
KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2018

Storbritanniens produktion af fjerkrækød steg 
5 % i de første ni måneder af 2018
Ifølge Agriculture & Horticulture Development Board 
(AHDB) har produktionen af   fjerkrækød i Storbritannien 
nået 1,4 mio. tons i årets første ni måneder, en stigning 
på 5 % i forhold til den tilsvarende periode fra 2017. 
AHDB-analytikeren Rebecca Oborne forklarede, at en 
stor del af denne stigning kommer fra slagtekyllinge- og 
kalkunproduktionen, der er steget med henholdsvis 4 % 
(50.800 tons) og 9 % (9.200 tons).
Producenter i Storbritannien slagtede ca. 810 mio. 
slagtekyllinger i den nævnte periode, hvilket er en stign-
ing på 4 % i forhold til året før, og næsten 0,5 mio. 
kalkuner.
Oborne sagde også, at der var en stigning i indsætnin-
gerne, hvilket skyldtes en stigning i indsætningerne af 
kommercielle slagtekyllinger, hvor antallet steg med 5 % 
til 824,2 mio. daggamle kyllinger i de første ni måneder 
af dette år.
Oborne tilføjede, at der også er blevet rapporteret en 
stigning på 6 % i antallet af kommercielle æglæggere, 
mens der kun er mindre ændringer i antallet af kalkuner 
og forældredyr i forhold til sidste år.

Euromeatnews.com / jnl

USMCA vil medføre, at den amerikanske land-
brugseksport falder med 1,8 mia. $
En ny rapport siger, at aftalen mellem USA og Mex-
ico og Canada (USMCA) vil udvide den amerikan-
ske landbrugseksport med 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. 
kr.), men disse gevinster vil blive mere end opvejet af 
gengældelsesafgifter fra Canada og Mexico mod USA
Undersøgelsen, “How U.S. Agriculture Will Fare Under 
the USMCA and Retaliatory Tariffs” blev bestilt af det 
landbrugspolitiske institut Farm Foundation og udført af 
landbrugsøkonomerne Dominique van der Mensbrugghe, 
Ph.d., Wallace Tyner, Ph.d. og Maksym Chepeliev, Ph.d. 
fra Purdue University.
Analysen siger, at gengældelsesafgifter vil medføre, at 
den amerikanske landbrugseksport falder med 1,8 mia. 
$ (ca. 11,8 mia. kr.), og at med fortsatte afgifter fra Kina 
og andre handelspartnere “vil USA se en nedgang i land-
brugseksporten på 7,9 mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.), hvilket 
klart opvejer de små positive gevinster fra USMCA.”
USMCA blev indgået den 1. oktober, men aftalen er end-
nu ikke underskrevet af de tre regeringer.

Her er de vigtigste fund i analysen:
•  USMCA opretholder relativt fri markedsadgang 

mellem USA, Mexico og Canada, især inden for 
landbruget. Det forbedrer markedsadgangen for 
den amerikanske mejeri- og fjerkrækødeksport til 
Canada, hvilket giver en positiv eksportløft for disse 
sektorer på 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. kr.). Mejeriek-
sporten forventes at stige med 5 % og eksporten af   
andre kødprodukter med 1,6 %.

•  USMCA har målbare konsekvenser for eksporten 
af   mejeriprodukter og fjerkrækød til Canada og 
“beskedne” virkninger på farmindkomsterne og eft-
erspørgslen på arbejdskraft.

•  USMCA blev indgået i et “ustabilt handelspolitisk 
miljø”, der vil skabe udfordringer for de amerikanske 
farmere og ranchere på grund af gengældelsesaf-
gifter ikke kun fra Canada og Mexico, men også 
fra andre lande som f.eks. Kina. Specielt kan 
gengældelsesafgifter fra Canada og Mexico føre til, 
at den amerikanske landbrugseksport falder med 
1,8 mia. $ (ca. 11,8 mia. kr.) til disse to vigtige han-
delspartnere, og den bredere handelskonflikt kan få 
den amerikanske landbrugseksport til at falde med 
7,9 mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.) og dermed mere en 
opveje de små positive gevinster fra USMCA.

•  I de 25 år siden NAFTA blev dannet, er andelen 
af   den amerikanske landbrugseksport til Canada 
og Mexico steget fra 14,2 % til næsten 30 %. 
Analysen citerer en undersøgelse, der angiver “en 
tilbagetrækning fra NAFTA, med afgifter, der vender 
tilbage til MFN (most favoured nation) niveauerne, 
ville skabe et fald i den amerikanske landbrugsek-
sport på over 9 mia. $ (ca. 58,8 mia. kr.) og et tab af 
eksportindtægter på 12 mia. $ (ca. 78,3 mia. kr.) fra 
de to NAFTA-partnere.”

WattAgNet.com / jnl
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Af Ann Reus på WattAgNet.com

Sojabønnepriserne er faldet, 
og verdensmarkedet har 
ændret sig, siden handelskri-
gen begyndte.

Amerikanske sojabønnefarmere 
er blevet hårdt ramt, efter at han-

delsspændingerne mellem USA og Kina er blevet brand-
varme gennem 2018. Priserne på sojabønner er faldet, 
og USA’s største kunde er stoppet med at købe deres 
sojabønner i USA.
I 2017 producerede USA ifølge SoyStats 119,5 mio. tons 
sojabønner, det højeste nogensinde. USA eksporterede 
56,2 mio. tons, mens Kina købte 37,5 mio. tons – heraf 
for næsten 12,4 mia. $ (ca.  81,1 mia. kr.) i hele sojabøn-
ner og 24 mio. $ (ca. 157,0 mio. kr.) i sojabønneolie.
Ifølge USDA National Agriculture Statistics Service 
(NASS) lå værdien af   sojabønner dyrket i 2017 på 41 
mia. $ (ca. 268,3 mia. kr.), kun overgået af majs, hvor 
værdien lå på 48,5 mia. $ (ca. 317,3 mia. kr.).
Siden handelsspændingerne mellem USA og Kina begy-
ndte, har priserne på sojabønner været faldende - fra 
10,77 $ (ca. 70,47 kr.) pr. bushel til 8,14 $ (ca. 73,26 

kr.) pr. bushel (1 bushel er 35,24 liter).
“På grund af særtolden vil farmerne få mindre for de 
sojabønner, de kan sælge til Kina, og det er derfor ikke 
rentabelt at være en sojabønnefarmer” sagde økonom 
Andrew Kidd til Watchdog.org.
“For hver gang gennemsnitsprisen falder 1 $ (ca. 6,54 

kr.) pr. bushel vil amerikanske 
sojabønnefarmere se deres 
omsætning faldt med over 4 mia. 
$ (ca. 26,2 mia. kr.) eller med 
omkring 10 % af de samlede 
indtægter. Da omkostningerne ikke 
falder, eller i det mindste ikke ret 
meget, og da indtægterne falder, 
vil denne tabte indtægt i al væsen-

tlighed havne lige på bundlinjen.”

Problemer for den amerikanske  
sojabønneeksport
Ifølge Bloomberg udgør sojabønner 60 % af de land-
brugsprodukter til en værdi på 20 mia. $ (ca. 130,9 mia. 
kr.), som USA eksporterer til Kina.
Reuters rapporterede i midten af   oktober, at Kinas import 
af sojabønner var faldet med en fjerdedel i de foregående 
tre måneder. Data fra Tariffs Hurt the Heartland udgivet 

HVORDAN HANDELSKONFLIKT MELLEM USA OG 
KINA HAR PÅVIRKET SOJABØNNEBRANCHEN
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i slutningen af   oktober viste et fald på 34 % fra år til dato 
i sojabønneeksporten til Kina i forhold til sidste år. Ifølge 
de seneste månedlige data fra august 2018 viste ekspor-
ten af sojabønner til Kina et endnu større fald – hele 95 
% -  sammenlignet med august 2017.

I maj sagde Soren Schroder, 
adm. direktør i Bunge Ltd., at 
Kina havde stoppet med at købe 
amerikanske sojabønner. På det 
tidspunkt sagde Soren Schroder til 
Bloomberg, at Kina købte sojabøn-
ner fra Brasilien og Canada, og 
at Kina meget bevidst ikke købte 
noget fra USA.

I slutningen af   oktober blev mindst tre skibe, der trans-
porterede amerikanske sojabønner til Kina, omdirigeret, 
før de nåede deres oprindelige destination. Omdi-
rigeringerne kan tyde på, at den oprindelige køber af 
lasten har solgt produktet til andre markeder, men nogle 
handelsanalytikere tror, at de bliver sendt til Kina via 
regionale formidlere for at undgå indførelsen af   tillæg-
stolden.
I oktober sagde Kinas foderindustriforening, at de ville 
reducere indholdet af råprotein og sojabønner i svine- og 
kyllingefoder for at “reducere forbruget af råvarer til foder 
og reducere miljøforurening fra husdyrbrug.”

Kina vender sig mod Brasilien  
og Argentina for sojaforsyning
USA er den største eksportør af sojabønner til Kina, 
efterfulgt af Brasilien og Argentina. Men Brasilien er i en 
god position til at reducere gabet op til USA nu, da Kina 
har stoppet med at købe sojabønner fra USA og i stigen-
de grad har vendt sig mod Brasilien for sin forsyning. 
Stigningen i den brasilianske sojaproduktion kan resultere 
i, at Brasilien kan gøre USA rangen stridig som verdens 
største sojaproducent.
Som følge af den skiftende efterspørgsel sår Brasilien 
efter sigende flere hektar med sojabønner og færre 
hektar med sukkerrør. En rapport siger, at Brasiliens 
sojabønneareal er steget med 2 mio. hektar på to år. 
Sidste år betalte Kina 20,3 mia. $ (ca. 132,8 mia. kr.) for 
53,8 mio. tons brasilianske sojabønner, en stigning fra 
22,8 mio. tons i 2012.
I august sagde en topembedsmand for landbrugsmin-
isteriet i Argentina, at landet planlægger at eksportere 
betydelige mængder sojamel til Kina efter den næste 
høst i maj. Hvis Kina kommer igennem med deres 
sojamelsaftale med Argentina, vil Argentina have 
begrænsede forsyninger til rådighed på grund af tørke. 
Det forventes dog, at farmerne vil øge produktionen i den 
næste sæson for at imødekomme Kinas efterspørgsel.

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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Ex-Trade’s generalforsamling blev holdt i Düs-
seldorf den 16. november, og 82 personer, der 
repræsenterede 43 virksomheder, deltog.

Erik Pettersson, formand for bestyrelsen i Ex-Trade, 
meddelte, at driftsresultatet for selskabets 19. regn-
skabsår viste et lavt resultat på grund af følgerne af 
fipronil-krisen i efteråret 2017. 
Omsætningen var ca. 23,2 mio. € (ca. 173,3 mio. kr.), 
og der blev handlet 19.253 tons. 
Årets resultatet af året efter skat var 9,394 € (ca. 
70.000 kr.). 
Resultatet for de første 3 måneder af det nye regnsk-
absår ligger over budgettet. 
Ex-Trade har pr. 16. november 67 medlemmer, 52 filialer 
og 21 prøvemedlemmer i 18 EU-lande og 2 ikke-EU-
medlemslande. 
Der er ingen udestående fordringer hos medlemmerne, 
bortset fra de igangværende fipronil-sager.
Beretningen fra selskabets formand blev godkendt.
Regnskabet blev ligeledes godkendt uden bemærk-
ninger.
Ved valget til bestyrelsen, hvor halvdelen af medlem-
merne var på valg, var der genvalg til Henrik Pedersen, 
Kevin Griffen og Jürgen Wessels. 

Faglige indlæg
Efter generalforsamlingen var der 
to faglige indlæg ved Andrew Jor-
et fra British Egg Industry Council 
(BEIC), der havde et indlæg om sin 
holdning til Brexit, og Nan-Dirk 
Mulder fra Rabobank, der talte 
om fremtiden for den europæiske 
ægbranche.

Brexit
Andrew Joret fortalte, at de nu har 
ca. 40 mio. høner i Storbritannien, 
hvor markedet i første halvdel af 
2018 fordelte sig med 52,1 % fri-
land, 44,3 % bur, 1,3 % skrab og 
2,3 % øko. 

Det årlige forbrug ligger på 197 æg/indb i 2017, og de 
er 86 % selvforsynende, og alle konsumæg, der sælges i 
de store supermarkedskæder, er britiske.
De 14 % import fordeler sig med 25 % skalæg og 75 % 
til ægproduktfabrikkerne.
Ved folkeafstemningen om Brexit lå stemmeprocenten på 
72,2 %, og 51,9 % stemte for at forlade EU, mens 48,1 

RAPPORT FRA EX-TRADE’S  
GENERALFORSAMLING 2018

Deltagerne i Ex-Trade’s generalforsamling i Düsseldorf
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% ville blive, så Storbritannien vil forlade EU den 29. 
marts 2019 til midnat.
Både Underhuset i London og EU-Parlamentet skal god-
kende en aftale.
Generelt kommer 30 % af fødevarerne i Storbritannien 
fra EU, og 11 % kommer fra 3.-lande med handelsaftaler 
med EU, men importen fra de andre EU-lande kan ikke 
erstattes af fødevarer fra 3. lande.
Hvad vil det betyde for den britiske ægbranche:

Arbejdskraft:
Ca. 30 % af de ansatte i ægbranchen kommer fra lande 
i EU, men klimaet i diskussionerne og faldet i pundet har 
fået mange til at rejse hjem, og branchen har svært at 

fastholde medarbejdere.
Når man snakker arbejdskraft, 
så handler det næsten altid om 
højtlønnede job, ikke ansatte i 
landbruget, men de gør jo også et 
værdifuldt arbejde.

Handel:
Den britiske landbrugssektor vil 
undgå billige fødevarer som f.eks. 
– klorskyllede amerikanske kyl-
linger, men den britiske regering 
lytter ikke til landbruget.
I Storbritannien har landbruget 
kun en meget lille eller ingen 
indflydelse, mens landbrugets ind-
flydelse i EU er meget større.
Man kan så ende med i WTO-told-
grænser, hvilket vil være på 22 %, 
og det vil betyde en stigning i de 
britiske fødevarepriser på 8 %.
For æg vil det betyde en prisstign-

ing på 10 pence pr dusin svarende til 7 øre pr stk.
En regering kan dog se bort fra alle toldsatser, men så 
skal det være for alle varer uanset oprindelse.
Toldkvoterne skal også deles, hvis det ikke kommer en 
Brexit aftale, og pt er det kun skalæg, som vil blive delt, 
mens ægprodukter vil gå til EU27 og intet til UK.
Det indre marked har resulteret i ’just in time’ levering – 
også for fødevarer, og det vil være umuligt at opretholde, 
hvis der er lange køer af lastbiler ved grænserne, og der 
passerer 1,2 mio. lastbiler gennem Dover hvert år.

Lovgivning:
I stort set al britisk lovgivning skal ’EU’ ændres til ’UK’, 

og det skal alsammen vedtages af 
Underhuset.
Andrew Joret sagde, at BEIC 
ikke ønskede nogen svækkelse af 
standarder for dyrevelfærd og mil-
jøbeskyttelse, for så ville de ikke 
kunne ikke handle med EU, og 
han advarede mod lovgivning med 
gyldne løfter, og understregede, 
at det er vigtigt at basere dyrev-
elfærdspolitikken på videnskabe-
lige dokumenterbare fakta.
Han sagde, at regeringen skal 
vælge mellem 2 tilgange til tiden 
efter Brexit:
1. enten for at blive en konkur-
rencedygtig økonomi med lave 
toldsatser i stil med New Zealand, 

Figur 1: Fordelingen af salget af æg i Storbritannien i første halvår af 2018

Figur 2: Resultatet af Brexit-afstemningen v
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Figur 3: Indtjeningen på 
skrabeæg i Tyskland

Figur 4: Forbruget af æg i udvalgte 
lande

Figur 5: Udviklingen i ægproduktionen i udvalgte EU-lande
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der åbnede for frihandel for at ned-
bringe fødevarepriserne, og hvor 
man accepterer, at fødevare- og 
velfærdsstandarder af høj kvalitet 
kan være vanskelige at håndhæve

2. eller at fortsætte med at være et 
land, der kræver høje velfærds-
standarder, høj fødevarekvalitet 
og beskytter vores landmænd i 
udkantsområder og på marginal-
jorde og i bjergene. 

Realitetstjek:
Den britiske finanssektor bidrog med 
80,8 mia. € (ca. 603 mia. kr.) i skatter 
i 2017, svarende til 11% af Storbritan-
niens samlede skatteindtægter.
Landbruget bidrog med omkring 28 mia. 
€ (ca. 209 mia. kr.) i skatter)
Så hvem man tager mest hensyn til?

