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Det tyske parlament foreslår strenge foranstalt-
ninger til begrænsning af brugen af antibiotika
Det tyske Bundestag (Parlamentet) har besluttet sig 
for en større revision af reglerne om brug af medi-
cin til husdyr, herunder strammere betingelser for 
antibiotika, mere kontrol og større gennemsigtighed.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Forbrugerbeskyttelse, BMELV, har meddelt, at bru-
gen af antibiotika i husdyrproduktionen bør reduce-
res betydeligt i Tyskland.

Parlamentet har godkendt fremsættel-
sen af et ændringsforslag til reglerne for medi-
cin (AMG). Ændringerne, der blev præsenteret af 
Forbrugerminister, Ilse Aigner, vil give de regio-
nale myndigheder større beføjelser, og udvekslingen 
af oplysninger mellem de enkelte delstaterne vil 
blive forbedret med en ny national database. Dette 
tiltag vil også øge gennemsigtigheden af antibio-
tika¬¬forbruget i landbruget.

Ændringen af AMG vil omfatte input fra lan-
dets delstater. Loven træder i kraft efter aftale med 
Europa-Parlamentet.

Kernen i ændringsforslaget er minimering af anti-
biotikaforbruget i fremtiden. Kontrolmyndighederne 
vil sammenligne brugen af disse medikamenter på 
én gård med andre, således at producenten er for-
pligtet til at foretage de nødvendige test eller andre 
foranstaltninger - i samarbejde med dyrlæge og kon-
trolorganet. Formålet er at begrænse anvendelsen af 
antibiotika til strengt terapeutiske formål.

Myndighederne og landmændene vil i fremtiden 
være i stand til at sammenligne hyppigheden af 
behandling på en given bedrift med andre på tværs af 
landet. Dette vil indikere, hvor hurtigt der skal følges 
op på brugen af antibiotika på den pågældende gård.

Den ansvarlige myndighed vil kunne gribe ind 
overfor enhver bedrift, hvor brugen af antibiotika 
ligger over de nationale normer, og hvor der ikke er 
truffet foranstaltninger til at nedbringe antibiotika-
misbruget. De lokale myndigheder vil kunne træffe 
konkrete foranstaltninger mod sådan en gård, her-
under pålægge ændringer i management procedurer.

Rammerne vil blive udviklet med det formål, at 
myndighederne kan lagre og anvende data om hyp-
pigheden af terapeutiske tiltag på landsplan.

Det vil være den landmand, der opdrætter pro-
duktionsdyr, der sammen med sin dyrlæge, der er 
ansvarlig for at overvåge hyppigheden af brugen 
af medicin. Hvis forbruget af medicin overstiger 
normerne for denne type dyr og gård nationalt set, 
skal der laves tiltag for at reducere det. Tiltagene kan 
omfatte forbedret hygiejne, bedre sygdomsforebyg-
gelse eller forbedrede staldforhold.

Producenter og dyrlæger vil skulle indberette de 

ønskede oplysninger om brugen af antibiotika til en 
delstatsmyndighed med henblik på at forenkle og 
fremskynde den nødvendige kontrol.

Antibiotika, der også er vigtig i humanmedicin, 
må kun anvendes, hvis det er godkendt af myndig-
hederne.

Hvis man vil skifte antibiotikum, kræver det 
autorisation (dyrlæge), og det vil kun kunne ske på 
grundlag af et såkaldt Antibiogramm fra en laborato-
rieundersøgelse, som er baseret på den sandsynlige 
effektivitet af det nye antibiotikum mod netop denne 
særlige sygdom.

En yderligere godkendelse vil være påkrævet for 
bestemte antibiotikatyper for at tydeliggøre omstæn-
dighederne for deres anvendelse. Disse instruktioner 
skal indgå i vejledningen med pakken, som dyrlægen 
skal overholde. Dette gælder især for antibiotika, der 
gives oralt.

Poultex.com / jnl / mst

Importrestriktioner på brasiliansk fjerkræ delvist 
ophævet
Rusland har godkendt import af fjerkræ fra to 
slagterier i Brasilien som et konkret første skridt 
i retning af ophævelse af et forbud mod kød fra 
tre sydlige brasilianske stater, oplyste Brasiliens 
Landbrugsministerium for nylig.

De to slagterier er placeret i delstaten Parana, 
hvorfra Rusland havde forbudt import af fjerkræ, 
svinekød og oksekød siden midten af 2011, sammen 
med kød fra staterne Mato Grosso do Sul og Rio 
Grande do Sul. Rusland sagde, at slagterier i disse 
stater ikke opfyldte de russiske veterinære krav.

Rusland gik i november sidste år i princippet med 
til at hæve forbuddet, men de ville gøre det på indi-
viduel basis, og de krævede, at slagterierne skulle 
fremskaffe detaljeret dokumentation om driften og 
standarden på deres anlæg.

Brasiliens landbrugsministerium sagde i en 
erklæring, at den russiske veterinære myndighed, 
Rosselkhoznadzor, nu ville opliste de to fjerkræslag-
terier, som er godkendt til eksport til Rusland, på 
deres hjemmeside.

Under et officielt besøg fra den russiske præsident 
Dmitry Medvedev i Brasilien i februar 2012, enedes 
begge lande om at fremskynde arbejdet hos deres 
veterinære myndigheder for at bringe importrestrik-
tionerne til ende.

Brasiliens største fjerkrækødvirksomheder, JBS, 
Marfrig og Brazil Foods, har været i stand til fortsat 
at levere til det russiske marked fra deres slagterier 
udenfor de tre stater, der er omfattet af forbuddet. 
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KORT NYT FRA UDLANDET



223

Dannelse af førende nordisk selskab 
på kyllingemarkedet 

CapVest Equity Partner (CapVest) og 
Lantmännen danner et nyt førende selskab 
på kyllingemarkedet med over fem milliarder 
SEK i omsætning. Det nye selskab overtager 
Kronfågelgruppen i Sverige og Danmark fra 
Lantmännen og Cardinal Foods AS i Norge fra 
CapMan. Ejerstrukturen giver de rigtige forud-
sætninger for yderligere at udvikle forretningen 
på det internationale marked samt mulighed for 
produktudvikling og innovation, som giver øget 
merværdi for forbrugerne. 

Det nye selskab bliver Nordens 
førende aktør på kyllingemarke-
det med 5,4 mia. SEK (ca. 4,8 mia. 
kr.) i omsætning via Kronfågel, 
SweHatch og Skånefågel i 
Sverige, Danpo i Danmark og 
Cardinal Foods i Norge. Leif 
Bergvall Hansen, nuværende 
adm. dir. i Kronfågelgruppen er 
foreslået som adm. dir. for selskabet. 

Kommentarer
”Fødevaresektoren er en af vores primære inve-
steringssektorer, idet fødevarer altid efterspørges, 
samtidig med at sektoren giver store muligheder 
for konsolidering og vækst. Vi ser det som en god 
mulighed for, sammen med et kompetent lederteam 
og markedsledende aktiviteter, at opbygge en plat-
form, som vi kan anvende som grundlag for at vokse 
og ekspandere, både lokalt og i større skala” siger 
Kate Briant, partner hos CapVest og kommende 
bestyrelsesformand i det nye selskab. 

”Dette er en positiv aftale for alle involverede, 
hvor vi danner et godt grundlag for et stærkt samlet 
fokus på kyllingeforretningen. Det vil også gavne 
kunder og forbrugere f.eks. via 
øgede ressourcer til produktud-
vikling. Med aftalen realiserer 
Lantmännen den værdiskabelse, 
som blev opbygget i vores peri-
ode som ejere af Kronfågel. Ved 
sammen med CapVest at skabe 
en ny markedsledende aktør 
får vi også del i den fremtidige 
værditilvækst” siger Per Olof Nyman, koncerndirek-
tør for Lantmännen. 

”Vores opgave bliver også i fremtiden at levere 
lokalt produceret kylling af højeste kvalitet til vores 
kunder. De, som arbejder i Kronfågelgruppen og 
Cardinal Foods, skal udvikle og opbygge Nordens 
førende virksomhed inden for kyllingeproduktion 
med en fortsat stærk fokus på kvalitet, dyrevelfærd, 
fødevaresikkerhed og bæredygtighed” siger Leif 
Bergvall Hansen, tiltænkt adm. dir. i det nye selskab. 

Afslutning
I det nye selskab vil CapVest kontrollere 52 % af 
stemmerne og Lantmännen 48 %. Transaktionen 
er betinget af godkendelse fra relevante konkur-
rencemyndigheder. Aftalen forventes at træde i kraft 
senest den 1. juli 2013. 

Hovedkontorets placering og firmanavnet med-
deles senere.

Pressemeddelelse fra CapVest og Lantmännen / 
jnl

Leif Bergvall Hansen

Per Olof Nyman

Påske øgede forbruget af æg i Holland
Over påskeweekenden har de hollandske forbrugere 
spist omkring 35 mio. æg, et gennemsnit på omkring 
to æg pr person. Normalt er forbruget af æg i gen-
nemsnit omkring to æg om ugen. I hele 2012 spiste 
den gennemsnitlige hollandske borger 192 æg per 
person, hvilket i forhold til 2011, er en stigning på 
fire æg pr person. I 2000 var forbruget af æg kun 
180. Det gennemsnitlige årsforbrug er derfor vokset 
med ét æg om året. Dette skyldes primært det stadig 
bedre image, æg har fået.

Af de 192 æg hollænderne spiser året, er omkring 
118 æg per person blevet spist som konsumæg 
derhjemme. Uden for hjemmet, som for eksempel i 
kantiner, restauranter og institutioner bliver yderli-
gere 30 æg spist. Resten, omkring 44 æg, forbruges i 
forarbejdet form, såsom i is, kager og pasta. De fleste 
af de 118 æg, der spises i hjemmet er skrabeæg(102), 
resten er frilandsæg (13) og økologiske æg (3) 
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DuPont i ny 3-i-1 fusion
Danisco, Solae og Qualicon er for nylig blevet 
samlet til én robust forretningsenhed kaldet DuPont 
Nutrition & Health. Denne nye forretningsenhed skal 
levere førsteklasses ingredienser og avanceret diag-
nostik, der hjælper fødevarevirksomheder med at 
levere sikrere, sundere og mere nærende fødevarer.
BAX Systemet, RiboPrinter System og andre pro-
dukter, der tidligere var tilgængelige fra Qualicon er 
blevet integreret som den molekylære diagnostiske 
produktserie hos DuPont Nutrition & Health. Disse 
diagnostiske systemer udgør sammen med DuPont 
Danisco’s ingredienser (antimikrobielle midler, anti-
oxidanter og kulturer) DuPont Nutrition & Healths 
fødevareportefølje.

"Som en del af en større enhed for fødevarer, 
kan vi nu give kunderne mere omfattende løsninger 
indenfor fødevaresikkerhed og kvalitet" siger Doris 
Engesser-Sudlow, leder af globale produkter inden-
for diagnostik. "Ud over avanceret fødevarediagno-
stik og mikrobiel overvågning kan vi også tilbyde 
hjælp til at reducere spild, forlænge holdbarheden og 
forbedre tekstur og smag."

DuPont Nutrition & Health tilbyder løsninger 
på verdens udfordringer indenfor fødevarer via en 
bred vifte af bæredygtige, biobaserede ingredien-
ser og avancerede molekylærdiagnostiske løsninger, 
der giver sikrere, sundere og mere nærende mad. 
Gennem et tæt samarbejde med kunderne, kombi-
nerer DuPont viden og erfaring med en passion for 
innovation for at levere uovertruffen kundeværdi til 
markedet.

World Poultry / jnl / mst

Gener for appetit er nøglen til bedre fjerkræfoder
Dyrevelfærden for fjerkræ vil kunne forbedres med 
viden om, hvordan kyllinger regulerer deres appetit. 
Forskere har identificeret, hvordan en kyllings gene-
tisk kan påvirke de signaler, der sendes fra maven til 
hjernen og fortæller en kylling, når det har fået nok 
at spise.

Fjerkræproducenter er ofte nødt til at fodre kyllin-
gerne restriktivt, fordi nogle fugle ikke føler mæthed 
og derfor spiser for meget, hvilket påvirker deres 
evne til at formere sig.

Undersøgelsen kunne gøre det lettere at udvikle 
metoder til at sammensætte noget foder, der reduce-
rer overskydende vækst mere naturligt i disse fugle.

Forskere siger, at genetiske forskelle, der påvir-
ker, hvornår kyllingerne føler, at de har fået nok at 
æde, kan dateres tusinder af år tilbage i tiden, hvor 
kyllingerne først blev tæmmet, og racer blev udvalgt 

for deres størrelse. Forskningen blev udført af The 
Roslin Institute ved University of Edinburgh. Dr. Ian 
Dunn, der ledede undersøgelsen, siger: "Resultaterne 
kaster større lys på fødeindtagelsen hos fugle og 
hjælper os til at forstå, hvorfor nogle racer - gene-
relt hurtigere voksende typer af kyllinger - er mere 
ufølsomme over for en følelse af mæthed end andre."

Undersøgelsen, som blev offentliggjort i 
American Journal of Physiology, Endocrinology and 
Metabolism, fokuserer på et protein kaldet cholecy-
stokinin (CCK), som har en central rolle i at sende 
signaler knyttet til at være mæt fra tarmen til hjernen.

Forskerne, som finansieres af Biotechnology and 
Biological Sciences Research Council, fandt, at 
nogle fugle var bedre rustet end andre til at genkende 
proteinet, hvilket gør dem mere effektive til at udløse 
signaler om mæthed.

Undersøgelsen involverede krydsninger af en 
hurtigtvoksende slagtekyllingeafstamning med en 
relativt langsomtvoksende kyllingeafstamning. 
Forskerne undersøgte, hvordan proteinet blev 
behandlet i begge typer kyllinger og i den nye kryds-
ningsrace.

