "Vi er yderst stolte af alt vores arbejde og fælles 
indsats af hele teamet her i Herveld, for det hjalp os med 
at opnå denne fremragende anerkendelse. Gennem fort-
satte investeringer i uddannelse og træning er alt deres 
hårde arbejde blevet belønnet. "

Poultry World / jnl

Kasakhstan ønsker at øge deres  
produktion af fjerkrækød
Kasakhstan ønsker at øge deres produktion af fjer-
krækød til 740.000 tons i 2027, rapporterede Azer-
news.
Repræsentanter for fjerkræproducerende virksomheder 
har sammen med Union of Poultry Farmers of Kazak-
hstan udviklet et program til at øge fjerkræbranchens 
produktion i det næste årti.
Ifølge deres program er der også planlagt en stigning for 
ægproduktionen til 7,5 mia æg i 2027.
I mellemtiden planlægger Kasakhstan at eksportere 
50.000 tons fjerkrækød i 2021 og 150.000 tons i 
2027.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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HVORDAN MAN KAN BRUGE BRANDING OG 
TRANSPARENS TIL AT DIFFERENTIERE FJERKRÆ

Af Alyssa Conway på WattAgNet.com

Da forbrugerne forlanger at virk-
somheder er transparente, er bran-
ding en afgørende differentierende 
faktor, hvis man vil øge omsætnin-

gen på fjerkræ. 

”Kravet om gennemsigtighed er reelt”, understregede 
Steve Sands, vicepræsident for protein i Performance 
Food Group (PFG), da han var på talerstolen til Chicken 
Marketing Summit i Orlando i Florida. ”Detailhandelen 
og marketingfolk kan ikke længere ignorere det faktum” 
sagde Sands og fortsatte: ”De kan heller ikke længe-
re håbe, at forbrugernes ønsker om flere oplysninger 
omkring produktionsforhold, vil gå væk.” Ifølge Sands 
skal foodservice-virksomheder derimod tilpasse hele 
deres forsyningskæde til at differentiere deres produk-
ter og fortælle historien om deres produkter fra gård til 
bord. 
”Vi skal være transparente. Vi skal turde at være trans-
parente” påpegede Sands yderligere.

Forskning viser, at forbrugerne ønsker transparens
Generelt argumenterede Sands ud fra en figur, der viste, 
at 78 % af forbrugerne mener, at det er vigtigt eller 
meget vigtigt, at supermarkedskæder og restauranter 
fortæller forbrugerne, hvordan deres fødevarer er blevet 
produceret. 
Men at være transparent er ikke bare så simpelt som 
at angive på etiketten, at kyllingebrystet stammer fra 
en slagtekylling, der aldrig har fået antibiotika. Food-
servicevirksomheder skal altså gøre mere for at vinde 
forbrugernes tillid. Det gør de blandt andet ved at give 
specifikke oplysninger omkring hele værdikæden f.eks. 
ved at kommunikere ud omkring dyrevelfærd, foderingre-
dienser, transportforhold og produktionsforhold. Sands 
videregav også Mintel Datas oplysninger, der viste, at 43 
% af Millennials (som er en stor indflydelsesrig gruppe, 
som gerne vil have mere transparens i fødevarebran-
chen) ikke stoler på store fødevarevirksomheder. Faktisk 
ønsker 78 % af disse Millennials, at virksomheder bliver 
mere transparente omkring produktionsforhold. 
Det er bemærkelsesværdigt, eftersom Millennials er 
blevet den største gruppe, der handler ind i supermarke-
derne. Mintel Datas undersøgelse viste også, at 59 % af 
Millennials (sammenlignet med 28 % som ikke er Millen-
nials) vil stoppe med at købe et bestemt produkt, hvis de 

føler virksomheden handler uetisk. Sands fremhævede 
også, at definitionen af ”etisk” adskiller sig fra forbruger 
til forbruger, derfor er det vigtigt at vide, hvem netop din 
forbruger er, og at brandingen af dit produkt er i over-
ensstemmelse med forbrugerens forventninger. 

Tilpasning af forsyningskæde
PFG, der solgte mere end 1,5 mia. lbs (godt 680.000 
tons) oksekød, svinekød og kylling i 2017, mener, at det 
ikke er muligt at produktdifferentiere før ens forsynings-
kæde er organiseret. Som følge af denne tilgang har 
virksomheden udviklet sin egen metode til at tilpasse 
deres forsyningskæde for at give kunderne transparens 
og kvalitetssikring. The PathProven Food Trace-tek-
nologien sikrer, at produkterne er sporbare, at de kan 
auditeres, og at de opfylder et specifikt sæt standarder 
for produktionen og forarbejdningen, der tager sig af 
forbrugernes bekymringer, såsom; antibiotikaresistens, 
fødevaresikkerhed, human dyrebehandling, bæredyg-
tighed, foderingredienser, nationalt produceret, dyrenes 
størrelse og ”virksomhedslandbrug”. 
Sandes sagde, at en tilpasset forsyningskæde, der er 
transparent, gavner forbrugerne, og den skaber mulig-
heder for foodservicevirksomheder og detailhandlen, 
ligesom den skaber bedre lønsomhed. for leverandører, 
et mere afbalanceret overordnet program, et tættere 
leverandørforhold og en bedre lagersituation. Han kon-
staterer dog, at dette kan være svært. Det indeholder 
mange problemstillinger, f.eks. når forskellige kunder 

Forbrugerne vil fortsat have, at de virksomheder, der produce-

rer deres mad, er transparente. Fjerkrævirksomheder skal der-

for differentiere deres produkter og fortælle historien om deres 

produkter fra gård til bord.
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stiller forskellige krav til varerne, og man skal kunne 
udnytte hele kyllingen, desuden er der forskellige leve-
ringsfrister og endelig at få kunderne til at købe ens 
varer i butikkerne, og de problemstillinger skal løses på 
tværs af forsyningskæden. 

