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Firma fra Singapore vil overtage et fjer-
kræslagteri i South Australia 
Det Singapore-baserede ejendomsinvesteringsfirma 
Trust Soilbuild Business Space REIT har foreslået et køb 
af et fjerkræslagteri i Burton i South Australia.
Slagteriet lejes for tiden af   Inghams, som ifølge WATT-
AgNet Top Poultry Company Database er Australiens 
største producent af fjerkrækød, der leverer til omkring 
40 % af det indenlandske fjerkræmarked.
Selskabet har til hensigt at købe slagteriet for 61.25 mio. 
AU $ (ca. 280 mio. kr.).
Virksomheden beskrev anlægget som et “betydeligt 
produktions- og forarbejdningsanlæg, der omfatter gode 
lager- og kølerum, moderne kontorer og værksteder og 
muligheder for udvidelser.”
“Vi er begejstrede for denne mulighed for at komme ind 
på markedet i Australien med en erhvervelse af en porte-
følje af langtidsholdbare ejendomme med leasing aftaler 
med økonomisk stærke lejere” udtaler Roy Teo, adm. 
direktør for Soilbuild, i en pressemeddelelse.
Soilbuild udtalte i deres pressemeddelelse, at Inghams 
har opnået “stabil økonomisk udvikling siden børsnoterin-
gen i november 2016 på Australian Securities Exchange.
Inghams leje af bygningen sat til at udløbe i oktober 
2034.
Udover at have en brancheledende tilstedeværelse i Aus-
tralien har Ingham også operationer i New Zealand. Sel-
skabet er i øjeblikket på udkig efter en ny adm. direktør 
siden deres sidste adm. direktør, Mick McMahon, trådte 
tilbage i august. McMahon meddelte tidligere, at han ville 
gå efter offentliggørelsen af de   økonomiske resultater for 
selskabets regnskabsår 2018. Quinton Hildebrand, der i 
øjeblikket er Inghams CCO, fungerer pt også som adm. 
direktør.
Soildbuild Business Space REIT har også foreslået at 
erhverve en kontorbygning i Canberra City til en pris 
på 55 mio. AU $ (ca. 252 mio. kr.). Ved afslutningen af   
erhvervelsen af   de to ejendomme vil selskabet have 11 
ejendomme i Singapore og to i Australien.
Begge opkøb forventes lukket i 3. kvartal 2018.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

AEB ønsker at øge ægeksporten til de caribiske 
og mexicanske markeder
20 nøgle-indkøbere af æg fra Caribien og Mexico skal 

mødes en-til-en med amerikanske ægleverandører og 
producenter, mens de er til Americas Food and Beverage 
Show i Miami.
American Egg Board (AEB) og USA Poultry and Egg 
Export Council (USAPEEC) forsøgte at styrke deres 
globale forbindelser og prøve nye markeder ved til Amer-
icas Food and Beverage Show i Miami i slutningen af 
september.
De 20 vigtigste indkøbere fra Caribien og Mexico for-
ventes at mødes en-til-en med amerikanske æglever-
andører og producenter under arrangementet. De to 
markeder er målrettet af AEB og USAPEEC for deres 
potentiale, og disse sessioner vil give de caribiske og 
mexicanske indkøbere førstehåndsindsigt i, hvordan 
amerikanske æg og ægprodukter kan afhjælpe den 
stigende efterspørgsel på markedet og gavne deres virk-
somheders bundlinje.
De caribiske og mexicanske markeder repræsenterer 
en stærk vækstmulighed for amerikansk ægeksport. I 
2017 rangerede Caribien på en tredjeplads, og Mexico 
rangerede på en fjerdeplads i værdi blandt amerikanske 
eksportdestinationer for skalæg og ægprodukter. Disse 
markeder rangerer bag henholdsvis Hong Kong og Can-
ada.
“American Egg Board er spændt på at forfølge vækst-
muligheder på vigtige internationale markeder. Vi glæder 
os over muligheden for at skabe ideudveksling øjeblikke 
og meningsfulde forbindelser med indkøbere fra Caribien 
og Mexico og - med støtte fra partnere som USAPEEC 
- at bringe ny æginspiration til Americas Food and Bev-
erage Show” sagde Anne L. Alonzo, præsident og adm. 
direktør for AEB.
Eksporten til Caribien tegnede sig for 13,2 % af eksport-
volumenet for amerikanske skalæg i 2017. Den ameri-
kanske ægeksport til Caribien er mere end firdoblet fra 
2010 til 2017 og nåede op på 26,9 mio. $ (ca. 173,5 
mio. kr.) i 2017, hvilket tegner sig for 10,8 % af den 
samlede værdi af eksporten som var på 249 mio. $ (ca. 
1,6 mia. kr.). De største markeder i Caribien omfatter 
Bahamas, Trinidad og Tobago, Caymanøerne og Den 
Dominikanske Republik. Eksporten til Mexico tegnede sig 
for 12,1 % af eksporten af   æg fra USA i 2017 og nåede 
op på 27 mio. $ (ca. 174,2 mio. kr.) og tegnede sig for 
10,9 % af den samlede værdi af den samlede amerikan-
ske ægeksport i 2017.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Polen bliver det eneste europæiske land, der 
kan at eksportere fjerkrækød til Kina
Fem polske fjerkræslagterier og et kølehus har fået adgang til 
det kinesiske marked og starter straks med at eksportere.
De polske myndigheder har fået genåbnet det kinesiske marked 
for fjerkrækød efter et toårigt forbud grundet et udbrud af 
højpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ i december 2016.
Det tog 11 måneder for Polen at blive anerkendt af de kinesiske 
myndigheder som et land uden fugleinfluenza og at indlede 
forhandlinger om genoptagelse af fjerkræeksporten. Den 3. 
juli 2018 blev der undertegnet en ny protokol om eksport af 
fjerkrækød mellem de polske og kinesiske myndigheder. Siden 
dengang er der truffet foranstaltninger mellem de polske vet-
erinærmyndigheder og den kinesiske toldmyndighed (GACC) 
vedrørende tekniske aspekter ved genoptagelse af fjerkræek-
sporten, skriver Agropolska magasinet.
“Genåbningen af   det kinesiske marked for polsk fjerkrækød 
var resultatet af lange bestræbelser foretaget af repræsent-
anter for den polske regering og de polske myndigheder samt 
fjerbranchen repræsenteret af Polish National Poultry Council - 
Chamber of Commerce (KRD-IG)” hedder det i en erklæring.
Pt er Polen det første europæiske land til at eksportere fjer-
krækød til Kina. Derudover har kun fem andre lande i verden 
adgang til dette marked.

Euromeatnews.com / jnl

MHP ønsker at erhverve Perutnina Ptuj
Den førende ukrainske agroindustrielle gruppe MHP ønsker at 
overtage Perutnina Ptuj, et veletableret og vertikalt integreret 
selskab i Sydøsteuropa med hovedkontor i Slovenien.
MHP har meddelt, at det er et strategisk skridt med denne 
udvidelse, som vil øge værdien for virksomheden og styrke sel-
skabets position som global aktør, mens Perutnina Ptuj opnår 
en strategisk langsigtet investor.
MHP ønsker at støtte Perutnina Ptujs stærke brand og foræ-
dlede fjerkræprodukter gennem investeringer og videreudvikling 
i de kommende år.
MHP tilføjede, at selskabet forpligter sig til at forbedre kval-
iteten af   Perutnina Ptujs produktionssystem for at opfylde de 
højeste EU-standarder. Desuden mener virksomheden, at dette 
samarbejde vil medføre direkte fordele for lokale landmænd og 
ansatte samt have en positiv indvirkning på fjerkræbranchen i 
Balkanregionen generelt.
MHP er en vertikalt integreret virksomhed og en førende fjer-
kræproducent i Ukraine med opskæringsanlæg i EU (Holland og 
Slovakiet) og et salgs- og distributionssted i MENA (UAE). MHP 
sælger omkring 60 % af sine fjerkræprodukter indenlandsk og 
omkring 40 % til over 60 lande over hele verden.

Euromeatnews.com / jnl

E-coli infektion hos mennesker forbundet 
med fjerkræ
Forskning offentliggjort i slutningen af august har vist, at en 
stamme af Escherichia coli (E.Coli), der er fundet i kyllinge- og 
kalkunprodukter detail kan forårsage en bred vifte af infektioner 
hos mennesker.
Undersøgelsen, der er offentliggjort i American Society for 
Microbiology’s open access journal mBio, viser, at E.coli fundet i 
friske fjerkræprodukter kan overføres til mennesker, hvilket fører 
til blærebetændelse og andre alvorlige tilstande.
Forskningen “Escherichia coli ST131-H22 som Foodborne Uro-
pathogen” blev ledet af et multi-center forskningsteam ledet af 
Lance B. Price, direktør for Antibiotic Resistance Action Centre 
(ARAC) ved George Washington University. Det har vist, at der 
er flere stammer af E.coli. ST131, og at det ene patogen i sær-
deleshed kan overføres til mennesker via forurenet fjerkrækød.
Professor Price og hans kollegaer gennemførte et 1 års 
langsgående studie, hvor de analyserede kyllinge-, kalkun- og 
svinekød købt fra alle større dagligvarekæder i Flagstaff, Ari-
zona. I samme år indsamlede og analyserede de også urin og 
blodisolater taget fra patienter på Flagstaff Medical Center, det 
eneste større hospital i byen.
Holdet fandt E.coli i næsten 79,8 % af de 2.452 kødprøver 
og i 72,4 % af de 1.735 urin- og blodkulturer fra patienter, der 
kunne isoleres bakterier fra. E.coli ST131 var den mest alminde-
lige type, der inficerende mennesker, og den var også til stede i 
kødprøverne.
Derefter undersøgte de, hvor nært beslægtede disse bakterier 
var med hinanden, eller vigtigst, om folk havde erhvervet dem 
fra fjerkræ.
Så studerede de genomerne hos E.coli bakterierne og opd-
agede, at næsten alle E.coli ST131 på fjerkræprodukterne 
tilhørte en bestemt stamme kaldet ST131-H22, der har gener, 
som hjælper E.coli til at trives i fugle. Den samme fjerkrætilpas-
sede stamme viste sig også at forårsage blærebetændelse hos 
mennesker.
Professor Price, som også er professor i Environmental and 
Occupational Health ved Milken Institute SPH, sagde: “Tidligere 
kunne vi sige, at E.coli fra mennesker og fjerkræ var relateret til 
hinanden, men med denne undersøgelse kan vi mere præcist 
sige, at E.coli gik fra fjerkræ til mennesker og ikke omvendt.”
Fjerkræprodukter bliver i øjeblikket ikke rutinemæssigt testet 
for den slags E.coli stammer, der forårsager blærebetændelse, 
men resultaterne understreger betydningen af   at gennemstege 
kylling grundigt og håndterer det omhyggeligt i køkkenet.
Cindy Liu, cheflæge ved ARAC, tilføjede: “Denne særlige E.coli 
stamme virker i stand til at trives i fjerkræ og forårsager sygdom 
hos mennesker. Fjerkræprodukter kan være et vigtigt medie for 
bakterier, der kan forårsage andre sygdomme end diarré.”
“Vi arbejder nu på at måle, hvilken andel af blærebetændelser 
der kan være forårsaget af fødevarebårne E.coli ved at se på 
alle E.coli stammer, ikke kun ST131” tilføjede hun.

Poultry World / jnl
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ÆGPRODUKTIONEN VERDEN RUNDT

Belgien: 11,3 mio. indb.    
3,5 mio. ha        
dyrkbart land: 1,4 mio. ha     

 2016 2017
Antal høner 7.837.405 9.418.432
Kommercielle ægfarme  312
Forholdet brune/hvide
Antal hønniker 7.397.175
Bure i % 50 39,3
Skrab i % 32,5 42,6
Friland i % 13 13,7
Økologi i % 4,5 4,4
Skalægsproduktion i tons 144.608 135.160
Selvforsyningsgrad i %
Forbrug, æg/indb./år

Cypern: 0,94 mio. indb.    
925.100 ha        
dyrkbart land: 122.900 ha      
agerjord: 105.900 ha

  2016 2017
Antal høner 350.300 374.424
Kommercielle ægfarme  30
Forholdet brune/hvide 97,4: 2,6 98,3:1,7
Antal hønniker 485.500 448.670
Bure i % 67,2 71,4
Skrab i % 18,3 14,2
Friland i % 12,3 12,2
Økologi i % 2,2 2,2
Skalægsproduktion i tons 9.088 9.045
Selvforsyningsgrad i % 94,8 94,5
Forbrug, æg/indb./år 65 163

Danmark: 5,7 mio. indb.      
4,3 mio. ha        
dyrkbart land: 2,7 mio. ha     
agerjord: 2,7 mio. ha

  2016 2017
Antal høner 3.400.000 3.800.000
Kommercielle ægfarme  181
Forholdet brune/hvide 20:80 20:80
Antal hønniker 3.100.000 3.400.000
Bure i % 41 29
Skrab i % 27 35
Friland i % 6 8
Økologi i % 26 28
Skalægsproduktion i tons 66.100 67.800
Selvforsyningsgrad i % 85 85
Forbrug, æg/indb./år 241
 45

På IEC’s (International Egg Commission) møde 
i Kyoto i Japan i starten af september gav nogle 
af de deltagende lande en kort status over 
ægproduktionen hos dem som et supplement 
til det statistiske materiale som IEC har offen-
tliggjort. Nedenfor kommer de væsentligste 

oplysninger fra de enkelte lande. Tabellerne er 
fra IEC’s statistikker, mens de efterfølgende 
kommentarer er fra statusrapporterne eller 
oplysninger fra personlige kontakter til de 
enkelte landes repræsentanter.

LANDE I EU Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og koloni bure.
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Finland: 5,5 mio. indb.      
30,4 mio. ha      
dyrkbart land: 2,3 mio. ha      
agerjord: 2,2 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 3.900.000 3.840.000
Kommercielle ægfarme 308
Forholdet brune/hvide 5:95 3:97
Antal hønniker 3.586.000 3.720.000
Bure i % 60 62
Skrab i % 32,5 30
Friland i % 2,5 3
Økologi i % 5 5
Skalægsproduktion i tons 72.600 73.500
Selvforsyningsgrad i % 112 112
Forbrug, æg/indb./år 202 205

Frankrig: 67,1 mio. indb.    
63,8 mio. ha      
dyrkbart land: 28,9 mio. ha    
agerjord: 18,4 mio. ha

 2016   2017
Antal høner 48.598.000 49.449.000
Kommercielle ægfarme  2.324
Forholdet brune/hvide 85:15 85:15
Antal hønniker 47.755.000 45.978.153
Bure i % 69 65
Skrab i % 6 6
Friland i % 18 20
Økologi i % 7 9
Skalægsproduktion i tons 872.400 910.149
Selvforsyningsgrad i % 99,5 98,4
Forbrug, æg/indb./år 215 219

Burægsproduktionen falder, men fremtiden for denne produk-
tionsform er usikker
De blev ikke ramt af fipronil-skandalen.
96 % af franskmændene spiser æg, og 72 % mener, at æg er 
nødvendige i den humane ernæring, og 93 % siger, at æg er 
godt for helbredet. 
De har fået nyt logo.

