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Amerikanske FSIS vil muligvis inspicere 
kinesiske fjerkræslagterier
Som et skridt i retning af en mulig genåbning af 
det amerikanske marked for import af kinesisk 
fjerkrækød, planlægger USDA's Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) at inspicere kinesiske 
fjerkræslagterier.

"FSIS arbejder i øjeblikket med den kinesiske 
regering om at udvikle en tidslinje for at inspicere 
fjerkræslagterier i landet" bekræfter en talmand fra 
USDA.

Washington forbyder kinesisk fjerkrækød i vid 
udstrækning pga. tidligere bekymringer for føde-
varesikkerheden, og inspektionerne ville tjene det 
formål at verificere om sammenlignelige fødeva-
resikkerhedssystemer er på plads for at kvalificere 
produkternes adgang til USA.

Ophævelse af forbuddet mod kinesisk fjerkrækød 
kunne tjene som en løftestang for Washington til at 
forhandle med Beijing om at ophæve Kinas forbud 
mod import af amerikansk oksekød.
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Hubbard færdiggør investeringsplan i 
Hubbard Color
Hubbard er ved at færdiggøre en multi-million euro 
investeringsplan i sit avlscenter for Hubbard Color 
sortimentet i St. Loup d'Ordon, Frankrig.

I de sidste 2 år har Hubbard allerede fuldstændig 
fornyet 8 fjerkræstalde og 4 huse mere vil blive 
bestilt meget snart. De tidligere bygninger er blevet 
revet ned og erstattet af nye. De nye huse er med den 
nyeste teknologi og lever op til de højeste standarder 
for biosikkerhed.

Dette avlscenter blev oprindeligt valgt af Mr. 
Shaver i 1960-erne på grund af dets fremragende 
beliggenhed tæt på Paris og fordi, at der ikke var 
ret meget andet fjerkræ i området. I årenes løb er 
det blevet avlscentret for Hubbard Colors produkt-
sortiment.

Hubbard har allerede i mere end 40 år været 
direkte involveret i udviklingen af de specialmarke-
der som: økologi, Label Rouge, fritgående, Certified 
og senest Freedom Food og Quality+ Standard.
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Ukraines fjerkræeksport steg med 50 % i 2012
I perioden januar-november 2012 eksporterede ukra-
inske producenter 70.500 ton fjerkrækød, en stigning 

på 46 % i forhold til samme periode i 2011 (48.300 
tons), oplyser the Ukrainian Agrarian Confederation 
(UAC) på en pressekonference.

"En stigning i eksporten skyldtes først og fremmest 
øget eksport til lande i det tidligere Sovjetunionen 
(CIS), som er steget med 59 % sammenlignet med 
2011, og opvejede det svækkede asiatiske eksport-
marked, som er faldet med 17 % sammenlignet med 
2011" sagde pressetjenesten. 

Bemærkelsesværdigt var det, at eksporten til 
Rusland blev femdoblet, Hviderusland var mere end 
fordoblet, mens eksporten til Kasakhstan i de første 
11 måneder af 2012 faldt med 13 %.

Formanden for Union of Poultry Farmers of 
Ukraine, Alexander Bakumenko, havde tidligere 
anslået, at fjerkræeksporten ved udgangen af 2012 
ville være på 70.000 tons, men efter de første 11 
måneder er dette estimat allerede blevet overskredet.

Samtidig rapporterede eksperter fra UAC at 
importen i 2012 også er steget. Importen for perio-
den januar-november er 97,7 % højere end samme 
periode i 2011. Det skyldes stigningen i importen 
fra USA (8,3 gange), Brasilien (19 gange) og Ungarn 
(4,7 gange). Således er importandelen af det ukrain-
ske fjerkræmarked også steget fra 8 % i 2011 til 15 
% i 2012.
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Udbrud af Newcastle disease får Hviderusland til 
at forbyde import af bulgarsk fjerkrækød
Efter det seneste udbrud af Newcastle disease i 
Bulgarien har Hviderusland indført midlertidige 
restriktioner på importeret af fjerkrækød og fjerkræ-
produkter fra landet.
Ifølge World Organization for Animal Health (OIE), 
blev Newcastle disease fundet i hobbyflokke i 
Zvinitsa, Kardzali. Alle smittede fugle er blevet 
destrueret.
Trods forsikringer om, at udbruddet er blevet stand-
set, har hviderussiske myndigheder besluttet at 
begrænse importen af fjerkrækød og fjerkræproduk-
ter som en forebyggende foranstaltning.
Forbuddet omfatter import af levende fjerkræ, ruge-
æg, fjerkrækød og alle andre former for forar-bejdet 
fjerkræprodukter, fjer og foder for at forhindre en 
spredning af sygdommen.
Newcastle disease er en dødelig virusinfektion af 
kyllinger, kalkuner og andre husdyr samt vilde fugle. 
Dødeligheden blandt unge fugle er næsten 100 %.
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Salmonella i 13 % af foderet i Canada til trods 
for nultolerance
En CBC News hold udførte en undersøgelse af 
salmonella i foder og fandt, at 2 ud af 12 sække 
med foder var forurenet trods Canadas nultoleran-
cepolitik. Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 
sagde, at de tager enhver afsløring meget alvorligt, 
men bekræftede, at der findes salmonella i 13 % af 
det rutinemæssigt testede foder. 

De købte 12 poser dyrefoder fra forhandlere i 
Winnipeg, som derefter blev testet.

Rick Holley, professor i fødevarevidenskab ved 
University of Manitoba, sagde: "Vi kan umuligt 
håbe på at reducere hyppigheden af salmonella hos 
disse dyr, som vi bruger som fødevarer, medmindre 
vi stopper med at bruge salmonellainficeret foder 
til vores dyr." Han sagde, at dyr, der er inficeret 
med salmonella, producerer forurenet gødning, som 
landmændene derefter spreder på markerne, og at 
der er en sammenhæng mellem salmonella i foder og 
forurening i kød, frugt, grøntsager og nødder.

Ifølge Public Health Agency of Canada, er der 
omkring 6,700 tilfælde af salmonella-relaterede syg-
domme rapporteret hvert år i Canada resulterende i 
800 indlæggelser og tre til fem dødsfald.

Melissa Dumont, direktør for tekniske tjenester 
hos The Animal Nutrition Association of Canada 
(ANAC), sagde salmonella er "overalt i miljøet ... 
det er meget svært at styre, så der er en mulighed for, 
at vi kan finde salmonella i dyrefoder." Da adspurgt 
om sammenhængen mellem salmonella i foder og 
menneskelig sygdom, sagde Dumont, at hun ikke er 
overbevist.

I 2010 gennemførte den amerikanske Food and 
Drug Administration (FDA) en nul-tolerance politik 
for salmonella i foder, hvilket førte til, at importad-
varsel mod fire canadiske rapsmøller efter flere 
leverancer af rapsfoder var blevet testet positive for 
salmonella. I mere end et år lukkede FDA effektivt 
den amerikanske grænse for canadisk rapsfoder fra 
Bunge, Viterra, ADM og Cargill fabrikker i Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba og Ontario. Men i slutnin-
gen af 2010 og i begyndelsen af 2011 blev importad-
varslen ophævet efter interessenterne bønfaldt FDA 
om at løsne reglerne for, hvordan de tilsynsførende 
håndterer salmonella i foder.