Brandingmuligheder af fjerkræ
Sands erkendte, at produktbranding ikke er nyt i fjer-
kræbranchen, men sagde, at det stadig bliver vigtigere 
med hensyn til produktdifferentiering.
”At sætte et brand på en kasse er ikke nok til at kunne 
kalde det et brand længere. Forbrugere vil gerne vide 
noget om, hvordan produktet er blev produceret, hvor-
dan produktet adskiller sig fra andre produkter, og hvad 
der gør dit brand specielt” tilføjede han.
Han gav et eksempel fra PFG’s ”Braveheart” oksekøds-
brand. PFG har nemlig brandet deres proteinprogram 
godt, hvilket har skabt vækst for virksomheden de sidste 
fire år. Sands sagde specifikt, at PFGs samlede salg 
af Braveheart -ksekød voksede med mere end 16 % i 
regnskabsåret 2017. Årsagen er simpel, de fortæller en 
historie. 
PFG’s Braveheart-oksekød produceres af en organiseret 
forsyningskæde dedikeret til kvalitet, sagde Sands. Det 
omfatter både aftaler med producenter og slagterier 
for at sikre selve dyrets og produktets kvalitet samt 
håndteringsstandarder. Udover dette er en del af PFG’s 
”story-telling”, at virksomheden er forpligtet til at støtte 
familielandbruget, der opdrætter kvæget til at producere 
oksekødsmærket af høj kvalitet, og derfor afregner de 
farmerne direkte med en højere pris.
Eftersom kødforbruget, herunder forbruget af fjer-
krækød, stabiliseres i USA, understregede Sands, at 
branding og marketing kan komme til at spille en endnu 
større rolle for virksomheden indtjening i fremtiden.

”Branding bliver mere og mere vigtigt jo langsommere 
dyrene tilvækst er, fordi indtjeningen begynder at blive 
drevet af brandingen i stedet for selve mængderne” 
påpegede Sands.
Produktdifferentiering betyder mere end blot at reklame-
re for en ny smagsversion. Differentiering bør omfatte 
ting som pris, slagtekyllingernes størrelse, foderingre-
dienser, geografisk placering, produktions- og forar-
bejdningsmetoder, producenthistorier, auditeringer og 
certificeringer.
I sine afsluttende bemærkninger understregede Sands, 
”Branding virker, branding kan skabe indtjening, og det 
bliver mere og mere vigtigt, også for fjerkræbranchen.”

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Steve Sands, vicepræsident for protein i Performance Food 

Group, ved Chicken Marketing Summit 2018, hvor han diskute-

rer, hvordan man kan differentiere sine produkter.  

Foto af Alyssa Conway.

Agrosuper køber majoritetsinteressen  
i AquaChile
Aftalen, der har en værdi på 850 mio. $ (ca. 5,5 mia. 
kr.), betyder en endnu større diversificering af virksom-
heden Agrosuper. Agrosuper, der er en chilensk leveran-
dør af okse-, svine og fjerkrækød, har erhvervet majo-
ritetsinteressen (67 %) i AquaChile, der er en chilensk 
lakseproducent. Analytikere ser aftalen som et skridt til 
at konsolidere landets laksektor.
Ifølge Agrosuper’s årsrapport for 2017 havde firmaet et 
samlet salg af proteiner på ca. 2,5 mia. $ (ca. 16,1 mia. 

kr.), hvoraf laks tegnede sig for 14,9 % eller 375 mio. 
$ (ca. 2,4 mia. kr.). Ifølge en erklæring fra AquaChile 
underskrev majoritetsaktionærerne Holding Salmo-
nes Ltd. og Inversiones Patagonia Ltd. en aftale med 
Agrosuper om at sælge deres andel i lakseproducenten 
den 4. august, men aftalen er stadig genstand for en 
standardproces for godkendelse af de chilenske myndig-
heder. I juli måned købte Agrosuper tre andre chilenske 
lakseproducenter: Friosur, Salmones Magallanes og 
Pesquera Eden.

Euromeat.com / jnl
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VIL FORBRUGERNE BETALE FOR CAGE-FREE ÆG 
OG LANGSOMT VOKSENDE SLAGTEKYLLINGER?

Af Deven King i Egg Industry

En ny forbrugerundersøgelse viser 
hvor mange amerikanske forbruge-
re, der vil betale for cage-free æg 
og langsomt voksende slagtekyl-
linger. 

Førhen bestod det traditionelle regnestykke for fødeva-
rer af tre faktorer: 
 – Hvad koster det? 
 – Er det praktisk? 
 – Hvordan smager det? 

Men forbrugerens tankeproces er blevet langt mere 
kompleks i dag. Nu vil forbrugerne gerne vide:
 – Hvordan dyret er blevet behandlet?
 – Er produktet GMO-frit?
 – Er det sikkert at købe på lang sigt?
 – Er det etisk produceret?