Ikke med i indlægget:
Andrew Joret understregede, at han i sit 
indlæg blandt meget andet ikke havde 
forholdt sig til:
• Et kommende nyvalg i Storbri-

tannien, Det skal komme senest i 
2022.

•  Muligheden for en nu folkeafstemn-
ing om et lidt andet emne

•  Situationerne i Nordirland og 
Skotland, for der var et meget stort 
flertal for at blive i EU

• Situationen omkring grænsen mel-
lem Irland og Nordirland

• En toldunion med EU. Noget som 
Premierminister May siger nej til.

Figur 6: Eksporten af æg fra EU

Figur 7: Importen af æg til EU. 
NB: Størrelsen af importen fra 
Japan i 2018 er en fejl, som senere 
er rettet i tallene fra EU
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Figur 8: Prisforskellene på industriæg og ægprodukter 
mellem EU og USA

Fremtiden for den europæiske ægbranche
Nan-Dirk Mulder fortalte, at der har været store udsving 
i indtjeningen på skrabeæg i Tyskland gennem de sidste 
10 år.

Forbruget af æg i EU ligger ikke på samme niveau som 
i mange andre rige områder, så der er nogle muligheder, 
og Polen vil med stor sandsynlighed komme til at spille 
en meget større rolle.

EU tabte ca. 70.000 tons på eksportmarkederne efter 
fugleinfluenzaen i USA i 2015, og det var højprisproduk-
ter.

Han forventede mere svingende foderpriser i de kom-
mende 6-12 måneder.
Kina købte amerikansk soja i første halvår og soja fra 
Sydamerika i andet halvår, så derfor vil vi se store priss-
tigninger på brasiliansk soja i de kommende måneder og 
nogle store prisfald på amerikansk soja.
Forsyningen af soja i Kina vil være stram i hvert fald indtil 
den nye brasilianske høst kommer i 1. og 2. kvartal af 
2019, for leverancer fra Canada, Ukraine, Rusland mm 
kan ikke dække efterspørgslen.

Nan-Dirk Mulder sagde, at det er svært for hollænderne 
at udvide deres produktion, for det er meget svært at få 
miljøtilladelser.
Den hollandske ægbranche er meget afhængig af 
markederne i Vesteuropa – både hvad angår skalæg og 
ægprodukter.

Nan-Dirk Mulder mente, at det regionale element vil 
komme til at spille en større rolle i ægsektoren i EU, og 
han opfordrede ægsektoren til at deltage i den offentlige 
debat.

jnl
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Figur 9: Forsyningen af soja i Kina vil være stram i de kommende måneder

Figur 10: Den hollandske eksport af skalæg og ægprodukter.
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Af Jerry Dreyer i Egg Industry 

Produktionsdirektør (COO) 
for den næststørste ægpro-
ducent i USA diskuterer 
betydningen af tilbageka-
ldelsen af skalæg i 2018. 

På en rejse uden fortilfælde deltog 
Tony Wesner, produktionsdirektør 
i Rose Acre Farms, på United Egg 
Producers’ (UEP) områdemøder 
for at dele sin viden om selskabets 
tilbagekaldelse af æg i april 2018.
“Vi vil gerne gengælde UEP’s 
assistance under tilbagekaldelsen 
og vi vil gerne hjælpe jer” sagde 
Wesner til UEP-medlemmerne. 

Han forklarede på UEP-mødet i Des Moines, Iowa, den 
28. august 2018, at alle deltagerne var ægproducenter, 
og at producenter hjælper hinanden.
Med humor og ydmyghed fortalte Wesner åbent historien 
om en tilbagekaldelse af æg fra anlægget Rose Acre’s 

Hyde County, i North Carolina, på grund af forurening 
med Salmonella Braenderup. Det amerikanske FDA 
har nu vist ægproducenter, hvad de kan forvente ved 
et udbrud af salmonella, der involverer relativt ukendte 
serotyper.
På hjemmesiden for det amerikanske Centers for Dis-
ease Control and Prevention (CDC) ses kun to tidligere 
fødevaretilbagekaldelser pga. Salmonella Braenderup 
siden 2006. Den ene var forurenet nøddesmør fra en 
forarbejdningsvirksomhed i Oregon, den anden fra 
importerede mangoer. Videnskabelig litteratur beskriver 
mere end 2.500 Salmonella serotyper, men meget lidt er 
kendt og forstået om langt de fleste af disse serotyper.

FDA test og resultater
FDA rapporterede, at de første tilfælde forekom i novem-
ber 2017 og fortsatte indtil maj 2018. En tilbagekaldelse 
blev igangsat den 13. april 2018. Der blev rapporteret 
45 tilfælde af sygdom fordelt over 10 stater, hvor 11 
patienter krævede indlæggelse på et hospital. Der var 
ingen dødsfald. Ifølge CDC’s hjemmeside havde 30 af de 
36 interviewede spist æg i ugen før de blev syge. 19 af 
dem havde spist retter lavet med skalæg på restauranter 

ROSE ACRE FARMS DELER DERES ERFARINGER 
MED TILBAGEKALDELSE AF ÆG

Rose Acre’s farm i Hyde County, North Carolina, blev testet positivt for Salmonella Braenderup under en FDA inspektion. Hyde 
County farmen er bygget med 12 høje stalde med en kapacitet på 3,5 mio. æglæggere. Foto: Terrence O’Keefe
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i samme periode. FDA’s undersøgelse viste, at nogle af 
disse restauranter brugte æg fra Hyde County Farm, 
hvilket førte til en inspektion af farmen og den efterføl-
gende tilbagekaldelse.
Et unikt aspekt ved udbruddet var det meget lave antal 
af daglige rapporter spredt ud over en lang tidsperiode. 
De fleste fødevarerelaterede sygdomsudbrud resulterer 
i meget tydelige udsving med mange rapporterede til-
fælde grupperet i klynger. Laboratorietest bekræftede, 
at patienterne var smittet med infektion af Salmonella 
Braenderup, som også blev isoleret i miljøprøver fra 
Hyde County Farm. DNA-fingeraftryk blev udført, og 
resultaterne af pulsed-field gel elektroforese forbandt 
isolaterne.
Inden for den første uge af tilbagekaldelsen blev 35 
lastvogne med tilbagekaldte æg tilintetgjort på en losse-
plads. Alle skalæg, der efterfølgende blev produceret på 
Hyde County Farm, blev sendt til yderligere behandling 
og pasteurisering på ægproduktfabrikker. Rose Acre eta-
blerede et midlertidigt callcenter for at registrere henven-
delser og besvare spørgsmål fra kunder og forbrugere. 
Mere end 6.000 opkald blev behandlet under udbruddet.
Hyde County gården er bygget med 12 høje stalde med 
en samlet kapacitet på 3,5 mio. æglæggende høner. 
Gødningskældre i beton er bygget under burene. Gnav-
erindekset havde svinget mellem 2 (moderat) og 1 (lavt) 
i månederne forud for inspektionen, som følge af Rose 
Acre’s grundige rengøring af gødningskældrene i et 
forsøg på at løse potentielle insektproblemer, der kan 
forekomme i nyligt rengjorte huse. FDA’s inspektion 
satte spørgsmålstegn ved Rose Acres resultater for 
skadedyrsindekset.

Salmonella Braenderup blev isoleret fra miljøprøver på 
farmen og i det tilstødende ægpakkeri og ægprodukt-
fabrik. Der blev udtaget 20 store svaperprøver pr. hus i 
gødningskældrene, hvilket betød, at mere end 27 miles 
(ca. 43,5 km) af gødningskældrene var blevet prøvet. Et 
hus havde to prøver, som var mistænkte eller positive for 
Salmonella Braenderup.

Samarbejde
De fleste af de mistænkte eller positive prøver var fra 
ægpakkeriet. Inspektørerne tog prøver fra æggebakker 
med æg, rene æggebakker af pulp, løse æg, pakkelinjer, 
undersiden og benene på pakkeriudstyret, gulve, afløb, 
rengøringspande og værktøj og kondens på vægge. 

Oscar Garrison, senior vice-
præsident for fødevaresikkerhed 
i UEP, sagde: “FDA og CDC har 
flere ressourcer til rådighed end 
nogensinde før, og der har været 
betydelige teknologiske frem-
skridt inden for påvisning af syg-
domme. For fødevareproducenter 
betyder det grundigere eftersyn 

af produktions- og forarbejdningspraksis, og det øger 
sandsynligheden for, at de vil få en henvendelse fra myn-
dighederne, hvis de potentielt er forbundet med sygdom-
sudbrud. The Egg Rule er klar med hensyn til, hvordan 
FDA skal behandle fund af Salmonella Enteritidis, men 
påvisning af andre Salmonella stammer rører under 
Food, Drug and Cosmetic Act, som det var tilfældet med 
Rose Acre-sagen. UEP opfordrer disse myndigheder 
til at tage de nødvendige skridt til tydeligt og hurtigt 

Rose Acre implementerede en omfattende renoveringsplan, der omfatter nyt udstyr, processer og forbedringer af udenomsarealer 
og bygninger til en pris på over 2 mio. $. Foto: Terrence O’Keefe
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at kommunikere de videnskabelige resultater fra disse 
undersøgelser, så producenterne kan forstå de mulige 
sammenhænge mellem deres produkter og sygdomsud-
brud og derefter træffe velovervejdede beslutninger.”
Et andet spændende testresultat var, at FDA-inspek-
tørerne identificerede et Salmonella Heidelberg-isolat på 
Hyde County Farm. FDA-inspektørerne fandt oprindeligt 
isolatet i gødningskælderen i ét hus, såvel som på gulvet 
i pakkeriet. Efterfølgende test, udført af Rose Acre, fandt 
en genetisk match af isolatet på flere helt nye paller, der 
blev testet ved levering efter FDA-inspektionen.
Da FDA-vejledningen kun omhandler infektion med Sal-
monella Enteritidis, samarbejde Rose Acre og FDA om, 
hvordan man skulle håndtere problemet med fremtidig 
ægproduktion på farmen. Parterne var enige om, at 
alle skalæg, der blev produceret på Hyde County Farm, 
skulle sendes til videreforarbejdning på en ægprodukt-
fabrik for at fjerne eventuelle bekymringer om fødeva-
resikkerheden. En metodisk udsætning af hønerne på 
farmen blev derefter indledt, og målet er at blive færdige 
med udsætningerne inden årets udgang.

Fremadrettede handlinger
Rose Acre har besluttet at anvende klordioxid (ClO2) 
til at desinficere alle huse på farmen. Med en pris på 
omkring 50.000 $ (godt 325.000 kr.) pr. hus var dette 
en dyr, men nødvendig, beslutning. Wesner sagde, at 
produktets evne til at trænge en halv tomme ind i organ-
isk materiale overbeviste ham om, at det var det rigtige 
valg for at være sikker på, at bygningerne var optimalt 
desinficeret.
Rose Acre implementerede en omfattende renover-
ingsplan, der omfattede nyt udstyr, processer og 
forbedringer af udenomsarealer og bygninger til en pris 
på over 2 mio. $ (ca. 13,1 mio. kr.). Rose Acres reno-
veringsplan og korrigerende handlinger omfatter en 
betydelig renovering af pakkeriet, der bl.a. men ikke kun 

får installeret et stort affugtningsanlæg for at reducere 
kondens og vand på gulvet, forsegling af alle revner i 
gulve og påføring af et gulvtætningsmiddel, der tidligere 
kun blev anvendt under pakkemaskinerne, men som nu 
bliver anvendt på alle etager i hele anlægget. Da han 
reflekterede over inspektionen var Wesner taknemmelig 
for muligheden for at lære af oplevelsen.
“Vi lavede nogle fejl” sagde han og nævnte nogle eksem-
pler på rutiner, som skal forbedres. F.eks. de korrekte 
blandingsforhold af rengørings- og desinfektionsmidler, 
bedre overholdelse af skriftlige procedurer, udskiftning 
af handsker eller afspritning af hænder efter håndter-
ing af potentielt forurenet udstyr og kun gøre brug af 
godkendte produkter og processer til rengøring. Han 
fremhævede at Rose Acre anvender erfaringerne fra 
Hyde County på deres andre anlæg over hele landet 
ligesom der også investeres kraftigt i forbedringer på 
disse anlæg.
En pressemeddelelse fra virksomheden på tidspunktet 
for tilbagekaldelsen indeholdt disse kommentarer fra 
Rose Acre: “Når vi ikke lever op til forventningerne, er vi 
skuffede over os selv, og vi stræber efter at rette op på 
eventuelle problemer og indføre sikkerhedsforanstaltnin-
ger, der sikrer, at disse problemer ikke vil opstå igen. Vi 
lover at gøre det bedre i fremtiden.”

Spørgsmål og svar
Udover negativ reklame, kundeproblemer og tid brugt 
på at løse problemet, var udgifterne i forbindelse med 
tilbagekaldelsen betydelige og testede grænserne for 
forsikringsdækningen. Forsikringen blev efterfølgende 
dyrere, idet selvrisikoen og præmien steg betydeligt.
Æggeproducenterne blev opfordret til at sikre, at deres 
pakke- og sorteringsfaciliteter lever op til ready-to-
eat standarderne for fødevareforarbejdning, så de kan 
forbedre fødevaresikkerhedsresultaterne for forbrugerne 
og opfylde eller overgå FDA’s forventninger.

Rengøring er nøglen 
- ikke kun på æggene 
selv, men også af 
udstyret. Foto: Terrence 
O’Keefe
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Wesner og mødedeltagere afsluttede oplægget med en 
filosofisk diskussion, som resulterede i mange ubesvare-
de spørgsmål: 
•  Kan vi nogensinde være sikre på, at ikke én af de 

mere end 2.500 Salmonella serotyper ikke er til 
stede i æglægningsproduktionen? 

•  Hvad er den rigtige balance af test? 
•  Hvor mange test er tilstrækkeligt? 
•  Hvordan kan vi være sikre på, at vores kunder 

opbevarer og håndterer vores produkter korrekt? 
•  Kan vi sikre, at vores produkter ikke krydskontami-

neres hos vores kunders? 
•  Skal vi auditere vores kunder og deres procedurer?
• Som afslutning på spørgsmål-og-svar debatten 

bad Chad Gregory, formand for UEP, deltagerne 
om at overveje omfanget af denne tilbagekaldelse 
og hvordan en lignende 
hændelse ville påvirke deres 
egen virksomhed. “Denne 
tilbagekaldelse har kostet 
millioner for blot at få én farm 
tilbage i produktion” sagde 
han. “Hvor mange andre virk-
somheder kan klare den slags 
økonomisk?” 

Hvad har vi lært?
Et hold og en plan er afgørende for at forberede sig til en 
potentiel tilbagekaldelse.
Hav et hold klar i tilfælde af en tilbagekaldelse. United 
Egg Producers (UEP) hjalp Rose Acre gennem hele 
forløbet. Udefrakommende konsulenter, nogle med 
erfaringer fra FDA, blev brugt til at guide Rose Acre til 
håndtering af situationen og samarbejdet med FDA. Sel-

vom Wesner ikke nævner det, må man konkludere, at et 
PR-firma kunne være en vigtig partner, som kan hjælpe 
med kommunikationen under tilbagekaldelsen. 
Investeringer i et effektivt “track and trace” system viste 
sig uvurderlige. FDA ønskede at sikre, at æg fra Hyde 
County farmen ikke blev blandet med andre Rose Acre 
æg fra andre farme eller øvrige distributionspunkter 
mellem Hyde County Farm og kunderne. Rose Acre var i 
stand til at redegøre for alle æg under tilbagekaldelses-
perioden og måtte til tider dokumentere, at æg fra andre 
anlæg ikke blev solgt til kunder på bestemte steder. 
Wesner sagde, at uden disse vigtige redskaber kunne 
tilbagekaldelsen unødigt have endt med at involvere 
flere produktionssteder, hvilket ville havet resulteret i en 
eksponentiel stigning i omkostningerne.
Behandl produktionshuse og pakkerier som isolerede 
enheder fra et biosikkerhedsperspektiv. Wesner anbe-
falede, at der ikke skulle være interaktion eller udveksling 
af mennesker eller udstyr mellem de to steder. Dette 
kræver selvfølgelig separate indgange, to sæt brusere, 
toiletter og pauseområder.
Undersøg trafikmønstre. Hvor har dækkene på gaffel-
trucken været, og hvor skal de hen? Rose Acre ændrer 
opbygningen af dets pakkeri for at minimere mulighed-
erne for krydsforurenings. De er i stand til at holde 
nyankommet materiale adskilt og etablere karantæne-
områder efter behov for at tilbageholde materialer, indtil 
kravene til kvalitetskontrol er blevet opfyldt.

