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Komplette systemer til konsumægsproduktion

Comfort 2 etagesystem

Etagesystemet giver de bedste produktionsresultater,
gennem stimulering af hønernes naturlige adfærd.
Etagerne sikrer maksimal pladsudnyttelse, og et 
godt overblik i stalden. Rederne giver optimal miljø, 
for hønerne ved æglægning. Hvilket resulterer i en 
signifi kant reduktion, af system- og gulv-æg.
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Rusland står over for handelssanktioner, 
mens landet kæmper med fugleinfluenza
Rusland står over for handelssanktioner overfor fjer-
kræprodukter, mens landet kæmper med et udbrud af 
fugleinfluenza, der har ramt fire regioner og et stigende 
antal farme.
Flere nationer, herunder De Forenede Arabiske Emirater, 
Hviderusland og Kasakhstan har begrænset importen af 
fjerkræprodukter fra de berørte regioner i Rusland, som 
omfatter Kursk, Samara og Orel.
Store russiske virksomheder som Cherkizovo - den næst-
største slagtekyllingsproducent - og Damate er blevet 
påvirket betydeligt siden midten af juni. På trods af at der 
er afsat 50 mio. $ (godt 325 mio. kr.) i biosikkerheds-
foranstaltninger, har Cherkizovo måttet slå hele besæt-
ningen på deres Vertunoskyi farm ned. Besætningen 
producerer rugeæg til det russiske marked.

Russiske medier har rapporteret, at selskabet har måttet 
slå næsten 300.000 fugle ned eller mellem 7-10 % af 
deres samlede rugeægsbesætning.
Damate, der er Ruslands største kalkunproducent, har 
også lidt betydelige tab. De måtte slå alle 470.000 fugle 
eller 10 % af deres samlede kalkunpopulation ned efter 
et udbrud af fugleinfluenza hos en fjerkræfarm i Penza 
provinsen.
Global Meat News rapporterede, at selskabet havde 
meddelt, at det ikke ville være i stand til at opnå væksten 
i produktionsmængder som oprindeligt var planlagt for de 
kommende måneder. Selskabet havde planlagt at opre-
tholde produktionsniveauer på mellem 5.500 og 6.000 
tons pr. måned.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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I Japan her de med 333 æg pr indbygger (ca. lig-
efordelt mellem skalæg og ægprodukter) et af 
verdens højeste forbrug 

I forbindelse med International Egg Commission’s Glob-
al Leadership Conference i Kyoto i september fik jeg 
mulighed for at besøge nogle mindre supermarkeder i 
både Kyoto og Tokyo.
I alle butikkerne var der et enormt udbud af færdige con-

venience produkter og snaks, hvor æg var den eneste 
eller en væsentlig ingrediens, ligesom æg indgik i mange 
convenience produkter, som man selv kan tilberede på 
ganske gå minutter.
Æg indgik også i mange sushi-menuer, enten som en del 
at et stykke sushi eller som æggestand alene.
Her er nogle af de billeder jeg tog i butikkerne.

jnl

I JAPAN ELSKER DE ÆG

 3 hårdkogte æg i lage

Sandwich med æg og skinke

Udbuddet af sandwichs, hvor æg 
indgik i mange af dem
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Bolle med æggesalat

Nudelret med et næsten råt æg på toppen

Lille snack med et kvart næsten hårdkogt æg på top-
pen

Salater med hårdkogte æg – enten i skiver eller et halvt

Hårdkogte æg blev solgt i pakke med 1 stk.

Æggestand solgt i små portioner

Skalæg solgt i bakker med 4 stk. Bemærk, at hver æg er 
påklistret en mærkat med holdbarhed

 3 hårdkogte æg i lage

Sandwich med æg og skinke
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Bolle med æggestand

Æggestand med ris og fiskFærdigretter med ris og æggestand

Æggestand i større portioner Færdigret med kød og hårdkogte æg i skiver

Salat med kylling i strimler og hårdkogte æg i 
skiver
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Færdiglavet omelet

Rå og hårdkogte æg blev solgt enkeltvis

Sushi med bl.a. æggestand Færdigret med scrambled æg

Salat med skinke og et halvt hårdkogt æg
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Snack med ris og et hårdkogt æg

Sushi med et stykke med æggestand

Kager med æg som fyld Sushi med æggestand som en væsentlig ingrediens

Langtidsholdbar 
æggeroulade 
snack 
(ikke på køl)
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Af Roy Graber på WaatAgNet.com 

For første gang bliver kandi-
daterne til guvernørposten stillet 
spørgsmål om fjerkræslagterier 
og -farme i staten. Valget finder 
sted den 6. november.

I valgårene i Kansas forventes det, at landbrugsspørg-
smål kan diskuteres. Men først i år er fjerkræbranchen 
kommet på dagsordenen, og det er især placeringen af 
nye fjerkrækomplekser, der er i fokus.

Efter at Tyson Foods meddelte, at det ville bygge et nyt 
fjerkrækompleks bestående af et rugeri, foderfabrik og 
et slagteri med en kapacitet på 1,25 mio. kyllinger om 
ugen i byen Tonganoxie i Leavenworth County, fulgte 
en offentlig protest mod planerne. Efter protesterne trak 
de lokale valgte embedsmænd deres støtte til planerne, 
der ville have kræver 200-250 kyllingehuse i området og 
gskabt 1.500 nye arbejdpladser, og Tyson Foods opgav 
deres planer for i stedet at bygge komplekset i Tennes-
see. Det blev dog fastslået, at i andre dele af Kansas 
- specifikt Cloud County og Montgomery County - ville 
et fjerkrækompleks blive hilst velkommen. Disse amter 
arbejdede sammen med Kansas Department of Agri-
culture (KDA) om at udarbejde forslag til at tiltrække et 
fjerkrækompleks.

Som et resultat af Tyson’s planer og protesterne mod 
dem udarbejdede og godkendte senatet i Kansas Lov 
405, som fastsatte retningslinjer for, hvor fremtidige 
fjerkræfarme kan placeres i staten. I henhold til lovgivnin-

gen kan fremtidige fjerkræfarme i Kansas ikke placeres 
nærmere end en kvart mil (ca. 402 m) fra et beboet hus, 
undtagen en beboelse beliggende på samme ejendom 
som kyllingefarmen. Den enkelte farmer må have op 
til 330.000 kyllinger i 1-12 huse. Loven kræver også, 
at farme med mere end 125.000 slagtekyllinger eller 
82.000 æglæggere skal have en føderal tilladelse.
Guvernør Jeff Colyer (R) underskrev loven den 20. marts 
2018.

De republikanske kandidaters holdning  
til fjerkræbranchen 

Guvernør Jeff Colyer tabte i et 
meget tæt opgør med Kris Kobach, 
Secretary of State of Kansas, det 
republikanske partis primærvalg den 
7. august. Kun 350 stemmer skilte 
de 2 kandidater.
Colyer var stadig viceguvernør 
under guvernør Sam Brownback, 

da Tyson-forslaget blev offentliggjort, og da andre 
KDA-støttede forslag blev fremsat. Men han overtog 
guvernørposten i Kansas den 31. januar 2018, da 
Brownback, trådte tilbage efter at være blevet udnævnt 
til United States Ambassador-at-Large for International 
Religious Freedom af præsident Trump, og det var Col-
yer, der underskrev Lov 405, og han ses som støtte for 
udvidet fjerkræproduktion i Kansas.

Kobach, der er svoren Trump til-
hænger, ses som meget mindre 
støttende for fjerkræbranchen, og 
i et læserbrev i Kansas City Star 
skrev Kobach, at Tyson sandsynlig-
vis ville ansætte “hundredvis af uau-
toriserede fremmedarbejdere”, og 
han tilføjede: “Heldigvis stoppede 

borgere fra Tonganoxie projektet.”

Den tredje republikanske kandidat 
var forsikringsmanden Ken Sel-
zer. Hans største bekymring med 
udviklingen af   fjerkræbranchen var, 
at Leavenworth County og Tyson 
Foods burde have været mere åbne 

FJERKRÆ ER NU ET  
VALGTEMA I KANSAS
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om planerne, selvom han erkendte, at en vis grad af for-
trolighed skulle forventes.

De demokratiske kandidaters holdning  
til fjerkræbranchen 

De tre ledende kandidater til den 
demokratiske nominering var Laura 
Kelly, senator i senatet i Kansas, 
Josh Svaty, tidligere landbrugsmin-
ister i Kansas, og Carl Brewer, tid-
ligere borgmester i Wichita.
Kelly stemte imod Lov 405.

Svaty, som anses for at appellere 
til vælgere med landlig eller land-
brugsmæssig baggrund, havde 
lignende synspunkter som Selzer 
om, hvordan Tyson-forslaget burde 
have været håndteret med større 
åbenhed.

Brewer har ikke udtalt sig om 
emnet.
Laura Kelly vandt det demokratiske 
primærvalg med over halvdelen af 
stemmerne.

Den uafhængige kandidats holdning  
til fjerkræbranchen 

Den uafhængige Greg Orman, 
som blev nummer 2 i valget til 
Senatet i 2014 efter den siddende 
republikanske senator Pat Roberts, 
har indsamler over 10.000 under-
skrifter, og kan dermed stille op 
til guvernørvalget som uafhængig 
kandidat.

Orman har ikke udtalt sig om emnet.

jnl
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Frontlinjerne bliver trukket 
op i Californien
Frontlinjerne trækkes op for, hvad der sandsynligvis vil 
være en hård debat i de kommende måneder i den amer-
ikanske delstat Californien over ny lovgivning omkring 
staldforhold for produktionsdyr.
Californiske vælgere skal stemme om, de vil fjerne bru-
gen af   bure til æglæggende høner, hvis æg enten pro-
duceres eller sælges i staten.
Det sker efter, at den californiske Secratary of State, 
Alex Padilla, har meddelt, at der er indsamlet nok under-
skrifter til, at forslaget kan komme til afstemning ved 
valget, der afholdes den 6. november.
De californiske regler kræver, at forslaget skulle have 
365.880 gyldige underskrifter - svarende til 5 % af de 
samlede stemmer, der blev afgivet ved guvernørvalget i 
november 2014. Kilder siger, at mindst 470.000 under-
skrifter er blevet indsamlet.
Forslaget kræver oprettelse af nye krav til minimumsp-
lads for opstaldede kalve, søer og æglæggende høner. 
Forslaget kræver, at æglæggende høner opstaldes i 
cage-free miljøer efter 31. december 2021, og det for-
byder visse kommercielle salg af specificerede kød- og 
ægprodukter fra dyr, der er opstaldet under forhold, som 
ikke overholder de nye regler.
Forslaget, som skal til afstemningen, er fremsat af dyrev-
elfærdsgruppen Prevent Cruelty California med støtte fra 

Humane Society of the United States (HSUS), og kilder 
siger, at kampagnen allerede har indsamlet omkring 3 
mio. $ (ca. 19,2 mio. kr.).
Josh Balk, vicepræsident for beskyttelse af produktions-
dyr i Humane Society, sagde, at dem, der modsatte sig 
forslaget, troede, at forbrugerne ville ignorere mishandlin-
gen af produktionsdyr i landbruget. “Det er et problem, 
der krydser alle demografier. Vi forventer at vinde på 
jordskredssejr i efteråret.”
Men Association of California Egg Farmers og andre 
landbrugsorganisationer er kommet ud som modstan-
dere af forslaget og argumenterer for, at de nødvendige 
ændringer ville øge fødevarepriserne og skabe mangel på 
æg og kød.
Foreningen siger i en redegørelse: “Med dette nye fors-
lag, der nu kræver fuld overholdelse inden udgangen af   
2021, afstår HSUS fra den oprindelige aftale, og denne 
fremskyndede tidslinje kan resultere i forsyningsforsty-
rrelser, prisstigninger og mangel på æg.”
For 10 år siden blev et lignende forslag fra HSUS vedta-
get ved en. Forslaget forbød opstaldning af æglæggende 
høner, hvis de ikke kunne “ vende sig frit, lægge sig ned, 
stå op og sprede deres vinger.” Dette forslag trådte i 
kraft 1. januar 2015.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Af Vincent Guyonnet i Poultry 
International

Gennem omhyggelig branding 
og positionering har det vist sig, 
at man kan flytte æg fra at være 
en standardvare til en specialitet 
og dermed at øge salget og for-
bruget.

Da den globale ægproduktion er vokset med 27,5 % 
mellem 2006 og 2016 - kun overgået af akvakultur 
(+72,9 %) og kyllingekød (+47,3 %) - kan man undre sig 
over, om det virkelig er nødvendigt at markedsføre æg. 
Er de ikke blot et råvareprodukt, som alle er bekendt 
med og har i deres køkken?
Traditionelt var æg egentlig en standard fødevare, hvor 
den eneste valg, forbrugerne havde, var æggeskallens 
farve, og det var ikke engang tilfældet i mange lande.
Markedsføringen af æg blev først for alvor startet, da 
sektoren var nødt til at forsvare sig mod fejlagtige rap-
porter i midten af   1980’erne om, at forbruget af æg 
havde en negativ indvirkning på hjertekar sundheden.
Æg kom under angreb fra den medicinske verden, og 
andre fødevarer udnyttede ægget fald fra positionen som 
”morgenmaden konge”.
Det var næsten tilbage til start for ægbranchen, som 
måtte investere meget tid og mange kræfter i bedre 
kommunikation med lægeverdenen, diætister og forbru-

gere. Ægbranchen var nødt til at fremhæve ægs store 
næringsværdi, vigtigheden af   kvalitetsproteiner og ægs 
høje indhold og biotilgængelighed af visse vitaminer og 
mineraler.
Æg er nu tilbage i vores sunde, afbalancerede kostvaner 
efter, at den videnskabelige rapport fra 2015 fra rådg-
ivningsudvalget for diætetik om kosttilskud i USA doku-
menterede, at kolesterol fra æg ikke var et næringsstof, 
der gav grund til bekymring, og at æg som en næring 
fødevare leverer betydelige mængder vitaminer og miner-
aler (mikronæringsstoffer).

Kampagner, der har vist sit værd 
Generisk markedsføring af æg er en af   nøglerollerne 
i de nationale ægproducentorganisationer. De fælles 
ressourcer fra producenter - ellers konkurrenter - giver 
mulighed for omfattende og effektive markedsføring-
skampagner.
Disse kampagner er normalt rettet mod to forskellige for-
brugertyper - ikke-forbrugere og nuværende forbrugere 
af æg - men virker de reelt?

Mellem 2009 og 2017 udviklede 
FENAVI, den nationale fjerkræor-
ganisation i Colombia, en række 
kampagner, der fremhævede æg 
som sunde, velsmagende og enkle at 

forberede. Samlet set steg forbruget af æg med 26 % - 
eller med 56 flere æg pr person pr år. I 2017 brugte 49 
% af den colombianske befolkning æg hver dag, og 56 
% af disse forbrugere sagde, at de spiste mindst to æg 
pr måltid, hvor æg indgik.

I Argentina, hvor oksekød er kongen 
af   animalsk protein med det næsthø-
jeste årlige forbrug pr indbygger i 
verden (54 kg), udviklede CAPIA, 
den nationale fjerkræorganisation, 

en kampagne rettet mod snackfoodsegmentet. Man 
sammenlignede et æg med et æble eller en yoghurt, de 
foretrukne snackfood, og forbruget af æg steg med 16 
% i løbet af kun to år.

I Tyskland har traditionen med mal-
ing af   æg i lyse farver med attraktive 
designs op til påske udviklet sig til 
et tilbud, der nu findes året rundt, 
og det har medvirker til en stigning i 

HVORDAN MARKEDSFØRING AF  
ÆG KAN ØGE FORBRUGET

Omhyggelig branding kan bidrage til at opnå mere hyldeplads, 
øget salg og øget forbrug. Foto: Vincent Guyonnet
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forbruget af æg på 10 % mellem 2010 og 2016.
Markedsføring af brandede æg er nu almindeligt, og for-
brugerne tilbydes en bred vifte af valgmuligheder. Disse 
kan variere fra valget af naturlig skalfarve til næringsind-
hold - æg beriget med højere indhold af vitamin A, E-vi-
tamin, folat, selen, lutein, omega-3 fedtsyrer som DHA, 
til æg fra høner fodret udelukkende vegetabilsk foder til 
æg produceret lokalt.

Markedsføring er blevet midler til at 
differentiere et brand fra konkurrenternes.
Emballagematerialerne har også forbedret sig enormt i 
kvalitet, og designet på æggebakkerne er omhyggeligt 
udformet og testet, da de skal påvirke forbrugerne, ofte 
kvinder med små børn, inden for få sekunder, når de går 
forbi æggene i butikken.

jnl

Nestlé skubber på for bedre fjerkræ- 
velfærd i Europa
Nestlé vil bidrage til at forbedre velfærden for millioner 
af kyllinger, der anvendes til fødevarer i Europa gennem 
dets førende fødevarebrands Herta, Buitoni, Wagner og 
Maggi.
Det multinationale selskab tager en gradvis tilgang, og 
de arbejder aktivt med samarbejdspartnere i forsyn-
ingskæden og andre interessenter for at forbedre 
levevilkårene for kyllingerne. Det vil sikre brugen af   mere 
humane metoder og reducere belægningen.
Senest i 2026 vil alle Nestlé-fødevareprodukter i Europa, 
der bruger kylling som ingrediens, være skiftet til højere 
standarder for velfærd i henhold til kravene i European 
Broiler Ask.
Nestlé følger Knorr og Marks and Spencer i tilsagnet til 
European Broiler Ask welfare commitments.
Nestlé siger, at forbedring af dyrevelfærden er en del af 
bestræbelserne på at anvende sporbare og ansvarlige 
ingredienser i deres produkter.
Marco Settembri, adm. direktør for Nestlé i Europa, Mel-
lemøsten og Nordafrika, sagde: “Forbrugerne vil vide, 
hvor deres mad kommer fra, og hvordan den er produc-
eret. Som en del af vores engagement i forsyningslinjen 
vil vi forbedre velfærdsstandarden for millioner af kyl-
linger, der anvendes i vores fødevareprodukter i Europa, 
ved hjælp af vores Herta, Buitoni, Wagner og Maggi 
brands.”
Herta brandet, der sælger kølet kød, vil foretage 
ændringer i indkøb af kyllinger fra 1. januar 2019 som led 
i den langsigtede overgang til højere velfærdsstandarder. 
Disse produkter vil være tilgængelige under det eksister-
ende Herta “Preference” -brand i Frankrig.

