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På besty-
relsesmøde i 
International 
Egg Com-
mission (IEC) 
inden selve 
konferencen 
fortalte for-
mand Tim 

Lambert og generalsekretær Julian Madeley, at der 
globalt er ca. 4 mio. ansatte i ægbranche, og at den 
årlige globale omsætning ligger på ca. 147 mia. $ (ca. 
1.033 mia. kr.) på detail-niveau.

IEC, der er en del af World Egg Organisation (WEO), 
organiserer også primærproducenter, hvilket ikke er så 
normalt for en international organisation.
Tim Lambert understregede, at IEC er en netværksor-
ganisation.
Julian Madeley fortalte, at mødet i foråret 2019 igen vil 
blive holdt i Monte Carlo, fordi IEC har fået en rigtig god 
deal på hotellet.

International Egg Foundation (ief) har nu projek-
ter i Swaziland, Mocambique og Uganda.
Der er stor interesse for teknologien i Swaziland: kon-

ventionelle bure, kogning og køling, for det giver æggene 
forlænget holdbarhed. Fremover vil der også være 
opsamling af data og nok også lidt rådgivning.

International Egg Nutrition Center (IENC) har fået støtte 
fra IEC, så Tia Rains arbejde i sin fritid.
DSM bliver nok en fremtidig partner.
Indien kunne være et sted for fremtidig forskning / 
forsøg / videndeling.

Julian Madeley fortalte, at der i arbejdet med biosikker-
hed har været et godt samarbejde med Alex Thiermann 
og Brian Evans fra OIE. OIE er begejstrede for resultatet.
Pjecen skal helt ud på farmene, og dermed skal den 
oversættes til mange sprog.

Cassandra Price, Chief Operat-
ing Officer i World Egg Organisa-
tion gav bestyrelsen en opdatering 
på arbejdet med kommunikation, 
herunder pjecen om krisekommu-
nikation og den nye IEC Connects 
App.
Hun fortalte også, at de havde 
været 230.000.000 visninger om 

World Egg Day i 2017 på #worldeggday, og så var Kina 
endda er ikke med.

RAPPORT FRA IEC-MØDET I KYOTO  
9.-13. SEPTEMBER 2018



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER  ·  15

Christoffer Ernst fortalte om 
medlemssituationen, samt at Wee-
Chat bruges af over 800 mio. i 
Kina, og det er en kombination af 
alle de vestlige sociale medier.

Tim Lambert gennemgik notat om 
antibiotikaresistens, og der blev 
lavet enkelte rettelser og præ-

ciseringer i notat, som blev vedtaget af de delegerede 
senere på ugen.

Julian Madeley fortalte om arbejdet med dyrevelfærd 
og om arbejdet med globale standarder i OIE, og der 
vil uden tvivl være nogle ting, som vi skal være meget 
opmærksomme på, herunder evt. bemærkninger om kon-
ventionelle bure, for mellem 87-89 % af det globale antal 
af æglæggende høner er opstaldet i konventionelle bure. 

Tim Lambert fortalte om arbejdet med Global Initiative 
for Sustainable Eggs (GISE) og om FN’s Verdensmål for 
bæredygtighed, hvor æg passer fint ind.

Ved IEC’s Global Leadership Conference i Kyo-
to i Japan i dagene 9. til 13. september var der 

næsten 450 deltagere fra 
39 lande.

Formanden Tim Lambert bød 
velkommen, og han fortalte bl.a., at 
antal medlemmer i IEC er fordoblet 
i løbet af de sidste 10 år.

Kouzuki, Viceminister for Land-
brug, Skovbrug og Fiskeri, oplæste 
Ken Saito’s Minister for Landbrug, 
Skovbrug og Fiskeri, tale.
Han sagde, at man i Japan er glad 
for fælles standarder, og at æg, 
der indeholder højkvalitetsprotein 
og vitaminer, bruges i mange retter 
i Japan.

Til OL i 2020 vil japanerne kunne levere sunde æg og 
andre fødevare til atleterne og deres teams.
Med stigende global befolkning vil æg spille en vigtig rolle 
i fremtiden.
Selv om den globale befolkning er stigende, så falder 
befolkning på landet, så der bliver færre til at producere 
mere mad til flere.

Koya Nishikawa, tidligere Minister 
for landbrug, Skovbrug og Fiskeri, 
var glad for, at IEC holdt deres 
konference i Japan.
Han så også frem til, at handel-
saftalen med EU blev implemen-
teret, og han slog fast, at japanske 
æg produceres under høje stand-
arder.

Oshiki Akita, der var leder af den 
japanske organisationskomite, bød 
også med stolthed velkommen og 
præsenterede komiteen, der havde 
organiseret konferencen i Kyoto.
Han sagde, at IEC er om netværk, 
hvor der deles ideer og informa-

Den japanske organisationskomite



16  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2018

tion, og at han var stolt af at være en del af en sådan 
progressiv industri.

Yasou Akagi, der er vicepræsident 
for Japan Poultry Association. for-
talte om markedet for æg i Japan, 
hvor æg i århundrede har indgået 
i den japanske madkultur, og i en 
kogebog fra 1785 var der allerede 
100 opskrifter med æg.
I Japan indgår æg i mange retter 
– både rå og tilberedte, og japan-

erne giver ofte importerede retter en japansk twist ved at 
tilsætte æg, f.eks. til pizza, paella, mm.

Christine Schäfer fra GDI Insti-
tute i Schweiz havde et indlæg om, 
hvorfor fødevarer er blevet det nye 
pop.
Milleniums kan stadig huske tiden 
inden sociale medier, det kan gen-
eration Z ikke.
Målet er nu at være noget særligt, 
være speciel – individualisme.

Mange tager selfies for at vise, at man er med på de 
nyeste trends.
Dårlige anmeldelser på sociale medier kan lukke virksom-
heder og restauranter.
Veganere kan have en negativ effekt for æg- og kød-
branchen, men de kan være en fordel for andre sektorer, 
der f.eks. laver proteinprodukter i laboratoriet.
Identitet – du er, hvad du spiser.

Forbrugerne ønsker større gennemsigtighed i produk-
terne, og de tror ikke længere på fødevarevirksomhed-

erne, for de har været for meget svindel med brands.
Data og blockchain vil blive meget vigtige i fremtiden.
Man skal vide alt om sit produkt, sine konkurrenter og 
sine kunder.
Elitens eller trendsætteres synspunkter har en tendens til 
at sive ned gennem systemet.

Franz Hofer havde et indlæg om 
markedsføring af æg set i lyset af 
global disruption.
Han sagde, at ægbranchen hare 
en lys fremtid, og at mange meg-
atrends vil påvirke ægbranchen 
positivt.
65 mio. mennesker om året flytter 
fra landområder indtil byerne. Det 

betyder også, at de får færre børn. 
Befolkningen bliver ældre – fra ca. 40 til ca. 70 i det 20. 
århundrede – fra ca. 70 til ?? i det 21. århundrede.
Mange lever længere som pensionist, end de er på arbe-
jdsmarkedet, og i dag dør flere af overvægt end af sult.
Frans Hofer sagde, at æg sælges på en kedelig måde i 
f.eks. i forhold til grønsager, men rundt omkring kan man 
finde 

Æg tilsættes mange internationale retter

Man er, hvad man spiser
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Æg sælges på en kedelig måde

Grønsager præsenteres på en mere indbydende måde

Mere spændende ægemballager
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Suresh Chitturi fortalte, 
hvordan arbejdet i OIE vil påvirke 
ægbranchen.
OIE vil lave globale standarder for 
æglæggende høner, og i dag er der 
ca. 3,85 mia. æglæggende høner i 
verden, og heraf er 89,5 % i bure, 
7,8 % i skrabesystemer og 2,5 % 

friland og øko.
I øjeblikket forlyder det, at OIE vil beslutte globale stand-
arder for æglæggende høner på deres generalforsamling 
i maj 2019, men det kan blive udskudt.
Suresh Chitturi opfordrede derfor til, at der i efteråret 
2018 blev taget kontakt til de nationale veterinærdirek-
tører for at forklare dem om ægbranchens synspunkter.

Udviklingen i skalfarven i udvalgte lande i Europa

Udviklingen i skalfarven i udvalgte lande udenfor Europa
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Peter van Horne havde et indlæg 
og foderforbrug og foderpriser, og 
hvordan det påvirker økonomien i 
ægproduktionen.
60 % af de samlede omkostninger 
i ægproduktionen er foder.
Der er stor forskel mellem farme, 
selvom de har det samme produk-
tionssystem.

Næringsværdien af æg – hvide eller brune – er den 
samme. 
(Rudolf Preissinger fra Lohmann sagde, at hvide æg har 
en lidt større blomme end brune æg, og dermed er de 
hvide æg lidt mere næringsrige.)
Fra Holland viser tallene, at i skrabeægproduktionen er 
hvide høner mest effektive – ca. 8 %.
Skalfarven varierer fra land til land – også i EU, selvom 
der nu er et generelt skifte mod hvide høner.
Der sker også noget udenfor EU, men det varierer meget 
fra land til land og der er ikke en generel tendens.
Han understregede også, at der er større foderoptag og 
lavere produktivitet i alternative systemer.
USA og Indien har lave foderpriser, mens Japan og UK 
har høje.

Nan-Dirk Mulder fra Rabobank 
gav et overblik over den globale 
fodersituation.
De sidste 3 år har priserne været 
ret stabile, men i løbet af det sidste 
år, har priserne været mere svin-
gende.
Fra 2007 til 2014 var der en stor 
udvidelse af produktionen af bio-

fuel, og det var en af grundene til, at priserne på korn 
svingede så meget.
Kina er den væsentligste grund til, at forbruget af kød 
ikke stiger så meget.
De globale lagre er faldet meget i det sidste år, og det 
gør markederne nervøse.
Handelsspændinger kan have store indvirkninger på 
markedet, f.eks. soja.
Kina importerer 62 % af de sojabønner, der handles 
internationalt, men USA (47 %) og Brasilien (godt 40 %) 
står for hovedparten af eksporten
Men selv hvis Kina importerer hele eksporten af 
sojabønner fra Sydamerika, så når landet ikke op på de 
mængder, som det normalt importerer. Det vil kunne 
medføre en prisforskel på 80-90 $ pr ton,
Rabobank forventer stigende foderpriser i Sydamerika og 
Kina, mens foderpriserne vil blive lavere i USA og EU.
Asien driver væksten i Food & Agrimarkets, 

Den kinesiske importtold på 25 % på amerikanske sojabønner påvirker det globale marked for soja
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Tim Lambert fortalte om udviklin-
gen i WEO og IEC.
Han fortalte de delegerede om 
de opgaver og udfordringer, som 
ægbranchen står overfor, herunder 
den stigende afstand mellem for-
brugerne og producenterne, og 
forbrugernes manglende tillid til 
fødevareindustrien.

Julian Madelay fortalte om de 
partnerskaber og samarbejder, 
herunder med Consumer Goods 
Forum (CGF), WHO og OIE, som 
WEO og IEC deltager i.
Når tiltagene kommer fra f.eks. 
CGF, altså fra kunderne, så går 
kravene helt udenom lovgivningen, 
og de bliver meget hurtigere imple-

menteret, for der er jo ingen høringsfrister o. lign.
I år vil World Egg Day slå på temaet ’Protein for Life’.
IEC er blevet bedt om at tale om æg i Vatikanet.

Tim Lambert havde et indlæg om, hvad Consumer 
Goods Forum betyder for ægbranchen.
CGF har 400 medlemmer, med en bestyrelse på 54 
adm. direktører fra nogle af verdens største firmaer 
indenfor fødevarebranchen og detailhandelen. De har 
1.500 eksperter i arbejdsgrupper, og tilsammen har de 
en omsætning på 3,5 billioner € (ca. 26 billioner kr.) og 10 
mio. ansatte.
EIC var nogle af de første til at underskrive deres politik 
om tvangsarbejde, hvilket har givet ægbranchen en posi-
tiv placering hos dem.

Han fortalte også om arbejdet med FN’s bæredyg-
tighedsmål, som WEO bakker op om.

FN’s bæredygtighedsmål

Ben Dallaert aflagde rapport om arbejdet i IEC’s globale 
arbejdsgruppe om fugleinfluenza og om arbejdet med 
antibiotikaresistens.
Arbejdsgruppen om fugleinfluenza har udarbejdet en 
pjece om biosikkerhed, samt guidelines for vaccination 
og for rengøring og desinfektion.
IEC har udarbejdet et notat om antibiotikaresistens.

Christoffer Ernst fortalte om 
medlemssituationen i IEC
Han sagde, at antallet af IEC-med-
lemmer fortsat stiger, og der er 
et godt mix mellem producenter, 
pakkerier og tilknyttede industrier.

Der er intet alternativ til amerikansk soja
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Steve Manton gave en opdatering om arbejdet i ief.
I ief arbejder især med:
• Forbedret ernæring
• Uddannelse og træning
• Iværksætteri
• Teknologi

Yuji Nakahara fra DSM fortalte 
om bæredygtigheden af foderin-
dustrien i Asien og Stillehavsom-
rådet.
Han fortalte, at DSM startede 
som en minevirksomhed, men nu 
udgør ingredienser til dyrefoder den 
største del (32 %) af DSM’s forret-
ningsområder.

Den animalske produktion har nogle udfordringer, som 
til dels kan afhjælpes med teknologi, men den animalske 
produktion understøtter helbredet og velbefindendet hos 
en stigende global befolkning.
Den animalske produktion gør spiselige afgrøder til 
meget næringsrige proteinrige fødevarer (selvom der 
er bekymringer omkring foderproduktionen og afhæn-
gigheden af visse store afgrøder fx soja).
Nogle animalske produktioner gør biprodukter til spiselige 
proteiner og varer, som ellers ville være en miljøbelast-
ning, ligesom man bruger marginalområder.
Kødproduktionen forventes at vokse fra 263 mio. tons 
i dag til 445 mio. tons i 2050 (ca. 70 % stigning), og 
befolkningen forventes at vokse fra 7 mia. til 9,6 mia. i 
2025 (hvilket vil give en 69 % stigning i antal krævede 
kalorier).

Forventninger til væksten i forbruget af æg fra 2015 til 2025

DSM har interesser indenfor mange områder og sektorer
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Ægproduktionen er blevet meget mere bæredygtig over 
de sidste 50 år, og markedet for æg vil fortsætte med at 
vokse, især i lande med et lavt forbrug.
Han sagde, at intensivt landbrug har gjort enorme frem-
skridt hen imod at nedbringe miljøvirkningen af ægpro-
duktionen, og her har foderet spillet en vigtig rolle. Som 
eksempel brugte han Canada, hvor produktionen i de 
sidste 50 år er steget med 50 %, mens miljøpåvirkningen 
er faldet med 50 %.