De viste, at reducerede niveauer af proteinet, der 
genkender signalet for mæthed, også påvirkede kyl-
ling naturlige kropsvægt.

Deres resultater bakker op om teorien om, at da 
fjerkræ blev domesticeret for tusinder af år siden, og 
avlet for forøget størrelse, blev deres appetitniveauer 
ændret. Undersøgelsen kan også hjælpe forskere, der 
ser på appetitregulering hos andre dyr.

Dunn sagde: "Alle arter regulerer deres appetit 
for at sikre, at mængden af føde, der indtages, er den 
helt rigtige til at opretholde kroppens vægt og fedt-
indhold. Vores forskning har vist, at der er genetisk 
variation i fortolkningen af biologiske signaler sendt 
vedrørende mæthed. Dette påvirker også, hvad der 
ville anses for at være den naturlige legemsvægt for 
kyllinger."

World Poultry / jnl

Amerikanske Koch Foods skaber 750 nye jobs ved 
udvidelse af deres slagteri I Georgia
Georgias guvernør, Nathan Deal, meddelte for nylig, 
at Koch Foods vil udvide deres fjerkræslagteri i 
Hamilton ved en investering på 49 mio. $ (ca. 278 
mio. kr.), og derved skabes 750 nye arbejdspladser.
Koch har købt et eksisterende Cagle slagteri i 2012, 
og det bevarede 350 arbejdspladser. I en tofaset udvi-
delse øgede selskabet antallet af arbejdspladser med 
350 sidste år. Denne anden fase, der omfatter to nye 
slagtelinjer, vil skabe yderligere 750 nye arbejds-
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pladser. Forud for Kochs overtagelse af det tidligere 
Cagle slagteri var arbejdsstyrken blevet reduceret 
med 50 % siden 2010.

The Georgia Department of Economic 
Development samarbejdede med Valley Partnership, 
Harris County Commission og Harris County 
Development Authority om dette projekt. Candice 
Scott fra Georgia Department of Economic 
Development hjalp selskabet på vegne af delstaten.

"Vi er glade for at meddele vores virksomheds 
ekspansion i Harris County" siger Tommy Knight, 
Koch Foods Vice President for Western Division. 
"Den holdning som de mennesker, der hjalp os 
undervejs, viste, bekræfter vores beslutning om at 
investere i dette samfund og fortsætte de relationer, 
vi har udviklet."

Koch Foods er en af USA’s største private virk-
somheder, som bl.a. producerer og distribuerer fer-
ske og frosne fødevarer internationalt under vare-
mærkerne Koch Foods, Antioch Farms, Preferred 
Foods, Rogers Royal og diverse private labels.

World Poultry / jnl

Iran planlægger at genoptage eksporten 
af fjerkrækød
Den iranske regering vil ophæve forbuddet mod 
eksport af fjerkrækød, der blev gennemført for to 
måneder siden. Forbuddet blev indført af frygt for, 
at eksport til udlandet ville føre til mangel på hjem-
memarkedet.

For nylig sagde Ministeriet for Industri, minedrift 
og udenrigshandel, at fjerkrækødeksporten vil blive 
genoptaget efter nytår, som i Iran fejres i slutningen 
af marts.

Forbuddet var nødvendig for at stoppe væksten af 
priserne på markedet, forklarede den indenlandske 
handelsminister Radmard Hassan. Landet har befun-
det sig i en meget hård økonomisk situation efter 
handelssanktioner fra EU og USA.

Repræsentanterne for de lokale fjerkræproducen-
ter bekræftede, at det i øjeblikket stadig er forbudt at 
eksportere fjerkrækød, men efter nytårs helligdagene 
vil eksporten blive genoptaget fuldt ud.

Sidste år eksporterede Iran omkring 20.000 tons 
fjerkrækødprodukter til nabolandene, primært Irak 
og Pakistan. I år vil landet producere omkring 1 mio. 
tons fjerkrækød, som stadig er utilstrækkelig til helt 
at opfylde den indenlandske efterspørgsel.

World Poultry / jnl

Forbrugerne i Irland protesterer over høje priser 
på æg og fjerkrækød 
Irske æg og fjerkrækødproducenter har protesteret 
udenfor slagterier og ægpakkerier over, at deres 
notering ikke dækker deres omkostninger.

"Vi er nødt til at fremhæve de vanskeligheder, 
som er på fjerkræbesætningerne" sagde Alo Mohan 
formand for fjerkræafdelingen i Irish Farmers 
Association (IFA), forud for en af   demonstratio-
nerne på ægpakkeriet Greenfield Foods Co Cavan. 
"Situationen er så alvorlig på nogle bedrifter, at de 
snart ikke vil have andet valg end at lukke deres 
døre på ubestemt tid. Dette vil resultere i, at kyllinger 
importeres fra lande, der ikke opfylder vores standar-
der, og nye arbejdspladser og økonomisk aktivitet vil 
blive tabt."

Ifølge IFA, behøver producenterne blot et ekstra 
7 cent (65 øre) pr kg kylling og 1 cent (9,5 øre) pr 
æg, fra detailhandelen direkte tilbage til producenten 
for at sikre deres fremtid. "På nuværende tidspunkt, 
får landmændene så lidt som 35 cent (3,35 kr.) pr kg 
kylling en fugl og 10 cent (95 øre) pr æg."

Mohan sagde: "I   almindelighed sælger irske 
supermarkeder en stor mængde Bord Bia Quality 
Assured Chicken, men producenterne er ikke sikret 
nogen stigning til dækning af øgede produktionsom-
kostninger. Inputpriserne er eksploderet, og mens 
slagterierne har modtaget en vis kompensation fra 
supermarkedskæderne, så har landmanden slet ikke 
fået noget. Dette giver alvorlige problemer. "

Han hævder, at producenterne er blevet tvunget 
ind i leveringskontrakter med slagterierne, der er helt 
umulige, hvis de skal fortsætte produktionen.

"Detailhandlerne ved, hvor desperat slagterierne 
forsøger at fastholde deres markedsandel, og de 
benytter lejligheden til en priskrig. Selvom slagteri-
erne er den svage part, har de spillet deres rolle ved 
at føje sig for kravene fra detailhandelen, og de har 
løbende skubbet omkostningsstigninger til produ-
centerne."
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Rusland vil udvikle certificeringsstandarder på 
økologiområdet
I øjeblikket findes der i Rusland ingen certifice-
ring af økologiske produkter, men ifølge Emily 
Balsamo fra Bord Bias’ Moskva-afdeling, er der 
i de senere år opstået en stigende interesse for 
økologi blandt russerne. På opfordring fra adskil-
lige producenter af økologiske produkter, fremsatte 
Landbrugsministeriet i slutningen af 2012 et lovfor-
slag vedrørende økologisk produktion, som forven-
tes at træde i kraft i 2015. Lovforslaget angiver, at de 
russiske certificeringsstandarder indenfor økologi vil 
være i overensstemmelse med standarderne i både 
EU og USA.

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva

Britisk ægstatistik for 4. kvartal 2012
De seneste nationale statistikker om britisk ind-
vejning, forarbejdning og handel med æg giver 
kvartalsvis information om ægproduktionen, dens 
anvendelse og priser. Den indeholder også måned-
lige oplysninger om handel med æg og ægprodukter.
De vigtigste resultater er: 6.596.000 kasser med æg 
blev pakket i løbet af fjerde kvartal 2012. Frilands og 
økologiske æg tegnede sig for 47 % i Storbritannien 
i fjerde kvartal af 2012, sammenlignet med 48 % i 
løbet af fjerde kvartal i 2011. Den gennemsnitlige 
producentpris for alle æg pakket i løbet af fjerde 
kvartal 2012 var 7,81 kr. pr dusin, sammenlignet 
med 7,75 kr. pr dusin gennem fjerde kvartal 2011.
Produktionen hos de britiske pakkerier viser, at i alt 
5,0 mio. kasser æg blev pakket i England og Wales 
i løbet af 4. kvartal 2012. 1,0 mio. kasser æg blev 
pakket i Skotland, og 0,7 mio. kasser æg blev pak-
ket i Nordirland. Produktionen hos pakkerierne i 
Storbritannien viser i forhold til produktionsmetode, 
at i løbet af 4. kvartal af 2012 tegnede buræg sig 
for 49 %, æg fra fritgående høns tegnede sig for 45 
%, og skrab og økologiske æg udgjorde 6 % af den 
samlede produktion.

Den vægtede gennemsnitlige notering for alle æg 
i fjerde kvartal af 2012 var 7,75 kr. pr dusin. Dette 
var en stigning på 26 % i forhold til samme periode 
i 2011. Antallet af æg købt af britiske produktfabrik-
ker i løbet af 4. kvartal 2012 udgjorde 1,14 mio. 
kasser.

Storbritanniens produktfabrikker producerede 
22.000 tons ægprodukter i fjerde kvartal af 2012. 
Flydende ægprodukter tegnede sig for 75 % af den 
samlede produktion, som for 4. kvartal 2012 blev 
16.100 tons. De seneste handelstal viser, at i perioden 
januar-november 2012 importerede Storbritannien 
5,2 mio. kasser æg, en stigning på 57 % i forhold til 

samme periode sidste år. Eksporten af æg i samme 
periode udgjorde 899.000 kasser, som er en stigning 
på 53 % i forhold til samme periode i 2011.

Storbritanniens import af ægprodukter i perioden 
januar-november 2012 udgjorde 2,9 mio. kasser æg, 
en 13 % stigning i forhold til samme periode sidste 
år. Eksporten af ægprodukter i perioden januar-
november 2012 udgjorde 376.000 kasser æg, hvilket 
svarer til en 220 % stigning i eksporten sammenlig-
net med perioden af 2011.
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Komplet sporbarhed for æg sikrer fødevaresikker-
heden i USA
Øget bekymring over fødevaresikkerheden har dik-
teret positiv identifikation af alle bakker med æg, fra 
produktionssted til de købes af forbrugerne. 

I USA er alle ægbakker forsynet med USDA-
Agricultural Marketing Services kvalitetsstempel, 
præget af enten et gummistempel eller en inkjet 
printer med et unikt USDA virksomhedsnummer. 
Generelt kan ejerne af in-line anlæg ikke opgøre 
oprindelsesflokken, da æggene er blandet.

Til off-line anlæg leverer OvoTrack fra Holland 
et omfattende sporbarhedssystem hvor stregkoder 
læses af håndholdte enheder, der forbindes med en 
central database for at opnå fuldstændig sporbarhed 
fra gård til ægbakke og den transportcontainer. Dette 
system, der er meget udbredt i EU, introduceres nu 
på det amerikanske marked.

At printe på det enkelte æg med logoer for pro-
movering af sit brand eller som identifikation bliver 
mere og mere populært. Nuovo leverer membran-
type stempler, som anvendes af Eggland’s Best, den 
førende amerikanske leverandør af mærkede og nati-
onalt distribuerede specialæg. Nuovo introducerer en 
flerfarvet jet printer til det amerikanske marked, der 
kan printe på toppen af æg pakket på 30-æg bakker 
med et logo eller anden identifikation.

World Poultry / jnl / mst

Vådt vejr giver udfordringer fra orm
Ægproducenter med frilands høner bliver rådet til at 
intensivere deres forårsormekure efter den usædvan-
ligt våde vinter.

"I år kan problemet med indvoldsorm være endnu 
mere akut" siger Elanco Animal Health, leveran-
døren af Flubenvet ormemidler, i en erklæring. 
"Prognoser har fremhævet, at nedbøren konsekvent 
har været langt over gennemsnittet.”

"Dette betyder, at det er sandsynligt, at ormeæg er 
blevet beskyttet i mudder og ikke ødelagt af udtør-
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ring eller ved udsættelse for sollys, hvilket potentielt 
tillader flere inficerende ormeæg at overleve ind i 
foråret i år."

Selv fugle, der ser sunde ud, kan være inficeret 
med indvoldsorm, der kan føre til dårlig ægproduk-
tion. Behandlingen kan være meget omkostnings-
effektiv, siger erklæringen, der hævder en mulig 
stigning på 20 æg pr høne i en standard produktions-
periode i forhold til ubehandlede høner.

For de fleste kommercielle fjerkræproducenter, vil 
et regelmæssigt seks ugers ormekursprogram give de 
bedste resultater, siger Elanco.

"Dette er baseret på et behandlingsinterval på linje 
med ormenes præpatente periode – altså den tid, det 
tager for en smittet fugl at begynde at sprede æg 
fra indvoldsorm i sit miljø. Denne mere strategiske 
tilgang holder ormeproblemerne i hønerne og mini-
merer miljømæssig kontaminering."

Rådgivningen gælder både indendørs og især, 
fritgående produktioner. "En inficeret høne kan pro-
ducere mange smitsomme ormeæg, der ophobes i 
miljøet. Efter et par år, eller måneder i nogle tilfælde, 
kan jorden være blevet forurenet med en stadig større 
ormebyrde.

"Denne forurening fører til et højt infektionstryk, 
hvilket igen kan øge ormebyrderne båret af hønerne. 
Under disse omstændigheder vil der være behov for 
hyppigere ormekure for at komme ud af ormeproble-
met og bryde denne cyklus."

World Poultry / jnl / mst

Kinesisk laboratorium afslører kilden til H7N9 
H7N9 fugleinfluenzaen er blevet tilskrevet genetisk 
blanding fra vilde fugle og høns fra østlige Kina 
ifølge et anerkendt kinesisk forskningslaboratorium.
Forskerne fandt, at ingen gener i H7N9 kunne spo-
res til svin, og de kunne dermed udelukke svin som 
mellemvært for den dødbringende nye stamme af 
fugleinfluenza, siger Chinese Academy of Sciences' 
Key Laboratory of Pathogenic Microbiology and 
Immunology.