Ifølge Robert Broeska, præsident for Canadian 
Oilseed Processorer Association, er kun otte af mere 
end 2,500 salmonellastammer i øjeblikket forbudt i 
foder, der importeres til USA for at indsnævre deres 
importrestriktioner. Disse otte stammer blev valgt ud 
grundet deres evne til at forårsage sygdom hos dyr.

Adspurgt om hvorvidt salmonella i rapsmel kunne 

bringe folk i fare, sagde Robert; "Rapsmel bruges 
som en proteiningrediens i foder. Så det er virkelig et 
anliggende for foderindustrien samt forarbejdnings-
industrien. "

Nogle europæiske lande tager truslen om sal-
monella i fødevarekæden langt mere alvorligt, end 
Canada gør. Ola Magnus Loemo, en talsmand for 
Norges Ministerium for Landbrug og Fødevarer 
siger, at de skandinaviske lande har etableret en 
stærk national salmonellaovervågningsprogram i 
midten af 1990'erne og kæmpede for at gennemføre 
streng kontrol på salmonella, mens der forhandledes 
EU-traktater. Som et resultat heraf er salmonellaud-
brud meget sjældne i Norge, og "de fleste af disse 
sager, næsten alle, kan spores tilbage til forureninger 
fra udlandet."

Holley sagde, at han gerne ser Canada tage 
et lignende skridt, så man kan få revideret gæl-
dende arbejdsgange, herunder regler og procedurer 
omkring foder.
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Amerikansk Salmonellaudbrud forbundet 
med Foster Farms
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
i USA indleder en undersøgelse, efter at 124 til-
fælde af salmonellaforgiftning rapporteret i 12 
stater blev kædet sammen med rå kylling pro-
duceret af amerikanske producent, Foster Farms. 
Salmonellastammen er en specifik en af slagsen; 
Salmonella Heidelberg.

Størstedelen af tilfældene, rapporteret mellem 
4. juni 2012 og 6. januar 2013, fandt sted i staterne 
Washington og Oregon. Der har været 31 hospitals-
indlæggelser, men ingen dødsfald er blevet rappor-
teret.

Foster Farms, der ikke tilbagetrækker nogen pro-
dukter, udsendte en erklæring som reaktion herpå, der 
sagde: "Det er almindeligt kendt, at al rå kylling skal 
ansvarligt håndteres og ordentligt tilberedt for at sikre 
sikkerhed og kvalitet." Foster Farms har også anført, 
at sikkerhed og kvalitet var prioriteter. Virksomheden 
siger, at forbrugerne bør tilberede rå kylling til 165o 
Fahrenheit (knap 74o Celcius) og undgå at tilberede 
andre fødevarer på overflader berørt af rå kylling for 
at undgå krydskontaminering.

CDC og USDA arbejder med embedsmænd fra 
sundhedsmyndighederne om at identificere kilden til 
smitten. 
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VIV Asia 2013
VIV Asia, der er en udstilling, der holdes hvert 
andet år, blev i år afholdt i Bangkok i dagene 
13. til 15 marts. I år var den for både fjerkræ og 
akvakultur, og så var der enkelte stande om svin 
og svineproduktion.

Udstillingen
Over 750 firmaer var repræsenteret på de godt 500 
stande, og udstillingen dækkede et areal på ca. 5.000 
m2, og der forventedes omkring 50.000 besøgende 
fra især Asien og Stillehavsområdet men også fra 
Afrika i løbet af de 3 dage.

Alt vedrørende fjerkræ er samlet i en hal på stør-
relse med en af de store haller på Agromek.

Udstillerne er avlsfirmaer, samt producenter af 
udstyr til: foderfabrikker, rugerier, forældredyrs-
farme, æg-, slagtekyllinge- og kalkunproduktion, 
slagterier, pakkerier og produktfabrikker mm. 

I den ene ende af hallen og i en hal i forbindelse 
hermed er der en masse stande fra firmaer, der sæl-
ger medicin og medicinsk udstyr samt tilsætnings-
stoffer og vækstfremmere af enhver art.

Danske udstillere
Sanovo med bl.a. Morten Ernst og Michael 
Behrendsen præsenterede bl.a. en udslåningsmaski-
ne til hønseæg, hvor Sanovo er førende på verdens-
markedet, og deres Farmpacker fra Staalkat, der kan 

pakke 72.000 æg i timen. På udstillingen forsøgte 
man efter opfordning fra nogle af de besøgende at 
justerede udslåningsmaskinen, så den kunne køre 
med andeæg, som der også er en stor produktion af 
i Fjernøsten.

SKOV med adm. direktør Jørgen Yde i spidsen for 
et større team præsenterede deres udvalg indenfor 
ventilationssystemer til varme himmelstrøg samt 
deres forskellige syringsenheder.

Hartman, der vil til at producere æggebakker af gen-
brugspapir hos en samarbejdspartner i Malaysia, var 
også repræsenteret ved bl.a. Jan Sørensen.
De kan producere en bedre kvalitet, end der ellers 
ses på markedet, og der er efterhånden også et mar-
ked for anden end 30 stk. bakker, og man vil gerne 
kunne skrive noget mere på kartonen end det i dag 
er mulig med de klare plastikbakker.

Følgende danske udstillere var også med på VIV 
Asia 2013:
• ACO Funki A/S (inventar)
• Andritz Feed and Biofuel A/S (udstyr til foder-

stofindustrien)
• DanBred International (genetik svin)
• Egebjerg International (inventar)
• Food Forward ApS (tilsætningsstoffer til foder)
• Foss A/S (udstyr til foderstofindustrien)
• Haarslev Industries (udstyr til foderstofindustrien)
• Hamlet Protein A/S (tilsætningsstoffer til foder)
• J.N. Jorenku (dyresundhed)
• Jørgen Kruuse A/S (dyresundhed)
• LINCO Food Systems A/S (slagteriudstyr)
• Skiold Saeby A/S (inventor)

Velkendte internationale firmaer
Moba med bl.a. Christoffer Ernst præsenterede 
deres ægsorteringsmaskiner, hvor de er førende på 
verdensmarkedet. Specielt til markedet i Asien har 
Moba udviklet en ny mindre avanceret sorterings-
maskine, hvor der er mindre automatik og mere 
manuelt arbejde, for prisen på arbejdskraft er meget 
lav i Sydøstasien. 

Munters var også repræsenteret med bl.a. deres store 
gavlventilatorer 

MSD havde en stor stand med deres store udvalg af 
medicin og vacciner til fjerkræbranchen

Vencomatic udstillede deres skrabesystemer til 
Morten Ernst ved udslåningsmaskinen fra Sanovo, hvor man 
eksperimenterede med udslåning af andeæg
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Michael Behrendsen ved en Farmpacker fra Staalkat

Peter Kristian Vind på SKOVs stand

Jan Sørensen præsenterede Hartmanns sortiment af æggebakker

Christoffer Ernst ved en af Mobas pakkemaskiner til det asia-
tiske marked

æglæggere: Til markederne i Asien var de mest til-
tænkt rugeægsproduktionen, mens de til markederne 
i Australien og New Zealand også var beregnet på 
den betydelige frilandsproduktion, som de har der.

Faglige indlæg
I forbindelse med VIV Asia blev der afholdt en lang 
række seminarer, hvor bl.a. fødevaresikkerhed, smit-
somme sygdomme og reduceret brug af antibiotika 
blev diskuteret i mange sessioner. 