Spild kan også reduceres ved bedre transport og ved 
bedre veje, specielt i Asien, Afrika og Sydamerika.

Paul Bredwell fra US Poultry and 
Egg Association fortalte, hvordan 
de havde håndteret en miljøsag i 
USA, hvor der kræves en miljøtill-
adelse til farme med Confined Ani-
mal Feeding Operation større end 
125.000 slagtekyllinger, 82.000 
æglæggere eller 55.000 kalkuner.
Herbruck’s poultry ranch i Michi-

gan har både økologisk og konventionel produktion. De 
har i alt 81 huse, med tilsammen 
9 mio. æglæggere, de driver også 

1800 acres (ca. 730 ha, og 99 % af gødningen forar-
bejdes og sælges, mens kun 1 % af gødningen sælges 
uforarbejdet.
De bruger den varme ventilationsluft til at tørre gødnin-
gen og reducerer derned vandindholdet i gødningen fra 
70 % til 15 %. Det reducerede volumenen med 50 %, og 
når de presser det til piller, så bliver volumenen reduceret 
med yderligere 50 %. Gødningen bliver dermed stabil, 
lagerfast og salgbar.
De har bygget små huse udenpå ventilationen, så de 
opsamler fjer og noget støv.

Daniel Windhorst kom med hovedkonklusionerne fra 
Hans-Wilhelm Windhorst rapport om de tre største 
ægproducerende lande I Asien, Kina, Indien og Japan.
Antallet af høner i Asien er steget med over 80 % fra 
1996 til 2016, mens ægproduktionen er steget med 81 
% i samme periode.
Kina er dominerende, men i Indien er produktionen steg-
et med næsten 200 % i perioden.
Japan har nogle af de højeste standarder i verden for 
produktion og hygiejne i ægproduktionen.

Forbruget af vand ved produktionen af forskellige fødevarer

Udviklingen i den globale 
ægproduktion fra 1996 til 2016 

(1.000 tons)
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Kina:
Strukturen af ægproduktion og markedsføring:

•  Sektorkoncentrationen er 
meget lav, de ti største virk-
somheder deler kun mellem 
3 % og 4 % af den samlede 
ægproduktion.
•  Mellem 50.000 og 70.000 
bedrifter med mindre end 
50.000 hønepladser deler 

omkring 80 % af den samlede produktion.
•  Der er kun bygget et begrænset antal store vertikalt 

integrerede farme i løbet af de seneste år.
•  Kun et lille antal æg markedsføres direkte fra 

ægproducenterne til supermarkeder. Brandede æg 
sælges hovedsageligt på regionalt plan.

•  Mellemstore farme sælger hovedsageligt deres æg 
via et pakkeri eller en distributør.

•  Især i landdistrikter sælges de fleste æg på marked-
er med levende dyr.

•  Der er sket en blomstrende udvikling i markedsføring 
af æg via internettet.

De vigtigste udfordringer for den kinesiske ægbranche:
•  Forældede produktionsfaciliteter i mange små og 

mellemstore bedrifter, høje foderomkostninger, 
mindre effektive lokale racer, fødevaresikkerhed og 
produktkvalitet, højt vand og energiforbrug, miljøprob-
lemer og utilstrækkelig hygiejnekontrol på farmene.

•  Permanent trussel om udbrud af fugleinfluenza.
•  Størstedelen af de nuværende produktionssys-

temer er ikke konkurrencedygtige på det globale 
ægmarked. Dette kræver en omlægning til moderne 
indhusningssystemer, vertikal integration og in-line 
drift i æggeproduktindustrien.

•  En sådan transformation vil reducere risikoen for 
udbrud af fugleinfluenza og genoprette forbrugernes 
tillid til kvaliteten og sikkerheden af skalæg og 
ægprodukter.

•  De nødvendige høje investeringer kan enten tildeles 
af staten eller komme fra udenlandske virksomheder.

Udviklingen i antallet 
af høner og i ægpro-
duktionen i Kina fra 

1996 til 2016

Asiens største og mest avancerede, fuldt integrerede æglæggerprojekt i det kinesiske distrikt Pinggu (Beijing-provinsen): 4 mio. 
høne- og hønnikepladser
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Indien:
De vigtigste udfordringer for Indiens ægbranchen:

•  Mange ægfarme opfylder 
ikke internationale standarder 
for indhusningssystemer, 
fødevare- og vandkvalitet, 
managements kvalifikationer 
og hygiejniske standarder.
•  Med undtagelse af et lille 
antal store vertikalt integrere-

de virksomheder produceres de fleste æg stadig i rel-
ativt små farme med mindre end 50.000 høner. Ca. 

20 % af æggene produceres i baggårdsflokke.
•  De ti største virksomheder deler kun 5 % af den 

samlede ægproduktion.
•  Markedsføringen af æg skal forbedres for at imøde-

komme den stigende efterspørgsel. I 2020 forventes 
et forbrug pr. indbygger på 100 æg.

•  For at imødekomme den ekstra efterspørgsel på 25 
til 30 mia. æg i 2020, skal der bygges store vertikalt 
integrerede virksomheder.

•  Det thailandske firma CP og det japanske selskab 
lse planlægger at investere i sådanne nye virksom-
heder.

Udviklingen i 
antallet af høner 
og i ægprodukti-
onen i Indien fra 

1996 til 2016

En del af Amrit Farm i Bankura, West Bengal. Den samlede kapacitet på farmen er 600.000 hønepladser og 200.000 hønnikeplad-
ser
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Japan:
Struktur af ægproduktion og markedsføring:

•  Japans ægbranche har en 
af de højeste standarder for 
effektivitet og hygiejne i hele 
verden.
•  Ægbranchen er stærkt 
koncentreret. De ti førende 
virksomheder bidrog med 38 
% til den nationale produktion 

i 2016. Dette er en af de højeste koncentrationer på 
verdensplan.

•  Æg tilbydes forbrugeren i en bred vifte af måltider. 
Den hygiejniske standard er meget høj, og det giv-
er sommetider problemer for lande, der ønsker at 
eksportere til Japan.

•  De fleste af de æg, der sælges, er brandet og mær-
ket. De store virksomheder markedsfører direkte til 
de store supermarkedskæder. Prisen beregnes på 

baggrund af produktionsomkostninger plus en forud-
bestemt margen.

•  Mindre producenter sælger via distributører, der spill-
er en afgørende rolle ved fastsættelsen af prisen.

Udfordringer for den japanske ægbranche:
•  Udbrud af fugleinfluenza i nabolandene er en kon-

stant trussel.
•  Den aldrende og faldende befolkning vil reducere 

den indenlandske efterspørgsel.
•  Forbruget pr. indbygger vil næppe vokse i fremtiden.
•  En yderligere vækst i de førende virksomheder i 

Japan vil ikke være nødvendig. Det er den vigtigste 
grund til investeringer i Kina og Indien.

•  Manglen på flade områder til opførelse af store enhe-
der og importen af foder er yderligere udfordringer.

•  Det kan forventes, at bestanden af æglæggere og 
ægproduktionen vil falde yderligere i det næste årti.

Seimei Farm nord for Tokyo (250.000 æglæggende høner). Layoutet viser imponerende problemet med at opbygge store farme i 
Japan på grund af mangel på ubebyggede og flade arealer

Udviklingen i antal-
let af høner og i 

ægproduktionen i 
Japan fra 1996 til 

2016
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Fabien De Meester fra DMF 
fortalte om at forarbejde æg fra et 
body-mind perspektiv.
Man bør i nogle tilfælde have uds-
tyr til at skille blommen i lipider og 
proteiner.
Han sagde: “Milk fat is body fat, 
but egg fat is brain fat.”

Masato Osaki fra Kewpie Group 
fortalte om deres udfordringer på 
det japanske marked.
Kewpie begyndte at lave may-
onnaise i 1925, og i dag aftager 
Kewpie over 10 % af alle æg i 
Japan.
Ægforbruget i Japan ligger meget 
stabilt på ca. 330 æg pr indb. pr år.

Japanerne foretrækker en meget mørkegul blommefarve.
Der er MANGE forarbejdede æg på hylderne i de japan-
ske supermarkeder.
I dag sælges ca. 50 % af æggene i Japan som skalæg, 
30 % bruges i food service og de resterende 20 % bru-
ges til ægprodukter, men han forventer, at andelen af 
ægprodukter vil stige.

Rebecca Chambers fra Mark & 
Spencers kom med input fra detail-
handelen.
Hun lagde ud med at fastslå, at 
Mark & Spencers var et premium 
supermarked.
Mark & Spencers sælger 4 gange 
så mange forarbejdede æg som 
skalæg.

De begyndte at sælge frilandsæg som et forsøg i 1984, 
og allerede i 1995 var 90 % af de solgte skalæg fri-
landsæg. Siden 2007 har de kun solgt frilandsæg og 
produkter indeholdende frilandsæg.
De har 1650 produkter med frilandsæg, der kommer fra 
188 leverandører. De samarbejder med 9 pakkerier, der 
får deres æg fra mindre en 600 ægproducenter.

Hvis der kommer en længere periode med staldpligt pga. 
fugleinfluenza, så skal emballagen ændres, og det er ikke 
noget, man kan gøre fra den ene dag til den næste.
Den almindelige forbruger forstår ikke fødevareproduk-
tionen, og vi skal hele tiden producere humant og etisk 
korrekt, og der skal være fuld gennemsigtighed.
Rebecca Chambers sagde, at vi er kun én medie-historie 
fra at ødelægge vores brand.
Hun opfordrede ægbranchen til at være proaktive ikke 
reaktive.

Rudolf Presinger fra Lohmann 
præsenterede sine ideer om øget 
effektivitet og større indtjening.
I fremtiden vil flokstørrelsen stige, 
og der vil være flere aldre på 
ejendommene, selv om vi fortsat 
stærkt anbefaler alt ind – alt ud.
Mange flokke producer over 90 % 
til omkring 80 uger eller mere.

Opdræt er en investering i fremtiden.
De gamle små bures tid er forbi – nu skal hønerne have 
mere plads – enten i nye bure eller i alternative systemer. 
Det betyder, at de bevæger sig mere, og derfor skal de 
have flere næringsstoffer.
Man kan øge persistensen i æglægningen ved avl.
Ingen vil købe vores æg, hvis vi bruger genmanipulation, 
så vi må respektere biologien.
Man bør revaccinere mod IB og Newcastle disease, men 
spørgsmålet er, om man skal revaccinere mod salmonel-
la.
Ægmassen stiger med alderen, så derfor skal der fodres 
efter det.
Majs er kun stivelse, så man skal tilsætte fedt. Hønen 
kan omdanne stivelse til fedt, men det stresser hønen, og 
blommen består hovedsageligt af fedt.
I ægbranchen behøver vi store calcium partikler.
Man skal fodre efter de høner, som producerer bedst.
Selv de bedste linjer rent genetisk vil fejle, hvis ernærin-
gen ikke er i orden.

jnl
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Af Deven King i Poultry 
International 

På grund af de kombinerede 
virkninger af en voksende 
befolkning og en hurtigt 
voksende middelklasse, 
driver efterspørgslen efter 
fjerkrækød og æg i Asien det 

globale forbrug af fjerkræprodukter.

I de næste 20 år forventes det 
globale forbrug af fjerkræprodukter 
at stige med 20 %. 40 % af denne 
vækst forventes at komme fra 
Asien og 30 % fra Latinamerika.
Da 54 % af verdens befolkning 
lever i Asien og økonomien vokser, 
vil Asien have en stor indflydelse 
på den globale efterspørgsel på 
fjerkræprodukter, sagde Pelayo 

Casanovas, chef for Cobb Asia-Pacific. Han talte 
på Global Poultry Trends Seminar, der blev afholdt i 
forbindelse med VIV Asia 2017 i Bangkok.
Casanovas sagde, at hvis den forventede stigning i pro-

duktion og forbrug af fjerkrækød og æg bliver en realitet, 
så vil fjerkrækød blive verdens mest konsumerede kød 
foran svinekød. Men fisk og skaldyr har stadig en meget 
stor plads i kosten i Asien.
“Vi glemmer, at fisk spiller en meget vigtig rolle i indkøb-
skurven her” sagde Casanovas.
52 % af det samlede kødforbrug i Asien er fisk. Uden 
fisk ville svin være nr. 1 i forbruget. Men når man ser bort 
fra Kina, så er fjerkrækød det mest konsumerede kød i 
Asien.

Industrien fortsætter med at vokse
Casanovas citerede en undersøgelse fra 2016 af GIRA, 
som viste, at i 2015 producerede USA 21,064 mio. tons 
fjerkræ, mens Kina og Brasilien producerede henholdsvis 
19,300 og 13,600 mio. tons.
En betydelig del af Kinas produktion af fjerkrækød (7-8 
mio. tons) er vandfugle. Dette er en industri, der fortsæt-
ter med at vokse, mens markedet for lokale kyllingeaf-
stamninger er reduceret en smule, tilføjede Casanovas, 
da man diskuterede størrelsen af Kinas produktion i for-
hold til USA og Brasilien.
Verdens befolkning forventes fortsat at vokse fra 7,4 
milliarder i dag til 9,3 milliarder i 2050, og det forventes, 
at befolkningen i byerne i Asien vil vokse dramatisk fra at 

I ASIEN FORVENTES FORBRUGET AF ÆG OG FJER-
KRÆKØD I 2037 AT VÆRE STEGET MED 20 %

Ægpakkeri i Thailand
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udgøre 49 % af den samlede befolkning i dag til 70 % i 
2050.
Casanovas forklarede, at når en større del af befolknin-
gen bor i byområder og deres indkomster stiger, så vil 
efterspørgslen efter alle fjerkræprodukter - men primært 
kyllingens kød - stige.

Fugleinfluenzaens indvirkning på forældredyr 
til slagtekyllinger
Udbruddet af fugleinfluenza i Nordamerika og Europa 
har haft en betydelig indvirkning på forsyningen af   bed-
steforældre- og forældredyr i Kina. Da det højpatogene 
udbrud af fugleinfluenza toppede i 2015, var den eft-
erfølgende reduktion i forsyningen af   forældredyr i Kina 
dramatisk, og antallet faldt fra 45 millioner til 30 millioner 
stk.
“Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende” sagde Casa-
novas.
Casanovas fortalte, at der i Kina i marts 2017 blev solgt 
forældredyrshøner til mere end 11 $ (ca. 72 kr.) pr stk., 
hvilket var usædvanligt dyrt.
Udbrud af fugleinfluenza har bremset væksten i forbruget 
af fjerkrækød i nogle asiatiske lande, især i Kina, hvor en 
H7N9-stamme forårsager en høj dødelighed for menne-
sker, som bliver smittet efter tæt kontakt med inficerede 
fugle.
“Fjerkræorganisationer i Asien er begyndt at arbejde 
og uddanne befolkningen i sygdomsbekæmpelse og 
i måderne, man kan spise en standard slagtekylling, 
hvilket ikke er naturlig i mange lande i Asien” sagde Cas-
anovas.