Rengøring er obligatorisk
Sæt høje standarder for alle leverandører af indgående 
materiale og sørg for, at de overholder dem. Under deres 
interne undersøgelse fandt Rose Acres ud af, at deres 
ansatte havde observeret små salatrester på indkomne 

Rose Acre’s Hyde County tilbagekaldelse resulterede i mange erfaringer til virksomheden, herunder overvejelser omkring luftindtag 
og udblæsning som mulige forureningskilder. Foto: Terrence O’Keefe
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paller, som let kunne introducere forurenende stoffer til 
pakkeriet og/eller farmen. Genbrugsplastkasser var våde 
ved ankomsten, hvilket også kunne have været en foru-
reningskilde. Overvej hvor disse materialer har været, og 
hvordan de er blevet rengjort?
Vand er din fjende. Wesner fremhævede dette, idet 
alle 20 Salmonella mistænkte og positive prøver (ud af 
170), der blev taget i pakkeriet, var fra våde områder 
eller materialer. Disse prøver blev lavet på våde plet-
ter på gulvet, afløb, kondens på rustfrit metal og vådt 
rengøringsudstyr. Der blev ikke påvist Salmonella på 
nogen af de dele af pakkeriet, som var i kontakt med 
æggene.
Følg alle nedskrevne procedurer og sørg for, at alle 
medarbejdere er veltrænede ved implementeringen. Et 
FDA-citat bemærkede, at et desinfektionsmiddel blev 
anvendt med en højere dosering end angivet i selskabets 
procedurer.
Vær sikker på, at rengøringspersonalet, der arbejder 
om natten, forstår betydningen af at gøre deres arbejde 
ordentligt. Denne medarbejdergruppe er helt afgørende, 
og de skal føle sig anerkendt af ledelsen for deres vigtige 
rolle. Et lejlighedsvist besøg for at takke dem er uvurder-
ligt.
Virksomhedens rengøringsstandarder skal være bedre 
og overvåges mere bedre end retningslinjerne fra 
USDA. Mens Rose Acres politikker er mere strenge end 
USDA’s, advarede Wesner om, at nogle virksomheder 
kan bruge USDA’s grænser som en godkendelsesgrun-
dlag til at starte en produktion. Han mindede ejerne om, 
at der ved en tilbagekaldelse ikke er nogen at pege fin-
gre ad - du ejer problemet, og det er dit ansvar.
Kend dine foderkilder og betragt dem som mulige bærer 
af forurenende stoffer. Gnavere er almindelige i kornla-
gringsanlæg. Salmonella er blevet isoleret fra sojabøn-
nemel. Analysér hvordan foderet er produceret, og 
hvordan du sikrer, at forurening ikke forekommer.
“Vi må ændre kulturen” sagde Wesner og påpegede, at 
selv om ægproducenterne betragter sig som landmænd, 
så undersøger FDA dem efter fødevareforarbejdnings-
standarder. Alle medarbejdere skal være engagerede 
og villige til at lære og gennemføre en biosikkerheds- 
og fødevaresikkerhedsplan. Det er en holdindsats, og 
Wesner opfordrede deltagerne til at “få medarbejdere til 
at se på alt fra forskellige vinkler. Vi skal tænke på en 
anden måde.”

Overvej hvilke områder der har 
mulige forureningsrisici
Overvej luftindtag og udblæsning som mulige foruren-
ingskilder. Et lodret luftindtag dækket med en slimet rest 
kan introducere et forurenende stof til pakkemaskiner og 
anlæg. Kig fra toppen af rørene på ydersiden såvel som 

gennem bunden inde i bygningen - vær ikke tilfreds med 
en delvis inspektion. Rose Acre overvejer nye teknologi-
er, såsom tør hydrogenperoxid, for sikre, at den luft, der 
suges ind i pakkeriet, er så rent som muligt.
Vurder indgange og materialer, der bruges til at desin-
ficere fodtøj. Wesner observerede, at brug af pulver kan 
give noget svineri, og skrubbere til skoene kan være 
svære at rengøre. Lyt til producenterne og deres vejled-
ning, men vær bevidst om, at du har ansvaret for proce-
durerne på din virksomhed.
Grundig rengøring og desinfektion af pakkeriudstyret 
er et dagligt krav, der skal følge alle dokumenterede 

protokoller uden afvigelser. Hvis det skal skilles ad for 
at kunne rengøres, skal du være sikker på, at alle trin 
udføres. FDA forventer, at hele maskinen (herunder 
også arealet under maskinen) dækkes af desinficerende 
middel.
Vurdere pakkeriudstyret. Kig efter udstyr, der er designet 
til at få sorteret dårlige æg ud af systemet så tidligt som 
muligt. Brug kemisk og ultraviolet rengøring på linjen. 
Wesner observerede, at der er en række spørgsmål om 
effekten af ultraviolet rengøring, især på spidserne af 
æggene, men hvis du har udstyret installeret, så mente 
han, at det var bedst at bruge det.
Hold dine desinfektionsopløsninger friske og korrekt for-
tyndede. En medarbejder tror måske, at de gør et godt 
stykke arbejde, men hvis opløsningen ikke er ordentligt 
blandet, kan bakterier overleve eller endda trives. Stand-
ard operationelle procedurer vedrørende fortynding og 
udskiftning af rengøringsmidler er vigtige, og det er end-
nu vigtigere, at de bliver fulgt nøje.
Del din viden med hele virksomheden. “Hver gang vi 
beslutter at ændre en procedure eller foretage en fysisk 
forbedring, skal vi se, om vi kan bruge denne viden på 
vores andre farme. Vi skal være sikre på, at hele virk-
somheden udøver den bedste indsats overalt” sagde 
Wesner.
“Uanset at vi alle ved, hvilken del af hønen et æg kom-
mer fra, skal vi begynde at overveje vores aktiviteter 
med henblik på, at vi producere et spiseklart produkt” 
anbefalede Wesner. De fødevaresikkerhedsmæssige 
udfordringer ved alternativ produktion vil tvinge pro-
ducenterne til at undersøge deres produktion. De skal 
fortsætte med at udvikle processer og procedurer, der 
skal forbedre fødevaresikkerheden ved skalæg.

Camilla G. Thomassen / jnl

Medarbejdere bør trænes i at rengøre alt udstyr, og virksom-
heder bør give mulighed for tid til, at rengøringen at finde sted. 
Foto: Terrence O’Keefe
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Af dyrlæge Susanne Kabell

 Måske var det ikke helt til-
fældigt, at den afsluttende 
konference om blodsugende 
mider fandt sted midt i Tran-
sylvanien og i Halloween de 
første to dage i november.

Fire års netværkssamarbejder blev afsluttet med for-
ventninger om, at netværket og det gode samarbejde 
mellem forskere og andre med interesse for kontrol med 
blodmider vil fortsætte i fremtidige projekter og/eller ved 
egen drift.
Ved netværkets start i 2014 deltog repræsentanter for 
10 lande, og i løbet af de efterfølgende fire år har mindst 
380 deltagere fra 32 lande dækkende 4 kontinenter delt-
aget i de gennemførte COST COREMI arrangementer. 
Forskere fra 14 af de 16 tilstedeværende lande bidrog 
med i alt 22 indlæg på konferencen, og i pauserne 
kunne man se 18 postere med beskrivelser af afslut-
tede projekter. I hele perioden har de italienske forskere 
været blandt de mest aktive med mange gennemførte 
projekter og publikationer i videnskabelige tidsskrifter. 
Ikke mindst anatomiske og morfologiske studier har 
givet fine resultater. England, Norge, Holland, Frankrig 
og Makedonien har også i høj grad bidraget til den vok-
sende viden om blodmider. Undertegnede og min tyske 
kollega repræsenterede de få lande, som beklageligvis 
ikke har nogen form for forskningsmæssig aktivitet på 
blodmideområdet.

Forskning i blodmiders genetik
I Norge overvåger Animalia rutinemæssigt tilstedeværels-
en af blodmider hos alle 40-uger gamle æglæggere, og 
de mener, at ca. 25 % af besætningerne har blodmider. 
Norges Veterinærinstitut har gennemført banebrydende 
forskning i midernes genetik og arbejder videre med den 
genetiske kortlægning af forskellige populationer. Mider 
i Sverige og Norge er således ikke helt identiske. Vet-
erinærinstituttet har fået tilført et stort beløb til nye faci-
liteter og ser lyst på de fremtidige forskningsmuligheder. 
I Skotland arbejder Moredun Universitet bl.a. med en 
model til kontrolleret fodring af blodmider på høner ved at 
anbringe blodmiderne i et tætmasket net, der klæbes på 
låret af en høne. 
Moreduns molekylærbiologer arbejder på at kortlæg-
ge midernes DNA. For at sikre, at det DNA, forskerne 

bruger i analyserne, er fra mider og ikke f.eks. fra det 
dyr, de har suget blod fra, har de udviklet en metode til 
at få miderne til at lægge æg ved at udsætte de blod-
fyldte mider for tilpas luftfugtighed og temperatur natten 
over. Æggene høstes og bruges til DNA analyser, inden 
de klækker. En ph.d.-studerende er nu i gang med at 
analysere mider fra flokke fra mange forskellige lande for 
at se, om man på den måde kan opdele dem i forskellige 
populationer med forskellig oprindelse.
En græsk forsker havde udvalgt 4 ægproducenter 
lokaliseret meget langt fra hinanden, den ene på en lille 
ø. Mider fra de 4 farme blev undersøgt enkeltvis for at 
finde ud af, om der var forskel i deres gener. Forskeren 
fandt to forskellige haplotyper af mider, som var til stede 
på alle fire forsøgssteder. Der var således ingen forskel 
på midegrupperne, selv om de ikke umiddelbart havde 
været i forbindelse med hinanden.

Forskning i midernes adfærd
Midernes fordeling i husene i forhold til lys, ventilation 
mv undersøges i Makedonien, hvor man stadig anvender 
de gamle bure, men forventer at starte på udskiftning til 
berigede bure i slutningen af 2019.
Forskere fra Montpellier i Frankrig arbejder dels med 
forskellige typer af rovmider, som muligvis kan bruges 
til biologisk bekæmpelse, dels med hvilke signaler, der 
tiltrækker blodmiderne. De har udviklet en metode til 
at afprøve duftstoffer og undersøge hvilke dufte, en 
mide tiltrækkes af. Det er meget tidskrævende, men vil 
forhåbentlig kunne give muligheder for at tiltrække mid-
erne til fælder med gift.

AFSLUTTENDE COST COREMI KONFERENCE OM 
BLODMIDER I CLUIJ, RUMÆNIEN

Åbning af konferencen
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One-health perspektiv
En velarrangeret workshop i Makedonien var starten på 
udviklingen af en model, der skal inddrage alle aspekter 
omkring kontrollen med blodmider i et one-health pers-
pektiv. Modellen er allerede kompliceret, som det fremgår 
af billede 3, og der forventes konstant udvikling af mod-
ellen i takt med at nye aspekter dukker op. Blodmider er 
ikke kun et problem for dyr, også mennesker kan blive 

angrebet, ligesom mennesker udsættes for risiko, når de 
f.eks. udspreder siliciumpulver, og miljøet udsættes for 
risiko, når der udledes restprodukter fra behandlinger via 
hønernes gødning. Sådanne aspekter skal modellen også 
kunne tage højde for.

Integreret bekæmpelse
IPM, Integrated Pest Management, en integreret tilgang 

Billede 2: Illustration af indsatsen for at finde duftstoffer, der påvirker blodmiders adfærd.

Billede 3: Indledende model til identifikation af alle aspekter af kontrol med blodmider.
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til daglig kontrol med blodmider er udarbejdet og under 
implementering i Holland med start i marts 2018 og slut 
med udgangen af 2019 (billede 4). Det har krævet udtalt 
samarbejde med alle branchens aktører – konsulenter, 
dyrlæger og landmænd – med mange møder og et fort-
sat højt indbyrdes informationsniveau. Idéen er, at alle 

grupper bruger deres forskellige vinkler på alt, hvad der 
har med blodmider i besætningen at gøre. Derved kan 
man benytte sig af de mindst risikable kontrolforanstalt-
ninger så længe som muligt, inden der gribes til egent-
lige behandlinger med midegifte. Et resultat af arbejdet 
er f.eks, en meget simpel, genbrugelig fælde, som de 

Billede 4: Model for ”integreret pest management” projekt.

Billede 5: Dele til simpel midefælde       Billede 6: Fælden samlet og klar til opsætning
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hollandske landmænd selv fremstiller af et plastikrør, en 
rundstok og en enkelt skrue, som skal berøre indersi-
den af røret, når fælden samles (billeder 5+6). Fælden 
opsættes med to strips et sted, hvor man mener, der 
er mider. Den aflæses efter behov ved at man trækker 
rundstokken ud, kigger på den og børster evt. mider af, 
inden man sætter rundstokken tilbage igen. Hollandske 
landmænd er blevet meget forsigtige efter fibronil-skan-
dalen, og de er måske mere motiverede for at anvende 
overvågning og ikke-kemiske løsninger længst muligt, 
end de tidligere har været. I Holland har man beregnet 
tabet ved tilstedeværelse af blodmider til 60 eurocent (ca. 
4,50 kr.) pr høne (Van Emous 2017. I tallet indgår både 
tab i indkomst og udgifter til kontrol. 

Bekæmpelsesmidler til rådighed
I Schweiz findes der ikke længere æglæggere i bure, 
og 17 % af flokkene er økologiske. De midler, der må 
anvendes til bekæmpelse, er reguleret af en meget 
restriktiv lovgivning, og især for økologer er der kun få 
bekæmpelsesmidler at vælge imellem.  
COREMI netværkssamarbejdet har bl.a. belyst, at 
reglerne for brug af forskellige midler til bekæmpelse af 
blodmider er forskellige i de forskellige lande. Der var 
enighed om, at det bør tilstræbes, at alle lande via deres 
EU-parlamentarikere får ensrettet reglerne for definition-
er og anvendelsesmuligheder for henholdsvis veterinære 
lægemidler og biocider. Registrering af midlerne bør 
gennemføres på samme måde i alle lande. Det bør være 
muligt at søge i en database under EMA (Det europæiske 

medicinagentur) og ECHA (Det europæiske kemikaliea-
gentur) efter lovlige midler ved at søge på ”mider” og 
”høner”.
Der var også enighed om, at der bør søges EU-midler 
til forskning i effektiviteten af de tilladte midler på farm-
niveau, sådan at forskere og landmænd kan udveksle 
erfaringer med anvendelse af såvel lægemidler som 
biocider og ”grønne” produkter. Det vil være nødvendigt 
at udpege en uvildig virksomhed, der skal gennemføre 
dokumentation af de mest lovende behandlingsmidler. 

Management Commitee møde
Umiddelbart efter konferencen samledes medlemmerne 
af projektets ”Management Commitee” for de sidste, 
afsluttende bemærkninger og konklusioner. Der var 
stor tilslutning til at vedligeholde kontakten i gruppen, 
bl.a. ved at flere deltagere er i gang med at søge fælles 
finansiering til at fortsætte deres forskning. Relevante 
konferencer blev nævnt og senere blev tilmeldingsin-
formationer rundsendt via mail. Der vil utvivlsomt være 
stort incitament til at deltage for at møde kollegerne fra 
COREMI-netværket.  Ud over de faglige synergier har 
netværket skabt mange venskaber, som vil få betydning 
langt ud over projektperioden. Personligt vil jeg takke 
Danske Æg for muligheden for at deltage, det har været 
meget berigende, og jeg vil da også fortsat holde øje 
med udviklingen i metoder til kontrol af blodmider med 
henblik på at formidle nyttig viden til de danske ægpro-
ducenter.

Billede 7: Deltagerne i COREMI konferencen på trappen til universitetet i Cluj
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Af Jackie Roembke i 
Feed Strategy 

Etiketten med antibioti-
ka-fri, langsommere vok-
sende kyllinger og alternativ 
ægproduktion skaber en 
differentiering, men hvordan 
påvirker det den amerikan-

ske foderproduktion. 