Nestlé vil engagere leverandører og interessenter for 
at vurdere, hvordan kyllingeingredienser kan indkøbes 
til deres andre brands så hele fødevareporteføljen kan 
opfylde højere velfærdsstandarder, samtidig med, at for-
brugerne har adgang kvalitetsprodukter af høj kvalitet til 
overkommelige priser.
Meddelelsen bygger på et tilsagn om slagtekyllingev-
elfærd givet af selskabet i USA sidste år, og selskabets 
beslutning om kun at købe cage-free æg på globalt plan 
inden 2025.
Tiltaget blev hilst velkommen af   dyrevelfærdsgrupper. 
Tracey Jones, direktør for fødevarevirksomhed er i 
Compassion in World Farming, sagde: “Vi er glade for, 
at Nestlé har sluttet sig til rækken af   andre førende 
fødevarevirksomheder, der tilslutter sig ”Better Chicken 
Commitment”. Sammen med deres globale tilsagn om 
brugen af cage-free æg, fremhæver det virkelig virk-
somhedens ambition om løbende forbedring af dyrev-
elfærden.”
Martin Cooke, chef for kontakten til fødevarevirksom-
heder i World Animal Protection International, sagde, at 
velgørenhedsorganisationen havde arbejdet med virksom-
heden i en årrække for at øge velfærden.
“Dette tilsagn betyder mere plads til kyllingerne at være 
på, berigede miljøer og naturligt lys for at fremme motion, 
og muligheden for at de kan strække deres vinger og 
udføre normal opførsel.”

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Af Austin Alonzo i Poultry International

Bedøvelse med kontrolleret atmos-
fære vinder frem i fjerkræbranchen. 
En ekspert forklarede fordele og 
ulemper ved den nye proces og 
fremhævede grundprincipperne 

ved den konventionelle bedøvelse.

En nyskabelse indenfor slagteriteknik som gasbedøvelse 
kan eliminere unødvendige smerter og lidelser for 
slagtekyllinger, og gøre arbejdet lettere for de ansatte i 
ophængningen, men for at få jobbet udført korrekt, skal 
der fokus på detaljerne.

Penny Lawlis, konsulent med Profes-
sional Livestock Auditing Inc., gav en 
gennemgang af de teknologier, der kan 
være fremtiden for slagtning af produk-
tionsdyr, og hun fremhævede grund-
principper ved konventionel bedøvelse 
som led i North American Meat Insti-

tute’s Animal Care and Handling Conference i Kansas 
City i Missouri. 
Lawlis, der arbejdede for regeringen i Ontario i Cana-
da med at uddanne personale om human slagtning og 
dyrevelfærd i mere end 30 år, før hun blev konsulent, 
sagde, at forpligtelsen til at gøre det rigtigt og opmærk-
somheden på alle detaljer er nøglen til en slagtning, der 
sker etisk korrekt.

Introduktion til gasbedøvelse
Fremtidens slagterier kan godt omfatte gasbedøvel-
sessystemer. I dette system bedøves fuglene ved 
anvendelse af gasser som argon, kuldioxid eller nitro-
gen. Gasbedøvelse, også kaldet kontrolleret atmosfære 
bedøvelse (CAS), bruges i stigende grad efterhånden 
som kyllingeproducenter har givet tilsagn om at bruge 
teknologien på deres slagterier, og fødevarevirksomheder 
forpligter sig til at købe kyllinger bedøvet med CAS.
Perdue Foods begyndte driften af   deres første CAS-sys-
tem i slutningen af   2017. Tyson Foods lancerede et pilot-
program for CAS på to af deres fjerkræslagterier i 2017. 
I oktober 2017 lovede McDonald’s Corp at købe deres 
kyllinger i USA og Canada fra slagterier, der brugte CAS. 
Et væld af restauranter og foodservice virksomheder har 
givet tilsagn om at bruge Global Animal partnership’s 
velfærdsstandarder, der også kræver, at virksomhederne 
køber kyllinger fra slagterier, som bruger CAS.
På et traditionelt slagteri bliver levende fugle trukket 
eller hældt ud af de kasser, de er blevet transporteret i, 
hængt op på slagtelinjen og derefter bedøvet og slagtet. 
I et gassystem bliver fugle bedøvet, før de håndteres, og 
inden de bliver hængt op på bøjlerne og slagtet.
Der er to forskellige typer af gasbedøvelsesprocesser: 
aflivning i kontrolleret atmosfære, hvor fuglene er døde 
efter gasbedøvelsen, og bedøvelse med kontrolleret 
atmosfære, hvor fuglene bliver bevidstløse før slagtning. 
I begge processer tages fuglene direkte fra transport-
køretøjerne i deres kasse og indsættes derefter i et 
gasbedøvelseskammer.

FORDELE OG ULEMPER VED BEDØVELSE  
MED KONTROLLERET ATMOSFÆRE 

Korrekt bedøvelse er afgørende for både dyrevelfærd og den endelige kvalitet af produktet
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Fordele og ulemper ved gasbedøvelse
Lawlis sagde, at denne metode har betydelige fordele for 
både fuglenes og medarbejderens velfærd:
•  Fuglene håndteres mindre, hvilket reducerer chancerne 

for skade på både fuglene og medarbejderne.
•  Fuglene er sammen, mens de bliver bedøvet, hvilket 

reducerer stress. Fuglene bliver heller aldrig hængt på 
hovedet, mens de stadig er ved bevidsthed.

•  Fuglene er bevidstløse, før de hænges op, hvilket 
reducerer potentielle belastninger og skader, når de 
bevæger sig fra ophængningsområdet til slagteriet.

•  Der er færre chancer for fejl, eller at fuglen ikke er 
behørigt bedøvet, før den slagtes.

•  Fordi fuglene er bedøvet, før de bliver hængt op, bliver 
jobbet med at fange og hænge fuglene op betydeligt 
lettere. En bevidstløs fugl basker ikke med vingerne og 
spreder støv, hvilket fører til et renere miljø for medar-
bejderen og muligvis højere medarbejdertilfredshed. 
 
Der er også ulemper forbundet med processen, sagde 
hun:

•  Processen er langsom sammenlignet med den tradi-
tionelle bedøvelse og slagtning. Tiden fra man tilfører 
gas til bedøvelse eller død er væsentligt længere end 
den konventionelle metode med elektrisk bedøvelse.

•  De gasser, der potentielt kan bruges til bedøvelse, 
som f.eks. argon og nitrogen, kan være dyre og farlige. 
På grund af dette vil kuldioxid (CO2) sandsynligvis 
være den foretrukne gas fremadrettet. Den er let 

tilgængeligt og billig.
•  Brug af CO2 rejser spørgsmål omkring dyrevelfærden 

under processen. Fuglene kan føle smerte, da CO2’en 
omdannes til carbolsyre i deres kroppe. Fuglene kan 
også lide under voldsomme kramper eller den ube-
hagelige følelse af åndenød under processen. CO2 er 
også mere tilbøjelig til at dræbe fuglen end at bedøve 
den.

•  Tidligere gasbedøvelsessystemer brugte et enkeltfa-
sedesign, hvor fugle blev bragt ind i et bedøvelseskam-
mer med højt CO2-niveau, hvilket var problematisk 
på grund af uønskede reaktioner på højt CO2-niveau. 
Moderne systemer øger langsomt CO2-niveauet, 
hvilket reducerer denne negative reaktion og fører til 
bedre dyrevelfærd.

I en effektiv CO2-besøvelse bør 
observatører ikke se noget, sagde 
Lawlis. Der bør ikke være refleks-
reaktioner eller tydeligt ubehag. Hvis 
der ikke ses noget inde i kammeret, 
så er det en ideel bedøvelse. Den 
berømte velfærdssagkyndige Dr. Tem-

ple Grandin, professor ved Colorado State University’s 
Department of Animal Science, hørte præsentationen 
og advarede de tilstedeværende om aldrig at fremskynde 
processen i   et gasbedøvelsessystem. CO2 koncentra-
tionen skal øges langsomt for ideelle velfærdsresultater. 
Hvis systemet speedes op af en eller anden grund, vil det 

Anlæg til bedøvelse i vandbad med elektricitet
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skabe et dårligt velfærdsmiljø, og fuglene vil lide, før de 
bliver bevidstløse.

Konventionel bedøvelse
Lawlis talte også om konventionel, elektrisk bedøvelse 
og bedste praksis til processen. I dette system fjernes 
fuglen fra en transportkasse, fastgøres med hovedet 
nedad i bøjlerne på en slagtelinje, dyppes i et vandbad 
med elektricitet og slagtes umiddelbart derefter.
Lige nu er denne metode den mest udbredte teknik til 
kyllinger i Nordamerika. Det virker ved, at fuglen får et 
elektrisk stød, der gør den bevidstløs før slagtning. Det 
er dog ikke uden problemer.
Lamlis sagde, at den største udfordring med elektrisk 
bedøvelse er muligheden for, at fuglene ikke bliver orden-
tligt bedøvet, før de får halsen skåret over og bløder til 
døde. Fuglene har ikke en ensartet elektrisk modstand, 
og nogle modtager ikke den rette strøm til at gøre dyret 
bevidstløst før slagtning.
Der er ingen måde, hvorpå man kan bestemme den ele-
ktriske resistens hos et levende dyr. Lawlis sagde, at en 
række faktorer kan påvirke fuglens elektriske modstand, 
og dermed sandsynligheden for, at fuglen bliver bev-
idstløs af vandbadet. Disse omfatter: dehydrering, tid-
spunktet for sidste fodring, befjering og racen. Æglæg-
gere er f.eks.  kendt for at have en højere modstand end 
slagtekyllinger.
Grandin sagde, at det værst mulige resultat for en fugl, 
er, at den bliver slagtet uden at være bedøvet. Disse 
fugle er nemme at identificere, fordi de bliver lyserøde 
efter at være blevet skoldet.

Bedste metoder til elektrisk bedøvelse  
og slagtning
Der er måder at øge sandsynligheden for en vellykket og 

human bedøvelsesproces:
•  Overvåg strømstyrken i vandbadet: Det er strømsty-

rken, ikke spændingen, der afgør, om et dyr vil blive 
bedøvet. En god bedøvelsesoperatør bør kontrollere 
instrumenterne konstant for at sikre, at de virker præ-
cist og derfor giver de bedste odds for en vellykket 
bedøvelse.

•  Reducer elektrisk modstand: Modstanden kan sænk-
es ved simpelthen at tilføje salt til vandbadet, holde 
bøjlerne fugtige og sørge for, at fuglene er rene, før de 
kommer ind i badet.

•  Sørg for, at fuglens hoved går langt nok ned i vandba-
det: Fuglene skal dyppes til bunden af   deres vinger for 
en ordentlig bedøvelse.

•  Sørg for, at fuglen tilbringer tid nok i vandbadet: Fugle 
burde være i vandbadet i mindst fire sekunder i en 
lavfrekvensbedøver og i mindst 10 sekunder i en høj-
frekvensbedøver.

•  Pas på, når fuglen hænges op: Lawlis sagde, at et blåt 
eller lavintensivt lys skulle bruges i ophængningsområ-
det for at hjælpe med til at berolige fuglene. Fugle bør 
løftes ved hjælp af et ben i hver hånd, håndteres fast 
men forsigtigt og anbringes i bøjlerne uden at klemme 
eller rive. Medarbejderne bør have tilstrækkelige paus-
er, og alle fugle, der er fløjet væk, skal fanges hurtigst 
muligt.

•  Slags humant:   Efter at være bedøvet, skal fuglene 
aflives hurtigst muligt og derefter gives mindst 15 
sekunder til at afbløde. Bladet på knivene bør indstilles 
til et niveau, hvor snittet bliver lavet på tværs af hoved-
blodårene, arterier og vener, i halsen. Lawlis sagde, at 
afblødningen foretages for at sikre, at dyret er dødt, og 
at så meget blod drænes fra fuglen som muligt for at 
sikre kød af høj kvalitet.

jnl
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Anlæg til bedøvelse i vandbad med elektricitet
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Mere end ni ud af ti 
forbrugere køber 
kylling regelmæssigt

Ifølge ny forskning, der i juli blev præsenteret ved 2018 
Chicken Marketing Summit i Orlando i Florida, forbliver 
det amerikanske forbrug af kylling højt, og forbrugerne 

vil meget gerne have mere information om den kylling, de 
køber.
I de to uger, der førte op til undersøgelsen, spiste 86 
% af forbrugerne et måltid med kylling eller en kyl-
lingesnack købt fra et supermarked, og 68 % spiste et 
måltid med kylling eller en kyllingesnack fra en foodser-
vicevirksomhed. Salget fra både supermarkeder og food-
servicevirksomheder steg med henholdsvis 2,3 % og 1,5 
% og er på niveau med tallene fra 2016.
Undersøgelsen blev bestilt af National Chicken Council 

(NCC) og gennemført online af 
ORC International i dagene 4.-7. 
juni 2018 blandt 1.004 voksne. 
Finansiering blev ydet af Elanco, 
Truow Nutrition, WATT Global 
Media og IRI.

Forbrugerne vil købe mere 
kylling, hvis de får nyttige 
oplysninger
De fleste 
forbrugere 
(89 %) vil 
have mere 
information 
om kyllingen, 
de køber og 
spiser, og 57 % vil søge efter 
disse oplysninger på pakken. 
“De vil have information om, 
hvordan friskhed kommunikeres, 
hvordan man bedst tilbereder 
kylling, og hvad anprisningerne 
betyder” sagde Tom Super, 
NCCs senior vicepræsident for 
kommunikation. Og hvis der 
gives mere information om disse 
og andre aspekter, ville 62 % 
købe mere kylling.
“Forbrugerne beder om mere 
gennemsigtighed og informa-
tion, der vil gøre dem sikre i 
deres køb af kylling” sagde 
Super. “Det er netop det, der var 
drivkraften til at skabe NCC’s 
Chicken Check In (www.chick-

UNDERSØGELSE VISER, AT DET AMERIKANSKE 
FORBRUG AF KYLLING FORBLIVER HØJT

Figur 1: Forbruget af kylling forbliver højt og retter sig efter faldet sidste år

Figur 2: Forbrugerne forventer at spise mere kylling fra både supermarkeder og foodser-
vicevirksomheder i de næste 12 måneder
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encheck.in/) kampagne, som inviterer forbrugerne til at 
se, hvordan kyllinger opdrættes og produceres i USA. 
Vi er stolte over at give et nærmere kig på vores fugle, 
hvordan de lever, og hvordan de kommer til vores spise-
borde.”
Bekymringer omkring fødevaresikkerheden har fortsat 
indflydelse på forbrugernes beslutninger om at købe 
kylling, og når de bliver spurgt om det, er forbrugerne 
betydeligt mere bekymrede i år end i noget andet år. 
Størstedelen ville være mere tilbøjelige til at købe kylling, 
hvis deres bekymringer blev adresseret.

Forbrugerne ser kylling som alsidig og praktisk
Forbrugerne køber mere kylling end noget andet protein, 
fordi kylling er alsidigt og praktisk. Desuden forventer de 
at øge deres samlede forbrug af kylling i de næste 12 
måneder. 21 % af forbrugerne forventer at spise mere 
kylling fra supermarkeder, og 19 % forventer at spise 
mere fra foodservicevirksomheder. Amerikanerne vil 
ifølge USDA spise 93 lbs (ca. 42,2 kg) kylling pr person i 

Figur 3: Forbrugerne vælger fortsat kylling over andet kød, fordi 

det er alsidigt og praktisk. Færre end sidste år vælger kylling, 
fordi det er sundt og fedtfattigt

Figur 4: 
Forbrugerne er 
mere bekymre-
de over alle de 
oplistede emner, 
som indgår i 
overvejelserne 
om køb af kylling, 
end sidste år
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2018, hvilket er ny rekord.
Men færre af personerne i undersøgelsen nævner sund-
hedsmæssige fordele som grunden til, at de vælger 
kylling over andre typer kød. Mens mere end halvdelen af 
forbrugerne af   kylling sagde, at de aldrig vælger plante-
baserede proteiner over kylling, så siger de, der vælger 
plantebaserede proteiner, at de ser plantebaserede 

proteiner som et sundt alternativ, og næsten to ud af tre 
siger, at deres valg i det mindste nogle gange påvirkes af 
en spisepartners valg af et vegetarisk måltid.

(En kopi på 27 slides af undersøgelsens resultater kan få ved henven-

delse til sekretariatet. Red.)

National Chicken Council / jnl

Figur 5: 
De fleste forbrugere, 
der er bekymrede over 
de nævnte overvejel-
ser, ville være mere 
tilbøjelige til at købe 
kylling, hvis deres 
bekymringer blev 
adresseret

Figur 6: 
Forbrugerne ønsker 
mere information om 
kyllingen, de køber og 
spiserIs con

KORT NYT FRA UDLANDET
Fugleinfluenza sæsoner nærmer sig hurtigt 
Et udbrud af fugleinfluenza på en russisk fjerkræfarm 
har betydet, at fjerkræproducenter over hele Europa ser 
nervøst mod øst, efterhånden som vinteren på den nord-
lige halvkugle nærmer sig.
Myndighederne bekræftede, at en farm med næsten 
500.000 fugle i Kostromskaya-regionen i det nordvest-
lige Rusland var blevet inficeret med højpatogen fuglein-
fluenza af typen H5N2. Virusset tilhører Asien-rækken af   
H5-high-path-stammen, der har været i udbrud i Asien, 
Afrika og Europa siden 2014.
Udbruddet følger efter 67 udbrud af H5 fugleinfluenza i 
flere regioner i det vestlige Rusland denne sommer.