Han anbefalede, at slagtekyllingebranchen i Asien 
fortsat skulle konvertere til de mere effektive moderne 
slagtekyllinger og væk fra de mindre effektive lokale 
afstamninger.

Plads til vækst for Asiens 
ægbranche
“Æg er en billig form for protein” 
sagde Paul Buisman, produk-
tleder for Moba Group. Han fork-
larede, at efterspørgslen efter æg 
fortsat vil vokse med befolkningen, 
ligesom efterspørgslen efter fjer-
krækød.
Buisman rapporterede, at der er 

en 2,2 % årlig vækst i ægproduktionen globalt. Han 
tilføjede, at inden for de næste to årtier forventes det, at 
der vil være en 45 % vækst i den globale efterspørgsel 
på ægmarkedet. Dette giver en stor mulighed for Asiens 
ægproduktion. I 2015 producerede Asien-Stillehavsom-
rådet allerede 60 % af æggene.
Da efterspørgslen efter æg fortsat øges med befolknin-
gen, bliver det endnu vigtigere at håndtere fødevaresik-
kerheden, sagde Buisman. Der er blevet brugt tilstræk-
keligt med tid på at forsøge at finde balancen mellem 
at styre kvalitet og samtidig opretholde effektiviteten. 
Forbrugerne ønsker “perfekte æg”, men hvis de over-
hovedet ændres for at imødekomme forbrugernes krav, 
så vil de ikke have disse æg, fordi de ikke er “naturlige” 
sagde han.
Da mennesker er blevet syge af at spise æg fra Asien, 

Produktion af ægprodukter i Thailand
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har der været en stigning i efterspørgslen efter bedre 
fødevaresikkerhed. Hygiejne, sammen med bedre spor-
barhed, er noget, som Buisman føler, at branchen er i 
stand til at håndtere.
Ifølge Buisman er forbrugerne bekymrede over, hvor 
deres mad kommer fra, og hvor den har været. Den 
nuværende teknologi gør det nemmere at spore æg 
efter produktionsstedet. Når forbrugerne kan spore de 
produkter, de køber, mener han, at virksomhederne vil få 
en bedre forståelse af, hvor godt selskabet virkelig per-

former, og hvis deres produkter anses som acceptable af 
forbrugerne.
Succes indenfor ægbranchen kommer fra højt kvalificere-
de virksomheder, sagde Buisman. Når virksomhederne 
kan lave små forbedringer, mens de stadig producerer 
rigelige mængder æg, bør de til gengæld kunne se pæne 
økonomiske forbedringer. Konsolidering resulterer i flere 
og større tal, men det gør også tingene sværere at hånd-
tere, sagde Buisman.

jnl

Æg på marked i Beijing

Forskellen mellem vestlig (til venstre) og lokale afstamninger (til højre)
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Af Jan Henriksen, adm. direktør i 
Aviagen i Poultry International 

Fjerkræ har stort poten-
tiale til at imødekomme 
den stigende efterspørg-
sel efter fødevarer fra 
udviklingslande, og ingen 
andre steder end i Afrika syd 

for Sahara er dette vigtigere.

Kylling, uden tabuerne i forbindelse med andre kødarter 
og takket være de fremskridt, der er gjort af de største 
avlsselskaber, er ideelt til at imødekomme de stigende 
krav til animalsk protein.
Afrika er det næststørste kontinent på jorden, og FN 
forventer, at dets befolkning vokser til 2,5 mia. i 2050 
og til over 4 mia. i 2100. I 2100 vil en ud af hvert tredje 
menneske på Jorden bo i Afrika.
Befolkningen i Afrika syd for Sahara (SSA), er i øjeblikket 
på 800 mio. og forventes at stige til 2 mia. i 2050 og til 
3,7 mia. i 2100.
Samtidig forventes indkomsten pr. indbygger i nogle 
afrikanske lande, herunder SSA, at accelerere ud over 
dagens niveau.
Økonomiske indikatorer viser, at SSA vil vokse med 18 % 
mellem 2015 og 2020, og derefter følge en tilsvarende 
tendens. Når det er sagt, omfatter SSA forskellige lande 
på forskellige stadier af økonomisk udvikling, så væksten 
vil sandsynligvis variere meget i hele regionen.
Med denne fremgang vil der naturligvis komme en højere 
efterspørgsel efter mad og især efter kød, og på grund 
af pris, bæredygtighed og popularitet, forventes fjerkræ 
at være regionens primære valg af protein. Men er denne 
opadgående region klar til at imødekomme den stigende 
efterspørgsel?

Løsning på udfordringerne
For udviklingsregioner præsenterer fjerkræproduktionen 
både muligheder og udfordringer.
Afrika tegner sig for næsten 16 % af verdens befolkning, 
men kun for 5 % af kyllingekødsproduktionen. Hin-
dringer for at skabe levedygtige fjerkrævirksomheder i 
dele af Afrika er omkostninger, produktivitet og mangel 
på uddannelse og erfaring inden for kommerciel produk-
tion.
Primære fjerkræfarmere kan spille en vigtig rolle i at 

overvinde disse udfordringer.
For det første udgør foder den største udgift i produk-
tionen, og import af foderingredienser til regionen kan 
være dyrt og vanskeligt.
Farmerne har taget fat på dette problem ved at vælge 
kyllinger med optimal foderudnyttelse, og dagens 
afstamninger har bedre levedygtighed. De kan også 
vokse med en god hastighed og give mere kød, mens de 
bruger mindre foder.
Disse fremskridt medfører store økonomiske fordele, der 
gør det muligt for landmændene at få mest muligt ud af 
deres eksisterende ressourcer.
Dagens kyllinger performer yderst godt under varierende 
klimaer og udfordrende forhold, hvilket er vigtigt for tradi-
tionelle afrikanske farmere, der ofte mangler ressourcer 
som miljøstyrede stalde. Moderne kyllinger er også 
stærkere og sundere.
Men selv med kyllinger, der fungerer godt under udfor-
drende forhold, er god managementpraksis helt afgøren-
de for, at man kan opnå det genetiske potentiale. avls-
selskaberne kan tilbyde den nyeste viden, der er baseret 
på intensiv afprøvning under kommercielle forhold, samt 
regionale eksperter, der kan hjælpe farmerne med at øge 
effektiviteten og kontinuert opbygge succesrige virksom-
heder.

Mad til hele verden
Globale fjerkræavlsselskaber har ikke bare en mulighed, 
men også et socialt ansvar for at fremme succesen med 
at udvikle regioner som SSA. Avlsselskaberne er allerede 
kommet foran ved at producere robuste fjerkrælinjer, 
der understøtter økonomisk bæredygtighed, og de er 
forpligtet til at gøre alt, hvad der er muligt for at støtte 
producenterne af en omkostningseffektiv, nærende og 
bæredygtig proteinkilde.

Daniel Nyberg Larsen / jnl

HVORDAN KYLLING KAN UNDERSTØTTE AFRIKA 
SYD FOR SAHARA 

Dagens kyllinger performer yderst godt under varierende kli-
maer og udfordrende forhold, hvilket er utroligt vigtigt de steder 
i verden, hvor ressourcerne kan være begrænsede



Langsommere voksende kalkunracer bliver 
mere udbredte i hele Europa
Forbrugernes efterspørgsel efter alternative, langsom-
mere voksende kalkuner har fået et ledende globalt avls-
selskab til at udvide deres portefølje i løbet af sommeren.
Den stigende interesse for alternative produktioner i 
Europa, som f.eks. at give fugle adgang til verandaer og 
udendørsområder, miljømæssige berigelser, reduceret 
belægning og ernæringsmæssige ændringer, har fået 
Aviagen til at øge antallet af afstamninger inden for dette 
område.
Forbrugerne vil også se afstamninger, der er visuelt 
forskellige. Det betyder, at forskellige farver på fjer-
krædragten, kropsbygning og langsommere vækst er af 
stigende betydning.
Aviagen sagde, at den havde lanceret tre nye 
afstamninger til den alternative sektor: Cheshire Bronze, 
Ayrshire Auburn og Wycombe White. Navne afspejler 
racernes historiske ophav inden for virksomhedens 
B.U.T. og Nicholas Select avlsprogrammer.
Virksomheden sagde, at de efter alle reviderede afprøv-
ninger af afstamningerne nu alle opfyldte de nødvendige 
kriterier for vækst- og velfærdsparametre til godkendelse 
af den nederlandske Beter Leven-velfærdsakkreditering-
sordning.
Aviagen Turkeys tilbyder allerede 8 hvide og 7 farvede 
afstamninger til sæsonbetonet produktion til den alter-
native sektor. Det er ikke første gang, at Aviagen har 
været involveret i den langsommere voksende sektor. I 
efteråret udviklede virksomheden Rowan Range-porte-
føljen for udvalgte niche-kyllingekødsmarkeder, som blev 
accepteret til brug under en række almindeligt anerk-
endte europæiske velfærdssystemer, herunder RSPCA.

Poultry World / jnl

McDonald’s kommer under pres fra pensions-
fond i New York 
Bekymringer om kyllingers velfærd hos McDonald’s har 
fået en ledende pensionskasse til at advare det multina-
tionale selskab.
Brevet fra Thomas P DiNapoli, bestyrelsesmedlem i 
New York State Common Retirement Fund, er over de 
potentielle økonomiske og renomme-relaterede risici for-
bundet med virksomhedens velfærdspraksis. Fonden ejer 
aktier af en omtrentlig markedsværdi på 343 mio. $ (ca. 

2,3 mia. kr.) i McDonald’s.
I brevet, som er offentliggjort af Bloomberg, skriv-
er DiNapoli, at mens McDonald’s sidste år velment 
opdaterede deres kyllingevelfærdspolitik, så var politik-
ken ikke i overensstemmelse med almindeligt anerkendte 
bedste praksis understøttet af videnskab og stringent 
forskning, og den haltede bag konkurrenternes.
I brevet, der er adresseret til McDonald’s Corporation 
adm. direktør og præsident Stephen Easterbrook og 
bestyrelsesformand Enrique Hernandez Jr,, står der, at 
McDonald’s ikke har fulgt konkurrenter som Burger King, 
Subway og 80 andre store fødevarevirksomheder med et 
tilsagn om, at deres kyllingeleverandører skal leve op til 
de standarder, der anbefales af RSPCA eller Global Ani-
mal Partnership inden 2024.
“Selvom disse standarder er vigtige ud fra et dyrev-
elfærdsperspektiv, så er de også vigtige for forretningen. 
Høje dyrevelfærdsstandarder kan generere en række 
forretningsmæssige fordele, herunder vedligeholdelse 
og forbedring af rentabiliteten og salget, da kunderne 
er blevet mere og mere bekymrede over dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed.”
DiNapoli tilføjede, at National Chicken Council for nylig 
havde konstateret, at forbrugerne var blevet betydeligt 
mere bekymrede over fødevaresikkerheden, når de 
overvejede at købe kylling, og de ville være mere til-
bøjelige til at købe kylling, hvis deres bekymringer blev 
taget alvorligt.
Kommentarerne følger en mediekampagne i USA ledet 
af Humane Society of the United States, der kræver 
et skifte til mere humane afstamninger og ændringer i 
slagtemetoder.
McDonald’s siger, at selskabet i efteråret havde offentlig-
gjort en ny politik, der etablerede 8 globale tilsagn, “som 
vil forbedre kyllingens velfærd i hele vores forsyning-
skæde”. Disse omfatter “krav om, at kyllinger opdrættes i 
systemer, der fremmer deres naturlige adfærd, etablering 
af overvågningssystemer på bedriften for at indsamle 
vigtige velfærdsindikatorer, etablering af tredjepartsau-
diteringer og oprettelse et uafhængigt globalt rådgivende 
udvalg for bæredygtighed.”

Poultry World / jnl
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Heat-X-Rotate fra Munters: en innovative løsning 
med fokus på effektivitet og brugervenlighed

Den eneste varmeveksler på markedet, der kan rengøres fuldstændig 
- også i tilfælde af sygdomsudbrud.

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

• Minimalt pladsbehov
• Reduceret tryktab
• Ubetydeligt strømforbrug 

for rotordrev
• Ubetydelig frostrisiko
• Selvrensende egenskaber 
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Cobb et skridt tættere på det kinesiske marked
Tiltag til at levere Cobb forældredyr til Fjernøstlige mar-
keder er på vej efter en beslutning fra den newzealand-
ske regering om at give Cobb et Avian Transitional Facili-
ty (AFT) certifikat.
Det gør det muligt for Cobb i New Zealand at importere 
levende fjerkræ og rugeæg fra godkendte lande, hvilket 
gør det muligt for Cobb at levere forældredyr til markeder 
som Kina, Indonesien, Filippinerne og Thailand for bedre 
at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter 
kylling i hele Asien.
Pelayo Casanovas, direktør for Cobb Asia-Pacific, sagde, 
at godkendelsesattesten betød, at Cobb var et skridt 
tættere på at begynde produktionen i New Zealand.
Cobb har investeret næsten 50 mio. $ (ca. 330 mio. kr.) 
i opbygningen af   nogle faciliteter til rene linjer hos Huntly, 
hvilket forventes at skabe omkring 100 job i området. Og 
godkendelsen af   ATF betyder, at Cobb New Zealand for-
ventes at begynde leveringen af   forældredyr i juni 2019
Barry Wards, specialistrådgiver for New Zealand Ministry 
of Primary Industries (MPI), sagde, at Cobbs engage-
ment i biosikkerhed var uovertruffent.

Poultry World / jnl 

Gener og deres rolle i fjerpilning undersøges
Undersøgelser af dødelighed på grund af fjerpilning har 
tidligere peget på, at gener spiller en væsentlig rolle i 
kannibalisme.
Nu har Wageningen University and Research og Hen-
drix Genetics undersøgt de regioner på genomet, som 
er forbundet med overlevelsestid i æglæggende høner.
Overlevelse er en vigtig velfærd og økonomisk egen-
skab i æglæggende høner, og fjerpilningsadfærd er 
hovedårsagen til reduceret overlevelse. Overlevelse er 
et socialt påvirket træk, fordi en høne overlevelsestid 
ikke kun afhænger af hønens egen evne til at undgå at 
blive hakket, men også af hendes gruppes fjerpilning-
sadfærd.
Forskere ved, at direkte og sociale genetiske effekter 
bidrager med omkring 50 % af den samlede arvelige 
variation i æglæggende høner med intakte næb. Men 
de kendte ikke, at de gener, der var ansvarlige for de 
direkte og sociale genetiske virkninger.
Som et resultat heraf udførte de studie af hele genomet 
ved anvendelse af geno- og fænotypedata på tre kryds-
ninger af White Leghorn-linjer fra Hendrix. Hønerne 

havde intakte næb og blev opstaldet med søskendelinjer i 
traditionelle bure med 5 fugle i hver i Kitchener, Canada.
Effekter af enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) blev 
estimeret en efter en for både direkte og indirekte virk-
ninger. Resultaterne viste, at flere SNP er forbundet med 
direkte virkninger på overlevelsestid, men ingen med 
indirekte virkninger. I en af krydsningerne blev der fun-
det en klar direkte SNP-effekt på kromosom 2, tæt på 
GAPA-receptorgenet (GABBR2).
I en anden krydsning var den samme region forbundet 
med den sociale virkning, men ikke signifikant. Den 
gunstige allel havde en positiv effekt på både individets 
overlevelsestid og dens gruppekammerater.
GABA-receptorgenet spiller en vigtig rolle i reguleringen 
af   neurotransmittere i hjernen. Flere undersøgelser har 
vist, at GABA spiller en rolle i psykologisk og adfærds-
mæssig stress hos mange arter og er forbundet med 
adfærdsmæssige lidelser.