Mens de amerikanske forbrugere uddanner sig selv om 
fjerkræbranchen og bliver mere og mere højlydte omkring 
deres forventninger, har restauranter og supermarked-
sindkøbere været opmærksomme. F.eks. er produktionen 
af antibiotika-frit fjerkræ ikke længere en niche, og det 
blev mainstream 2015. Store supermarkeds- og res-
taurantkæder samt tre af de største fjerkræintegratorer 
(Tyson Foods, Pilgrims Pride og Perdue Farms) gav til-
sagn om at afskaffe eller reducere brugen af antibiotika i 
de kommende år. 
I takt med, at fjerkræproducenterne ændrer deres 
produktion og markedsføring af kødet for at tiltrække 
kunder, vil omkostninger til foder uundgåeligt stige. Ofte 

er det ernæringsspecialister og foderproducenten der 
skal finde løsninger for at opveje disse stigende omkost-
ninger.  
Ifølge WATT Global Media’s Poultry Nutrition & Feeding 
Survey fra 2017 svarede 42 %, at antibiotika-fri produk-
tion var den største udfordring i forhold til deres foder-
blandinger og/eller foderomkostninger. 27 % angav, at 
det var langsommere voksende slagtekyllinger, og 22 % 
valgte den alternative ægproduktion. 
”Generelt kræver de nye produktionssystemer, at vi ved 
mere om de forskellige afstamninger, indhusningssys-
temer og produktionsmiljøer for at kunne levere den 

optimale næring” fortalte Henk 
Enting, global direktør for fjer-
kræteknologi hos Cargill Animal 
Nutrition. 
Hvad er de reelle foderomkost-
ninger ved at indføre en ny foder-
blanding eller et nyt produktions-
system? Det forbliver uvist. Der er 
enighed om, at der er for mange 

variable til at bestemme en nøjagtig model – især på 
internationalt plan – i denne artikel fokuserer vi derfor på 
udviklingen i den amerikanske fjerkræbranche. 

DE REELLE FODEROMKOSTNINGER I DEN  
MARKEDSDREVNE FJERKRÆPRODUKTION 
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Nedgangen i antibiotika
Ifølge den seneste rapport fra Food & Drug Adminis-
tration (FDA) ”Antimicrobials sold or distributed for use 
in food-producing animals” er det indenlandske salg og 
distribution af antimikrobielle stoffer godkendt til brug 
i fødevareproducerende dyr faldet med 10 % fra 2015 
til 2016, mens der er sket en 14 % reduktion i salget af 
antibiotika anvendt i humanmedicinske lægemidler.
Ud af de 43 % af medicinsk vigtige antimikrobielle stof-
fer, der blev solgt og distribueret i USA, var kun 6 % 
beregnet til kyllinger. 
Kilder angiver, at overgangen til antibiotikafri fjerkræpro-
duktion kan øge omkostningerne med op til 10 % 
afhængigt af producenten, og i gennemsnit øge foderom-
kostninger med 3-5 $ pr. ton (ca. 2,00-3,25 kr. pr 100 
kg). Hvis en virksomhed samtidig med overgangen til det 
antibiotikafri program skifter til 100 % vegetabilsk foder, 
kan det ende op med at koste mellem 4-7 $ pr. ton (ca. 
2,60-4,60 kr. pr 100 kg).
”Vi ser en re-optimering af foder, men der er behov for at 
vide mere om, hvordan vækstfremmere påvirker produk-
tiviteten, for at kunne erstatte disse uden af det får nega-
tive virkninger på produktiviteten” fortalte Enting. 
The National Chicken Council (NCC) estimerer, at 45-50 
% af de amerikanske flokke produceres efter et antibioti-
kafrit program (No-antibiotics-ever, NAE).  
Men antibiotikafri fjerkræproduktioner ”er ikke for alle”. 
Foderet er kun et element i produktionen. For at have 
succes skal der være helt styr på hygiejnen og manage-
mentet gennem hele kyllingens liv – lige fra rugeægspro-
duktionen til produktionen på farmen, hvor kyllingerne 
opdrættes.

Langsommere voksende slagtekyllinger
Langsomt voksende kyllinger kan være dobbelt så lang 
tid om at nå samme målvægt, som hurtigere voksende 
racer. Et faktum der kan næsten tredoble produktion-
somkostningerne.
”For at kunne udvide produktionen af f.eks. langsommere 
voksende kyllinger og alternative systemer i ægpro-
duktionen skal vi vide, hvordan forskellige afstamninger 
reagerer på forskellige næringsstofsammensætninger i 
foderet. For at finde det optimale kompromis mellem pro-
duktivitet og økonomi” sagde Enting. 

Hvor meget mere foder kræver 
det at opdrætte langsommere vok-
sende slagtekyllinger?
”Vi kan ikke tale på vegne af 
alle langsommere voksende 
afstamninger, men vi skønner, at 
vores omkostninger vil stige ca. 
25 %” sagde Scott Sechler, ejer 
og direktør for Bell & Evans – en 

amerikansk økologisk slagtekyllingeproducent. 
Selskabet har for nylig meddelt, at de omlægger deres 
flokke til en langsommere voksende afstamning, Das 
Klassenbester, i løbet af 2018. Den nye afstamnings 
vækstcyklus vil forlænges med mere end 15 % fra 41 til 
47-50 dage. 
“Vi forventer, at vores Das Klassenbester afstamning vil 
kræve mellem 25-33 % højere foderforbrug for at nå 
den samme gennemsnitlige levende vægt på 5,6 lbs (ca. 
2.540 g), vi har nu” sagde Sechler.
Virksomheden anslår, at den vil bruge yderligere 14 mio. 
$ (ca. 92,2 mio. kr.) på foder om året, men han mener, at 
udgiften vil blive opvejet af et øget salg af kyllinger.
“Vores kyllinger får allerede foder af høj kvalitet, og det 
vil ikke ændre sig, til trods for det øgede foderforbrug” 
sagde Sechler, og han påpegede også, at Bell & Evans 
flokke er 100 % antibiotikafri. “Vi har altid forsøgt at 
reducere væksten i de hurtigere voksende afstamninger 
ved at give vores kyllinger et velafbalanceret foder af 
høj kvalitet, og foderet har bestået af amerikansk dyrket 
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majs og sojakager, sammen med vores egen blanding 
af essentielle olier bl.a. oregano, kanel og yucca. Vi 
overfodrer dem ikke eller tilføjer fyldstoffer for at pumpe 
dem.”
I sidste ende er det Bell & Evans mål at “producere en 
kylling, der smager bedre”, men kritikere af de langsom-
mere voksende kyllinger påpeger, at miljøbelastningen 
af disse afstamninger (længere levetid = større CO2 
udledning) og behovet for flere kyllingestalde for at kunne 
følge med efterspørgslen efter kyllingekød, som værende 

ulemperne i en kommerciel produktion.

Alternative systemer til æglæggere
Som følge af presset fra dyreværnsorganisationer, ved-
tagelsen af Californiens Proposition 2 / AB1437 og 
supermarkedskædernes tilsagn om kun at indkøbe alter-
native æg i 2025 er den alternative ægproduktion i USA 
næsten fordoblet. Ifølge American Egg Boards rapport 
fra oktober 2017 var 15,8 % af den amerikanske ægpro-
duktion fra høner i alternative systemer.
For at imødekomme efterspørgslen, som kundernes eft-
erspørgsel vil give, skal de amerikanske ægproducenter 
have omlagt mere end halvdelen af deres produktion til 
alternative systemer i løbet af mindre end 10 år. Alterna-
tive systemer giver hønerne plads til at stå, sidde, vende 
sig om og strækker deres vinger uden at røre en anden 
fugl eller siderne af buret.
Ifølge Coalition for Sustianable Egg Supply vil foderom-
kostningerne, samt producenternes kapitalomkostninger, 
også stige: “Mens foderforbruget pr. høne var på samme 
niveau på tværs af alle produktionssystemer, var foder-
omkostningen pr. dusin æg produceret pr høne højere, 
fordi produktionen pr. høne faldt mere i løbet af produk-
tionsperioden.”
Udgifterne for et dusin æg produceret i etagesystemer 
var 36 % højere end i et konventionelt bur-system. I 
berigede kolonibure var udgifterne 13 % højere end i et 
konventionelt bur-system.
Høner i alternative systemer kræver 15-25 % mere fod-
er for at producere samme antal æg, som i et moderne 
bursystem. En rapport fra United Egg Producers estimer-
er, at en omlægning til etagesystemer ville kræve yderlig-
ere 1,5 mio. tons foder. 

Hvem tager regningen?
I takt med at de forbrugerdrevne produktionsmetoder 
bliver normen, pålægges producenter og foderlever-
andører nye omkostninger til ændrede foderblandinger og 
produktionsforhold. 
I dag med reduktionerne i antibiotikaforbruget bliver 
størstedelen af omkostningerne absorberet af produ-
centen, men som tiden går, er det ikke holdbart, og en 
forbrugerundersøgelse fra 2015 viser bl.a., at mere end 
halvdelen af de amerikanske forbrugere er villige til at 
betale mere for kød produceret uden brug af antibiotika. 
Langsommere voksende slagtekyllinger har altid og vil 
fortsat blive solgt til en højere pris, men de appellerer 
også til en bestemt gruppe af befolkningen. Den ameri-
kanske ægbranche vil derimod fortsat have udfordringer i 
en årrække, mens produktionen omlægges til alternative 
systemer.

Camilla G. Thomassen / jnl
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Sanderson udfaser af antibiotika anvendt i 
humanmedicinen
Sanderson Farms vil stoppe med at bruge antibiotika, der 
anses for medicinsk vigtige for mennesker til forebyg-
gelse af sygdomme, i deres fjerkræproduktion inden 1. 
marts 2019.
Ændringen følger afslutningen af   en uafhængig 
undersøgelse om deres antibiotikaprogram, som selska-
bet bestilte tidligere i 2018. Som led i deres igangværen-
de fokus på dyrevelfærd og antibiotikastyring nedsatte 
virksomheden et rådgivende udvalg af videnskabelige 
eksperter inden for fjerkræproduktion, management 
og antibiotikabehandling i veterinærmedicin og human-
medicin for at studere og rapportere om virksomhedens 
brug af antibiotika i fjerkræproduktionen.
Det rådgivende udvalg fandt ikke noget misbrug af anti-
biotika hos Sanderson Farms eller andre mangler i deres 
program. I stedet fandt udvalget, at i forhold til resten 
af   branchen har selskabets slagtekyllinger “en sundhed, 
der er bedre end gennemsnittet “, og at “det nuværende 
managementpraksis, herunder anvendelsen af antibi-
otika, er effektivt til at opretholde sundheden og leve-
dygtigheden hos fuglene.” Det rådgivende udvalg fandt 
også, at antallet af slagtekyllinger, der blev behandlet 
med antibiotika for sygdom hos Sanderson Farms i 2017 
“var lavt i forhold til konventionelle produktioner af tils-
varende størrelse.”
Blandt det rådgivende udvalgs øvrige væsentlige resul-
tater var:
•  Programmerne “Raised without antibiotics” (RWA) 

og “No antibiotics ever” (NAE) i USA, hvor kyl-
linger aldrig gives nogen form for antibiotika af 
nogen grund, kunne skabe unødige risici for dyrev-
elfærden, en øget efterspørgsel efter foder og andre 
naturressourcer samt betydelige mere gødning. 
Udvalget bemærkede, at amerikanske RWA / 
NAE-programmer kan være ringere end europæisk 
praksis, fordi de heller ikke under nogen omstæn-
digheder tillader brugen af antibiotika, der ikke 
anvendes til mennesker.

•  Udvalget udtalte, at “det er ikke muligt at estimere 
med høj grad af nøjagtighed den reelle risiko for 
menneskers sundhed som følge af antibiotikabehan-
dlingspraksis i fjerkræproduktionen.”

•  Det rådgivende udvalg konkluderede dog, at “et 
skifte til et system, hvor ikke-medicinske vigtige 
antibiotika. . . kan anvendes til forebyggelse, og 
medicinske vigtige antibiotika kan anvendes til 
behandling og bekæmpelse af sygdom, kan være et 

ansvarligt kompromis for bedre at bevare effektiv-
iteten af   antibiotika, der er vigtige for menneskers 
sundhed, samtidig med at man undgår de negative 
virkninger af et RWA / NAE-system på kyllingernes 
sundhed og velfærd.”

I kommentar til det rådgivende udvalgs beretning udtalte 
Joe F. Sanderson, Jr., formand og adm. direktør for 
Sanderson Farms: “Vi er taknemmelige for arbejdet fra 
de uafhængige videnskabsfolk, der sad i det rådgivende 
udvalg, og vi værdsætter deres resultater. Som et resul-
tat af deres rapport har vi besluttet at stoppe brugen af   
gentamicin og virginiamycin til forebyggelse af sygdom i 
vores levende produktion inden 1. marts 2019. Disse er 
de eneste to antibiotika, der anses for medicinsk vigtige 
for mennesker, som vi i øjeblikket bruger til forebyg-
gelsesformål. Vores levende produktionsteam, herunder 
vores team af dyrlæger, er parat til at sikre, at denne 
forandring har så lille indflydelse som muligt på vores 
fugles sundhed og velfærd og miljømæssige ressourcer.”
“Som vi har sagt mange gange” fortsatte Sanderson, “er 
vi og vores veterinærer forpligtet til den rette brug af anti-
biotika i vores fugle. Den ændring, vi offentliggør i dag, 
er i overensstemmelse med denne forpligtelse og med 
vores fokus på brugen af antibiotika og på dyrevelfærd.”
Den videnskabelige rådgivningsrapport er fuldstændig 
tilgængelig på Investor Relations-siden på Sanderson 
Farms hjemmeside.

WattAgNet.com / jnl

Europæisk dyrefoder kan være forurenet med 
GM-tilsætningsstof
Mere end 1 mio. tons dyrefoder i Europa kan være 
forurenet med et forbudt genetisk modificeret (GM) 
fodertilsætningsstof, som kan være resistent overfor 
antibiotika.
Den franske avis Le Monde rapporterede, at et notat fra 
de hollandske myndigheder sagde, at 8 tons af et vitamin 
B2-tilsætningsstof, også kendt som riboflavin, produceret 
med en GM-stamme af Bacillus subtilis-bakterierne, var 
blevet solgt i Polen, Italien og Holland mellem april og 
juni til brug i fjerkræ, svine- og kvægfoder.
Tilsætningsstoffet blev produceret af det kinesiske sel-
skab Shandong og distribueret af det hollandske firma 
Trouw Nutrition. I september trak EU-Kommissionen 
tilsætningsstoffets tilladelse tilbage og beordrede, at 
det skulle være ude af markedet senest den 10. novem-
ber, efter at EFSA sagde, at det “udgør en risiko for 
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målarten, forbrugerne, brugerne og miljøet” på grund af 
tilstedeværelse af genetisk modificerede gener mod anti-
biotika “af human og veterinær betydning”.
De hollandske myndigheder sagde, at op til 800.000 
til 1.6 millioner tons dyrefoder kan være forurenet med 
tilsætningsstoffet, og at 2.500 kg allerede er blevet brugt 
til dyr i Polen.
En talsmand fra EU-Kommissionen sagde i en rapport, at 
der var udstedt en Rapid Alert på tilsætningsstoffet.

WattAgNet.com / jnl

Cargill investerer i fjerkræ og foder til akvakul-
tur i Thailand
Cargill investerer mere end 70 mio. $ (ca. 420 mio. 
kr.) i faciliteter i Thailand i løbet af de næste to år for at 
imødegå stigningen i den globale efterspørgsel på fisk og 
fjerkræ.
Investeringerne på 70 mio. $ er en del af virksomhedens 
globale innovationsstrategi for at udnytte teknologi til at 
støtte behovene hos partnere og kunder, fremgår det af 
en pressemeddelelse.
Dette omfatter teknologimplementering i fjerkræforsyn-
ingskæden, supplerende midler til Technology Application 
Center for forskning og udvikling til akvakultursektoren, 
samt en udvidelse af et fjerkræforarbejdningsanlæg til 
varmebehandlede produkter i Nakornratchasima i det 
nordøstlige Thailand. Virksomheden vil også opgradere 
og istandsætte et akvakulturproduktionsanlæg i Petch-
aburi.
Investeringen i fjerkrævirksomheden afspejler dens 
betydning for Cargill, og den udgør næsten 80 % af virk-
somhedens aktiviteter i Thailand, med eksport til mere 
end 28 lande rundt omkring i verden.
“Disse planlagte investeringer viser vores engagement 
i lokalsamfund og folk i Thailand. Vi værdsætter den 
thailandske regerings støtte til direkte udenlandske 
investeringer, hvilket har givet virksomheder som Cargill 
mulighed for at vokse med den thailandske økonomi og 
samfund i løbet af de sidste 50 år. Ved at investere i 
teknologiinnovation kan vi gøre vores forsyningskæder så 
effektive og bæredygtige som muligt, og vi arbejder på 
at forbedre dem i Thailand og rundt om i verden” sagde 
Dave MacLennan, formand og adm. direktør for Cargill, 
under besøget i anledning af selskabets 50 års jubilæum 
i Thailand.
Som en del af Cargill’s fortsatte engagement i Thailand 
indgår også investeringer i lokalsamfundet, herunder 
bestræbelser på at udstyre mere end 1.500 landmænd 
med teknisk viden og uddannelse.
Virksomheden arbejder også sammen med lokale part-
nere som Red Barnet Thailand for at skabe ernæring-
sinitiativer for børn i skolealderen, og virksomheden har 

leveret rene drikkevandsstationer til skoler og støtter 
løbende skoler i nærheden af virksomhedens fabrikker 
ligesom der bygges boliger til den lokale befolkning.
Cargill har været i Thailand i 50 år, hvor det første kontor 
blev åbnet i 1968. Cargill har investeret mere end 1,15 
mia. $ (ca. 7,6 mia. kr.) i deres aktiviteter til dato på 
tværs af forskellige virksomheder i løbet af selskabets 
ekspansion og vækst gennem årene, og Cargill har i øje-
blikket 14 faciliteter i hele landet med mere end 17.000 
ansatte.