Holland: 17 mio. indb.       
4,2 mio. ha        
dyrkbart land: 2,3 mio. ha      

agerjord: 2,1 mio. ha

  2016 2017
Antal høner 35.000.000 35.000.000
Kommercielle ægfarme  890
Forholdet brune/hvide 40:60 35:65
Antal hønniker 27.980.431
Bure i % 18 14
Skrab i % 63 62
Friland i % 14 18
Økologi i % 5 6
Skalægsproduktion i tons 590.000
Selvforsyningsgrad i %  300
Forbrug, æg/indb./år

Næbtrimning vil blive forbudt fra januar 2019.
60-70 % af produktionen eksporteres, hovedsageligt til Tys-

kland

Irland:4,8 mio. indb.      
6,9 mio. ha        
dyrkbart land: 4,5 mio. ha      
agerjord: 1,1 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 3.381.000 3.470.000
Kommercielle ægfarme  248
Forholdet brune/hvide 99,9:0,1 99,9:0,1
Antal hønniker 2.930.000 2.143.000
Bure i % 56 54
Skrab i % 1 1
Friland i % 41 42
Økologi i % 2 3
Skalægsproduktion i tons 48.179 49.448
Selvforsyningsgrad i % 108 106
Forbrug, æg/indb./år 176 179

Italien:  60,5 mio. indb.    
30,1 mio. ha      
dyrkbart land: 17,3 mio. ha    
agerjord: 12,8 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 41.000.000 40.000.000
Kommercielle ægfarme 1.639
Forholdet brune/hvide 80:20 80:20
Antal hønniker 34.000.000 33.000.000
Bure i % 62 61,8
Skrab i % 32 31,1
Friland i % 2 2,7
Økologi i % 4 4,4
Skalægsproduktion i tons 812.700 793.800
Selvforsyningsgrad i % 98,8 97,6
Forbrug, æg/indb./år 215 215

Forbruget flytter sig fra buræg til skrabeæg, mens frilands og 
økologi fylder meget lidt.

Polen: 38,4 mio. indb.    
31,3 mio. ha      
dyrkbart land: 14,6 mio. ha    
agerjord: 10,9 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 36.200.000 48.302.000
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 90:10 85:15
Antal hønniker 30.348.000 36.200.000
Bure i % 75 70
Skrab i % 15 20
Friland i % 10 10
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 520.000 510.000
Selvforsyningsgrad i % 183 179

Forbrug, æg/indb./år 155 145
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Portugal: 10,4 mio. indb.    
9,24 mio. ha   

  

 2016 2017
Antal høner 6.450.000 6.600.000
Kommercielle ægfarme  125
Forholdet brune/hvide 93:7 98:2
Antal hønniker 5.300.000 5.350.000
Bure i % 94,5 93,5
Skrab i % 3,5 4,5
Friland i % 2 2
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 110.892 111.650
Selvforsyningsgrad i % 115 114
Forbrug, æg/indb./år 143 143

Slovakiet: 5,5 mio. indb.      
4,9 mio. ha        
dyrkbart land: 1,9 mio. ha      

agerjord: 1,3 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 6.118.177 5.904.177
Kommercielle ægfarme  40
Forholdet brune/hvide 96:4 96:4
Antal hønniker 3.115.000 3.125.000
Bure i % 81 88
Skrab i % 18 11
Friland i % 1 0,5
Økologi i % 0 0,5
Skalægsproduktion i tons 78.173 80.010
Selvforsyningsgrad i % 107 107

Forbrug, æg/indb./år 212 219

Spanien: 46,6 mio. indb.    
50,6 mio. ha      
dyrkbart land: 25,2 mio. ha    
agerjord: 11,8 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 43.611.976 46.732.917
Kommercielle ægfarme  1.273
Forholdet brune/hvide 88:12 90:10
Antal hønniker 34.100.000 38.800.000
Bure i % 93 88
Skrab i % 2,4 6
Friland i % 4 5
Økologi i % 0,6 1
Skalægsproduktion i tons 851.000 883.300
Selvforsyningsgrad i % 114 111

Forbrug, æg/indb./år 217 267

Storbritannien: 65,5 mio. indb. 
24,4 mio. ha 
dyrkbart land: 17,1 mio. ha    

agerjord: 6,1 mio. ha

 2016  2017
Antal høner 37.000.000 38.500.000
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 99:1 99:1
Antal hønniker 37.890.000 38.300.000
Bure i % 50 48,0
Skrab i % 2 1,3
Friland i % 46 48,4
Økologi i % 2 2,3
Skalægsproduktion i tons 632.712 657.724
Selvforsyningsgrad i % 85 86

Forbrug, æg/indb./år 193 197

Sverige: 10,1 mio. indb.    
44,7 mio. ha      
dyrkbart land: 3,6 mio. ha      
agerjord: 2,7 mio. ha

 
(ingen tal for 2016)  2015 2017
Antal høner 7.600.000
Kommercielle ægfarme  300
Forholdet brune/hvide 5:95 5:95
Antal hønniker
Bure i % 16,6 12,3
Skrab i % 64,6 68,1
Friland i % 18,8 3,0
Økologi i %  16,6
Skalægsproduktion i tons 126.504 137.435
Selvforsyningsgrad i % 91 93

Forbrug, æg/indb./år 220 235

Tyskland: 82,8 mio. indb.    
35,7 mio. ha      
dyrkbart land: 16,7 mio. ha    
agerjord: 11,9 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 45.100.000 45.700.000
Kommercielle ægfarme  1.753
Forholdet brune/hvide
Antal hønniker 32.400.000 35.500.000
Bure i % 0 6
Skrab i % 63 64
Friland i % 17 19
Økologi i % 10 11
Skalægsproduktion i tons 810.000 826.000
Selvforsyningsgrad i % 67,3 69,4
Forbrug, æg/indb./år 235 230

De har haft nogle udbrud med fugleinfluenza H5N2, der 
stammer fra Rusland
DEFRA har udgivet en ny branchekode for æglæggere 
og hønniker.
Der er for mange fritgående høner, og pakkerierne kan 
ikke sælge alle æggene.
I de 52 uger op til 12. august ´18 er salget målt i volumen steget 
med 2,9 %, men målt i værdi er salget steget med 3,6 %.
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Ungarn: 9,8 mio. indb.      
9,3 mio. ha        
dyrkbart land: 5,4 mio. ha      
agerjord: 4,3 mio. ha

 2016 2017
Antal høner
Kommercielle ægfarme  507
Forholdet brune/hvide 100:0 100:0
Antal hønniker 3.806.973 4.486.579
Bure i % 85,5 83,7
Skrab i % 12,8 14,8
Friland i % 1,2 1,0
Økologi i % 0,5 0,5
Skalægsproduktion i tons 67.972 78.994
Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb./år 221 227

Østrig: 8,8 mio. indb.      
8,4 mio. ha        
dyrkbart land: 3,8 mio. ha     

 2016 2017
Antal høner 6.570.540 6.733.484
Kommercielle ægfarme  2.014
Forholdet brune/hvide 92:8 92:8
Antal hønniker 9.201.976 9.218.254
Bure i % 2 0,8
 64,9
Friland i % 21 22,6
Økologi i % 11 11,7
Skalægsproduktion i tons 111.314 115.814
Selvforsyningsgrad i % 84 86

Forbrug, æg/indb./år 235 235

Figur 1: 
Opdeling efter 
produktions-
metode i 2016 
i EU

Figur 2: 
Opdeling efter 
produktions-
metode i 2017 
i EU

I EU er antallet af æglæggende høner steget fra 390,7 
mio. høner i 2016 til 397,3 mio. høner i 2017.
Antallet af høner i berigede bure er faldet med godt 7,2 
mio. til 211,3 mio., mens antallet af skrabehøner steget 

med 5,3 mio. høner til 105,3 mio. Antallet af frilandshø-
ner er steget med ca. 6,2 mio. til 60,6 mio., og antallet af 
økologiske høner er steget med ca. 2,3 mio. til 20,1 mio.
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LANDE UDENFOR EU

Argentina: 44,0 mio. indb.   
 278 mio. ha       
dyrkbart land: 174 mio. ha,    
agerjord: 40 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 43.100.000 44.200.000
Kommercielle ægfarme   956
Forholdet brune/hvide 35:65 35:65
Antal hønniker 20.500.000 21.100.000
Bure i % 87 85
Skrab i % 9 11
Friland i % 4 4
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 823.284 818.181
Selvforsyningsgrad i % 104 104
Forbrug, æg/indb./år 273 280

Canada: 36,7 mio. indb.    
902 mio. ha       
dyrkbart land: 64 mio. ha       
agerjord: 39 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 25.191.978 26.189.873
Kommercielle ægfarme  1.059
Forholdet brune/hvide 14:86 14:86
Antal hønniker  29.018.000 29.040.000
Bure i % 91 89
Skrab i % 6,6 7
Friland i % 1,1 1
Økologi i % 1,3 3
Skalægsproduktion i tons 504.517 522.026
Selvforsyningsgrad i % 92 93
Forbrug, æg/indb./år 239 242
De anbefaler berigede bure til deres kunder.
Der er stigende efterspørgsel efter lokalt producerede fødevar-
er. De har lavet en ny branchekode.

Brasilien: 201 mio. indb.     
851 mio. ha       
dyrkbart land: 132,5 mio. ha 
agerjord: 65,3 mio. ha

 2016 2017
Antal høner
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 20:80 20:80
Antal hønniker 92.777.402 105.592.179
Bure i % 90
Skrab i % 10
Friland i %
Økologi i %
Skalægsproduktion i tons 2.230.901 2.395.397
Selvforsyningsgrad i % 100
Forbrug, æg/indb./år 190 192

Australien: 21,7 mio. indb.    
774 mio. ha       
dyrkbart land: 426 mio. ha,    
agerjord: 45 mio. ha.

 2016 2017
Antal høner 20.582.000 22.060.000
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 98:2 98:2
Antal hønniker 18.576.000 18.536.000
Bure i % 54,5 54,5
Skrab i % 9,1 9,1
Friland i % 36,4 36,4
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 330.804 363.744
Selvforsyningsgrad i %
Forbrug, æg/indb./år 235 244

Der er pres på burene, og der kan komme et forbud.
Stor immigration har medført en stigning i forbruget.
Detailhandelen skifter til cage-free æg, og det giver ubalancer 
i produktion og afsætning.
Der er god vækst i efterspørgslen og forbruget.

Colombia: 49,8 mio. indb.    
114,1 mio. ha    
dyrkbart land: 40,1 mio. ha    
agerjord: 8,0 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 49.931.586 50.460.772
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 90:10 93:7
Antal hønniker 40.443.597 43.486.372
Bure i % 70 70
Skrab i % 30 30
Friland i % 0 0
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 769.041 828.336
Selvforsyningsgrad i % 100 100
Forbrug, æg/indb./år 262 279

De har implementeret standarder for dyrevelfærd.
De har lanceret en ny kampagne med ægformede superhelt.

Figur 3: De ægformede superhelte i den nye kampagne for æg i 
Colombia.
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Indien: 1.343 mio. indb. 
329 mio. ha.      
dyrkbart land: 160 mio. ha     
agerjord: 156 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 214.700.000 238.760.000
Kommercielle ægfarme  25.000
Forholdet brune/hvide 8:92 8:92
Antal hønniker 226.000.000 254.000.000
Bure i % 100 100
Skrab i % 0 0
Friland i % 0 0
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 4.732.200 5.049.200
Selvforsyningsgrad i % 98 98
Forbrug, æg/indb./år 66 68

De yngre generationer er begyndt at spise flere æg.
Der forventes en vækst i produktionen på 7 % om året.

Iran:  81,4 mio. indb.    
165 mio. ha      
dyrkbart land: 55 mio. ha      
agerjord: 18 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 52.600.000 54.900.000
Kommercielle ægfarme  1.683
Forholdet brune/hvide 1:99 1:99
Antal hønniker 36.000.000 39.682.953
Bure i % 100 100
Skrab i % 0 0
Friland i % 0 0
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 940.000 887.000
Selvforsyningsgrad i % 100 99
Forbrug, æg/indb./år 195 183

Japan: 127 mio. indb.     
38 mio. ha         
dyrkbart land: 6 mio. ha         
agerjord: 5 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 134.569.000 136.101.000
Kommercielle ægfarme  2.350
Forholdet brune/hvide 40:60 40:60
Antal hønniker 100.976.000 103.136.000
Bure i % 95 94,9
Skrab i % 4,0 4,3
Friland i % 0,8 0,8
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 2.562.243 2.601.173
Selvforsyningsgrad i % 96 97
Forbrug, æg/indb./år 331 333

Frihandelsaftalen med EU træder i kraft i 2019.
De har haft udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en æglæg-
gerbesætning. Vaccination i kommercielle flokke for fuglein-
fluenza er ikke godkendt, men de ser fugleinfluenza som en 
meget stor udfordring.
De arbejder på at reducere produktionsomkostningerne ved 
billigere foder, transport, vacciner og daggammel kylling.
De har en høj forekomst af blodmider.
De forventer, at produktionen fortsat vil foregå i bure, måske 
med mere plads, på grund af det begrænsede landbrugsareal 
(mange bjerge) i Japan

Kasakhstan: 18,1 mio. indb.   
272,5 mio. ha    
dyrkbart land: 102,6 mio. 
ha agerjord: 24,8 mio. ha

 2016 2017
Antal høner  15.000.000
Kommercielle ægfarme  34
Forholdet brune/hvide  20:80
Antal hønniker  14.500.000
Bure i %  72
Skrab i %  1
Friland i %  27
Økologi i %  0
Skalægsproduktion i tons  279.686
Selvforsyningsgrad i %  100
Forbrug, æg/indb./år  268

Der er problemer i produktionen.
90 % af æggene sælges ubrandede.
Der er ingen datomærkning på æggene
80 % af de daggamle kyllinger bliver importeret.