Ifølge forskerne, har den genetiske blanding sand-
synligvis have fundet sted i det østlige Kinas Yangtze 
delta, der dækker Shanghai, Zhejiang og Jiangsu. 
Forskerne har fundet ud af, at en virus båret af vilde 
fugle fra Korea og andre østasiatiske regioner har 
blandet sig med aviær influenza-virus båret af ænder 
og høns i Yangtze deltaet i træktiden.

Laboratoriets forskning viser, at H7 og N9 gen-
segmenterne i H7N9 er et match til prøver med 
fugleinfluenza indsamlet fra vilde fugle fra Østasien, 
mens de øvrige seks gener kan spores til kyllinger i 
Kinas Shanghai, Zhejiang og Jiangsu.

Hvorfor H7N9 er mindre skadelig for dyrene end 
for mennesker, er på grund af en virusmutation, siger 
forskerne og tilføjer, at de har overvåget mutationen 
af N9 gener. Dyreeksperter og forskere har optrap-
pet overvågningen af fugletrækruter for at forhindre 
H7N9 i at sprede sig, ifølge the China Wildlife 
Conservation Association. Den nye fugleinfluenza 
har dræbt ni af de 33 mennesker, der var blevet smit-
tet med H7N9.

World Poultry / jnl / mst

H7N9 smittede fugle vil migrere til 
Perleflodsdeltaet, mener mikrobiolog
Hong Kong skal være på vagt over for den nye 
H7N9-stamme af fugleinfluenza senere på året, når 
trækfuglene kommer sydpå fra de nordlige dele af 
Kina for at overvintre, siger en mikrobiolog fra Hong 
Kong.

Professor for mikrobiologi ved University of 
Hong Kong, Yuen Kwok-jung, sagde fredag, at 
han troede, at et stort antal vilde fugle allerede har 
pådraget sig virusset fra det østlige Kina, hvor alle  
de humane tilfælde af H7N9 er fundet.

Nogle af dem var trækfugle, som nu er på vej til de 
nordlige dele af fastlandet i anledning af sommeren, 
men de vil vende tilbage sydpå til Perleflodsdeltaet 
til vinter, sagde han.

"Dette er tidspunktet, hvor Hong Kongs vilde 
fugle og fjerkræ kan blive smittet" sagde han på et 
pressemøde fredag eftermiddag.

H7N9 fugleinfluenzaen har dræbt 10 mennesker i 
Shanghai og flere provinser i det østlige Kina, siden 
myndighederne annoncerede den første infektion for 
omkring to uger siden. Hidtil er 38 humane tilfælde 
blevet bekræftet.

Yuen, der tidligere har besøgt Shanghai og mødt 
sundhedsembedsmændene for at lære mere om 
influenzaudbruddet, sagde, at en analyse af virussets 
gener indikerede, at chancen for smitte fra menneske 
til menneske er lav.

Han sagde også, at det sydlige Kina og Hong 
Kong var stort set sikkert i øjeblikket, og der er ind-
til videre ingen spor af den nye fugleinfluenzavirus, 
men han opfordrede myndigheder og offentligheden 
til at forblive på vagt.

Dr. Owen Tsang Tak-yin, en hospitalsembeds-
mand sagde, at Hong Kong har 18 mio. doser af 
Tamiflu, et stof, der har vist sig effektivt i behandlin-
gen af fugleinfluenza.

South China Morning Post HongKong / jnl / mst
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Det koster kun 5,55 £ (48,50 kr.) om året at skifte 
til frilandsæg 
Yorkshire Farmhouse Eggs har lanceret en ny "555 
Kampagne", som hævder, at det ville koste forbru-
gerne bare 5,55 £ (48,50 kr.) om året til at skifte fra 
buræg til frilandsæg. 

”Opfattelsen af æg fra frilands høner har tradi-
tionelt været, at de er væsentligt dyrere end buræg," 
siger de i en udtalelse. "Vores undersøgelser har vist, 
at omkostningerne ved at skifte fra buræg til frilands-
æg er meget lavere, end man oprindeligt troede."

Selskabet peger på indførelsen af ny velfærds-
lovgivning sidste år, som ifølge selskabet, har øget 
produktionsomkostningerne med 40 % i de seneste 
12 måneder.

Adrian Potter , direktør i Yorkshire Farmhouse, 
forklarer, hvordan han tog et udvalg af supermarke-
ders egne mærker af æg i forskellige bakkestørrelser 
og beregnede en gennemsnitlig æg pris på 15 pence 
(1,30 kr.) pr æg, 

Han sammenlignede derefter dette med de samme 
tre supermarkeders egne mærker af æg fra frilands 
høner, medium størrelse i pakninger med 12 stk. 
Disse gav en gennemsnitspris på 18 pence (1,57 kr.) 
pr æg.

Baseret på et gennemsnitligt britisk forbrug på 
185 æg per person om året, og med en prisforskel 
på blot 3 pence (26 øre) pr æg, bliver omkostnings-
stigningen over 12 måneder til £ 5,55 - omtrent det 
samme som en pakke vaskepulver eller en flaske vin.

"Denne nye undersøgelse viser, hvor overkomme-
lig overgangen til frilandæg kan være" siger Potter. 
"Vi forstår, at mens mange mennesker støtter højere 
velfærd i landbruget, har de ikke været i stand til 
at retfærdiggøre de højere priser i disse hårde tider. 
Vores seneste tal viser, at fødevarer fra fritgående dyr 
nu er blevet mere tilgængeligt."

Undersøgelsen omfattede ikke nogen æg på til-
bud. 

Farmers Weekly/ jnl / mst

Kina åbner dørene for brasilianske slagterier
Seks brasilianske slagterier - ét for svinekød og fem 
for fjerkrækød - er blevet godkendt til eksport til 
Kina.

Beslutningen blev meddelt til ministeriet for land-
brug, kvægavl og forsyninger (MAPA) af de kinesi-
ske sundhedsmyndigheder den 22. februar.

I 2012 besøgte en gruppe kinesiske eksperter 
Brasilien for at besøge slagterier. Gruppen besøgte 
20 slagterier, hvoraf seks blev udvalgt som værende 
kandidater til eksport til Kina - et svineslagteri i 

Rio Grande do Sul, tre fjerkræslagterier i Santa 
Catarina og et i São Paulo og Mato Grosso do Sul. 
For at få eksporten til at begynde, har Kina kon-
taktet Brasilien om i de kommende dage at sende 
listen over navne på dyrlæger, der har ansvaret for 
at underskrive et hygiejnecertifikat udstedt af den 
eksporterende virksomhed.

Kina vil vedmodtagelsen af dokumentet give til-
ladelse til at påbegynde eksporten ved en offentlig-
gørelse på deres officielle hjemmeside - the General 
Administration of Quality Supervision Inspection 
Quarantine (AQSIQ).

Poultex.com/ jnl / mst

Amerikansk datalov skal overvåge brugen 
af antibiotika
To medlemmer af Repræsentanternes Hus i USA har 
fremsat et lovforslag, der skal få store kød- og fjer-
kræproducenter til at give detaljerede oplysninger til 
Food and Drug Administration om typen og mæng-
den af antibiotika, de bruger til deres produktionsdyr.
HR 820 - eller Delivering Antimicrobial Transparency 
In Animals (DATA) Act - ville også kræve, at læge-
middelproducenter skal give FDA oplysninger om, 
hvordan deres antimikrobielle lægemidler bruges 
i produktionsdyr. Repræsentant Henry Waxman, 
Energy and Commerce Committee Ranking Member, 
og Repræsentant Louise Slaughter, Rules Committee 
Ranking Member, er de to der introducerede lovfor-
slaget.

"Den udbredte anvendelse af antibiotika til dyr 
er et vitalt spørgsmål om folkesundhed" sagde 
Waxman. "Vi har brug for at vide mere om, hvordan 
disse stoffer bliver brugt. Med disse oplysninger vil 
forskerne bedre kunne vurdere forholdet mellem 
rutinemæssig brug af antibiotika til dyr og udvik-
lingen af farlige resistente bakterier, der kan skade 
mennesker. Denne viden vil gøre det muligt for 
videnskabsfolkene at informere Kongressen, så vi 
kan få en fornuftig regulering."

Udspillet er ikke det første forsøg på at tvinge 
medicinalfirmaerne og fødevareproducenter til at 
give oplysninger om antibiotikaforbruget til pro-
duktionsdyr. I december 2012 indledte Government 
Accountability Project (GAP) en retssag mod FDA 
for at tilbageholde agenturdata om salg af antibiotika 
til produktionsdyr. GAP fremsatte en anmodning om 
oplysninger i henhold til Freedom of Information 
Act i 2011. Men FDA afviste i sidste ende gruppens 
anmodning og hævder, at de ønskede data indeholder 
fortrolige kommercielle oplysninger.

"Vi er på nippet til en monumental krise på folke-
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sundhedsområdet i Amerika – nemlig enden på anti-
biotika som et redskab til at bekæmpe sygdomme” 
siger Slaughter, som også er uddannet mikrobiolog. 
"Lige nu bruges 80 % af al antibiotika, der anvendes 
i USA, ikke på mennesker, men på produktionsdyr, 
hvoraf mange er helt raske. Som et resultat vil antibi-
otikaresistente bakterier nu dræbe flere amerikanere 
hvert år, end hiv/AIDS. Vi må bringe mere opmærk-
som på dette spørgsmål inden et af de vigtigste gen-
nembrud inden for lægevidenskaben - opdagelsen af 
antibiotika - er forældet ".

MeatPoultry.com/ jnl / mst

Æggene, som spises i Sverige, er svenske
93 % af alle æg, der forbruges i Sverige, er også 
lagt i Sverige. Det viser Jordbruksverkets statistik 
fra 2012.

Der importeres få æg på grund af de veterinære 
standarder. Sverige importerer kun æg fra lande med 
salmonellafri status, og den eneste, der opfylder 
kriterierne for det er Finland, Norge og Danmark. 
Importen fra andre lande kræver, at man får en 
erklæring om, at produktionen er salmonellafri, siger 
Jordbruksverkets.

Varmebehandlede ægprodukter kan importeres fra 
andre lande. På Jordbruksverkets blogg ’Jord-bruket 
i siffror’ kan man læse, at svenskerne spiser omkring 
11 kilo æg per person per år. Det er det samme som 
1950 - og 1970'erne. Derefter steg forbruget af æg 
i 1980'erne og nåede rekordhøjder. Det nuværende 
forbrug er en stigning fra de laveste niveauer i 2001 
og 2002, hvor svenskerne kun spiste omkring 9 kg 
æg pr person.

”Jeg tror, at stigningen i forbruget af æg til dels 
skyldes de nye kostvaner, hvor æggene er en vigtig 
del” siger Astrid Lovén Persson, direktør for bran-
cheforeningen Svenska Ägg og fortsætter: ”Flere 
synes at have opdaget, at æg er gode for dig. Et æg 
indeholder alle de næringsstoffer, du har brug undta-
gen C-vitamin.”

”Vi kan også meddele, at det ikke er farligt at 
spise æg. Amerikanske forskere har vist, at æg ikke 
hæver kolesterolniveauet i blodet. Tværtimod viser 
en nylig undersøgelse, at andelen af fedt i blodet fal-
der, når man spiser æg” siger Astrid Lovén Persson.

 Påske ugen er højsæson for Sveriges ægprodu-
center.

”I denne uge sælges dobbelt så mange æg som i 
andre uger# siger Astrid Lovén Persson.

Ifølge brancheorganisationen Svenska Ägg spises 
der 6 mio. æg i timen i Sverige i løbet Påskedags 
aften.

Jordbruksaktuellt / jnl

Lave forsyninger af fjerkrækød fører 
til prisstigninger i Qatar
Prisen på fjerkrækødprodukter i Qatar stiger over en 
bred kam på grund af en alvorlig mangel i udbuddet 
og manglende evne hos lokale producenter til at imø-
dekomme den stigende efterspørgsel siger den lokale 
avis, ’The Penninsula’.

I løbet af de sidste par uger er priserne på frosne 
kyllinger steget med 20-30 %, efter en stigning i 
priserne på det internationale marked. Der var en 
alvorlig mangel på frisk kylling på det lokale mar-
ked efter, at Saudi Arabien, den største eksportør af 
fjerkræprodukter til landet, indførte et forbud mod 
eksport. Forbuddet vil blive fjernet, men kilder i 
branchen mener, at priserne på importerede og lokale 
produkter vil stige inden længe, da forhandlerne blot 
afventer godkendelse fra myndighederne. 

"Vi får nu begrænsede mængder af fersk kylling 
fra Saudi-Arabien efter, at landet lempede forbuddet. 
Lokale fjerkræprodukter dækker knapt nok 10 % 
af efterspørgslen" sagde en talsmand fra et førende 
supermarked. 

Han tilføjede, at på trods af mangel i udbuddet er 
priserne på fersk kylling ikke steget væsentligt, fordi 
myndighederne indtil videre ikke har givet tilladelse 
til det.

Ægpriserne er også steget. Saudi-Arabien og De 
Forenede Arabiske Emirater er de to største ekspor-
tører af æg til Qatar, og alle deres populære brands 
har for nylig hævet deres priser.

Ifølge officielle data, er lokale bedrifter kun i 
stand til at levere 30 % af efterspørgslen efter fjer-
krækødprodukter, og det tvinger landet til at være 
afhængig på import. The Qatar Meat and Livestock 
Company, Mawashi, meddelte for nylig, at de har 
planer om at gå stort ind i fjerkrækødmarkedet, og 
hævder, at de fuldt ud vil opfylde den lokale efter-
spørgsel på kylling og andre produkter.

World Poultry / jnl / mst
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Fjerkræs sundhed kan fremmes via foderet

Udvikling af strategier til at øge mængden af   
salgbart produkt og samtidig optimere foderet er 
en høj prioritet for animalske forskere. Forskere 
fra University of Illinois har set på, hvordan 
foderets komponenter påvirker tarmsundhed og 
sygdomsresistens hos kyllinger.