WattAgNet.com / jnl

Norsk Kylling vil bygge nyt fjerkræslagteri og 
forarbejdningsanlæg til 1,8 mia. NOK
Norsk Kylling planlægger at investere 1,8 mia. NOK (ca. 
1,4 mia. kr.) i et nyt topmoderne fjerkræslagteri og forar-
bejdningsanlæg i Orkanger, Norge.
Fabrikken vil sætte nye standarter for energiforbrug og 
bæredygtighed, og den vil være starten på etableringen 
af en fødevareklynge i området.
Norsk Kylling har nu underskrevet kontrakter om indkøb 
af udstyr til virksomhedens nye fabrik.
I midten af   september blev det klart, at entreprenøren 
HENT fra Trøndelag sammen med Bravida vil stå for 
opførelsen af selve   fabrikken. Med de underskrevne 
kontrakter på procesudstyr er Norsk Kylling nu et skridt 
tættere på at realisere den nye fabrik.
Maskiner og udstyr leveres i 2020, så produktionen kan 
begynde som planlagt i 2021.
Norsk Kylling har gennemgået en større transformation 
siden REMA 1000 erhvervede virksomhed i 2012. I de 
senere år er virksomheden blevet langt mere bæredygtig, 
rentabel og leverer kvalitetsprodukter til REMA-kunder 
i hele Norge. Dyrevelfærd har fået højeste prioritet ved 
at skifte til afstamninger fra Hubbard og med fokus på 
ekspertise og investeringer i drift og teknologi til høj 
dyrevelfærd.
”Topmoderne udstyr med høj grad af automatisering 
sikrer, at vi også i fremtiden kan tilbyde kunderne produk-
ter af høj kvalitet til lave priser, produceret på en ansvarlig 
måde. Vi har prioriteret dyrevelfærd i valget af teknologi 
til transport og modtagelse af kyllinger, siger adm. direk-
tør for Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, og han glæder 
sig til det første spadestik bliver taget i første halvdel af 
2019.
Norsk Kylling har hentet inspiration til løsninger til deres 
nye fabrik fra produktionsanlæg verden over.
Norwegian Dynatec er valgt som leverandør til løsning af 
pakning og emballering. Derudover er der indgået kon-
trakter med JBT, Meyn, Marel og Cabinplant, som alle er 
specialister og verdensledere på deres områder omkring 
slagtning og forarbejdning af fjerkræ.

Euromeatnews.com / Norsk Kylling / jnl
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Efter et vigende salg af økolo-
giske æg i sommermånederne 
er der i øjeblikket i en stigende 
efterspørgsel i butikkerne. Den 

velhavende kundekreds er tilbage fra deres 
ferie og tilbage til arbejde. Efterårsferien havde 
næsten ingen indflydelse på salget.

På markedet for økologiske æg spiller indkøb på detail-
niveau en større rolle end ved de andre produktionssys-
temer. Salget til ægproduktfabrikker betyder mindre, for 
selvom økologiske æg også bruges på produktfabrik-
kerne, så sælges 70 % af de økologiske æg til detail, 
mens det kun er 50 % af skrabe- og frilandsæg.

I tredje kvartal af 2018 nåede salget af økologiske æg 
ikke op på niveauet fra året før. Ifølge GfKs husholdning-
spanel blev der solgt 203,8 mio. økologiske æg, hvilket 
var 4,7 % mindre end året før. Udover feriesæsonen 
dæmpede de sommetider ekstremt høje temperaturer 
også salget af æg. Det ikke udelukkes, at et fund af 
salmonella i økologiske æg, som i august førte til en til-

bagekaldelse fra nogle supermarkedskæder, midlertidigt 
reducerede interessen for økologiske æg. Det var klart, 
at nogle forbrugere købte frilandsæg i stedet for økolo-
giske æg i tredje kvartal af 2018, for salget af frilandsæg 
udgjorde 470,1 mio. æg, hvilket var en stigning på 11,7 
% i forhold til året før.

Der var rigelige forsyninger
Da efterspørgslen efter økologiske æg i tredje kvartal af 
2018 faldt, blev udbuddet større end efterspørgslen. Der 
var flere varer til rådighed end nødvendigt for at dække 
de nuværende kontrakter. Overskuddet af økologiske 
æg skulle derfor midlertidigt sælges til ægproduktfab-
rikkerne til konventionelle priser. I løbet af 2018 er flere 
farme begyndt at udvide produktionen igen. I august 
2018 var der 443 økologiske bedrifter med 3.000 eller 
flere høner, som rapporterede til de månedlige produk-
tionsstatistikkerne fra det tyske statistiske kontor (Desta-
tis). I begyndelsen af    2018 var der kun 436 bedrifter. 
Sammenlignet med august 2017 var der 40 flere regis-
trerede bedrifter i august i år.
Mange mindre bedrifter er ikke inkluderet i disse tal. 

I ØJEBLIKKET ER DER STØRRE EFTERSPØRGSEL 
EFTER ØKOLOGISKE ÆG I TYSKLAND

Antallet af bedrifter med 3.000 eller flere økologiske hønepladser
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Produktionen i mobile huse nyder stigende popularitet.
I de bedrifter, der var omfattet af Destatis, var der i 
august 2018 i alt 5,39 mio. hønepladser, og der var 
indsat 4,68 mio. høner. Kapacitetsudnyttelsen faldt til 
85,7 %. Den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse var 

88,8 % i de foregående 
syv måneder af 2018. 
Dette viser også, at 
markedet var godt 
forsynet, og der var 
mere ledige høneplads-
er i staldene. Fra januar 
til august 2018 blev der 
produceret 903 mio. 
økologiske æg, hvilket 
var 5,6 % mere end i de 
første otte måneder af 
2017:e

Stabile engros-
priserne 
Det midlertidige over-
udbud i tredje kvartal 
af 2018 var særlig 
mærkbart på spotmark-

edet. Pakkerierne salgspriser, som indrapporteres 
til AMI og MEG, er hovedsageligt priser ved salg til 
supermarkeder, økologiske specialbutikker eller i 
direkte markedsføring. Markedsføringen af   økologiske 
æg til discountbutikker spillede ingen væsentlig rolle 
i de indrapporterede priser. Priserne var tæt på det 
foregående kvartal.
Det nuværende prisniveau viste et gennemsnit i peri-
oden fra juli til september 2018 i vægtklassen L på 

27,30 € (ca. 203,79 kr.) pr 100 æg, 
hvilket var 0,03 € (ca. 22 øre) mere 
pr 100 æg end i det foregående 
kvartal, men stadig 0,58 € (ca. 4,33 
kr.) mere pr 100 æg end sidste år.

Mangel mod slutningen 
af   året?
Med lavere temperaturer stiger efter-
spørgslen også efter økologiske æg. 
Sæsonen for privates bagning bør 
bidrage til at øge efterspørgslen. For 
november og december 2018 tyder 
det allerede på en mangelsituation. 
På spotmarkedet bør der kunne 
realiseres en prisstigning. De fleste 
forventer dog, at der vil være stabile 
engrospriser på økologiske æg.

DGS / jnl

Gennemsnitspriser på økologiske æg 
i vægtklasserne M og L
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EU offentliggør bedste praksis 
for fjerkrætransport
Europa-Kommissionen har udarbejdet en række fakta-ark 
om bedste praksis for dyretransport, herunder information 
om flytning af fjerkræ.
Det treårige

Storbritanniens produktion af fjerkrækød steg 
5 % i de første ni måneder af 2018
Ifølge Agriculture & Horticulture Development Board 
(AHDB) har produktionen af   fjerkrækød i Storbritannien 
nået 1,4 mio. tons i årets første ni måneder, en stigning på 
5 % i forhold til den tilsvarende periode fra 2017. 
AHDB-analytikeren Rebecca Oborne forklarede, at en 
stor del af denne stigning kommer fra slagtekyllinge- og 
kalkunproduktionen, der er steget med henholdsvis 4 % 
(50.800 tons) og 9 % (9.200 tons).
Producenter i Storbritannien slagtede ca. 810 mio. 
slagtekyllinger i den nævnte periode, hvilket er en stigning 
på 4 % i forhold til året før, og næsten 0,5 mio. kalkuner.
Oborne sagde også, at der var en stigning i indsætnin-
gerne, hvilket skyldtes en stigning i indsætningerne af 
kommercielle slagtekyllinger, hvor antallet steg med 5 % 
til 824,2 mio. daggamle kyllinger i de første ni måneder af 
dette år.
Oborne tilføjede, at der også er blevet rapporteret en 
stigning på 6 % i antallet af kommercielle æglæggere, 
mens der kun er mindre ændringer i antallet af kalkuner og 
forældredyr i forhold til sidste år.

Euromeatnews.com / jnl

USMCA vil medføre, at den amerikanske land-
brugseksport falder med 1,8 mia. $
En ny rapport siger, at aftalen mellem USA og Mexico 
og Canada (USMCA) vil udvide den amerikanske land-
brugseksport med 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. kr.), men disse 
gevinster vil blive mere end opvejet af gengældelsesafgift-
er fra Canada og Mexico mod USA
Undersøgelsen, “How U.S. Agriculture Will Fare Under 
the USMCA and Retaliatory Tariffs” blev bestilt af det 
landbrugspolitiske institut Farm Foundation og udført af 
landbrugsøkonomerne Dominique van der Mensbrugghe, 
Ph.d., Wallace Tyner, Ph.d. og Maksym Chepeliev, Ph.d. 
fra Purdue University.
Analysen siger, at gengældelsesafgifter vil medføre, at 
den amerikanske landbrugseksport falder med 1,8 mia. 
$ (ca. 11,8 mia. kr.), og at med fortsatte afgifter fra Kina 

og andre handelspartnere “vil USA se en nedgang i land-
brugseksporten på 7,9 mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.), hvilket 
klart opvejer de små positive gevinster fra USMCA.”
USMCA blev indgået den 1. oktober, men aftalen er end-
nu ikke underskrevet af de tre regeringer.

Her er de vigtigste fund i analysen:
•  USMCA opretholder relativt fri markedsadgang 

mellem USA, Mexico og Canada, især inden for 
landbruget. Det forbedrer markedsadgangen for 
den amerikanske mejeri- og fjerkrækødeksport til 
Canada, hvilket giver en positiv eksportløft for disse 
sektorer på 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. kr.). Mejeriek-
sporten forventes at stige med 5 % og eksporten af   
andre kødprodukter med 1,6 %.

•  USMCA har målbare konsekvenser for eksporten 
af   mejeriprodukter og fjerkrækød til Canada og 
“beskedne” virkninger på farmindkomsterne og efter-
spørgslen på arbejdskraft.

•  USMCA blev indgået i et “ustabilt handelspolitisk 
miljø”, der vil skabe udfordringer for de amerikanske 
farmere og ranchere på grund af gengældelsesaf-
gifter ikke kun fra Canada og Mexico, men også 
fra andre lande som f.eks. Kina. Specielt kan 
gengældelsesafgifter fra Canada og Mexico føre til, 
at den amerikanske landbrugseksport falder med 1,8 
mia. $ (ca. 11,8 mia. kr.) til disse to vigtige handel-
spartnere, og den bredere handelskonflikt kan få den 
amerikanske landbrugseksport til at falde med 7,9 
mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.) og dermed mere en opveje 
de små positive gevinster fra USMCA.

•  I de 25 år siden NAFTA blev dannet, er andelen af   
den amerikanske landbrugseksport til Canada og 
Mexico steget fra 14,2 % til næsten 30 %. Analysen 
citerer en undersøgelse, der angiver “en tilbaget-
rækning fra NAFTA, med afgifter, der vender tilbage 
til MFN (most favoured nation) niveauerne, ville skabe 
et fald i den amerikanske landbrugseksport på over 
9 mia. $ (ca. 58,8 mia. kr.) og et tab af eksportin-
dtægter på 12 mia. $ (ca. 78,3 mia. kr.) fra de to 
NAFTA-partnere.”

WattAgNet.com / jnl
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EFSA har nedsat grænsen for et tolerabelt 
indtag af dioxiner markant. De fleste danskere 
overskrider den nye indtagsgrænse, viser tal 
fra DTU.

Ny viden om dioxiners sund-
hedsskadelige virkning på men-
nesker har fået den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, 
EFSA, til at sænke grænsen 

for det tolerable ugentlige indtag af dioxiner og dioxin-
lignende PCB. Dioxiner er miljøgiftstoffer, der ophober 
sig i visse fedtholdige animalske fødevarer og fisk. De 
kan bl.a. skade forplantningsevnen.
Den nye grænse er 2 picogram TEQ per kilo kropsvægt 
per uge, hvilket er syv gange lavere end den hidtidige 
grænse fra 2001. Et picogram er en billiontedel af et 
gram. 

Danskernes eksponering for dioxin
Danskere bliver især udsat for dioxiner fra kosten gen-
nem indtag af fedt fra fisk og kød samt mejeriprodukter.
DTU Fødevareinstituttet har beregnet den gennemsnit-
lige ugentlige danske eksponering for dioxin og dioxin-
lignende PCB til 3,9 picogram per kilo kropsvægt. Den 
gennemsnitlige eksponering for en dansker er således 
næsten to gange højere end tilrådeligt. 
Ifølge EFSA er giftigheden af et af de stoffer, der bidrag-
er mest til det sundhedsskadelige indtag (PCB-126), 
muligvis overvurderet. Hvis yderligere forskning viser, at 
giftigheden er mindre end antaget i EFSA’s vurdering, vil 
færre danskere dermed overskride indtagsgrænsen.
I beregningen er overvågningsdata brugt fra 2004-2013 
for fødevarers indhold og menneskers indtag af kemiske 
forureninger. Dioxin er en miljøforurening, der er meget 
svært nedbrydelig, så koncentrationerne ændrer sig kun 
set over mange år. DTU Fødevareinstituttet vurderer 
derfor, at estimaterne fra overvågningen stadig gælder i 
dag.
Befolkningerne i alle EU’s medlemsstater er eksponer-
et for dioxin og dioxinlignende PCB. Eksponeringen 
varierer dog fra land til land, eftersom der er forskel 
på, hvad befolkningerne spiser. EFSA estimerer, at den 
gennemsnitlige eksponering for voksne europæere over-
skrider den nye indtagsgrænse 1,5-4,6 gange.
I de sidste 30 år er indholdet af dioxin i fødevarer og fod-
er faldet takket være en indsats fra myndighederne og 
industrien, oplyser EFSA.

Humane studier årsag til ændring
Grænsen fra 2001 for det tolerable ugentlige indtag blev 
sat ud fra den tilgængelige viden om sundhedsskade-
lige effekter, som var observeret i dyreforsøg. I den nye 
vurdering har EFSA taget udgangspunkt i ny viden om 
effekter i mennesker.
Den nye indtagsgrænse skal forebygge, at gravide 
kvinder får en så høj dioxinkoncentration i kroppen, at 
deres børn får nedsat sædkvalitet senere i livet. Den skal 
også beskytte mod skader på tændernes udvikling samt 
påvirkning af skjoldbruskkirtlen.
Det er særligt indtag af dioxiner gennem længere tid, der 
er årsag til sundhedsskadelige effekter, mens kortere 
tids indtag af forurenede fødevarer kun har mindre betyd-
ning for den samlede ophobning af dioxiner i kroppen.

Ændrede regler bestemmes af EU
EFSA leverer forskningsbaserede risikovurderinger til EU 
Kommissionen som fagligt grundlag for den europæiske 
regulering og styring af fødevareområdet. Nu skal 
kommissionen derfor beslutte, hvordan risikoen ved 
eksponering for dioxin skal håndteres og blandt andet 
overveje, hvorvidt EU’s grænseværdier for dioxiner og 
dioxinlignende PCB’er i fødevarer og foder fra 2012 skal 
opdateres. 

