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Forargelse over forbud mod friske æg 
i det britiske parlament 
Formanden for fjerkræafdelingen i National Farmers 
Union (NFU) har beskrevet beslutningen om at 
forbyde friske æg i omeletter og røræg i parlaments-
bygningerne på grund af risikoen for at pådrage sig 
salmonella, som værende ’absolut latterlig’.

Ægproducent fra Cheshire, Duncan Priestner, 
sagde, at britiske æg er blandt de sikreste i verden.

Under National Control Programme (NCP) imple-
menteret i januar 2009 er det et lovkrav, at alle 
britiske bedrifter med mere end 350 æglæggende 
høner tester deres flokke for salmonella. Og de sene-
ste NCP resultater viser, at de britiske niveauer for 
salmonella er ekstremt lave, 0,25 %, for Salmonella 
Enteritidis og Salmonella Typhimurium.

 "Dette er alt sammen meget frustrerende. 
Parlamentsmedlemmer har støttet meget op om 
vores Buy British kampagne og den nyere Back 
British Farming kampagne. Der er også en generel 
støtte fra britiske forbrugere, der ønsker at støtte 
britisk landbrug, og at parlamentet ’tillader’ denne 
handling fra deres cateringvirksomheder, er at bryde 
denne tendens."

"Vi vil arbejde med det udvalg, der er ansvarlig 
for catering i Underhuset, om at ændre denne beslut-
ning - dette arbejde vil blive hjulpet gevaldigt, hvis 
vores medlemmer kan rejse dette spørgsmål overfor 
deres parlamentsmedlemmer ved den førstgivne 
lejlighed.

"Som Food Standards Agency har præciseret, er 
forbuddet unødvendig, og vi håber, at parlaments-
medlemmerne igen vil være i stand til at nyde friske 
britiske æg i den nærmeste fremtid."

World Poultry / jnl / mst

Kasakhstan forbyder import af ukrainsk 
fjerkrækød
Kasakhstans landbrugsministerium har midlertidigt 
forbudt import af fjerkrækød og fjerkræprodukter 
fra Ukraine, siger en officiel rapport fra Ministeriet.

Ifølge den kasakhiske landbrugsminister Gulmira 
Isayev, er der under de seneste inspektioner i landets 
laboratorier fundet overtrædelser af sikkerheds- og 
kvalitetsstandarder i importerede fjerkræprodukter 
fra Ukraine. Rapporten sagde også, at ukrainske og 
russiske fjerkræproducenter skaber unfair konkur-
rence med specielle metoder.

"Unfair konkurrence ligger i det faktum, at de 
ukrainske og russiske producenter sælger til dum-
pingpriser ved at pumpe fjerkrækødet med vand" 
udtalte Isayev. Ifølge hende er salget af kasakhisk-

produceret fjerkræ faldet med gennemsnitligt 30 
% i løbet af de seneste måneder, som et resultat af 
dumping.

Rapporten fastslår også, at antallet af coliforme 
bakterier i flere prøver overstiger det maksimalt til-
ladte niveau.

En af virksomhederne, som nævnes i den kasak-
hiske rapport, er en af de største fjerkræproducenter 
i Rusland, Prioskolie. Det russiske veterinære kon-
trolorgan, Rosselkhoznadzor, har imidlertid ikke 
modtaget nogle officielle dokumenter om de for-
modede overtrædelser fra den veterinære afdeling i 
Kasakhstan.

World Poultry / jnl / mst

Sydafrikanske fjerkræproducenter kræver 
beskyttelse mod import
Sydafrikanske fjerkræproducenter, ledet af landets 
største slagtekyllingeproducent, Rainbow Chicken, 
kræver beskyttelse mod billig import, fordi over-
skuddet hos de indenlandske producenter fortsætter 
med at falde.

Rainbow Chicken rapporterede for nylig en 94 
% nedgang i årets resultat med nettoindtægter, der 
faldt til 16,7 mio. ZAR (9,4 mio. kr.) fra 266,8 mio. 
ZAR (152,5 mio. kr.) i regnskabsåret, der sluttede i 
juni. Selv ikke overtagelsen af fødevareproducenten 
og distributøren Foodcorp i maj kunne afhjælpe 
nedgangen.

"Rainbow har haft et særdeles vanskeligt år 
med store importmængder og rekordstore udsving 
i foderpriserne" sagde selskabet i en erklæring. 
"Fjerkræbranchen er i krise og anti-dumping beskyt-
telse er nøglen til overlevelse for branchen."