Kina: 1.383 mio. indb. 
960 mio. ha       
dyrkbart land: 552 mio. ha     
agerjord: 182 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 1.350.000.000 1.450.000.000
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 70:30 65:35
Antal hønniker 1.500.000.000 1.300.000.000
Bure i % 90 95
Skrab i % 1 0
Friland i % 9 5
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 24.000.000 26.000.000
Selvforsyningsgrad i % 100 100
Forbrug, æg/indb./år 282 306

Der er problemer med fødevaresikkerheden og misbrug af anti-
biotika (Florfenicol, Enrofloxacin, Ciprofloxacin).
Mange farme bliver fortsat lukket på grund af manglende over-
holdelse reglerne for affaldshåndtering.
Sojamarkedet er stabilt indtil videre, men der forudses proble-
mer på grund af handelskrigen med USA.
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse er nu på ca. 50.000 
høner, men det vil stige, for der bygges flere farme med over 
1 mio. æglæggere.
I dag går mindre en 1 % af produktionen til ægproduktfabrik-
kerne, og det forventes at stige kraftigt i de kommende år.
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Mexico: 123,5 mio. indb. 
198 mio. ha       
dyrkbart land: 30,4 mio. ha    
agerjord: 24,4 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 158.658.764 156.774.839
Kommercielle ægfarme
Forholdet brune/hvide 4:96 4:96
Antal hønniker  91.098.000
Bure i % 100 100
Skrab i % 0 0
Friland i % 0 0
 0 0
Skalægsproduktion i tons 2.765.422 2.718.476
Selvforsyningsgrad i % 99,2 99
Forbrug, æg/indb./år 371 363

De vaccinerer mod fugleinfluenza i 20 stater, mens 11 stater er 
fri for fugleinfluenza..
Produktionen er meget koncentreret med 75 % af produk-
tionen i 3 områder.

New Zealand: 4,8 mio. indb. 
27 mio. ha         
dyrkbart land: 13,9 mio. ha    
agerjord: 0,5 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 3.637.366 3.879.227
Kommercielle ægfarme  180
Forholdet brune/hvide 100:0 100:0
Antal hønniker 3.408.216 3.427.373
Bure i % 77 69,4
Skrab i % 2 2,0
Friland i % 20 27,6
Økologi i % 1 1,0
Skalægsproduktion i tons 69.817 75.660
Selvforsyningsgrad i % 100 100
Forbrug, æg/indb./år 235 246
 
Burene skal fases ud inden 2022.
Dyreværnsgrupper er imod kolonibure, og mange super-
markedskæder vil kun sælge cage-free æg fra 2026.
Der har været en sag, hvor buræg med fortsæt blev solgt som 
friland. Producenten fik en stor bøde.
Generelt er biosikkerhed høj, men der er udfordringer med de 
fritgående.

Pakistan:

De har ca. 80 mio. æglæggere, og forbruget ligger på ca. 100 
æg pr indbygger pr år.
De bygges nye store farme.
Der er problemer med fugleinfluenza.
De forventer nye ægprodukter på markedet og stor udvikling 
inden for dette område.
Der er for dårlig biosikkerhed mange steder

Peru: 32,0 mio. indb.    
128 mio. ha       
dyrkbart land: 21,5 mio. ha    
agerjord: 3,7 mio. ha

 (ingen tal for 2016) 2015 2017
Antal høner  19.700.000  25.800.000
Kommercielle ægfarme   350
Forholdet brune/hvide 99:1 99:1
Antal hønniker 21.900.000 24.500.000
Bure i % 83 83
Skrab i % 11 11
Friland i % 6 5
Økologi i %  1
Skalægsproduktion i tons 376.420 415.300
Selvforsyningsgrad i % 100 100
Forbrug, æg/indb./år 198 204

Rusland: 146,8 mio. indb. 
1.713 mio. ha    
dyrkbart land: 219 mio. ha     
agerjord: 122 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 148.000.000 157.000.000
Kommercielle ægfarme  205
Forholdet brune/hvide 50:50 50:50
Antal hønniker 140.000.000
Bure i % 100 99,9
Skrab i % 0 0,1
Friland i % 0 0
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 2.616.000 2.625.650
Selvforsyningsgrad i % 100 109,8
Forbrug, æg/indb./år 295 305

Schweiz: 8,5 mio. indb.      
4,1 mio. ha        
dyrkbart land: 1,5 mio. ha      
agerjord: 0,4 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 2.651.551 2.900.000
Kommercielle ægfarme  426
Forholdet brune/hvide 35:65 35:65
Antal hønniker 2.930.680 3.183.477
Bure i % 0 0
Skrab i % 25 25
Friland i % 60 58
Økologi i % 15 17
Skalægsproduktion i tons 54.650 55.663
Selvforsyningsgrad i % 60,6 61,1
Forbrug, æg/indb./år 177 177
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Sydafrika:56,5 mio. indb.    
122 mio. ha       
dyrkbart land: 80 mio. ha       
agerjord: 15 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 24.801.065 23.164.677
Kommercielle ægfarme  147
Forholdet brune/hvide 41:59 41:59
Antal hønniker 24.021.063 24.302.309
Bure i % 86 86
Skrab i % 0 0
Friland i % 14 14
Økologi i % 0 0
Skalægsproduktion i tons 466.886 415.228
Selvforsyningsgrad i % 101 102
Forbrug, æg/indb./år 141 128
 

Sydkorea:

De har ca. 70 mio. æglæggere, og forbruget ligger på ca. 274 
æg pr indbygger pr år.
De har haft i alt 383 udbrud af højpatogen fugleinfluenza, og 
19,43 mio. fugle er blevet slået ned.
Der er brug for forbedringer i biosikkerheden.
Efter pesticid-krisen (fipronil mm) er forbruget faldet, fordi for-
brugerne har mistet tilliden.
Der er en stor stigning i alternative (skrabe) systemer.
I de konventionelle bure skal der fra 1. september 2018 være 
750 cm2 pr høne i nye stalde, mens det for gamle stalde vil 
være et krav fra 31. august 2025.
Godkendelsessystemet for nye stalde har næsten sat en stop-
per for bygningen af nye stalde.

Tyrkiet: 79,8 mio. indb.    
78 mio. ha         
dyrkbart land: 24,4 mio. ha    
agerjord: 14,6 mio. ha

 2016  2017
Antal høner 98.597.000 128.000.000
Kommercielle ægfarme  984
Forholdet brune/hvide 20:80 20:80
Antal hønniker 65.053.000 65.053.000
Bure i % 98 89
Skrab i % 0,5 3
Friland i % 1 7
Økologi i % 0,5 1
Skalægsproduktion i tons 1.243.473 1.364.000
Selvforsyningsgrad i % 118 130
Forbrug, æg/indb./år 203 214

USA: 325 mio. indb.    
 915 mio. ha       
dyrkbart land: 407 mio. ha     
agerjord: 154 mio. ha

 2016 2017
Antal høner 308.960.000 316.300.000
Kommercielle ægfarme  3.616
Forholdet brune/hvide 7:93 7:93
Antal hønniker 272.300.000 254.400.000
Bure i % 89 86,1
Skrab i % 6,5 4,6
Friland i % 0 0
Økologi i % 4,5 9,3
Skalægsproduktion i tons 5.350.000 5.530.000
Selvforsyningsgrad i % 102 103
Forbrug, æg/indb./år 272 276

Æg, der nu er medtaget i U.S. Dietary Guidelinesog bredt 
anerkendt som et billigt og ernæringsmæssigt komplet protein. 
92 % af de samlede forbrugere siger, at æg er en god kilde til 
protein af høj kvalitet (+ 8 % stigning på 2 år).
Markedssegmenterne med høj vækst er millennials, latinameri-
kanske og asiatiske.
Yngre husstande og flere etnisk forskelligartede forbrugere 
vælger cage-free æg hurtigere end befolkningen som gen-
nemsnit.
 

IEC / EU / mnb / jnl
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AVEC afholdt deres generalforsamling den 28. 
september 2018 i den vidunderlige by Wien. 
Temaet for årets generalforsamling var bære-
dygtigheden af   EU’s fjerkrækødssektor. Gener-
alforsamlingen, der var arrangeret af QGV, det 
østrigske medlem af AVEC, samlede mere end 
160 deltagere fra 17 EU-lande - alle aktive inter-
essenter i fjerkræværdikæden.

Præsident Paul Lopez, der blev 
genvalgt for en tredje periode, gav 
i sin beretning et overblik over alle 
de udfordringer, som sektoren står 
over for. Han præsenterede samtidig 
AVEC’s årsrapport for 2018.
Han påpegede, at fjerkrækød nu er 
blevet den mest populære kødart i 

verden, og han beskrev en forholdsvis god situation i 
sektoren med øget produktion, lidt voksende forbrug og 
en forbedring af handelsbalancen. Han understregede 
dog, at EU fortsat importerer produkter med meget 
højere værdi (2,50€/ kg) end produkterne, der eksport-
eres fra EU (1,20€/ kg).

Indlæg fra Kommissionen
Jens Schaps, repræsentant for 
EU-Kommissionen - DG AGRI, 
beskrev sektoren som “en succe-
shistorie”, og han roste EU’s fjer-
krækødproducenter for deres store 
tilpasningsevne. Han sagde, at ham 
modtog klare budskaber vedrøren-

de handelsspørgsmål fra AVEC’s præsident, som ved 
enhver lejlighed understregede, at fjerkrækød allerede 
har betalt en meget høj pris i frihandelsaftalerne, fordi 

er det mest importerede kød til EU, og at de kommende 
handelsforhandlinger bør respektere følsomheden hos 
EU’s produktion af fjerkrækød.

Indlæg fra den østrigske 
regering
Dette blev gentaget af fru Elisabeth 
Köstinger, østrigsk minister for bære-
dygtighed og turisme, der i sin tale 
opfordrede til retfærdige, veludforme-
de og gennemsigtige frihandelsaftaler.

Præsidentens beretning
Paul Lopez understregede, at omgåelsen af   frihan-
delsaftalen fra ukrainske fjerkræproducenter er uac-
ceptabel, og han understregede, at EU-Kommissionen 
hurtigst muligt skal finde en løsning på dette problem. 
Han understregede også behovet for stærke gensidige 
foranstaltninger over for Sydafrika, som fortsat pålægger 
EU-producenter uberettigede handelsrestriktioner.

På den offensive side mindede han om, at åbningen af   
det kinesiske marked for EU-producenter skal ses som 
yderst strategisk, da det ville garantere en eksportfor-
retning for produkter (især fødder), som forbruget i Kina 
komplementerer med forbruget i EU, hvilket tillader en 
bedre værdisætning af slagtekroppene.
Den brasilianske svindelskandale, der har ført til EU-my-
ndighederne importforbud fra   20 anlæg, har fremhævet 
kritiske mangler i den brasilianske fjerkræproduktion. 
Lignende mangler er blevet fundet ved de seneste 
auditeringer udført af EU-Kommissionen i Thailand og 
Ukraine, de to andre hovedlande, hvorfra store mængder 
fjerkrækød eksporteres til EU. Paul Lopez gjorde det 

AVEC GENERALFORSAMLING I WIEN I ØSTRIG

Figur 1: Den månedlige 
import af kyllingekød 
under CN 0207 1370 fra 
Ukraine
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klart, at dette burde føre til en stærk styrkelse af kontrol-
len ved EU-grænsen for de produkter, der importeres fra 
disse lande.
Han mindede om, at EU-producenter skal overholde de 
højeste standarder i verden for miljø, fødevaresikkerhed, 
dyresundhed og -velfærd, og at ensartede regler (og ikke 
bare tilsvarende) bør gælde for tredjelandsproducenter 
langs hele produktionskæden fra gård til gaffel.
Oprindelsesmærkning for alle produkter, der indehold-
er fjerkrækød, er i den henseende yderst vigtigt for at 
sikre, at EU-forbrugere kan træffe et velinformeret valg, 
da importeret fjerkrækød fra tredjelande ofte anvendes 
i forarbejdede produkter eller i food service, hvor 
mærkning af kødets oprindelse ikke er obligatorisk.
Paul Lopez mindede om, at dyrs sundhed og velfærd 
er en af   hjørnestenene hos EU’s fjerkræproducenter, 
som gør alt, hvad de kan for at holde deres dyr sunde. 
Hvis dyrene bliver syge, skal de behandles ordentligt, og 
antibiotika kan være påkrævet, men de bør kun behan-
dles, når det er nødvendigt, og kun efter en dyrlæges 
anvisning. Han tilføjede, at sektoren har forpligtet sig til 
at fremme den ansvarlige brug af antibiotika for at mini-
mere risikoen for antimikrobiel resistens.
Paul Lopez konkluderede, at det gode samarbejde 
mellem EU-Kommissionens forskellige kontorer og 
AVEC-sekretariatet har givet betydeligt resultater, men 
der skal stadig gøres mere, især på handelssiden. Ved at 
vælge europæisk fjerkrækød gør forbrugerne over hele 
verden et kvalitetsvalg, og AVEC er forpligtet til at opre-
tholde forbrugernes tillid til vores produkter via et højt 
niveau af viden, innovation og gennemsigtighed.

Bæredygtighed
Senere på dagen gav andre talere første klasse 
præsentationer om årets tema for bæredygtighed. 

Indlæg udefra
Nan Dirk Mulder fra Rabobank 
beskrev de økonomiske aspekter af en 
bæredygtig fjerkræproduktion.

Inmaculada de la Vega fra McDonald’s skitserede restau-
rantkædens strategi for at forbedre deres bæredygtige 
indkøb af fjerkrækød. 

Professor Harald von Wietzke fra 
Humboldt University fokuserede på 
samfundsmæssige fordele ved mod-
erne fjerkrækødsproduktion.

Martin Scholten fra Wageningen 
Universitet præsenterede en holistisk 
tilgang til en bæredygtig fjerkræpro-
duktion.

AVEC gav også mulighed for to ngo’er, Eurogruppen for 
Animals og RSPCA, til at udtrykke deres synspunkter 
om, hvordan de opfatter en bæredygtig fjerkræproduk-
tion.

Jean Kennedy fra University College Dublin havde det 
sidste indlæg på generalforsamlingen og understregede 
de mange sundhedsmæssige fordele ved fjerkrækød, og 
hun opfordrede AVEC’s medlemmer til at være stolte af 
deres produktion!