EFSA opfordrer ikke til ændring af madvaner
Selvom dioxiner og dioxinlignende PCB’er kan være 
til stede i fisk, ost og kød, anbefaler EFSA ud fra den 
nuværende viden, at forbrugere bliver ved med at spise 
disse fødevarer, da de samtidig er en kilde til mange 
værdifulde næringsstoffer i kosten. 
EFSA opfordrer dog til, at organisationens egen helheds-
vurdering af at spise fisk bliver opdateret, så den tager 
højde for eksponering for dioxiner og dioxinlignende 
stoffer.

DTU / jnl

NY MARKANT LAVERE GRÆNSE FOR  
INDTAG AF DIOXINER
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Baggrund
Antibiotikaresistens (AMR) er en alvorlig global 
udfordring, som kan skabe betydelige udfordringer i 
sundhedsvæsenet, miljøet og fødevareerhvervet.
Der er stor forskel på omfanget af uhensigtsmæssig brug 
af antibiotika i forskellige dele af verden. I Danmark er 
antibiotika receptpligtig, og der har været tradition for at 
bruge smalspektret antibiotika. Både det samlede for-
brug og forbruget af bredspektret antibiotika er dog også 
i Danmark steget betydeligt gennem de senere år. 

I mange lande (særligt uden for Europa) kan man købe 
antibiotika uden recept, og dette medfører et meget stort 
forbrug af antibiotika. I disse lande er det almindeligt 
med bakterier, der er resistente over for både én og flere 
typer antibiotika (multiresistens). Efter udlandsrejser er 
der således risiko for, at man bringer resistente bakterier 
med tilbage til Danmark, hvor de måske kan sprede sig. 

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet / jnl
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Storbritanniens produktion af fjerkrækød steg 5 
% i de første ni måneder af 2018
Ifølge Agriculture & Horticulture Development Board 
(AHDB) har produktionen af   fjerkrækød i Storbritannien 
nået 1,4 mio. tons i årets første ni måneder, en stigning på 
5 % i forhold til den tilsvarende periode fra 2017. 
AHDB-analytikeren Rebecca Oborne forklarede, at en 
stor del af denne stigning kommer fra slagtekyllinge- og 
kalkunproduktionen, der er steget med henholdsvis 4 % 
(50.800 tons) og 9 % (9.200 tons).
Producenter i Storbritannien slagtede ca. 810 mio. 
slagtekyllinger i den nævnte periode, hvilket er en stigning 

på 4 % i forhold til året før, og næsten 0,5 mio. kalkuner.
Oborne sagde også, at der var en stigning i indsætnin-
gerne, hvilket skyldtes en stigning i indsætningerne af 
kommercielle slagtekyllinger, hvor antallet steg med 5 % 
til 824,2 mio. daggamle kyllinger i de første ni måneder af 
dette år.
Oborne tilføjede, at der også er blevet rapporteret en 
stigning på 6 % i antallet af kommercielle æglæggere, 
mens der kun er mindre ændringer i antallet af kalkuner og 
forældredyr i forhold til sidste år.

Euromeatnews.com / jn
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EU offentliggør bedste praksis 
for fjerkrætransport
Europa-Kommissionen har udarbejdet en række fak-
ta-ark om bedste praksis for dyretransport, herunder 
information om flytning af fjerkræ.
Det treårige pilotprojekt, der afsluttes næste år, sigter 
mod at forbedre dyrevelfærden under transport ved at 
udvikle og formidle vejledninger til god og bedste praksis 
for transport af de vigtigste husdyrarter.
Der har været 16 partnere i hele Europa med projektet 
specifikt rettet mod Storbritannien, Frankrig, Spanien, 
Italien, Tyskland, Polen, Rumænien og Grækenland.
Fjerkrærapporten siger, at under transport er forskellige 
aspekter vigtige for at sikre fuglenes komfort og velfærd, 
og der er forskelle mellem transport af daggamle kyl-
linger og udsætterhøner og slagtekyllinger. 
I rapporten står der:
•  Der skal lægges særlig vægt på at undgå kno-

gleskader hos udsætterhøner på grund af dårlige 
fangst- og håndteringsforhold.

•  Man skal sørge for, at gode ventilationssystemer er 
i drift for at beskytte voksne fugle mod varme- eller 
kuldestress, hvilket især kan påvirke høner med 
dårlig befjering.

•  Atmosfærisk temperaturregulering er også vigtig for 
daggamle kyllinger i kasser, for kuldestress kan føre 
til hypotermi og øget dødelighed;

•  Vand- og foderrestriktioner under transport har 
også betydning, især på voksne fugle;

•  Udsætterhøner transporteres ofte mere end 12 tim-
er, hvilket kan være meget stressende, især under 
varme eller kolde vejrforhold.

Undersøgelsen ser på og giver råd om træning af per-
sonalet, information om rejseplanlægning og forbere-
delse, herunder beredskabsplaner, transporttype og 
plads på køretøjet, forberedelse af fugle til transporten 
og lastefaciliteterne.
Den giver også anbefalinger om god og bedste praksis 
om vand, foder og hviletider, losning af dyr og deres pleje 
efter losning samt biosikkerhed, rengøring og desinfek-
tion.

Poultry World / jnl

Brasilien øgede eksporten  
af kyllinger i oktober
Den brasilianske kyllingeeksport nåede 366.300 tons 
i oktober, en stigning på 0,4 % i forhold til oktober sid-
ste år, ifølge Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA).
På den anden side nåede eksporten i værdi i den nævnte 
periode 578,5 mio. $ (ca. 3,8 mia. kr.), hvilket er 8,3 % 
lavere end i oktober sidste år.
I årets første ti måneder nåede Brasiliens kyllingeeksport 
3.425 mio. tons, hvilket var 6,7 % lavere end de 3 673 
mio. tons i samme periode i 2017. I værdi nåede ekspor-
ten 5,4 mia. $ (ca. 35,3 mia. kr.), hvilket var 11,2 % min-
dre end i samme periode sidste år.
“I gennemsnit lå eksporten i anden halvdel af perioden 
på 397.000 tons om måneden, hvilket var mere end 8 % 
mere end i samme periode sidste år, og det tyder på en 
genopretning, som ABPA har påpeget for 2018” under-
streger Francisco Turra, præsident for ABPA.

Euromeatnews.com / jnl

Saudi-Arabiens import af kyllingekød  
forventes at falde med 19 % i 2018
Saudi-Arabiens samlede import af kyllingekød forventes 
at falde med ca. 19% i 2018 til 575.000 tons i forhold 
til sidste år, hedder det i en rapport fra USDA’s Foreign 
Agricultural Service (FAS).
Rapporten forklarer, at hovedårsagen til dette fald i Sau-
di-Arabiens samlede import af kyllingekød er, at Saudi 
Food and Drug Authority’s (SFDA) har indført et forbud 
mod elektrisk bedøvelse ved slagtning af fjerkræ.
Det nye krav blev indført i juni 2018 og har betydeligt 
reduceret import af   kyllingekød til Saudi-Arabien fra   Bra-
silien, landets største leverandør af fjerkrækød. Kravet 
har også fjernet amerikansk fjerkrækød fra det saudiske 
marked. I 2019 forudsiger FAS, at den samlede import af 
kyllingekød til Saudi-Arabien vil nå 675.000 tons. Sam-
tidig forventes Saudi-Arabiens eksport af kyllingekød 
at nå 10.000 tons. FAS siger, at “hovedårsagen til det 
kraftige fald i eksporten af   saudisk kyllingekød er import-
forbuddet for import af saudiarabisk kyllingekød fra andre 
GCC-lande (Golfstaternes samarbejdsråd bestående af 
Bahrain, Kuwait, Forenede Arabiske Emirater, Oman, 
Qatar og Saudi-Arabien) på grund af opdagelsen af   
højpatogen fugleinfluenza i store kyllingekødproduceren-
de provinser i Saudi-Arabien, hvor udbruddene begyndte 
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i slutningen af   december 2017”.
Saudi-Arabiens indenlandske kyllingekødsproduktion 
forventes at være lavere i 2018 end i 2017 og nå op på 
650.000 tons i 2018 mod 790.000 tons i 2017, ifølge 
data fra de førende indenlandske kyllingekødsprodu-
center. I 2019 estimerer FAS en samlet produktion af 
kyllingekød i Saudi-Arabien på 700.000 tons.

Euromeatnews.com / jnl

USMCA vil medføre, at den amerikanske land-
brugseksport falder med 1,8 mia. $
En ny rapport siger, at aftalen mellem USA og Mexico 
og Canada (USMCA) vil udvide den amerikanske land-
brugseksport med 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. kr.), men disse 
gevinster vil blive mere end opvejet af gengældelsesafgift-
er fra Canada og Mexico mod USA
Undersøgelsen, “How U.S. Agriculture Will Fare Under 
the USMCA and Retaliatory Tariffs” blev bestilt af det 
landbrugspolitiske institut Farm Foundation og udført af 
landbrugsøkonomerne Dominique van der Mensbrugghe, 
Ph.d., Wallace Tyner, Ph.d. og Maksym Chepeliev, Ph.d. 
fra Purdue University.
Analysen siger, at gengældelsesafgifter vil medføre, at 
den amerikanske landbrugseksport falder med 1,8 mia. 
$ (ca. 11,8 mia. kr.), og at med fortsatte afgifter fra Kina 
og andre handelspartnere “vil USA se en nedgang i land-
brugseksporten på 7,9 mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.), hvilket 
klart opvejer de små positive gevinster fra USMCA.”
USMCA blev indgået den 1. oktober, men aftalen er endnu 
ikke underskrevet af de tre regeringer.

Her er de vigtigste fund i analysen:
•  USMCA opretholder relativt fri markedsadgang 

mellem USA, Mexico og Canada, især inden for 
landbruget. Det forbedrer markedsadgangen for den 
amerikanske mejeri- og fjerkrækødeksport til Cana-
da, hvilket giver en positiv eksportløft for disse sektor-
er på 450 mio. $ (ca. 2,9 mia. kr.). Mejerieksporten 
forventes at stige med 5 % og eksporten af   andre 
kødprodukter med 1,6 %.

•  USMCA har målbare konsekvenser for eksporten 
af   mejeriprodukter og fjerkrækød til Canada og 
“beskedne” virkninger på farmindkomsterne og efter-
spørgslen på arbejdskraft.

•  USMCA blev indgået i et “ustabilt handelspolitisk 
miljø”, der vil skabe udfordringer for de amerikanske 
farmere og ranchere på grund af gengældelsesaf-
gifter ikke kun fra Canada og Mexico, men også 
fra andre lande som f.eks. Kina. Specielt kan 
gengældelsesafgifter fra Canada og Mexico føre til, 
at den amerikanske landbrugseksport falder med 1,8 
mia. $ (ca. 11,8 mia. kr.) til disse to vigtige handel-
spartnere, og den bredere handelskonflikt kan få den 
amerikanske landbrugseksport til at falde med 7,9 
mia. $ (ca. 51,6 mia. kr.) og dermed mere en opveje 
de små positive gevinster fra USMCA.

•  I de 25 år siden NAFTA blev dannet, er andelen af   
den amerikanske landbrugseksport til Canada og 
Mexico steget fra 14,2 % til næsten 30 %. Analysen 
citerer en undersøgelse, der angiver “en tilbaget-
rækning fra NAFTA, med afgifter, der vender tilbage 
til MFN (most favoured nation) niveauerne, ville skabe 
et fald i den amerikanske landbrugseksport på over 
9 mia. $ (ca. 58,8 mia. kr.) og et tab af eksportin-
dtægter på 12 mia. $ (ca. 78,3 mia. kr.) fra de to 
NAFTA-partnere.”

WattAgNet.com / jnl
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Af Melanie Epp i Poultry Digital 

At vælge det bedste system 
er ikke let
Hidtil har beslutninger om at 
omlægge til alternativ ægpro-
duktion i vid udstrækning været 
forbruger- og aktivist-drevet, især i 
Europa. Men for at få en veloverve-

jet, videnskabsbaseret beslutning skal alle mulige para-
metre vurderes, herunder dyrevelfærd, miljøpåvirkning, 
ægkvalitet og fødevaresikkerhed, arbejdstagernes sund-
hed og sikkerhed, økonomi mm. Hvordan vælger vi det 
bedste produktionssystem, især når dyrevelfærden i alle 
systemer både tilpasser sig og står i konflikt med bære-
dygtighedsmålene?

Hvad mener vi med bæredygtighed?
Med supermarkedskæder, der lægger vægt på bæredyg-
tighed som centralt for at opnå offentlighedens tillid og 
licens til fortsat drift, er efterspørgslen efter bæredygtigt 
producerede produkter steget. Men hvad betyder “bære-
dygtigt produceret” i virkeligheden? I den animalske pro-
duktion er det kommet at fokusere på dyrevelfærd mere 
end andre nøglehensyn. Joy Mench, professor emeritus 

i Department of Animal Science 
ved University of California, Davis, 
påpegede manglerne i denne opfa-
ttelse i et interview på IEC-kon-
ferencen i Brugge, Belgien, i sep-
tember 2017. Hun sagde, at mens 
dyrevelfærd bestemt er en vigtig 
del af en bæredygtig animalsk 
produktion, så er udfordringen at 

afbalancere det med de øvrige nøglehensyn, herunder 
fødevaresikkerhed og overkommelige priser for forbru-
gerne, fødevarekvalitet, miljøet og arbejdstagernes sund-
hed og økonomiske sikkerhed i branchen.
Et andet vigtigt aspekt af bæredygtighed, som folk ofte 
undlader at overveje, er forbrugernes købspræferencer. 
“Du kan producere produkter så bæredygtigt som muligt 
ud fra perspektiverne om økonomisk effektivitet, arbejd-
stagernes sundhed og sikkerhed, miljø og dyrevelfærd” 
sagde Joy Mench. “Men hvis forbrugere og kunder ikke 
vil købe disse produkter, er systemet ikke bæredygtigt i 
den forstand, at producenten ikke kan tjene penge.”

Forskningsresultater fra USA
Joy Mench var en del af et team, der gennemførte forsk-
ning for Coalition for Sustainable Egg Supply i USA, som 
undersøgte tre forskellige indhusningssystemer (etag-
esystem, berigede kolonibure og konventionelle bure) 
på en enkelt farm. Joy Mench og teamet evaluerede og 
sammenlignede hvert system med hensyn til forskellige 
bæredygtighedsmål: dyresundhed og velvære; miljømæs-
sig påvirkning; fødevaresikkerhed; arbejdstageres sund-
hed og sikkerhed samt priserne til forbrugerne.
Hendes rapport viste, at forskellige ægproduktionssys-
temer medførte forskellige risici med hensyn til disse 
fem bæredygtighedsområder. For eksempel så forskerne 
blandede resultater for dyrevelfærden i etagesystemet og 
de berigede kolonibure, mens de oplevede forbedringer 
med hensyn til adfærd, styrken af tibia og humerus og 
befjering, men der var også en markant stigning i kanni-
balisme og aggression samt brystbensskader som følge 
heraf. Og mens ammoniakemissionen faldt i de berigede 
kolonibure, så faldt den indendørs luftkvalitet og antallet 
af partikler i luften steg i etageanlægget.
Priserne til forbrugerne var nok det område, der blev 
mest påvirket, for både etagesystemet og de berigede 
kolonibure førte til stigninger i omkostningerne til hønni-
ker, foder, løn, forrentning.
Joy Mench bemærkede, at der var nogle ulemper ved 
at studere de tre systemer på én farm. De kunne ikke 
evaluere variationer i management eller hønegenetik, for 
eksempel. De kunne heller ikke medtage vigtige økon-
omiske parametre. “I vores undersøgelse kunne vi kun 
bestemme produktions- og kapitalomkostninger, ikke 
økonomisk bæredygtighed for producenterne” konklu-
derede Joy Mench.

Forbrugernes efterspørgsel er 
afgørende, sagde Chad Grego-
ry, adm. direktør for United Egg 
Producers, en organisation, der 
repræsenterer 95 % af den amer-
ikanske ægproduktion. Selv om 
supermarkedskæderne i USA har 
givet tilsagn om at stoppe salget af 
buræg inden 2025, siger han, at 

der er et massivt overskud af alternative æg i USA, fordi 
forbrugernes efterspørgsel er lav. “Nogle supermarked-
skæder har forsøgt forskellige måder, hvorpå de kan 
opmuntre forbrugeren til at købe alternative æg” sagde 
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han. “De forsøger at sænke prisen på alternative æg ned 
til tæt på burægsprisen, og de har flyttet æggene rundt i 
butikkerne, men intet af   det virker.”

Omlægning tager tid og koster penge
Men det er ikke bare forbrugernes efterspørgsel, han er 
bekymret for. Chad Gregory er også bekymret over, hvor 
meget det vil koste at omlægge fra konventionelle bure til 
alternativ produktion.
“Der skal forventeligt være 223 mio. høner i alternative 
systemer i 2025, og det vil koste ca. 10 mia. $ (ca. 65 
mia. kr.) at omlægge disse hønepladser” sagde Chad 
Gregory. “Det er fysisk og økonomisk umuligt at gøre 
inden 2025. Vil nogle virksomheder gøre det? Absolut. 
Men 223 mio. høner over hele landet, det kan vi ikke nå.”