Kostfibre og threonin
Fjerkræ- og svineernærings-
eksperter er bekymrede over 
kostfibre i alternative foderem-
ner, især biprodukter fra pro-
duktion af biobrændstoffer. 
Fiberkoncentrationen er meget 
høj i disse ingredienser, fordi 
indholdet af stivelse er fjernet 
under forarbejdningen.

Ryan Dilger og hans master 
studerende Emma Wils-Plotz 
har set på, hvordan rensede fibre, 
som blev fodret til unge kyl-
linger, påvirker deres threonin 
behov, tarmsystemets morfologi 
og kyllingernes evne til at mod-
stå sygdomme. Threonin er en 
essentiel aminosyre, der udgør 
så meget som 11 % af mucin, en vigtig komponent 
i slimlaget, der dækker tarmens absorberende over-
flade, og som fremmer tarmsundhed ved at beskytte 
kroppen mod bakterier og fordøjelsesenzymer. 

Tidligere forskning
Tidligere forskning har antydet, at mucin dynamik-
ken kan være følsom over for threonin tilgænge-
lighed. Dilger og Wils-Plotz lavede den hypotese, 
at threonin behovet i foderet ville stige, med til-
stedeværelsen af to oprensede fiberkilder, cellulose 
og pektin, som er naturlige komponenter i mange 
fodermidler.

Kostfibre
De gav foder indeholdende renset cellulose, pektin 
eller kvartssand (kontrol) til kyllinger og fandt, at 
tilvæksten og foderudnyttelsen blev reduceret, når 
7 % supplerende pektin blev tilsat til foderet. Pektin 
skaber et tyktflydende miljø i tarmen, som indvir-
kede på fuglenes evne til at få adgang til nærings-
stoffer i foderet, og dermed reducerer det tilvæksten. 
Fodring med 7 % renset cellulose gav ikke nogen 
ernæringsmæssige fordele.

Threonin
I et andet eksperiment kvantificerede Wils-Plotz og 
Dilger behovet for threonin i foderet med og uden 
oprensede fiberkilder. Kyllinger blev fodret en af   
de tre fiberholdige diæter. Inden for hver diæt blev 
de opdelt i syv grupper, som hver blev fodret med 
forskellig mængde threonin-tilskud fra 0 til 9,6 g/
kg. I modsætning til forskernes forventninger, havde 
kyllingerne fodret med pektin de laveste threonin-
krav på 5,6 g/kg; kyllinger fodret med kontrolfoderet 
havde det højeste, der anslås til at være 6,8 g/kg. 
Cellulose-fodrede kyllinger krævede 5,8 g/kg.

Fysiske ændringer i tarmen
Prøver fra ileum, den sidste del af   tyndtarmen, 
blev udtaget fra kyllinger og undersøgt for fysiske 
ændringer i villi (små folder i tarmen), krypter (lom-
mer siden af   villi), og slimceller, der producerer og 
udskiller mucin. Kyllinger fodret med cellulose eller 
pektin havde dybere krypter end kyllinger fodret 
med kontrolfoderet. Dybest var de for kyllinger fod-
ret med cellulose og passende threonin-niveauer, og 
deres ydre muskellag (serosa) var tykkere. Kyllinger 
fodret med fiber havde højere slimcelletal end kyl-
linger fodret med kontrolfoderet, og de højeste 
niveauer fandt man i kyllinger fodret den pektin med 
tilstrækkelige eller høje threonin niveauer.

Resultaterne tyder på, at foderets threonin kon-
centration og fiberkilder påvirker væksten, tarm-
systemets morfologi, og mucin sekretion i unge 
kyllinger. Forskningen har også fastslået optimale 
threonin-niveauer i foderet. 

Fibre og threonin mod coccidiose
Efter at have fastslået disse niveauer ønskede forsker-
ne at se, om fibre og threonin i foderet kan påvirke, 
hvordan kyllinger reagerede på en coccidiose smitte. 
Coccidiose er en parasitisk sygdom i tarmkanalen 
forårsaget af protozoer af slægten Eimeria maxima, 
som er ansvarlig for store økonomiske tab inden for 
fjerkræbranchen.

”Lige nu er der kun få fremskridt i udviklingen 
af vaccine mod coccidiose, så vi prøvede at udvikle 
et foder, der kan hjælpe kyllingerne gennem en coc-
cidiose smitte” sagde Dilger. ”Vores hypotese var at 
ved at give kyllingerne tilstrækkeligt threonin, ville 

Emma Wils-Plotz

Ryan Dilger
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de have et bedre immunforsvar gennem forbedret 
tarmfunktion og immunitet.”

Kyllinger fik enten et foder suppleret med pektin 
eller et kontrolfoder med for lavt threonin-indhold 
og enten 75 % eller 125 % af den tidligere bestemte 
optimale threonin-tilskud på 6,8 g/kg. Inden for hver 
behandling blev en gruppe kyllinger inokuleret med 
E. maxima, den anden blev ikke.

”Målet var at bestemme interaktionen mellem 
kostfibre og foderets threonin vel vidende, at pektin 
ville indvirke negativt på fordøjelsen og threonin ville 
have en positiv effekt på tarmsundheden” forklarede 
Dilger.

Vækst og foderudnyttelse blev overvåget i 16 dage, 
derefter blev der udtaget prøver af ileum (nederste 
del at tyndtarmen), tarmens slimhinde og ceca (del 
af fordøjelsessystemet, der anvendes til vandabsorp-
tion og fermentering). Forskerne kiggede på vækst, 
morfologiske forandringer i tarmen, ændringer i mil-
jøet i ceca og genekspressionen i ceca og slimhinder. 

Resultater
”Den vigtigste del af historien var cytokininresponsen 
på den akutte coccidiose infektion” sagde Dilger.
Cytokiner regulerer, hvordan immunsystemet kom-
munikerer med resten af   kroppen og justerer immun-
responsen. Interleukin-12 (IL-12) ekspression i tyk-
tarmen var forøget hos kyllinger fodret kontrolfoderet 
med høj threonin. Interleukin-1 beta ekspressionen 
øgedes med infektionen, men kun hos kyllinger fodret 
med foder med lavt indhold af theonin.

Ekspressionen af interferon-gamma (IFNG), et 
protein, der bliver produceret og frigivet som reaktion 
på tilstedeværelsen af   patogener, steg i tyndtarmen 
hos kyllinger, der fik foder med højt threonin-indhold, 
og var højest i de ikke-inficerede kyllinger. Det steg 
med infektionen, men kun i kyllinger fodret med 
kontrolfoderet.

Konklusion
Forskerne konkluderede, at mens pektin havde nogen 
beskyttende virkning mod coccidiose infektion, så 
havde threonin-tilskud en endnu større indflydelse på 
den immunresponsen i fordøjelsessystemet og bidrog 
til at fastholde væksten hos   kyllinger inficeret med 
coccidiose. Denne og andre undersøgelser, der gen-
nemføres i Dilgers laboratorium, fremhæver mulighe-
derne for at anvende ernæringsmæssige strategier til at 
håndtere fjerkræ- og svinesygdomme.

Yderligere viden
Forskningen beskrevet mere detaljeret i “Effect of 
fiber and threonin on chick growth” af E.L. Wils-
Plotz og R.N. Dilger og “Modulation of the intestinal 
environment, innate immune response, and barrier 
function by dietary threonine and purified fiber during 
a coccidiosis challenge in broiler chicks” af E.L. Wils-
Plotz, M.C. Jenkins og R.N. Dilger, begge artikler 
findes i 1. marts 2013 udgaven af Poultry Science. 

All About Feed / jnl / mst
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Den amerikanske eksport af æg og 
fjerkrækød slog alle rekorder i 2012

Takket være industriens evne til at tilpasse sig 
skiftende globale markedsdynamikker var 2012 
et rekordsættende år for eksporten af   ameri-
kansk fjerkrækød og æg.

Den samlede eksportværdi af 
amerikansk fjerkrækød og æg 
nåede 5,722 mia. $ (33,2 mia. 
kr.) i 2012, 12 % mere end 
2011, der også var det tidligere 
rekordår. Tallene er ultimo han-
delstal frigivet i marts af Foreign 
Agricultural Service.

”Det globale landskab er i en 
konstant tilstand af forandring” siger Jim Sumner, 
præsident for USA Poultry & Egg Export Council 
(USAPEEC). ”Mens vores traditionelle marke-
der i Mexico og 
Rusland holdt sig 
på toppen af mar-
kedet for slagtekyl-
linger, var der tal-
rige ændringer såsom 
Angola og Taiwan, 
der bevægede sig ind 
i top 10 over marke-
det for slagtekyllinger 
og Mexicos vækst som 
et marked for æg. Den 
største fordel for vores 
branche er en langt bedre balance, end vi 
nogensinde før har haft. ”

Sumner sagde, at den amerikanske industri, som 
i årevis var afhængig af nogle få meget store marke-
der som Rusland og Kina for størstedelen af ekspor-
ten, nu er meget mindre afhængig af enkeltstående 
markeder, eftersom nye markeder har åbnet sig, og 
salget har udvidet sig til resten af verden.

”Den eneste konstant i eksportmarkedet er for-
andring” sagde han. ”Og heldigvis er vores industri 
meget god til at tilpasse sig disse ændringer. I 2008, 
eksporterede vi for eksempel produkter til 109 
lande. I 2012 eksporterede vi til 121 lande. ”

For eksempel i 2012 blev fald på over 10 % i 
eksporten af amerikansk kyllingekød til flere marke-
der, herunder Korea og Vietnam, mere end opvejet 
af øget salg til markeder som Mexico, Rusland, 
Angola, Congo, Kasakhstan og Ghana.

De største eksportmarkeder for amerikanske 
slagtekyllinger
De største seks markeder for eksporten af ameri-
kansk slagtekyllingekød i 2012 var Mexico med 
560.544 tons til en værdi af 641,2 mio. $ (3,7 mia. 
kr.), en stigning på henholdsvis 23 % og 42 %, Hong 
Kong med 296.085 tons til en værdi af 396,2 mio. $ 
(2,3 mia. kr.), et fald på hhv. 46 % og 47 %, Rusland 
med 266.995 tons til en værdi af 301,7 mio. $ (1,75 
mia. kr.), op med hhv. 25 % og 23 %, Kina med 
239.897 tons til en værdi af 283 mio. $ (1,64 mia. 
kr.), en stigning på hhv. 149 % og 137 %, Angola 
med 182.027 tons til en værdi af 214,4 mio. $ (1,25 
mia. kr.), en stigning på hhv. 11 % og 18 %, og 
Canada med 173.037 tons til en værdi af 498,8 mio. 
$ (2,9 mia. kr.), en stigning på hhv. 22 % og 32 %.

Sidste år var også et rekordsættende år for 
den samlede amerikanske fjer-
krækødeksport i både mæng-
de og værdi. Eksportværdien 

for amerikansk fjerkrækød 
steg til knap 5,5 mia. $ 
(32 mia. kr.) svarende 

til 11 % i forhold til 
2011, mens mængden 
nåede 4,1 mio. tons, 
en stigning på 5 %. 
Mængderekord 
var 0,6 % højere 
end i 2008, det 

tidligere rekord år.
Eksporten af kyllingekød i 2012, bortset fra kyl-

lingefødder, satte rekord i både mængde og værdi, 
og nåede op på 3,3 mio. tons til en værdi af 4,2 mia. 
$ (24,4 mia. kr.), en stigning på hhv. 4 % og 15 % 
fra 2011. Sammenlignet med den tidligere rekord 
sat i 2008 steg eksportmængden for amerikansk kyl-
lingekød i 2012 med omkring 1 %, mens værdien 
steg med 17 %.

Eksporten af   kyllingefødder nåede i 2012 op på 
363.974 tons, en stigning på 5 % fra det foregående 
år, mens eksportværdien var på 450,1 mio. $ (2,6 
mia. kr.), et fald på 10 % fra 2011. Af denne eksport 
gik 53 % til Hong Kong og 40 % til Kina.

Kalkun eksport
USA’s kalkuneksport nåede også rekordhøjder sidste 
år, med stigninger til 361.597 tons i år 2012, til en 
værdi af 678,5 mio. $ (knap 4 mia. kr.), en stigning 

Jim Sumner
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på hhv. 14 % og 13 %. De bedste amerikanske 
kalkunmarkeder er Mexico med 187.201 tons til en 
værdi af 371,8 mio. $ (2,15 mia. kr.), en stigning på 
hhv. 3 % og 4 %, Kina med 45.910 tons til en værdi 
af 70,7 mio. $ (410 mio. kr.), en stigning på hhv. 
22 % og 32 %, Filippinerne med 14.379 tons til en 
værdi af til 12,9 mio. $ (75 mio. kr.), en stigning på 
hhv. 167 % og 123 %, Canada med 14.150 tons til 
en værdi af 31,4 mio. $ (182 mio. kr.), en stigning 
på hhv. 38 % og 29 % og Hong Kong med 12.063 
tons til en værdi af 20,7 mio. $ (120 mio. kr.), hvilket 
giver en stigning på hhv. 30 % og 17 %.

Konsumæg
For konsumæg var eksporten i 2012 på 11,5 mia. 
stk., til en værdi af til 122,6 mio. $ (711,5 mio. kr.), 
en stigning på hhv. 54 % og 59 %, begge rekorder 
skyldes øgede eksport til Mexico, Hong Kong og 
EU.
De fem største eksportmarkeder for konsumæg er 
Hong Kong med 560,4 mio. stk., en stigning på 30 
%, Canada med 313 mio. stk., en stigning på 19 %, 
Mexico med knapt 200 mio. stk. mod 15,6 mio. stk. 
i 2011; Forenede Arabiske Emirater med 156 mio. 

stk., en stigning på 66 %, og EU med 106,8 mio. stk. 
mod 9,36 mio. stk. i 2011.