”I mange år har vi vidst, at forbrugerne 
tænker på disse faktorer, men vi har 
ikke vidst, hvad vendepunktet var” sag-
de David Fikes, som er vicepræsident 
for kommunikations- samt forbruger- 
og samfundsforhold i Food Marketing 

Institute (FMI), på Egg Industry Center Issues Forum 
2018. 
”For fire år siden opdagede vi, at 51 % af forbrugerne 
havde mindst en af disse andre værdidrivere i mente i 
deres købsproces” forklarede han yderligere. 
Disse spørgsmål og værdisæt har også resulteret i en 
ændring i forbrugertendenserne. Nu handler forbrugerne 
i fem til syv supermarkeder.  En fjerdedel af kunderne er 
single. Flere mænd handler mere end nogensinde før, og 
to tredjedele af kunderne er med i en fælles indkøbsord-
ning. Man handler også mere fra måltid til måltid. 
Værdierne påvirker også økonomien. I dag vil forbruger-
ne ikke kun have den billigste vare, men den billigste, 
der passer til deres overbevisninger. For detailhandlen 
skaber dette problemer. 
”Et gennemsnitligt supermarked har 38.000 varer, der 
hver kan være et potentielt PR-mareridt” påpeger Fikes. 
Disse omfatter forbrugerspørgsmål relateret til deres 
værdier af, hvordan fødevaren er blevet fremstillet, hvor 
langt fødevaren er blevet transporteret, hvilke ingredien-
ser indeholder det og andre etikbaserede spørgsmål.
”Detailhandlen vil gerne give dig valgmuligheder” tilføjer 
Fikes. Butikkerne føler sig presset. De ønsker nemlig at 

levere et produkt til en pris, som forbrugerne er villige 
til at betale, men de vil også stadig forsøge at opfange 
premium-kunderne, og det er svært. 

Pilotprojekt for en fælles protokol 
til forbrugerholdninger
Som et resultat af ovennævnte skabte FMI en fælles 
protokol til forbrugerholdninger for at diskutere deres 
holdning til disse værdier og skabe en mere ensartet 
tolkning af resultaterne. Denne protokol omfatter blandt 
andet problemidentifikation og prioritering, etablering af 
problemstillinger for koalitioner/projektkonsulenter, data-
analyse og forskning samt opsøgning og uddannelse.
FMI valgte at kigge på cage-free æg og langsomt 
voksende kyllinger som pilotprojektet til rotokollen. Målet 
var at kortlægge forbrugernes viden om cage-free æg 
og langsomt voksende slagtekyllinger, deres holdning 
til cage-free æg og langsomt voksende slagtekyllinger 
i forhold til faktorer som dyrevelfærd, detailpriser, pro-
ducenternes fortjeneste, miljøpåvirkninger og forholdet 
mellem disse. De ønskede også at finde forbrugernes 
vilje til at betale for cage-free æg og langsomme vækst i 
forhold til alternative muligheder.

Undersøgelse af cage-free æg 
I marts 2018 kostede amerikanske cage-free æg ca. 
20 cent (ca. 1,30 kr.) per æg eller 2,40 $ (ca. 15,65 kr.) 
per dusin sammenlignet med konventionelle buræg, som 
kostede omkring 12 cent (ca. 0,78 kr.) per æg eller 1,44 
$ (ca. 9,40 kr.) per dusin. Disse tal er specielt vigtige, 
når man analyserer undersøgelsens resultater.
Metoden var en online undersøgelse med deltagelse 
af mere end 2.000 amerikanske forbrugere af æg. De 
enkeltpersoner, som deltog i undersøgelsen, blev spurgt 
om deres forbrug af æg, deres generelle overbevisnin-
ger, deres valg af æg og deres foretrukne mærker af 
æg. Kontrolgruppen fik ikke yderligere oplysninger om 
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ægbranchen, mens de øvrige grupper fik oplysninger fra 
Coalition for a Sustainable Egg Supply (CSES) og the 
Humane Society of the United States (HSUS).

Figur 1: Hvordan forandres villigheden for at betale en merpris 

for cage-free æg, når der gives yderligere oplysninger? 

”Vi gav dem 12 forskellige scenarier, hvor vi gav dem 
mulighed A uden mærkning til 99 cent (ca. 6,45 kr.) per 
dusin og mulighed B, der var økologisk, cage-free, ome-
ga-3 beriget, helt naturlig og GMO fri for 4,49 $ (ca. 
29,30 kr.) per dusin” sagde Fikes. Derefter blev respon-
denterne spurgt om deres overbevisninger baseret på en 
fempunkts skala vedrørende fødevaresikkerhed, dyre-
velfærd, sundhed og kvalitet. Resultatet af den generelle 
forbrugsundersøgelse var, at æg smager godt, det er let 
at benytte i madlavningen og er sundt.
”Men kun 38 % mente, at æglæggende høner behand-
les godt” sagde han. Og det er så her, der kommer et 

pres på detailhandlen med hensyn til dyrevelfærdsværdi-
er, tilføjede Fikes.
De fleste siger, at de køber æg mindst en gang om 
ugen, hvis ikke flere gange om ugen. De fleste respon-
denter sagde, at de køber et dusin hver gang. I undersø-
gelsen blev respondenterne spurgt: ”I løbet af de sidste 
fem år er dit forbrug af æg så steget eller faldet?” Her 
svarede mere end halvdelen, mere specifikt 53 %, at det 
forblev det samme. Kun 5,7 % sagde, at deres forbrug 
af æg var faldet. For respondenterne var det vigtigt, at 
æggene var GMO-fri, hvorfor denne mærkning var nr. 
1, da de fik udleveret fempunkts skalaen. Økologisk og 
omega-3 rangerede også højt. Cage-free æg kom på 
fjerde eller femtepladsen. 
Når man ser på prisen på cage-free, sagde 30 % af 
de adspurgte, at den maximale pris var op til 20 cent. 
”Nogle sagde endda, at de ville betale mere end 3 dollar 
for et dusin cage-free æg” sagde Fikes. Købsprisen for 
økologiske æg rangerede fra 20 cent (ca. 1,30 kr.) eks-
tra til 2 $ (ca. 13,05 kr.) pr æg. Når respondenterne blev 
spurgt om, hvad der kunne få dem til at ændre indkøbs-
vaner, så var en prisreduktion på 1 $ (ca. 6,50 kr.) for 12 
æg det foretrukne frem for andre anprisninger. En mær-
kat med non-GMO var nr. 2 på listen. Cage-free-mærk-
ningen var nr. 5 sammenlignet med andre mærker på 
markedet.  
Når konventionelle og cage-free æg var i samme pris-
klasse, sagde omkring 60 %, at de ville købe specialise-
rede produkter. Men når priserne stiger, så går villighe-
den til at bruge penge ned, forklarede Fikes.
”Når du begrænser valgmulighederne, køber forbruger-
ne færre æg” konstaterer han. Da forbrugerne kun fik 