Poultry World / jnl 
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Af Jan Henriksen, adm. direktør i 
Aviagen i Poultry International

Kyllingekød er den mest 
miljøvenlige kødart, og er 
derfor velegnet til en bære-
dygtig intensiv produktion.

Vores klima ændrer sig, og 
derfor søger befolkningsgrupper og regeringer rundt 
om i verden måder at beskytte vores planet på. Fordi 
fødevareproduktion er med til at drive klimaændringerne, 
vil udfordringen være at give verdens voksende 
befolkning pålidelige og gode ernæringskilder samtidig 
med, at produktionens miljøvirkninger reduceres.
Fjerkræ er en lovende løsning. Produktion af kyllinger er 
i sig selv mere skånsom overfor miljøet end produktion 
af andre husdyr. Derudover har avlsselskaberne gennem 
årtier arbejdet på at avle effektive afstamninger, som 
giver både sundere fugle, men også gør konventionel 
kyllingeproduktion mere miljøvenlig. 

Fjerkræ: det ansvarlige valg af protein.
Fjerkræ udleder fra naturens side få drivhusgasser. Et 
studie lavet af OECD viser, at kyllingen, som art, har et 
mindre CO2 aftryk end alle andre kødproducerende dyr, 
og kyllinger udleder i forhold til andre kødproducerende 
dyr kun en fjerdedel af de skadelige gasser. Dette sky-
ldes bl.a., at andre husdyr producerer større mængder 
metan under deres fordøjelsesprocesser. 
En anden grund er, at kylling kræver langt færre res-
sourcer. For eksempel konkluderede en artikel fra 2014 
skrevet af Rachel Nuwer i Smithsonian Magazine, at 
oksekødsproduktionen kræver 28 gange mere jord, 
6 gange mere gødning og 11 gange mere vand end 
kyllingeproduktionen. Det løber op i en udledning af 
drivhusgasser, der er ca. 5 gange større. 

Brug af mindre land betyder også mindre 
ødelæggelse af naturområder. 
Kyllinger udnytter også vand bedre end andre husdyr. Et 
studie lavet af Bill and Melinda Gates Foundation har vist, 
at pr 1.000 liter vand kan der produceres mellem et halvt 
til et helt pund kyllingekød (svarende til 0,22-0,51 kg). Til 
sammenligning vil 1.000 liter vand give ca. en sjettedel 

HVORFOR KYLLING ER DET  
BÆREDYGTIGE VALG AF KØD

En af Aviagen’s farme i Brasilien
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af et pund oksekød (svarende til 0,082 kg). Det vil sige, 
at oksekødsproduktionen bruger op til seks gange så 
meget vand, som produktion af kylling. 
Dertil er det også vist, at kyllingeproduktionen kræver 
mindre ressourcer, som el og gas, end andre husdyrpro-
duktioner. 

Bæredygtig intensiv produktion: 
avl for et bedre miljø
Bæredygtig intensiv produktion er blevet et globalt mål 
i bestræbelserne på at øge fødevareproduktionen på 
eksisterende landbrugsjord, samtidig med at lette trykket 
på miljøet. I løbet af det sidste årti har slagtekyllinge-
avlsselskaberne lagt betydelige ressourcer og indsats 
i at skabe øget effektivitet i kyllingeproduktionen for at 
understøtte en bæredygtig intensiv produktion. 
En af disse effektiviseringer er et lavt foderforbrug, der 
indikerer biologisk effektivitet ved at måle hvor mange kg 
foder, der kræves til at producere ét kilo levende vægt. 
Et konkret eksempel på fordelen ved produktion af 
slagtekyllinger er, at farmere i dag kan opdrætte en sun-
dere og mere robust kylling på 2,4 kg på 35 dage, hvilket 
kræver 3,6 kg foder, med et meget effektivt foderforbrug 
på 1,5. For bare 30 år siden krævede det 3,2 kg foder 
at producere en 1,35 kg tung kylling på 35 dage med et 
foderforbrug på 2,35.

En anden fordel er mængden af jord til foderproduktion. 
I takt med at den globale humane population fortsat 
vokser, vil mængden af landbrugsjord gradvist mindskes. 
Med et lavere foderforbrug vil foderproduktion kræve 
mindre land. Kornet, der ikke anvendes til fjerkræfoder, 
kan anvendes til andre formål, og jorden kan i stedet 
anvendes til andre afgrøder.
Eksempelvis har en avlsmæssig gevinst på 2 point i 
foderforbruget resulteret i landbesparelser på omkring 
1,6 mio. acres (ca. 0,656 mio. ha) om året. Det svarer til 
to gange størrelsen af Luxembourg.
Den væsentlige konklusion er, at fjerkræs naturligt lavere 
ressourceforbrug kombineret med innovative effektivis-
eringer af avlen betyder, at det kræver færre ressourcer 
at producere en voksende mængde af kyllingekød af høj 
kvalitet. 

Bæredygtig mad til fremtiden
Gennem dedikerede, konsekvente og afbalancerede 
avlsprogrammer kan mere effektive og sundere kyllinger 
nu opdrættes på en ansvarlig måde, der kræver mindre 
ressourcer, hvilket er bedre for jordkloden. Kylling er den 
bedste løsning til at sikre kvalitetsprotein til en voksende 
human befolkning, og kylling er det bæredygtige valg i 
den overskuelige fremtid.

Camilla G. Thomassen / jnl

Komplette systemer til konsumægsproduktion

Comfort 2 etagesystem

Etagesystemet giver de bedste produktionsresultater,
gennem stimulering af hønernes naturlige adfærd.
Etagerne sikrer maksimal pladsudnyttelse, og et 
godt overblik i stalden. Rederne giver optimal miljø, 
for hønerne ved æglægning. Hvilket resulterer i en 
signifi kant reduktion, af system- og gulv-æg.

Aabenraavej 105   •   6400 Sønderborg   •   T.  74 48 62 11
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Af Ann Reus i WattAgNet.com

Af de 100 globale dyrefoder-
producenter, der produc-
erede mere end 1 mio. tons 
foderblandinger i 2017, er de 
28, ifølge WATTAgNet.com’s 
Top Feed Companies-da-
tabase, baseret i Europa. 

Europa producerede 79,3 mio. tons dyrefoder i 
2017.
 
1. ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. er blandt Europas største foderprodu-
center. 
ForFarmers producerer og leverer konventionelt og 
økologisk dyrefoder og råvarer (som f.eks. gødning og 
såsæd) hovedsageligt til kvæg, svin og fjerkræ samt 
jordbrugssektoren. Et netværk af datterselskaber og 
partnerskaber indgår i aktiviteterne, der omfatter 42 
foderfabrikker i Holland, Belgien, Storbritannien og Tys-
kland. ForFarmers’ foderdivision omfatter foruden foder-
blandinger også mineraler, tilsætningsstoffer, gødning og 
frø. I 2017 producerede ForFarmers 9,6 mio. tons foder 
på 42 foderfabrikker.
 
2. Nutreco
Nutreco er en global virksomhed indenfor akvakultur 
og dyreernæring, og selskabet er blandt de tre største 
indenfor dyrefoder målt på omsætning. De to globale 
firmabrands Skretting (foder til akvakultur) og Trouw 
Nutrition (dyreernæring) har salg i mere end 90 lande. 
I Spanien er Nutreco den største producent af fjer-
krækød under brandet Sada, den førende producent af 
foderblandinger under brandet Nanta, og en stor svine-
producent under brandet Inga. Andre datterselskaber 
dominerer premix- og specialfodermarkederne i Europa 
(15 fabrikker), Amerika (17 fabrikker) og Asien (3 fab-
rikker). Selskabet driver også joint ventures i Venezuela 
og Egypten. I 2017 producerede Nutreco 7,8 mio. tons 
foder på 99 foderfabrikker.
 
3. De Heus
De Heus i en global aktør i foderblandinger, forblanding-
er og koncentrater til husdyr og fisk. I eget regi samt i 
joint ventures og partnerskaber er det hollandske selskab 
aktivt i 75 lande med produktionsfaciliteter i 15 lande. 
De Heus-koncernens eksportafdeling arbejder under 
navnet Koudijs. Internationale joint ventures er blevet 

dannet med: Nukamel i Belgien (mælkeerstatning), MUB 
i Brasilien, Koudijs Kapo Feed i Egypten, Alema Koud-
ijs Feed i Etiopien og Mkorma i Rusland (under navnet 
Koudijs Mkorma). Udover foderproduktion gennemfører 
De Heus forskning og tilbyder rådgivning og forretningst-
jenester. I 2017 producerede De Heus 7 mio. tons foder 
på 47 foderfabrikker.
 
4. Royal Agrifirm Group
Royal Agrifirm Group er en stor europæisk agrovirksom-
hed indenfor flere fodersektorer samt aktiviteter inden 
for frø, gødning og pesticider. Datterselskaber Agrifirm 
Feed, Agrifirm Belgien, Agrifirm Deutschland, Agrifirm 
Magyarorszag, Agrifirm Polska, Oldambt og Nuscience 
producerer foder til alle dyrearter og specialkæledyr med 
aktiviteter i bl.a. Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, 
Spanien, Rumænien, Ungarn, Polen, Ukraine, Rusland 
og Kina. Royal Agrifirm producerede 6,7 mio. tons foder 
i 2017.

5. Agrifirm Feed
Agrifirm Feed ejes af Agrifirm Group, der blev dannet af 
fusionen af   datterselskaber af hollandske kooperativer. 
Det opererer og kontrollerer datterselskaber i Holland, 
Tyskland, Polen, Belgien og Ungarn. Agrifirm Feed pro-
ducerede 4,3 mio. tons dyrefoder på 9 foderfabrikker i 
2017.
 
6. Agravis Raiffeisen
Agravis Raiffeisen AG er en vigtig europæisk land-
brugshandelsvirksomhed med diversificerede operationer 
og bedrifter, der omfatter dyreernæring. Med en anslået 
markedsandel på 15 % er det Tysklands største produ-
cent af svinefoder, og selskabet har stærke positioner 
inden for foderkomponenter til kvæg og fjerkræ. Sel-
skabets mål er at nå op på 8 mia. € (ca. 60 mia. kr.) i 
omsætning og 80 mio. € (ca. 600 mio. kr.) i overskud før 

DE 10 STØRSTE FODERVIRKSOMHEDER I EUROPA
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skat i 2018. Agravis Raiffeisen producerede 4 mio. tons 
foder på 15 foderfabrikker i 2017.
 
7. DLG Group
DLG Group driver det meste af sin fodervirksomhed gen-
nem deres Premix & Nutrition-division, Vilofoss Group. I 
de senere år har DLG også lavet strategiske partnersk-
aber med Agrial, en førende fransk grovvarevirksomhed 
og PUAI Feed Group, for at erhverve yderligere marked-
sandele i Europa og for at komme ind i Kina. DLG er et 
kooperativ med 30.000 danske landmænd som ejere og 
et af Europas største grovvarevirksomheder. Samtidig 
med at virksomheden skiftede strategi fra en konglom-
eratmodel til en mere fokuseret virksomhed indenfor 
Grovvarer, Premix & Nutrition (Vilofoss Group) og Ser-
vice & Energy, er DLG også vokset gennem andre part-
nerskaber og joint ventures - med f.eks. HaGe i Tyskland 
og Svenska Foder i Sverige - samt DLGs eksisterende 
operationer i Danmark, Sverige, Tyskland og Estland. 
DLG-koncernen producerede 3,9 mio. tons foder på 34 
foderfabrikker i 2017.
 
8. Avril / Sanders
Sanders er en stor fransk foderleverandør, der nu ejes 
af Avril Group, som erhvervede Sofiprotéol i 2015. Avril 
solgte sine nye interesser i slagtekyllinger til LDC senere 
i 2015 og sørgede for, at Avril-datterselskaber leverede 
foder til LDC. Ud over foder er Avril’s datterselskaber 
også involveret i fødevarer, biobrændstoffer og olie. Fod-
erstoffer er blandt de kerneforretningsområder, hvor Avril 
Group har til hensigt at investere i de kommende år. I 

2017 producerede Avril / Sanders 3,4 mio. tons foder på 
23 foderfabrikker.
 
9. Veronesi
Veronesi, foderdivisionen hos Gruppo Veronesi, er 
Italiens største foderproducent med 25 % indenlandsk 
markedsandel. Veronesi sælger foder gennem detaild-
istributionskæder og leverer til landmænd i modersel-
skabets øvrige selskaber, som omfatter fjerkræ- og 
svinekødsproducenten Agricola Italiana Alimentare (AIA) 
og svineproducenten Negroni. Udover et stærkt hjem-
memarkedssalg har Veronesi øget i deres europæiske 
eksportvirksomhed. Veronesi producerede 3,2 mio. tons 
foder på 7 foderfabrikker i 2017.
 