Pressemeddelelse AVEC / jnl

Figur 2: Miljøpåvirk-
ningen fra 9 animalske 
og 6 vegetabilske 
fødevarer
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Efter fipronil skandalen: Mere fokus 
på indkøb af æg

Fødevarevirksomheder skal sikre deres kunders sikkerhed og 
tage et større ansvar for kvaliteten af de æg, som de køber, 
siger en ledende europæisk industrileder.
De undlader at sikre, at pasteuriserede æg har en høj nok kval-
itet til at forhindre ægrelaterede sundhedsskandaler.
I en artikel i The Grocer sagde Ian Jones, formand for British 
Lion Egg Processors, at der ikke var sket nok fremskridt siden 
fipronil skandalen for 12 måneder siden, og han tilføjede, at der 
var meget få garantier for forbrugerne om, at de var tilstrække-
ligt beskyttede.
“Den hollandske regering har for nylig udgivet en rapport, der 
erkender, at den hollandske ægsektor ikke havde tilstræk-
kelige sikkerhedsforanstaltninger, og at kendskabet til selv 
lovbestemte bestemmelser var ’for begrænset’”.
“Der har efterfølgende været en anden fipronil-relateret hæn-
delse med æg fra Holland. Og skandalerne stopper ikke der. I 
2018 er millioner af æg blevet tilbagekaldt i USA på grund af 
salmonella, tusindvis af æg er blevet tilbagekaldt i Tyskland på 
grund af salmonella og mere end 4 millioner æg blev tilbageka-
ldt i Polen på grund af lasalocid-forurening.
“Og i slutningen af august fik ofrene for et salmonellaudbrud i 
Storbritannien, der var knyttet til tyske æg, tildelt 275.000 £ 
(ca. 2,3 mio. kr.) i kompensation.”
Jones sagde, at disse ikke var små, isolerede hændelser, og at 
lignende hændelser var sket i årevis og ville fortsætte, indtil der 
blev taget de nødvendige forholdsregler.
“Virksomhederne kan specificere pasteuriserede ægprodukter, 
og så tror de, at de er beskyttede, men fødevarevirksomheder 
bør nu være opmærksomme på, at ikke alle pasteuriserede æg 
er de samme. Der er et klart hul i standarderne mellem de krav, 
som British Lion Egg Processors følger, og kravene i EU-lovgiv-
ningen” tilføjede han.
I en separat udvikling i denne uge har kinesiske forskere hæv-
det, at de har opdaget en enkel og hurtig metode til påvisning af 
fipronil på æggeskaller og i flydende æg ved Raman-mikroskopi.
Fipronil krystalliserede hurtigt, da det blev opløst i en vand-ace-
toneopløsning. Denne proces kan observeres visuelt ved blotte 
øjne, hvilket tyder på en mulig hurtig og instrumentfri screening-
smetode.
Derefter blev fipronilkrystallerne koncentreret og opsamlet på en 
guld-coated glasplade til yderligere identifikation og kvantificer-
ing ved Raman-mikroskopiske analyser. En standardkurve blev 
oprettet for at kvantificere fipronil inden for intervallet 1-500 
mg/l.
Fipronil fra acetonebaseret ekstraktion toppede ved tre niveau-
er på 5, 60 og 100 mg/kg på æggeskallerne og i flydende 
ægprodukter fra henholdsvis 59,91 % til 81,72 % og 81,72 % 
til 152,46 %. Detektionsgrænsen blev konverteret til vægten 
af   flydende ægprodukter (0,32 mg/kg) og overfladearealet af 
æggeskallen (0,065 mg/kvadratmeter).
Sammenfattende siger forskerne, at metoden har demonstreret 
en stærk kapacitet til hurtig detektion - mindre end 30 minutter 
- af fipronil på æggeskaller og i flydende ægprodukter.

Poultry World / jnl

Økologisk fjerkrækød til halv pris

Høje produktionsomkostninger og manglende støtte fra forbru-
gerne har forhindret mange store fjerkrævirksomheder i at se på 
den økologiske sektor som en seriøs mulighed.
Men nu vil Perdue Farms i oktober lancere en række produkter 
gennem sit Simply Smart brand, som selskabet hævder vil bryde 
den prisbarriere, som forbrugerne står over for med økologi.
Virksomheden vil levere frosne og stegye panerede kyllingepro-
dukter til priser på ca. halvdelen eller mindre af det gennemsnit, 
som forbrugerne typisk kan forvente at skulle betale for sam-
menlignelige økologiske produkter fra andre brands.
Eric Christianson, Chief Marketing Officer for Perdue, sagde, at 
forbrugernes valg var vigtigt, men folk burde aldrig skulle vælge 
mellem at servere økologisk mad af høj kvalitet eller nøjes med 
et produkt udelukkende baseret på pris.
“Perdue giver nu forbrugerne mulighed for at vælge en økolo-
gisk helt stegt kylling af høj kvalitet, der opfylder deres efter-
spørgsel uden, at de skal gå på kompromis med deres behov.”
Perdue mener, at det økologiske marked er en voksende i USA, 
og man citerer statistikker fra Organic Trade Association, der 
hævder, at økologisk mad i USA udgjorde næsten 50 mia. $ 
(ca. 322 mia. kr.) i 2017, og at økologi tegner sig for mere end 5 
% af det samlede fødevareforbrug.
Dette skal sammenlignes med kun 3,4 mia. $ (ca. 22 mia. kr.), 
da salget af økologiske fødevarer blev registreret første gang i 
1997.
Økologiske slagtekyllinger i USA oplevede en stigning på 78 % 
i 2016 til i alt 750 mio. $ (ca. 4,8 mis. Kr.) ud af et salg på i alt 
25,9 mia. $ (ca. 167 mia. kr.).
“Stigningen i salget af økologiske fødevarer fortsætter med at 
overstige resten af   fødevaremarkedet, så det er klart noget, 
som forbrugerne vil have” sagde Christianson.
Interessen for den økologiske sektor blandt de største fjerkræ-
virksomheder i vokser. Tyson Foods, landets største kødfirma 
overtog specialkyllingeproducenten Tecumseh Poultry LLC 
tidligere i år, og Pilgrim’s Pride Corp har et nyt økologisk anlæg 
i North Carolina.
Memo Diriker, professor i økonomi og direktør for Business Eco-
nomic and Community Outreach Network på Salisbury Univer-
sity, fortalte USA Today, at “et flertal af forbrugerne foretrækker 
økologisk kylling, men prisforskellen har været et problem for et 
betydeligt antal husstande.”
Diriker tilføjede, at Perdue’s skridt til at gøre økologisk kylling 
mere overkommelig var godt, ikke kun for forbrugeren, men for 
den samlede fjerkræbranche.

Poultry World / jnl
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Af Cordelia Woodward i Network 
Health Digest 

For en sund graviditet anbe-
fales det, at kvinder indtager en 
varieret og balanceret kost for at 
sikre det bedste udgangspunkt 
for moder og barn. Æg er en vær-

difuld kilde til protein, fedtsyrer, vitaminer og 
mineraler, som alle spiller en vigtig rolle under 
en graviditet. Denne artikel diskuterer sikker-
heden og de ernæringsmæssige fordele ved at 
spise æg under graviditeten. 

I mange år blev gravide kvinder og andre udsatte 
befolkningsgrupper anbefalet at undgå at spise blød-
kogte æg pga. risikoen for salmonellakontamination, som 
kan give madforgiftning. Men for nylig har det britiske 
Foods Standards Agency (FSA) opdateret deres retning-
slinjer, efter en rapport har vist, at risikoen for, at britiske 
æg er kontamineret med salmonella, er meget lille. FDA 
siger nu, at gravide, spædbørn, børn og ældre mennesk-
er kan spise rå eller let tilberedte æg uden bekymring så 
længe, at æggene er produceret under den britiske Lion 
Code of Practice. 

Hvor mange æg er det sikkert at spise?
Mange mennesker stiller spørgsmålet: ”Hvor mange æg 
må man egentlig spise om ugen?” Anbefalingerne fra 
Englands sundhedsmyndigheder (NHS) angiver, at der 
ikke er fastsat nogen grænse for, hvor mange æg man 
maks. bør spise, uafhængigt af om man er gravid eller ej. 

En lille gruppe af befolkningen med arveligt forhøjet 
kolesterolindhold i blodet (hyperkolesterolæmi) i familien 
er underlagt restriktioner for indtag af kolesterol gennem 
kosten. Æg er en kilde til netop kolesterol, det samme 
er andre fødevarer, som rejer og lever. For den almene 
borger er det nu almindeligvis accepteret, at kolesterol 
fra fødevarer ikke har en signifikant påvirkning af blo-
dets kolesterolniveau, hvorfor det ikke er nødvendigt 
at begrænse indtaget af æg, hvis man lider af forhøjet 
niveau af blodlipider eller type 2 diabetes. I kosten er det 
mængden af mættet fedt, der har den største effekt på 
blodets kolesterolniveau, og indtaget bør begrænses til 
maks. 30 g og 20 g per dag, for henholdsvis mænd og 
kvinder. Denne anbefaling gælder også under graviditet. 

Fordelene ved at spise æg under graviditeten
Der er mange næringsstoffer i æg, der alle kan bidrage 
til en god og sund graviditet. Næringsstofferne fremgår 
af tabel 1. 

Protein
Æg er en god kilde til protein af høj kvalitet. Æg inde-
holder alle ni essentielle aminosyre, som kroppen ikke 
selv kan syntetisere og derfor skal indtages gennem 
kosten. Gravide kvinder har brug for mellem to og tre 
måltider med proteinrige fødevarer om dagen, for at sikre 
sund fostervækst og udvikling. Dette kunne være i form 
af æg, bønner, fisk, kød og andre proteinkilder, herunder 
tofu, nødder og Quorn. To mellemstore æg giver ca. 15 g 
protein (tabel 1), hvilket svarer til én servering.

Fedt og omega-3
Æg har en god sammensætning af fedt; 71 % 
af fedtet er umættet. Dertil bidrager æg også 
med omega-3 fedtsyrer, som er særligt gavnligt 
for gravide. Analyse af britiske æg har vist, at 
æggene har et tilstrækkeligt indhold af omega-3 
fedtsyren Docosahexaensyre (DHA) til at kunne 
angives som en kilde til denne fedtsyre, ifølge 
EU’s lovgivning om ernæringsanprisninger. DHA 
er sammen med eicosapentaensyre (EPA) vigtig 
for vækst og udvikling af centralnervesystemet 
hos fostre og spædbørn. Forskning viser, at 
højere indtag af omega-3 fedtsyrer hos mødre er 
forbundet med nedsat risiko for intrauterin væk-
shæmning (når fosteret ikke udvikler sig til en 
normal hastighed), forhøjet fødselsvægt, nedsat 
risiko for tidlig fødsel og udvikling af depression.

SPISNING AF ÆG UNDER GRAVIDITET
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Vitaminer og mineraler

Jern
To medium størrelse æg bidrager med 2 mg jern. Gravide 
kvinder har et dagligt behov på 14,8 mg jern for af undgå 
jernmangel og anæmi. Den anbefalede mængde af jern 
er ikke forhøjet i forhold til anbefalingen for ikke-gravide 
kvinder, idet kroppen selv kompenserer for graviditeten fx 
ved at ophør af menstruationscyklussen. Gravide kvinder 
kan dog stadig være i risiko for at komme i underskud af 
jern og derfor kræve jerntilskud, som kan have uønskede 
bivirkninger som forstoppelse og kvalme. Derfor kan 
fokus på tilstrækkeligt indtag af jern gennem kosten, hvor 
æg er en central kilde, hjælpe med at reducere behovet 
for supplementer med høj jerndosis. 

Vitamin B12
Æg er en rig kilde på vitamin 
B12, hvor to medium størrelse 
æg bidrager med 3,1 µg. Det 
daglige behov for vitaminet 
under graviditeten er 1,5 µg, og 
et æg er derfor nok til at sikre et 
tilstrækkeligt indtag. Under gra-
viditeten hjælper vitamin B12 med 
at vedligeholde nerveceller og røde 
blodceller. Vitaminet indgår også i 
produktionen af DNA (det genetiske 
materiale i alle celler), og hjælper 
kroppen med at bruge folat, et andet 
B-vitamin som også er vigtigt under gra-
viditeten (se herunder). 

Folat
Folinsyre er den syntetiske form af B-vitaminet folat, 
og det man kan indtage i piller. Det anbefales, at man 
i det første trimester og 3 måneder inden befrugtning 
indtager 400 µg folinsyre om dagen, for at forebygge 
neuralrørdefekter og andre negative følger associeret 
med lavt folat niveau. Det er meget vanskeligt at indtage 
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Det er gratis at deltage i seminaret. På grund af 
begrænset deltagerantal er tilmelding dog nødvendig 
senest den 10. september på: http://www.food.dtu.dk/
Tilmeldinger/2018-09-13-seminar-om-foedevareover-
foerte-sygdomme. 

DTU Fødevareinstituttet / jnl

Nordic Poultry Conference 2018
Nordic Poultry Conference 2018 afholdes I Island på 
Grand Hotel Reykjavik i dagene fra 6,-9. november.
Konferencen starter med en velkomstsmiddag tirsdag 
den 6. november. De faglige indlæg begynder onsdag 
den 7. november og konferencen slutter torsdag 8. 
november klokken 16:00. 
Programmet vil som sædvanlig bestå af både fælles 
møder og separate møder om slagtekyllinger, æglæg-
gende høner og veterinære spørgsmål.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
Udførligt program og registrering følger senere.

jnl

Europaudstilling for racefjerkræ i Herning
Danmarks Fjerkræavlerforening for 
Raceavl afholder sammen med Dan-
marks Racedueforeninger, Danmarks 

Kaninavlerforening, Dansk Marsvineklub og Landsorga-
nisationen Danske Fugleforeninger den 29. Europaud-
stilling for racefjerkræ, duer, kaniner, marsvin og fugle, 
og den 5. Junior Europaudstilling for racefjerkræ, duer, 
kaniner, marsvin og fugle i MCH i Herning i dagene 
9.-11. november.

jnl

Agromek 2018 
Agromek 2018 holdes fra tirsdag 
den 27. til fredag den 30. novem-

ber i MCH i Herning.

Åbningstider:
Tirsdag kl. 9.00 - 17.00
Onsdag kl. 9.00 - 20.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00 - 17.00
Agromek er landbrugsmessen, der gennem de sidste 40 
år har samlet landbrugsindustrien, dens leverandører, 
kunder og samarbejdspartnere. Det er her hele bran-
chen mødes, netværk skabes, handler indgås, og inspi-
ration og viden opstår. Agromek samler det hele i én stor 
messe med syv sektorer

jnl

Årsmøde 2019
Bestyrelsen i Erhvervsfjerkræsektionen har besluttet, at 
Årsmødet i 2019 igen afholdes onsdag den 27. februar 
2019 på Vingsted Hotel & Konferencecenter. 

jnl

Fjerkrækongres 2019
Næste års Fjerkrækongres afholdes den 27-28. februar 
2019, så du kan med fordel sætte X i kalenderen allere-
de nu. Kongressen vil ligesom i år blive afholdt på Ving-
sted Hotel- og Konferencecenter.
Hvis du har gode idéer til indlæg/ indlægsholdere, så 
er du mere end velkommen til at sende disse pr. mail til 
Anina Kjær, AKJ@LF.DK, inden den 1. oktober. Idéerne 
vil efterfølgende blive drøftet i Kontaktudvalget for Fjer-
krækongressen, hvorefter programmet sammensættes.
Alle med en interesse indenfor fjerkræ er velkomne, 
både medlemmer og ikke-medlemmer af L&F Fjerkræ.
Når tilmeldingen åbner annonceres det i bladet Dansk 
Erhvervsfjerkræ. 
L&F Fjerkræ håber at se dig den 27-28. februar 2019.

Anina Kjær

nok folat gennem kosten alene, hvorfor der er behov for 
tilskud hertil.  Faktisk viste den seneste nationale kost- 
og ernæringsundersøgelse i England (National Diet and 
Nutrition Survey), at størstedelen af britiske kvinder i den 
fødedygtige alder havde et utilstrækkeligt niveau af folat. 
Kvinder opfordres derfor stadig til at huske gode kilder 
til folat i kosten, samt at tage folinsyre som supplement. 
Her kommer æg igen ind i billedet, idet to medium store 
æg bidrager med 55 µg folat. 