For ægprodukter var 2012 også et rekordsættende 
år, da den samlede eksportværdi steg med 20 % til 
141 mio. $ (818 mio. kr.).

Værdi af eksporten til Japan, den største eksport-
marked for amerikanske ægprodukter, faldt med 28 
% til 45,1 mio. $ (262 mio. kr.), hvilket svarer til 
32 % af den samlede amerikanske eksportværdi på 
ægprodukter. Værdien af eksporten til EU steg med 
88 % til 38,3 mio. $ (222 mio. kr.), mens eksporten 
til Mexico seksdobledes til 16,5 mio. $ (96 mio. kr.). 
Eksporten til Canada steg 18 % til 9,6 mio. $ (55,7 
mio. kr.), mens eksporten til Sydkorea dykkede med 
7 % til knap 4,1 mio. $ (24 mio. kr.). 

Den samlede ægeksport (konsumæg plus ægpro-
dukter omregnet til skalægsækvivalenter) i 2012 
satte rekorder i både volumen og værdi. Mens 
eksportmængden ramte 1,6 mia. stk., en stigning på 
24 % fra året før, nåede eksportværdien op på263,7 
mio. $ (1,53 mia. kr.), en stigning på 35 % fra 2011.
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Tesco lover at købe 100 % britisk kylling
Den førende supermarkedskæde Tesco har forpligtet 
sig til at indkøbe alle sine ferske kyllinger fra britiske 
producenter som led i en pakke af "radikale" ændrin-
ger som følge af hestekødsskandalen.

På National Farmers Union (NFU) konferencen 
i Birmingham, sagde Tescos adm. direktør Philip 
Clarke, at supermarkedskæden var ved at gennem-
føre en "gennemgribende revision" af forsynings-
kæderne. Dette ville indebære at indføre længere 
kontrakter, større gennemsigtighed og udnævnelsen 
af en landbrugsdirektør.

"Som et første skridt, annoncerer jeg, at fra juli 
skal alle vores ferske kyllinger komme fra britiske 
gårde - uden undtagelse" sagde han. "Vi vil også 
over tid bevæge os imod at sikre, at alle kyllinger i 
alle vores produkter - friske eller frosne - er fra de 
britiske øer.

"Disse tilsagn udgør et reelt skift i, hvordan Tesco 
fremskaffer de produkter, vi sælger."

Clarke lovede også mejeri-lignende Bæredygtige 
landbrugsgrupper for alle proteinsektorer, herunder 
fjerkræ, der kunne signalere en tættere forbindelse 
mellem producentpriser og produktionsomkostnin-
ger.

Han opfordrede også fødevarevirksomhederne til 
at arbejde sammen i trepartsforhandlingspartnerska-
ber med detailhandlere og landmænd. "De bør ikke 

være en hindring for, at Tesco og landmænd taler og 
arbejder direkte sammen" sagde han.

Tesco vil udvide kontrakterne til minimum to år, 
hvilket giver producenterne større sikkerhed, og han 
vil udpege en landbrugsdirektør, der vil være det 
eneste kontaktpunkt for landmændene.

Meddelelserne blev hilst velkommen af NFU 
Scotlands præsident Nigel Miller. I en tale fra 
Birmingham-konferencen sagde han: "Clarkes til-
sagn til 100 % britisk kylling vil være et løft til fjer-
kræproducenter på kryds og tværs af landet.

"Importeret kylling, opfylder ikke altid britiske 
producenters høje dyrevelfærds- og miljøstandarder, 
men kunder kan nu være forvisset om, at når de væl-
ger Tesco kyllinger, så støtter de lokale landmænd og 
deres højkvalitets produktionsmetoder."

I mellemtiden bad Duncan Priestner, NFU’s besty-
relsesformand for fjerkræ, Clarke om en forpligtelse 
til at betale producenterne en rimelig pris, især da 
prisen for forbrugerne ville ikke gå op.

Tesco bossen sagde, at gode og billige tilbud til 
forbrugerne var nødvendig, når husstandsindkom-
sterne blev presset. Men han erkendte, at det ikke var 
bæredygtigt på lang sigt, og tilføjede, at detailhande-
len ikke kun handler om prisen.

Farmers Weekly/ jnl / mst
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Australske Hazeldene’s har fokus 
på kvalitet

Af Dick Ziggers, World Poultry august 2012

Det australske fjerkræmarked er relativt lille 
og domineret af to store spillere og en håndfuld 
regionale aktører. En af disse er Hazeldene’s 
i den sydlige delstat Victoria. Virksomheden 
kontrollerer hele kæden fra forældredyr, rugeri 
og slagtekyllinger til de endelige produkter på 
supermarkedernes hylder. Den har lige instal-
leret en ny slagtelinje for at modernisere og øge 
produktionen og for at holde deres høje kvalitets-
standarder.

Det er en smuk, men overskyet dag, da jeg ankom-
mer til Lockwood, en lille landsby på kanten af den 
gamle guldmineby Bendigo i Victoria, Australien. 
For seksten år siden kørte jeg den samme vej i 
øsende regnvejr, hvor jeg stoppede på turist-
bureauet for at få anvisninger. Nu fører GPS-
systemet mig gennem søvnige byer og 
skove af gummitræer. Jeg troede, 
jeg ville støde på et deja-vu grundet 
den fordom, at udviklingen i 
Australien går lidt langsom-
mere end i resten af   ver-
den, men der tager jeg fejl. 
Dengang kom jeg for at 
skrive en rapport om Dick 
Hazeldenes virksomhed for 
det hollandske fjerkræblad. Jeg 
husker, at han boede i et kontor, 
der lignede en pantelånerbutik. Men da den 
venlige dame i min GPS siger, at jeg skal dreje til 
højre ind i Hazeldene Road, er den erindring knust 
i stykker. Jeg kører på en bred og lige vej, der fører 
til, hvad der ligner et kæmpe industrikompleks, 
med en parkeringsplads på siden og en svingdør, 
før man kan træde ind i lokalerne. Lastbiler er bak-
ket op til lastestationer, og folk i hvide dragter med 
hårnet og gummistøvler går fra bygning til bygning. 

Virksomheden
Der er stadig intet, der afslører, at jeg er på det største 
fjerkræslagteri i Victoria. Jeg ser ingen lastbiler med 
slagtekyllinger, men så indser jeg, at det næsten er 
frokosttid, og slagtningen af de kyllinger, som fan-
ges om natten, begynder allerede så tidligt som klok-
ken 02.00 om morgenen. Med 650 ansatte er dette 

den største arbejdsgiver i regionen. Hvad jeg kigger 
på er et nyt moderne slagteri, som har været i drift 
siden marts 2012. Ved siden af ligger en stor forar-
bejdningsanlæg og på bagsiden en komplet ”protein 
recovery unit«. Hazeldene’s behandler fjerkræbipro-
dukter som en værdifuld ressource. Knogler og ned-
graderede produkter sælges til pet food industrien og 
andre affaldsprodukter som fjer og blod forarbejdes 
på andre fabrikker til fjermel, blodmel m.m.. Disse 
produkter sælges herefter til en række producenter 
til yderligere bearbejdning. Derfor har selskabet 
intet ubrugeligt kyllingeaffald efter forarbejdningen. 
Det hele startede tilbage i 1957, da Dick Hazeldene 
begyndte med en ægproduktion og udrugning af 
kyllinger. Siden da har virksomheden udviklet sig 
til Australiens eneste fuldt integrerede regionale 

fjerkrævirksomhed. Det australske mar-
ked for fjerkrækød er domineret af to 
store privatejede virksomheder, der 

sidder på omkring 70 % af marke-
det: Inghams (Der bel opkøbt 

af kapitalfonden TPG i marts 
2013) og Baiada (der opkøbte 
Bartter familievirksomheden 
og deres Steggles brand i 
2009). Disse har produktion, 

slagtning og forarbejdnings-
operationer i hhv. fem og alle 

seks stater. Den resterende del 
af markedet forsynes af yderli-

gere seks mellemstore, privatejede 
virksomheder, der hver sidder på 

mellem 3 % og 9 % af det nationale marked. 
Derudover findes der et utal af mindre virksomheder. 
Ved mit første besøg i 1996 var Dick Hazeldene 
allerede 68 år gammel, og da jeg spurgte ham om 
pension, kaldte han en af   sine ansatte til sig og 
sagde: ”John, hvornår skal jeg gå 
på pension?” John svarede med 
australsk humor: ”Du er allerede 
død, før du stopper med at arbej-
de.” Indtil videre er det ikke gået 
således. Dick blev pensioneret 
i 2004 i en alder af 75, men er 
stadig omkring for rådgivning. 
Forretningen forvaltes nu af søn-

Dick Ziggers

John Hazeldene
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nen John og datteren Vicki. En anden søn, Peter, er 
direktør og medejer, men fungerer ikke i branchen. 

Ny slagtelinje
Markedet for ferske kyllinger har det ikke så godt i 
øjeblikket, i følge landbrugsdirektør Karl Lawson. 
”Markedet er rigtigt dårligt i øjeblikket” siger han. 
”Vi havde en ekstraordinær sommer med meget god 
produktivitet på gårdene.» Dette resulterede i god 
tilvækst og lav dødelighed og dermed et overskud 
af fjerkrækød på markedet, som giver lavere pri-
ser og avancer. Og avancerne skal være gode, for 
Hazeldenes nye forarbejdningsanlæg krævede en 
investering på omkring 39 mio. A$ (218 mio. kr.).  
En helt ny slagtelinje med Stork udstyr og en 
kapacitet på 13.000 kyllinger i timen er installeret 
med gas-bedøvelse og et aeroskoldningssystem. 
Kyllingerne bliver ikke neddykket i varmt vand 
mere, men bliver nu opvarmet med varm luft og 
vand for at løsne fjerene fra fjersækkene, inden 
slagtekroppene går ind i plukkeren. Ideen bag dette 
nye system er, at sænke vandforbruget og forbedre 

hygiejnen. Systemet er meget nyt, og Hazeldene 
er kun det fjerde selskab til at installere det. Det 
skal forbedres i praksis og har brug for justeringer 
og fintuning. ”I starten var plukningen uens, men 
problemerne er blevet løst med øget vand- og luft-
tryk, der har gjort det muligt at forbedre kvaliteten” 
siger Lawson. Og kvalitet er, hvad firmaet står for. 
Allerede i 1996 sagde Dick Hazeldene, at hans 
kyllinger havde en bedre kvalitet end i Europa, 
og den kvalitetsbevidsthed er blevet overført til 
hans efterfølgere. Den nye slagtelinje har endnu 
ikke kørt på fuld hastighed, fordi enhederne til den 
videre forarbejdning og emballering ikke er tilpas-
set den øgede hastighed. Hvad, jeg kan lide ved 
den nye fabrik, er den forhøjede gangbro på første 
etage med tilskuervinduer over det hele, hvilket 
gør det muligt for kunder og nysgerrige besø-
gende som mig at få et kig på hele slagteprocessen. 

Produktion af slagtekyllinger  
På det australske marked slagtes ca. 565 mio. 
kyllinger, hvoraf omtrent 9 % kommer fra 

Hazeldene har investeret 39 mio. A$ i et nyt slagteri i 2012.

Skoldning udføres med et nyt system, der bruger varm luft og 
damp til at løsne fjerene inden plukning.

Det nye slagteri har udstyr fra Stork, bl.a. et CO2 bedøvelses-
anlæg.

Kvalitetskontrol er en vigtig del af slagteprocessen.
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Hazeldene’s slagteri. Slagtekyllingerne er opdræt-
tet i omkring 150 fjerkræstalde. Farmene produ-
cerer 5,5 til 6 rotationer om året, og to tredjedele 
af farmene er ejet af Hazeldene’s. Den resteren-
de tredjedel af kyllingerne produceres og leveres 
af avlere på kontrakt, som naturligvis modtager 
de daggamle kyllinger ud fra Hazeldene’s rugeri. 
Slagtekyllingerne bliver slagtet ved forskellig vægt, 
og derfor starter delslagtningerne ved en vægt på 
omkring 1,8 kg levende vægt. Der delslagtes op 
til fire gange per hold. 40 % af kyllingerne slagtes 
ved en vægt på 3 kg eller mere. In Australien er den 
maksimale belægning i slagtekyllingestalde på 40 
kg/m2. Hazeldene’s producerer slagtekyllinger med 
en belægning et godt stykke under 40 kg/m2. 

Dyrevelfærdsorganisationen The Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) 
kræver en max belægning på 34 kg/m2. I en aftale 
med Coles supermarkeder producerer Hazeldene’s 
disse RSPCA kyllinger, som ud over deres krav til 
belægningen også skal have adgang til siddepinde, 
og lysintensitet er reduceret til 20 lux. Desuden er 

brugen af antibiotika ikke tilladt, og essentielle olier 
(Crina) anvendes i stedet. Siden begyndelsen af 
2012 er der lavet forsøg med flokke, der er produce-
ret uden brug af antibiotiske vækstfremmere. «Indtil 
videre har vi ikke set nogen forskel” siger Lawson. 
Ridley, Australiens største producent af foder, leve-
rer alt foderet til slagtekyllingerne og forældedyrene. 
Virksomheden har tre fabrikker i Hazeldene’s områ-
de. Foderet er fremstillet af korn, men er hovedsa-
geligt hvedebaseret (± 40 %). ProteinET kommer 
fra sojabønner, hestebønner og lupin. Forarbejdede 
animalske proteiner er stadig tilladt i Australien. 
Hazeldene’S kontrollerer de tilsætningsstoffer, der 
indgår i foderet, og fodersammensætningen bliver 
undersøgt månedligt.