10. Dansk Agro Group
Dansk Agro driver foderfabrikker i Danmark og på tværs 
af Skandinavien og Østersøregionen. Virksomheden 
er også engageret i dyrefoder internationalt gennem 
DLA-koncernen, hvor den investeres i Vestjyllands 
Andel. Dansk Agro Group ejes af ca. 10.000 danske 
landmænd og driver 100 datterselskaber i 16 lande. 
Danish Agro er fra sin rødder som lokalt kooperativ i 
1901 vokset til at blive en international aktør inden for 
foderblandinger, ingredienser og vitaminblandinger samt 
gødning, plantebeskyttelse og handel, samt frø, såsæd 
og energi. Dansk Agro driver også en omfattende kæde 
af hobby- og fritidsforretninger. Selskabets overordnede 
mål er at vokse 10 % i gennemsnit om året. Dansk Agro 
producerede i 2017 2,8 mio. tons foder.

jnl
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www.mafa.se

www.mafa.se

MAFA
SILOPROGRAM

MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

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

• Naturlig ventilation

• Skånsom fyldning

• Tømning uden separation

•  Tømning ”Først ind – Først ud”

•  10 års garanti

•  Størrelser: 6 – 80 m3

claus@mafa.dk eller www.mafa.se

Opdatering om sojabønner fra hele verden

Eskalerende handelskrigsproblemer mellem verdens 2 
største stormagter har fået Kina til at undgå amerikanske 
sojabønner.
I stedet er der tydelige tegn på, at Kinas sojabøn-
neimportører opkøber rekordmængder af brasilianske 
sojabønner. Kina aftager over 60 % af de sojabønner, der 
eksporteres globalt, og flytningen væk fra at købe amer-
ikanske sojabønner har ført til, at priserne på Chicago 
Board of Trade er faldet til de laveste i 10 år.
Brasilien eksporterer normalt ca. 3,7 mio. tons sojabøn-
ner til Kina i 4. kvartal, men sidste år steg tallet til 9 mio. 
tons. I år hævder eksportørerne, at kinesiske importører 
har reserveret 12-14 mio. tons brasilianske sojabønner 
til levering i oktober-november. Brasilien kunne følge 
Argentina ved at eksportere deres dyre lokale bønner til 
Kina og importere billigere bønner fra USA.
I mellemtiden står der i en ny rapport fra Rabobank, at 
Indien står overfor en udfordring med sojamel. Øget 
efterspørgsel efter fjerkræ har i de senere år medført et 
højere forbrug, og denne tendens forventes at fortsætte. 
Rapporten sagde, at forbruget af sojamel i Indien lå 5,4 
mio. tons i 2017 sammenlignet med kun 800.000 tons 
10 år tidligere.
Rohit Dhanda, en korn- og oliefrøanalytiker, sagde, at 
han forventede at se forbruget vokse årligt med 7 %, 
hvilket ville føre til forbrug på over 9,5 mio. tons i 2025. 
“Fjerkræbranchens vækst har resulteret i en forholds-
mæssig stor stigning i det indenlandske forbrug af 
sojamel, som er en vigtig kilde til foderprotein til fjerkræ. 
Bortset fra muligheden for at blande sojamel med andre 
olieholdige ingredienser, er forbruget af færdigfoder med 
aminosyrer til erstatning for sojamel som proteinkilde til 
fjerkræ også en mulighed, men hidtil er dette et uudviklet 
marked i Indien.
Rabobank forventer derfor, at Indiens fjerkræbranche 
vil forblive stort set afhængig af sojamel som en pro-
teinkilde i den nærmeste fremtid. Stigende indenlandsk 
efterspørgsel af sojamel kan hjælpe til at opretholde 
den indenlandske pris på sojabønner på et niveau, der 
er attraktivt for farmerne, hvilket forventes at resultere i 
betydeligt areal med sojabønner hos de indiske farmere 
i fremtiden. Den store tilstedeværelse af meget små 
bedrifter og fragmenteret jord vil imidlertid forblive en hin-
dring i strategiske investeringer på bedriftsniveau.”
Et problem, som den indiske regering kan have behov 

for at gribe ind, er, om der skal importeres non-GMO 
sojabønner. Regeringen har hidtil været tilbageholdende 
med at gøre det, men kun 12 % af de globale sojabønner 
er non-GMO (herunder Indiens egen indenlandske pro-
duktion), og den er, ifølge World Grain, spredt over hele 
kloden.

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2018
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Af Benjamin 
Ruiz og Mark 
Clements

Omhyggelig klargøring af huset, høj biosikker-
hed og grundig rensning af vandet har vist sig 
at være en succesfuld kombination for en land-
mand i det vestlige Frankrig. 

Stéphane Dahirel producerer slagtekyllinger og kalkuner 
uden brug af antibiotika i Bretagne, som er hjem fra ca. 
en tredjedel af Frankrigs produktion. 
Som en uafhængig fjerkræsproducent, hvis fugle sælg-
es til McDonalds og supermarkeder, sætter han pris på 
sin uafhængighed og henviser til dette som nøglen til at 
kunne skifte til en produktion fri for antibiotika. På bag-
grund af driftsdata for produktionen ser hans tilgang ud 

til at virke. 
Dahirel og hans kone har 5 huse med fjerkræ og pro-
ducerer 210.000 fugle pr rotation, med hjælp fra en 
ekstra medhjælper, når der er behov for det. Derudover 
producerer de tungere fugle, hvilket ellers er usædvanligt 
i Frankrig.

Uafhængig beslutning
Det var Dahirels egen beslutning at stoppe brugen af 
antibiotika og ikke pga. på pres fra forbrugerne. 
Dahirel forklarer: ”Jeg ønskede ikke blot at mindske for-
bruget af antibiotika, men derimod at stoppe helt med at 
bruge det i produktionen. Resultatet af fuldstændig stop 
har givet os bedre resultater.” 
Foderforbruget i produktionen er for både hane- og 
hønekyllinger i gennemsnit 1,68, og dermed inden 
for det normale interval på 1,56-1,80. Den daglige 
vægtøgning er i gennemsnit 74,5 g. 
Dødeligheden er lav med et gennemsnit på 4,39 %, 
hvilket er klart under de 5 %, som generelt betragtes 
som grænsen. 0,7 % kasseres, hvilket også er inden for 
gennemsnittet på 0,3-1,15 %. I gennemsnittet produc-

FRANSK SLAGTEKYLLINGEPRODUCENT  
FORTÆLLER OM SIN SUCCES MED  
ANTIBIOTIKA-FRI PRODUKTION

Stéphane Dahirel foran en af sine stalde
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eres 48,5 kg kylling/m2. 
Anvendelse af profylaktisk (forebyggende) antibiotika 
er stoppet, ligesom behandling med antibiotika. Ifølge 
Dahirel er der ingen sygdomme på farmen. De vaccinerer 
for at forhindre virusinfektioner, såsom Gumboro og infe-
ktiøs bronkitis, det eneste problem er mulige coli-infek-
tioner. Hvis der opstår problemer, anvendes der fytotera-
peutiske produkter.
Men for at nå hertil, kræver det omhyggelig forberedelse. 

Forebyggelse, ikke helbredelse
De to vigtigste foranstaltninger i Dahirels antibiotikafrie 
fjerkræsproduktion er høj biosikkerhed og vandrensning. 
Alle fem huse, hvortil adgang er strengt kontrolleret, har 
betongulve, fordi Dahirel mener, at det er mere hygiejn-
isk. Det er ellers usædvanligt i Frankrig, hvor kun 10 % 
af kyllingehusene har betongulve. 
Så snart et hold kyllinger er blevet sendt til slagtning, 
bliver huset rengjort med det samme. Indenfor 2-3 timer 
bliver husene rengjort med rensende skum. Derefter 
desinficeres de i 45 minutter med svampe-, bakterie- og 
virusdræbende middel, som påføres med spray. Husene 
aflåses for at forhindre indtrængen af mennesker og dyr.
Ny strøelse – boghvedeaks 2 kg/m2 - blæses ind for 
at forhindre unødvendig forurening fra mennesker eller 
maskiner.
For at sikre, at strøelsen forbliver tør sættes tempera-
turen i huset til 38o C ved start, og den sænkes herefter 
til 35o C og til slut til 32o C. 
Når husene igen er fyldt med kyllinger, kan Dahirel 

overvåge dem og kontrollere temperatur og ventilation 
ved at bruge en smartphone eller en tablet. Via kameraer 
i huset kan kyllingernes bevægelser overvåges for at 
kunne opdage potentielle sundhedsproblemer. 
Vandet behandles med hypoklorsyrer for at fjerne foru-
reninger, herunder mikroorganismer. Dahirel mener, at 
dette er nøglen til hans succes. 

Forsyner fastfoodrestauranter 
og supermarkeder
Som uafhængig producent producerer Dahirel primært 
kyllinger af afstamningen Ross 308 og til tider Cobb 
500.
Hane- og hønekyllinger opdrættes adskilt men i samme 
hus, men en gennemsnitlig belægning på 18,15 kyllinger/
m2. 
Han producerer større fugle end franske producenter 
generelt. Hønekyllingerne slagtes efter 34-35 dage, og 
de opnår en vægt på mellem 1,8 og 1,9 kg. Hanekyl-
lingerne slagtes efter 45-48 dage, hvor de har en gen-
nemsnitlig vægt på mellem 3,3 og 3,5 kg. 
Hannerne sælges til McDonalds på en 2- til 3-årig kon-
trakt, mens de mindre hønekyllinger sælges til super-
markederne. 
Daggamle kyllinger og foder indkøbes lokalt. 

Camilla G. Thomassen / jnL

Et af Stéphane Dahirel’s kyllingehuse



52  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2018

Af Terrence O’Keefe i Egg Industry

Denne ægproducent har fra privatiseringen 
efter den tyske genforening i 1990 tilpasset sig 
hurtige ændringer på detailmarkedet, så han i 
dag producerer skrabe- og frilandsæg.

Ægmarkedet har gennemgået en dramatisk ændring i 
Tyskland i det seneste årti, og det gælder især for den 
østlige del af landet. Ægproduktionen i DDR blev kon-
trolleret af staten, der var opdelt i ni regioner, hvor hver 
region havde omkring 1 mio. æglæggende høner i bure, 

ifølge Norbert Brechters, adm. 
direktør i Deutsche Marken-Ei, 
der er en del af Salmet-gruppen. 
Hønerne i hver region blev anbragt 
på flere farme, der var placeret 
omkring en central farm, der havde 
hønnikeopdræt i bure.
Efter den tyske genforening i 
1990 blev de statsejede farme 

privatiseret, og ejerne af Salmet købte æglægger- og 
opdrætsfarmene i den tyske delstat Thüringen. Husene 
var bygget solidt, men udstyret på farmene skulle 
opdateres. Alle burene blev udskiftet på de tre æglæg-
gerfarme beliggende i Hessen, Bayern og Erfurt, og 
opdrætsstaldene i Dillstädt.

Brechters sagde, at et aspekt af driften af disse 1 million 
høner og 450.000 hønniker, som var gennemtænkt, var 
afstanden mellem de tre æglæggerfarme og farmen med 
hønnikeopdræt, hvilket giver et god biosikkerhed.

TYSK ÆGPRODUCENT OMLÆGGER  
EFTER MARKEDET

Hønniker vil bruge siddepinde i en meget ung alder, og på den 
måde tilskyndes de til at komme op i systemet Foto: Terrence 
O’Keefe
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Lovgivning om indhusning af æglæggende 
høner
Et EU-direktiv vedtog i 1999 forbuddet mod konven-
tionelle bure til æglæggende høner fra 1. januar 2012, 
men det gav også medlemsstaterne mulighed for at 
indføre forbuddet på et tidligere tidspunkt, og de kunne 
vedtage strengere normer for æglæggerstalde inden for 
deres egne grænser. Det tog ni år for EU at fastsætte 
standarder for, hvad der ville blive betragtet som accept-
able indhusningsforhold for æglæggende høner. Inklu-
deret blandt de acceptable former for indhusningsforhold 
for æglæggende høner i EU var det berigede bur.
Den tyske Bundestag benyttede sig af muligheden for at 
håndhæve burforbuddet på et tidligere tidspunkt, tre år 
tidligere, og for at fastsætte en højere standard for ind-
husning - Kleingruppenhaltungen (berigede kolonibure) 
for Tyskland modsat det mindre berigede bur for resten 
af EU.

Berigede bure var ikke nok for aktivisterne
Det tyske forbud mod konventionelle bure trådte i kraft 
den 1. januar 2009, men det var ikke slutningen af   
ændringerne for de tyske ægproducenter. Nogle aktiv-
istiske grupper var stadig ikke tilfredse med berigede 
kolonibure til æglæggende høner, fordi de så disse som 
et stort bur med nogle berigelser. Aktivistiske grupper 
satte tilstrækkeligt pres på førende tyske supermarked-
skæder, hvilket i 2010 fik dem til at meddele, at de ikke 
ville købe æg fra høner, der var indhuset i bure af nogen 
art. Denne holdning tvang nogle ægproducenter, der 
allerede havde investeret i at omlægge deres konven-
tionelle bure til berigede kolonibure til at omlægge igen 
til skrabesystemer Endnu en ny lov træder i kraft i 2022, 
når berigede kolonibure vil blive forbudt, og alle høner i 
Tyskland vil derefter være indhuset i alternative systemer.

Burstalde er omlagt til skrabeægsproduktion, og hønerne bruger alle siddepindene, også dem i nærheden af   loftet. Foto: Terrence 
O’Keefe
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Konvertering til alternative systemer
Da supermarkedskæderne stoppede med at sælge 
buræg, omlagde Deutsche Marken-Ei sammen med en 
meget stor del af resten af   den tyske ægbranche deres 
ægfarme til skrabeægsproduktion. Skrabeægssyste-
merne blev installeret i de samme stalde, hvor der tidlig-
ere havde været konventionelle og berigede kolonibure.
Brechters sagde, at den vigtigste del af omlægningen 
til alternativ produktion er at omlægge staldene med 
opdrættet først. Han sagde, at man skal vælge et ind-
husningssystem til hønnikerne, der forbereder dem til 
æglæggerhuset. Du kan ikke opdrætte hønniker på 
gulv eller i bur og så forvente, at de ved, hvordan man 
bevæger sig rundt i et etagesystem i æglæggerstalden. 
Opdrætsfarmen bruger Pedigrow 1 systemet til hønniker, 
der skal i et gulvsystem, og Pedigrow 2 systemet til høn-
niker, der skal i etage- eller kombisystemer.
På grund af markedets efterspørgsel har virksomheden 
nu mere end 300.000 høner i frilandssystemer. Disse 
huse har verandaer eller vinterhaver, men der er også 
døre, der gør det muligt for hønerne at komme ud i 
hønsegårde med nogle træer og læskure. Hønsegården 
skal være mindst 4 m2 pr. høne i Tyskland.
Brechters sagde, at de får 2 til 3 eurocent (ca. 15-22 
øre) mere for æg fra frilandshøner end fra skrabehøner. 
Selskabet sælger ikke deres æg direkte til supermark-
ederne; i stedet sælger de til pakkerier, der samler og 
pakker æg fra flere producenter og derefter sælger dem 
til supermarkederne.