Figur 2: Amerikanske forbrugers generelle overbevisninger om æg.
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to valg (konventionelle buræg og cage-free æg) sagde 
omkring 4 %, at de ikke ville købe æg. Men når man 
begrænsede det yderligere til at kun cage-free æg var 
tilgængelige, sagde 17 %, at de ikke ville købe æg.
Ud fra kontrolgruppens spørgsmål til respondenternes 
overbevisninger, blev der konkluderet, at forbrugerne 
har en klar opfattelse af, at cage-free æg er bedre med 
hensyn til dyrevelfærd. Økologiske æg scorede højere i 
omkostninger, sundhed og sikkerhed end nogen anden 
type æg. Derudover havde HSUS-grafikken størst ind-
flydelse på respondenterne.

Undersøgelse af slagtekyllinger
Undersøgelsesmetoden til slagtekyllinger minder meget 
om den, der er anvendt til undersøgelsen af æg. Det 
var en online undersøgelse med deltagelse af mere 
end 2.000 amerikanske forbrugere af kyllingekød. De 
enkeltpersoner som deltog i undersøgelsen blev stillet 
kvalificerende spørgsmål vedrørende deres forbrug af 
kyllingekød og deres generelle overbevisninger. Ligesom 
i undersøgelsen af æg var der en kontrolgruppe. De 
andre grupper fik enten artikler fra NPR (National Public 
Radio er en amerikansk privat og offentligt finansieret 
non-profit medieorganisation baseret i Washington,) eller 
New York Times om langsomt voksende slagtekyllinger, 
eller en infografik om ikke-langsomt voksende slagtekyl-
linger fra National Chicken Council (NCC). Slagtekyllin-
geundersøgelsen undersøgte også effekten af brand på 
forbrugernes beslutning om køb. 
Forbrugerne fik to muligheder for brystkød med forskel-
lige anprisninger og blev bedt om at vælge deres præ-
ference. Konsensus var, at kylling smager godt, er pris-
mæssigt overkommelig, let at benytte i madlavningen og 
tilmed sund. Enkeltpersonerne blev adspurgt, om deres 
kyllingeforbrug i de seneste fem år er steget eller faldet. 
48,5 % sagde, at deres forbrug er forblevet det samme, 
mens 47,4 % sagde, at det var steget på grund af flere 
muligheder med kylling, og 4,1 % sagde, at det var fal-
det på grund af andre proteinrige fødevaremuligheder.
Undersøgelsesresultaterne viste, at næsten 28 % af 
undersøgelsens respondenter fra kontrolgruppen ikke 
var villige til at betale ekstra for, at kyllingerne var lang-
somt voksende. Mens andre sagde, at de ville betale 
mere, men hvor meget varierede; men faktum var, at 
ingen var villige til at betale mere end 1 $ per lbs (ca. 
14,50 kr./kg) ekstra, forklarede Fikes. For dem, der 
modtog informationen om, at kyllingerne var langsomt 
voksende, sagde næsten 100 % af respondenterne, at 
de ikke ville betale mere end 40 cent per lbs (ca. 5,80 
kr./kg) mere for langsommere vækst. 45 % procent af 
respondenterne, der fik oplysninger om langsommere 
vækst, sagde, at de ville betale mere end 1 $ per lbs 
(ca. 14,50 kr./kg) ekstra.

Figur 3: Hvordan påvirkes villigheden til at betale for kød fra 

langsommere voksende kyllinger af disse oplysninger? 

”Offentligheden er uvidende med hensyn til slagtekyl-
linger” siger Fikes. Færre end 3 % af respondenterne 
svarede rigtigt på spørgsmål om, hvilken procent af 
kødproducerende kyllinger i USA der er cage-free. Og 
omkring 12 % svarede rigtigt på spørgsmålet om antallet 
af kyllinger, der er fodret med væksthormoner.
”Dette viser, at der er et behov for, at slagtekyllingebran-
chen skal uddanne forbrugerne” tilføjede han.

Sammenfatning af undersøgelsen
Pris er en vigtig drivkraft for de fleste forbrugere. Der er 
plads til, at det cage-free ægmarked vokser, men det får 
nok aldrig en markedsandel på over 50 %. Villigheden til 
at betale for langsommere voksende kyllinger er stærkt 
afhængig af de oplysninger, der gives til forbrugerne, 
hvilket tyder på, at forbrugerne ikke har meget viden 
eller stærke holdninger om langsom vækst. Undersø-
gelsen viser også, at kylling mærket som ’langsommere 
voksende’ kunne opnå en stor markedsandel selv med 
en merpris på 0,50-1,00 $ per pund (ca. 7,25-14,50 
kr./kg). Meget af dette forklares ikke af stærke præfe-
rencer for langsommere voksende slagtekyllinger, men 
snarere af et stort segment af forbrugere, hvor prisen på 
kyllingekød ikke betyder noget.