Afslutning
Det var en meget fint organiseret udstilling, når man 
ser bort fra de meget lange køer for at blive registre-
ret den første dag. Alt om fjerkræ var samlet i en hal, 
hvilket gav et godt overbliv.

Når man så på det udstillede inventar til ægpro-

duktion, så var der næsten udelukkende udstillet 
traditionelle bure af diverse fabrikater og næsten alle 
med plads til 8 høner og i op til 8 etager. 

Til slagtekyllingeproduktionen var der udstil-
let mange bursystemer, som tilsyneladende er ved 
at få en betydelig markedsandel i de lidt køligere 
egne af Asien, mens man fortsat bruger gulvsy-
stemer i områder med høj temperatur og høj luft-
fugtighed (Syd- og Sydøstasien) samt i områder 
med meget høje temperaturer og lav luftfugtighed 
(Mellemøsten).

Antallet af udstillere med medicin, vacciner, 
vækstfremmere og hjælpestoffer af enhver art var 
ganske overvældende og gav stof til eftertanke, men 
det er nok også et tegn på, at forbruget af disse stof-
fer er ganske betydeligt i hele Asien.

jnl
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1930: Stort udvalg af medicin og her vacciner

1917: Vencomatic præsenterede deres skrabeægssystemer til 
rugeæg- og konsumægsproduktionen

1908: Big Dutchman præsenterede traditionelle bure i op til 8 
etager

1910: Bursystem til slagtekyllinger

1928: Der var mange kinesiske udbydere af medicin og vækst-
fremmere

1933: Et udvalg af udstyr til vaccination



173

Munters præsenterede bl.a. deres store ventilatorer Et kig en på MSDs store stand
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Amerikanske fjerkrægrupper støtter til 
handelsaftale mellem USA og EU 
Efter Det Hvide Hus har meddelt, at der vil blive 
lanceret bilaterale forhandlinger i the Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) mellem 
USA og EU, har The National Chicken Council, 
National Turkey Federation, USA Poultry & Egg 
Export Council og US Poultry & Egg Association i 
fællesskab udtrykt stærk støtte til det nye internatio-
nale handelsinitiativ.

”USA’s handelsambassadør Ron Kirk og de 
andre embedsmænd hos Office of the US Trade 
Representative (USTR) har ikke blot arbejdet længe 
og ihærdigt for at nå dette punkt, men USTR har 
også lyttet til og accepteret anbefalinger, der gik 
på, at landbruget og uberettigede ikke-toldmæssige 
hindringer, specielt ikke-videnskabeligt baserede 

sundheds og plantesundhedsbestemmelser, skulle 
være en vigtig del af forhandlingerne, og at enhver 
endelig handelsaftale succesfuldt skulle løse disse 
problemer” har grupperne udtalt.

”EU har mange uberettigede ikke-toldmæssige 
handelsbarrierer, som stærkt begrænser eller for-
byder eksport af visse amerikanske landbrugspro-
dukter til EU. Størst blandt de emner er EUs forbud 
mod patogenreduktionsbehandlinger for fjerkræ. 
Resultatet af denne ikke-videnskabeligt baserede 
handling er, at USA ikke har været i stand til at eks-
portere fjerkræ til EU siden 1997. Når TTIP forhand-
lingerne er afsluttet med succes, kan amerikanske 
fjerkræproducenter se frem til at markedsføre varer 
for over 500 mio. $ (2,9 mia. kr.) til EU på årsbasis.”

World Poultry/ jnl / mst



177

KORT NYT FRA UDLANDET
Saudi Arabien vil importere op mod 
2 mio. tons foder
For at holde trit med Kongerigets stadigt vok-
sende fjerkræ- og mejeriindustri, er Saudi Arabien 
indstillet på at importere mere end 2,4 mio. tons 
foder inden 2016. John Lawton, general manager 
for The Agricultural Technology Company i Saudi 
Arabien, udtalte, at når det kommer til ydelse og 
effektivitet, er Saudi Arabiens mejerisektor blandt 
verdens bedste, hvilket gør det til en stor eksportør 
af mejeriafledte produkter til nabolande i Golfen og 
Mellemøsten.

"Denne eksport har fået den saudiske regering til 
at insistere på, at for hver liter mælk, der ekspor-
teres fra kongeriget, er en ækvivalent mængde af 
et kilogram husdyrfoder importeret" sagde Lawton 
i en taler på Agribusiness Outlook Forum, en del 
af AGRA Middle East, som fandt sted den 26.-
28. marts på Dubai International Convention and 
Exhibition Centre." Dette har allerede øget importen 
af lucerne og andet grøntfoder til Saudi Arabien, 
som igen frigjort landbrugsjord til produktion af 
andre afgrøder."

Lawton vil tale på Agribusiness Outlook Forum 
om GCC fødevaresikkerhed set ud fra et landbrugs-
perspektiv. Han sagde, at fjerkræindustrien i Saudi 
Arabien fortsat udvider, igen med Almarai i spidsen, 
eftersom fjerkræforbruget i kongeriget ventes at 
stige med 14 % inden 2016 og nå 1,6 mio. tons.

Han tilføjede: "I lidt over 30 år har Saudi-Arabien 
udviklet en landbrugsproduktion, som kan produ-
cere meget store procentdele af hele befolkningens 
afgrøder, og i nogle tilfælde, 100 %, såsom når 
det gælder mejeriprodukter, æg, kartofler og andre 
specialiserede afgrøder. Hele landbruget i landet, 
og i andre dele af MENA-regionen, er et klassisk 
eksempel på, hvordan de ubebyggede ørkenområder 
kan udvikles med moderne teknologi og effektive 
vandingssystemer."

Mens Saudi Arabiens mejeri- og fjerkræindustrier 
fortsætter med at ekspandere, vil landets kornindu-
stri snart være helt udfaset. Siden 2007 er hvedepro-
duktion faldet med 12 % årligt, og vil blive afskaffet 
i 2016. BMI forudsiger at 2,3 mio. tons hvede vil 
blive importeret til Saudi Arabien i 2013, en stigning 
på 80 % i forhold til niveauet i 2008.

"Fordi vand-intensive afgrøder, herunder hvede 
og korn, ikke tilskyndes på lang sigt, er fokus flyttet 
mod animalsk produktion" fortsatte Lawton. "Dette 
er grunden til at mejeri- og fjerkræsektoren i konge-
riget er i kraftig fremgang."
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Risiko for salmonella i fisk fodret med 
kyllingeaffald
Forskere i Malaysia har fundet ud af, at fisk, der 
fodres med kyllingeslagteaffald og affaldsæg, kan 
være en potentiel kilde til Salmonella spp og kan 
have en høj risiko for spredning af antibiotikaresi-
stente gener.

I Asien-Pacific regionen fodres opdrættede fisk 
både med kommercielle og hjemmelavede foderty-
per. Ifølge FAO bruges hjemmelavet foder ofte for at 
reducere produktionsomkostningerne, og det består 
normalt af kyllingeindvolde, køkkenaffald, kyl-
lingeben og andre madaffaldsmaterialer (New and 
Csavas, 1995). Sådant foder kan være en kilde til 
sygdomsfremkaldende bakterier, såsom Salmonella 
spp. (Burr og Helmboldt, 1962 og Lunestad et al. 
2007), som kan overføres til havkat og tilapia og i 
sidste til ende forbrugerne.