Management af høner i alternative systemer
Brechters sagde, at der er mere arbejde med at forbere-

de og få flokken startet i et alternativt system end 
i et bursystem. Men, sagde han, hvis du opdrætter 
ordentligt i opdrætshuset og får hønnikerne til 
at bevæge sig op gennem systemet for at æde 
og drikke og gå ind i systemet hver nat, så gør 
det overgangen til et etage- eller kombisystem i 
æglæggerstalden meget lettere. Han sagde, at 
et godt hønnikeopdræt måske kun kræver ekstra 
opmærksomhed for at få dem op fra gulvet de 
første par nætter efter, at de er flyttet æglæggerst-
alden. Høner, der er vant til at komme ind i sys-
temet om natten og bevæger sig frit gennem hele 
systemet, er afgørende for at begrænse antallet 
af æg, der ligger uden for reden, som gulv- eller 
systemæg.
Tyske ægproducenter har frivilligt aftalt at stoppe 

med at næbtrimme hønniker fra den 1. august 2016 
og kun have høner med intakte fra den 1. januar 2017. 
Pecking stones anvendes i opdrætshuse som en ber-
igelse, og hønnikerne slider naturligt næbene lidt, når de 
hakker i dem.

jnl

Disse 5-ugers gamle hønniker har lært at bevæge sig gennem 
systemerne i opdrætshuset, som forbereder dem til livet i et 
etagesystem i æglæggerstalden. Foto: Terrence O’Keefe

Pecking stones fungerer som en miljøberigelse for disse 
hønniker med intakte næb. Foto: Terrence O’Keefe
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Af dr. Lesley Mitchell i Poultry 
Digital

Kan husdyrproduktionen 
levere?

Da verden står over for stadig 
mere presserende sociale og 
miljømæssige udfordringer, er hus-

dyrproduktionen kommet i fokus. Den globale kødindustri 
bliver ofte nævnt som en vigtig bidragyder til skader på 
miljøet og ændringer i klimaet, og vigtige stemmer i det 
vestlige samfund er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, 
hvordan og hvor meget animalsk protein vi skal produc-
ere.

Men i andre dele af verden oplever mange sult, under-
ernæring og fattigdom, og de har ikke adgang til til-
strækkelige animalske fødevarer. Samtidig har verdens 
regeringer gennem FN aftalt at arbejde for at opfylde 
FN’s mål for bæredygtig udvikling (Sustainable Devel-
opment Goals (SDG)) i et forsøg på at tackle de største 
globale problemer som sult, fattigdom, forurening og 
klimaændringer, og samtidig skabe økonomisk velstand 
for alle. Så er der en rolle for animalsk produktion i 
dette billede af fremtiden? Og hvordan kan især fjer-
kræbranchen bidrage til at levere målene for bæredygtig 
udvikling?

For det første, hvad er SDG’erne? Simpelthen er de et 
sæt af 17 brede mål, som FN opfordrer verden til at have 
nået inden år 2030. Målene - som inkluderer ambition-
er som “Stop sult”, “Afskaf fattigdom” og “Sundhed og 
trivsel” for alle - er blevet et globalt samlingspunkt på 
tværs af alle sektorer, fra regeringer til erhvervsliv til civil-
samfundet, og dækker f.eks. nøgleområder, der er rele-
vante for fjerkræbranchen: udryddelse af sult og under-
ernæring samt et krav om at levere ansvarlig produktion 
og forbrug til økonomier verden over.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er underbyg-
get af centrale mål for at ændre folks liv og brugen af 
planet. Regeringerne fokuserer i stigende grad på deres 
ressourcer på SDG’erne, og virksomhederne bygger 
disse mål ind i deres strategier. En undersøgelse fra 
PricewaterhouseCoopers i 2015 viste, at 71 % af virk-
somhederne planlagde at integrere SDG’erne i deres 

strategier inden 2020, støttet af forventninger fra 90 % 
af den britiske offentlighed om, at virksomhederne ville 
løse problemet.

Jimmy Smith, generaldirektør for 
International Livestock Research 
Institute, siger: “Husdyrsektoren 
udfordres af sektorens miljømæs-
sige påvirkninger og bekymringer 
om, at forbruget af animalske 
fødevarer fører til dårlig sundhed. 
I mange dele af verden forbruger 
vi for meget, men i mange dele af 

udviklingslandene burde vi forbruge mere i betragtning 
af vigtigheden af   animalske fødevarer i den humane 
ernæring.”

I løbet af de sidste otte år har der været et stigende pres 
for at forme fremtiden for husdyrproduktion for at imøde-
gå disse udfordringer og bidrage positivt til SDG’erne. 
Global Agenda for Sustainable Livestock er blevet en af   
de vigtigste tiltag på tværs af husdyrsektoren om at gå 
sammen for at drive en bæredygtig praksis fremad. Et 
partnerskab mellem interessenter indenfor udviklingen 
af husdyrsektoren har til formål at være det rette forum 
for diskussioner af fremtidige løsninger, og det bør samle 
alle sektorer - fra regeringer og brancher til lokale civil-
samfundsorganisationer og fra småbønder til forskere. 
Ved at samles om en fælles forpligtelse til sektorens 
bæredygtige udvikling er processen usædvanlig ved 
at åbne dørene for alle, der har interesse i at forbedre 
bæredygtigheden af husdyrproduktionen.

Som Ren Wang, en general-
direktør i FAO bemærker, “Den 
globale dagsorden er forpligtet til at 
mobilisere deltagelse af flere inter-
essenter for at opnå SDG’erne ... 
og samtidig understrege, at ingen 
bliver efterladt.”

Global Agenda for Sustainable 
Livestock fungerer ved at tilskynde til dialog mellem de 
forskellige medlemmer og opbygge fælles “netværk” for 
at skabe nye tilgange til en bæredygtig husdyrproduktion. 
Global Agenda skal tilskynde til en bredere tilpasning og 
opskalering af løsninger og arbejde for at skabe et miljø, 

OPNÅELSE AF FN’S VERDENSMÅL FOR  
BÆREDYGTIG UDVIKLING
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der fokuserer politikernes og regeringernes opmærksom-
hed på behovet for bæredygtige strategier. Dette fører 
ikke nødvendigvis til en behagelig sameksistens. Når alle 
- fra de største globale handelsorganisationer for kød til 
vokale NGO-ere - er med, er debatterne ofte livlige. 
Men fokusset med at samles på tværs af forskellige 
synspunkter og grupper har ført til nogle nye samarbe-
jder. For eksempel i forbindelse med flere sager med 
afskovning, udfordringer for landmænds levebrød og øget 
bekymring for dyrevelfærden gik en gruppe colombian-
ske kvægavlere, akademikere og en dyrevelfærdsorgani-
sation sammen for at demonstrere, hvordan nogle former 
for kvæghold rent faktisk kan beskytte og forny miljøet.

En vigtig deltager i processen er International Poultry 
Council (IPC), der repræsenterer store fjerkræprodu-
center verden over. Under interviewet understregede 

Anne-Marie Neeteson, formand 
for IPCs Environment and Sus-
tainability Working Group, hvor 
langt fjerkræproduktionen var 
kommet på 40 år med hensyn til at 
arbejde for at forbedre væsentlige 
velfærds- og produktivitetsproble-
mer som bensundhed og levedyg-
tighed. “Fjerkræ er den vigtigste 

kilde til animalsk protein globalt” sagde Neeteson. “Vi 

har brug for og ønsker at vise, hvor vi bidrager til sam-
fundet: fra at levere en bred vifte af sikkert og sundt kød 
med et meget lille miljømæssigt fodaftryk til forbedret 
dyrevelfærd og kontinuerlige innovationer, samt at fjer-
kræbranchen er en vigtig del af erhvervslivet og endelig, 
at fjerkræ har stor betydning for menneskers trivsel i 
mange regioner verden over.”

Juni 2018 var den seneste mulighed for, at Global 
Agenda-medlemmerne kunne være sammen for at 
dele ideer og være springbrættet for nye handling-
sprogrammer. Med titlen “Livestock on the Move” viste 
arrangementet sektorens hurtige skift i retning af bære-
dygtighed med fire hovedtemaer, der fokuserer på: mad 
og ernæringssikkerhed; levebrød og vækst; sundhed 
og dyrevelfærd samt klima og brugen af naturens res-
sourcer. Alle grupper og virksomheder var velkomne til at 
bidrage med deres ideer.

Det er klart, at vi er ved et vendepunkt for fremtidens 
fødevarer - og at en afbalancering af, hvor meget ani-
malsk protein verden spiser, og hvor og hvordan kød-
produkter forbruges, er en uundgåelighed. Men ved at 
sætte husdyr på vores fælles globale dagsorden ser 
fremtiden for bæredygtighed lysere ud.

jnl
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Af Mark Clements i 
Poultry International 

Nøgletendenser, der påvirker kyl-
linge- og ægproduktionen, vokser i 
intensitet og rækkevidde.
Den globale fjerkræbranche 
fortsætter med at gennemgå en 

betydelig ændring. Krav fra forbrugere og NGO ‘er, 
bekymringer over antibiotikaforbruget og pres for at han-
dle bæredygtigt ændrer, hvordan kyllinge- og ægprodu-
center producerer.
Ud over at specificere den forventede stigning i eft-
erspørgslen efter animalsk protein og den potentielle 
belastning, som dette kunne lægge på ressourcerne, 
fremhævede talere ved Poultry Trends, som blev organ-
iseret af WATT Global Media som en del af dette års VIV 
Europe, flere nøgletrends, som forventes at have en sti-
gende indflydelse på kyllinge- og ægproduktionen.

1: Krævende forbrugere og 
NGO ‘er
Påvirkningerne fra forbrugere 
og NGO ‘er vokser fortsat og 
udfordrer den traditionelle pro-
duktionspraksis.

Magnus Swalander, udviklings-
direktør hos Aviagen Ltd., der talte 
om fremtidens kylling, sagde, at 
forbrugernes smag ændrer sig, og 
ud over det, som virksomhederne 
producerer, vil forbrugerne gerne 
vide mere om, hvordan deres 
fødevarer produceres.
Sammen med dette krav om mere 
information, har befolkningen som 

helhed mindre tilknytning til fødevareproduktionen, da 
flere og flere mennesker flytter ind til byerne. Der man-
gler en meningsfuld forståelse af landbrugsproduktionen, 
hvilket betyder, at kommunikation med offentligheden i 
stigende grad er vigtig for alle fødevareproducenter, hvis 
den offentlige mening ikke skal udformes af andre.
I Storbritannien har f.eks. kun 1,1 % af befolknin-
gen nogen forbindelse til landbruget, så manglende 
forståelse af fødevareproduktionen bør ikke være over-
raskende.

Når det drejer sig om NGO ‘er, bliver deres pres mærket 
på tværs af sektorer, og sociale medier fungerer som et 
særligt vigtigt værktøj.
Tag for eksempel organisationen Wakker Dier i Holland, 
og hvordan de har påvirket supermarkedsgrupper, som 
f.eks. Albert Heijn og Jumbo, til at sælge langsommere 
voksende kyllinger.

Lignende tendenser er opstået 
i ægbranchen, sagde Eric 
Helmink, direktør i Hotraco.
NGO’er presser ejerne af store 
brands på alle niveauer og på 
verdensplan. F.eks. kommer et 
velkendt brand som McDon-
ald’s under pres ikke kun på de 
udviklede markeder, men også i 

hurtigt voksende udviklingslande som Kina og Rusland.
Spørgsmål, som NGO’er interesserer sig for - f.eks. 
dyrevelfærd - kan ikke længere betragtes som en “resten 
af   verden” diskussion; det er nu globale problemstillinger, 
der ændrer, hvad og hvordan landmændene producerer 
vores fødevarer.
Helmink bemærkede, at indenfor EU, hvor mere end 
halvdelen af   ægproduktionen i dag er i berigede bure, 
fortsætter NGO’erne med at presse ægproducenterne 
til at forlade burene helt. Derfor er der nu en forventning 
om, at al EU’s ægproduktion inden for det næste årti vil 
være helt omlagt til alternative systemer.

2: Bæredygtighed og 
dyrevelfærd
Interessen for bæredygtig 
produktion og dyrevelfærd 
fortsætter med at vokse.
Lavt foderforbrug er nøglen 

til bæredygtighed, sagde 
Swalander, og forbedringer vil 

fortsat ske på dette område. Men en 
god slagtekylling skal også være robust og demonstrere 
gode skelet- og metaboliske egenskaber og høj levedyg-
tighed, og disse træk er blevet mere vigtige i de seneste 
år som reaktion på efterspørgslen.
For rugerierne er der et væsentligt fokus på “bæredygtig 
avl”, hvilket betyder, at der er balance mellem input og 
output i produktionen.
Input omfatter for eksempel foder, vand, strøelse og 
antibiotika. Når det handler om output, er kød ikke den 

TOP 5 TENDENSER, DER PÅVIRKER  
KYLLINGE- OG ÆGPRODUKTIONEN
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eneste faktor, der skal tages i betragtning; god sundhed 
og dyrevelfærd spiller også ind, og det er en ansvarlig 
tilgang til bæredygtig produktion.
Dyrevelfærdsspørgsmål varierer fra land til land, men 
kan ikke længere kun tilskrives den udviklede verden, og 
selvfølgelig er der ofte en divergens i forbrugernes og 
producenternes synspunkter om, hvad god dyrevelfærd 
og bæredygtig produktion egentlig er.

3: Antibiotika - en sundhed-
sudfordring
At opretholde god flokhygiejne, 
mens antibiotika forbruget 
reduceres, er en voksende 
udfordring og afgørende 

for produktionen. Væsentlige 
ændringer i den amerikanske 

produktion har for eksempel fundet sted over en kort 
periode og nu kan 40 % af den amerikanske kyllinge-
produktion klassificeres som antibiotikafri, mens brugen 
af   antibiotika i Storbritannien er faldet med 40 % mellem 
2012 og 2016.
Forskellige sektorer langs produktionskæden reagerer på 
denne udfordring på forskellige måder. Når der er tale om 
rugerier, har svaret været at øge fokus på god levedyg-
tighed, robusthed og tarmsundhed.
Men det er ikke kun bevægelsen væk fra antibiotika, der 
bekymrer producenter, hvor dyrenes sundhed er af inter-
esse.
Helmink bemærker, at 83 % af æglæggerflokkene i 
Europa antages at være inficeret med røde blodmider. 
Hvilket er dyrt. Med høner, der potentielt har 2.000 
besøg af mider pr. nat, falder produktionen og omkost-
ningerne stiger, hvilket potentielt når op på 0,60 € (ca. 
4,50 kr.) pr. høne om året.
Behandlingsrestriktioner, der blev indført for mere end 
et årti siden, og mere komplekse indhusningssystem-
er betyder, at producenterne nu søger alternativer til 
bekæmpelse af skadedyr. Infektionsraten varierer fra land 
til land, men i Holland, med det store antal høner, har det 
nået et niveau på 94 %.