Oversat af Cecilie Krogh / jnl
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BERIGELSE AF ANIMALSKE FØDEVARER  
– HVAD VI SKAL VIDE

Af Vincent Guyonnet, adm. direktør hos  

FFI Consulting

Ud over sikkerheden skal berigel-
se af fødevarer eller ernærings-
mæssig berigelse af animalske 

fødevarer opfylde nogle få kriterier, som er rele-
vante for forbedringen af   menneskers ernæring, 
især i udviklingslande.

Biotilgængelighed – Er det tilsatte eller forbedrede 
næringsstof virkelig bio-tilgængeligt
efter indtagelsen?
Højere indhold af næringsstoffer i en fødevare garante-
rer ikke, at mere af det pågældende næringsstof absor-
beres og er tilgængeligt for biologiske funktioner.
Se for eksempel denne interessante undersøgelse af 
Chung et al. fra 2004, hvor de sammenlignede biotil-
gængeligheden af   den samme mængde lutein (6 gram) 
indtaget fra 4 forskellige kilder - æg, spinat og to kost-
tilskud. 
Lutein fra ægget var mere bio-tilgængeligt, fordi æg var 
ideel til absorption af lutein.

Figur 1: Lutein koncentrationen i blodserummet hos menne-

sker.

Relevansen af berigelse – Opnår berigelsen med 
næringsstoffer et niveau, der gør det biologisk 
signifikant?
Lad os sammenligne berigelsen af   mælk og æg med 
Docosahexaensyre (DHA) der er en flerumættet ome-
ga-3 fedtsyre, som hører til de essentielle fedtsyrer, alt-
så en fedtsyre, som vi ikke selv kan danne i kroppen.
For at optage den samme mængde DHA, som er til 
stede i et Omega-3 æg, skal man drikke 3,15 liter 
DHA-beriget mælk. Så det er meget lettere at øge 
indtagelsen af   DHA i en population med et æg end med 
en gallon mælk!

Figur 2: Indholdet af DHA i et Omega-3 æg svare til indholdet 

af DHA i 3,15 liter beriget mælk.

Stabilitet af næringsstoffet – Vil det højere indhold 
af næringsstoffer forblive stabilt over tid?
Hele kæden, som fødevaren går i gennem fra farmen til 
forbrugeren, skal tages i betragtning for at sikre, at for-
delene ved berigelse ikke går tabt undervejs.

Appel til forbrugere - Vil forbrugerne acceptere, 
købe og spise berigede fødevarer?
Der er en stærk præference hos forbrugerne for natur-
lige fødevarer og naturlige processer. Derfor bør den 
ideelle berigelse af en animalsk fødevare fremstilles 
naturligt uden GMO eller uden at få tilsat et næringsstof 
under forarbejdningen af fødevaren, som det er tilfældet 
med vitamin D beriget mælk. I den henseende er animal-
ske produkter som æg og kød ideelle kandidater, hvor 
specifikke foderblandinger til dyr og fjerkræ kan give 
berigede animalske fødevarer. Æg er bestemt den mest 
egnede kandidat med biologisk relevante berigelser med 
vitamin A, vitamin D, vitamin E, folinsyre, selen, jod, 
lutein samt EPA og DHA Omega-3 fedtsyrer.

jnl
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Japansk virksomhed investerer 
i marokkansk fjerkræproducent
Det japanske firma Mitsui & Co investerede 27 mio. $ 
(ca. 173,6 mio. kr.) i Zalar Holding, en integration inden-
for korn-, foder- og slagtekyllingeproduktion i Marokko 
og Senegal.
Den nordafrikanske region og dets fjerkrævirksomheder 
ser ekstremt attraktive ud for udenlandske investorer, da 
kyllingekød ikke har nogen religiøse begrænsninger, og 
landene i området forventer en stigning i efterspørgslen 
efter animalsk protein.
"Vi tilstræber at samarbejde med Zalar og udnytte vores 
akkumulerede forretningskompetencer og viden til at 
opbygge et forsyningssystem, som svarer til den vok-
sende efterspørgsel efter animalske proteiner i områder i 
Afrika, der oplever bemærkelsesværdig vækst" meddel-
te det japanske selskab i en erklæring.
Et udsagn, der blev fremlagt af OECD og FAO, nævnte, 
at der forventes stærk vækst i udviklingsregioner med 
hurtigere befolkningsvækst, herunder Afrika syd for 
Sahara, Syd- og Østasien, Mellemøsten og Nordafrika.
Marokkos kyllingeforbrug pr. indbygger er halvdelen af 
mængden, der rapporteres i udviklede lande, men der 
forventes fortsat vækst i den nærmeste fremtid. Marok-
ko eksporterer kun 12 % af sin landbrugsproduktion, 
resten er bestemt til hjemmemarkedet.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