Forskningsresultater fra Nederlandene
I Nederlandene udviklede forskere bæredygtigheds-
målinger for at bestemme en score for hvert system. I 

deres rapport scorede berigede 
bure højt på miljø, CO2 påvirkning 
og økonomi, men lavt på dyrev-
elfærd. På den anden side scorede 
frilandssystemer højt på dyrev-
elfærd, men lavt på miljø. I et nylig 
interview forklarede professor 
Peter van Horne fra Wageningen 
Universitet & Research detaljerne 

i disse målinger. Dyrevelfærdsindikatorer tog højde for 
belægning, dødelighed og sygdom, men gik ikke dybt ind 

i egentlige velfærdsspørgsmål.
“Jeg synes det er for simpelt på dyrevelfærd” sagde 
Peter van Horne. “Det skal være mere sofistikeret.”

Canadiske resultater
I 2015 udarbejdede professor 
Hans-Wilhelm Windhorst en 
rapport baseret på denne forskning 
og præsenterede den for IEC. 
Hans-Wilhelm Windhorst er pro-
fessor og videnskabelig direktør for 
Das Wissenschafts- und Informa-
tionszentrum Nachhaltige Geflügel-
wirtschaft (WING) ved universitetet 

i Vechta, Tyskland. Ifølge ham er den mest omfattende 
vurdering af indhusningssystemer og hønevelfærd til dato 
The Review of the Canadian National Farm Animal Care 
Council. Studiet vurderer belægning, sygdom og døde-
lighed, høneadfærd, fjerpilning og kannibalisme. Det tag-
er imidlertid ikke hensyn til de øvrige bæredygtighedsmål 
som priserne til forbrugerne, arbejdstageres sundhed og 
sikkerhed samt miljøpåvirkningen.
Denne undersøgelse af indhusningssystemer viste, at 
evnen til at opfylde adfærdsmønstre, såsom støvbadning, 
sidde på pind og søge efter føde, var stærkt begrænset 
i konventionelle bure og forbedret meget i berigede bur. 
Med hensyn til sygdomsrisiko og dødelighed viste den 
canadiske vurdering, at risikoen for infektionssygdomme 
og eksterne parasitter var højere i alternative system-
er, mens risikoen for ikke-smitsomme sygdomme som 
fedtlever og osteoporose var højere i konventionelle 
bure. Mens dødeligheden stiger fra berigede og konven-
tionelle bure over skrabesystemer til frilandssystemer, 
var risikoen for skader, især med hensyn til brækkede og 
beskadigede brystben, højere i alternative systemer.

Hvert system har fordele og begrænsninger
Det er ingen overraskelse, at hvert system kommer 
med risici og begrænsninger. Hvor en parameter vis-
er forbedring i et system, viser en anden nedgang og 
omvendt. I fremtiden skal enhver, der forsøger at ran-
gordne indhusningssystemer baseret på bæredygtighed-
sparametre, lave et sæt værdivurderinger. Forbrugere 
og interessenter bliver nødt til at spørge sig selv: Hvad 
er mere vigtigt, høners sundhed eller hønernes adfærd? 
Miljøpåvirkning eller dyrevelfærd? Overkommelige priser 
eller arbejdstagernes sundhed og sikkerhed? Ud over 
disse spørgsmål vil det være en vigtig prioritet i fremtiden 
at forsøge at afhjælpe nogle af de problemer, som viser 
sig i alternative systemer, og reducere risici og begræn-
sninger.

jnl
Brune høner i veranda i frilandssystem
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Ungarn kan igen eksportere ænder  
og gæs til Kina 
De kinesiske myndigheder har ophævet forbuddet mod 
import af ungarske ænder og gæs, hvilket betyder, at 
Kina anerkender Ungarns status som værende fri for 
fugleinfluenza.
István Nagy, den ungarske landbrugsminister, under-
stregede efter at have mødt sin kinesiske modpart Han 
Changfu i Shanghai, at de negative virkninger af fuglein-
fluenzaudbruddet skulle holdes op imod forventningerne 
om en stigning i eksporten af fjerkrækød til Kina.
Embedsmænd fra begge lande blev enige om at drøfte 
detaljerne om genoptagelse af videnskabeligt og teknol-
ogisk samarbejde og udnyttelse af e-handelspotentialet.

Euromeatnews.com / jnl

Skibe, der sejler med amerikanske sojabønner 
til Kina, ændrer destinationer
I oktober er 3 skibe, der oprindeligt havde destination i 
Kina, blevet omdirigeret til andre havne. 
Et skib med amerikanske sojabønner til Kina ændrede 
sin destination undervejs.
Skibet, Star Laura, havde 36.000 tons amerikanske 
sojabønner med til den oprindelige destination i den kine-
siske havn Qingdao, men sluttede i sidste ende sin rejse i 
Yeosu i Sydkorea.
Reuters rapporterede også, at mindst to andre skibe, der 
sejlede med amerikanske sojabønner til Kina, ændrede 
kursen i oktober. Audacity ændrede sin destination fra 
Qingdao til Phu My i Vietnam den 28. oktober, og Gol-
den Empress ændrede sin destination fra Qingdao til 
Singapore den 23. oktober.
Omdirigeringerne kan tyde på, at den oprindelige køber 
af lasten har solgt sojabønnerne til andre markeder, men 
nogle handelsanalytikere antyder, at de bliver sendt til 
Kina via regionale formidlere for at undgå indførelsen af   
tillægstolden.
To andre amerikanske skibe med sojabønner er rappor-
teret at have ankommet til kinesiske havne i de seneste 
uger, men de har ikke losset deres last.
Handelsspændinger mellem Kina og USA har resulteret 
i, at Kina pålægger 25 % told på mange amerikanske 
landbrugsprodukter, herunder sojabønner, og Kinas køb 
af amerikanske sojabønner er drastisk faldende siden 
indførelsen af   nye toldsatser.
I august lossede et af   de første amerikanske skibe med 

sojabønner, der ankom til Kina efter eskaleringen af 
handelsspændingerne mellem de to lande, 70.000 tons 
sojabønner.

WattAgNet.com / jnl

Det er ikke bare folk i byerne, der har brug for 
en landbrugsmæssig forståelse
Forestillingen om, at de, der er involveret i produktions-
landbruget, skal fortælle deres historie til nogen uden 
den viden, er ikke ny.
Faktisk er der et ord for at dele landbrugets positive 
historier: ”Agvocating.”
Men hvad mange i landbrugsbranchen måske ikke tæn-
ker på er, at det ikke kun er de mennesker, der bor i 
byerne, der skal høre fra landmænd om det gode, de gør 
for verden. Ifølge Kim Bremmer fra Ag Inspirations skal 
folk i landdistrikter også høre det.
Bremmer talte om hendes agvocacy og opfordrede andre 
til at slutte sig til hende, da hun den 12. september talte 
ved Liquid Feed Symposium i San Diego.
Mange fødevarevirksomheder er velbevidste om, at der 
er et segment af befolkningen, som ikke forstår viden-
skaben bag landbrugs- og fødevareproduktionen. Mange 
har en tendens til at frygte, at mad produceret ved hjælp 
af traditionelle landbrugsmetoder ikke er så sikre eller 
så gode for forbrugeren eller dyrene. Det giver mening, 
sagde Bremmer, fordi: ”Fakta sælger ikke. Frygt sælger 
meget lettere.”
På grund af denne frygt, opfatter mange forbrugere 
produkter, der er mærket f.eks. ”økologisk”, ”alternative” 
”vegetarisk fodret”, som bedre. Og mange forbrugere 
foretrækker disse produkter, og de har ingen forbehold 
for at betale en merpris for dem.
Produkter, der bærer disse mærker, der imødekommer 
de forbrugere, der er bange for fødevaresikkerheden 
mm, siger Bremmer, bliver endda solgt i landdistrikter, 
som hendes eget amt, Clark County, Wisconsin.
Hun beskriver Clark County som det største geografiske 
amt i staten med en befolkning på omkring 32.000 men-
nesker. Antallet af malkekvæg i amtet er mere det dob-
belte af den menneskelige befolkning, tilføjede hun.
For at understrege sin pointe, fortalte hun historien om 
en tur til en lokal købmand. En kvinde foran hende ved 
kasselinjen havde en kurv fuld af fødevarer, der var mær-
ket ”økologisk”.
Den medarbejder, der sad ved kasseapparatet, lavede en 
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bemærkning og udtrykte overraskelse over, hvor meget 
økologiske fødevarer kostede og spurgte kunden, om det 
var værd at betale merprisen for disse produkter.
Kunden kiggede på pigen ved kassen og sagde: ”Abso-
lut. Min mand og jeg, vi har ikke 401 (k) (amerikansk 
pensionsopsparing), vi har ingen pensionsinvesteringer, 
fordi det, vi tror på, er at servere sund mad til vores fami-
lie hver dag.”
Bremmer sagde. ”Det var i min hjemby. Denne diskussion 
finder sted alle steder. Det er ikke kun i byområderne. 
Dette foregår også i vores landdistrikter. Det er vores 
venner, vores familier, vores naboer.”

WattAgNet.com / jnl

Supermarkedskæder kan følge i Costco’s fod-
spor med egenproduktion af fjerkrækød
Mens Costco vil være den første amerikanske super-
markedskæde til at integrere deres kødforsyning helt 
fra gårdsniveau, forudsiger en ny rapport fra CoBank’s 
Knowledge Exchange Division, at andre supermarkeds-
kæder og foodservice-selskaber kan blive tvunget til at 
revurdere mulighederne for øget integration i deres egne 
forsyningskæder.
I september 2019 forventes et nyt fjerkrækompleks i det 
østlige Nebraska at åbne. Dette kompleks vil blive drevet 
af Lincoln Premium Poultry, et nyt selskab, hvor Costco 
er delejer.
Costco forventer, at egenproduktionen gennem det nye 
kompleks vil generere en besparelse på 10-35 cent (ca. 
0,65-2,30 kr.) per kylling. Ifølge CoBank-rapporten kom-
mer tiltaget til egenproduktion, fordi salget af Costco’s 
rotisserie-kyllinger er blevet et stort trækplaster for kun-
der i butikken, mens de tilgængelige forsyninger af hele 
fugle med de rette målvægte er faldet. Siden 2010 er 
salget af Costco’s rotisserie-kyllinger vokset med over 8 
% årligt, hvilket er tre gange væksten i det samlede ame-
rikanske fjerkræforbrug, og prisen har været fastholdt på 
4,99 $ (ca. 32,90 kr.) pr. kylling.
Costco’s tiltag markerer første gang, at en amerikansk 
supermarkedskæde har integreret deres kødforsyning til 
gårdsniveau og taget hensyn til de risici, der er forbundet 
med animalsk produktion, herunder fodring, dyrevelfærd, 
sygdomsforebyggelse og slagtning.
”Vi ser Costco’s beslutning om at source fjerkræ internt 
som følge af tre primære årsager - forsyningssikkerhed, 
synlighed i kæden og omkostningskontrol” siger Will 

Sawyer, cheføkonom hos CoBank. ”Evnen til at kontrol-
lere kyllingernes vægt giver ensartethed, forbedrer tilbe-
redelsen og øger fødevaresikkerheden. Placeringen af 
anlægget i Nebraska giver også adgang til foder til gun-
stige priser, en pålidelig vandforsyning og et forholdsvis 
fordelagtigt arbejdsmarked.”
Anlægget i Nebraska vil kunne slagte 100 mio. kyllinger 
om året med en tredjedel af rotisserie-programmet, der 
produceres internt. Anlægget vil også forarbejde kyllinge-
parteringer.
Hvis Costcos tiltag med produktion og forarbejdning 
lykkes, kan det være modellen for andre supermarkeds-
kæder og foodservicevirksomheder at integrere vertikalt i 
andre proteinsektorer.
Ville denne model kunne fungere med okse- og svine-
kød?
Sawyer tror, at denne tilgang præsenterer betydelige 
risici og udfordringer for andre amerikanske kødsektorer, 
især okse- og svinekød.
”Supermarkedskæder skal overveje en række risici for 
at retfærdiggøre den investering af tid og kapital, der 
kræves for at opbygge deres egen produktionskapacitet” 
siger Sawyer. ”Producenterne af oksekød har historisk 
set arbejdet med meget stramme margener, og med 
faldende forbrug af oksekød pr. indbygger vil sektoren 
sandsynligvis ikke opfylde deres afkastmål. Produktion 
af svinekød medfører risiko for meget stor eksponering 
for eksportmarkedsrisici. Derudover skal supermarkeds-
kæderne overveje risici ved fødevaresikkerheden, negativ 
rentabilitet i produktionen og brugen af hele slagtekrop-
pen for at retfærdiggøre sådanne investeringer.”
Af de tre store proteiner er fjerkræ det mest tiltalende for 
integration med supermarkedskæderne. Muligheder for 
yderligere integration i fjerkrækød vil sandsynligvis være 
fokuseret på sekundær og videre behandling frem for pri-
mær forarbejdning, siger Sawyer.
Hvis Costco’s kyllingeproduktion er vellykket, vil det 
utvivlsomt stille spørgsmål på tværs af andre forsynings-
kæder indenfor landbruget og få andre supermarkeds-
kæder og foodservicevirksomheder til at revurdere deres 
forretningsmodeller, konkluderer CoBank’s rapport.
Den fulde rapport, ”Redefining Farm-to-Fork: Costco 
Sets New Protein Precedent” er tilgængelig online.

WattAgNet.com / jnl
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Huller i halalmarkedet baner vej 
for mindre virksomheder
Det diversificerede, fragmenterede halal-certificer-
ingssystem giver plads til mindre virksomheder til at 
udfordre de store spillere i et voksende halalmarked, 
viser rapporten ’State of the Global Islamic Economy 
2018/19’.
Muslimer over hele verden har brugt næsten 1,3 mia. 
$ (ca. 8,6 mia. kr.) på mad og drikkevarer i 2017, og 
undersøgelsen forudsiger, at dette globale forbrug voks-
er 6,1 % til 1,86 mia. $ (ca. 13,3 mia. kr.) i 2023, skriver 
Salaam Gateway-magasinet.
Der er store huller i halal-certificering, der nu omfatter 
mere end 300 organer, og det giver nye muligheder for 
virksomheder og investorer på forskellige markeder, 
herunder økologisk og helt-naturlig mad, babymad og 
kødsnaks. Nordamerikanske og europæiske virksomhed-
er har vist sig at være modtagelige for nye tendenser, der 
viser sig på dette marked og til de voksende behov hos 
muslimske forbrugere.
Andre nichemarkeder med høj vækst, der hurtigt kan 
udnyttes, er ingredienserne og måltidsmarkeder, siger 
rapporten.

Euromeatnews.com / jnl

Brasilien vil eksportere kvæg- og 
fjerkrægenetisk materiale til Saudi-Arabien
Brasiliens ministerium for landbrug, husdyrhold og 
fødevareforsyning (MAPA) meddelte i slutningen af 
november, at landet har fået godkendelse til at eksport-
ere kvæg- og fjerkrægenetisk materiale til Saudi-Arabi-
en.
Myndigheder fra Saudi-Arabien har godkendt de inter-
nationale dyresundhedscertifikater, som Brasilien har 
udviklet for landets kvæg- og fjerkrægenetik. Saudi-Ara-
bien har således godkendt den brasilianske eksport af 
rugeæg, daggamle kyllinger, in vivo kvæg-embryoner, in 
vitro-embryoner og tyresæd.
De sanitære forhandlinger mellem Brasilien og Sau-
di-Arabien startede sidste år med en markedsun-
dersøgelse iværksat af MAPA der identificerede “en 
forretningsmulighed for at eksportere disse råvarer til det 
saudiske marked”.
Minister Blairo Maggi understregede betydningen af 
Saudi-Arabien som Brasiliens handelspartner, og Sau-
di-Arabien importerede for mere end 2 mia $ (ca. 13,2 

mia. kr.) fra den brasilianske agroindustrien i 2017. Des-
uden understregede han, at åbningen af nye markeder 
bidrager til at diversificere toldsatser og bidrager til at 
nå målet om, at Brasilien skal have en andel på 10 % af 
verdensmarkedet for landbrugsprodukter.
Direktøren for MAPA Department of Animal Health, 
Guilherme Marques, tilføjede, at Brasiliens successive 
markedsåbninger med Saudi-Arabien skyldes landets 
internationale anerkendelse for deres fjerkræ- og kvæg-
genetik.
 “Niveauet for biosikkerhed, som er gennemført af 
virksomheder, der producerer brasiliansk genetik og 
fjerkrælinjer, giver dem mulighed for at udvikle produkter 
med kvalitet og produktivitet” sagde Marques. “De sund-
hedsmæssige fremskridt i det sidste årti blev anerkendt 
af OIE i maj sidste år, hvor Brasilien fik status som et 
land uden mund-og klovesyge med vaccination. Brasilien 
har heller aldrig haft tilfælde af fugleinfluenza.”