4: Tilbage til fortiden
Supermarkedskæderne 
reagerer på forbrugernes opfa-
ttelse af dyrevelfærd og kval-
itetsfordele ved langsommere 

voksende fugle.
Swalander sagde, at medens inter-

essen har været stærkt stigende i Hol-
land, vokser den over hele verden. Rugerier har reageret 

på denne efterspørgsel i mere end et årti, og forskellige 
muligheder er tilgængelige for producenterne.
Helmink sagde, at ud over at reagere på forbrugernes 
pres for at gå væk fra burene, står ægbranchen over 
for stigende efterspørgsel efter, at æg skal produceres 
lokalt, og det påvirker branchen på mange forskellige 
måder, især i Holland og Tyskland.
Dette resulterer i et skridt væk fra store stalde med 
200.000 høner, f.eks. kunne samme produktion opnås 
via en spredning i mindre stalde, passet af mennesker, 
som måske har et bijob. Det er en ændring, der minder 
meget om industrien i 1950’erne, sagde Helmink.

5: Betydningen af   branding
Især ægmarkedet oplever en 
opblomstringen af   flere og nye 
mærker.
Dette er dog ikke i alle tilfælde 

positivt. Selvom god branding 
kan forventes at vokse i betyd-

ning for at differentiere sig i forhold 
til det, der kan betragtes som urimelig og unfair konkur-
rence, er der også risiko for, at et overskud af brands 
simpelthen kan resultere i forvirring hos forbrugerne.
God kommunikation med forbrugerne er afgørende for 
æg- og slagtekyllingebrancherne, uanset om det sker 
gennem branding eller genetablering af forbindelsen mel-
lem forbrugerne og landbruget.

Fremadrettet
Swalander sagde, at for ethvert avlsselskab betyder 
aflæsningen af markedsændringer alt. For at opnå dette 
bliver der brugt meget tid på at netværke med direkte og 
indirekte kunder, supermarkedskæder, lovgivere, forskere 
og lobbygrupper, da alle disse grupper vil have indflydelse 
på fremtidens kylling.
Men Helmink udtrykte en vis skepsis. Når det gælder 
EU, kan marginerne være øget for de landmænd, der har 
lagt om til en alternativ produktion. Han sagde, at mens 
landene i EU responderer på kravene fra NGO’er, undlad-
er producenter, som opererer udenfor EU, at anvende de 
samme standarder, hvilket kan resultere i fremkomsten af   
farme, der arbejder for at sænke standarderne ved EU’s 
grænse og sælge billige æg til det europæiske marked.

Daniel Nyberg Larsen / jnl
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Af Jerry Dreyer i Egg Industry

Nyt vaske- og sorteringsud-
styr er blevet designet til at 
øge sikkerheden og kvalitet-
en af æg ved at anvende ny 
teknologi og være nem at 
rengøre og desinficere.

Ægproducenterne i USA har to vigtige værktøjer, der 
hjælper med at sikre kvaliteten og fødevaresikkerheden 
af skalæg. Lovgivningen fra USDA kræver vask og 
rengøring af skalæg for at reducere den bakterielle 
vækst på æggeskallen, såvel som køling af æggene. 
Derudover har producenterne af udstyr til ægproduk-
tionen i de seneste år introduceret mange innovative løs-
ninger for yderligere at forbedre rengøringsprocesserne.
I mange af verdens lande køber forbrugerne traditionelt 
set æg, som ikke er blevet vasket eller desinficeret. En 
naturlig hinde (kutikula) antages at forhindre bakterier i 
at trænge ind gennem æggeskallen, hvilket nogle landes 
myndigheder mener, fjerner behovet for at vaske æg. 
I disse lande er det ikke usædvanligt at finde snavs og 

stumper af gødninger på de æg, der sælges i butikkerne. 
Deruden har de fleste lande ikke deres æg på køl. Japan 
er unikt, da deres æg vaskes men sælges uden køling.
Forskning har vist, at vask reducerer mængden af bak-
terier på æggeskallen, og der findes lovgivning på områ-
det for at sikre, at korrekte standardiserede procedurer 
følges for at opnå denne reduktion. Vandet, der bruges 
til vasken, skal være over 90°F (ca.  32,2° C) og mindst 
20° F (ca. 11,1° C) varmere end æggets indvendige tem-
peratur. Der er nemlig risiko for, at bakterier trækkes ind 
i ægget, hvis æggets indre er varmere end vaskevandet. 
Rengøringsmidler skal bruges for at fjerne al forurening. 
Efter vasken med rengøringsmiddel, vaskes æggene i 
rent vand og et godkendt desinficerende middel, før de 
tørres. Køling forhindrer temperaturændringer, der også 

kan resultere i at ydre bakterier 
kan passere gennem porerne i 
skallen.

Fremskridt i teknologien
Jim Nield har arbejdet med udstyr 
til ægproduktion siden 1966, som 
præsident og ejer af Diamond, og 

HVORDAN FOKUS PÅ RENGØRING OG SORTERING 
ØGER SIKKERHEDEN FOR ÆG

Rengøring af indtaget er et vigtigt skridt i rengøringsproces-
sen, og det hjælper med til at sikre fødevaresikkerheden. Foto: 
Moba.

Laserteknologi bruges til at identificere lækager og beskidte 
æg, så de ikke anvendes til human konsum. Foto: Sanovo.
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han skiftede til Sanovo i 2008. ”Vi har gjort betydelige 
fremskridt for at forbedre fødevaresikkerhedsaspektet 
via klassificerings- og pakningsudstyr, og undervejs øget 
hastigheden fra 60 til over 700 kasser (fra 21.600 til 
252.000 æg) i timen. Det svarer til over en kvart million 
æg, der forarbejdes i timen. Nye teknologier er blevet 
introduceret, og de sikrer, at kun skalæg af højeste kval-
itet indgår i fødevarekæden” sagde han.
Rengøring og desinfektion af udstyr er blevet væsentligt 
forbedret. Maskiner produceret i løbet af de seneste år er 
lavet af 100 % rustfri stål og ikke-korrosive materialer. Et 
åbent design tillader næsten hele maskinen at blive reng-
jort med desinfektionsskum og skyllet med højtryksspray. 
De nye design har muliggjort en betydelig reduktion af 
forurenende stoffer, samt sænket behovet for arbejdsk-
raft og givet lavere vandforbrug.
Producenterne tilbyder clean-in-place systemer til de 
områder, der er sværere at nå. Disse systemer bru-
ger børster eller ultralydsrengøringsprocesser, samt 
rengøringsmidler og vand for at fjerne forurenende 
stoffer. Rengøringssystemerne aktiveres af rengøring-
spersonalet og kan køre samtidig med at rutinemæssig 
rengøring foretages på andre dele af proceslinjen.
Moba tilbyder også noget vaskeudstyr til maskindele, 
designet til hurtig og effektiv rengøring af specifikke dele 
af sorteringsanlægget. En lang række dele kan nemt 

fjernes og placeres på en vogn, som derefter rulles ind i 
vaskemaskinen. Dette design giver mulighed for effektiv 
udnyttelse af tid og arbejdskraft, ligesom der bruges 
mindre vand, end det vil gøre, hvis delene rengøres, 
mens de stadig sidder på maskinen.

Bill Bretschneider, produktchef 
for Moba, forklarer: “Nogle af de 
plasticdele, der er i kontakt med 
æggene er støbt med en glat 
overflade ved hjælp af speciel 
antibakteriel plast. Nanoteknologi 
bruges til at tilføje titaniumdioxid og 
sølvioner til plasten, og de forsty-
rrer bakteriernes metabolisme 

og hæmmer væksten. Plastikken kan genbruges efter 
brug.”
Kortbølget ultraviolet lys (UV-C) monteret på sorter-
ingsmaskinen bruges til at desinficere æggeskallerne. 
UV-C-behandling resulterer i en omtrentlig log3 reduk-
tion i bakterieantallet (en reduktion på 99,9 procent eller 
1.000 gange færre bakterier). Producenterne tilbyder 
mulighed for brug af UV-C lys ved forskellige punkter i 
sorteringsprocessen. Moba bruger også ultraviolet lys til 
at desinficere maskindele, der er i berøring med æggene 
under sorteringen.

En vasker til maskindele reducerer vandforbruget samtidig med, at tid og arbejdskraft bruges effektivt. Foto: Moba.

>>>
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Fjernelse af æg som ikke lever op til 
kvalitetskravene
En række metoder bruges til at fjerne æg, der ikke lever 
op til kvalitetskravene. Fælles for alle disse teknologier er 
brugen af komplekse softwareprogrammer, der analyser-
er testresultater. Avancerede algoritmer opdateres 
løbende for at forbedre nøjagtigheden og reducere tab og 
forureningsrisiko.
Metoder til at påvise revner i skallen har udviklet sig 
betydeligt siden dagene med lysning af æg på et lys-
bord. Producenter skal opfylde USDA’s standarder og 
forudse revner som følge af transport og håndtering på 
vej til supermarkedet. Sprækker opdages ved hjælp af 
magnetoakustiske eller digitale enheder, der bruger lyd 
til at identificere tilstedeværelsen og størrelsen af revnen. 
Enheder kan programmeres til forskellige niveauer af føl-
somhed, der tillader, at man opdager selv mikrosprækker, 
som er usynlige for det menneskelige øje.
Kamerasynssystemer, hvoraf nogle også bruger laser-
lysteknologi til at oplyse æggende fuldstændigt, er i 
stand til at visualisere andre defekter. Systemerne kan 
registrere æg, der er utætte, blodpletter inde i æggene 
og snavs på æggeskallen. Pletter af snavs så små som 
en mm2 (0,00155 kvadrattomme) kan detekteres af 
Sanovo-systemet. Normale fregner på brune æg kan 

også skelnes fra forurenende stoffer med kamerate-
knologi.
Det er vigtigt at få fjernet de ”dårlige” æg væk fra sort-
eringsprocessen så hurtigt som muligt, for at reducere 
risikoen for kontaminering af udstyr og andre æg. Sort-
eringsudstyret er designet til at fjerne de meget revnede 
æg, der ikke kan anvendes til konsum. Intakte æg med 
mindre revner fjernes effektivt og pakkes separat. Dis-
se æg forarbejdes og pasteuriseres, inden de bliver til 
æggepulver eller flydende ægprodukter.

Nye udfordringer for fødevaresikkerhed
Ægbranchen vil stå over for nye fødevaresikkerhedsud-
fordringer, da der bygges flere alternative hønsehuse 
i løbet af de næste år. Man har erkendt, at alternativ 
produktion har potentialet til øget forurening af æggene. 
Endvidere forbedres testteknologierne konstant, hvilket 
vil give mulighed for hurtigere og mere præcis detekter-
ing af potentielle problemer. Nye husdesign, forbedrede 
managementpraksis og innovative løsninger til sorterings- 
og pakningsudstyr vil bidrage til at levere skalæg af høj 
kvalitet til forbrugerne.

Camilla G. Thomassen / jnl

En vasker til maskindele reducerer vandforbruget samtidig med, at tid og arbejdskraft bruges effektivt. Foto: Moba.
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Fra den indiske avis Business Standard 

Forskere fra Indian Institute of Technology (IIT) 
Kharagpur har brugt æggeskalsproteiner til at 
udvikle små enheder, der kan opsamle elektric-
itet fra kropsbevægelser, og de vil i fremtiden 
kunne udnyttes til kropsbårne sensorer og 
enheder.

Proteiner fundet i æggeskallemembraner har piezoele-
ktriske egenskaber, det vil sige, at de under mekanisk 
stress producerer elektricitet, siger forskere.

Biobaseret grøn energi
Bio-inspirerede piezoelektriske materialer anses for at 
være en fremragende kilde til opsamling af energi, da de 
er giftfri og biokompatible.
De har også evnen til at generere en betydelig mængde 
strøm til en verden, der mangler energi, uden at bidrage 
til miljøforureningen.
“Biobaseret grøn energi bliver dog stadig ikke udforsket 
nok til at opfylde energibehovet i den moderne samfund” 

sagde Bhanu Bhusan Khatua, 
professor ved IIT Kharagpur i Vest-
bengalen.
“Rapporterede bio-piezoelektriske 
enheder har alvorlige ulemper, 
såsom tilgængelighed, toksic-
itet, ikke-biologisk nedbrydelige, 
ikke-biokompatible, industrielt 
ugunstige såvel som komplekse 

fabrikationstrin, der begrænser deres potentielle anven-
delser i det virkelige liv” sagde Khatua, som ledede 
forskningen, der blev offentliggjort i tidsskriftet Materials 
Today Energy.
“Det unikke ved vores arbejde ligger i nyheden om at 
udnytte naturlige æggeskalsmembraner direkte som 
effektivt piezoelektrisk materiale, som ellers i stor skala 
bare bliver til affald i vores hverdag” sagde han.
“Denne enkle innovative tilgang vil helt sikkert give store 
fordele for fremtidens energiforskning, især i in-vivo bio-
medicinske applikationer” tilføjede han.
Enheden kan muligvis erstatte konventionelle måder at 
drive medicinsk udstyr på i fremtiden, siger forskere.

Kobberbelagt membran
For at opbygge enheden isolerede forskere, herunder 
dem fra Pohang University of Science and Technolo-

gy i Sydkorea, den bløde membran fra indersiden af 
æggeskallen.
Membranen blev belagt på begge sider med et tyndt 
kobberlag, og guldelektroder blev fastgjort til dem. 
Arrangementet blev indkapslet i en siliciumbaseret 
organisk polymer.
Forskere viste, at samling af fem af disse enheder giver 
tilstrækkelig spænding til at tænde over 90 grønne lys-
dioder. Resultaterne tyder på, at metoden effektivt kan 
kommercialiseres.

Anvendelsesmuligheder
Enheden er ultrasensitiv mod et meget lille tryk som 
følge af puls, kroppens bevægelser i ro og under gang 
samt under fugtige forhold, hvilket tyder på, at den 
kunne bruges til at drive mange applikationer, herunder 
fitness trackers, overvågning af helbredet og sensorer.
Arbejdet ville have en væsentlig rolle i retning af at udny-
tte den grønne energiteknologi som selvdrevet implanter-
bar og bærbar elektronik, sagde forskere.
Holdet har tidligere lavet en lignende enhed ved hjælp af 
løgskind.
“Vores tidligere arbejde med løgskindbaseret piezo-
elektrisk nanogenerator fokuserede på udnyttelse af 
cellulosebaserede materialer til energihøstapplikationer,” 
sagde Khatua.
“Vi forsøger at udforske andre bio-materialer, som f.eks. 
naturlig silke, cellulosebaserede nanofibre osv., som kan 
have en højere piezoelektrisk koefficient og output effek-
tivitet til brede anvendelsesområder, herunder overvågn-
ing af sundhedspleje” tilføjede han.
Effektiv udnyttelse af sådanne former for biomekani-
ske energier kan være kilder til alternativ grøn energi til 
strømforsyning af forskellige dagligt anvendt bærbare 
elektronik, der kan erstatte batterier som traditionel 
strømleverandør i nær fremtid, sagde forskere.

jnl

INDISKE FORSKERE BRUGER MEMBRANER FRA 
ÆGGESKALLEN TIL AT GENERERE ELEKTRICITET
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Marel Poultry har udviklet 
LineLink overførselssys-
temer til samtidige fjer-
kræforarbejdningsanlæg, 

og det er særligt velegnet til kapaciteter på op 
til 15.000 fugle i timen. LineLink DE overfører 
produkter fra plukkelinjen til udtagningslin-
jen, mens LineLink EC overfører produkter fra 
udtagningslinjen til kølelinjen. Ikke kun hvert 
produkt, men al information indsamlet om det 
overføres også. LineLink’s automatiske in-line 
overførsel hjælper med at optimere produkthy-
giejne og sikrer fuld sporbarhed.
 