Jod
Jod spiller en central rolle i skjoldbruskkirtlens- og den 
kognitive funktion. Op til 40 % af gravide kvinder lider af 
jodmangel, og nogen britiske studier har påvist en sam-
menhæng mellem mangeltilstand og lav fødselsvægt, 
samt forsinket neurologisk og adfærdsmæssig udvikling 
hos spædbørn. Den Europæiske Fødevaresikkerhed-
sautoritet (EFSA) anbefaler, at gravide kvinder skal 
indtage 200 µg jod for at sikre et sundt jodniveau for 
både mor og barn. Behovet er øget under graviditeten, 
fordi moderen skal producere en tilstrækkelig mængde 
thyriod hormon, som skal overføres til fosteret for at sikre 
hjernens udvikling. To æg om dagen vil bidrage med ca. 
en fjerdedel af den anbefalede mængde – 58 µg for to 
medium store æg.

Vitamin D
Det er et begrænset antal fødevarer, der fra naturens 
side har et højt indhold af vitamin D. Efter fedtholdige 
fisk, er æg den næstbedste kilde, hvor 2 medium stør-
relse æg giver 3,7 µg vitamin D (vitaminet findes kun i 
æggeblommen). Mangel på vitamin D under graviditeten 
er kædet sammen med en øget risiko for svangersk-
absforgiftning, svangerskabsdiabetes, urinvejsinfektioner 
og fødsel ved kejsersnit. Det britiske National Institute of 
Health and Clinical Excellence (NICE) anbefaler, at vok-
sne indtager 10 µg D-vitamin om dagen. Dette gælder 
også for gravide – nogle eksperter, heriblandt The 
Endocrine Society, mener, at mængden skal øges under 
graviditeten. Selvom vi kan optage vitamin D fra nogle 
fødevarer, vil det ikke være tilstrækkeligt for gravide kvin-
der, og det anbefales derfor, at man indtager et tilskud

 på 10 µg vitamin D om dagen. Idet nogle eksperter, som 
sagt, anbefaler større mængder af vitamin D til gravide 
end NICE angiver, vil en diæt med vitamin D holdige 
fødevare, fx æg, kun være til gavn. 

Cholin
Cholin er et vitamin-lignende næringsstof, der er nød-
vendig for normal funktion af kroppens celler, især dem 
i leveren og i det centrale nervesystem. Under graviditet 
er det essentielt for fosterets udvikling, især hjernens 
udvikling, dannelsen af neuralrør og indlæringsfunk-
tionen. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen anbe-
faling for indtaget af cholin i Storbritannien. Men i 2016 
fastsatte EFSA et anbefalet indtag (AI) for gravide kvin-
der på 480 mg om dagen – for voksne er værdien fastsat 
til 400 mg. Cholin er endnu et næringsstof, hvor æg kan 
fungere som en værdifuld bidragsyder, idet to medium 
store æg dagligt vil dække 60 % af AI. 

Vægtstyring
Der er en voksende mængde evidens for, at indtag af æg 
kan hjælpe på vægtkontrol pga. den mættende effekt. 
En række studier har vist, at måltider, der indeholder 
æg, kan reducere sult, lyst til at spise og efterfølgende 
energiindtag på kort sigt. Dertil har et interessant studie 
vist, at proteinerne fra æg nedbrydes og metaboliseres 
langsommere end lignende proteiner, hvilket tyder på, 
at æg har unikke virkninger på kroppens produktion af 
appetithormon. 
Det er ganske vist en myte, at gravide kvinder bør ”spise 
for to”; overdreven vægtøgning er ikke ønskelig og kan 
have alvorlige negative følger for både mor og barn. Det 
er kun i det sidste trimester, at gravide kvinder anbefales 
at øge deres daglige energiindtag med 200 kcal. I lyset 
af førnævnte forskning vil æg kunne indgå i en kvindes 
diæt under graviditeten for potentielt at modvirke over-
dreven vægtøgning ved at fremme mæthedsfølelsen. 

Opsummering
Æg kan uden tvivl bidrage signifikant med næringsst-
ofindtaget under graviditeten – en stadie i livet hvor ind-
tag af en næringsholdig kost er vigtig for sundheden hos 
både mor og barn. Æg er en billig fødevare, der bidrager 
med protein af høj kvalitet, sunde fedtsyrer, samt en 
række vitaminer og mineraler.  Gravide kvinder bør gøres 
opmærksom på ændringen af de tidligere sundheds-
bekymringer vedrørende indtag af æg, og i stedet nyde 
æg i alle afskygninger.  

Oversat af Camilla G. Thomassen / jnl
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HKScan lancerer eksport af Kariniemen® 
produkter til Sverige

HKScan er begyndt at eksportere finske fjerkræprodukter til 
Sverige. De vil i første omgang blive solgt gennem den største 
supermarkedskæde ICAs forretninger under Karinäs® (Karinie-
men®) mærket.
Lanceringen giver svenske forbrugere adgang til en ny inno-
vation: kyllinger udklækket på farmen og opdrættet med højt 
velfærd. Dette nye koncept er en ekstra garanti for en høj 
standard for kvalitet, dyrevelfærd og produktsikkerhed i hele 
gården-til-gaffel kæden.
“Svenske forbrugere har høje standarder med hensyn til kval-
iteten og oprindelsen af   den mad, de spiser. Det glæder mig, 
at HKScans finske produkter kan imødekomme disse krav ved 
at bringe ansvarligt producerede Karinäs®-produkter til det 
voksende svenske fjerkræmarked. Dette markerer også lan-
ceringen af fjerkræprodukter fra kyllinger, der er udklækket på 
farmen, i Sverige. Vi har store forventninger til denne innovation. 
Tilbagemeldingen fra forbrugerne var meget lovende. Forbru-
gerne har haft en vigtig rolle i vores konceptoprettelsesproces” 
siger Sofia Hyleén Toresson, direktør Market Sweden.
Fjerkrækødet, der eksporteres til Sverige, kommer fra ca. 80 
af HKScans kontraktfarme, der hovedsageligt er beliggende i 
det vestlige Finland. Den høje kvalitetsstandard har været vejle-
dende princip for Karinäs®-farmere siden 1966. Eksempler på 
resultaterne er, at Karinäs® fjerkræ er opdrættet fuldstændigt 
uden brug af antibiotika siden 2009, produktionen er salmo-
nellafri, og forekomsten af   campylobacter er minimal. Udvalgte 
Karinäs® farme var blandt de første i verden til at implementere 
udklækket på farmen konceptet.
“Frosset fjerkræ importeret fra udlandet fortsætter med at spille 
en stor rolle på de svenske middagsborde. Finskproducerede 
Karinäs® markerer ankomsten af   et højtkvalitets alternativ, der 
er ansvarligt produceret, til det svenske marked. Lanceringen 
af   svensk eksport er et centralt skridt i vores fornyede strategi 
og bringer bemærkelsesværdige synergier fra grænseoverskri-
dende samarbejde. Lanceringen af   svensk eksport åbner nye 
veje for progressive finske farmere og markerer et vigtigt frem-
skridt for hele vores værdikæde” siger Heli Arantola, direktør 
Categories & Concepts.
De fjerkræprodukter, der eksporteres til Sverige, produceres 
på HKScans anlæg i Rauma, det mest avancerede produk-
tionsanlæg af sin art i Europa. Det moderne anlæg og dygtige 
finske farmere giver HKScan mulighed for at tilbyde et voksende 
udvalg af innovative, ansvarlige produkter til HKScans kunder 
både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet.
Forbruget af fjerkrækød stiger stadigt både i Sverige og Finland, 
men ligger stadig under EU-gennemsnittet på begge markeder. 
Kun ca. 60 % af det fjerkrækød, der forbruges i Sverige, pro-
duceres indenlandsk, mens tilsvarende tal for Finland er 80 %. 
Alle Kariniemen® produkter har siden 1966 været af 100 % 
finsk oprindelse.
Væksten i fjerkræsegmentet er opført som et af HKScans strat-
egiske mål.

HKScan Oy / jnl

Larver fra sorte soldaterfluer godkendt til foder 
til fjerkræ i USA

Planer om at fodre med tørrede larver fra sorte soldaterfluer 
(BSFL) i USA har fået et boost efter en beslutning fra FDA, der 
godkender, at de anvendes i foderet til fjerkræ.
Godkendelsen af   BSFL til brug i fjerkræfoder udvider potentialet 
for denne ingrediens som en mere bæredygtig proteinkilde.
Forskning foretaget af EnviroFlight på slagtekyllinger med 
dr. Kimberly Livingston, assisterende professor i ernæring, 
immunologi og fysiologi ved North Caroline State University og 
på æglæggende høner med professor Paul Patterson, professor 
i fjerkrævidenskab ved Penn State University, støtter værdien af   
disse ingredienser i foder til fjerkræarter.
Patterson argumenterede for, at BSFL-ingredienser (mel, olie 
og hele larver) gav et spændende næringsmiddel til æglæggen-
de høner med betydelige mængder energi, protein, essentielle 
aminosyrer, fedtsyrer og mineraler, der understøttede hønner 
kropsvægt, ægproduktion og kvalitet.
Liz Koutsos, præsident for EnviroFlight, sagde, at hun var 
begejstret over at være den første amerikanske kommercielle 
producent af BSFL og for at bringe selskabets produkter til 
foderstof- og dyrefoderindustrien.
”Det globale behov for bæredygtigt protein fortsætter med at 
vokse, da verdens befolkning forventes at stige til over 9 mia. 
mennesker inden 2050, og vi er stolte af at være en del af løs-
ningen på denne udfordring” tilføjede hun.
Op til 3.200 tons/år tørret BSFL forventes at blive produceret 
på virksomhedens fabrik i Maysville, Kentucky.
Afgørelsen kommer bare dage efter en undersøgelse blev 
offentliggjort, der viser effektiviteten af   BSF og bakterier til 
fremstilling af larver som foder og gødning, hvilket ikke kun vil 
kunne reducere mængden af kyllingemøg, men også generere 
store mængder foderproteiner.
Det internationale team af forskere fra USA, Holland, Italien og 
Kina fandt, at BSFL-konverteringsfrekvensen og reduktionen i 
mængden af kyllingemøg blev forbedret af BSFL og B. subtilis 
BSF-CL-konvertering i en undersøgelse, der blev offentliggjort i 
Journal of Environmental Management.

Poultry World / jnl
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Af Austin Alonzo i Poultry USA 

Lincoln Premium Poultry, et firma 
ejet af Costco, bygger en ny inte-
greret fjerkræoperation i Fremont, 
Nebraska.

I Fremont, Nebraska, langt fra det traditionelle slagteky-
llingebælte i de sydøstlige og atlantiske delstater bygges 
et stort nyt fjerkrækompleks. I slutningen af   2019 vil 
anlægget til en anslået pris på 400 mio. $ (ca. 2,6 mia. 
kr.) - komplet med en foderfabrik, rugeri- samt slagteri 
og forarbejdningsanlæg - slagte mere end 2 mio. kyl-
linger om ugen.
Den nye fjerkrævirksomhed drives af Lincoln Premi-
um Poultry (LPP), der er et selskab ejet af Costco 
Wholesale Corp, som har hovedkontor i Issaquah, 
Washington, og som er et af USA’s 5 største og et af 
verden 10 største supermarkedskæder. 
Walt Shafer, Chief Operating Officer for LPP, siger, 
at kyllingerne, som slagtes på fabrikken vil komme 
til at udgøre omkring 40 % af selskabet salg af fersk 
kyllingekød.

Forretningsforholdet med Costco
Shafer sagde, at LPP’s rolle er i det væsentlige drive og 
styre aktiviteterne og virksomheden på Costcos vegne. 
Costco er LPP’s kunde, sagde han, og hovedparten af   
produkterne går til Costco depot og lager.
“Lincoln Premium Poultry er et firma skabt til Costco 
i samarbejde med Costco” sagde Jessica Kolterman, 
talskvinde for LPP. “Vores virksomhed afspejler Costco’s 
værdier, og vi er glade for at være med til at udvikle et 
fantastisk produkt til Costcos medlemmer.”
Anlægget vil imidlertid ikke levere alle Costco’s kyllinger, 

og Costco vil stadig have andre leverandører, sagde 
Shafer. Dette anlæg vil slagte og forarbejde kyllinger på 
6 lbs 4 ounce (ca. 3 kg) levende vægt for at give den 
specifikke størrelse, vægt og pris, som Costco ønsker.
På spørgsmålet om projektet er en prototype for frem-
tidige faciliteter, der leverer til Costco, svarede Shafer: 
“Hvem ved.”
“Mit mål er at gøre det godt” sagde han. “Hvis vi er suc-
cesfulde, som jeg ved, vil vi være, tror jeg, det vil bringe 
emnet til debat i fremtiden.”

KIG PÅ NYE COSTCO’S KYLLINGEOPERATION  
I NEBRASKA TIL 400 MIO. $

Det nye slagteri i Fremont er ved at blive opført

Costco’s og Lincoln Premium Poultry’s fjerkræoperation i Fre-
mont, Nebraska, vil omfatte et slagteri, et rugeri og en foder-
fabrik
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Hvorfor Nebraska?
Shafer sagde, at stedet er udvalgt på grund af dets belig-
genhed i landet såvel som på grund af den gode forsyn-
ing af majs og soja samt mange potentielle producenter.
Fremonts centrale beliggenhed på kontinentet og 
muligheden far at kunne levere til terminaler rundt om i 
landet, er et plus for Costco. I begyndelsen, sagde Shaf-
er, vil det meste af produktionen skulle leveres til den 
vestlige del af USA. Det er også en fordel for logistikken, 
og i modsætning til anlæg i de sydøstlige og atlantiske 
delstater, at majs og sojabønner til de anslåede 500 
kyllingehuse, der er nødvendige for at holde anlægget 
kørende, vil komme direkte fra Nebraska.
Doug Oertwich, en landmand fra nær Pilger, Nebras-
ka, som vil opdrætte kyllinger til LPP, siger, at selvom 
Nebraska ikke har en tradition for at opdrætte fjerkræ, 
at appellerer slagtekyllingeproduktionen til mange af 
Nebraskas majs- og sojaproducenter.
Opdræt af slagtekyllinger skaber en mulighed for farm-
erne at få flere og varierede indtægter, og det skaber 
arbejdspladser til familiemedlemmer, som ellers ville 
forlade farmen. Doug Oertwich sagde, at hans egen 
søn, Nicholas Oertwich, kommer hjem for at opdrætte 
slagtekyllinger sammen med ham. Majs- og sojaprodu-
centerne kan også se frem til at producere deres egen 
organiske gødning og sprede den på deres marker.