Euromeatnews.com / jnl

Tyson Foods gennemfører overtagelsen 
af Keystone Foods 
Tyson Foods har succesfuldt gennemført købet af Key-
stone Foods fra Marfrig Global Foods, meddelte Tyson 
Foods den 30. november. 
Købet af Keystone Foods, der er en førende leverandør 
af kylling, oksekød, fisk og svinekød til den voksende 
globale foodserviceindustri - tilpasser sig Tyson Foods’ 
indenlandske og internationale vækststrategi.
Aftalen, der oprindeligt blev offentliggjort den 20. 
august, blev lukket efter de nødvendige lovgivningsmæs-
sige godkendelser. I deres første meddelelse skrev Tyson 
Foods, at de ville købe Keystone Foods for 2,16 mia. $ 
(ca. 14,2 mia. kr.) i kontanter.
“Vores største vækstmuligheder er i forædlede fødevarer 
og på internationale markeder. Vores overtagelse af Key-
stone hjælper os med at opnå begge dele” sagde Noel 
White, adm. direktør for Tyson Foods. “Overtagelsen af   
Keystone’s team, branchekompetencer og internationale 
operationer styrker vores kapaciteter. Jeg er glad for at 
byde vores nyeste teammedlemmer velkommen til Tyson 
Foods familien.”
Overtagelsen omfatter otte fabrikker og tre innova-
tionscentre i Kina, Sydkorea, Malaysia, Thailand og 
Australien, der vil bidrage til at imødekomme stigende 
international efterspørgsel. Tyson Foods får også et 
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innovationscenter 
og seks forarbejd-
ningsanlæg i USA 
med placeringer i 
Alabama, Georgia, 
Kentucky, North 
Carolina, Penn-
sylvania og Wis-
consin. Keystone 
leverer kylling, 
oksekød, fisk og 
svinekød til nogle 
af verdens førende 
fast-food restau-
rantkæder, samt detail- og dagligvarekanaler. Selskabets 
forædlede produktportefølje omfatter sådanne ting som 
kyllingenuggets, vinger og fileter samt oksefarsprodukter 
og panerede fiskefileter.
“Vi vil arbejde for at integrere Keystone så problemfrit 
som muligt samtidig med, at vi opretholder et højt servi-
ceniveau til vores kunder” sagde White. “Et Integration 
Management Office er blevet dannet med ledere fra beg-
ge virksomheder, og de vil lede os gennem processen. 
Jeg ser frem til alt, hvad vi kan opnå sammen som et 
Tyson Foods.”
Tyson Foods er allerede det største slagteriselskab i 
USA, og når købet af Keystone Foods er færdiggjort, 
vil det yderligere styrke Tyson Foods’ ledende position. 
Tyson producerede 174,8 mio. lbs (ca. 79.300 tons) 
kyllingeprodukter om ugen i 2017. Keystone, det tiende 
største slagtekyllingeselskab i USA, producerede 23,8 
mio. lbs (ca. 10.800 tons) kyllingeprodukter om ugen i 
2017.
Ifølge 2017-tallene forarbejdede Tyson 20,6 mio. lbs 
(godt 9.300 tons) flere kyllingeprodukter om uger end 
sin nærmeste konkurrent Pilgrim’s Pride. Overtagels-
en af   Keystone Foods ville udvide Tyson’s forspring til 
44,4 mio. lbs (godt 20.100 tons) om ugen, baseret på 
2017-statistikker.

WattAgNet.com / jnl

Cargill overtager Campollo i Colombia
Cargill har overtaget colombianske Campollo, der er en 
af   landets største producenter af kyllinger og proteinpro-
dukter.
Overtagelsen markerer en udvidelse af   Cargill’s globale 

proteinvirksomhed 
i Colombia efter, at 
Cargill overtog Pollos 
Bucanero i juni 2017. 
Campollo har mere 
end 20 års erfaring 
på markedet, og dets 
produkter er et af 
de foretrukne blandt 
forbrugere og super-
markedskæder i hele 
Colombia, hedder 
det i en pressemed-
delelse fra Cargill.

Jorge Ivan Duque, general manager for Cargill’s Pollos 
Bucanero, vil fortsætte med at lede Cargill’s ekspan-
derede fjerkrævirksomhed i Colombia. Han har brugt 
de sidste 13 år i fjerkræsektoren i Mellemamerika og 
Colombia. Campollo udvider Cargills proteinvirksomhed 
i Latinamerika, som omfatter virksomheder i Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras og Nicaragua.
“Som colombianer er jeg stolt af, at vi styrker den måde, 
vi betjener vores kunder på og hjælper endnu flere sam-
fund til at trives. Campollo når millioner af kunder over 
hele landet. Købet supplerer og forbedrer vores pro-
duktportefølje og udvider vores nuværende rækkevidde 
til en endnu større del af det colombianske marked. Jeg 
er overbevist om, at dette vil være en nem integration, 
der vil gavne vores medarbejdere, kunder, forbrugere og 
lokalsamfund” sagde Duque.
“Vi er forpligtet til denne region, og jeg er begejstret for 
at udvide vores aktiviteter i Colombia” sagde Xavier Var-
gas, præsident for Cargill Protein Latin America. “Vores 
markeder og lokalsamfund vil få glæde af, at vi bringer 
vores teams sammen. Cargill vil medbringe vores erfa-
ring i protein på tværs af fire kontinenter gennem mere 
end 50 år for at kunne levere ensartede produkter af høj 
kvalitet, der er skræddersyet til lokale smagsoplevelser, til 
kunder og forbrugere.”
Cargill vil byde Campollo’s mere end 2.500 medarbejdere 
velkommen, og det vil bringe antallet af Cargill-medar-
bejdere i Colombia op på mere end 7.500. Cargill Global 
Poultry har mere end 35.000 medarbejdere i 14 lande.
Campollo er et vertikalt integreret selskab med foderfab-
rikker, rugerier, kyllingehuse, slagteri og forarbejdning-
sanlæg til forarbejdede produkter.

WattAgNet.com / jnl
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Tyrkiets produktion af kyllingekød 
steg med 3,7 % i september
Tyrkiets kyllingekødsproduktion nåede op på 165.953 
tons i september, hvilket er en stigning på 3,7 % i forhold 
til den tilsvarende måned i 2017 og 4,7 % sammenlignet 
med august i år ifølge de seneste data, der blev udgivet 
af det tyrkiske statistiske institut (TurkStat).
Antallet af slagtede kyllinger nåede op på 94 mio. i sep-
tember, hvilket er en stigning på 7,4 % i forhold til sep-
tember 2017 og 1,7 % i forhold til august i år.
Produktionen af kalkunkød nåede op på 5.892 tons i 
september, hvilket er en stigning på 30,5 % i forhold til 
samme måned sidste år og 8,2 % i forhold til august i år.
Antallet af slagtede kalkuner steg i september med 30,7 
% i forhold til samme måned året før og med 5,1 % i for-
hold til august i år.
Produktionen af konsumæg nåede i september 1,6 mia., 
hvilket er et fald på 1,1 % i forhold til den tilsvarende 
periode sidste år og et fald på 1,9 % sammenlignet med 
august i år.

Euromeatnews.com / jnl

Bounty’s tilbud om at købe Tegel Foods 
er godkendt
Bounty Holdings New Zealand’s tilbud om at købe det 
newzealandske fjerkrækødselskab Tegel Foods er blevet 
godkendt af Overseas Investment Office (OIO).
OIO godkendte tilbuddet betingelsesløst under Overseas 
Investment Act, ifølge en erklæring fra Tegel Foods.
Bounty Holdings New Zealand, der er et 100 % ejet 
datterselskab af Bounty Fresh Foods, som er hjemme-
hørende i Filippinerne, tilbød at betale 1,23 NZD (5,57 
kr.) pr. aktie i et uopfordret overtagelsestilbud i april, og 
det blev fulgt op med et fuldt overtagelsestilbud i slutnin-
gen af   maj.
Efter at have gennemgået et tilbud fra Bounty Holdings 
New Zealand Limited om at overtage samtlige ordinære 
aktier i selskabet, anbefalede Tegel’s bestyrelse, at til-
buddet blev accepteret af aktionærerne.
Bounty Fresh Group består af detail rotisserie kyl-
lingekæden Chooks To Go, fjerkræintegrationen Bounty 
Agro Ventures Inc. (BAVI) og søsterfirmaet Bounty Fresh 
Food Inc. Selskabet opdrætter deres egne forældre- og 
bedsteforældredyr og producerer ferske og marinerede 
kyllingeprodukter, forarbejdet kød og konsumæg i Filip-
pinerne. Bounty Fresh er markedsleder i konsumæg og i 

avlsdyr til æglæggere.
Tegel Foods er New Zealands største fjerkræproducent 
med en markedsandel på 50 % på kyllinger og 90 % på 
kalkun. Den stærke eksport har også drevet den seneste 
vækst. Tegel har forældredyr, rugeri, foderfabrikker, 
slagtning, forarbejdning samt videreforarbejdning i New 
Zealand. Udover sit premiumbrand Tegel sælger virksom-
heden under varemærkerne Rangitikei, Top Hat og Pure 
New Zealand Premium Chicken. Tegel’s Golden Coast 
Commercial division sælger daggamle slagtekyllinger og 
æglæggere. Eksportmarkederne omfatter Australien, 
Stillehavsøerne, Filippinerne, Hong Kong, De Forenede 
Arabiske Emirater og Bahrain.

WattAgNet.com / jnl

Tegel Foods får nej til ny fjerkræfarm  
i New Zealand
Tegel Foods’ planer om at opbygge en ny fjerkræfarm 
i New Zealand Northland er blevet afslået af Overseas 
Investment Office (OIO).
Virksomheden havde til hensigt at købe 200 hektar 
tidligere mælkearealer nær Dargaville og bygge 32 kyl-
lingehuse på ejendommen. Anslået 9 mio. kyllinger ville 
have været opdrættet om året på anlægget, og omkring 
34 mennesker ville have arbejdet på farmen, ifølge en 
rapport fra Radio New Zealand.
Virksomhedens talsmand Liam Baldwin beskrev den 
planlagte fjerkræfarm som effektiv og miljøvenlig, men 
områdets beboere havde været modstandere af farmen 
og udtrykte deres bekymringer over potentiel støj, lugt 
og forurening, samt hvordan farmen kunne påvirke deres 
ejendomsværdier.

WattAgNet.com / jnl

Antibiotikapolitikker bør baseres på fakta
American Veterinary Medical Association’s (AVMA) 
cheføkonom Matthew J. Salois, Ph.D, talte til New York 
Academy of Sciences den 28. september om konse-
kvenserne af at opdrætte dyr uden brug af antibiotika. 
Præsentationen “Sustainability and Antimicrobial Use 
in Animal Agriculture” opfordrer til nuancerede og evi-
densbaserede antibiotikapolitikker, der bruger et holistisk 
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syn på antibiotikas indvirkning på dyrevelfærd, miljø og 
økonomi. I de senere år har nogle virksomheder og for-
brugere taget godt imod produktionen af kød uden antibi-
otika. I dag opdrættes næsten halvdelen af   alle slagtekyl-
linger i USA uden brug af antibiotika.
Mens mange forbrugere er tiltrukket disse ændringer, 
advarede Salois om, at nedsat anvendelse af antibiotika 
hos husdyr kan have negative konsekvenser for dyrev-
elfærden, miljøet og bæredygtigheden, hvis det ikke led-
sages af passende ændringer i managementet.
For eksempel konstaterede Salois, at den gennemsnitlige 
dødelighed hos slagtekyllinger, der er opdrættet uden 
brug af antibiotika, kan være 25-50 % højere end for 
konventionelt opdrættede slagtekyllinger. Derudover er 
slagtekyllinger opdrættet uden brug af antibiotika meget 
mere tilbøjelige til at lide af smertefulde medicinske til-
stande – og f.eks. det er tre gange så sandsynligt, at de 
får ammoniakforbrændinger i øjnene.
Den højere forekomst af sygdom og dødelighed hos 
slagtekyllinger, der er opdrættet uden brug af antibiotika, 
kombineret med langsommere vækst betyder, at der skal 
opdrættes mere end 680 mio. ekstra slagtekyllinger om 
året for at imødekomme fjerkræefterspørgslen i USA. 
Denne stigning forbruger betydelige miljøressourcer, 
herunder mere end 1,9 mia. ekstra liter vand og mere 
end 5,4 mio. ton ekstra foder om året.
Mens slagtekyllinger, der er opdrættet uden brug af anti-
biotika, har en gennemsnitlig højere dødelighed end flok-
ke, der er adgang til antibiotika, er forskellen i dødelighed 
reduceret med tiden. Dette skyldes til dels, at fjerkræpro-
ducenter og dyrlæger har lært en hel del de sidste par år 
om, hvordan man bedre kan klare flokke, der opdrættes 
uden brug af antibiotika, som f.eks. lavere belægning 
og øget tomgang mellem flokke. Desuden har adgang 
til alternativer, herunder vacciner, probiotika og enzymer, 
generelt reduceret antibiotikabehandlingen. Ikke desto 
mindre er behovet for fortsat innovation og flere antibiot-
iske alternativer fortsat en prioritet.
Disse resultater viser behovet for en gennemtænkt, 
data-drevet tilgang til antibiotikabehandling, der tager 
en bred vifte af ting i betragtning og søger at balancere 
dyrevelfærd samt miljømæssige og økonomiske resulta-
ter. Dyrlæger er forpligtet til ansvarlig brug af antibiotika, 
hvilket omfatter en dygtig anvendelse af antibiotika, når 
det er medicinsk nødvendigt hos husdyr, i overensstem-
melse med AVMA’s politik.
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Maple Leaf Foods vil bygge nyt fjerkræslagteri 
og forarbejdningsanlæg i London, Ontario
Canadiske Maple Leaf Foods har planer om at investere 
660 mio. CAD (ca. 3,3 mia. kr.) i et nyt fjerkræslagteri og 
forarbejdningsfabrik på 640.000 ft2 (ca. 59.500 m2) i 
London, Ontario.
Virksomheden siger, at dette nye anlæg vil være en af de 
mest teknologisk avancerede fjerkræforarbejdningsanlæg 
i verden og førende med hensyn til processer og teknolo-
gier til fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd.
Udover selskabets investering på ca. 605,5 mio. CAD 
(ca. 3,0 mia. kr.), omfatter projektet også en investering 
på 34,5 mio. CAD (ca. 171 mio. kr.) fra regeringen i 
Ontario og en investering på 20 mio. CAD (ca. 99 mio. 
kr.) fra regeringen i Canada under den strategiske inno-
vationsfond.
Selskabet meddelte, at det også vil modtage et lån på 8 
mio. CAD (ca. 40 mio. kr.) fra AgriInnovate fonden.
Desuden er virksomheden indstillet til at investere andre 
5 mio. CAD (ca. 25 mio. kr.) i løbet af de næste fem år i 
projekter, der fremskynder brugen af avancerede frem-
stillings- og produktionsteknologier, der støtter Maple 
Leaf’s mål om at reducere deres miljøpåvirkning med 50 
% i 2025.
 “Dette topmoderne anlæg vil gøre det muligt for Maple 
Leaf at opfylde den støt voksende forbrugerefterspørg-
sel efter førsteklasses forarbejdede fjerkræprodukter, 
og styrke Canadas fødevaresystem” sagde Michael 
H. McCain, præsident og adm. direktør.  “Det vil have 
førende teknologier til fødevaresikkerhed, miljø og 
dyrevelfærd, der fremmer vores vision om at være den 
globale leder indenfor bæredygtigt protein. Dette er en 
historisk investering i den canadiske fjerkræsektor, der 
giver betydelige fordele, både økonomisk og for alle 
interessenter, og den vil sikre, at Canada har tilstrækkelig 
indenlandsk forarbejdningskapacitet til at opfylde den for-
ventede efterspørgsel og fjerkræproduktion.”
Maple Leaf tilføjede i en erklæring, at selskabet forven-
ter, at dette projekt på årsbasis vil forbedre virksom-
hedens justerede EBITDA med 105 mio. CAD (ca. 520 
mio. kr.) indenfor 12 måneder efter endt opstarten ved 
udgangen af 2023.
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