Rivals Afgri og Astral Foods rapporterede også 
om lavere indtjening end forventet. Afgris prognose 
for ultimo indtjening står til at falde med op til 34 %. 
Faldene er blevet tilskrevet regeringens forsinkelser 
i håndteringen af flere importtold og antidumping 
initiativer.

South African Poultry Association har bedt 
International Trade Administration Commission i 
Sydafrika om at hæve tolden op til 82 % fra det 
nuværende 5-27 % interval. Det hævder, at impor-
ten af  kyllingeudskæringer fra Brasilien og Europa 
skader den lokale industri, og kan føre til tabet af op 
til 20.000 arbejdspladser. The Association of Meat 
Importers and Exporters, en lokal lobbygruppe for 
kødhandel siger, at stigende toldsatser vil få fødeva-
repriserne til at stige for lokale forbrugere.

World Poultry / jnl / mst
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Undersøgelse afkoder genetikken 
bag blåskallede æg
Blåskallede æg, den nyeste fødevaretrend, er, siger 
nogle, pænere, lækrere og nemmere at pille end de tra-
ditionelle hvide og brune æg, og forskere fra Centre for 
Genetics and Genomics, School of Biology, University 
of Nottingham har opklaret, hvad der er årsagen til, at 
æggene fra nogle racer har denne usædvanlige farve.

I et fire-årigt forskningsprojekt, der netop er offent-
liggjort i tidsskriftet har PLOS ONE, har forskerne fra 
School of Biology identificeret den genetiske mutation, 
som først producerede blå æg i Mapuche racen fra Chile 
og deres europæiske efterkommere, Araucana racen, 
for mellem 200 og 500 år siden – altså efter at hønen 
var blevet et husdyr. Resultaterne vil kunne hjælpe 
fremtidig forskning i landbrugets avlsmetoder, hvis 
efterspørgslen efter det blå æg fortsætter med at vokse.

Forskerne brugte de unikke genetiske ressourcer, der 
bevares af genbanker og racefjerkræavlere til at identi-
ficere den nøjagtige placering af mutationen i genomet 
hos høner, der lægger blåskallede æg. Dette arbejde 
blev fulgt op af yderligere genomiske undersøgelser, 
som overraskende afslørede, at den genetiske årsag 
til blåskallede æg var en gammel harmløs retrovirus i 
tamhønen. En retrovirus er en virus, der, i modsætning 
til de fleste andre cellulære organismer, bærer sine 
arveanlæg i form af ribonukleinsyre (RNA). Det for-
merer sig i en værtscelle ved hjælp af et særligt enzym 
kaldet "revers transkriptase" som transkriberer RNA til 
deoxyribonukleinsyre (DNA). Dette gør det muligt for 
genetisk materiale fra en retrovirus at blive permanent 
inkorporeret i DNA fra en inficeret celle. I dette tilfælde 
er effekten af retroviruset, at der sker en ophobning af 
en grøn-blå galde pigment kaldet biliverdin i æggeskal-
len, mens ægget udvikler sig i hønen. (Det er samme 
farvestof, der gør hornfiskens ben grønne.)

David Wragg, Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council (BBSRC) ph.d. stipendiat, 
der ledede forskningsgruppen, siger: "Vi forventede 
ikke at finde blev de unikke integrationslokaliteter til 
retrovirus i sydamerikanske/europæiske og asiatiske 
hønseracer. Det viser, hvor vigtige virus er i evolutionen 
og diversiteten af arter. Det er ganske bemærkelsesvær-
digt. Retrovirus anses generelt for at integrere sig på 
tilfældige steder i genomet, og så er chancen for, at en 
retrovirus integrere sig på mere eller mindre det samme 
sted i to hønsepopulationer, meget lav. Desuden må den 
usædvanlige farve på æggeskallen have tiltrukket sig 
opmærksomhed fra ejerne, som skal have ros for at have 
valgt denne egenskab i det efterfølgende avlsarbejde."

Forskerkollegaen Dr. Joram Mwacharo tilføjer: 
"Selvfølgelig er det ikke kun nogle racer af høns, der 
lægger blåskallede æg. De er almindeligt forekommen-
de på tværs af fuglearter. Nogle arter, som f.eks. gøg 

og lomvie, lægger både blåskallede og ikke-blåskallede 
æg inden for samme population. Det er derfor absolut 
muligt, at retrovirus kan spille en rolle i mangfoldig-
heden af æggeskal¬lens farve og mønster på tværs 
af fuglearter mere generelt, men det mangler at blive 
undersøgt."