Træning af landmændene
Mens Nebraska traditionelt er kendt for dyrkning af 
kornafgrøder og kvægavl, er farmerne ikke vant til at 
opdrætte slagtekyllinger. LPP har til opgave at rekruttere 
landmænd fra den omkringliggende region og træne dem 
i husdyrhold.
Oertwich var med i et rådgivende råd, der blev dannet 
for at rekruttere potentielle producenter og hjælpe LPP 
og Costco med at forstå nuancerne ved at arbejde i 

Nebraska. Efter flere års arbejde rekrutterede LPP 125 
farmere til at bygge kyllingehuse og opdrætte kyllinger på 
kontrakt.
For at træne de nye landmænd arbejder LPP sammen 
med Auburn University for at tilbyde farmerne kurser 
om nøglebegreber i slagtekyllingeproduktionen så som 
ventilation og management. I den nærmeste fremtid 
vil der blive bygget et modelkyllingehus nær anlægget 
i Fremont. Shafer siger, at man der vil afholde kurser i 
slagtekyllingeproduktion i et kyllingehus med nøjagtigt 
det samme udstyr, som producenterne vil bruge.

Forholdet mellem integrator og producent
Som i et traditionelt vertikalt integreret fjerkræfirma lev-
erer LPP foderet og dyrene samt bygningskravene til kyl-
lingehusene. Producenterne, der arbejder på en 15-årig 
kontrakt, er ansvarlige for at bygge husene, opdrætte 
kyllingerne og levere arbejde. I alt vil producenterne 
investere omkring 300 mio. $ (ca. 1,9 mia. kr.) til finan-
siering af opførelsen af   nye kyllingehuse.
LPP har indgået kontrakt med QC Supply, der er baseret 
i Schuyler, Nebraska, om at fungere som den generelle 
entreprenør på slagtekyllingehusene. QC koordinerer 
byggerierne i samarbejde med producenterne. Alle huse 
vil være identiske og have et moderne design og det 

Lincoln Premium Poultry’s foderfabrik vil bruge lokalt dyrket 
majs og sojabønner til kyllingerne, der skal opdrættes i   500 
nærliggende slagtekyllingehuse

Walt Shafer, chefchef for Lincoln Premium Poultry, og Doug 
Oertwich, en landmand fra Pilger, Nebraska, som vil opdrætte 
kyllinger til det nye slagteri
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nyeste inventar. Producenternes kontrakter er baseret 
på en garanteret minimumsafregning. På denne måde 
kan kontrakten belønne de producenter, der ligger over 
gennemsnittet uden at straffe dem, der ligger under gen-
nemsnittet, sagde Shafer.
Shafer sagde, at han allerede har ansat en driftsleder til 
slagteriet, en produktionschef for den levende produk-
tion, en leder af rugeægsproduktionen og en dyrlæge. 
LPP forventer at drage fordel af at arbejde med nyt uds-
tyr og nye huse og ved at have producenter, der er nyud-
dannede i moderne teknikker og management.

Vil opdrætte kyllinger bedre end resten
Shafer sagde, at alle kyllinger vil blive opdrættet uden 
brug af antibiotika, og Costco vil kræve regelmæssige 
tredjepartsauditeringer af biosikkerheden og dyrev-
elfærden. Han sagde, at det er usikkert, om virksom-
heden vil underskrive nogen form for dyrevelfærds-
standarder. Imidlertid kræver Costco, at LPP “skal være 
bedre end resten”, og kyllingerne vil blive opdrættet ved 
en lavere belægningsgrad end branchens gennemsnit, 
sagde han.
Husene vil være solide vægge og være udstyret med 
tunnelventilation med mulighed for køling, og kyllingerne 
vil blive opdrættet på poppelspåner. Rugeægsproducen-
terne vil fjerne strøelsen én gang om året. Slagtekyllinge-
producenterne vil kompostere strøelsen i miler i huset 
efter hver flok.
Oertwich sagde, at selv om det ikke er påkrævet af 
Nebraska, vil LPP og deres producenter følge en 
næringsstofplan - baseret på planer, der anvendes i 
Chesapeake Bay-området - for at vurdere og mindske 
miljøpåvirkningen af   at sprede gødningen på deres mark-
er.

Fangst og transport
LPP bruger en automatisk fangemaskine - en Apol-
lo-model fra CMC Industries - som placerer kyllingerne i 
skuffemoduler. Systemet kræver ingen fysisk håndtering 
af kyllingerne, hvilket reducerer faren for skade på kyl-
lingerne og medarbejderne, sagde Schafer.
Transporttrailerne vil have et solidt og ventileret tag med 
presenninger eller gardiner i siderne og på bagsiden af   
traileren. Dette forhindrer spild af støv og fjer fra traileren 
under transport og beskytter kyllingerne mod vejret.
På slagteriet vil kyllingerne blive holdt indendørs i et 
venteområde, hvor der kan holde op til 12 trailere med 
op til i alt ca. 72.000 dyr. Dette venteområde vil berolige 
kyllingerne, og der vil kunne holdes en behagelig tem-
peratur på både kolde og varme dage. Efter at lastbilen 
er losset, vil den blive vasket og fuldstændig rengjort og 
desinficeret. Brugte transportkasser bliver også vasket 
og desinficeret.

De enkelte skuffer og moduler fjernes og placeres 
direkte i et kontrolleret-atmosfære-bedøvelsessystem 
(CAS) fra Marel. Efter bedøvelsen fjernes kyllingerne fra 
skufferne og hænges direkte på slagtelinjen. 

Behandlingsanlægget
I alt vil LPP’s kompleks i Fremont omfatte et slagteri på 
godt 37.000 m2, et rugeri på ca.8.825 m2 og en foder-
fabrik, der vil få en lagerkapacitet til fem dages forbrug af 
færdigfoder eller 15.000 tons. Foderfabrikken skal være i 
drift inden udgangen af   2018, og foderet skal leveres fra 
begyndelsen af   2019. Rugeriet skal være færdigt i foråret 
2019, så de første kyllinger kan indsættes i juni 2019.
De første kyllinger forventes at blive slagtet i september 
2019. Efter ca. 45 uger vil anlægget slagte mere end 2 
mio. kyllinger om ugen. Det forventes at beskæftige ca. 
1.000 ansatte.
Slagteriet vil være en af kun   en håndfuld i USA, der 
anvender luftkøling efter plukning og slagtning.
Shafer sagde, at omkring 80 % af udstyret på slagteriet 
vil komme fra Marel.

Arbejdskraft og automatisering
Arbejdskraft, sagde Shafer, vil være den mest kritiske 
Udfordring på slagteriet. Som sikring mod et udfordrende 
arbejdsmarked anvender LPP automatisk højhastighed-
sudstyr i hvert trin af processen. Robotløsninger vil også 
blive brugt til at pakke produkterne.
“Listen fortsætter og fortsætter, alt fra automatisk etiket-
tering til palletering, ja til selv udbening” sagde Shafer.
Shafer sagde, at automatisering vil medvirke til at 
reducere behovet for arbejdskraft - han nævnte som et 
eksempel automatiseret udbening som kræver 100 færre 
medarbejdere end manuel udbening, - men det vil kræve 
flere medarbejdstagere med højere uddannelsesmæssig 
baggrund og mekanisk ekspertise.
Arbejdsmarkedet er stramt i regionen, så LPP samarbe-
jder med rekrutteringsbureauer for at finde arbejdsløse 
og underbeskæftigede arbejdstagere i det vestlige Oma-
ha og området omkring Fremont. Arbejdet om at tiltræk-
ke, ansætte og finde boliger til kommende ansatte på 
slagteriet er i gang, sagde han.

jnl

Fangemaskine fra CMC Industries



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2018  ·  43

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2018

Verdens største rugeri for æglæggere 
åbner i Kina
60 mio. kommercielle kyllinger skal produceres årligt fra verdens 
største rugeri for æglæggere, som for nylig er åbnet i Kina.
Huayu International Poultry Incubation Center, som omfatter et 
internationalt trænings- og konferencecenter, er officielt åbnet i 
Handan i Kinas Hebei-provins.
Det drives af Huayu Agricultural Technology Co Ltd, der er dis-
tributør af Hy-Line International, n af verdens førende avlsselsk-
aber inden for æglæggere. Hy-Line International producerer og 
sælger brune og hvide forældredyr til mere end 120 lande.
Jonathan Cade, præsident for Hy-Line International, sagde: 
“Jeg lykønsker Huayu-teamet under ledelse af deres præsident, 
Lianzeng Wang, for deres vision om de skiftende krav og endda 
deres lederskab i forandringen af markedet for æglæggere i 
Kina.”
Rugeriet kan prale af biosikkerhed, dræning og byggematerialer 
i verdensklasse.
Den officielle åbning faldt sammen med 2018 International 
Layer Innovation Summit, hvor der deltog af mere end 500 
personer.

Poultry World / jnl

Egg Track rapport: EU-landene vil have 
udfaset burene inden 2025
De fremskridt, der er gjort i de europæiske lande for at opfylde 
kravet om udfasning af burene inden 2025, er for første gang 
dokumenteret i en Egg Track-rapport.
Dyrevelfærdsorganisationen Compassion in World Farming 
(CIWF) siger, at den nye rapport er for at “fejre de virksom-
heder, der har givet tilsagn om at udfase burproduktionen og 
opfordre dem til år for år at rapportere fremskridt og stimulere et 
skifte i markedet væk fra burene.”
Rapporten, der følger en lignende øvelse i USA sidste år, 
præsenterer data fra 83 virksomheder på koncernniveau, 
herunder supermarkedskæder, food-service virksomheder, 
fødevarevirksomheder og producenter.
CIWF siger, at rapporten er designet til at hjælpe med at 
overvåge, hvordan virksomhederne udvikler sig og for at tilbyde 
råd og støtte, hvis de kommer bagud i deres fremskridt hen 
imod alternativ produktion.
CIWF tilføjer, at selvom 2025 kan virke langt væk, svarer det til 
kun 5 rotationer: “For at muliggøre overgangen fra bure til alter-
native systemer, der fuldt ud respekterer hønernes velfærds-
behov og passer til fremtiden, skal virksomhederne begynde 
at planlægge ændringer i deres produktionssystemer nu og 
arbejde tæt sammen med leverandørerne for at sikre implemen-
teringen inden for den aftalte frist.”
Virksomheder, der overvåges i European Egg Track-rapporten, 
omfatter Asda (Walmart), Compass Group, Co-op UK, Danone, 
JD Wetherspoon, Lidl og Unilever.
I øjeblikket er Storbritanniens Noble Foods den eneste produ-
cent, der indgår i Egg Track i år. 2 franske producentfirmaer 
forventes snart at blive medtaget, og CIWF sagde, at det 

var ønskeligt, at andre store producenter forpligtede sig til at 
afslutte brugen af   bure.
Data for rapporten er udarbejdet af offentligt tilgængelige 
oplysninger på selskabernes hjemmesider i de første 2 uger af 
august, og den vil blive revideret og opdateret årligt.
Resultaterne viste, at:
• 75 % af virksomhederne rapporterer fremskridt i mindst en 

del af deres forsyningskæde
• 43 % af virksomhederne rapporterer mod deres tilsagn for 

alle dele af deres forsyningskæde
• Af tilsagnene med slutdato i 2025 har 18 selskaber rap-

porteret imod, og den gennemsnitlige procentdel af æg, 
der er alternative, i de 18 virksomheder er 48 %

•  Den gennemsnitlige rapporterede fremgang for fremtidige 
tilsagn (2018-2025) for skalæg er 61 %, og for ingredi-
enser er 47 %.

Philip Lymbery, adm. direktør i CIWF, sagde: “Den utrolige 
bølge af tilsagn om at udfase burene, som vi har set fra førende 
fødevarevirksomheder over hele verden i løbet af de sidste par 
år, har gjort dette til en fantastisk tid til at være en del af dyrev-
elfærdsbevægelsen. Jeg lykønsker alle virksomheder, der har 
været med i denne skelsættende omlægning.
“Ved at opbygge en køreplan for forbedring har virksomhederne 
nu tid til at undersøge og gennemføre de ændringer, der er 
nødvendige for at opfylde velfærdstilsagnene. Det er vigtigt, at 
designet af alternative systemer fuldt ud respekterer hønernes 
velfærdsbehov og er egnet til fremtiden” tilføjede han.
Lymbery sagde, at han var bekymret over, at nogle af ind-
husningssystemer, der er blevet bragt på bane: “Nogle af de 
intensive staldsystemer, der kommer ud på markedet, er lidt 
bedre end burene. Hverken dyrevelfærdsorganisationerne eller 
ægbranchen vil se en gentagelse af investeringen i berigede 
bure, som fik en levetid på kun 5 år, før de blev uacceptable. “

Poultry World / jnl

Aviagen vil tackle den globale efterspørgsel 
på fjerkræ gennem ny alliance
Aviagen og Scotland Rural College (SRUC) har indgået en 
strategisk alliance for at øge forskningen og fremme bæredygtig 
produktion af fjerkræ.
Denne strategiske alliance har til formål at øge forskningen for 
at levere fremtidige teknologiske og avlsmæssige løsninger, der 
fremmer en bæredygtig fjerkræproduktion.
Desuden meddelte SRUC, at målet med den nye alliance er at 
levere sundt animalsk protein til en overkommelig pris på en mil-
jømæssigt bæredygtig måde til en voksende global befolkning, 
ofte i områder, hvor landbrugsressourcerne er begrænsede.
Forskningen fokuserer på områder, der er relateret til afbal-
anceret avl for effektivitet, sundhed, velfærd og miljøtilpasning-
sevne ved at identificere nye egenskaber, der ligger til grund 
for biologiske funktioner i den moderne slagtekyllinger og 
forældredyr.

Euromeatnews.com / jnl
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Af Jerry Dreyer i Poultry International 

At give æglæggende høner adgang til et 
strøelsesområde til støvbadning, skrabning og 
fouragering hjælper med at minimere aggres-
siv adfærd, men det kan resultere i støv- og 
ammoniakproblemer.

Etagesystemer giver æglæggere adgang til strøelse, 
hvor de kan udtrykke deres naturlige adfærd, såsom 
skrabning, fouragering og støvbadning. Luftkvaliteten i 
alternative systemer kan dog blive kompromitteret, da 
luftens indhold af støv (partikler) og ammoniak forøges, 
når gødning og strøelse ophobes på gulvet.
Støv, der kan tjene som bærer af mikroorganismer og 
endotoksiner, er en betydelig sundhedsrisiko for både 
medarbejderne og hønerne, da fine partikler kan komme 
ind i åndedrætssystemet. Ammoniak kan ligeledes forår-
sage irritation eller skade på luftvejene.