En vurdering fra den britiske regering siger, at hvis kilden 
var vilde fugle, så kunne deres vandreruter udsætte fjer-
kræfarme i hele Nordeuropa for fare.
Stedet for dette seneste udbrud overflyves af tre migra-
tionsruter, hvoraf den ene fører fugle til Europa.
Uanset kilde er det vigtigt på dette tidspunkt af året at 
gennemgå biosikkerheden på farmene og overveje de 
risikopunkter og sårbarheder, som farmen kan have. 
Sidste år var det forholdsvis stille for europæiske pro-
ducenter, når det kommer til fugleinfluenza, men det er 
ingen grund til at tro, at det samme vil blive tilfældet i år.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Af Alyssa Conway på 
WaatAgNet.com 

Kylling forbliver et 
basismåltid på res-
taurantmenuer, men 
branchen skal være 

opmærksom på forstyrrende (disruptive) alterna-
tive proteiner.

Kylling er for øjeblikket et basismåltid på restaurant-
menuer, hvor 96 % af virksomhederne har det på menu-
kortet, mens der kun er 36 %, der tilbyder en version af 
vegetariske for-, hoved- eller biretter, ifølge data, som i 
juli blev præsenteret af Kelly Fechner, direktør for kun-
deløsninger i Datassential, ved 2018 Chicken Marketing 
Summit i Orlando i Florida. 
Derudover introduceres næsten 60 nye kyllingeretter på 
restaurantmenuer hver måned eller 713 kyllingeretter 
i det sidste år sammenlignet med 529 nye retter med 
oksekød og kun 31 nye vegetariske retter. Men på trods 
af kyllingens popularitet i restauranter ser man i stigen-
de grad alternative proteiner på restaurantmenuer, da 
forbrugerne efterspørger en bredere vifte af muligheder, 
hvilket betyder, at branchen skal være opmærksom på 
disse markedsforstyrrelser og blive kreative, når det 
kommer til at skabe nye tilbud med kylling.

Forbrugernes ændrer spisevaner
Forbrugernes fødevarepræferencer skifter, og 44 % 
svarede ifølge Fechner’s data, at de gerne vil spise min-
dre kød, men det åbner døren for fjerkræbranchen til at 
være kreativ med nye produktintroduktioner.

Når man spurgte dem “Hvad skal jeg spise i morgen”, 
angav 55 % af kødspiserne, at de gerne vil reducere 
deres forbrug (i stedet for at eliminere det).
“Det handler i virkeligheden om kødreduktion i modsæt-
ning til kødeliminering, så det er faktisk en rigtig god 
nyhed” sagde Fechner.
Der blev også spurgt: “Blandt dem, der har reduceret det 
samlede forbrug af rødt kød i løbet af det sidste år, hvilke 
fødevarer spiser man så mere af i stedet for rødt kød?” 
73 % af respondenterne, der forsøgte at skære ned på 
deres forbrug af rødt kød, svarede, at de spiste mere kyl-
ling, mens 59 % svarede, at de spiste flere grøntsager.

Unikke kvaliteter er nøglen
Fetchner’s data viser, at selvom der findes mange alter-
nativer til kød, er det svært at slå selve produktet. 
Af de forbrugere, der deltog i undersøgelsen, sagde kun 
5 %, at de “elsker” tofu, mens 60 % sagde, at de “elsk-
er” kylling, og det understreger vigtigheden af unikke 
kvaliteter i et produkt.
Forbrugerne vil fortsat elske kød og fjerkrækød, og det 
vil ikke ændre sig, selvom der er et stigende antal alter-
nativer. “Hvis disse virksomheder tror,   at de kan ændre 
forbrugere, der elsker kylling og burgere, skal de levere 
noget, der virkelig er unikt. Og ‘Kan de gøre det?’  Det 
er spørgsmålet, sagde Fechner.
“Vær opmærksom på at forstyrrende tendenser virkelig 
er nøglen ... Kan du finde på noget nyt eller give et nyt 
svar, der får forbrugerne til tænke på, hvordan de spiser 
kylling?” konkluderede Fechner.

jnl

FREMTIDEN FOR KYLLING PÅ  
RESTAURANTMENUER
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Forskning: Hvordan en høne laver et godt æg
Nanostrukturer og et bindende protein skaber en skal, 
der er stærk nok til at beskytte en kylling, men som er 
blød nok til at klække.
Fugle har haft gavn af millioner af års evolution for at 
producere den perfekte æggeskal - et tyndt beskyttende 
biomineraliseret kammer til embryonal vækst, der inde-
holder alle de næringsstoffer, der kræves for at lave en 
kylling.
Nu har forskere ved McGill University, Montreal, Canada 
fundet, hvad der præcist giver fugles æggeskaller disse 
unikke egenskaber, og de mener, at resultaterne kan få 
vigtige konsekvenser for fødevaresikkerheden i agroin-
dustrien.
Forskerne brugte prøvepræparationsteknikker til at 
eksponere det indre af æggeskallerne for at studere 
deres molekylære nanostruktur og mekaniske egenska-
ber.
Marc McKee, professor ved Institut for Anatomi and 
Cell Biologi, sagde: “Æggeskaller er notorisk vanskelige 
at studere med traditionelle metoder, fordi de let går i 
stykker, når vi forsøger at lave en tynd skive til brug ved 
elektronmikroskopi. Takket være et nyt ”focus-ion beam 
sectioning system” ... kunne vi præcist og tyndt skærer 
prøven og tage billeder af det indre af skallen.”
Æggeskaller er lavet af både uorganiske og organiske 
stoffer og kandidatstuderende Dimitra Athanasiadou kon-
staterede, at en faktor, der bestemmer skalstyrken, er 
tilstedeværelsen af   nanostruktureret mineraler, der er for-
bundet med osteopontin, et æggeskalsprotein, der også 
findes i sammensatte biologiske materialer som knogler.
Studiet giver indsigt i biologien og udviklingen af kyl-
lingeembryoner i befrugtede og rugede æg. Æggene er 
tilstrækkeligt hårde, når de lægges og under rugning for 
at beskytte dem mod brud. Da kyllingen vokser inde i 
æggeskallen, har den brug for calcium for at danne dets 
knogler. Under rugningen af ægget opløses den indre del 
af skallen for at videregive de nødvendige mineraler til 
fosteret, og samtidig svækker skallen tilstrækkeligt til at 
blive brudt af kyllingen.
Ved hjælp af atomic force microscopy (mikroskopi 
ved brug af meget lavt tryk), samt elektron- og rønt-
gen-billeddannelsesmetoder fandt professor McKee’s 
team af samarbejdspartnere, at dette to-funktions forhold 
er muligt takket være små ændringer i skallens nanos-
truktur, der forekommer under rugningen af ægget.

I parallelle eksperimenter kunne forskerne også genska-
be en nanostruktur svarende til den, som de opdagede i 
skallen ved at tilføje osteopontin til mineralkrystaller dyr-
ket i laboratoriet.
McKee mener, at en bedre forståelse af proteinernes 
rolle i forkalkningsprocesserne, der forårsager hærdnin-
gen af æggeskallen og giver styrken gennem biominer-
alisering, kan have vigtige konsekvenser for fødevaresik-
kerheden:
“Ca. 10-20 % af hønseæggene knækker, hvilket øger 
risikoen for salmonellaforgiftning. Når vi forstår, hvordan 
mineral nanostrukturen bidrager til skalstyrken, vil det 
gøre det muligt at selektere høner med disse genetiske 
egenskaber, så de konsekvent producerer stærkere æg, 
hvilket vil forbedre fødevaresikkerheden.”

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

MHP øger salget af fjerkrækød på 
eksportmarkederne
MHP, Ukraines største producent af fjerkrækød, har rap-
porteret et salg på 288.437 tons i første halvdel af 2018, 
en stigning på 2 % i forhold til samme periode fra året 
før, hovedsageligt på grund af væksten i eksporten.
I andet kvartal af 2018 steg MHP’s produktion af fjer-
krækød med 7 % til 155.725 tons og i første halvår af 
2018 steg produktionen med 7 % til 307.890 tons som 
følge af øget produktion af tungere kyllinger og nedsat 
andel af udtynding.
I andet kvartal af 2018 udgjorde eksporten af   kyllingekød 
70.145 tons og forblev næsten stabil i forhold til andet 
kvartal 2017, hvor selskabet eksporterede 71.332 tons.
I første halvår af 2018 steg eksporten med 9 % og 
nåede 133.564 tons sammenlignet med 1. halvår 2017, 
hvor eksporten udgjorde 123.042 tons, primært drevet af 
væksten i eksporten i 1. kvartal 2018.
Baseret på strategien for både geografisk diversificering 
og optimering af produktmix har selskabet øget ekspor-
ten af   kyllingekød på tværs af MENA (Mellemøsten og 
Nordafrika), EU, Afrika og Asien.
Den samlede eksport af fjerkrækød i 1. halvår 2018 udg-
jorde omkring 46 % af de samlede mængder fjerkrækød 
mod 43 % i 1. halvår 2017.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Af Margit Beck, MEG, i Markt Woche

Markedet for økologiske æg har 
på det sidste været svagt. Udbud-

det var rigeligt, og de købedygtige forbrugere til 
økologiske æg har været på ferie, og for de økol-
ogiske bedrifter spiller forarbejdningen til ægpro-
dukter kun en mindre rolle. Ikke desto mindre bliv-
er der solgt overskudsæg til produktindustrien, og 
her må man være villig til at gå på kompromis med 
prisen. Det var klart, at lokale æg ikke rammes så 
hårdt af presset på priserne.

Efterspørgslen efter økologiske æg indtil nu i år stiger 
ikke længere. Ifølge GfK’s husholdningspanel købte 
forbrugerne i Tyskland 454 mio. økologiske æg i første 
halvdel af 2018, hvilket var 2,4 % mindre end i de første 
seks måneder af 2017. Faldet kom primært fra discount-
forretninger, mens supermarkeder og virksomheder 
med direkte markedsføring havde betydelige vækstrater. 
Faldene blev registreret primært i januar og februar samt 
i april, fordi påsken faldt i marts. I modsætning hertil steg 
salget i maj og juni betydeligt.
Sidste år nød de økologiske producenter også godt af 
den daværende fugleinfluenza-relaterede staldpligt for 
frilandshøner. Mange æg fra egentlige frilandsbedrifter 
skulle markedsføres som skrabeæg. Derfor skiftede 
traditionelle kunder til frilandsæg til økologiske æg. 
Staldpligten var også gældende for økologiske høner, 
men æggene herfra måtte stadig markedsføres som 
økologiske æg efter udløbet af den daværende tolv-
ugers periode.

Produktion over foregående år
Indtil i år steg produktion af økologiske æg. Dette 
bekræftes af data fra det tyske statistiske kontor, som 
er blevet indsamlet til og med maj 2018. Tallene viser, 
at der blev produceret 567,5 mio. økologiske æg i de 
første fem måneder af 2018, hvilket var 5,3 % mere end 
i samme periode i 2017. Det er bemærkelsesværdigt, at 
udvidelsen af den økologiske ægproduktion ikke fort-
satte i maj, men i maj stagnerede produktionen. Måske 
var dette allerede en reaktion på, at der er rigelige udbud 
af økologiske æg.
Denne statistik registrerer produktion på farme med 
mere end 3.000 høner. I maj var der 446 farme med 
tilsammen 5,42 mio. hønepladser. Den gennemsnitlige 
registrerede økologiske farm havde over 12.153 høne-

I TYSKLAND ER MARKEDET FOR  
ØKOLOGISKE ÆG MÆTTET

Figur 1: produktionen af økologiske æg stagnerede i maj

Figur 2: Priserne på økologiske æg faldt lidt i andet kvartal

Figur 3: Antallet af økologiske høner vokser i EU
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pladser. Mindre enheder, såsom mobile hønsehuse, er 
ikke indberetningspligtige til de månedlige statistikker. 
Især i dette område er der investeret stærkt i de seneste 
år. Den totale økologiske ægproduktion i Tyskland kan 
derfor være steget endnu mere.
Udnyttelsen af    kapacitet på de økologiske æglæg-
gerfarme lå i maj 2018 på 87,6 %. Det er den højeste 
udnyttelsesgrad af alle former for husdyrbrug. Den gen-
nemsnitlige kapacitetsudnyttelse i ægproduktionen lå på 
83,3 %. Den stigende mætning af markedet for økolo-
gisk æg har betydet, at kapacitetsudnyttelsen i den økol-
ogiske sektor er faldet noget, efter den nåede toppen på 
91,7 % i februar 2018.

Engrospriserne faldt en smule
Den rigelige udbud af økologiske æg har også haft 
betydning for udviklingen i   pakkeriernes salgspriser. 
Gennemsnitsprisen for perioden april til juni 2018 var 
27,27  (ca. 203,25 kr.) for 100 æg i størrelse L, hvilket 
var 0,15  (ca. 1,12 kr.) mindre for 100 æg end i det 
foregående kvartal. Det var således på prisniveauet for 
det foregående år. I størrelse M kostede 100 æg 26,75 € 
(ca. 199,37 kr.) for 100 æg, og dermed lå priserne 0,15 € 
(ca. 1,12 kr.) lavere for 100 æg end i 1. kvartal 2018.

Den økologisk produktion vokser overalt i EU
Kun 5,1 % af alle æglæggende høner i EU er økolo-
giske høner. Det fremgår af den seneste oversigt, som 
EU-Kommissionen hat offentliggjort om den eksisteren-
de kapacitet i de enkelte medlemsstater. På undersøgel-
sestidspunktet i april 2017 var der i alt 20,09 mio. økol-
ogiske hønepladser i EU. Det var 2,32 mio. hønepladser 
eller 13,1 % mere end i 2016. Aldrig før er der så mange 
økologiske høner i EU. Udvidelserne kom hovedsageligt 
fra Frankrig, Tyskland og Danmark.

Danmark udvider den økologiske ægproduktion
De enkelte EU-lande forfølger forskellige strategier med 

hensyn til produktionsmetoder. De fleste økologiske 
høner lever i Tyskland, og med 6,10 mio. økologiske 
hønepladser tegnede Tyskland sig for 30,3 % af EU’s 
samlede kapacitet. Den økologiske andel i Tyskland 
nåede op på 11,6 % i 2017.
Procentuelt har Danmark den største andel af økologiske 
høner. Selvom kun 6,6 % af EU’s økologiske høner find-
es i Danmark, nåede deres andel op på respektable 29,9 
% af det samlede antal danske hønsepladser. 
Selv om de udenlandske handelsstrømme af æg ikke kan 
differentieres efter produktionsmetode, har markedsken-
dere rapporteret, at danske økologiske æg også leveres 
til Tyskland. 
Andre producentlande, der er vigtige på det samlede 
ægmarked, forsømmer den økologiske produktion. For 
eksempel var den økologiske andel i Spanien og Polen 
under 1 %.

Retter salget sig i efteråret?
Erfaringen har vist, at forbrugernes interesse for æg sti-
ger igen i slutningen af   feriesæsonen. Køleskabene skal 
fyldes op igen, og med faldende temperaturer vokser 
ønsket om æg til madlavning og bagning altid. Dette vil 
især støtte det økologiske marked, hvor det private for-
brug er vigtigt.
Vi må fortsat vente og se, om udbud og efterspørgsel på 
markedet for økologiske æg vil komme i balance igen. 
Tiderne med hurtig vækst i forbrugernes interesse synes 
ovre for øjeblikket. Da økologiske æg nu sælges overalt, 
er det ikke længere muligt at øge salget gennem flere 
butikskæder, som vil sælge økologiske æg. 
Det er muligt at finde et større udvalg af økologiske æg 
i visse supermarkeder, hvor der foruden økologiske æg 
i private labels, er regionale økologiske æg, økologiske 
æg fra sammenslutninger af mindre producenter eller æg 
fra Bruderhahn-Projektet, hvor hanekyllinger (brødre til 
æglæggerne) opdrættes til slagtning. Derimod begræns-
er discountbutikkerne normalt deres udvalg af økologiske 
æg til deres eget brand, som for det meste stammer fra 
økologiske farme i EU.
Der er ikke tegn på et fald i den økologiske ægproduk-
tion, da de mange nye farme ikke kan lade staldene stå 
tomme efter deres investeringer. Antallet af nye produ-
center vil helt sikkert falde. Der ses stadig muligheder for 
mindre producenter, der kan afsætte æggene lokalt eller 
regionalt.
Farmene i den aktuelle undersøgelse forventer ingen 
prisstigninger. De fleste af deltagerne forventer lidt 
lavere grossistpriser på økologiske æg, især ved salg til 
supermarkeder, mens der forventes stabile priser ved 
salg til økologiske specialbutikker. 

jnl
Priserne, ab pakkeri, på økologiske æg i Tyskland

Figur 1: produktionen af økologiske æg stagnerede i maj
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Af Amy Smith i Network Health 
Digest

Æg er en af   de mest alminde-
lige fødevarer, der bruges over 
hele verden. Deres popularitet 
kommer ikke som nogen over-
raskelse på grund af deres lave 
pris, rige næringsprofil (især 

protein) og tilgængelighed. Men over 30 % af 
børn under fem år i udviklingslandene har mangel 
på protein. Her kan brugen af æg være med til at 
mindske risikoen for proteinundernæring.

Vi har i mange årtier vidst, at æg er rige på næringsst-
offer, og nogle gange betragtes æg som et “kraftværk 
af ernæring”. Æg er en kilde til protein af høj kvalitet, 
herunder en balance mellem essentielle aminosyrer, 
fedtsyrer og en række vitaminer og mineraler, herunder 
B-vitaminer og cholin (se tabel 1 for hønseægs fulde 
næringsstofprofil). I den udviklede del af verden brug-
es æg og andre animalske kilder til protein i overflod, 
og den gennemsnitlige britiske mand har et forbrug på 
88 g om dagen, hvilket er 30-40 g højere end Refer-
ence Nutrient Intake (RNI), der anbefaler 0,75 g / kg 
legemsvægt, men forekomsten af   proteinunderernæring i 
udviklingslandene er omfattende og udbredt.
Proteinmangel hos børn kan føre til mange komplika-
tioner, ikke bare i barndommen, men også senere i livet, 
og det er blevet estimeret, at over 30 % af børn under 
fem år i udviklingslandene mangler protein. I barndom-
men kan proteinmangel resultere i stuntet vækst og 
lav vægt, mens ekstrem mangel kan føre til tilfælde af 
kwashiorkor, en alvorlig form for underernæring, som kan 
karakteriseres af en opsvulmet mave på grund af lave 
albumin-koncentrationer i blodet.