BRF lancerer antibiotikafri kyllinger
Brasilianske BRF har lanceret en ny serie kyllingepro-
dukter, hvor de kyllinger, der anvendes til produkterne, 
vil opdrættet uden antibiotika, og desuden bliver de fod-
ret med et 100 % vegetabilsk foder.
Navnet på den nye linje hedder Sadia Bio. Et andet ken-
detegn ved disse produkter, som adskiller det fra andre 
fjerkræprodukter, er, at forbrugerne vil kunne spore 
produkternes oprindelse via BRF’s hjemmeside ved 
hjælp af en numerisk kode, der udskrives på hver Sadia 
Bio-pakke.
De kyllinger, der anvendes til disse produkter, bliver 
opdrættet på udvalgte farme i den brasilianske delstat 
Mato Grosso. Disse produkter sælges først i Brasilien, 

selvom BRF har internationale operationer. Lanceringen 
vil finde sted i den mere velhavende region i den sydøst-
lige del af landet.
Virksomheden lancerer denne nye linje i et forsøg på 
at øge rentabiliteten gennem value-added produkter, 
fordi BRF, det tredjestørste slagtekyllingsfirma i verden, 
kæmper for at overvinde finansielle udfordringer i de 
seneste måneder.
Virksomheden har gennemgået en række virksomheds-
ændringer de seneste måneder, herunder en organisa-
torisk omstrukturering, hvor antallet af vicepræsidenter 
blev reduceret fra 14 til 10. Selskabet har også udpeget 
Pedro Pullen Parente som ny formand og adm. direktør.
I juli meddelte BRF også, at selskabet ville afhænde 
nogle af deres operationelle enheder i Europa, Thailand 
og Argentina, så de kunne fokusere på deres stærkere 
markeder i Brasilien, Asien og i områder med en høj 
muslimsk befolkning.

WaatAgNet.com / jnl

Cherkizovo planlægger at erhverve sig 
sibirisk fjerkræproducent
Den store russiske kødgruppe Cherkizovo har offent-
liggjort planer om at opkøbe Altaisky Broiler, en af 
Ruslands største fjerkræproducenter, dermed holder 
de deres løfte om at blive den største kødproducent i 
landet.
I tråd med deres fokus på omfattende vækst har Cher-
kizovo Group underskrevet en hensigtserklæring om at 
opkøbe, Altaisky Broiler.
I 2017 producerede Altaisky Broiler 67.000 tons 
(levende vægt) af fjerkræprodukter. Cherkizovo sagde, 
at købet ville udvide deres forretning betydeligt, åbne 
adgangen til det sibiriske marked og tilføje et af de 
stærkeste og mest populære lokale brand til koncernens 
portefølje. De sagde, at det også vil styrke Cherkizovos 
position på fjerkræmarkedet og øge deres markedsan-
del blandt indenlandske fjerkræproducenter til 12 %.
Den største fjerkræproducent i Altai-territoriet, Altaisky 
Broiler, er også blandt de største fjerkræproducerende 
virksomheder i det sibiriske føderale distrikt. Virksomhe-
den leverer frosne og kølede hele kyllinger, kyllingekød 
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og biprodukter. Kapaciteten på selskabets farme er nok 
til at forsyne hele Altai-området og naboregionerne med 
kyllingekød af høj kvalitet.
Altaisky Broiler blev etableret i 2007 og leverede deres 
første produkter til markedet i december 2008. I dag er 
det en topmoderne fjerkrævirksomhed bestående af et 
rugeri, en foderfabrik, fire opdrætsfarme i Zonalny-di-
striktet Altai Territory, et slagteri og et kødpakningsan-
læg i Biysk. Kyllinger opdrættes på nogle velafbalance-
rede foderblandinger produceret internt.
Transaktionen vil blive lukket når en lovpligtig og finan-
siel due diligence af virksomheden er afsluttet, og den 
endelige købspris er endnu ikke fastlagt af parterne. 
Den forventede erhvervelse er også genstand for god-
kendelse fra den russiske føderale konkurrencemyndig-
heder.
Meddelelsen kom i samme uge, som selskabet meddel-
te, at det også ville - i løbet af det næste årti - målrette 
yderligere udvidelser i Voronezh-provinsen i den vestlige 
del af det centrale europæiske bælte af Rusland.
Virksomheden har allerede etableret en stærk base i 
regionen, men højeste prioritet for den største russiske 
vertikalt integrerede kød- og foderproducent er nu at 
erhverve mere jord for at øge deres afgrødeproduktion til 
de niveauer, de opnår i naboregioner.
Siden opkøbet af Lisko Broiler i 2014 har Cherkizovo, 
Voronezhs største fjerkræproducent, offentliggjort nye 
planer om at bygge yderligere 32 fjerkræhuse i regio-
nen. Sammen med udvidelsen af slagteriet vil omkost-
ningerne ved investeringen være 2 milliarder rubler (ca. 
193 mio. kr.).
Når selskabet er fuld operationsdygtige i 2018, vil 
selskabets fjerkrækødsproduktion i regionen øges 
med 18% fra de nuværende 110.000 tons om året til 
130.000 tons.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Undersøgelse viser potentialet for H5N1 
fugleinfluenza-virussen til at forårsage en 
pandemi
En af de største undersøgelser af de højpatogene 
H5N1-virusgenetiske sekvenser fra fjerkræ og vilde 