Støvkontrol i stalde med  
alternativ ægproduktion
Nylige undersøgelser har vist, at alternative indhus-
ningssystemer resulterer i seks til ni gange mere støv i 
husets miljø end bursystemer med gødningsbånd. For-
skere i Europa og USA har undersøgt mange potentielle 
tilgange til at kontrollere støvet, herunder ionisering med 
elektriske ladninger ved hjælp af metaltråde på loftet. 
Andre undersøgelser har fokuseret på at sprøjte strøels-
en med forskellige behandlinger, herunder almindeligt 
vand; vand med lavt pH, sojabønne- eller rapsolie; og 
kombinationer af vand og olie.
Forskning ved Iowa State University ledet af Hongwei 

Xin (projektleder, professor og direktør 
for Egg Industry Center) og Lilong Chai 
(med-projektleder og postdoc. forsker) 
fokuserer på en kontrolforanstaltning 
ved hjælp af elektrolyseret vand sup-
pleret med tilsætningsstoffer til strøels-
en.
Understøttet af lovende resultater fra 
laboratorieforsøg er forskningen nu fly-
ttet til en kommerciel besætning med et 
etagesystem i Iowa. Elektrolyseret vand 
er i mange år brugt i fødevareindustrien. 
Natriumklorid opløses i vandværksvand 

HÅNDTERING AF UDFORDRINGER MED  
LUFTKVALITETEN I STALDE MED ALTERNATIV  
ÆGPRODUKTION

Et infrarødt billede af høner i strøelsesområdet, før det sprøjtes 
med elektrolyseret vand. Blå angiver de koldeste områder, 
efterfulgt af grøn, gul, orange og rød, som er den varmeste. 
Foto: Egg Industry Center, Iowa State University

Høners, der er fugtige af vandet, der bruges til at kontrollere 
støv i strøelsesområdet, viser sig at være køligere 30 sekunder 
efter at være blevet sprayet. Foto: Egg Industry Center, Iowa 
State University

Dette billede, der blev taget to minutter efter, at strøelsesområ-
det blev sprayet, viser, at fordamperens afkølingseffekt ikke er 
langvarig. Foto: Egg Industry Center, Iowa State University
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og udsættes for en elektrisk ladning. Dosis af natriumk-
lorid og varigheden af   elektrolysen i reaktoren kan styres 
for at producere let surt vand med forskellige koncen-
trationer af frit klor. I forsøgene rapporterer Dr. Chai, at 
“vi har set betydelig reduktion af partikler og bakterier i 
luften og strøelsen uden, at det giver forøgede ammoni-
akniveauer.”
En særlig vigtig fordel er kontrol med luftbårne bakterier, 
som ikke udbydes af andre kontrolmetoder. Det fri klor 
er ansvarlig for den antibakterielle virkning. Virkningen af   
det fri klor bestemmes af den tid, vandet er aerosoliseret.
Elektrolyseret vand spredes via et sprøjtedyssesystem, 
der er anbragt over husets strøelsesområder og dækker 
det meste af det åbne strøelsesområde i forsøgshuset. 
Baseret på resultaterne fra laboratorieforsøgene udføres 
forsøget i den kommercielle besætning med et sprøjtevol-
umen på 125 ml/m2. Mængden kan justeres efterhånden 
som mængden af strøelse på gulvet ændrer sig. Det 
anslås, at de kombinerede start op investeringer og drift-
somkostninger ligger på mellem 0,04-0,05 $ (ca. 25-33 
øre) pr. høne om året.
Spraysystemet kan også bruges som et værktøj til 
afkøling af hønerne under varmt vejr. Efterhånden som 
vandet fordamper fra de fugtige høner, fjerner der kro-
psvarme og dermed sænkes kropstemperaturen. Dette 
betyder også, at i koldt vejr vil fugle opleve en lignende 
kortvarig kølepåvirkning, når sprayen bruges til at styre 
støvet.

Balance mellem støv og ammoniak
Tricket i håndtering af strøelsen er at holde den tør nok til 
at forhindre bakterier i at nedbryde urinsyren i gødningen 
til ammoniak, uden at strøelsen er så tør, at hønernes 
aktivitet i strøelsen skaber støv i luften.
Forskellige tilsætninger til strøelsen er også blevet 
anvendt i kombination med det elektrolyserede vand eller 
uafhængigt for at reducere strøelsens pH. Den gasfor-
mige frigivelse af ammoniak kan reduceres, fordi et lavere 
kuld pH (under 7) omdanner ammoniak til ammonium.
Der findes mange typer tilsætninger til strøelsen på mark-
edet. Nogle kemiske eksempler omfatter natriumbisulfat, 
aluminiumsulfat og ferrisulfat. Naturligt forekommende 
produkter omfatter zeolit, gips og et kombinationsprodukt 
af diatoméjord og calcium bentonit, som er godkendt til 
økologisk produktion (også tilgængeligt med citronsyre). 
En anden kategori er mikrobielle additiver.
Forsøget i den kommercielle besætning vil blive afsluttet i 
sommeren 2018, og de endelige resultater og anbefalin-
ger vil være tilgængelige for producenterne. Når Chai’s 
arbejde med dette projekt er afsluttet, er han blevet ansat 
som adjunkt ved University of Georgia, hvor han skal 
arbejde med forskning og rådgivning indenfor fjerkræpro-
duktion.

jnl

Emissioner fra æglæggerstalde 
under nøje kontrol i EU

Dr. Albert Winkel, husdyr- og miljø-
forsker på Wageningen Universitet i 
Holland giver en advarsel til de pro-
ducenter, der overvejer at omlægge til 
alternativ produktion: “Vi har lært, at 
det at skifte til en alternativ produktion 
har løst et dyrevelfærdsproblem, men 
det har skabt et andet alvorligt problem 

- miljøforurening. Faktisk, siden EU’s direktiv 2008/50 / 
EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa blev offent-
liggjort, har landbruget fået meget opmærksomhed som 
kilde til og en løsning på problemet.

Kontrolmetoder i miljøindsatsen
I Holland ligger landbruget nr. 3 efter biler og fabrikker 
som en kilde til partikler i miljøet. Andre dele af Europa 
med en høj koncentration af landbrug og mange men-
nesker, som Tyskland, Belgien og Norditalien er også 
fokuserede på spørgsmålet. I et forsøg på at opfylde 
direktivets standarder har Holland implementeret et 
system med miljøtilladelser til at regulere nybyggeri og 
ombygning af nuværende stalde. Støv-, lugt- og ammoni-
akemissionsfremskrivninger beregnes individuelt på grun-
dlag af emissionsfaktorer for hver dyreart, (æglæggere, 
slagtekyllinger osv.), produktionssystem og antal dyr. En 
spredningsmodel beregner emissioner i nærheden af   
stalden i 10 år baseret på meteorologiske data for den 
specifikke farm. Disse beregnede emissionsfremskriv-
ninger sammenlignes derefter med støvgrænseværdierne 
i direktivet, inden godkendelser gives.

Ægproducenter i Europa, der bruger etagesystemer, har 
brugt flere metoder til at styre støv, ammoniak og lugt 
både i og uden for stalden. Varmevekslere er ret effektive 
til at reducere partikelemissioner med filtrering inden 
udblæsning af staldluften. Højere skorstene bruges til 
at fortynde støvkoncentrationen. Et vigtigt værktøj inde 
i huset er brugen af   automatiske gødningsskrabere på 
gulvet. Winkel’s forskning, der snart offentliggøres, har 
vist, at hvis dybden på strøelsen holdes på ca. 2,5 cm, 
så reduceres støv og ammoniak med 25 %. Og en vigtig 
miljøkontrolmetode er tørring af   gødningen i tunneller 
ved siden af   æglæggerstalden. Dette udstyr bruger varm 
afkastluft fra stalden til tørring af gødningen på per-
forerede bælter. Ved at tvinge luft gennem gødningen, 
filtreres partiklerne ud og tørstofindholdet stiger fra 30 
%, når det kommer fra stalden, til 80 % eller mere efter 
tørringen, hvilket reducerer omkostningerne til bortskaf-
felsen af husdyrgødningen betydeligt.

Nye designkoncepter
Forskere på Wageningen Universitet arbejder på nye 
design af etagesystemer, der vil reducere de miljø-
belastende stoffer. Et lovende koncept, der studeres, er 
at adskille hønernes rene og snavsede aktiviteter i sep-
arate rum. I det rene rum vil hønerne æde, drikke, sidde 
på pinde og lægge æg, og de vil have fri adgang til det 
andet rum, hvor støvbadning og skrabearealet vil være til 
rådighed. Resultaterne er stadig to år væk, men giver nye 
tilgange til at løse nogle af miljøproblemerne med alterna-
tiv ægproduktion.
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Det ungarske fjerkræfirma Master Good  
investerer i vækst
Den ungarske kødproducent, Master Good Kft., har 
modtaget statsstøtte til den næste fase af kapacitetsud-
videlsen.
Selskabet forventes at øge omsætningen med 50 % 
inden for to år efter færdiggørelsen, dermed vil firmaets 
forarbejdningsanlæg i Kisvarda blive en af   de seks 
største i Europa.
Udgifterne til udvidelsen er 15 mia. HUF (ca. 345 mio. 
kr.), rapporterer Budapest Business Journal.
For at støtte virksomheden har den ungarske regering 
tilbudt et tilskud 3,4 mia. på HUF (ca. 78 mio. kr.), siger 
udenrigs- og handelsminister Peter Szijjarto. Han tilfø-
jede, at fødevareindustrien har registreret en vækst på 
8 % i første halvdel af 2018 og beskæftiger 140.000 
mennesker.
Master Good opnåede en omsætning på 69 mia. HUF 
(ca. 1,6 mia. kr.) i 2017 og eksporterede omkring 75 % 
af deres produktion til 40 lande, sagde han.
Ifølge firmaets egen hjemmeside blev Master Good grun-
dlagt i det Nordøstlige Ungarn for mere end 100 år sid-
en, som en slagtekyllingebedrift af Barany-familien. Virk-
somheden tilføjede foderproduktion, rugeri og slagteri i 
1990’erne for at blive fuldt vertikalt integreret.
Ved identificering af potentialet for udviklingen af mark-
edet for frilandsfjerkræ i Vesteuropa, etablerede grun-
dlægger og ejer, Laszlo Barany, firmaets Farm Chicken 
Program i 2001 ved siden af den kommercielle slagteky-
llingeproduktion.
I 2004 indgik fjerkræforarbejdning i Master Goods aktiv-
iteter gennem overtagelsen af   Hajdu-Bet Rt. og deres 
anlæg i Kisvarda.
Mere end 90 % af de forarbejdede kyllinger på dette 
og et yderligere forarbejdningsanlæg i Petnehaza er 
opdrættet på virksomhedens egne gårde.
Master Good’s produkter omfatter hele kyllinger såvel 
som udskæringer med og uden ben samt færdigretter.
Ifølge AVEC var Ungarn den 8. største fjerkrækød-
sproducent i EU i 2016 med en samlet produktion på 
616.000 tons slagtet vægt. I 2016 importerede Ungarn 
34.000 tons og eksporten (levende vægt) var 211.000 
mt.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Den thailandske fjerkræsektor vokser  
yderligere takket være eksporten
På trods af højere foderomkostninger har branchen en 
positiv udviklingstrend i 2018-2019.
Foderomkostningerne for fjerkræfarmere i Thailand er 
steget for nylig, da regeringen greb ind i dette segment, 
men det stopper ikke den udviklingstrend, som industrien 
oplever, ifølge en nylig GAIN-rapport fra USDA.
Det indenlandske forbrug og eksporten forventes at 
vokse yderligere, selvom det lokale marked vil se en vis 
stigning i priserne i de kommende måneder. Fra okto-
ber 2017 til juli 2018 har branchen kæmpet med priser 
under produktionsprisen for levende slagtekyllinger, 
og regeringsindgrebet på fodermarkedet kunne ifølge 
analysen begrænse udvidelsen af   sektoren,.
Trods det, forventes Thailands fjerkræproduktion at 
vokse med 4 % fra 2,88 mio. tons, der forventes i år, til 
3 mio. tons i 2019. Det indenlandske forbrug vil falde 
i 2019 på grund af højere priser og en stærk eksport, 
siger analysen. Eksporten i 2018 anslås at vokse med 8 
% til 820.000 tons og vokse med 6 % næste år takket 
være adgangen til at eksportere fjerkræprodukter til det 
japanske marked og andre markeder uden for EU.

Euromeatnews.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Eksporten af   brasilianske kyllinger steg med 
7,9 % i værdi i august måned
Brasilien eksporterede 396.900 tons kyllingekød i 
august, ifølge Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA).
ABPA sagde, at mængderne fra august er ca. 59.800 
tons over det månedlige gennemsnit af eksporten, som 
er registreret i 2018. “Sammenlignet med året før er tal-
let 4,6 % lavere end de 416.200 tons, som blev ekspor-
teret i august 2017. Der var bedre månedlige resultater 
for branchen i hele 2017.”
Eksportomsætningen i august udgjorde 633,8 mio. $ 
(ca. 4,1 mia. kr.), hvilket var 7,9 % mindre end de 687,9 
mio. $ (ca. 4,5 mia. kr.), som der blev eksporteret for i 
august 2017.
I årets første 8 måneder eksporterede branchen 2,697 
mio. tons, hvilket var 7,7 % lavere end de 2,921 mio. 
tons, der blev eksporteret mellem januar og august 2017. 
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I omsætning blev der eksporteret for 4,309 mia. $ (ca. 
28 mia. kr.), hvilket var 11,8 % lavere end de 4,885 mia. 
$ (ca. 31,7 mia. kr.) i 2017.
“Sydafrika var den største importør af kyllingekød i 
august, hvor importen nærmede sig 40.000 tons. 
Branchen havde et stærkt salg til visse markeder i Afrika 
og Asien, og forskellen mellem eksporten målt måned for 
måned i 2017 og 2018 er faldet hen gennem året, hvilket 
styrker ABPAs fremskrivninger af en samlet eksportprog-
nose for 2018 til omkring 4,2 mio. tons” sagde Francisco 
Turra, præsident for ABPA.