Formålet med undersøgelsen var at bestemme 
prævalensen, antibiotikaresistensen og forekomsten 
af   plasmider i Salmonella-serovarer isoleret fra hav-
kat og tilapia anskaffet fra markeder med levende 
dyr og damme i Malaysia.

I alt blev det til 172 prøver (32 malle skyllede 
slagtekroppe, 32 havkat tarme, 32 tilapia skyllede 
slagtekroppe, 32 tilapia tarme, og 44 vandprøver) 
blev udvundet fra ni markeder med levende dyr og 
otte vandhuller, der blev fodret med kyllingeslagte-
affald, affaldsæg og kommerciel fiskefoder fra 2008 
til 2009.

Syv Salmonella serovarer blev isoleret fra havkat, 
tilapia, og vandprøver. Salmonellaisolaterne var resi-
stente overfor chloramphenicol (C, 37,2 %), clinda-
mycin (Da, 100 %), rifampicin (Rd, 90,7 %), spec-
tinomycin (Sh, 27, 9%) og tetracyclin (Te, 67,4 %). 

De fremherskende antimikrobielle resistens-
profiler for Salmonella serovarer fra havkat, tila-
pia og vand var CDaRdTe, DaRdSh, og DaRdTe. 
Tilstedeværelsen af   plasmider udgør en potentiel 
sundhedsrisiko, da plasmider kan mediere overførs-
len af  antibiotikaresistensgener til andre bakterier 
i fisk og akvakultur miljø, som også kan indgå i 
fødekæden.

Foder såsom kyllingeslagteaffald og affaldsæg 
kan være potentiel kilde til Salmonella spp. og til de 
store risici, der er forbundet med formidling af anti-
biotikaresistensgener blandt bakterier forbundet med 
havkat, tilapia og akvakultursystemers miljø. Dette 
bør overvejes seriøst af juridiske myndigheder, så de 
kan træffe passende love og bestemmelser.
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Ny ægskandale i Tyskland
I tre tyske delstater er godt og vel 200 producen-
ter under mistanke for systematisk overtrædelse 
af reglerne for belægning og/eller reglerne for 
økologisk ægproduktion frem til og med 2011. 

”Mistanken går på systema-
tisk ringeagt for lovgivningen. 
Dette er ikke en gentlemands-
forseelse, men forbrugerbedrag” 
udtalte den Niedersachsiske 
Landbrugsminister Christian 
Meyer til Das bild.

Øko-æg uden øko? 
Sådan lyder en af de mange overskrifter, der prægede 
de tyske medier i slutningen af februar, og der er god 
grund til den store opmærksomhed. Statsanklageren i 
Oldenburg er i øjeblikket i gang med en efterforskning 
grundet mistanke om omfattende bedrageri med bl.a. 
økologiske æg. Mistankerne går på, at hundredevis af 
virksomheder med æglæggende høner, systematisk 
lod hånt om reglerne for belægning samt reglerne for 
økologisk og frilandsægproduktion. Virksomhederne 
har haft mange flere høner i deres stalde end tilladt, 
og alligevel har de solgt deres æg som økologiske eller 
frilandsæg.  Dette har resulteret i, at flere millioner æg 
med økologisk certificering er blevet solgt under falsk 
varedeklaration. Omfanget kendes ikke præcist, men 
da man har fundet ud af, at bedrageriet har foregået 
over flere år, kan tallene være svimlende høje. 

Stor opbakning til økologiske og frilandsprodukter
I Tyskland er der meget stor forbrugeropbakning til 
økologiske og frilandsprodukter, og det er et marked i 
stor vækst. Siden de gamle bure blev ulovlige i 2010, 
er flere og flere producenter gået over til at producere 
økologiske og frilandsæg. De meget politiske forbru-
gere er derfor rasende over den falske markedsføring.  

Dog er overbelægningen også foregået blandt 
producenter af skrabe- og buræg, og udover den fal-
ske markedsføring af produkter lurer også en anden 
strafferetslig dimension. Det er nemlig også muligt, at 
virksomhederne har forbrudt sig imod dyreværns- og 
miljøloven. Nyhederne har vist foruroligende billeder 
af meget afpillede høner og dårlige fysiske forhold. 
Krænkelser kan straffes med bøder eller hæftestraf i 
op til et år skriver Das Bild.

I søgelyset er over 150 Niedersachsiske bedrifter, 
og yderligere 50 bedrifter er blevet videregivet til 
efterforskning af myndigheder i to andre delstater, 
Meckleburg-Verpommern og Nordrhein-Westfalen, 
meddelte den offentlige myndighed. Ifølge Der 

Spiegel skal hundredevis af overtrædelser have fundet 
sted i de 3 Bundeslande.

En talsmand fra miljøministeriet i Düsseldorf udta-
ler dog, at man endnu ikke er bekendte med nogen 
overtrædelser i Nordrhein-Westfalen. Ifølge Der 
Spiegel er også hollandske og belgiske produktioner 
ved at blive undersøgt for systematisk overtrædelse 
af lovgivningen om hhv. fødevarer, dyrevelfærd og 
økologisk landbrug.

Sagerne er fra 2011
Den første undersøgelse blev påbegyndt i efteråret 
2011, men det er altså først nu, at informationer om 
omfanget er blevet offentliggjort. Hvis al mistanke 
bliver bekræftet, står Tyskland overfor sin største 
straffesag i lange tider indenfor landbruget. Hvornår 
og hvilke anklager, der bliver rejst, ligger stadig hen 
i det uvisse. 

Politiske reaktioner
”Vi undersøger lige nu, om vi kan fratage de mistænk-
te virksomheder deres autorisering, men det kan være 
juridisk svært at få gennemført, før undersøgelserne 
er færdige, og mistankerne er bekræftet” sagde den 
Niedersachsiske Landbrugsminister Christian Meyer, 
som også truer med hårdere straffe for denne slags 
systematisk snyd. 

Ifølge ministeren for forbrugerbeskyttelse Ilse 
Aigner, kan bedraget kun være fundet sted grundet alt 
for lemfældig kontrol. Hun mener, at man har været 
for dårlig til at tage ud på gårdene og foretage kontrol 
af hønernes forhold. Man har kontrolleret kvalitet af 
foderet, og om de pågældende faciliteter var godkendt 
til økologisk og frilandsproduktion, men derimod 
glemt at tælle hønerne i anlæggene. Hun håber, at 
de juridiske myndigheder vil tage sagen alvorligt og 
behandle den med den nødvendige hårdhed.

En af de første anmeldelser, og flere siden, er for-
mentlig indgivet af producenter, der har observeret, 
at en kollega bestilte flere høner hjem, end han havde 
plads til at huse. Der er stor opbakning til en straffesag 
fra de øvrige producenter i Tyskland, der påpeger at 
markedet bliver undergravet ved svindel med over-
belægning. 

Opfordring til danske producenter
Alle danske producenter opfordres kraftigt til at over-
holde belægningsreglerne, og pakkerierne opfordres 
derudover til at føre nøje kontrol. Det dårlige forbru-
geromdømme, der er konsekvensen af en sådan skan-
dale, er en stor belastning for hele branchen. 