fugle, har fundet 39 forskellige substitutioner med den 
mulige evne til at forøge virussets pandemiske poten-
tiale.
Den amerikansk-baserede gruppe kiggede på 925 
virale prøver af H5N1 fra Egypten indsamlet mellem 
2005-2015. Egypten har været epicenter for humane 
H5N1-infektioner, med flere bekræftede tilfælde end 
noget andet land. H5N1 har en høj human dødsrate, 
men er endnu ikke veltilpasset til menneskelige værter.
Indtil nu har der aldrig været nogen gennemgående ana-
lyser af nøglesubstitutioner (NS) i Egypten. Forskerne 
sammenlignede proteinsekvenser for de virale prøver 
og scannede dem for NS. De geokodede isolaterne ved 
hjælp af dasymetrisk kortlægning og udførte derefter 
en hot spot analyse, for at identificere klynger af høj NS 
detektionsrater.
Resultaterne viste, at af de 39 forskellige NS, der blev 
registreret i naturen, var i alt 17 ikke tidligere blevet rap-
porteret i Egypten.
Detektionsraten varierede med virusproteinet, og de fle-
ste NS blev observeret i overfladen hemagglutinin (HA) 
og neuraminidase (NS1) proteinerne, såvel som det 
indre non-strukturelle 1 (NS1) protein. De hyppigst regi-
strerede NS’ere var forbundet med forøget viral binding 
til pattedyrsceller og virulens.
Prøver med høje samlede detekteringsrater for NS 
udviste statistisk signifikant klynger i 2 områderater i det 
nordvestlige Nile Delta, Alexandria og Beheira.
Forskningen, der er offentliggjort i BMC Infectious 
Diseases, konkluderede, at NS tilvejebringer en mulig 
mekanisme, hvorved fugleinfluenza H5N1 kunne udvikle 
sig til en pandemisk kandidat.
Med mange NS-cirkulerende i Egypten og ikke-tilfæl-
dige klynger af NS-detektionsrater, tyder disse fund 
på behovet for øget overvågning i disse områder, siger 
forfatterne ledet af professor Sean Young fra Institut for 
Miljø og Arbejdsmiljø, Universitet af Arkansas.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Irans veterinære myndigheder starter en 
vaccinationskampagne på fjerkræbedrifter
Sidste års udbrud af fugleinfluenza førte til nedslagning 
af 27 mio. fjerkræ og tab på 0,5 mia. $ (ca. 3,2 mia. 
kr.). Irans veterinære myndigheder er besluttet på at 
bekæmpe den fare, der er repræsenteret af den død-
bringende fugleinfluenza, der ramte fjerkræbranchen i 
2017. 10 mio. doser vacciner, til en værdi på 650.000 € 
(ca. 4,8 mio. kr.), er blevet importeret fra Mexico for at 
tackle den trussel, der stadig findes i regionen.
"Det blev besluttet at foretage vaccination mod den 
meget akutte fugleinfluenza hos fjerkræbesætninger i 
12 provinser. Vaccinationen startede hos ægproducen-
terne i Qazvin, Alborz, Teheran og Qom provinserne. 
Processen skal fortsætte senere i provinserne East 
Azarbijan , Mazandaran, Gilan, Golestan, Markazi, Fars 
og Khorasan Razavi" sagde Alireza Akbarshahi, gene-
raldirektør for IVO’s Health and Management of Poultry 
Diseases Office. Trods indsatsen med at vaccinere 
fuglene i disse regioner skal den iranske fjerkræsektor 
modernisere næsten 40 % af farmene i landet for at 
opfylde kravene til karantæne og biosikkerhed.

Euromeat.com / jnl

Polen kan blive den største producent af 
kalkunkød i EU om bare to år
Væksten i dette segment har bragt Polen op på anden-
pladsen lige efter Tyskland. Ifølge data fra Eurostat 
kunne Polen overtage førstepladsen i EU's kalkunpro-
duktion om mindre end to år. Nu er Polen EU’s næst-
største producent af kalkunkød foran Frankrig, og Polen 
er det eneste land, der rapporterer stigende antal dyr til 
slagtning.
"Hvis vi beholder den nuværende vækst, kan vi allerede 
i 2020 være den største producent af kalkunkød i Euro-
pa, foran tyskerne" sagde National Chamber of Poultry 
and Feed Producers. Kalkunproduktionen i Polen er 
vokset konstant i de sidste to årtier, og i 2015-2016 
blev Polen den tredjestørste producent af kalkunkød i 
EU. I 2017 faldt produktionen af kalkunkød i Polen en 
smule som følge af fugleinfluenza.
"Den polske produktion af kalkuner er vokset betydeligt 
i de sidste 10-15 år, men det virkelige boom har varet 

siden 2014, hvor - med en pause for fugleinfluenza i 
2017 – produktionen er vokset med flere procent årligt! 
Selv om det er svært at forestille sig i dag, kan vi, hvis 
vi antager, at væksten bliver lige så høj som i de senere 
år, i løbet af et par år være den største producent af kal-
kunkød i EU foran Tyskland " sagde Mariusz Szymyslik, 
direktør for National Chamber Poultry and Feed Produ-
cers. I de første fire måneder i år rapporterede Tyskland 
en produktion på 162.000 tons kalkunkød. Polen var på 
andenpladsen med 128.000 tons, efterfulgt af Frankrig 
(113.000 tons), Italien (97.000 tons), Spanien (76.000 
tons) og Storbritannien (57.000 tons).
(Red: Polen er allerede nu den største kalkunproducent 
i EU, men en del kalkuner eksporteres levende (93.000 
tons i 2017) til slagtning i Tyskland.).