Overførselsenheder markerer afgørende faser i et 
forarbejdningsanlæg, hvor forskellige typer af bøjler 
er nødvendige for forskellige afdelinger. Specielt når 
hastighederne sættes op til 15.000 fugle i timen, skal 
slagterierne være i stand til at stole på fejlfri overførsel. 
LineLink-enheder sikrer en sådan problemfri ydelse: 
LineLink garanterer hurtig, men hygiejnisk og omhyg-
gelig håndtering uden beskadigelse af produktet og uden 
tomme bøjler på linjen.
 
Uovertruffen pålidelighed
For det første er indgående produkter placeret i sys-
temets enheder. En stor del af karrusellens omkreds 
bruges til at placere produkterne omhyggeligt. Derefter 
føres de rundt om systemets karrusel til det punkt, hvor 
de styres ind i den nye bøjle. Produkterne er nu perfekt 
placeret til videre forarbejdning.
Begge linjer kører med præcis samme hastighed. Pro-
dukter overføres et efter et, og det forhindrer tomme 
bøjler og en højere linjehastighed efterfølgende. Trækket 
på linjen synkroniseres elektronisk med Stork Active 
Tension Control (ATC) system. ATC kompenserer autom-
atisk for forskellige kædelængder på de to linjer. Kun 
på denne måde løber begge linjer altid med præcis det 
samme antal bøjler pr minut, og der kan opnås en meget 
præcis overførsel.

 
Dataoverførsel
LineLink overfører ikke kun produkter, men også data. 
Hver enkelt produktoverførsel ledsages af overførsel af 
den tilhørende vægt- og kvalitetsinformation, som kan 
indsamles af vurderingssystemer som SmartWeigher og 
IRIS. Disse data kan bruges til produktionsordreplan-
lægning og videreforarbejdning. I plukkeafdelingen kan 
disse oplysninger være en hjælp til veterinærinspek-
tionen. Desuden sikrer de indsamlede oplysninger om 
hvert produkt sporbarhed gennem hele processen.
Ved at kombinere LineLink med Innova PDS-software 
kan slagterierne overvåge og evaluere overføringseffek-
tiviteten i realtid fra et centralt kontrolrum. Dette giver en 
mere detaljeret sporbarhed.
 
Kompromisløs
Marel Poultry er verdens største leverandør af inte-
grerede linjer med en kapacitet på op til 15.000 fugle 
i timen. For at håndtere så høje hastigheder skal alle 
komponenter være absolut pålidelige. Som det allerede 
er bevist i praksis, så giver Marel Poultry’s linjer med op 
til15.000 fugle i timen en betydelig stigning i effektivitet 
og udbytte, og det er altafgørende at opnå de laveste 
produktionsomkostninger samtidig med højeste kvalitet 
og effektivitet uden at gå på kompromis.

Marel Poulty / jnl

PROBLEMFRI OVERFØRSEL MED EN KAPACITET  
PÅ OP TIL 15.000 FUGLE I TIMEN
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Ukraines fjerkræeksport steg med 
15 % i perioden januar-september
Ukraine har rapporteret en stigning på 15 % i landets 
eksport af fjerkrækød i perioden januar-september 2018 
i forhold til samme periode året før, og eksporten nåede 
op på 243.700 tons, rapporter Ukrainian News Agen-
cy (UNN).
I den nævnte periode udgjorde værdien af eksporten 
381,1 mio. $ (ca. 2,5 mia. kr.).
Ukraines største importør af fjerkrækød er Holland, som 
importerede for 89,7 mio. $ (ca. 587 mio. kr.) i de første ni 
måneder af året.
Slovakiet og Irak var den næststørste og tredjestørste 
importør af ukrainsk fjerkrækød, og eksportværdien til 
disse lande nåede op på henholdsvis 47,5 mio. $ (ca. 311 
mio. kr.) og 32,4 mio. $ (ca. 212 mio. kr.) i de første ni 
måneder af 2018.
I mellemtiden nåede Ukraines import af fjerkrækød i de 
første ni måneder op på 99.100 tons.
UNN rapporterede tidligere, at Ukraine er blandt verdens 
10 største producenter af fjerkrækød, og at Ukraine ind-
tager tredjepladsen i Europa.

Euromeatnews.com / jnl

MHP’s salg af fjerkrækød øget på 
grund af eksport
MHP’s fjerkræproduktion steg med 10 % i årets tredje 
kvartal i forhold til det foregående år og nåede 150.650 
tons, mens mængden i de første ni måneder af året steg 
med 8 % til 458.540 tons.
Væksten i den samlede produktion skyldes en stigning 
i produktionen af   tungere kyllinger og nedsat andel af 
udtynding samt ibrugtagningen af   nye stalde.
I løbet af de første 9 måneder af 2018 udgjorde salget 
449.215 tons fjerkræ, hvilket er 7 % højere end i de første 
9 måneder af 2017, og salget blev drevet af væksten i 
eksporten, og salget fulgte strategien for 3. kvartal 2018.
I tredje kvartal af 2018 udgjorde eksporten af   kyllingekød 
80.361 tons, hvilket var en stigning på hele 52 % i forhold 
til tredje kvartal 2017, hvor der blev eksporteret 52.990 
tons. I løbet af de første 9 måneder af 2018 steg fjer-
kræeksporten med 22 % og nåede 213.925 tons sam-
menlignet med de første 9 måneder af 2017, hvor ekspor-
ten udgjorde 176.015 tons. Eksporten er primært drevet 
af en vækst i eksporten i 3. kvartal og 1. kvartal 2018. 
MHP fortsatte med at følge en strategi for både geograf-
isk diversificering og en optimering af produktmixet for at 
opbygge øget eksport af kyllingekød til MENA, EU, Afrika 
og Asien. Den samlede eksport i de første 9 måneder af 
2018 udgjorde omkring 48 % af de samlede mængder 

fjerkrækød mod 42 % i de første 9 måneder af 2017.
Euromeatnews.com / jnl

Maple Leaf Foods har afsluttet købet 
af Cericola Farms
Maple Leaf Foods har afsluttet køb af to fjerkræslagterier 
og tilhørende farme fra Cericola Farms, et privatejet sel-
skab.
Anlæggene er placeret i Bradford, Ontario og Drum-
mondville, Quebec og har en samlet kapacitet på omkring 
32.000 tons kylling om året.
Virksomheden siger, at dette opkøb giver den ekstra 
forsyning og forædlingskapacitet, der er nødvendig for 
fortsat at være førende indenfor højværdi kategorierne.
Transaktionen blev finansieret af en kombination af kont-
anter og kredit indenfor den eksisterende kreditfacilitet. 
Overtagelsen forventes at øge til Maple Leaf’s indtjening 
i 2018.
Maple Leaf har også sikret 100 % af det forarbejdede kyl-
lingevolumen fra Cericolas primære forarbejdningsanlæg i 
Schomberg, Ontario, og har mulighed for at erhverve dette 
aktiv og tilhørende forsyningskæde om tre år.
Cericola har specialiseret sig i luftkølet forarbejdning af 
antibiotikafri kyllinger og animalske biprodukter samt økol-
ogiske fjerkræprodukter.
Maple Leaf Foods har overført det meste af deres førende 
Maple Leaf Prime kylling brand til Prime RWA, hvor det 
canadiske marked vokser med cirka 25 % om året. Kylling 
er det mest forbrugte og hurtigst voksende kødproteinseg-
ment i Nordamerika.

Euromeatnews.com / jnl

Kina fjerner forbuddet mod import 
af rapsfrø fra Indien
Kina har fjernet et syv år gammelt forbud mod import af 
rapsfrø fra Indien.
Forbuddet blev oprindeligt indført i 2011 på grund af 
bekymringer over kvalitet. Indien vil kunne genoptage 
eksporten af rapsfrø til Kina, hvis det kan opfylde visse 
krav til inspektion og karantæne. Indiske handlende, der 
ønsker at eksportere rapsfrø, skal registrere sig hos Kinas 
landbrugsministerium.
I en igangværende handelsstrid med USA har Kina lempet 
nogle importregler, da det søger alternative leverandører. 
I juni meddelte Kina, at det ville eliminere importafgifterne 
for sojabønner, sojamel, sojabønnekage, rapsfrø og fiske-
mel fra Bangladesh, Indien, Laos, Sydkorea og Sri Lanka 
fra 1. juli. I maj rapporterede Kina, at Kina havde stoppet 
med at købe amerikanske sojabønner.
Rapsfrø eller rapsmel, der indeholder mere end 30 % pro-

KORT NYT FRA UDLANDET
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tein, bruges i stigende grad til foder til drøvtyggere, svin og 
fjerkræ. Deres høje proteinindhold gør det til en attraktiv 
erstatning for sojabønnemel. Rapsmel indeholder mere 
fiber og fedt - og mindre protein (ca. 33 %) - end sojabøn-
nemel, men dets aminosyreprofil er nyttig i formuleringer 
med tryptophan, threonin, methionin, lysin og nogle miner-
aler som f.eks. fosfor.

WattAgNet.com / jnl

Food Star fra Serbien kan begynde at 
eksportere fjerkrækød til Kina
Den serbisk virksomhed Food Star har underskrevet en 
aftale om at starte eksporten af   fjerkrækød til Kina, sagde 
byrådet i Jagodina, hvor Food Star har hovedkontor.
Food Star har underskrevet en aftale med det kinesiske 
selskab Golden Sea Pearl om eksport af 50 tons fjer-
krækød dagligt, sagde byrådet Jagodina i starten af okto-
ber.
Det kinesiske selskab planlægger at udvide deres samar-
bejde med Food Star og at aftage hele produktionen i 
fremtiden, sagde byrådet. En aftale om eksport af fjer-
krækød vil også blive underskrevet med Agroziv, der er et 
andet Jagodina-baseret selskab, tilføjede byrådet.
Efter underskrivelsen af   kontrakten med Golden Sea Pearl 
planlægger Food Star at fordoble deres daglige produktion 
til 50.000 kyllinger, sagde ejeren af   det serbiske selskab, 
Dragoslav Milisavljevic.
I slutningen af september genoptog Serbien eksporten af   
oksekød til Kina efter en pause på 30 år.

Seenews.com / jnl

L214 afslører dårlige forhold hos en 
fransk burægsproducent
I midten af oktober offentliggjorde den franske dyreværns-
gruppe L214 en undersøgelse, der viste billeder af de 
forfærdelige forhold, som æglæggende høner holdes 
under på industrielle farme tilknyttet Groupe Avril, en 
ledende aktør i de franske sektorer for industrielle olier 
og proteiner. De forfærdelige optagelser viser mere end 
150.000 æglæggende høner, der er stuvet sammen i 
bure, hvor de oplever stress og angst. L214 opfordrer 
borgerne til at underskrive en protestskrivelse mod den 
grusomme behandling af æglæggende høner og til at tage 
problemet op med Groupe Avril’s egen adm. direktør for at 
få ham til at stoppe brugen af   buræg inden 2025.
Den 4. oktober meddelte Avril Group, der er et stort indus-
tri- og financierringsselskab med forbindelser til landmænd 
og husdyrproducenter i Frankrig, at de ville levere 100 % 
alternative æg inden 2025. Æg brandet Matines, Avril 
Groups datterselskab, gav tilsagn om kun at sælge æg fra 

alternative produktioner, skrab, friland eller øko. Tilsagnene 
opstod som et resultat af et partnerskab, der for nylig blev 
underskrevet med Compassion in World Farming, men 
det efterlader produktionen af   hundredvis af millioner af 
“skjulte æg”, der anvendes af fødevareproducenter og ser-
veres i skoler, på plejehjem og på restauranter.
Ifølge L214 har de fleste franske industriaktører allerede 
taget fat på dette problem og forpligtet sig til at stoppe 
forsyningen med æg fra burhøner, der ikke støttes af 90 
% af borgerne i hele Europa. Som stærk modstand mod 
Avril-gruppens delvise engagement opfordrer L214 nu til 
en fuldstændig afskaffelse af burægsproduktionen, som 
de igen har afsløret i denne chokerende undersøgelse.
Billederne viser titusinder af æglæggende høner, der er 
låst inde i bure, som er stablet oven på hinanden i byg-
ninger uden naturligt lys eller frisk luft. Mange dyr ender 
med store skader og efterlades til at rådne op i midten 
af   deres bur. L214 opfordrer indtrængende borgerne til 
at underskrive protestskrivelsen og beder Jean-Philippe 
Puig, adm. direktør for Groupe Avril, til offentligt at give til-
sagn om ar stoppe brugen af æg fra burhøner i hele deres 
forsyningskæde inden 2025.
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Foster Farms lancerer nye kyllingesnaks
Foster Farms fra Californien har lanceret nye kyllinge-
baserede snacks kaldet Bold Bites.
Virksomheden siger, at de nye produkter er stykker af kyl-
lingebryst, som er gennemstegte og klar til at spise, og der 
er 15 gram protein pr. portion.
Den nye produktlinje kommer i fem varianter: Cajun, 
Chile Verde, Koreansk BBq, Caribisk Jerk og Parmesan 
Hvidløg. Virksomheden siger, at de nye produkter er fri for 
hormoner, kunstige farver, smagsstoffer og nitrater.
“Bold Bites er fra den samme farm-friske kyllinger, som 
Foster Farms er kendt for, med globalt inspirerede og fan-
tastiske krydderier, og de er pakket bekvemt for at imøde-
komme dagens mobile forbrugers behov” siger Tiphanie 
Maronta, markedschef for Foster Farms. 
Lanceringen af   Bold Bites-produkter markerer virksom-
hedens adgang til markedet for kølede snaks og passer 
med tidens forbrugertendenser. Virksomheden siger, at 
den nye markedsundersøgelse tyder på, at kødtilpasninger 
er den hurtigst voksende snackfødevarekategori: 41% af 
forbrugerne ønsker at se flere kødsnaks lavet af premium 
udskæringer, og 26 % vil have snaks uden konservering-
smidler.
Bold Bites fås i afsnittet for kølede snaks i de store super-
markedskæder i hele Californien, Washington og Oregon.

Euromeatnews.com / jnl