Diverse tyske medier / jnl / mst
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Den tyske ægproduktion fordelt 
på produktionsmetode
Skrabeæggene dominerer
Æg er en af de mest populære fødevarer i Tyskland. 
En forbrugerundersøgelse viste, at der i Tyskland 
alt i alt blev købt 7,412 mia. æg i 2012, eller 1,9 
% mere end i 2011. Forbrugerundersøgelse har 
derudover udregnet, at godt halvdelen af disse æg 
blev købt som skalæg til private husstande. 
Der forekommer ikke længere væsentlige for-
skydninger mellem de forskellige produktions-
metoder. Andelen af skrabeæg er dog stadig 
stigende, hvis vi kigger på 2012, bare ikke lige 
så hastigt som tidligere år. Også antallet af økolo-
giske og frilandsbesætninger har været i generel 
fremgang, og det er derfor kun procentdelen af 
buræg, der er blevet reduceret. 

Burægsproduktionen falder stadig
 Selvom man ikke troede, at burægsproduktionen 
kunne reduceres yderligere, er produktionen altså 
igen faldet fra 2011 til 2012, denne gang med 1,3 
procentpoint, så den nu udgør bare 2,9 %. 
Dog er det ikke til at sige, hvordan fordelingen 
reelt har set ud, hvis man tager højde for de over-
belægninger der har været hos skrabe-, frilands- 
og økologisk ægproducenter.

DGS / jnl / mst

Her sælges de tyske æg

Aldi og Lidl i førersædet 
Discountforretningerne dominerer fortsat det 
tyske marked. Ud af de 3,587 mia. æg der blev 
købt af forbrugerne i anden halvdel af 2012, blev 
49,2 % solgt af discountforretningerne.  Hele 32,4 
% af alle æggene blev solgt hos discountgigan-
terne Aldi og Lidl. 

Buræg forhandles på markeder
Hos de fleste forhandlere findes buræg ikke læn-
gere. Størstedelen af buræggene sælges på marke-
der og torvedage, hvor 23 % af de identificerbare 
æg er buræg. Hos stalddørssælgerne udgør buræg 
13 % af salget.

Økologiske æg hos discount
Hvad angår skrabe- frilands- og økologiske æg 
dominerer discountforretningerne salget. 40 % af 
alle økologiske æg blev købt hos Aldi eller Lidl, 
og kun 5 % af de økologiske æg blev solgt hos 
naturkostforretninger.

 

DGS / jnl / mst
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Ukrainske Avangard havde fremgang I 2012

Ukrainske Avangard oplyser i en regnskabsmed-
delelse for 2012, at deres samlede besætninger steg 
med 9,6 % fra 25,1 mio. til 27,5 mio. fugle fra 2011 
til 2012, og antallet af æglæggende høner steg med 
11,2 % fra 20,5 mio. til 22,8 mio. høner fra 2011 til 
2012. Stigningen i fjerkræflokken i 2012 skyldtes 
bygning og ibrugtagning af nye stalde på fjerkræfar-
mene Avis og Chornobaivske.

Salget til eksterne kunder steg i 2012 med 7,4 % 
til 5.223 mio. enheder (4.862 mio. enheder i 2011). 
Stigningen i salget skyldes den fortsatte udbygning 
af salgskanalerne både på hjemme- og eksportmar-
kederne.

I 2012 øgede selskabet sin eksport af æg med 74,9 
% til 516 mio. enheder (295 mio. enheder i 2011), 
mens ægeksporten i fjerde kvartal af 2012 steg med 
13,4 % til 212 mio. enheder. Selskabet fortsatte med 
at udvikle sine eksportmarkeder i Mellemøsten, 
Nordafrika, Central-og Vestafrika samt i det tidligere 
Sovjetunionen. Irak, Turkmenistan, Transnistrien, 
Liberia, Forenede Arabiske Emirater og andre lande 
var de vigtigste eksportmarkeder for selskabets 
skalæg.

I løbet af 2012 er salget af emballerede æg under 
brandet Kvochka steget til 36,2 mio. enheder (4,9 
mio. enheder i 2011) efter udvidelsen af   salgskana-
lerne. I begyndelsen af   2012 blev Kvochka-mærkede 
produkter kun solgt i nationale detailkæder, men 
fra september 2012 begyndte selskabet at levere 
til regionale detailkæder og traditionelle detailfor-
retninger gennem sit netværk af distributører. Som 
et resultat leverede selskabet ved udgangen af   året 
sine Kvochka-produkter til mere end 2.200 detail-
butikker, herunder 1.200 detailkædeforretninger og 
omkring 1.000 traditionelle detailbutikker.

Adskillige produktionsfaciliteter i selskabet er 
allerede blevet certificeret og har bestået alle de nød-
vendige kvalitets- og veterinærkontroller for at starte 
eksport af æg til Europa. Efter indgåelsen af   ende-
lige aftaler forventer Avangard, at de vil begynde 
at eksportere æg og ægprodukter til det europæiske 
marked i 2013.

World Poultry / jnl / mst

Fugleinfluenzas indvirkning på thailandske 
landracer af høns 
Virkningen af   fugleinfluenza (AI) på de genetiske 
ressourcer af thailandske landracer efter udbruddet 
af sygdommen i 2004, er hovedfokus for denne 
artikel.

Undersøgelsen blev gennemført på 482 husstande 
fra 27 landsbyer i syv distrikter. I alt 482 husstande, 
der repræsenterer de nordlige, nordøstlige og cen-
trale regioner i Thailand blev interviewet. Alle 
landsbyer havde udbrud af AI og besætninger blev 
slået ned, ifølge regeringens registre.

Efter AI udbruddet blev besætninger med lokale 
landracer reetableret i det nordøstlige og nord-
lige dele af Thailand fra lokale besætninger, mens 
besætninger i den centrale region blev reetableret 
ud fra forskellige eksterne kilder. Resultatet blev, 
at omkring 45 % af de adspurgte opdrættede færre 
høns, 40 % opdrættede samme antal, mens 15 % 
øgede antallet af dyr i besætningen, og enkelte stop-
pede helt.

Landracer i Thailand klassificeres traditionelt 
efter fjerdragtens farve: sort, gul, rød, grå, stribet, 
grøn, gulbrun, bronze og hvid. I alt 679 fuldvoksne 
og 387 unge haner blev fotograferet og klassificeret 
ud fra fjerdragtens farve, benene farve og kamtype. 
Det blev konstateret, at AI udbruddet havde en ind-
virkning på de genetiske ressourcer hos thailandske 
landracer. Landracer med sort fjerdragt, som hoved-
sageligt findes i nord og nordøst, er nu i tilbagegang. 
Landracer med gul fjerdragt, som hovedsageligt 
findes i det centrale område, er også mærkbart 
reduceret. Til gengæld begyndte antallet af blan-
dede landracer at stige. Som konsekvens heraf udgør 
fugle med de oprindelige genetiske træk en mindre 
og mindre dele af den samlede population, mens 
populationen af blandede stammer konstant øges.

Undersøgelsen viste, at AI udbruddet havde en 
indvirkning på den genetiske mangfoldighed af thai-
landske landracer.

World Poultry/ jnl / mst

Udbrud af Newcastle disease får Hviderusland 
til at forbyde import af bulgarsk fjerkrækød
Efter det seneste udbrud af Newcastle disease i 
Bulgarien har Hviderusland indført midlertidige 
restriktioner på importeret af fjerkrækød og fjerkræ-
produkter fra landet.