Forældredyr
Hazeldene kontroller forsyningen af daggamle slag-
tekyllinger. I 2006 etablerede virksomheden et nyt 
topmoderne rugeri på en bar mark i Bendigo East. 
Udstyret med Linco forrugere og klækkere har 
en kapacitet på op til 600.000 kyllinger om ugen. 

Der er god plads på det nye slagteri.

Rugeæg fra forældredyr fra Cobb og Ross produceres i stalde 
som disse, dette med udstyr fra Big Dutchman. Ca. 150.000 
forældredyr har udstyr fra Vencomatic.

Køling er stadig en flaskehals i processen. Bemærk de bruger 
spinchiller.

Rugeægsstaldene har sideventiler og tunnelventilation.
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Rugeæg transporteres fra virksomhedens rugeægs-
besætnnger til rugeriet, hvor de opbevares, indtil 
de placeres i rugemaskinerne. Når de er udruget 
transporteres kyllingerne i specielle lastbiler med 
aircondition til slagtekyllingeproducenterne.
Rugeriet forsynes med æg fra selskabets egne farme 
med forældredyr, og de bruger 2 afstamninger: Ross 
308 og Arbor Acres. Forældredyrene er opdrættet 
på tre nye opdrætsfarme, der hver har tre stalde til 
hønerne, og en til hanerne. Hazeldene’s er i færd 
med at ombygge de ældre opdrætsfarme til ruge-
ægsfarme, forklarer direktør for 
forældredyr Wayne Harrington. 
Han har samlet mig op fra hoved-
kontoret for at besøge en farm 
med forældredyr med fire stalde, 
der hver indeholder 9.000 dyr. 
Dette er faktisk en ombygget 
opdrætsfarm. Gård nummer 2 er 
i gang med at blive ombygget til 
rugeægsproduktion, forklarer Harrington. Før vi træ-
der ind på gården, skal vi i bad og iklædes firmatøj. 
Selskabet ejer og driver de fleste af sine forældre-
dyrsfarme. Én gård med 26.000 høner er hos en kon-
traktproducent, og en virksomhedsfarm med 18.000 
høner ejes og ledes af John og Vicki Hazeldene. 
Størstedelen af   forældredyrene, cirka 140-150.000 
dyr, er i et Vencomatic veranda system, som jeg 
desværre ikke kan besøge. Selv om resultaterne med 
dette system er en lille smule lavere end i gulvopdræt, 
primært som følge af befrugtningen, var Lawson tid-
ligere meget begejstret for det, fordi kostprisen for et 
rugeæg er meget lavere end i konventionelle systemer. 
Harrington fører mig omkring på farmen. Indenfor 
er det fodringstid. Hønerne fodres i foderskåle, hvis 

åbninger er for små til hanerne. Disse fodres på gul-
vet i særlige skåle, der hæng på deres foderniveau, 
hvilket er for højt til, at hønsene kan nå. Foderpladsen 
er også begrænset for at få noget konkurrence blandt 
hanerne. Det er den første flok i dette ombyggede 
opdrætshus, og Harrington er tilfreds med produk-
tiviteten indtil nu. Det er ikke meget varmt udenfor, 
så et behageligt klima er relativt let at styre. Frisk 
luft styres af en kombination af sideventiler og tun-
nelventilation. Når det bliver for varmt træder et 
kølesystem til. I mellem to huse er placeret et enormt 
vandbassin i metal, som i stand til at forsyne alle 
staldene med vand. Da vi er færdige vores rundtur 
forlader vi gården gennem bruseren igen. Selv om 
det er en daglig rutine for de ansatte, er det også en 
fordel, fordi du efter arbejde altid går renvasket hjem.   

jnl / mst

Et kølesystem med rindende vand bruges til at nedbringe tem-
peraturen om sommeren.

Wayne Harrington

Den amerikanske ægproduktion steg med 2 % 
i januar 
Den amerikanske ægproduktion udgjorde 7,99 mia. 
stk. i januar 2013, en stigning på 2 % fra 2012 rap-
porterede USDA’s National Agricultural Statistics 
Service (NASS).

Produktionen omfattede 6,94 mia. konsumæg 
og 1,06 mia. rugeæg, hvoraf 985 mio. til slagtekyl-
linger og 74 mio. var æglæggere, ifølge NASS. 
Det samlede antal læggere steg 1 % til 344 mio. 
Ægproduktionen pr 100 høner steg i januar til 2.326 
æg - en anelse mere end i 2012.

Det totale antal høner udgjorde 344 mio. den 1. 
februar 2013, en stigning på 2 % i forhold til 2012. 
Dette omfattede 290 mio. høner, der producerede 
konsum æg, 51,4 mio. høner, der producerede ruge-
æg til slagtekyllinger, og 2,96 mio. høner, der pro-
ducerede rugeæg til æglæggere, rapporterede NASS. 

Der blev den 1. februar i gennemsnit lagt 74,8 æg 
per 100 høner, en stigning på 2 % i forhold til samme 
periode sidste år.

I januar 2013 blev der udruget 42,2 mio. kyllinger 
til æglæggere – en stigning på 5 %, og der var 39,7 
mio. æg i rugemaskinerne den 1. februar - en stig-
ning på 1 % fra 2012. 

Produktionen af hønniker til rugeægsproduk-
tionen til æglæggere steg 33 % til 350.000 i januar 
2013.

I januar 2013 blev der udruget 762 mio. slagtekyl-
linger – en stigning på 1 %, og der var 614 mio. æg 
til slagtekyllinger i rugemaskinerne den 1. februar 
– en stigning på 2 %. Produktionen af hønniker til 
rugeægsproduktionen til slagtekyllinger faldt sam-
menlignet med januar 2012 med 6 % i januar til 6,3 
mio.

MeatPoultry.com / jnl / mst
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Antallet af H7N9 fugleinfluenza tilfælde har nået 
38, dødstallet i Kina er på 10; FN er urolig
Fem nye tilfælde af den dødelige fugleinfluenza 
H7N9 blev fundet i Kina den 10. april, og øger det 
samlede antal i landet til 38. Dette rapporterede den 
statsdrevne Shanghai Daily avis. En 74-årig mand 
fra Shanghai døde i går, hvilket bringer den samlede 
dødstal hidtil op på 10.

Østlige kinesiske byer, der er blevet hårdest ramt, 
har lukket markeder med levende fjerkræ, og tager 
andre forholdsregler for at begrænse spredningen 
af den nye virus. Kina var epicentret for SARS-
epidemien i 2003, som dræbte flere hundrede men-
nesker på verdensplan.

H7N9 påvirker allerede Kinas fjerkræbranche og 
restaurantindustrien. Aktier i Yum, der har den store 
KFC kæde, lukkede med en stigning på 0,7 % i går, 
selv om de dagen forinden sagde, at det overordnede 
salg for KFC kæden i Kina er faldet med 16 % i 
marts grundet forbrugernes bekymringer om influen-
za, sammenlignet med samme periode et år tidligere.

Shanghai Daily skrev også, at en embedsmand fra 
FAO i FN i går i Thailand udtrykte bekymring over 
den mulige spredning af sygdommen uden for Kinas 
grænser. FAO indleder overvågningsprogrammer i 
Myanmar, Laos og Vietnam.  

Forbes / jnl / mst

Rapport om 3 personer i Kina, som døde af fugle-
influenza, tydeliggør, hvor alvorlig den nye type er 
En rapport om tre af de første patienter i Kina, som 
blev inficeret med den nye stamme af fugleinfluenza, 
tegner et grumt billede af alvorlig lungebetændelse, 
septisk shock og andre komplikationer, der skader 
hjernen, nyrerne og andre organer. Alle tre afgik ved 
døden.

Hidtil har sygdommen dræbt 10 mennesker i 
Kina, og den har gjort mere end 20 andre syge i de 
seneste to måneder, og nye tilfælde rapporteres hver 
dag. Sygdommen er forårsaget af en virus kaldet 
H7N9, som patienter får fra fugle, men som ikke 
synes at sprede sig fra person til person.

Den nye rapport, udarbejdet af et team af for-
skere fra Kina, blev offentliggjort torsdag i The 
New England Journal of Medicine sammen med en 
kommentar fra amerikanske sundhedsembedsmænd, 
der sagde, at sygdommen "rejser mange presserende 
spørgsmål og globale offentlige sundhedsmæssige 
betænkeligheder."

Under en telefonisk nyhedsbriefing på torsdag 
den 11. april, sagde Nancy J. Cox, fra influenza 
afdelingen hos Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), at flere funktioner i H7N9 var 
særligt bekymrende: det forårsager alvorlig sygdom, 
har det genetiske egenskaber, der hjælper det infi-
cere pattedyr, og mennesker har sandsynligvis ingen 
modstand mod den.

Da virusset ikke synes at gøre fuglene syge, kan 
dets tilstedeværelse i flokke være ukendt indtil folk 
begynder at blive syge. Derudover sagde Dr. Cox, at 
det kan være vanskeligt at udvikle en effektiv vac-
cine. Tidligere forsøg på at fremstille vacciner mod 
beslægtede vira var forgæves.

Mange spørgsmål om virusset står tilbage. 
Forskere er ikke sikre på, hvor dødbringende det 
er, fordi de ikke ved, hvor mange mennesker, der er 
blevet smittet. De værste tilfælde bliver indlysende, 
men hvis nogle mennesker har milde symptomer 
eller ingen, kunne mange tilfælde gå uopdaget.

Richard Webby fra den infektionsmedicinske 
afdeling på St. Jude Children’s Research Hospital 
i Memphis, som ikke var involveret i rapporten fra 
Kina eller kommentarerne, sagde i et interview, at 
sammenlignet med andre typer af fugleinfluenza, var 
H7N9 det mest bekymrende, han havde set, fordi det 
virkede, som det der var bedst i stand til at inficere 
mennesker.

Torsdag modtog CDC sin første prøve af virus fra 
Kina. Det var en prøve fra en af de patienter, der er 
beskrevet i artiklen. En 35-årig kvinde fra Anhui, der 
døde den 9. april efter 19 dage på hospitalet. Prøven 
bestod af en lille smule æggehvide i et hætteglas, der 
indeholder flere eller måske hundreder af millioner 
af vira, sagde Michael Shaw, en influenza ekspert 
ved CDC, i et interview.

Dr. Shaw sagde, at forskerne straks ville begynde 
at dyrke mere af virusset til at dele med andre for-
skere, og de ville begynde at bruge det til at udvikle 
diagnostiske test, der kunne bruges til at lede efter 
sygdommen i rejsende, der vendte tilbage fra Kina 
med influenzalignende symptomer, eller i men-
nesker, der havde været udsat for en person med 
sygdommen.

 "Intet har været set i noget land uden for Kina" 
sagde Dr. Shaw. "Alle overvåger meget nøje, især 
Hong Kong og Vietnam, nabolandene til Kina. Hvis 
det kommer til at sprede sig, vil det sprede sig tem-
melig hurtigt, når flyrejser er så almindelige som nu.

Derfor er, vi er lettede over at se, at det indtil 
videre er lokaliseret, og ikke effektivt smitter fra 
person til person."

The New York Times / jnl / mst
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IPC møde i Bangkok
I starten af marts holdt IPC deres forårs-
møde i Bangkok, og med 86 deltagere fra 18 
lande - Thailand, Tyskland, Holland, Denmark, 
Storbritannien, USA, Kina, Rusland, Singapore, 
Brasilien, Indien, Pakistan, Australien, Canada, 
Mexico, Japan, Honduras og Belgien - var det det 
største møde hidtil. Fra Danmark deltog Camilla 
Fisker fra SKOV og undertegnede.

Velkomst
IPC’s præsident, Jim Sumner, 
bød velkommen og sagde, at IPC 
blev dannet for at samle fjer-
krækødbranchens ledere fra hele 
verden for at løse de aktuelle 
spørgsmål vedrørende handel og 
videnskab, og for at styrke rela-
tioner mellem nationer. IPC er 
anerkendt af de tre internationale 
organisationer, der har en direkte 
indvirkning på fjerkrækødbran-
chen på verdensplan: FAO, OIE 
og Codex.

Dr. Anan Sirimongkolkasem, 
præsident for Thai Broiler 
Processing Exporters Asso-
ciation, der var den lokale vært, 
bød velkommen til Bangkok og 
takkede som vært for det rekord-
store antal deltagere. 

Økonomiske fremtidsudsigter 
Adriaan Weststrate, adm. 
Direktør for Global Co-Head 
Animal Protein, Rabobank 
International, Atlanta, Georgia, 
USA, talte om de økonomiske 
fremtidsudsigter, hvor Rabobank 
mener, at der er en stor risiko for 
endnu en recession i EU. Han 
sagde også, at hvis det går dår-
ligt i EU og USA, så følger Asien efter, for de kan 
ikke selv endnu.

Der er dog positive nyheder fra USA, hvor 
arbejdsløsheden er faldende og huspriserne på vej 
op. Store virksomheder har ikke været ramt af krisen 
i de sidste år, fordi 40 % af deres indtjening kommer 
fra udviklingslandene, og de har store mængder af 
kontanter.

Rabobank forventer, at USA vil være uafhængig 
af importeret energi i løbet af 4-6 år, men hvad vil det 
betyde for situationen i Mellemøsten?

Adriaan Weststrate sluttede af med at slå fast, at 

lønstigninger på 17 % i Kina vil give problemer med 
konkurrenceevnen.

Forsyningen af korn
Daron Hoffman, Direktør of 
Food & Agribusiness, Research, 
Rabobank International Shanghai 
sagde, at i de sidste 3 år har for-
bruget af korn været større end 
produktionen, og der er historisk 
lave lagre af majs.

Til gengæld er der historisk 
høje lagre af soja, men efter-
spørgslen er også kraftigt stigende

Rabobank forventer en stor stigning i majspro-
duktionen i USA, men den er ikke sået endnu, og 
også Argentina, Brasilien og Ukraine vil blive stor-
producenter af majs i de kommende år.