Eftersom en lav socioøkonomisk status (SES) er forbun-
det med proteinunderernæring, er der behov for strate-
gier til forebyggelse af underernæring og forbedring af 
ernæringsstatussen i udviklingslandene, især hos børn. 
Brugen af   hønseæg til forbedring af ernæringsstatussen 
hos børn med lav SES er blevet undersøgt over hele 
kloden, lige fra virkninger på proteinstatus til neurotrans-
mittere. De mest undersøgte områder hos børn ser ud 
til at være i stuntet vækst og specifikke indholdsstoffer i 
æg, som kan påvirke den kognitive udvikling.
Æg popularitet som en af   de mest almindelige fødevarer 
kommer ikke som nogen overraskelse på grund af deres 
lave pris, rige næringsprofil, tilgængelighed, bæredyg-
tighed og de mange måder, som æg kan indgå i madlav-
ningen. Derfor er brugen af æg i forsøg med næringsst-
offer, proteiner og mikronæringsstoffer almindelig og 
mere velegnet end andre animalske fødekilder.

Stuntet vækst 
Stuntet vækst, defineres af WHO som ‘den svækkede 
vækst og udvikling, som børn oplever grundet dårlig 
ernæring, gentagne infektioner og utilstrækkelig 
psykosocial stimulering.’
I 2016 rapporterede WHO, at 154,8 mio. børn over hele 
verden lider af stuntet vækst, og WHO præsenterede en 
plan om at reducere stuntet vækst hos børn under fem år 
med 40 %.
Ernæringen tidligt i livet og moderens ernæringsstatus 
under graviditeten kan påvirke stuntet vækst, og kon-
sekvenserne inkluderer nedsatte kognitive funktioner 
og lavere uddannelsesmæssige præstationer samt øget 
risiko for metaboliske sygdomme sammen med over-
dreven vægtforøgelse.
Randomiserede kontrollerede forsøg, kohort-undersøgel-
ser og pilotundersøgelser, hvor man har givet æg til 
børn, har fundet sted over hele verden, herunder i Asien, 
Sydamerika og Afrika. Selvom undersøgelserne gav for-
skellige sekundære resultater, gav de primære resultater 
alle en øget højde. Samlet konkluderer de, at tilsætnin-
gen af   æg til kosten hos børn med lav SES i alderen 
seks måneder til 13 år er forbundet med øget højde-
forøgelse eller en reduktion i stuntet vækst sammenlig-
net med kontrolgrupperne. En undersøgelse i Ecuador 
viste, at efter seks måneders indtag af et ekstra æg pr 
dag var spædbørn 47 % mindre tilbøjelige til at få stuntet 
vækst sammenlignet med kontrolgruppen og 74 % min-
dre tilbøjelige til at være undervægtige. Mange af disse 
undersøgelser måles også proteinstatus hos deltagere, 

ÆGS ROLLE I BØRNS ERNÆRINGSTILSTAND  
I UDVIKLINGSLANDE
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og det steg hos alle under forsøgene.
Selvom æg har et lavt energiindhold med omkring 
66 kcal pr middelstort æg, er det høje indhold af 
biotilgængeligt protein sandsynligvis den vigtigste fork-
laring på den ekstra højdeforøgelse hos børn.

Skeletudvikling og knoglesundhed
Et andet vigtigt aspekt af ægs effekt på væksten er 
deres indhold af vitamin D, idet et mellemstort æg 
giver 16 % af det britiske RNI på 10 μg/dag. På trods 
af, at indtaget af vitamin D overvejende er et problem 
i den udviklede del af verden, er der også data, der 
viser lav vitamin D- og calciumstatus i befolkninger i 
udviklingslande.
Man ved, at vitamin D findes lidt sparsomt i kosten, og 
derfor er enhvert bidrag til at øge vitamin D-status til 
gavn. Dette mikronæringsstof spiller en rolle i calciu-

moptagelsen samt for knoglesyntese og skeletudvikling; 
undersøgelser har vist en sammenhæng mellem indtaget 
af vitamin D og væksten hos spædbørn. Som en anden 
bidragende faktor til børns vækst giver dette yderligere 
motiv til at bruge æg i kosten til underernærede børn. 
Endvidere har et tilstrækkeligt indhold af vitamin D hos 
unge børn vist sig at være forbundet med nedsat risiko 
for at udvikle osteoporose senere i livet.

Kognitiv funktion og hjerneudvikling
Da æg også er en rig kilde til nogle vigtige næringsst-
offer, såsom fedtsyrer, jod og cholin, kan sådanne 
næringsstoffers rolle også undersøges og diskuteres, 
når man vurderer virkningen af forbruget af   æg på 
sundheden. Her kommer en kort sammenfatning af den 
undersøgte forskning, der undersøgte disse næringsst-
offers og de essentielle fedtsyrers rolle på de kognitive 
funktioner og hjerneudvikling hos både fostre og børn.

Cholin
Æg er en af   vores vigtigste kilder til cholin. Et middelstort 
æg indeholder omkring 144 mg cholin, hvilket er 36 % af 
det passende indtag (Adequate Intakes (AI)) for voksne, 
som er fastsat af EFSA, og over 100 % af AI for børn 
i alderen 1 til 3 år, og æg vil derfor sandsynligvis give 
en betydelig bidrag til en persons cholin-indtagelse og 
status. Cholin er vigtigt for mange synteser og aktiviteter 
i kroppen, herunder dannelse af fosfolipider i cellemem-
branerne og produktion af neurotransmittere, herunder 
acetylcholin.
På grund af dets involvering i neurotransmittere og 
celledannelse er der tegn på, at cholin er vigtig i hjerneu-
dviklingen hos fostre. Dette sætter fokus på de gravide 
kvinder, hvor der kan være en fordel at indarbejde æg i 

Tabel 1: Næringsindhold i et mellemstort (58g) høns æg
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deres kostvaner for at optimere sundheden hos deres 
spædbørn. En undersøgelse viste, at kvinder med den 
laveste indtagelse af cholin havde fire gange højere risiko 
for at få et barn med defekter i centralnervesystemet 
sammenlignet med kvinder med det højeste cholin-ind-
tag.
Cholin-mangel er ikke kun blevet forbundet med prob-
lemer i de kognitive funktioner, men også med stuntet 
vækst. En randomiseret kontrolleret forsøg med æg i 
kosten har vist en sammenhæng mellem øget cholin-in-
dtag og forbedring af den lineære vækst hos børn med 
lavt SES.

Jod
Jod er afgørende for produktionen af   hormoner i skjold-
bruskkirtlen, som spiller en rolle i hjernens udvikling 
og funktion, men jodmangel er udbredt i mange 
udviklingslande. Dette mikronæringsstof er vigtigt i kos-
ten til gravide kvinder, for den sunde udvikling af fosteret 
og for børns vækst.
WHO anbefaler et dagligt indtag på 90-120 μg jod til 
børn, og da et lille æg (50 g) indeholder ca. 25 μg jod, 
kan æg spille en afgørende rolle for at opfylde disse krav. 
I Albanien viste en undersøgelse, at tilsætning af jod i 
kosten til skolebørn, der manglede jod, forbedrede deres 
syn og informationsbehandling. Dette viser, at fødevarer, 
der indeholder jod, såsom æg, kan være nyttige til at 
opretholde eller forbedre jodstatus og de kognitive funk-
tioner hos børn i udviklingslande.

Essentielle fedtsyrer
Det er almindeligt kendt, at essentielle fedtsyrer er nød-
vendige i vores kost, og at de spiller en rolle i hjernens 
sundhed og funktion. Eksempler på essentielle fedtsyrer 
er eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre 
(DHA). Æg er en kilde til DHA, som er kendt for at spille 
en central rolle udviklingen af nethinden og hjernen.
Forsøg med kosten har vist en positiv sammenhæng 
mellem indtaget af æg og DHA-status hos børn. Yderlig-
ere undersøgelser har brugt æg og DHA-berigede æg til 
at observere forholdet mellem tilsætning af æggeblomme 
i spædbørns kost og deres DHA-status og synudvikling.

Disse undersøgelser er begyndt at skildre de gavnlige 
virkninger af at inkorporere æg i kosten til underernære-
de børn, og det kan senere understøtte deres mentale 
og kognitive udvikling.

Næringsstofstabilitet af æg
Opbevaring og tilberedning af fødevarer kan være prob-
lematisk med hensyn til næringsstoftab og holdbarhed. 
Æg har imidlertid vist både alsidighed og stabilitet 
under forarbejdning og opbevaring. Det har vist sig, at 
forskellige opvarmningsmetoder, herunder stegning og 
spraytørring, kun minimalt ændrer ægs ernæringsprofil. 
Fordelen ved denne viden er, at i afsides områder, hvor 
æg kan være mindre tilgængelige, kan et frysetørret 
produkt med længere holdbarhed end friske æg have 
samme næringsværdi.

Møders sundhed
Ud over de sundhedsmæssige fordele, der diskuteres 
i denne artikel, er det værd at nævne et andet vigtigt 
punkt, som er af   største betydning i udviklingslandene: 
indvirkningen på   modermælk og ernæringsstatussen på 
modermælken, for kvaliteten af brystmælk kan variere på 
grund af moderens ernæringsstatus. 
I mange udviklingslande er underernæring hos en 
ammende moder almindelig. Derfor kan tilsætningen af   
stærkt nærende, men relativt billige fødevarer som æg 
til kosten ikke kun til spædbarnet, men også til moderen, 
støtte og bidrage til både den ernæringsmæssige status 
og sundhed for både moder og spædbarn.

Konklusion
Æg er let tilgængelige globalt, hvad enten de købes til 
en relativt billig pris, eller indsamles friske i husstande, 
der producerer æg. Ægs ernæringsmæssige indhold 
er utvivlsomt god, og ægs mange anvendelser i mad-
lavning giver også fleksibilitet i kosten. Med alle disse 
værdsatte egenskaber, bruges æg nu i landdistrikter og 
udviklingslande for at øge børns ernæringsstatus fra flere 
vinkler.
Som et resultat af de undersøgelser, der er gennemført, 
er brugen af æg nu på plads i forskellige programmer 
i udviklingslandene for at forbedre ernæringsstatus og 
sundhed. For eksempel i en skole i Uganda gives der 
regelmæssigt 2 æg til eleverne som en billig og enkel 
ernæringsmæssig strategi til af brødføde eleverne.
Selv om mangel på protein og mikronæringsstoffer sta-
dig er et verdensomspændende sundhedsspørgsmål, 
især i udviklingslandene, er der nu nogle klare strategier 
for at hjælpe med at reducere problemerne, og æg spiller 
en central rolle.

jnl
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Af Deven King i Egg Industry

En økonom ser på nogle af de 
udfordringer, som den amerikan-
ske ægbranche står overfor, nu 
når tilsagnet om kun at sælge 
og bruge cage-free æg lurer i 
horisonten.

Forbruget af æg per person 
afhænger af produktets pris. Når 
forbrugerne præsenteres for forskel-
lige priser, har de en tendens til at 
vælge den laveste pris, forklarede 
Maro Ibarburu, som er business 
analytiker i Egg Industry Center. 
”Det er grunden til, at konventionelle 
æg stadig har en markedsandel på 

84 %” tilføjede han. 
Ifølge International Egg Commission’s statistikker fra 
2016 har USA’s ægproduktion nogle af verdens laveste 
omkostninger. Denne omkostningsfordel har hjulpet 
USA med at opretholde eksporten af æg på 3 til 5 % 
af den årlige produktion. Dette hjælper til at oprethol-
de priserne, når produktionen overstiger afsætningen i 
detailleddet.
En forholdsvis lille ændring i udbuddet kan medføre en 
stor prisændring. Ibarburu fortalte deltagerne ved Mid-
west Poultry Federation Convention, at eksporten af æg 
bidrager til at reducere omfanget af prissvingningerne i   
engrossalget af æg. “Efter 2017 er vi heldigvis kommet 
tilbage til en normal handelssituation” sagde han.
Såfremt den amerikanske ægbranche omlægger til 
cage-free æg, vil den miste sin prisbillige position på 
verdensmarkedet. Det skyldes, at cage-free æg er 
dyrere at producere, og det vil betyde, at den samlede 
amerikanske eksport af æg vil falde. 
Ibarburu anslog, at der ville være 5 til 6 mio. flere 
æglæggere i USA i slutningen af   2018 end i begyndels-
en af   året, men det afhænger af markedsforholdene. Fra 
2011 til 2014 så branchen en stigning i antallet af flokke, 
som er det, som Ibarburu forudser i år.
En anden ting at overveje, når man analyserer ændringen 
i produktionen, er produktivitetsniveauet for den enkelte 
høne. Hvert år øges produktiviteten hos æglæggere med 
omkring 1,1 æg i dens levetid, forklarede Ibarburu. Fæld-
ning og alder påvirker også USA’s gennemsnitsresultater 
for æglægningsflokke.  

Den fremadrettede betydning af 
indhusningssystemer 
I 2015 meddelte mange restaurantkæder og super-
markedskæder, at de ville omlægge deres indkøb af 
æg til 100 % cage-free inden 2025 eller 2026. Nogle 
ægproducenter har givet tilsagn om at omlægge til 100 
% cage-free æg. I alt vil der være behov for 223 mio. 
cage-free æglæggere inden 2026 for at opfylde virk-
somhedernes efterspørgsel. På nuværende tidspunkt er 
branchen derfor i gang med en overgang til at blive en 
cage-free branche, men det foregår kun med halvdelen 
af den hastighed, der vil være nødvendig for at opfylde 
løfterne i 2026, forklarede Ibarburu.
I de sidste to år er 21,4 mio.  hønepladser blevet omlagt 
til cage-free, men for at nå målet i 2026 skal produ-
centerne omlægge 21,5 mio. hønepladser om året i de 
næste 8 år. Ibarburu sagde, at de kunne ende med et 
overskud af cage-free æg indtil 2026, selvom tilsagnene 
honoreres 
Men producenterne vil nok opleve højere dødelighed, 
færre æg per høne og højere foderforbrug i cage-free 

ØKONOMISKE UDFORDRINGER VED AT  
OMLÆGGE TIL CAGE-FREE ÆG

Høne i et cage-free system i USA
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systemer, konstaterede Ibarburu. Kort sagt har cage-free 
æg et større CO2-aftryk end buræg. “For at tilsagnene 
kan efterkommes, skal vi bruge yderligere 118.000 hek-
tar til at levere majs og sojabønnemel, som vi har brug 
for, for at kunne fodre hønerne” sagde Ibarburu.
Efterspørgslen efter cage-free æg varierer i forskel-
lige områder af landet. “Højere andel af cage-free æg 
sælges enten på vestkysten eller østkysten; den laveste 
procentdel af cage-free æg bliver solgt i de vestlige og 
sydlige centrale regioner i landet” fremhævede Ibarburu. 
Supermarkedskæderne bliver nødt til at komme med 
en markedsplan for, at kunderne skal købe den dyrere 
løsning. “Dette vil virkelig kræve kreativitet og forskning” 
påpegede Ibarburu.

Potentiel sundhedsrisiko truer
En potentiel risiko ved cage-free systemer er røde 
blodmider. Miden er ekstrem omkostningstung for fjer-
kræbranchen. På grund af den skadelige mide ligger det 
årlige tab i den europæiske ægbranche på 360 mio. € 
(ca. 2,7 mia. kr.). Men denne europæiske udfordring har 
dog ikke ramt USA endnu. 
En anden mulig problemstilling, som producenter kan 
komme ud for i et cage-free system, er gulvæg, hvilket 
kan skabe en risiko for fødevaresikkerheden på grund af 
forurening af æggeskallen. I disse cage-free systemer vil 
der også forekomme udfordringer med høj forekomst af 
fjerpilning, hudlæsioner og brystbensfrakturer, som skal 
løses med bedre management, sagde Ibarburu.

Produktionsomkostninger 
I omlægningen til cage-free æg vil producenterne blive 
udfordret med de anslåede omkostninger ved at lægge 
om, hvilket i sidste ende gør, at forbrugerne skal betale 
mere for deres æg i supermarkederne. De anslåede 
omkostninger ved at omlægge til cage-free systemer 
inden 2026 er på ca. 11 mia. $ (ca. 71,7 mia. kr.). ”Det 
omfatter ikke omkostningerne til helt nye farme, da 
det vil være dyrere, fordi der skal byggemodnes, søges 
miljøtilladelser, skabes den nødvendige infrastruktur (el, 
vand, foder, veje (evt. jernbane) mm), nyt ægpakkeri eller 
forarbejdning og andre faktorer” forklarede Ibarburu.
Når producenterne skal investere i en cage-free pro-
duktion, ser de både på højere kapitalomkostninger og 
højere driftsomkostninger. ”De meste af tiden, når man 
investerer i sin produktion, er det enten fordi man vil 
reducere driftsomkostningerne ved at blive mere effektiv, 
eller fordi man har et nyt produkt, som forbrugerne er 
villige til at betale en premium pris for” sagde Ibarburu. 
Hvis producenterne ikke får en premium pris for deres 
cage-free æg, før alle tilsagnene bliver opfyldt, kan det 
koste dem dyrt. 
Ca. 76 % af tilsagnene for 2026 kommer fra detailhan-
delen. ”Dette er en udfordring, fordi supermarkederne 
giver deres kunder en valgmulighed, og forbrugerne har 
en tendens til at vælge den laveste pris” sluttede Ibarbu-
ru. Indtil supermarkederne sælger 100 % cage-free æg, 
vil det være svært at sælge de cage-free æg til premium 
pris. 