Ifølge World Organization for Animal Health 
(OIE), blev Newcastle disease fundet i hobbyflokke 
i Zvinitsa, Kardzali. Alle smittede fugle er blevet 
destrueret.

Trods forsikringer om, at udbruddet er blevet 
standset, har hviderussiske myndigheder besluttet at 
begrænse importen af   fjerkrækød og fjerkræproduk-
ter som en forebyggende foranstaltning.

KORT NYT FRA UDLANDET
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Forbuddet omfatter import af levende fjerkræ, 
rugeæg, fjerkrækød og alle andre former for forar-
bejdet fjerkræprodukter, fjer og foder for at forhin-
dre en spredning af sygdommen.

Newcastle disease er en dødelig virusinfektion af 
kyllinger, kalkuner og andre husdyr samt vilde fugle. 
Dødeligheden blandt unge fugle er næsten 100 %.

World Poultry/ jnl / mst

Pilgrims Pride rapporterer solide resultat for 2012
Den amerikanske fjerkræproducent, Pilgrims Pride 
har afsluttet regnskabsåret stærkt med øget salg og 
reducerede omkostninger.

For hele 2012 regnskabsåret, opnåede selskabet 
8,1 mia. $ (46,7 mia. kr.) i omsætning og 393,9 
mio. $ (2,3 mia. kr.) i EBITDA. Pilgrims præsterede 
174,2 mio. $ (1 mia. kr.) i nettoindkomst for året, 
hvilket gør året til et af selskabets bedste resultater i 
de seneste år. Nettogælden faldt til 1,1 mia. $ i løbet 
af perioden, hvilket afspejler en år-til-dato reduktion 
på 327,8 mio. $ (1,9 mia. kr.).

”De opnåede resultater i 2012 peger på en beslut-
som og disciplineret gennemførelse af den strategi, 
vi implementerede for halvandet år siden. Gennem 
vores teammedlemmernes indsats, har vi forbedret 
vores konkurrencemæssige position betydeligt i de 
seneste to år, og vi tror,   vi er godt positionerede til 
at fortsætte” udtalte Bill Lovette, adm. direktør i 
Pilgrim’s Pride.

Lovette udtale videre: ”Mens fortsatte prisstignin-
ger på kylling har hjulpet til at opveje den voldsom-
me stigning i foderomkostningerne, har ændringer 
i sammensætning af salget, udbytteforbedringer og 
kørselsomkostninger haft en afgørende betydning. 
Vi fortsætter med at fokusere på at skabe værdi 
for vores nøglekunder, fortsætte optimeringerne på 
driften og øge vores eksport af højværdivarer for at 
holde samme positive trend i 2013 og fremover. ”

Pilgrim’s beskæftiger omkring 38.000 medarbej-
dere og opererer med kyllingeslagterier, forarbejd-
ningsanlæg og faciliteter til tilberedte fødevarer i 12 
stater, Puerto Rico og Mexico. Selskabets primære 
salgskanaler er gennem detailforhandlere og cate-
ring.

World Poultry / jnl / mst

Priserne på argentinske sojabønner skyder i 
vejret
Argentinske majs- og sojabønneavlere har lidt uigen-
kaldelige skader på grund af varmt og tørt vejr, og 
det reducerede landets høstudsigter og øgede usik-
kerheden på kornmarkederne, hvilket fik priswrne til 
at stige til nye højder, ifølge Rabobank.

De seneste regnskyl bragte en vis lettelse til eks-
tremt tørre områder, men Argentinas afgrøder forven-
tes fortsat ikke at leve op til forventningerne, sagde 
Rabobanks analytikere, ledet af Luke Chandler, i 
en nylig rapport. Mindre høst i Argentina, verdens 
næststørste korneksportør efter USA, ”placerer øget 
pres på de allerede stramme globale forsyninger” 
siger Rabobank i rapporten.

Rabobanks analytikere reducerer deres prognose 
for Argentinas majshøst til 20 mio. tons, hvilket er 
11 % lavere end det tidligere estimat på 22,5 mio. 
tons. Sidste år høstede Argentina 22.8 mio. tons, 
ifølge USDA.

M ajspriserne i marts faldt 6¾ cents til 6,44 dol-
lar pr. bushel (37,25 kr.), et fald på 2 % for ugen. 
Priserne på sojabønne i marts faldt 1½ cent til 13,98 
dollar pr. bushel (81 kr.).

Analytikerne har også sænket deres forventninger 
til Argentinas sojahøst, og estimerer en høst på 48 
mio. tons, et fald på 7,7 % fra en tidligere prognose. 
Argentina høstede 50,5 mio. tons i 2010.

”De seneste regnskyl har sænket risikoen for eks-
trem nedgang til vores sojabønneprognose” sagde 
Rabobanks analytikere. Men ”uoprettelig” skade 
på Argentinas majsafgrøde vil have en større ind-
flydelse på priserne ”på grund af vores opfattelse 
af, at den globale majsbalance er mere ustabil, end 
sojabønnebalancen” sagde Rabobank.

Mindre produktion i Argentina signalerer, at 
amerikanske foderstoffolk vil stå overfor endnu 
større konkurrence fra det globale eksportmarked 
om indenlandske majsleverancer. Okse- og svinekød 
producenter har allerede set foderomkostningerne 
stige markant, fordi majs steg til over $ 6 pr. bushel 
(34,75 kr.) til de højeste niveauer siden midten af 
2008.

Når de globale majsforsyninger er strammere end 
forsyningerne af sojabønner ” forventer vi, at den 
seneste tendens i CBOT vedrørende sojabønne- og 
majsfutures fortsætter, fordi majs har et stærkere 
behov for at ”købe” amerikansk landbrugsareal” 
sagde Rabobank.

All About Feed/ jnl / mst

Russiske landmænd bruger mindre korn i 
foderblandinger
Andelen af foderkorn, der anvendes i produktionen 
af foderblandinger i Rusland er langsomt men sik-
kert faldende, ifølge Valery Afanasiev, lederen af 
den russiske Feed Producers Union (FPU), rapporte-
rede nyhedsbureauet SoyaNews.

"For 5-6 år siden udgjorde korn 75-76 % indhol-
det i russisk foderproduktion. Nu er det faldet til 68 
%. Dette er gennemsnitstal eftersom forholdet mel-
lem foderingredienser varierer betydeligt afhængig 
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af dyreart." sagde Valery Afanasiev på Compund 
Feed 2013 konferencen i Moskva.

Ifølge brancheeksperter, er den største procentdel 
af korn, der anvendes i produktionen af foderblan-
dinger at finde i foder til fjerkræ med omkring 72 
%, mens den for svin er omkring 67 %, og 65 % for 
kvæg.

I Europa overstiger kornindholdet i foderblandin-
ger ikke 48 %.

Eksperter fra det russiske analyse agentur 
Agrocrucom påpegede, at denne tendens er meget 
vigtigt for Ruslands kvægindustri, fordi faldet i 
kornindhold i foderblandinger også bidrager til fal-
det i foderpriserne. Derfor påvirker det rentabiliteten 
i den russiske kvægproduktion positivt.

All About Feed/ jnl / mst

Arbejdsstyrken på Kronfågel vil blive reduceret
På Kronfågels slagteri i Valla udenfor Katrineholm 
vil arbejdsstyrken blive reduceret med 100 personer 
i løbet af de næste to år.