Urbaniseringen er voldsom i Kina, og der er sket 
en stor udvikling i måden, som fødevarer bliver 
produceret på, for der er kommet langt mere meka-
nisering.

Levende markeder erstattes af moderne slagterier, 
men det har ikke givet bedre foderudnyttelse. Der 
er dog også den modsatte udvikling, og der er givet 
flere licenser til levende markeder end til nye super-
markeder i Shanghai i de sidste 3 år.

Daron Hoffmann bemærkede også, at fjer-
krækød normalt sælges ubranded, altså uden 
mærkevareeffekt.

I Kina er spørgsmålet ikke mere af alting men 
mere af det rigtige, og der er stadig voldsome pro-
blemer med infrastrukturen, og som eksempel herpå 
nævnte han, at det er billigere at sende korn fra 
Brasilien til Kina end fra Nordkina til Sydkina.

Daron Hoffmann sluttede med at sige, at stignin-
gerne i udbytterne af de store kornsorter på globalt 
plan har været faldende de seneste år.

Fugleinfluenza mere generelt
Hiroshi Kida, fra Graduate 
School of Veterinary Medicine 
og leder af OIE Reference 
Laboratory for Avian Influenza 
ved Hokkaido University, Japan, 
talte om fugleinfluenza generelt.
I ænder har man isoleret stort set 
alle typer af fugleinfluenza (H1-
H16, N1-N9), og meget ofte er 
disse typer ikke patogene for ænder.

Man har også indenfor de seneste år isoleret 
influenzavirus fra ferskvand i Alaska og Sibirien.

Hiroshi Kida pointerede, at levende markeder 

Jim Sumner

Adriaan Weststrate

Daron Hoffman

Hiroshi Kida

Dr. Anan 
Sirimongkolkasem
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med flerkræ udgør en stor risiko for spredning.
Efter man i Thailand besluttede at slå smittede 

flokke ned i stedet for at vaccinere, har der ikke 
været nogen humane tilfælde.

Kun fire lande vaccinerer, Kina, Vietnam, 
Cambodja og Laos, og derfor kan de ikke blive 
erklæret fri for HPAI.

Fugleinfluenza i Mexico
Miguel Angel Marquez, National 
Autonomous University of 
Mexico og konsulent for FAO, 
OIE og Verdensbanken fortalte 
om udbruddene af fugleinflu-
enza i Mexico, hvor 25 mio. 
æglæggere døde i efteråret 2012 
i den første bølge, og nu er yder-
ligere 3,9 mio. fugle døde, heraf 
1,0 mio. æglæggere, 2,0 mio. slagtekyllinger og 
900.000 forældredyr til slagtekyllinger.

I næste nummer vil der komme en særskilt artikel 
om disse udbrud.

Karantæneregler for import af kødprodukter til 
Japan
Shiro Yoshimura, Nippon Veterinary and Life 
Science University, Japan fortalte om de nuværende 
karantæneregler for import af kød til Japan, hvor 
risikovurderingerne er fordelt på mindst 3 forskel-
lige ministerier. 

Han viste også tal for, at når forbrugerne taber 
tilliden til et produkt, så falder forbruget drastisk.

Som en konsekvens af de stadige udbrud af lav- 
og højpatogen fugleinfluenza i Japan, så er der stort 
set ingen baggårdsflokke i Japan mere.

ISO standarder for dyrevelfærd
Craig Morris, Deputy 
Administrator, Agricultural 
Marketing Service, Livestock, 
Poultry and Seed Program, 
USDA fortalte om det igang-
værende arbejde i ISO med at 
aftale ens standarder i stedet for 
private standarder. Det har vist 
sig at være meget svært at finde 
internationale standarder for dyrevelfærd, men der 
er gode alliancer med bl.a. Canada, Danmark m.fl.

Han var mere positiv efter det andet møde i ISO 
regi i februar.

International production af og handel med 
fjerkrækød
Gordon Butland, Direktør for G&S AgriConsulting 
Co. Ltd, Thailand fortalte om sit syn på den fremtidi-
ge udvikling i produktion og handel med fjerkrækød.
Han sagde bl.a., at hestekødsskandalen er utilgi-

velig, men at den nok skyldes, 
at supermarkederne ikke vil se 
realiteterne i øjnene og betale 
tilstrækkeligt for deres kød.

Gordon Butland sagde, at da 
man i 2006 i USA begyndte 
at producere ethanol fra majs, 
gav det et helt nyt marked, og 
han forudså, at foderpriserne vil 
falde i de næste måneder, hvis vejret ellers arter sig.

Han pegede også på, at kyllingevinger kan deles i 
3 med hver sit marked, og at kødet på den midterste 
del af vingerne kan nok sælges for 10.000 $ (godt 
55.000 kr.) pr. kg.

I Brasilien har der i de seneste måneder været 
prisstigninger på 30-40 % på detailmarkedet, og det 
har fået dem til at nytænke deres strategi, for væk-
sten fortsætter ikke bare af sig selv.

De brasilianske cooperativer skal nok klare sige, 
for taber de på kyllinger, så vinder de på foder, men 
de mindre eksportører har det hårdt og nogle er luk-
ket, og en del vil nok ende op hos JBS.

Brasilien har ikke længere den nødvendige billige 
arbejdskraft til at producere de avancerede kogte 
produkter, og Thailand vil tage markedsandele fra 
Brasilien i EU og Japan.

I 2011 steg produktionen af fjerkrækød i 
Sydøstasien mere i % end i både USA og Brasilien. 
Infrastrukturen i både Indien og Indonesien vil dog 
gøre det svært at få importen op at køre, når der 
engang åbnes for importen.

I Kina er brystkød i overskud, og det er næsten 
ligesom bagkvarter i USA.

I Mellemøsten stiger importen af bedsteforæl-
dre- og forældredyr og rugeæg, men der må være en 
grænse et sted.

Gordon Butland sluttede med at sige, at det bliver 
et problem, hvis europæerne bliver ved med at lægge 
told på varer fra Thailand og Brasilien, og så sender 
deres overskud af ting, de ikke selv vil spise, ud i 
konkurrence med Thailand og Brasilien, ofte støttet 
med subsidier fra EU.

Udviklingen af thailandske CP
Kobboon Srichai, Senior vice 
president of Investor Relations 
and Capital Market, Charoen 
Pokphand Foods Plc, Thailand 
fortalte om udviklingen af CP fra 
local til global virksomhed.

CP startede som en foderfa-
brik, så kom kyllinger og æg og 
siden svin til, og nu producerer 
de også frøer og store mængder af skaldyr (rejer).

Moderfirmaet har desuden kyllingeproduktion 
i Kina, Myanmar og Bangladesh og kigger nu på 
Pakistan. ➝

Miguel Angel Marquez

Craig Morris

Gordon Butland

Kobboon Srichai
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’Five Star Chain’ er en kæde af ’pølsevogne’ i 
Thailand, men de er også i Vietnam og Laos og 
senere i år vil de også ekspandere ind i Bangalore i 
Indien. De sælges deres egne produkter og færdig-
retter.

CP arbejder også på at udvikle en kæde af restau-
ranter med deres egne produkter, og de forventer en 
fordobling af omsætningen i løbet af de næste 5 år.

YUM i Asien
Waewkanee Assoratgoon, Vice 
President & Chief Marketing 
Officer, YUM Restaurants 
International (Thailand) Co. Ltd. 
Fortalte om, hvordan YUM, der 
bl.a. omfatter restaurantkæderne 
KFC og Pizza Hut, ser på udvik-
lingen i Sydøstasien. 

De forventer stor fremgang i 
Indonesien og en stor urbanisering 
i Thailand i løbet af de næste 5 år. I dag er det kun 
Bangkok, de betragter som en metropol.

Yum skal differentiere sig fra street food, og i 
Bangkok spiser 80 % af befolkningen street food.

Yum sælger halal i Thailand, der har et stort mus-

limsk mindretal, mens flertallet er buddhister. 
I Thailand er YUM sponsor for en ungdomsliga i 

7-mands fodbold med over 4.000 tilmeldte hold i år, 
og det giver et godt image.

Vietnam bliver det næste store marked for Yum
Fødevaresikkerhed vil blive meget vigtigt i Asien, 

og økologisk opfattes mere som sikker, frisk og rent.
Waewkanee Assoratgoon sluttede med at sige, at 
selv om landed udefra ser meget ens ud, så arbejder 
YUM med, at hvert land har sin egen strategi.

Valg
Robin Horel fra Canadian Poultry and Egg 
Processors Association blev valgt til IPC’s nye kas-
serer efter Cesar de Anda fra Mexico. Vivien Kite fra 
Australian Chicken Meat Federation blev genvalgt 
til bestyrelsen, der desuden består af Jim Sumner fra 
USA Poultry & Egg Export Council som præsident, 
Ricardo Santin fra Brazilian Poultry Producers and 
Exporters Association som vicepræsident og Peter 
Bradnock fra British Poultry Council og Wang 
Jinyou fra China Chamber of Commerce for Import/
Export of Foodstuffs and Native Produce som meni-
ge bestyrelsesmedlemmer.

jnl
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Antallet af mennesker, der smittes med 
Campylobacter og E. Coli er stigende i Europa
Antallet af salmonellatilfælde fortsætter med at falde 
i hele Europa, mens indberettede infektioner af cam-
pylobacter og E. coli er stigende, viser en ny rapport.
Campylobacteriose er fortsat den mest rapporterede 
zoonotiske sygdom hos mennesker med en fortsat 
stigning i rapporterede tilfælde i løbet af de sidste 
fem år. Infektion af E. coli i mennesker er også steget 
siden 2008, mens salmonella har fortsat en syvårig 
tilbagegang, siger en europæisk rapport om udbrud 
af zoonotiske sygdomme.

Produceret i fællesskab af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det 
Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og 
kontrol (ECDC) er rapporten udarbejdet årligt for at 
støtte EU i overvågningen af risici i forbindelse med 
zoonotiske sygdom.

Pia Makela, leder af EFSA’s Biologiske over-
vågningsenhed, siger, at salmonella reduktionen i 
både fjerkræ og mennesker er gode nyheder. "Men 
stigningen i antallet af campylobacter og E. coli 
sager fremhæver det fortsatte behov for at overvåge 
og kontrollere tilstedeværelsen af disse bakterier i 
fødevarekæden, med henblik på at reducere risikoen 
for menneskers eksponering" tilføjede Makela. 

"Vi er nødt til at forblive årvågne og fortsat styrke 
vores samarbejde med alle vigtige partnere invol-

veret i forebyggelse og bekæmpelse af zoonotiske 
sygdomme" siger Johan Giesecke, chefforsker ved 
ECDC. "Selv om resultaterne af rapporten viser en 
vedvarende nedgang i salmonellatilfælde hos men-
nesker, er antallet af campylobacter og VTEC [vero-
cytoxin-producerende E. coli] sager stadig stigende. 
Vi kan ikke sænke paraderne. Rapporten fandt i alt 
22.209 tilfælde af campylobacter rapporteret i men-
nesker, en stigning på 2,2 % i forhold til 2011. E coli 
bakterier udgjorde 9.485 humane sygdomstilfælde i 
2011. Den kraftige stigning observeret i 2011 blev 
tilskrevet et stort udbrud af en sjælden stamme i 
Tyskland og Frankrig, der er forbundet med spirer. 
Dog er en stigende tendens blevet rapporteret i de 
foregående år. Selvom salmonellose er faldet mar-
kant i de seneste par år, var det i 2011 stadig den 
anden hyppigst rapporterede zoonotiske sygdom i 
mennesker, og den tegner sig for 95.548 rapportere-
de tilfælde. Rapporten siger, at den fortsatte nedgang 
i humane tilfælde afspejlede resultaterne af salmo-
nellabekæmpelsesprogrammer indført i hele Europa, 
som har ført til et fald i salmonellainfektioner i 
fjerkræpopulationerne, især hos æglæggende høner.

Den Europæiske Unions sammenfattende rapport 
om tendenser i og kilder til zoonoser, zoonotiske 
agenser og fødevarebårne udbrud i 2011, kan down-
loades fra EFSA hjemmeside.

Farmers Weekly / jnl / mst
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Flere H7N9 tilfælde rapporteret i Kina; 
CDC modtager H7N9 virus isolat
Kina har pr den 12. april rapporteret om i alt 43 
tilfælde af infektion hos mennesker med den nye 
fugleinfluenza A (H7N9) virus; hvoraf 11 har resul-
teret i dødsfald. Selv om der ikke er nogen rappor-
terede tilfælde er af H7N9 i USA eller andre steder 
uden for Kina, tager Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) standard forholdsregler for 
pandemiberedskabsplaner, herunder begyndelsen af 
udvikling af en vaccineviruskandidat til at producere 
et H7N9-vaccine, hvis det bliver nødvendigt. 

Torsdag den 11. april modtog CDC det første 
H7N9-virus isolat fra Kina, for at komme i gang med 
denne proces.

Mens CDC allerede var begyndt at arbejde på 
nogle beredskabsforanstaltninger baseret på de gene-
tiske sekvenser af de tre første H7N9 vira sendt af 
Kina, vil ankomsten af det nye virus isolat fra Kina 
betyde, at arbejdet kan intensiveres. 

Virusisolatet vil blive anvendt til at:
• fortsætte med at udvikle og teste en kandidat til en 

vaccinevirus mod H7N9.
• yderligere evaluere CDC’s diagnostiske test-sæt 

til påvisning af H7N9-infektioner hos mennesker, 
og foretage justeringer, hvis nødvendigt.

• udvikle en serologisk analyse til at teste for til-
stedeværelsen af antistoffer mod H7N9-virus i 
humane blodprøver. Dette vil give CDC mulighed 
for at gennemføre undersøgelser for at afgøre, om 
der er nogen form for eksisterende immunbeskyt-
telse mod denne virus i den menneskelige befolk-
ning.