Oversat af Cecilie Krogh / jnl

Andelen af cage-free og økologiske æg i de enkelte regioner i USA
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I Spanien foregår over 85 % af 
ægproduktionen i kolonibure, 
og næsten alle besætninger har 
over – mange endda langt over – 
100.000 høner.

I supermarkederne i Spanien kan 
man i dag finde både skrabe-, fri-

lands- og økologiske æg, men tilsammen udgør de under 
15 % af produktionen.

Efterspørgsel efter alternative æg
På et møde med min spanske kollega Maria del Mar Fer-
nandez Poza i Madrid i slutningen af august forklarede 
hun, at der nu er kommet et betydeligt pres fra super-
markedskæderne om at omlægge til alternative produk-
tioner indenfor en kort årrække, og en supermarked-
skæde har allerede gjort det.
Det sætter den spanske ægbranche under betydeligt 
pres, fordi de eksisterende anlæg med kolonibure først 
kom i drift op til eller efter 2012, så de er på ingen måde 
afskrevet.
Det kunne se ud til, at nogle – måske nye producenter 
– bygger nye stalde til alternativ produktion for at eft-
erkomme efterspørgslen, mens eksisterende burstalde 
ikke tages ud af drift, så man kan frygte en betydelig 

overproduktion i de kommende år.
Da mange spanske hønsestalde huser langt mere end 
100.000 høner er den eneste mulighed en skrabeæg-
sproduktion, hvis bygningen skal bruges til alternativ 
ægproduktion, og i nogle tilfælde vil det så være i både 
2, 3 eller 4 etager.
  
Angreb af dyreværnsaktivister
Spanske ægproducenter har også oplevet angreb af 
dyreværnsaktivister, og senest (i midten af september) 
har Animal Liberation Front (ALF) angrebet en æglæg-
gerfarm.
Dyreværnsaktivister har også efter at have sendt en mail 
til den spanske brancheorganisation Asociación Española 
de Productores de Huevos (ASEPRHU) hævdet at være 
i dialog med branchen, hvilket ASEPRHU på det bestem-
teste afviser, og ASEPRHU er klar til at gå i retten med 
sagen.

Æg i supermarkedet
I et Carrefour supermarked i byen Villalba lidt nord for 
Madrid var der et stort udvalg af æg fra alle produktion-
smetoder og i mange flere forskellige emballager, end vi 
ser i Danmark.

 
jnl  

DE SPANSKE ÆGPRODUCENTER STÅR  
OVER FOR STORE UDFORDRINGER

En del af udvalget i supermarkedet i Villalba
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6 frilandsæg i en boks til 1,59 € 
(ca. 11,86 kr. eller 1,98 kr./stk.)

12 skrabeæg i pap og 
plastikemballage 

med hank til 1,75 €
(ca. 13,05 kr. eller 1,09 kr./stk.)

En del af udvalget af buræg til priser fra 1,20 € for et dusin (74,9 øre/stk.)
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12 hvide buræg til 1,59  (ca. 11,86 kr. eller 0,99 kr./stk.)

12 buræg, hvor hønernes foder hovedsageligt indeholdt majs, til 1,99 € (ca. 14,84 kr. eller 1,24 kr./stk.)

8 (12 + 6) buræg til 3,59 €
(ca. 26,78 kr. eller 1,49 kr./stk.)
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6 økologiske æg 
til 1,99 € 
(ca. 14,84 kr. eller 
2,47 kr./stk.)

6 frilandsæg til 1,59 € (ca. 11,86 kr. eller 1,98 kr./stk.)

Der var også mulighed 
for selv at vælge og 

pakke sine æg
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Sampak af 2 ferske kyllinger til 2,44 € 
(ca.18,20 kr.) pr kg

En fersk kylling til 2,44 € 
(ca.18,20 kr.) pr kg

Udvalg af 
kyllingeparteringer
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Forbrugerteorier om moderne produktions-
systemer for fjerkræ
De tyske forbrugere har en tendens til at skyde skylden 
for opfattede problemer på tværs af fjerkrækæden på det 
industrialiserede landbrugssystem frem for landmændene.
Forskere har set på de underliggende grunde, som forbru-
gerne havde overfor velfærdsspørgsmål knyttet til mod-
erne fjerkræproduktion.
Undersøgelsen omfattede 8 fokusgruppediskussioner i 
4 tyske byer. For at forstå de forskellige holdninger og 
simulere kontroversielle debatter om dyrevelfærd omfat-
tede deltagerne i undersøgelsen vegetarer/veganer og 
kødspisere.
Det faktiske niveau af viden om moderne fjerkræproduk-
tion blandt deltagerne var heterogen, varierende mellem 
detaljeret specialiseret viden og misinformation.
Det blev konstateret, at de forbedringer af dyrevelfærden 
i fjerkræproduktionen, som allerede er opnået, såsom 
forbuddet mod konventionelle bure til æglæggende høner i 
EU, endnu ikke var anerkendt af den brede offentlighed.
Et af de centrale fund var, at deltagerne mest anvendte 
konspirationsteorier og konkluderede, at de aktuelle 
fjerkræproduktionssystemer gør brug af en høj mængde 
antibiotika, hvilket igen har en negativ indflydelse på kød-
produkterne og dermed udgør en fare for forbrugernes 
sundhed.
Et andet interessant fund i forskningen, der blev udført af 
forskere fra Department of Agricultural Economics and 
Rural Development ved Georg-August-Universität Göt-
tingen, var, at deltagerne i fokusgrupperne var opmærk-
somme på deres ansvar, og de skød skylden på deres 
egne vaner med ikke altid at købe det mest dyrevelfærds-
mæssige produkt.
Nogle af resultaterne svarer til et Compassion in Food 
Business studie, der blev offentliggjort i 2012, hvor man 
fandt manglende forståelse for, hvordan slagtekyllinger 
blev opdrættet hos mange kunder, som ikke var villige til 
at betale for højere pris for kød, der var produceret med 
højere dyrevelfærd.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Planer for New Zealands største fjerkræ-
farm møder modstand
Planer fra Tegel, New Zealandske største fjerkræfirma, 
om at bygge den største kyllingefarm i landet møder mod-
stand.
 Tegel har søgt om tilladelse til at producere 9 mio. kyl-
linger om året, delvis i stalde, på eb tidligere mælkefarm i 
Arapohue, nær Dargaville, på landets nordlige ø.
Tegel sagde i sin ansøgning, at den ønskede at imøde-
komme den stigende efterspørgsel fra forbrugere efter 
bæredygtigt producerede fødevarer fra friland.
“Dette resulterer i en frilandsfarm, der er større end nogen 
anden i New Zealand, og det giver udfordringer i manage-
ment og driften af   farmen.”
Den foreslåede farm ville have 32 frilandsstalde og til-
hørende infrastruktur og det 80 mio. $ (ca. 520 mio. kr.) 
store projekt vil skabe 32 arbejdspladser og øge den 
lokale økonomi med 2,3 mio. $ (ca. 15 mio. kr.) om året.
Virksomheden har været i centrum for et overtagelsesbud 
på flere millioner dollar fra det filippinske firma Bounty 
Fresh Food Inc, som synes at kunne blive en realitet.
Men ansøgningen har ført til, at der er indkommet næsten 
5.000 indsigelser til Northland Regional Council og Kaipa-
ra District Council imod farmen.
Kaipara Community Association kæmper for at rejse 
60.000 $ (ca. 391.000 kr.) til at ansætte eksperter, som 
skal repræsentere dem ved de kommende høringer. De 
mener, at stedet, som ligger ved siden af   floden Northern 
Wairoa, er i risiko for at blive oversvømmet med jævne 
mellemrum.
Der er også bekymringer over forurening, lugt og støv.
“Denne type industrielt fjerkræproduktion er kendt som 
en yngleplads for antimikrobiel resistens og fugleinfluen-
za” sagde talskvinden Rose Donovan til New Zealandske 
medier.
Høringer vil begynde i august.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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NCC’s retningslinjer for dyrevelfærd 
er blevet certificeret
National Chicken Council’s (NCC) retningslinjer for 
slagtekyllinger og forældredyrs dyrevelfærd er blevet certif-
iceret af Professional Animal Auditor Certification Organ-
ization (PAACO), en førende myndighed inden for dyrev-
elfærdsauditering, der leverer højkvalitets uddannelses- og 
certificeringsoplysninger til auditorer og auditeringer.
“Forbrugerne vil være sikre på, at alle dyr, der opdrættes 
til fødevarer, behandles med respekt og bliver behandlet 
ordentligt i deres liv” sagde Dr. Ashley Peterson, NCC’s 
senior vicepræsident for videnskabelige og regulator-
iske anliggender. “Folk, familier og virksomheder, der er 
involveret i opdræt af slagtekyllinger, deler offentlighedens 
bekymring. Med denne certificering kan forbrugere og 
kunder føle sig sikre på, at der er taget godt vare på kyl-
lingerne, og at de er behandlet humant, når de køber og 
spiser kylling.”
“Vores tilgang til fuglenes velfærd er fokuseret på objek-
tive foranstaltninger og velfærdsresultater gennem hele 
fuglenes liv ved hjælp af den nyeste videnskab og data og 
ved omhyggeligt at observere kyllingernes adfærd” tilfø-
jede Peterson.
NCC’s retningslinjer for slagtekyllinger blev senest 
opdateret i januar 2017, og NCC’s retningslinjer for 
forældresyr blev senest opdateret i juni 2017, men det er 
første gang i historien, at de er certificeret af en uafhæn-
gig scertificeringsorganisation.
De opdaterede dyrevelfærdsguider indeholder følgende 
parametre for at forbedre kyllingens velfærd:
• Øget fokus på fuglenes adfærd, objektive foranstalt-

ninger og velfærdsresultater
• Øget krav til registrering og korrigerende handlinger 

både i rugeri og på farmen
• Øget overvågning af kyllingernes velfærd på 

rugerierne
• Nye tidskrav for aflivning af fugle, der ikke er egnede 

til transport
• Nye parametre for indfangning
• Forbedrede sammenhæng mellem NCC’s retningslin-

jer for slagtekyllinger og forældredyrs dyrevelfærd for 
ar lette auditeringen

• Nye sanktioner i tilfælde af overtrædelse på retning-

slinjerne for slagtekyllinger
•  Nye specifikationer til auditorerne om overvågning af 

forældredyr.
Desuden hedder det i de nye retningslinjer, at fuglene skal 
have tilstrækkelig plads til at udtrykke almindelig adfærd 
som f.eks. støvbadning, fjerpudsning, æde, drikke osv.

Euromeat.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Amerikanske ægselskaber sammen-
arbejdede ikke for at hæve priserne, sagde 
juryen
En jury har afsagt en dom til fordel for tre ægselskaber i en 
retssag, hvor virksomhederne blev anklaget for at samar-
bejde med andre ægselskaber om at reducere udbuddet af 
æg i landet og drive priserne op.
Rose Acre Farms, R.W. Sauder og Ohio Fresh Eggs blev 
renset for enhver forseelse i den anklage, der blev indgivet 
på vegne af en gruppe af indkøbere. 
Sagsøgerne hævdede, at nogle af de største ægpro-
ducenter i USA overtrådte markedsføringsloven ved at 
samarbejde om at forhøje priserne på æg ved at reducere 
udbuddet gennem udviklingen og implementeringen af et 
certificeringsprogram, der har til formål at give æglæggen-
de høner mere plads såvel som andre påståede aktiviteter.
Sagsøgerne søgte mere end 1 mia. $ (ca. 6,4 mia. kr.) 
i skadeskompensation, men Porter Wright (et af de 
anklagedes advokatfirmaer) anslog, at efter en tredobling 
kunne anklageskriftet have resulteret i en dom på 3 mia. $ 
(ca. 19,2 mia. kr.).
Sagen kom for retten den 2. maj og varede 27 dage. 
Retsforhandlingerne blev afholdt i United States District 
Court, Eastern District of Pennsylvania.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Peru er den største forbruger af kyl-
lingekød i Latinamerika, mens Mexico har 
det største forbrug af æg
I 2017 var Peru det latinamerikanske land med det største 
forbrug af kyllingekød pr. indbygger: 46,66 kg pr indbyg-
ger pr. år, efterfulgt af Argentina (44 kg), Bolivia (43 kg), 
Brasilien og Panama (42 kg hvert land).
Sidste år var forbruget i Peru højere end i Argentina, som i 
2016 havde det største forbrug pr. indbygger pr. år af kyl-
lingekød (47 kg pr indbygger). I 2017 bestod top 5 ellers af 
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Peru (45,35 kg), Panama (41,31 kg), Brasilien (41,1 kg) og 
Venezuela (37,32 kg).
Hvad angår forbruget af æg pr. indbygger pr år, fastholdt 
Mexico pladsen som den største forbruger i Latinamerika. 
Mexico oplevede et lille fald i forbruget af æg i forhold til 
2016: fra 387 æg pr person om året i 2016 til 374 æg pr 
person om året i 2017. På trods af denne nedgang i for-
bruget forbliver Mexico landet med verdens største forbrug 
af æg pr indbygger.
Efter Mexico lå Argentina, med 280 æg pr indbygger pr. 
år. Colombia (279 æg), Uruguay (272 æg) og Costa Rica 
(218 æg).
Når man ser på tallene fra 2016, så var det de samme fem 
lande, som var de største forbrugere af æg pr indbygger 
i Latinamerika, men i en anden rækkefølge. Efter Mexico 
kom Uruguay (272 æg) efterfulgt af Argentina (271 æg), 
Colombia (263 æg) og Costa Rica (206 æg). Som det 
kan ses, opretholdt Uruguay sit forbrug, mens Argentina, 
Colombia og Costa Rica havde en stigning.
Selvom de fleste af de 18 udvalgte latinamerikanske lande 
fastholdt eller øgede deres forbrug af kyllingekød og æg 
pr. indbygger pr år i 2017, var der nogle, der oplevede et 
fald, idet Venezuela var det land, hvor forbruget faldt mest.
De lande, der reducerede deres forbrug af kyllingekød pr 
år, var: Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay og Ven-
ezuela. Sidstnævnte reducerede sit forbrug af kyllingekød 
fra 37,32 kg pr person om året i 2016, hvor landet indtog 
femtepladsen for forbruget i Latinamerika, til 17,82 kg 
pr person om året i 2017. Dette betød, at Venezuela røg 
ned på sidstepladsen over forbrugere af kyllingekød i Lat-
inamerika.
De lande, der reducerede deres forbrug af æg pr indbyg-
ger pr år, var, El Salvador, Mexico, Paraguay og Venezuela. 
I dette tilfælde faldt forbruget i Venezuela fra 188 æg pr 
person om året i 2016 til kun 91 æg i 2017, mere end en 
halvering.
På den anden side skiller Bolivia sig ud blandt de lande, 
der øgede forbruget af kyllingekød og æg: landet regis-
trerede den største stigning i begge kategorier. Bolivian-
erne gik fra at forbruge 33 kg kyllingekød pr person om 
året i 2016 til 43 kg i 2017. På samme måde steg forbru-
get af æg fra 138 æg pr person om året i 2016 til 170 æg 
i 2017. 
Brasilien, Colombia, Costa Rica, Chile, Mexico, Panama 

og Peru registrerede også stigninger i forbruget af kyl-
lingekød, hvilket viser styrken af   fjerkræsektoren i Lat-
inamerika.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Privé Gruppen giver tilsagn om at skifte til 
cage-free æg
The Privé Group, der har hovedkontor i Singapore, har 
givet tilsagn om en forsyningskæde med 100 % cage-free 
æg, hvilket signalerer et yderligere skifte i den asiatiske 
fødevareindustri til produkter med højere dyrevelfærd.
Koncernen - der driver mærker som Privé, EMPRESS, 
Bayswater Kitch, Privé Grill, The Green Door og Road-
house - vil samarbejde med Humane Society International 
(HSI) og leverandører for at færdiggøre overgangen til 
cage-free æg inden 2025.
Den nye politik gælder både skalæg, forarbejdede ægpro-
dukter samt produkter, der indeholder æg.
Yuan Oeij, formand for Privé-gruppen, sagde, at dyrev-
elfærd er et voksende globalt problem: “Vi er begejstrede 
for at gøre tingene bedre og gøre vores del af det. Det 
er noget, vi er interesserede i, og vi tror,   at vores kunder 
også sætter pris på det. Vi ville også gerne støtte de initi-
ativer, der bliver gennemført af HSI, og skiftet til en højere 
velfærdsklasse som en forsyningskæde med cage-free 
æg gør det muligt at tage et skridt i den rigtige retning for 
en bedre verden.”
Dawn Neo, corporate outreach manager for HSI Farm 
Animals i Asien, sagde, at organisationen var begejstret for 
at arbejde sammen med koncernen: “Ved at vedtage en 
cage-free politik signalerer de et skifte i fødevareindustrien 
mod produkter højere dyrevelfærd.”