”Det er altid trist at skulle gennemføre fyringer. 
Men vi er nødt til at forbedre vores konkurrenceevne 
og tilpasse vores bemanding i Valla på de betingel-
ser, der er på markedet. Importen af kylling er støt 
stigende, hvilket gør det sværere for os at konkur-
rere” siger Leif Bergvall Hansen, adm. direktør i 
Lantmännen Kronfågel i en erklæring.

Efter disse ændringer at den samlede arbejdsstyr-
ke i Valla være omkring 300 ved udgangen af 2015.

Land, Lantbrug & Skogland / jnl

Forbrugerne vil have værdi for pengene frem 
for dyrevelfærd
I en recession er prisen på æg og fjerkrækød mere 
vigtig end dyrevelfærd for de finansielt pressede 
forbrugere, mener formanden for British Poultry 
Council. 

Selv om øget dyrevelfærd er en faktor for forbru-
gerne, ønsker flertallet, at priserne på fjerkræproduk-
ter skal være overkommelige, siger John Reed.

"Selv om vi hele tiden får at vide, at forbrugerne 
ønsker højere dyrevelfærdsstandarder, er der en for-
skel mellem, hvad folk ønsker, og hvad de har råd til" 
sagde han til NFU Cymru Annual Poultry Conference 
på Builth Wells.

"Realiteten er, at vi er en forbrugerledet industri 
med ingen britiske eller europæiske subsidier, så vi 
producerer, hvad vores kunder ønsker - og størstede-
len af befolkningen vil have billig mad."

Reed sagde, at der er en opfattelse af, at "stort er 
skidt", og han argumenterede for, at større enheder 
faktisk kunne være mere "fuglevenlige", fordi der 

ville være mere personale til rådighed døgnet rundt. 
"Vi er nødt til at producere mere for mindre. Det 

er et meget vanskeligt dilemma, som vi står over for."
Fjerkræ tegner sig for mellem 40 % og 45 % af 

alt kødsalg i Storbritannien og efterspørgslen fortsæt-
ter med at vokse, om end i en "beskeden" hastighed. 
Reed advarede producenterne om, at de var nødt til at 
bevare deres konkurrenceevne på trods af høje foder- 
og lønomkostninger.

"Foderpriserne er høje overalt, ikke kun i 
Storbritannien. Selv om vi har haft en ulempe i form 
af høje lønomkostninger, er disse nu i langt hurtigere 
stigning i andre lande" sagde han.

Polen repræsenterede den største trussel mod den 
britiske fjerkræindustri, forudsagde han, og Tyskland, 
der engang var nettoimportør, har investeret kraftigt 
i at øge sin produktion. "Der er også potentiale for 
mere fjerkræimport til Storbritannien fra Central-og 
Østeuropa" advarede Reed.

Farmers Weekly/ jnl / mst

Første russiske fjerkræproducent er godkendt 
til halal eksport
Den statslige hjemmeside Mari El rapporterer, at den 
russiske virksomhed Akashevo, har underskrevet en 
kontrakt om levering af halal fjerkrækød til Sahel 
Al-Madina Kompani for Forzen Foods i Saudi-
Arabien.

Ud over Saudi-Arabien, er Akashevo også ble-
vet godkendt til at eksportere til Forenede Arabiske 
Emirater, Iran og Bahrain. Det samlede volumen, som 
kontrakten omfatter, er 38.000 tons årligt, og dette 
volumen vil kunne øges i fremtiden.

Akashevo er blevet det første russiske selskab 
til at modtage godkendelse af Islamic Chamber 
Research & Information Center (ICRIC) til levering 
af fjerkrækød til det muslimske samfund, hedder det 
i rapporten.

Etablering af en halalproduktionslinje i Akashevo 
blev gennemført med støtte fra ICRIC eksperter, hvil-
ket gav selskabet mulighed for at indgive en ansøg-
ning om registrering i systemet for frivillig certifice-
ring af produkter og tjenester, der opfylder kravene i 
Islam - International Halal System (HALAL) (ROSS 
RUC. 3909.04FDN0). "Den største fordel ved dette 
system er, at det tager hensyn til al den nyeste globale 
udvikling i Halalindustrien" udtalte en embedsmand.

Akashevo er også begyndt at gennemføre et pro-
gram møntet på at øge sin produktionskapacitet. Med 
opførelsen af et nyt fjerkræslagteri i Kuzhenerskom 
området i Mari El, sammen med en række andre 
faciliteter, sigter selskabet efter at nå 200.000 tons i 
færdigtforarbejdede produkter i 2013.
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GMO-dyrkning forbudt i amt i Washington State
I San Juan County, Washington State stemte 
befolkningen på 16.000 for et forbud mod "forme-
ring, kultivering eller dyrkning af genetisk modifi-
cerede organismer" i amtet. Initiativet 2012-4 blev 
vundet af et 1,5 mod 1 flertal.

Modstanderne siger, at godkendelsen af ini-
tiativet vil få beboerne i San Juan County til at 
fremstå som "eliten, uvidende om fordelene ved 
teknologiske fremskridt, og ufølsom overfor pla-
neten og dens indbyggere". Larry Salquest der var 
den vigtigste talsmand for modstanderne kom-
menterede, at forbuddet mod dyrkning GMO var 
"unødvendigt, ikke retskraftigt og uklogt."

Ifølge Washington State Department of 
Agriculture, har amtet 291 bedrifter, der produ-
cerer afgrøder for 4 mio. $ (23 mio. kr.) om året.

Den første overtrædelse er en Klasse 1 civil 
overtrædelse og medfører en bøde på 250 $ (1.450 
kr.). Den anden overtrædelse er en kriminel for-
seelse og straffes med en bøde på op til 1.000 $ 
(5.750 kr.), 90 dage i fængsel, eller begge dele. 
En tredje eller efterfølgende overtrædelser er en 
grov forseelse og straffes med en bøde på op til 
5.000 $ (knap 29.000 kr.), 365 dage i fængsel, 
eller begge dele.

Ifølge initiativet vil en sigtelse kun blive rejst, 
når civile løsninger har givet resultater.

Reglerne tillader dyrkning af hybride organis-
mer og GMO'er, der dyrkes af udbydere af sund-
hedsydelser og forskere under sikre rammer. Det 
vil ikke påvirke, hvorvidt GMO-produkter sælges 
i lokale købmandsforretninger.

All About Feed/ jnl / mst

Tilliden til Lion æg vokser 
Ny undersøgelse viser, at 80 % af forbrugerne er 
bekymrede over kvaliteten af æg, der anvendes i 
produkter såsom kager, mayonnaise eller ægge-
sandwich, mens 75 % sagde, at det er vigtigt, at de 
anvendte æg er britiske.

Undersøgelsen, som blev gennemført for heste-
kødsskandalen, viste også, at mere end en tredjedel 
ville være villige til at betale mere for æg produ-
ceret med høje standarder for fødevaresikkerhed. 
Og mere end 80 % af forbrugerne siger, at de gerne 
vil se det britiske Lion-mærke på produkter, der 
indeholder æg.

En anden undersøgelse viste, at mere end 80 
% af de handlende anerkendte det britiske Lion-
mærke, hvilket er mere end dobbelt så meget som 
Red Tractor og fire gange så Freedom Food.