Euromeatnews.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

George erhverver Ozark Mountain Poultry
George’s Inc. har indgået en endelig aftale om at erh-
verve Ozark Mountain Poultry Inc. (OMP).
Den forventede transaktion er forventet at ske i fjerde 
kvartal af 2018. Aftalens finansielle vilkår blev ikke offen-
tliggjort.
OMP producerer antibiotikafri og GMO-fri kyllingepro-
dukter, der leveres til detail- og foodservice-sektoren 
under deres brand ”Forester Farmers Market”. Virksom-
heden har anlæg over hele Arkansas og beskæftiger 
over 1.800 mennesker, og de slagter mere end 1,2 mio. 
kyllinger om ugen.
“Jeg har kendt Gary George (bestyrelsesformanden) og 
George-familien i 35 år” udtaler Ed Fryar, grundlægger-
en af   OMP, i en pressemeddelelse. “Han er en person, 
for hvem jeg har stor beundring og respekt. Jeg tror,   at 
overtagelsen af   OMP vil gavne både George og OMP, 
fordi vores kulturer passer sammen. Derudover vil det 
forbedre vores position på markedet.”
Charles George, co-adm. direktør for George’s, sagde: 
“Denne overtagelse diversificerer vores portefølje yder-
ligere, så vi kan vokse i detailhandelssegmentet med et 
velkendt brand.”
 “Evnen til at kunne levere antibiotikafri og 
ikke-GMO-fjerkræprodukter til overkommelige priser til 
dagens forbruger er meget vigtigt for vores overordnede 
strategi” tilføjede Carl George, co-adm. direktør for 
George’s.
George’s blev grundlagt i 1920’erne, og er et fjerde 
generations familieejet og drevet firma, der producerer 

fjerkræ og forarbejdede fødevarer og har hovedkontor i 
Springdale, Arkansas. Med mere end 5.300 ansatte, en 
vertikalt integreret fjerkræproduktion i Arkansas, Missouri 
og Virginia, og fødevarer-proces-virksomheder i Arkansas 
og Tennessee, er det den 11. største fjerkræproducent i 
USA.
George’s producerede, ifølge WATT Poultry’s data, 22,5 
mio. lbs (godt 10,200 tons) grydeklar kylling om ugen 
i 2017. OMP er landets 21. største slagtekyllingspro-
ducent, der producerede 6,3 mio. lbs (ca. 2.860 tons) 
grydeklar kylling om ugen i 2017.
Baseret på tal fra 2017 alene ville George’s, med 
overtagelsen af OMP, blive større end House of Raeford 
Farms, der i øjeblikket er det niende største kyllingesel-
skab i USA. 

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl

Finsk selskab investerer 3,4 mio.€ i 
deres fjerkræproduktionskapacitet

Den finske kødproducent Atria investerer 3,4 mio. € (ca. 
25,4 mio. kr.) i deres produktionsanlæg i Nurmo og 
Sahalahti.
Atria vil tilføje nye tekniske løsninger til deres anlæg for at 
forbedre eksportmulighederne for finsk kyllingekød.
Projektet vil som udgangspunkt blive gennemført i slut-
ningen af   2018 og i foråret 2019, inden udgangen af   
maj. Virksomheden forventer at tage den nye produktion-
slinje i brug trin for trin i foråret.
Matti Perälä, direktør for Atria Finlands fjerkrævirksom-
hed, sagde, at selskabet har besluttet at udvide deres 
produktion, efter at de har bemærket, at efterspørgslen 
efter fjerkræprodukter og fjerkræbaserede produkter 
vokser stærkt.
Fjerkræforbruget forventes at stige yderligere med 3 % 
om året.
Perälä tilføjede, at den nye investering også vil fokusere 
på at øge produktionskapaciteten for udbenede produk-
ter.
De nye produktionslinjer gør det muligt at udvide den 
individuelle sporbarhed til alle produkter. Atria sagde i 
en erklæring, at der især lægges vægt på at arbejde for 
ergonomi og arbejdssikkerhed i de nye produktionslinjer.

WattAgNet.com / Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Omsætningen på markederne med levende 
fugle i Jakarta når 1 million om dagen
Den lokale regering og internationale organisationer arbejder hårdt på at 
forhindre udbrud af fugleinfluenza i området.
Højt forbrug af fjerkræ i Indonesien giver stor risiko for biosikkerheden, 
da handelen med levende fugle er steget op til 1 million pr. dag bare i 
Jakarta.
Ifølge WHO har der i de sidste 11 år været 200 tilfælde af fugleinfluenza 
hos mennesker i Indonesien, hvilket forårsagede 168 dødsfald. Det store 
Jakarta-område registrerede det højeste antal tilfælde i Indonesien, som 
kan relateres til det høje niveau af levende fjerkræ, der kommer ind i 
Jakarta, skriver avisen Tempo.
Et sundhedsprogram med støtte fra de lokale myndigheder, FAO og 
USAID er gennemført i Jakarta de sidste par år, og det sigter mod at 
omstrukturere markedskæden ved at kontrollere bevægelsen og handel-
en med levende fjerkræ i området.
“Vi gør dette for at sikre, at Jakarta er fri for fugleinfluenza, og for at 
forsyne indbyggere i Jakarta med sikre og sunde fjerkræprodukter” fork-
larede Anies Baswedan, guvernør i Jakarta.
Stephen Rudgard, FAO’s repræsentant i Indonesien, forklarede, at FAO 
har arbejdet gennem markedsomstruktureringsprogrammer for at hjælpe 
markedsaktører og slagterier med at behandle fjerkræ rent, desinficere 
fjerkrætransportkøretøjer, forbedre renheden på markedet og øge 
opmærksomheden hos både fjerkræsælgere og forbrugere. I de sidste 
10 år har 10 markeder og andre faciliteter i Jakarta fået hjælp til i et 
pilotprojekt til gennemføre biosikkerhed på markedet og få det godkendt 
af de lokale myndigheder på markedet.

Euromeatnews.com / jnl

Cargill erhverver den polske 
fjerkrævirksomhed Konspol
Cargill har indgået en aftale om at erhverve Konspol, en af   
Polens førende virksomheder indenfor forædlede fødevarer, der 
leverer en vifte af kølede convenience produkter samt frosne og 
kølede produkter.
Denne erhvervelse markerer introduktionen af   Cargills globale 
proteinvirksomhed på det polske marked og styrker virksomhe-
dens globale fjerkræafdeling, der nu har operationer til 14 lande.
I henhold til aftalen, som er underlagt lovgivningsmæssige god-
kendelser, vil Cargill købe de polske aktiver i Konspols vorksom-
hed indenfor fødevarer og ferske kyllingeprodukter. Cargill vil 
også erhverve Konspols produktportefølje, herunder brands og 
private label samt deres kunde- og leverandøraftaler.
Konspol har mere end 1.700 ansatte i Polen og driver en foder-
fabrik, fem slagtekyllingefarme og to forarbejdningsanlæg. 
Købet vil øge Cargills produktionskapacitet og nærhed til eksi-
sterende kunder for at tilbyde et udvidet sortiment af forædlede 
produkter og fjerkræprodukter. Efter afslutningen af   overtagel-
sen planlægger Cargill at fortsætte med at udvide og udvikle 
virksomheden.
”Konspols engagement i fødevarekvalitet af høj kvalitet og liden-
skab for innovation er det perfekte match for Cargill’s globale 
fjerkrævirksomhed. Dette opkøb giver os mulighed for bedre 
at betjene vores kunder gennem en diversificeret portefølje af 
forædlede produkter” siger Chris Langholz, præsident for Car-

gill Global Poultry. ”Konspol er et stærkt og etableret selskan 
indenfor fersk kyllinge- og forædlede produkter, og deres pro-
dukter er de foretrukne over hele Polen.”
”Cargill er et firma med store interesser og en global række-
vidde. Det er også et familieejet firma, der deler vores værdier” 
sagde Kazimierz Pazgan, grundlægger af Konspol. ”Jeg er sik-
ker på, at dette er den bedste garanti for en fremtid for Konspol, 
et firma jeg har udviklet med min familie i næsten 40 år.”
I øjeblikket beskæftiger Cargill mere end 1.700 mennesker 
på 22 steder i hele Polen og driver 19 dyrefoderfabrikker, en 
premix-orienteret anlæg, en hvedeglucosesirup- og etanolpro-
duktionsanlæg.

WattAgNet.com / jnl

Tanzanias forbud mod import af fjerkrækød 
har fået priserne til at stige
Det østafrikanske land står over for mangel på kyllingekød, da 
den indenlandske produktion kun dækker 85 % af markedet.
Tanzania har spillet protektionismekortet på importen af   fjer-
krækød og betaler nu prisen, bogstaveligt talt. Detailprisen 
på kyllingekød er steget kraftigt med mere end 60 % bare få 
måneder efter, at myndighederne indførte et forbud mod import 
af fjerkrækødprodukter fra nabolandene i Østafrika, rapporterer 
All Africa magazine.
Hoteller og fødevareforretninger over hele landet mærker nu 
effekten, da lokale producenter har stoppet produktionen af   
daggamle kyllinger, hvilket fører til mangel på slagtekyllinger og 
æglæggere.
Ifølge Manase Mrindwa, generalsekretær i Tanzania Poultry 
Breeders Association, har den høje beskatning på importeret 
forældredyr begrænset den forventede produktion af slagtekyl-
linger i år som følge af, at et enkelt forældredyr nu sælges til en 
pris på 5-10 $ (ca. 32,25-64,50 kr.), hvilket er langt over, hvad 
de lokale producenter har råd til.
På grund af mangelen af   kyllingekød på markedet er priserne på 
slagtekyllinger steget i de sidste par måneder fra 2,8 til $ 4,5 $ 
(ca. 18-29 kr.) pr kg, og det tyder ikke på en snarlig løsning, da 
den indenlandske produktion kun dækker 85 % af efterspørgs-
len. For to år siden forbød Tanzania importen af fjerkrækød fra 
USA med det formål at beskytte de lokale farmere. Samtidig 
blev handelen med nabolandene i Østafrika forværret, da Tanza-
nia afviste at ratificere en regional aftale, som gør det muligt for 
partnerlandene i Østafrika (EF) at dele veterinærydelser.
Tanzanias manglende godkendelse af en gensidig anerkendel-
sesaftale for østafrikanske dyrlæger, der trådte i kraft i 2016, 
har gjort det vanskeligt for andre EAC-medlemsstater at eks-
portere kyllinger til Tanzania.
Aftalen fastsætter, at ethvert EAC-land kan importere eller 
eksportere kyllinger og husdyr inden for regionen, så længe 
dyrene er blevet testet af en dyrlæge fra et af de lande, der har 
underskrevet aftalen.

Euromeatnews.com / jnl
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Cal-Maine Foods vil overtage Featherland Egg 
Farms
Cal-Maine Foods har indgået en endelig aftale om at 
overtage næsten alle de aktiver i Featherland Egg Farms 
Inc., der vedrører deres kommercielle produktion af æg, 
forarbejdning, distribution og salg.
De aktiver, der skal erhverves, med forbehold for afslutnin-
gen af   denne handel, omfatter kommercielle ægproduk-
tions- og forarbejdningsfaciliteter med en kapacitet på ca. 
600.000 æglæggende høner, en foderfabrik og tilhørende 
produktions- og distributionsfaciliteter i nærheden af   Mari-
on, Texas. Selskabet forventer at lukke handelen i de kom-
mende uger.
I en kommentar til meddelelsen, sagde Dolph Baker, præsi-
dent og adm. direktør i Cal-Maine Foods, “Vi er glade for at 
kunne annoncere overtagelsen af   aktiverne i Featherland 
Egg Farms. Denne overtagelse er i overensstemmelse med 
vores strategi om at udvide vores forretning gennem sele-
ktive erhvervelser. Det ligger tæt på mange af vores andre 
lokationer og store markedsområder i det sydlige Texas, og 
vi har til hensigt at udnytte specifikke markedsmuligheder, 
der er skabt af denne ekstra produktionskapacitet. Vi ser 
frem til muligheden for at udvide vores markedsrækkevidde 
og levere større værdi til både vores kunder og aktionærer.”
Cal-Maine Foods, med hovedkontor i Jackson, Mississippi 
er verdens største ægproducent, og købet af Featherland 
Egg Farms vil hjælpe det med at styrke den position. Cal-
Maine Foods har ifølge Poultry International 40,1 millioner 
høner. Verdens andenstørste ægproducent, Mexicos 
Proteina Animal (PROAN), har 33 mio., mens verdens 
tredjestørste ægproducent og den næststørste i USA, Rose 
Acre Farms, har 26,9 mio. høner.
Når Cal-Maine planer om at overtage Featherland Egg 
Farms er afsluttet, vil Cal-Maine Foods have overtaget 21 
ægvirksomheder siden 1989. Dens seneste overtagelser 
var Happy Hen Egg Co. i 2017 og Dixie Egg Co. i 2016.
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Kina reducerer proteinindholdet i foderet
Mens priserne på sojamel er stigende på grund af beky-
mringer om en handelskrig, siger analytikere, at kinesiske 
farmere og foderproducenter vil være mere motiverede til at 
reducere mængden af sojamel i dyrefoder.
Kina overvejer derfor at begrænse mængden af   protein, der 
anvendes til at fodre svin og fjerkræ, som det fremgår af 
udkast til forslag, der fremhæver Pekings bekymring over, 
at store kinesiske toldsatser på amerikanske sojabønner vil 

reducere forsyningerne. 
Beijing indførte 25 % i told på amerikanske produkter til en 
værdi på 34 mia. $ (ca. 220 mia. kr.), herunder sojabønner, 
den 6. juli som svar på amerikanske toldsatser på kinesiske 
varer på samme beløb. Denne såkaldte kinesisk-amerikan-
ske handelskrig får priserne på sojabønner til at stige.
Kinas Feed Industry Association vil begrænse mængden 
af   råprotein og totalt fosfor i foder til svin, æglæggere og 
hvidfjerede slagtekyllinger i forskellige vækstfaser for at 
“reducere forbruget af råmaterialer til foder og reducere mil-
jøforurening fra animalsk produktion.” 
Hvis proteinniveauet sænkes samlet, kan dette reducere 
Kinas sojabønneimport med 10 mio. tons. 
Dette ville betyde, at kinesiske farmere skal vende sig til 
alternative foderstoffer og reducerede proteinniveauer, ved 
at bruge lokale vegetabilske proteinressourcer som f.eks. 
alger, tang eller insektmel.
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Kina: Vaccine mod fugleinfluenza virker, men 
nye vira fundet i ænder
Brugen af vacciner til at kontrollere H7N9 fugleinfluenza var 
generelt vellykket hos fjerkræ, men undersøgelsen fandt 
nye vira i ænder, ifølge resultater offentliggjort i Cell Host 
and Microbe.
Den kinesiske vaccine blev lanceret i september 2017 
efter fugleinfluenza pandemien i 2013, og data har vist, at 
vaccination af kyllinger med succes forhindrede spredning 
af virus. Men det førte også til opdagelsen af   2 tidligere 
ukendte genetiske variationer af H7N9 og H7N2 subtyper-
ne i uvaccinerede ænder.
Hualan Chen, en af artiklens forfattere og dyrevirolog Har-
bin Veterinary Research Institute, sagde: ”Det overraskede 
mig, at de nye, stærkt patogene subtyper var blevet gene-
reret i og tilpasset så godt til ænder, fordi den oprindelige 
højpatogene form af H7N9 har meget begrænset kapacitet 
til at replikere i ænder.”
Chens hold indsamlede genetiske prøver fra 37.928 kyllin-
ger og 15.956 ænder over en periode på 8 måneder før og 
5 måneder efter vaccinen blev taget i brug. De isolerede 
304 H7N9 vira inden vaccinen kom i brug og kun 17 H7N9 
og en H7N2 virus efter.
”Vores data viser, at vaccination af kyllinger med succes for-
hindrede spredningen af   H7N9-viruset i Kina. Det faktum, 
at der ikke er blevet påvist humane infektioner siden februar 
2018, indikerer, at forbrugerne af fjerkræ også har været 
godt beskyttet mod H7N9.”
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