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Canada: Statslig medfinansiering til at 
forhindre aflivning af hanekyllinger
Den canadiske regering vil give 844.000 CAN $ (godt 4,1 
mio. kr.) til Egg Farmers on Ontario til at studere måder at 
minimere spild.
Landbrugsminister Lawrence MacAulay har meddelt, at 
investeringen vil bidrage til udviklingen af en elektronisk 
scanning til at bestemme om et æg er befrugtet og i givet 
fald, hvad kønnet på kyllingen vil blive, hvilket vil bidrage til 
at øge rugeriernes kapacitet og effektivitet.
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MacAulay sagde: “Den canadiske ægbranche driver vores 
økonomi og skaber gode jobs. Canadas regering er stolt 
over at støtte ægproducenterne i Ontario til denne første 
undersøgelse, der gør Canada til verdensførende inden for 
dyrevelfærd. “Denne investering vil hjælpe en ny løsning 
på vej, der vil blive hilst velkommen i Canada og rundt om 
i verden, og som vil gøre ægbranchen stærk og få den til 
at vokse.”
Den canadiske ægbranche bidrager med over 1 mia. CAN 
$ (ca. 4,9 mia. kr.) om året til den nationale økonomi og 
beskæftiger mere end 17.000 mennesker.
Det nuværende projekt vil sandsynligvis føre til en kom-
merciel billedteknologien, der gør det muligt at scanne 
æg, ikke-invasivt, så snart de er lagt.
Finansieringsmeddelelsen blev hilst velkommen af   det 
canadiske parlamentsmedlem Chris Bittle (St Cathe-
rines), der sagde: “Dyrevelfærd ligger højt på radaren hos 
forbrugere i dag. Denne investering vil hjælpe Ontarios 
ægproducenter med humant og effektivt at vokse deres 
forretninger og forblive konkurrencedygtige.”
Roger Pelissero, formand for Egg Farmers of Canada, 
sagde: “Med dagens meddelelse har regeringen taget et 
vigtigt skridt i at støtte innovation i Canadas ægbranche. 
Denne investering i avanceret forskning tilbyder nye 
teknologier og processer, som vil bidrage til løbende at 
forbedre og styrke hele ægforsyningskæden - i Canada 
og hele verden.”
Projektet støttes af Canadian Agricultural Adaptation Pro-
gramme, der er et finansieringsinitiativ, som hjælper land-
brugssektoren med at forblive konkurrencedygtig.
For to år siden var der håb om, at canadisk teknologi 
kunne afslutte aflivningen af hanekyllinger i ægbranchen, 
men det har været svært at få gjort teknikken kommerciel, 
selv om der er interesse for teknologien i hele Europa og 
Nordamerika.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Ny emballageløsning til den amerikanske 
fjerkræindustri
Fjerkræforarbejdningsvirksomheder i USA, som er 
verdens største producent af fjerkrækød, skal drage nytte 
af en ny lagdelt emballage bestående af en kombination 
af aluminium og film i et forsøg på at nedbringe madspild i 
forbindelse med sektoren.

Emballagen er designet både til at øge convenience og 
også udvide holdbarheden, hvilket reducerer potentialet for 
madaffald.
Den nye emballage er blevet udviklet af den globale 
emballageleverandør Advanta, som sagde, at den nye 
lagdelte emballage var et glimrende alternativ til standar-
demballagen med modificeret atmosfære (MAP).
Talsmand Miguel Campos sagde: “Fjerkrækødet er 
vakuumpakket i foliebakken, hvilket eliminerer ilt og derfor 
øger holdbarheden af   kølet fjerkrækød - nogle gange op 
til 300 %. Supermarkedskæder og fødevareproducenter 
vælger i stigende grad denne type emballage, fordi pro-
dukter med længere holdbarhed givere reduceret affaldet i 
forsyningskæden.”
Advanta mener, at den øgede efterspørgsel efter convin-
ience fødevarer har efterladt et hul i markedet for denne 
type emballage. Den nye emballage gør det muligt for 
kunden at fjerne plastfilmen omkring fjerkræet så hele kyl-
lingen er i en foliebakke, der er klar til at blive tilberedt.
“Dagens forbrugere ønsker ikke at røre ved kyllingen, før 
den bliver tilberedt. Med Advanta’s nye emballage har 
de ikke dette problem. En bakke, der gør det muligt at 
tilberede fjerkrækød direkte i emballagen, det kommer ind 
på markedet og gør madlavning nemt og problemfrit - det 
handler om bekvemmelighed.”
Den nye lagdelte emballage med en aluminiumsbakke kan 
modstå temperaturer fra -40° C til 400° C, og den bliver 
ikke skør, når den er i fryseren, og ikke blød, når den er 
i ovnen. Bakken er også 100 % genanvendelig, hvilket 
giver en mere miljøvenlig mulighed i modsætning til alter-
nativer i plast.
Vægten af   fjerkræaffald i USA blev fremhævet af Pew 
Environment Group i deres rapport fra 2011, hvor der stod, 
at de 523 mio. kyllinger, som hvert år bliver produceret i 
Maryland og Delaware, genererede omkring 42 mio. ft3 
(ca. 1,2 mio. m3) kyllingeaffald.
Det tal er nok til at fylde kuplen i US Capitol omkring 50 
gange eller en gang om ugen.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Stressede fugle er mere tilbøjelige til at 
producere hønekyllinger
Stress og mangel på ressourcer kan udløse hormonelle 
skift, der gør det mere sandsynligt for en moder at produc-
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ere kvindeliget afkom.
Og forskning fra University of Georgia College of Agricul-
tural and Environmental Sciences tyder på, at det også 
gælder for fugle, selv om mekanismen er anderledes.
Professor Kristen Navara hævder, at kvinder, der tager 
mindre på i vægt under graviditeten, er mere tilbøjelige til 
at få pigebørn, og vilde fugle, der oplever mangel på føde 
eller andre miljøbelastninger, producerer mere afkom af 
hunkøn.
“Alle fugle og pattedyr producerer disse hormoner, og det 
er det, der fremkalder fysiologiske reaktioner, som hjælper 
dem med at overleve miljømæssige udfordringer.”
 “Da vi vidste, at vilde fugle var i stand til at justere deres 
afkoms køn, var vores første spørgsmål - hvad er ans-
varligt for at omdanne disse miljøforhold til fysiologiske 
signaler, der kan kontrollere afkommets køn? Svaret var 
stresshormoner. Vi troede, at stresshormoner kunne for-
midle denne effekt på afkommets køn, og vi har fundet ud 
af, at de i hvert fald delvis spiller en rolle i processen om 
afkommets køn.”
De fandt ud af, at behandling af æglæggende høner med 
kortikosteroid, stresshormonet, kan påvirke kønskromo-
somet, som kyllingerne arver.
Tidligere i år offentliggjorde Navara en bog, der udfor-
skede de faktorer, som havde indflydelse på afkommet 
køn hos dyr. Bogen, “Choosing Sexes: Mechanisms and 
Adaptive Patterns of Sex Allocation in Vertebrates” er et 
af de eneste værker, der tager en komparativ tilgang til 
at forklare, hvordan brugen af hormoner kan bruges til at 
manipulere forholdet mellem de to køn på tværs af arter.
Forståelsen af, hvordan stresshormoner påvirker 
kyllingernes køn, er uvurderlig information til fjer-
kræbranchen, som kræver hanekyllinger til slagtekyl-
lingestaldene og hønekyllinger til æglæggerstalde.
“Vi ved, at fugle i naturen har evnen til at ændre deres 
afkoms køn uden vores hjælp, og vi ønsker at udnytte 
denne evne i branchen” sagde Navara
“I fjerkræbranchen er kyllingernes køn særligt vigtigt. Så 
vi forsøger at finde en behandling, der ville programmere 
hønen til at producere mere af det ønskede køn.”
Navara’s team har i øjeblikket ved hjælp af Georgia 
Genomics and Bioinformatics Core identificeret en hånd-
fuld gener, der potentielt kunne være de links, hvormed 
stress og stresshormoner styrer afkommets køn. De er nu 

i færd med at verificere, om ekspression af disse gener 
faktisk ændrer sig, når stress udløser ændring i afkom-
mets køn.
Indtil dette punkt har forskerne kun kunnet påvirke 
kønsforholdet mellem hønens kyllinger ved at behandle 
moderen med hormoner, en praksis, der er forbudt i fjer-
kræbranchen.
Deres næste skridt er at finde en hormonfri behandling, 
som vil udløse genet, der er ansvarlig for at oversætte 
stress til hormoner for at rykke ved kønsforholdet mellem 
kyllingerne. Til sidst argumenterer Navara, at det kunne 
opnås gennem avl, men at det er langt ude i fremtiden.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Regulatorisk klarhed ønskes for celle-
baseret kød
Opfordringer til, at FDA bør have overblik over undersøgel-
ser af sikkerheden inden markedsføring af cellebasered 
kød- og fjerkræprodukter, er blevet fremsat i et brev til 
præsident Donald Trump.
I brevet, der kommer North American Meat Institute og 
Memphis Meats, hedder det, at når sikkerheden er sikret, 
bør USDAregulere cellebasered kød- og fjerkrækødpro-
dukter efter samme regler, som gælder for alle andre kød- 
og fjerkrækødprodukter.
Og i brevet tilføjer de, at man bør sikre, at lovgivningen 
beskytter forbrugerne samtidig med, at den fremme inno-
vation, og at det derfor er “absolut nødvendigt, at myn-
dighederne koordinerer og samarbejder om deres indsats-
er i overensstemmelse med den etablerede politik.”
I brevet, som er underskrevet af Uma Valeti, stifter og 
adm. direktør i Memphis Meats, og Barry Carpenter, 
præsident og adm. direktør North American Meat Insti-
tute, står, at de to organisationer støtter et retfærdigt 
og konkurrencedygtigt marked, der giver forbrugerne 
mulighed for at bestemme, hvilke fødevarer der giver 
mening for dem og deres familier, og at den eksisterende 
lovgivning har rammer for disse mål.
“USA er i øjeblikket verdens førende inden for proteinpro-
duktion, herunder cellebaseret kød. Men vi vil ikke bevare 
denne position uden en klar lovgivning” advarer de.
De to har opfordret til et samlet møde mellem Det Hvide 
Hus, USDA, FDA og både konventionelle og cellebasere-
de interessenter indenfor kød- og fjerkrækødbrancherne.
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Debatten om, hvem der skal regulere cellebaseret kød, 
har givet friktion i amerikanske landbrugskredse. 
National Cattlemen’s Beef Association har sagt, at hvis 
produktet hedder “kød”, bør det reguleres af USDA, men 
hvis det ikke er det, bør det flyttes til FDA.
Efter offentliggørelsen af   brevet sagde organisationens 
præsident Kenny Graner i en erklæring, at United States 
Cattlemen’s Association (USCA) var bekymret over bru-
gen af   udtrykket “kød”, men tilsagnet om at forhandle var 
den rigtige.
Møder har været afholdt af FDA vedrørende laborato-
rie-dyrket kød for at afsøge den offentlige mening. Men 
Trump administrationen har foreslået en omorganisering-
splan, der ville flytte føderale fødevaresikkerhedsfunk-
tioner til et enkelt agentur, der ligger inden for USDA, og 
dermed eliminere FDA fra processen.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Modstandsdygtige bakterier i 
mave-tarm-kanalen knyttet til brugen af 
antibiotika
Ifølge resultaterne af en paneuropæisk undersøgelse er 
niveauer af antibiotikaresistens i mave-tarm-kanalerne hos 
slagtekyllinger og svin knyttet til antibiotikabruget.
Det internationale hold, der omfattede forskere fra Utrecht 
Universitet og Wageningen Bioveterinary Research, fandt 
ud af, at mængden og typen af   resistensgener, der var til 
stede i mave-tarm-kanalerne, varierede alt efter dyreart 
og land.
Holdet besøgte 178 slagtekyllinge- og 181 grisefarme i 9 
EU-lande og indsamlede mere end 9.000 dyreprøver.
De valgte en ny tilgang til måling af resistens, nemlig 
indsamling af data via DNA’et i dyrets afføring. Denne 
information koder for antimikrobiel resistens i det samlede 
bakterielle samfund i mave-tarm-kanalen. Dette kaldes 
resistomet og omfatter alle resistensgener der er til stede i 
mave-tarm-kanalen.
Dyrearterne og de 9 lande varierede, hvad angår resistens 
over for antibiotika, hvilket afspejler forskellen og graden 
af   antibiotikaforbruget pr. dyreart og land. Mængden af 
resistensgener, som er fundet i svins mave-tarm-kanal, er 
større end hos slagtekyllinger, hvorimod en større varietet 
af resistensgener forekommer hos slagtekyllinger.
Flere nylig beskrevne kritiske AMR-gener, herunder mcr-1 

og optrA, blev detekteret – og antallet varierede både mel-
lem dyrearter og mellem lande.
Forskere siger, at resultaterne af undersøgelsen, der er 
offentliggjort i tidsskriftet Nature Microbiology, er rele-
vante for både dyr og mennesker, da mennesker udsættes 
for resistensgener gennem maden.
Publikationen er et af resultaterne af et internationalt 
samarbejde indenfor EU’s EFFORT-projekt: “ Ecology 
from Farm to Fork of microbial drug Resistance and Trans-
mission”. Dette projekt sigter mod at studere den kompl-
ekse epidemiologi og økologi af antimikrobielle resistens 
og interaktionerne mellem bakterier i dyr, fødekæden og 
miljøet.
Det femårige projekt, der løber indtil slutningen af   dette år, 
består af 19 partnere fra 10 europæiske lande - Holland, 
Belgien, Tyskland, Danmark, Polen, Bulgarien, Schweiz, 
Italien, Spanien og Frankrig.
De komplette resultater fra Europa-Kommissionen vil blive 
offentliggjort på en todages konference i Utrecht i slutnin-
gen af   november.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Årsager til køb af dyrevelfærdsvenlige æg 
er blevet undersøgt
Ifølge en undersøgelse om forbrugernes købsvaner i Tai-
wan har alder, indkomst, uddannelse, erhverv og religion 
alle en betydning på viljen til at betale for æg med højere 
dyrevelfærd.
Respondenter i forbindelse med traditionelle religioner som 
buddhisme og taoisme var villige til at betale mere end 
dem, der ikke var forbundet med disse trosretninger.
Resultaterne viste også, at respondenterne var villige til at 
betale for dyrevelfærdsprodukter på grund af fødevaresik-
kerhedshensyn. Forskningen, der er udført af professor 
Yu-Chen Yang, assisterende professor ved Institut for 
Anvendt Økonomi, National Chung-Hsing University, 
undersøgte forbrugernes præferencer blandt taiwanske 
beboere.
Taiwan får ifølge deres Council of Agriculture produceret 
95 % af deres æg i konventionelle bure, og det er almin-
deligt anerkendt, at landmændene tilsætter en række anti-
biotika til foderet for at forebygge sygdomme. Desuden er 
det almindelig praksis at fælde hønerne.
Som følge heraf har Council of Agriculture - for at fremme 
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bedre dyrevelfærd i produktionen - formuleret Ani-
mal-friendly Egg Production System Definition and Guide-
lines, der skal tjene som reference for ægbranchen.
Derudover er der udviklet to dyrevelfærdsmærker til sikring 
af markedssegmentering af æg med højere dyrevelfærd 
og traditionelle buræg. Da det i Taiwan er frivilligt og mere 
omkostningstung at producere æg med højere dyrev-
elfærd, mente forskerne, at det var vigtigt at undersøge, 
hvor meget forbrugeren vil betale for et produkt med 
højere dyrevelfærd for at afgøre, om produktionsmetoden 
var økonomisk rentabel.
Målet med forskningen var at undersøge forbrugernes vilje 
til at betale for de dyrevelfærdsvenlige æg og hvilke faktor-
er, der påvirker sådanne handlinger. Undersøgelsen omfat-
tede 322 udfyldte spørgeskemaer, der så på indkøbsvaner 
og kendskab til æg, bekymringer ved køb, kendskab til 
høners adfærd og det system, der var involveret i produk-
tionen.
•  Halvdelen var opmærksom på forskellige former for 

produktionsmetoder som traditionelle bure, skrab 
(gulvproduktion), frilands og økologisk

•  Mindre end en fjerdedel kunne identificere, hvilken 
produktionsmetode der var blevet anvendt ved de æg, 
de havde købt

•  Mere end ni ud af ti respondenter var enige om, at 
produktionsmetoden for ægprodukter skulle være 
tydeligt mærket.

•  Lige over 27 % var ikke bekendt med naturlig 
adfærd, som f.eks. reddebygning, fodersøgning, fjer-
pudsning og støvbadning

•  Halvdelen havde hørt om dyrevelfærdsspørgsmålet
Empiriske resultater viste, at respondenter, der var mellem 
25-34 år, var signifikant mindre villige til at betale end 
respondenter i en referencegruppe, fordi yngre mennesker 
i Taiwan tjener mindre end ældre arbejdstagere. Respon-
denterne i den næsthøjeste indkomstgruppe var imidlertid 
heller ikke villige til at betale betydeligt mere end refer-
encegruppen.
Respondenter med højere uddannelsesniveauer, som 
f.eks. en bachelorgrad eller en kandidatgrad, var mere 
villige til at betale ekstra end dem, der var mindre 
uddannede.
Med hensyn til politiske konsekvenser udtalte rapporten, at 
trods det offentlige udtrykte forbrugerønske om at betale 

mere for etisk producerede ægprodukter, var de i virke-
ligheden ikke villige til at betale mere.
Årsagen til dette er, at forbrugerne ikke føler, at dyrev-
elfærd vedkommer dem, og at det ikke er deres personlige 
ansvar. Dette indebærer også et muligt element af at 
køre på frihjul, da forbrugere mener, at egenskaberne ved 
dyrevelfærdsprodukter placerer dem på området for at 
være et offentligt gode.”
Nye veje til at få flere forbrugere til at købe dyrev-
elfærdsvenlige æg, kan omfatte at fremme konceptet for 
religiøse organisationer, hvilket også ville hjælpe folk til at 
føle sig mere knyttet til det. 