Euromeat.com / jnl

Brasiliens eksport af kyllingekød  
faldt med 8,5 %
Den brasilianske eksport af kyllingekød faldt med 8,5 % 
i perioden januar-maj 2018 i forhold til sidste år, til i alt 
1.601 mio. tons, ifølge data fra Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA). I værdi var salget af kyllinge-
kød 12,3 % lavere i den nævnte periode sammenlignet 
med de første fem måneder af 2017, og der blev solgt 
for 2,602 mia. $ (ca. 16,74 mia. kr.).
I maj lå faldet af eksport af kyllingekød målt i mængder 
på 4,7 %, til 333.200 tons. I omsætning lå salget maj 
i 2018 på 517,6 mio. $ (ca. 3,3 mia. kr.), hvilket er en 
nedgang på 13 % fra det foregående års 594,8 mio. $ 
(ca. 3,8 mia. kr.) Den væsentligste vækst mellem januar 
og maj blev rapporteret i eksporten til Mexico, hvor Bra-
silien eksporterede 44.800 tons kyllingekød, eller 100 
% mere end året før. Et andet marked med en betydelig 
vækst er Kina. Eksporten steg med 12 %, forsendelser-
ne der nåede det kinesiske marked var på 179.900 tons 
mellem januar og maj i år. Francisco Turra, formand for 
ABPA, forklarer, at Brasiliens eksport af kyllingekød er 
blevet påvirket betydeligt af lastbilchaufførernes strejke, 
der begyndte den 21. maj, hvilket forårsagede mangel 
på mad, medicin og olie på landsplan.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Indonesien forventer øget efterspørgsel 
efter lokale og farvede kyllingeafstamninger
Husholdninger og Horeca (Hotel, Restaurant & Cate-
ring) er de vigtigste kunder, der driver markedet, ifølge 
den lokale fjerkræbranche.
Lokale og farvede kyllingeafstamninger kan registre-
re en stigning i efterspørgslen på 80 % i Indonesien, 
ifølge den nationale Local Poultry Farmers Association 
(Himpuli). Et stigende antal mennesker i middelklassen i 
landet og højere disponibel indkomst driver markedet for 
lokale og farvede kyllingeafstamninger.
"Af den samlede efterspørgsel er 70 % fra hushold-
ningerne, og de resterende 30 % er fra Horeca. For 
de lokale kyllinger er hovedmarkederne West Java og 
Sumatera, mens hovedmarkederne for farvede kyllinger 
er i Jogjakarta, Central Java og Øst Java" siger Ade Zul-
karnain, formand for Himpuli.
Foreningen arbejder på et projekt for at udvikle eksport-
markeder for lokale og farvede kyllingeafstamninger, 
men de vil også rådgive de lokale producenter til at del-
tage i industrialisering af branchen.
Den indonesiske farvede kylling (Ayam Cemami) er en 
usædvanlig og relativt moderne kyllingeafstamning. De 
har et dominerende gen, der forårsager hyperpigmente-
ring (fibromelanosis), hvilket gør kyllingen helt sort; her-
under fjer, næb, kød og indre organer. Racen stammer 
fra øen Java, og blev først importeret til Europa i 1998 
af den hollandske opdrætter Jan Steverink. I øjeblikket 
bliver denne type kylling produceret i Holland, Tyskland, 
Slovakiet og Tjekkiet. Ikke mindst på grund af deres 
eksotiske udseende og sjældenhed i den vestlige ver-
den har prisen for en fugl ligget på helt op til 200 $ (ca. 
1.275 kr.) i de sidste par år.

Euromeat.com / jnl

Dynamik og mønstre i ægbranchen  
i Asien-Stillehavsområdet
Asien-Stillehavsområdet spiller en central rolle i den 
globale ægproduktion, og området bidrog med næsten 
to tredjedele af ægproduktionen i 2016 og har 60 % af 
den globale bestand af høner.
Kina, verdens største ægproducent, leverede næsten 
36 % af verdens æg, hvilket er fire gange mere end 

USA (8,2 %) og ti gange større end den tredjestørste 
producent, Mexico (3,7 %).
Rapporten, "Dynamics and patterns of the egg industry 
in APEC member countries", produceret af Hans-Wil-
helm Windhorst, statistisk analytiker fra International 
Egg Commission, viste, at det globale antal af høner 
steg med 2,18 mia. høner eller 56,2 %fra 1996 til 2016. 
I samme tidsrum voksede antallet af høner i APEC (et 
forum for 21 lande i Stillehavsområdet – Australien, 
Brunei, Canada, Chile, Filippinerne, Hong Kong, Indo-
nesien, Japan, Kina, Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Papua New Guinea, Peru, Rusland, Singapore, Syd-
korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, USA) med 820 mio. 
høner eller 36,6 %. APEC-landene bidrog med 37,8 % 
af den globale vækst i hønebestanden.
Et nærmere kig på dynamikken på landeniveau viser, at 
de fem største lande (Kina, USA, Indonesien, Mexico og 
Rusland) bidrog med 39,2 % til det samlede antal høner 
globalt og 77,5 % af hønebestanden i APEC-landene i 
2016. Kina var i den dominerende stilling og havde 44,4 
% af hønebestanden i APEC-landene, efterfulgt af USA 
med 11,9 % og Indonesien med 8,2 %. Den globale 
ægproduktion steg med 28,9 mio. tons eller 64,1 % 
mellem 1996 og 2016. Til denne absolutte vækst bidrog 
APEC-landene med 19,4 mio. tons eller 67,1 %.
Et nærmere kig på rangordningen pr. land viser ikke 
blot Kinas dominans, men også den relative stabilitet i 
ægbranchen i regionen. En sammenligning med landets 
rangordning i henhold til deres relative vækst afslører 
nogle bemærkelsesværdige forskelle, ifølge rapporten.
"Ni af de 21 medlemslande mere end fordoblet deres 
produktion med ekstraordinære høje relative vækstrater 
i Peru n (208,5 %), Vietnam (203,2 %), Papua Ny Gui-
nea (175,0 %) og Chile (135,4 %)."
Negative tendenser blev fundet i tre nationer - Japan, 
Taiwan og Hong Kong.
Rapporten konkluderede, at det kan forventes, at 
APEC-landene vil kunne fastholde deres position i den 
globale ægbranche i de kommende år.
"Denne antagelse er også baseret på befolkningens 
dynamik og på den forventede stigning i forbruget pr 
indbygger samt den voksende købekraft i den nye mid-
delklasse."

Poultry World / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2018