• dyrke virusset og dele det i World Health 
Organization (WHO) systemet med laboratorier 
med de påkrævede USDA tilladelser og biosik-
kerhedssystemer til beredskabsforanstaltninger.

• Gennemføre yderligere test for at bestemme mod-
tagelighed hos H7N9 virus overfor eksisterende 
antivirale lægemidler.
De første humane infektioner med H7N9 blev 

rapporteret af the Chinese National Health and 
Family Planning Commission til WHO i slutningen 
af marts. Et par af de smittede mennesker i Kina har 
haft et mildt sygdomsforløb, men de fleste af syg-
domsforløbene forbundet med disse infektioner har 
været alvorlige.

Da dette H7N9 virus er en ny influenzavirus med 
pandemisk potentiale, bliver situationen i Kina fulgt 
nøje. Da de første humane infektioner med H7N9 
blev opdaget, fandt kinesiske myndigheder H7N9 
virus i fjerkræ i samme område, hvor humane infek-
tioner er forekommet. Omfanget af udbruddet hos 
fjerkræ bliver fortsat vurderet, men Kina er efter 

sigende begyndt nedslagtningen på markeder for 
levende fjerkræ.

Mange af ofrene for de humane tilfælde af H7N9 
er rapporteret at have haft kontakt med fjerkræ, men 
nogle tilfælde har angiveligt ikke har haft en sådan 
kontakt. Kina er i gang med opfølgende undersø-
gelser blandt disse mennesker, som er smittet med 
H7N9, for at forsøge at vurdere, om der forekommer 
menneske-til-menneske spredning af denne virus. 
Disse undersøgelser antyder, at der ikke er nogen 
igangværende spredning af dette virus fra person til 
person på nuværende tidspunkt.

Humane infektioner med fugleinfluenzavirus er 
sjældne og opstår oftest efter, at mennesker er i 
kontakt med en inficeret fugl. Dog menes smitte 
fra menneske til menneske at have fundet sted ved 
tidligere udbrud af fugleinfluenza, især med H5N1 
virusset.

Baseret på denne tidligere erfaring er det sand-
synligt, at nogle begrænsede menneske til menneske 
spredninger af denne H7N9-virus vil blive registre-
ret.

Menneske til menneske spredning varierer og har 
to overordnede mønstre, fra lejlighedsvis, "blind-
gyde" menneske til menneske spredning, til effektiv 
og vedvarende menneske til menneske spredning. 

Man taler sædvanligvis om en "blindgyde" spred-
ning, når et virus fra et dyr inficerer en person, hvor 
der efterfølgende opstår smitteoverførsel til andre 
personer, hvorefter infektionen til sidst brænder 
ud. Effektiv og vedvarende spredning i samfundet 
er nødvendig, for at der er tale om en influenzap-
andemi. Der er ingen beviser for, at H7N9-virus i 
Kina breder sig efter dette  mønster på nuværende 
tidspunkt.

Men bekymringen er, at dette H7N9 virus enten 
kan ændre eller tilpasse sig til en effektiv r infektio-
nen af pattedyr eller kombinere med humane influen-
zavira under co-infektion af en enkelt vært, hvilket 
kan resultere i en ny virus, der ville være i stand til 
at spredes fra person til person. Sådanne hændelser 
menes at være gået forud for influenzapandemier i 
1918, 1957 og 1968.

Undersøgelsen er i gang, og CDC vil give flere 
oplysninger i takt med, at de bliver tilgængelige.

På nuværende tidspunkt giver CDC, bortset fra 
rådgivning for rejsende eller syge, ikke nogen sup-
plerende eller særlige anbefalinger til amerikanske 
offentlige initiativer overfor H7N9. 
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Amerikansk fjerkræproducent 
får velfærdscertificering
Det familieejede Foster Farms har fået velfærdscer-
tificeret deres slagtekyllingeproduktion af American 
Humane Association.

American Humane Certified’s (AHC) program, 
der er udviklet i 2000, er landets første uafhæn-
gige, tredjeparts dyrevelfærdscertificeringsprogram 
for produktionsdyr. Foster Farms ferske kyllinge-
produkter er nu mærket med American Humane 
Certified for at være let genkendelig for forbru-
gerne. Selskabet fik certificeringen ved indvielsen 
af  Foster Farms Poultry Education and Research 
Facility (PERF) ved Fresno State’s Jordan College 
of Agricultural Sciences and Technology. Anlægget 
har en fuldt fungerende, American Humane Certified 
skrabekyllingestald modelleret efter en lignende 
type, som findes på Foster Farms egne certificerede 
farme.

Fra 2012 har alle virksomhedens stalde til 
fersk kyllingeproduktion i Californien og Pacific 
Northwest implementeret AHC programmets stan-
darder og er underlagti uafhængige, tredjeparts 
auditeringer. Auditeringerne administreres af AHC-
programmet og dets tredjepart revisor, Validus. 
Auditeringen består af mere end 200 strenge krite-
rier, der dækker staldindretning, foder og naturlig 
adfærd. Der produceres efter de standarder, som er 
fastsat af American Humane Association, på alle 
Foster Farms kyllingefarme 24 timer i døgnet, 7 dage 
om ugen, 365 dage om året.

"Mens selve certificeringen er en ny udvikling 
for os, har vores engagement for at højne kyllinger 
velfærd altid været vigtig for vores virksomhed" 
siger Foster Farms adm. direktør Ron Foster. "Det 
er det rigtige at gøre for vores kyllinger, og vi ved, 
at det er vigtigt for forbrugerne. I 2008 gennemførte 
vi et omfattende dyrevelfærd program styret af vores 
to fuldtidsansatte dyrlæger. At blive en American 
Humane Certified producent er en ægte milepæl for 
vores virksomhed. Vi ser det som et meningsfuld 
tegn på fremskridt og ser frem til at arbejde med 
American Humane Association for yderligere at for-
bedre vores dyrevelfærdsindsats. "

"Vi ved, at forbrugerne ønsker flere valgmulig-
heder for fjerkræ produceret med høj dyrevelfærd" 
siger Ira Brill, Foster Farms’ direktør for Corporate 
Communications. "Vores mangeårige engagement i 
velfærd for vores kyllinger har gjort dette muligt, og 
certificeringen giver forbrugerne denne sikkerhed."

World Poultry / jnl

Spredning af online 'rygter' om H7N9 kan føre til 
fængselsstraf
Officielle tal angiver, at 10 mennesker er døde ud 
af de 38 smittede syge med H7N9-virus i Kina. 
Oplysninger, der deles online, tyder imidlertid på, 
mange flere har pådraget sig virusset, og arresta-
tioner er foretaget i flere provinser for "rygteophid-
selse."

Myndigheder i mindst seks provinser har arreste-
ret mere end 10 mennesker for angiveligt at opfinde 
eller udbrede falske oplysninger om epidemien.

En rapport den 10. april på hjemmesiden for 
statens tv-station China Central Television sagde: 
"De seneste officielle undersøgelser på flere steder 
af fabrikation og spredning af rygter om H7N9-
epidemien har ført til anholdelsen af omkring en halv 
snes personer."

Den 7. april anholdt politiet i Shaanxi-provinsen en 
mand, og en anden blev anholdt i Fujian-provinsen. 
Den næste dag blev tre mennesker placeret i for-
varing i fem dage, efter administrativ disciplinære 
ordre i Zhejiang-provinsen, og to mennesker i Anhui 
provinsen fik en lignende straf. Myndigheder til-
bageholdt tre personer i Guizhou provinsen, og to 
mennesker i Jiangsu-provinsen blev anholdt 9. april.

Det statslige medie China News Agency og 
People’s Daily rapporterede, at en mand i Zhenjiang 
City, Jiangsu-provinsen, fik 10 dages tilbagehol-
delse, angiveligt for at sprede rygter.

De kinesiske myndigheder menes at have under-
trykt oplysninger om dødsfaldet af en mand forsaget 
af H7N9 virus den 10. marts, på grund af vigtige 
politiske møder i Beijing, da den nye ledelse af kom-
munistpartiet blev taget i ed. Det mener i hvert fald 
en rapport i Southern  Metropolis Daily citeret af 
AFP.

Da den årlige partikongres fandt sted på det tids-
punkt blev nyheden om fugleinfluenza-døden ikke 
offentliggjort før den 31. marts, siger rapporten. 
Myndighederne kan have dækket over udbruddet for 
at forhindre nogen indvirkning på møderne eller den 
politiske stabilitet.

Det kommunistiske parti har ført en politik, som 
nedtoner alvoren af epidemier, som ved SARS-
epidemien.

I 2003 anholdt kinesisk politi en række "rygtespe-
kulanter", før regimet erkendte at have underrappor-
teret de sande tal for SARS-patienter.
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Ugunstige markedsforhold tvinger Ensus til at lukke
Et af verdens største hvede-bioraffinaderianlæg står til 
at lukke på ubestemt tid på grund af ugunstige mar-
kedsforhold. Ensus’s fabrik til 300 mio. £ (2,6 mia. kr.) 
i Teesside ved Middleborough, som har en kapacitet på 
mere end 1 mio. tons hvede om året, vil indstille pro-
duktionen mindre end otte måneder efter, det genåb-
nede efter tidligere at have været lukket i 15 måneder.

En talsmand for firmaet siger: "Vi bekræfter bekla-
geligvis, at på grund af fortsat ugunstige markedsfor-
hold er vi nødt til midlertidigt at stoppe produktionen 
på vores fabrik.”

"På dette tidspunkt ved vi ikke, hvor længe denne 
pause bliver, men vi håber, at markedsforholdene kan 
forbedres, og at anlægget vil være operationelt igen i 
den nærmeste fremtid."

Lukningen fjerner et vigtigt marked for britisk 
foderhvede og især i denne sæson med foderhvede af 
lav kvalitet. Ensus var en af de få, som ville tage hvede 
ned til 60 kg/hl. I oktober begyndte de at importere 
europæisk majs til at blande med den britiske hvede i 
et forsøg på at holde anlægget kørende.

I nærheden af Hull har Storbritanniens næststørste 
bioethanolanlæg, Vivergo’s bioraffinaderi til 350 mio. 
£ (3 mia. kr.), endnu ikke har nået deres fulde kapacitet 
på 1,1 mio. tons om året, selv om de forventes at nå 
dette mål i første kvartal i år.

"Vi startede produktionen før jul, og den har været 
stigende siden da, men det tager lidt længere tid at nå 
op på fuld produktion end planlagt" sagde en talskvin-
de for virksomheden. Hun afviste at sige, hvornår fuld 
produktion sandsynligvis ville blive nået, eller hvilken 
kapacitet anlægget aktuelt kører med.

Gary Bright, administrerende direktør for GrainCo, 
siger, at der stadig var masser af hvede af lav kvalitet 
tilbage i Storbritannien, som det nu kunne blive svæ-
rere at afsætte det. "Der er tonsvis af lavkvalitetskorn 
derude" sagde han.

"Der har været en lille smule eksport i de sidste par 
uger til Tyskland og Spanien, men de fleste aftagere i 
EU ønsker hvede med mindst 68 kg/hl, og dette krav 
kan være vanskeligt at opfylde. Ensus har været en 
gave til landmænd og gravvarehandelen i år, så vi 
håber meget, at lukningen er midlertidig. "

AllAboutFeed / jnl / mst

Undersøgelse af E. coli-udbruddet fortsætter
Centers for Disease Control (CDC) i Atlanta har rap-
porteret, at i alt 24 personer er blev smittet med  E. 
coli O121.

Ifølge CDC er 78 % af de smittede 21 år eller 
yngre, syv af dem er blevet indlagt. En person har 
udviklet hæmolytisk-uræmisk syndrom, en type nyre-
svigt, men ingen dødsfald er blevet rapporteret.

Ny information tyder på, at frosne fødevarer pro-
duceret af Rich Products Corp, Buffalo, New York, 
er den sandsynlige smittekilde, siger CDC. The New 
York State Department of Health, Wadsworth Center 
Laboratory, identificerede udbrudsstammen E. coli 
O121 i en åben pakke af Farm Rich brandets fros-
ne kyllinge-quesadillas fra en syg persons hjem. 
Selskabet tilbagekaldte 196.000 lbs (88,9 tons) frosne 
kyllinge-quesadillas og andre frosne mini-måltider og 
snacks.

"Rich Products har fået oplyst af USDA, at Farm 
Rich Mini Quesadillas, Farm Rich Philly Cheese 
Steaks, Farm Rich Mini Pizza Slices og Farm Rich 
Mozzarella Bites produceret fra 12. til 19. november 
2012 kan være forurenet med E. Coli" sagde selskabet 
i en erklæring på Farm Richs hjemmeside. "Bemærk 
venligst, at hver af vores produktpakker indeholder 
madlavningsinstruktioner, der, hvis de følges, effektivt 
vil ødelægge enhver E. coli bakterie. Disse vejlednin-
ger er blevet valideret efter Grocery Manufacturers 
Association forskrifter for at sikre fødevaresikkerhe-
den.

"Forbrugernes sikkerhed er vores førsteprioritet, og 
vi tilbagekalder frivilligt disse produkter med øjeblik-
kelig virkning" tilføjede selskabet.

Rich Products rådgiver forbrugerne til at smide de 
omtalte produkter ud. Forbrugerne kan få et erstat-
ningsprodukt eller pengene tilbage.

Udbruddet har ifølge CDC nået 15 stater. Antallet 
af syge personer, som er identificeret i hver enkelt stat, 
er som følger: Alabama (1), Arkansas (1), Illinois (1), 
Indiana (2), Michigan (2), Mississippi (1), New York 
(3), Ohio (3), Pennsylvania (1), South Dakota (1), 
Texas (3), Utah (1), Virginia (1), Washington (1), og 
Wisconsin (2).
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