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

“Vi forurener miljøet med resistente gener”
Antimikrobiel resistens er ikke et nyt, men faktisk et meget 
gammelt fænomen. Men vi ser en stigende mængde af   
resistente bakteriegener i jorden, hvilket er mere bekym-
rende end brugen af antibiotika alene.
Dette er ifølge mikrobiolog Dr Margie Lee, professor og 
leder af Department of Biomedical Sciences and Pathobi-
ology på Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine 
ved Virginia Tech i USA. Dr. Lee præsenterede hendes 
indsigt i antimikrobiel resistens på det første årlige interna-
tionale fjerkræssymposium, organiseret af Amlan Interna-
tional (2.-3. august i Chicago, USA).
 “Vi har lært meget om bakterier i de sidste årtier, og det 
vi har lært er, at antimikrobielle resistens (AMR) ikke er 
noget nyt, men har forekommet i naturen i tusinder eller 
endda millioner af år”, forklarer Dr. Lee. Det skyldes, at 
antimikrobielle forbindelser er en del af naturen. Når svam-
pe f.eks. producerer mykotoksiner, har de frigivne melle-
mprodukter antimikrobielle aktivitet. Det er grunden til, at 
antik kinesiske medicin kunne rapportere om behandling af 
infektioner med en svamp dyrket på sojabønner. Hvor der 
er antimikrobielle stoffer, bliver bakterier resistente. “Det 
virkelige spørgsmål er imidlertid, om menneskeheden har 
gjort AMR værre ved at bruge terapeutiske og ikke-tera-
peutiske antibiotika til både mennesker og dyr, og om vi 
har reduceret AMR ved den globale indsats, der er gjort i 
de sidste år for at forbyde antibiotika i animalsk produktion. 
Helt ærligt, når vi ser på reduktionerne i antibiotikabrugen 
ved husdyr og alt det arbejde, vi har brugt på dette, ser vi 
det ikke direkte afspejlet i et fald i AMR. Den gode nyhed 
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er, at vi har fundet andre måder at bekæmpe bakterier på 
og for at forhindre infektioner uden, at der er brug for anti-
biotika overhovedet” siger Dr. Lee.
Dr. Lee fortsatte med at forklare, at jord og vand både pro-
ducerer og formidler resistente gener. “Vi gør dette værre 
ved at tilføje flere resistente genbelastninger til jorden 
gennem f.eks. brugt kyllingestrøelse og -gødning. Gødning 
og affald indeholder en høj belastning af resistente gener, 
ikke fordi vi bruger antibiotika, men det er simpelthen 
en naturlig ting, at mikrobiomet hos unge dyr indeholder 
resistente gener. Og alle dyr i slagtekyllingsproduktionen 
er unge dyr. Så det er ikke mærkeligt, at det er meget 
svært at bevare modtagelige organismer i fjerkræstalden” 
forklarede Dr. Lee. Hun talte om, at vi faktisk forurener 
miljøet på denne måde, og det kræver smarte metoder til 
håndteringen af de millioner tonsvis kompost, strøelse og 
gødning for på en bedre måde at reducere spredningen af   
AMR i jord og vand. “Dette er et meget større problem end 
teorien om, at AMR kan være et resultat af antibiotikabe-
handling hos dyr” siger Dr. Lee.
 “I vores laboratorium gjorde lavede vi den første videnska-
belige artikel om fjerkræmikrobiomet i 2003 samtidig med, 
at nogle andre laboratorier arbejdede på kyllingemikrobi-
omet. Siden da har vi brugt disse oplysninger på område 
til at fremme gode vækstrater og reducere sygdomme hos 
slagtekyllinger og kalkuner” forklarede Dr. Lee. 
Hvad, der er slående og overraskende for hende, er, at 
fjerkræbranchen ofte er for beskedne i forhold til de skridt, 
der er taget. 
“Den reducerede brug af antibiotika og de nye måder at 
holde fugle på, må være den største historie, der aldrig er 
fortalt. Utroligt store virksomheder som Tyson Foods pro-
ducerer alle deres fugle uden antibiotika. Og i betragtning 
af, at Tyson producerer 2 mia. fugle om året, er det helt 
fantastisk. Folk har brug for at vide det, at det kan gøres, 
selvom der altid er nogle udfordringer med at holde syg-
domme under kontrol.” 
Dr. Lee afsluttede sin tale på Amlan International med at 
sige, at selv om resistente gener har eksisteret for evigt, 
skal vi forholde os til sage, so godt, som vi kan. Bedre 
forståelse af kyllingemikrobiomet og udvikling af nye værk-
tøjer og måder at forebygge mave-tarm-infektioner hos 
fjerkræ er nøglen i dette. 

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Kyllingefjer - giver affald et nyt liv
Et spansk selskab forsøger at bruge kyllingefjer som en 
form for plast, for at give et traditionelt affaldsprodukt et 
nyt liv.
Det skønnes, at den europæiske fjerkræbranche gener-
erede omkring 3,1 mio. tons affaldsfjer i 2014. Men nu 
mener Sarah Montes, forsker ved det spanske firma Cide-
tec, at fjerene kan omdannes.
Kyllingefjeraffald, der over hele verden genereres i store 
mængder, bortskaffes pt ved forbrænding eller ender 
på losseplads eller som lavkvalitets dyrefoder. Men hun 
hævder, at det har potentialet til at være en værdifuld res-
source. Fjer består af 90 % keratin - det samme fibrøse 
protein, der giver hår, hove og horn deres styrke.
“Det meste af affaldet er et rentabelt materiale” sagde 
hun. På grund af dets høje keratinindhold vil fjer sandsyn-
ligvis kunne producere plastik, der er stærkere og mere 
slidstærkt i forhold til dem, der f.eks. bruger modificeret 
stivelse eller planteproteiner som råmateriale.
Montes, der koordinerer et projekt kaldet KARMA2020, 
som ser på, hvordan man omdanner uønskede fjer til 
biologisk nedbrydeligt plastik, sagde dog, at der var 
udfordringer i at bruge fjer som råmateriale.
For det første skal fjerene renses før behandling, for at 
fjerne eventuelle patogener. “Da fjerene også er meget 
lette, kan det være svært at få dem til at strømme gennem 
de forskellige maskiner” sagde projektingeniør Carsten 
Niermann fra det tyske plastfirma FKuR.
Halvvejs gennem det treårige EU-Horizon-projekt har 
teamet fundet ud af, hvordan man forbehandler fjerene, 
så de er rene og sikre at håndtere, og hvordan man kan 
omdanne dem til et råmateriale.
De har også lavet prøver af fjerbaserede materialer, der 
kunne bruges til emballering ved hjælp af en proces, 
hvor opvarmet råmateriale sprøjtes ind i en form med det 
ønskede facon. Deres næste udfordring er at skalere 
deres produktionsproces op til industriel fremstilling og 
teste, hvor godt fjerbaserede råvarer fungerer i bestemte 
slutprodukter. På nuværende tidspunkt ser forskerne på, 
hvordan man fremstiller fødevareemballage fra fjer, selv om 
de også udvikler produkter til andre anvendelser, såsom 
gødningsmidler med langsom frigivelse af næringsst-
offerne, kompositmaterialer og flammehæmmende 
belægninger afhængigt af økonomisk og teknisk gennem-
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førlighed.
Virksomheden mener, at efterspørgslen efter produkter fra 
den cirkulære økonomi - hvor biprodukter fra en industri 
bliver brugt som råmaterialer i en anden - kan drage fordel 
af et fænomen kendt som bevidst forbrugerisme.
En Unilever-rapport udgivet sidste år viste, at en tredjedel 
af forbrugerne foretrak bæredygtige mærker.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Et skridt tættere på en effektiv og billigere 
IBV-vaccine
Forskere hos et førende britisk forskningscenter har gjort 
reelle fremskridt med at fremstille en mere effektiv og 
billigere vaccine til bekæmpelse af infektiøs bronkitisvirus 
(IBV).
IBV er en meget udfordrende fjerkræsygdom over hele 
verden, og det er blevet vurderet, at en reduktion på 10 
% af IBV-forekomsten ville øge indtjeningen med ca. 654 
mio. £ (ca. 5,5 mia. kr.) i den globale fjerkræbranche.
IBV-vacciner produceres for tiden i hønseæg - en 
besværlig og dyr proces - fordi de fleste IBV-stammer ikke 
vokser i cellekulturer.
Forskerne ved Pirbright Institute, Surrey har identificeret 
den præcise genetiske kode, som gør det muligt, for en 
ikke-virulent laboratorie-stamme af IBV, at vokse i celle-
kulturer frem for æg. De overførte derefter denne kode 
til en vaccinestamme, der også fik den til at vokse i en 
cellekultur.
Dr. Erica Bickerton, leder af Coronavirus-gruppen ved Pir-
bright og teamleder, forklarede gennembruddet:
“For at finde den genetiske kode, der gjorde laboratori-
estammen i stand til at vokse i cellekulturer, scannede vi 
genet, der producerer spikeproteinet - proteinet, der gør 
det muligt for virusset at vedhæfte og komme ind i celler 
- og fandt den genetiske sekvens, som var unik for den 
virus-stamme.”
”Vi var i stand til at skære denne sekvens ud af labora-
torie-stammen og indsætte den i vaccine-stammen for 
at undersøge om dette tillod vaccinestammen at vokse i 
cellekulturer.”
“Den mest interessante del af undersøgelsen var opd-
agelsen af, at sekvensen, der tillader laboratorievækst af 
IBV-stammer, var en ændring af   kun 3 aminosyrer i spike-
proteinet.”

“Vi kan nu anvende denne ændring på andre IBV-vac-
cinestammer, hvilket vil bidrage til at forbedre IBV-eksper-
imenternes hastighed og effektivitet, og som til sidst kan 
anvendes til vaccineproduktion.”
Yderligere finansiering til denne forskning er for nylig 
blevet opnået fra Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council, så teamet kan give licens på metoden til 
en kommerciel partner.
Teknikken vil muliggøre hurtig produktion af mange 
IBV-vaccinevirusser i store mængder, hvorved produk-
tionsomkostningerne sænkes og giver større fleksibilitet i 
beskyttelsen mod IBV-stammer, der hele tiden ændrer sig.
Udover at forbedre fremstillingsprocessen vil forskningen 
også hjælpe holdet med at opfylde deres engagement i 
de 3 R’er - Reducing, Refining and Replacing - brugen af   
dyr i forskningen, hvilket alle Pirbright-forskere forsøger at 
opnå.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Tyske ægproducenter kræver højere priser 
på grund af tørke
Stigende foderomkostninger på grund af tørken, der ramte 
en stor del af Europa, har fået tyske ægproducenter til at 
opfordre supermarkederne til prisstigninger.
Tysklands udbytte fra hvedeafgrøder forventes at være 
25 % lavere end sidste år, hvilket vil sætte gang i prisstig-
ninger på foder.
Producentorganisation ZDG sagde: “Den betydelige 
stigning i foderpriserne i de seneste uger har bragt tyske 
fjerkræproducenter i store vanskeligheder.”
“Priserne på hvede, der er en central bestanddel af 
æglægger-, kyllinge- og kalkunfoder, er i øjeblikket steget 
med omkring 25 % i forhold til sidste års niveau med en 
stadig stigende tendens” tilføjede ZDG.
“Vi opfordrer supermarkedskæderne til at øge deres ind-
købspriser. Og forbrugerne bør være villige til at betale 
mere for fjerkrækød.”
Tyskland, med deres kæmpe discountsupermarkeder, 
tilbyder traditionelt meget lave priser på grund af deres 
stærke position på detailmarkedet.
Reuters rapporterede fredag, at kornanalytikere nu anslår, 
at høsten på tværs af Nordeuropa vil være dårlig på grund 
af vejret. Andree Defois, chefanalytiker i Strategic Grain, 
sagde til ZDG: “Situationen er katastrofal i Nordeuropa.” 
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Strategic Grain reducerer deres prognose for årets lave 
hvedehøst i EU til under 130 mio. tons - hvilket er det 
laveste i seks år.
Analytikere tilføjede, at Frankrig sandsynligvis vil have et 
fald på 2,6 mio. tons høstet hvede i forhold til sidste år, 
mens Sveriges hvedeafgrøde falder med 40 %. Høsten i 
Storbritannien forudsiges til at blive det laveste i de sidste 
fem år.

Poultry World / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Marokko er for første gang klar til at impor-
tere fjerkrækød fra USA 
Regeringen i Marokko har for første gang indvilliget i at 
åbne for kommerciel import af amerikansk fjerkrækød og 
-produkter. 
”Trump-regeringen fortsætter med at prioriterer åbningen 
af nye markeder for amerikanske landbrugsprodukter. 
Den nye adgang til det marokkanske marked er med til at 
sikre, at amerikanske farmere og ranchere kan fortsætte 
med at udvide deres eksport” siger U.S. Trade Represent-
ative Robert Lighthizer. “Jeg glæder mig over aftalen med 
Marokko om at tillade import af amerikansk fjerkrækød 
og -produkter, og de økonomiske muligheder det vil give 
amerikanske producenter”. 
“Åbning af nye markeder for amerikansk fjerkrækød og 
andre landbrugsprodukter er en topprioritet. Jeg er over-
bevist om, at når det marokkanske folk først får kendskab 
til amerikansk fjerkrækød, vil de gerne have mere af det” 
siger den amerikanske landbrugsminister Sonny Perdue. 
“De produkter, der eksporteres til Marokko, er sikre, sunde 
og meget velsmagende, og aftalen er en god forløber for 
den slags forhold, der kan udvikle sig. Vi håber, at der er 
andre ting, vi kan samarbejde om, og USDA arbejder for at 
udvide markeder over hele kloden”. 
USA er verdens næststørste eksportør af fjerkrækød, med 
et globalt salg af fjerkrækød og -produkter på 4,3 mia. 
$ (ca. 27,3 mia. kr.) sidste år. I maj 2018 oversteg den 
amerikanske eksport af landbrugsprodukter 12 mia. $ (ca. 
76,1 mia. kr.) (senest tilgængelige data). Indledende skøn 
estimerer, at Marokko vil være et marked på 10 mio. $ (ca. 
63,4 mio. kr.) med yderligere vækst over tid. 
Marokko havde forbudt import af amerikansk fjerkrækød, 
men embedsmænd fra The Office of US Trade Represent-
ative og USDA arbejdede sammen med den marokkanske 
regering om at garantere fødevaresikkerheden ved ameri-

kansk fjerkrækød.”
Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

Den amerikanske fjerkræbranche forbliver 
stærk i 2018-2019
Den seneste USDA-rapport giver en positiv fremtidsudsigt 
for sektoren takket være en stigning i slagtekyllingepro-
duktionen. 
De næste 12 måneder tegner lys for den amerikanske 
fjerkræbranche, hvilket kan opveje nedgangen i produk-
tionen af okse- og svinekød, siger USDA.
Produktionen af slagtekyllinger i andet kvartal er hentet fra 
junis produktions data, mens tredje kvartals produktion er 
baseret på udrugningsdata og den forventede udvikling af 
fuglenes vægt. Lave foderpriser kan øge produktionen i 
2019, viser rapporten. 
Ikke desto mindre vil kyllinge- og kalkuneksporten aftage, 
på grund af lav efterspørgsel på udenlandske markeder. 
På samme tid betyder en nedgang i kalkunproduktionen i 
juni, at prognosen for dette segment sænkes.
Ægproduktionen i USA er også steget på baggrund af 
produktionsdata fra andet kvartal. Ægpriserne vil stige i de 
kommende måneder, på grund af en øget efterspørgsel, 
men der er ingen ændringer i prognosen af ægpriserne i 
2019. 

Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

Tyson Foods køber Keystone Foods for 2,16 
mia. $
Tyson Foods overtager Keystone Foods fra Marfrig Global 
Foods for 2,16 mia. $ (ca. 13,7 mia. kr.). Investeringen i 
Keystone er en del af Tyson Foods’ vækststrategi og en 
udvidelse af deres forarbejdningskapacitet.
Overtagelsen omfatter seks forarbejdningsanlæg og et 
innovationscenter i USA med placeringer i Alabama, Geor-
gia, Kentucky, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin. 
Derudover vil Tyson Foods også overtage otte fabrikker og 
tre innovationscentre i Kina, Sydkorea, Malaysia, Thailand 
og Australien.
Virksomheden forventer at generere årlige synergier på ca. 
50 mio. $ (ca. 317 mio. kr.) fra tredje efter fra overtagels-
en, drevet af driftsmæssige effektiviseringer, besparelser 
på indkøb, distribution- og netværksoptimeringer mm.
“Keystone er en førende globalt proteinvirksomhed og vil 
være en god tilføjelse til Tyson Foods” sagde Tom Hayes, 
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adm. direktør i Tyson Foods. “Denne overtagelse vil udvide 
vores internationale tilstedeværelse, øge vores forarbejd-
ningskapacitet og hjælpe os med at skabe mere værdi til 
vores foodservice-kunder. Keystone giver et væsentligt 
grundlag for international vækst med deres landespeci-
fikke operationer, salgs- og distributionsnet på højvæk-
stmarkeder i Asien og Stillehavsområdet, samt eksport 
til centrale markeder i Europa, Mellemøsten og Afrika. Vi 
glæder os til at vise kunderne disse ekstra muligheder og 
hilse Keystones dedikerede medarbejdere velkommen til 
Tyson Foods familien.”
Keystone Foods har hovedsæde i West Chester. Virksom-
heden leverer kyllinge-, okse- og svinekød samt fisk til 
nogle af verdens førende quick-service restaurantkæder, 
samt til supermarkeder og convenience butikker. Porteføl-
jen omfatter kyllingenuggets, vinger og panerede inderfi-
leter, oksekødsburgere, og panerede fiskefileter.
Keystone beskæftiger ca. 11.000 mennesker og gener-
erer en årlig omsætning på 2,5 mia. $ (ca. 15,9 mia. kr.), 
og selskabet havde en justeret EBITDA på 211 mio. $ 
(ca. 1,3 mia. kr.) i de sidste 12 måneder op til den 30. juni 
2018.
I samme periode genererede virksomheden ca. 65 % 
af sine indtægter fra amerikanskbaseret produktion og 
de resterende 35 % fra deres fabrikker i Asien og Stille-
havsområder. 
Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Japan ophæver forbuddet mod import af 
fjerkrækød fra Missouri, USA
Det japanske ministerium for landbrug, skovbrug og fiskeri 
har for nylig meddelt, at de har annulleret den midlertidige 
forbud mod import af fjerkræ og fjerkrækød fra staten 
Missouri i USA.
De japanske myndigheder har besluttet at ophæve forbud-
det efter at have fået bekræftelse på, at staten Missouri er 
fri for fugleinfluenza.
“Vi har fået bekræftet, at Missouri er fri for fugleinfluenza 
ved hjælp af oplysninger om epidemiske foranstaltninger 
mv. fra den amerikanske regering. Af denne grund har vi 
ophævet det midlertidige importforbud fra i dag den 20. 
august” meddelte ministeriet. 
Japan indførte midlertidige restriktioner for import af fjer-
kræ og fjerkrækød fra Missouri i 1990, da staten blev ramt 

af et udbrud med lavpatogen fugleinfluenza (H7 subtype).
Ifølge statistikkerne fra USDA (2017) udgør produktionen 
fra Missouri ca. 3,3 % og 2,9 % af USA’s totale produk-
tion af henholdsvis slagtekyllinger og æg.

Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

Ukraines eksport af fjerkrækød til EU er 
steget med 80 %
Det østeuropæiske land er nu den tredjestørste leverandør 
til markedet i EU.
I løbet af det første halve år af 2018 er Ukraines eksport 
af fjerkrækød til EU steget betydeligt, ifølge en statistisk 
rapport fra EU-Kommissionen.
Mængden af fjerkrækød, der eksporteres til EU, er steget 
med 80 % i forhold til de første seks måneder af 2017, 
rapporterer Ukrinform.net.
Ukrainske virksomheder eksporterede 62.285 tons fjer-
krækød til EU, og er dermed blevet den tredjestørste lever-
andør til markedet i EU.
Samtidig importerer Ukraine dog 83.370 tons fjerkrækød 
fra EU og er dermed det land, som importerer næst mest. 
Ukraine og Thailand er de to producenter, der drager størst 
fordel af EU’s forbud mod brasiliansk fjerkrækød. Chile, 
Kina, Argentina og Tyrkiet har også rapporteret en vækst 
i salget til det europæiske marked, mens Brasilien, ifølge 
Eurostat-data, har mistet næsten 42 % af sin markedsan-
del.

Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

PHW Group er klar til at erstatte fjerkræ-
foder
Virksomheden vil udnytte sin deltagelse ved Enterra Feed 
Corporation til at ændre dyrefoder fra soja- til insekt-
protein.
Tyske PHW Group har til hensigt at ændre dyrefoderet 
på deres fjerkræfarme fra soja og sojabønnemel til inse-
ktprotein, som er udviklet af det canadiske Enterra Feed 
Corporation, som PHW ejer en del af.
“Vi er involveret i mange videnskabelige projekter, der 
undersøger mulighederne for at udskifte sojabønnebaseret 
foder med andre proteinholdige alternativer. Dette gør mig 
endnu mere tilfreds med, at vi med Enterra nu har fundet 
den rigtige strategiske partner for os. I fremtiden satser vi 
på så vidt muligt at droppe tilsætning af soja i vores fjer-
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kræfoder og betragter det insektprotein, der udvikles af 
Enterra, som en god alternativ proteinkilde” forklarer Peter 
Wesjohann, adm. direktør for PHW Group. 
En række komplekse og dyre studier af foder vil være nød-
vendige, inden soja som foderkomponenten kan erstattes 
med insektprotein, for den ændrede sammensætning 
af foderet skal passe til dyrenes behov og dermed også 
dyrevelfærden: “Vi er i øjeblikket ikke i stand til at sige, 
hvornår vi præcist kan erstatte soja i fjerkræfoder med 
insektproteiner. For os er det, der betyder noget, at vi nu 
får sat gang i denne udvikling” forklarer Peter Wesjohann.
Geoff Gyles, adm. direktør hos Enterra Feed Corporation, 
fortsætter: “For os går PHW-koncernens engagement i 
Enterra langt ud over en simpel finansiel investering: På 
den ene side bidrager PHW-koncernen med al sin kno-
whow om fjerkræfoder, og på den anden side vil vi, så 
snart godkendelserne foreligger i Europa, arbejde praktisk 
og med foderforsøg med fjerkræfarmene i PHW-gruppen.
Black soldier fly (sort soldaterflue - Hermetia illucens) er 
det insekt, Enterra bruger til at skabe deres erstatning 
til klassisk dyrefoder. Enterra er registreret i EU’s Trade 
Control and Expert System (TRACES), hvilket betyder, at 
virksomheden kan eksportere deres insektingredienser til 
foder til alle EU’s medlemslande. Den 1. juli 2017 trådte en 
ny EU-forordning i kraft, som tillader anvendelse af inse-
kter som ingrediens i foder til akvakultur. Godkendelse til 
fjerkræ- og svinefoder forventes også at komme.

Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

Den brasilianske kødindustri lider under 
handelsrestriktioner 
Fjerkræ- og svinekød er de to sektorer, der forventes at 
blive ramt den fulde virkning af handelsrestriktionerne fra 
EU, men også strengere regler i Kina og de arabiske lande 
gør ondt.
Ifølge den seneste prognose, som Associação Brasilei-
ra de Proteína Animal (ABPA) fremlagde, vil Brasiliens 
kødeksportindustri blive ramt hårdt af forstyrrelserne i 
samhandelen med Kina, EU og de arabiske lande.
Brasiliens kyllingeeksport kan falde til omkring 4,20 mio. 
tons i 2018, fra 4,32 mio. tons sidste år, som følge af EU’s 
importforbud i april, skriver Reuters.
Anti-dumping foranstaltninger fra Kina og strengere krav 
til halal fra arabiske lande er andre forhindringer, der kan 

medvirke til faldet i disse sektorer. “Det er beklageligt. 
Sektoren har klaret sig godt” sagde Franciso Turra, 
chef for ABPA, og henviste til fjerkræbranchen. 12 af 
BRF’s fabrikker blev udelukket fra at eksportere til det 
europæiske marked, på grund af mangler konstateret i det 
officielle brasilianske kontrolsystem.
Eksporten af svinekød vil sandsynligvis falde med op 
til 12 % fra 697.000 tons i 2017 sammenlignet med 
ABPA-forventningerne til eksporten i december, hvor man 
forventede, at eksporten i 2018 ville vokse med op til 5 
% i volumen, især hvis Rusland genåbnede sit marked for 
brasiliansk svinekødseksport.
ABPA forudsagde også i midten af august, at kyllingepro-
duktionen ville falde med 1 til 2 % i år til ca. 13 mio. tons 
som følge af et fald i antallet af fugle til slagtning. Det skal 
sammenlignes med en forventet stigning i produktionen i 
2018 på op til 4 % i begyndelsen af året.
Slagterierne vil også blive påvirket af den nye fragtpolitik, 
som forventes at øge logistikomkostningerne for slagter-
ierne med gennemsnitligt 35 %, samtidig med, at prisen 
på kød til forbrugere øges med 15 %.

Euromeatnews.com / Camilla G. Thomassen / jnl

British Poultry Council anmoder om en 
post-Brexit Food Strategy
Brancheorganisationen advarer om den ødelæggen-
de virkning ved at forlade EU uden en aftale om britisk 
fødevareproduktion og -forsyning.
Nogle tekniske noter offentliggjort af den britiske regering, 
der henviser til en “No-deal” Brexit, har tiltrukket en hurtig 
reaktion fra British Poultry Council (BPC).
“Vi har brug for, at regeringen udarbejder en fødevare-
strategi, der gør det muligt for EU-borgere at arbejde i 
vores sektor, når det er nødvendigt, og som erkender 
vigtigheden af   fødevarer og de udfordringer, som vi står 
over for ved at have et vigtigt, men letfordærveligt produkt” 
udtalte Richard Griffiths, adm. direktør i BPC.
Med manglen på teknologi og et besværligt handelsforhold 
med EU vil branchen gå hårde tider i møde i de kommende 
år, advarer Griffiths. “Som Storbritanniens største hus-
dyrsektor er vi ivrige efter at arbejde sammen med regerin-
gen for at hjælpe med at løse hårdknuden med fri handel 
med Europa, det være sig en regulering af lovgivningen, 
brugen af   teknologi til at lette samhandelen med nab-
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olandene eller spørgsmålet om, hvor arbejdskraften skal at 
komme fra i fremtiden.”
”Fødevarer er et specielt tilfælde, det bør behandles som 
et nationalt sikkerhedsproblem og beskyttes som sådan. 
Hvis vi ikke kan støtte vores egen produktion, vil der opstå 
et tostrenget fødevaresystem for den gennemsnitlige borg-
er, der er tvunget til at være afhængig af importvarer med 
lavere standarder.”
”Vi opfordrer regeringen til at udvikle en robust overgang-
splan for at sikre, at vi har adgang til de medarbejdere, 
som vi har brug for, og for at undgå enhver forstyrrelse 
af den nemme transport af letfordærvelige produkter på 
tværsi hele EU” tilføjede Richard Griffiths.

Euromeatnews.com / jnl

Argentina rapporter fald i forbruget  
af fjerkrækød
Eksporten og antallet af slagtninger er også faldet, og 
nogle investorer er parat til at sælge deres faciliteter.
2018 har ingen gode nyheder til den argentinske fjer-
kræbranche. Forbruget pr. indbygger er på 42,2 kg, 
eksporten er faldet med 16,5 %, og et fald i antallet af 
slagtninger har allerede skabt store problemer for nogle 
virksomheder, ifølge en rapport fra eFarm News.
Stigninger i foderpriserne, energiomkostningerne, løn-
ninger og andre input samt en svag efterspørgsel er ved 
at få branchen til at falde sammen. Nogle virksomheder 
er i en dyb krise, som Rasic, tidligere den næststørste 
fjerkrævirksomhed i landet, BRF, som har overtaget Avex 
i Cordoba-provinsen og EcoAve, et mellemstort selskab i 
Buenos-provinsen.
Antallet ad slagtninger er faldet med 4,7 %, men i nogle 
provinser, som Buenos Aires eller Cordoba, nåede faldet 
op på henholdsvis 12 % og 20 %. I første halvdel af 2018 
blev der slagtet 345 mio. slagtekyllinger mod 364 mio. i 
samme periode i 2017.
Eksporten faldt også i den seneste måned. I begyndelsen 
af   året eksporterede branchen 20.650 tons om måned-
en mod 21.356 i 2017, et fald på 3,3 %. Men i maj var 
eksporten faldet til 12.099 tons mod 22.180 i 2017, et fald 
på 46 %. Nedgangen i sektoren har overbevist brasilian-
ske BRF om at sælge deres Rio Cuarto-anlæg, sandsyn-
ligvis til Granja Tres Arroyos, der er den største fjerkrævirk-
somhed i Argentina.

Euromeatnews.com / jnl

Ungarsk fjerkræproducent vil udvide 
kapaciteten
Master Good Kft planlægger en investering på 46,3 
mio. € (ca. 345 mio. kr.) i modernisering og udvidelse af 
anlægget i Kisvarda.Investeringen vil blive delvist støttet 
af regeringen med næsten 10,5 mio. € (ca. 78,3 mio. kr.), 
meddelte udenrigs- og handelsminister Péter Szijjártó. 
Statsbidraget vil blive den første, som tildeles under Hun-
garian Investment Promotion Agency´s nye program for 
teknologisk intensive projekter, forklarede ministeren.
Efter hans mening er fødevareindustrien blandt de mest 
innovative grene af den ungarske økonomi. Officielle data 
viser, at den ungarske fødevareindustri genererede en 
vækst på 8 % i produktionen i første halvår.
Master Good har til hensigt at udvikle anlægget i Kisvarda 
til at blive det sjette største fjerkræforarbejdningsanlæg i 
Europa, ifølge adm. direktør László Bárány. Selskabet for-
venter, at omsætningen vil stige med 50 % i de første to år 
efter færdiggørelsen.
Sidste år havde selskabet en omsætning på 213 mio. € 
(ca. 1,6 mia. kr.), og næsten 75 % af produkterne blev 
eksporteret til 40 lande.
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85 % af kyllingerne, der produceres i 
Spanien, opdrættes efter et reduceret anti-
biotikaprogram
Programmet blev startet i 2015, og producenterne har 
måttet foretage investeringer for at forbedre biosikker-
heden.
85 % af de kyllinger, der produceres i Spanien, følger et 
program for at reducere brugen af   antibiotika, meddelte 
Angel Martin, generalsekretæren for Spaniens Interpro-
fessional Organization of the Poultry Industry of Chicken 
Meat, Propollo.
Programmet blev startet for tre år siden, efter at 
repræsentanter for branchen havde bedt den spanske 
Lægemiddelstyrelse om at føre tilsyn med biosikkerheden, 
som f.eks. kravet om at farme har hegn, fuglenet eller 
streng anvendelse af desinfektionsvæsker ved indgangen, 
skriver Propollo i en artikel udgivet på deres hjemmeside.
“Hvis farmene ikke har en høj grad af biosikkerhed, kan 
det aldrig reducere brugen af   antibiotika” hævder Martin. 
Nogle af producenterne er nødt til at foretage invest-
eringer for at tilpasse sig disse foranstaltninger, som efter 
Lægemiddelstyrelsens opfattelse er afgørende for at min-
imere mulighederne for sygdomme på farmene og reduc-
ere brugen af   antibiotika.
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Spanien er den fjerdestørste europæiske producent af 
kyllingekød efter Polen, Storbritannien og Tyskland, og 
branchen genererer omkring 60.000 arbejdspladser og 
producerer mere end 11 mio. dyr om ugen. 
I Storbritannien har man reduceret brugen af antibiotika i 
fjerkrækødbranchen med 82 % i løbet af de sidste seks år.
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Kinas vækst i forbruget af kød skal  
baseres på forædlede produkter 
Det kinesiske animalske proteinmarked vil fortsat være en 
væksthistorie, men væksten vil blive drevet af værdi frem 
for volumen.
En ny analyse fra Rabobank viser, at Kinas forbrug af kød 
vil falde i mængder i de kommende år. Ikke desto mindre 
mener Chenjun Pan, Senioranalytiker - Animal Protein, at 
værdien af   markedet vil stige takket være merværdi i pro-
dukter og service.
“Det kinesiske animalske proteinmarked vil fortsat være 
en væksthistorie, men væksten vil blive drevet af værdi i 
stedet for volumen. Kødforbruget vil ændre sig i tre dimen-
sioner, relateret til hvor, hvad og hvordan kødet forbruges. 
Kødfirmaer har tre veje til succes - regionalisering, at finde 
nye markeder, og tilføje værdi / levere en service” forklare-
de analytikeren.
Ændringer i det kinesiske samfund har stor indflydelse 
på den kinesiske forbrugeradfærd, og sandheden er, at 
landets animalske proteinforbrug har været svingende i 
løbet af de sidste to årtier med små tegn på en konsekvent 
væksttendens.
En bedre forståelse af de nuværende tendenser hjælper 
med at forudsige, hvad der vil ske i de kommende år. Tre 
ændringer er mest relevante: demografi, handel op eller 
ned, og nye detail- og foodservicekanaler.
Mens Kinas befolkning forventes at toppe inden for få år, 
vil den demografiske udvikling fortsætte med at drive vær-
divæksten på kødmarkedet. 
Ændringerne i Kinas forbrugermarked giver gode 
muligheder for at udvikle en værdidrevet strategi. Virk-
somheder, der leverer animalsk protein, skal identificere, 
hvilke nye egenskaber forbrugere søger. Traditionelle 
produkter - frosset kød, varmt (lige slagtet) fersk kød og 
kogte kødprodukter, der sælges på traditionelle landbrug-
smarkeder - vil sandsynligvis opleve et fald, mens branded 
kølet kød i små pakker, kødbaseret snackfødevarer, frisk 
tillavet convenience fødevarer, og måltidssæt vil se stærk 
vækst. Disse produkter afspejler de nye forbrugerværdier 
af convenience, fødevaresikkerhed, friskhed, udvalg og 

service. Frosne convenience fødevarer og kødprodukter 
fra kinesisk eller vestlig stil må muligvis udvide deres 
markedsføringsfokus væk fra de største byer til mindre 
byer og landdistrikter.
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Provacuno bruger antropologi t 
il at forsvare kødforbruget
Kød har gjort os, hvad vi er i dag, siger den spanske 
faglige organisation, Provacuno, ved hjælp af eksempler 
fra antropologien.
“Det var Homo erectus, den første hominide, der begyndte 
at spise kød for 2,6 mio. år siden. De tilbagevendende 
tørkeperioder og den deraf følgende mangel på plante-
baserede fødevarer tvang vores forfædre til at søge alter-
nativer af animalsk oprindelse for at kompensere deres 
kost, og de drog også fordel af bedre jagtvåben og deres 
ekspertise på dette område.”
Det er sådan, at kød blev en grundlæggende del af den 
menneskelige kost. Der var også en sammenhæng mellem 
kød og sundhed for 10.000 år siden, for da udgjorde kød 
næsten hundrede procent af det daglige indtag af kalorier 
på grund af faldet i forbruget af vegetabilske fødevarer.
Kalorierne fra kødet gav mere kraft og kapacitet til men-
neskets hjerne, hvilket favoriserede hans intellektuelle 
udvikling” hedder det i” en pressemeddelelse fra Provacu-
no.
Det globale kødmarked er nu underlagt flere ændringer 
med nye tendenser i forbruget, hvor fødevaresektoren 
forsøger at erstatte kød fra forbrugernes menu med lab-
oratorie-dyrket alternativer (rent kød) eller plantebaseret 
protein som et alternativ til klassiske kødprodukter. Ikke 
desto mindre er en kost baseret på 100 % på kødsub-
stitutter ikke mulig i betragtning af vores egen historie. 
“Hverken grøntsager, på trods af deres højere proteinind-
hold end korn, opfyldte fuldt ud vores forfædres behov, da 
de manglede essentielle aminosyrer, vitaminer som B12 
og jern, næringsstoffer, der findes i produkter af animalsk 
oprindelse.”
”Før opdagelsen af   ild blev kødet spist rå og hakket med 
rudimentære værktøjer. Med opdagelsen af ild blev mad-
lavning en mulighed, og hominiderne oplevede ændringer 
i deres kroppe, som blev større og mere markerede, og i 
deres hjerne, som blev større. Derefter ændrede kæben 
og tænderne sig. Kort sagt, hvad vi er i dag skyldes stort 
set kødet” skriver Provacuno.
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