Omkring en tredjedel af de æg, der anvendes i 
ægprodukter er importeret, og der er frygt for, at 

mange kommer fra ulovlige produktionssystemer.
"Undersøgelserne bekræfter, at det er på tide, 

at detailhandlere, cateringvirksomheder og produ-
center vågner op til et ansvarligt indkøb af æg og 
ægprodukter" sagde Ian Jones, formand for British 
Lion Egg Processors.

Han stillede spørgsmålstegn ved, om fødevare-
producenter laver tilstrækkelig kontrol for at sikre 
om deres importerede ægprodukter kommer fra en 
kompatibel kilde.

"De skal specificere Lions standarden, for at 
fjerne enhver tvivl” sagde han.

Farmers Weekly/ jnl / mst

British Egg Industry Council skriver til 
parlamentsmedlemmer om næbtrimningsforbud
British Egg Industry Council (BEIC) har skre-
vet til parlamentsmedlemmerne for at skitsere, 
hvorfor høner er næbtrimmede og de potentielle 
velfærdsproblemer, som et forbud i 2016 kunne 
medføre.

Brevet, der blev sendt til alle parlamentsmed-
lemmer, forklarer, hvordan æglæggerne er næb-
trimmede med en ikke-invasiv infrarød behand-
ling, og at dette sker for at reducere skadelig fjer-
pilning og kannibalisme. Brevet har en vedhæftet 
baggrund til det potentielle forbud og billeder af 
næbtrimmede høner.

Det forklarer også, at industrien indførte 
disse foranstaltninger uden lovgivning og bærer 
omkostningerne, som det medfører omkostninger 
på 3-3.5pence pr høne (26,5-31,5 øre) eller 1,02-
1.19 mio. £ (op mod 10,35 mio. kr.) pr år for 
branchen som helhed. "Dette er en omkostning, 
som industrien kunne undvære. Men det kan have 
store økonomiske og hønevelfærdsmæssige kon-
sekvenser, hvis man undlader at næbtrimme" står 
der i brevet.

Det forklarer også, at BEIC er en del af DEFRA 
Beak Trimming Action Group (BTAG), som er en 
gruppe for interesserede parter, som arbejder på at 
"udvikle og gennemføre en handlingsplan for at 
informere ministeren".

"BTAG medlemmer har understreget, at det pri-
mære hensyn er at sørgefor, at æglæggende høners 
velfærd er sikret."

Brevet siger til slut, at hvis det bevises, at et 
forbud vil være til skade for æglæggende høners 
velfærd, "bør det udskydes, således at æglæg-
gende høners velfærd kan sikres."
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Tyson ser muligheder indenfor kyllinger
Ledere hos Tyson Foods nævner ofte selskabets fokus 
på oksekød, kylling og svinekød som nøglen til suc-
ces, men i takt med, at effekten af sidste års tørke på 
okse- og svinekødproduktionen bliver mere tydelige, 
er det klart, at de ser mere potentiale i firmaets kyl-
lingeforretning. 

"Vi oplever, at mad købt på værdi menuer er faldet 
nu i to år" sagde Donnie Smith, præsident og adm. 
direktør, i et telefonmøde med finansanalytikere den 
1. februar, der afholdtes for at drøfte første kvartals 
finansielle resultater. "I stedet har forretningerne til-
trukket kunder med nye produkter og tilbud ved at 
tilføje produkter som morgenmadssandwich, kyllin-
genuggets, tacos, stegt kylling og wraps. Samtidig er 
salget af burgere, fisk og skaldyr, pizza, suppe og pasta 
faldet. Vores mane produkter og øgede fleksibilitet 
giver os mulighed for at drage fordel af disse typer af 
udsving i forbruget. "

Med hensyn til kyllingeprodukters styrke på marke-
det nævnte Smith flere ting, som han mener, indikerer, 
at kyllingeforbruget er stigende. For eksempel, sagde 
han, er produktionen af frisk kylling steget med 2,8 % 
målt i kg og salget i dollars er steget med 8,5 % over 
de sidste 26 uger. Hvis man kun ser på de sidste 13 
uger, steg salget af fersk kylling med 2,7 % målt i kg 
og med 9,2 % målt i dollars.

"Hvis vi kigger på de sidste 4 uger, er salget af 
fersk kylling i detailleddet steget med 4,3 % og salget 
i dollar er steget med 10,6 %." sagde han.  "Så hvad 
vi er begyndt at tænke, og det vil tage lidt mere tid at 
konkretisere dette og se, om vi har ret, men hvad vi 
begynder at tro er, at med alt det pres, der er på forbru-
gerne i dag, ser vi nu, at det måske er blevet legitimt at 
skifte fra protein fra rødt kød til kylling."

Produktionsdirektør Jim Lochner tilføjede, at pris-
spændet mellem kylling, oksekød og svinekød er 
begyndt at kunne mærkes, og det reagerer forbrugerne 
på.

"Så hvis prisen på oksekød fortsætter med at stige, 
som det er sandsynligt, som følge at mindre leverancer 
og stabil eksport, vil vi begynde at se, at forbrugeren 
sandsynligvis vil fortsætte med at have større interesse 
i kylling" sagde han.

Men Tyson Foods' kyllingeforretning er ikke 
immun over for stigende foderpriser. Selskabet anslår, 
at udgifterne til foder til kyllingeproduktionen vil stige 
med 600 mio. $ (3,5 mia kr) i regnskabsåret 2013 i 
forhold til 2012.

"De kapitalinvesteringer og operationelle forbed-
ringer vi har foretaget i vores kyllingesektor, kombi-
neret med ændringer i vores mix og prissætning, har 
gjort os i stand til bedre at kunne håndtere de stigende 
foderomkostninger og samtidig bevare vores indtje-
ning" sagde Smith.

Han tilføjede, at selskabet forventer, at korn futures 
vil blive handlet i intervallet 7,00-7,50 $ (40-43 kr.).

"Du kan have nogle midlertidige udsving en lille 
smule under eller over det" sagde han. "Når vi bevæ-
ger os tættere på den lave ende af dette interval, vil vi 
købe op.

"Og når vi så kommer op i den øvre del af interval-
let, dækker vi af. Og det vil vi fortsætte med hen over 
foråret. Jeg tror, vi alle er på udkig efter tilsåningen af 
store arealer. Når vi kommer tættere på slutningen af 
marts, kommer det nok til at have en vis psykologisk 
effekt på markedet. Men derfra vil vejret være afgø-
rende."

Tyson Foods også har reduceret antallet af årlige 
fastpriskontrakter for at reducere risikoen.

"Det har været meget vigtigt for os at fortsætte med 
at arbejde med, hvor mange årlige fastprisaftaler vi 
har, og her ved indgangen til 2013 ligger vi på 9 %, 
hvilket er, hvis du skulle huske, meget mindre, end 
hvor vi var for f.eks. fire år siden." sagde Smith. "Vi 
har også set en stigning i mængden af produkter, der 
sælges, hvor prisfastsættelsen er bundet til en del af 
råvareomkostningerne."

Ser man på forventninger til efterspørgslen hos 
cateringbranchen i 2013, sagde Smith, at konsensus 
er, at udviklingen i cateringbranchen vil være flad eller 
stige med op til 1 %, primært drevet af befolknings-
tilvæksten.

"Når forbrugere er tynget af svag jobvækst, udsig-
ten til stigende fødevarepriser, manglende skattelet-
telser og uro om fremtiden, kunne prognoserne have 
været meget værre" sagde han.
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