Arbejdet blev indledt af professor Olivier Hanotte, 
hvis interesse for blåskallede æg blev udløst på en tur 
til Brasilien, hvor han mødte professor José Antonio 
Alcalde, som er medforfatter til artiklen. Han sagde: 
"Dette er en vigtig opdagelse, fordi nogle af disse 
sjældne lokale hønseracer med denne usædvanlige skal-
farve og æg af høj kvalitet kun findes i mindre antal og 
er i fare for at forsvinde, hvis de ikke bevare og faktisk 
støttes af landbruget." Og hvad der er nok så betyd-
ningsfuld, så er de tilsvarende resultater også blevet 
opdaget og rapporteret i år af en forskergruppe i Kina, 
som uafhængigt af den britiske gruppe har undersøgt 
lokale kinesiske og nordamerikanske hønseracer.

World Poultry / PLOS ONE / jnl

Fugleinfluenza H5N1 forårsager det tiende 
dødsfald i Cambodja
WHO meddeler, at en ni-årig dreng er blevet den 10. 
person i år, der er død som følge af fugleinfluenza i 
Cambodja.

WHO sagde, at drengen fra en landsby i den nord-
østlige Battambang-provins kom ned med feber og 
opkastning den 26. juli og blev diagnosticeret med 
H5N1 virus.

I erklæringen står der også, at der havde været nylige 
dødsfald blandt kyllinger og ænder i hans landsby, og at 
drengen havde båret døde og syge fjerkræ fra et bur til 
tilberedning hos hans søster, før han blev syg.

I en rapport til OIE blev et udbrud bekræftet hos en 
hobbyfjerkræbesætning i landsbyen Damnak Dangkor. 
Et undersøgelsesteam fra National Veterinary Research 
Institute (NaVRI) fra Institut for Husdyrsundhed og 
Produktion (DAHP) og de provinsielle veterinærmyn-
dighederne gik til landsbyen for at undersøge og tage 
nogle prøver fra lokale kyllinger. Prøverne blev testet 
positive for H5N1.

I alt 2.000 fugle er blevet aflivet og kontrolforanstalt-
ninger er blevet sat i værk.

Virusset spredes normalt blandt fjerkræ, men kan 
undertiden spredes fra fjerkræ til mennesker.

De 10 dødsfald i år er landets højeste samlede årlige 
dødstal siden virussen dukkede op i 2003 og også det 
højeste for noget land i år. Der har været mere end 633 
bekræftede tilfælde af fugleinfluenza på verdensplan 
siden 2003, omkring 60 af dem er fatale.

World Poultry / jnl / mst
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Mand dømt i sag om frossen fjerkrækød
En tidligere lagerchef for Gulf Coast Cold Storage blev 
idømt en bøde på 2.000 dollars (ca. 11.000 kr.) med tre 
års prøvetid for forfalskning af temperaturer på fjer-
krækød eksporteret fra Mississippi til Rusland, siger en 
rapport fra Associated Press.

Terry White blev tiltalt sammen med to andre mænd, 
der i sidste ende blev frikendt under retssagen. De blev 
anklaget for at omgå en handelsaftale, mens de arbejde-
de for Gulf Coast Cold Storage på havnen i Pascagoula. 
Mændene blev beskyldt for at instruere medarbejdere til 
at fjerne fjerkrækød fra lynfrysere, før produktet havde 
nået den rette temperatur til eksport tilbage i 2009.

White blev oprindeligt tiltalt for fem anklagepunk-
ter, men fire af anklagepunkterne blev droppet, da han 
erkendte sig skyldig i sammensværgelse. Han blev dømt 
den 19. august i US District Court i Gulfport.

MeatPoultry.com / jnl / mst

Pilgrims Pride vil lukke fjerkræslagteri i det 
nordøstlige Arkansas 
Pilgrims Pride ’s fjerkræslagteri i Batesville, Arkansas, 
vil lukke dørene indenfor 60 dage ifølge lokale nyheds-
indslag. Lokale embedsmænd siger, at Ozark Mountain 
Poultry i Rogers, Arkansas, har vist sig som en potentiel 
køber. En talsmand for selskabet sagde, at lukningen 
er en del af virksomhedens bredere virksomhedsstra-
tegi. Mere end 400 mennesker arbejder på slagteriet 
i Batesville. Nyhedsrapporter siger, at Independence 
County Economic Development og andre agenturer 
arbejder på at hjælper med et salg af Batesville-
slagteriet til Ozark Mountain Poultry. Ozark Mountain 
Poultry er et datterselskab af OMP Foods, og under 
mærket Forester Farmers Market sælger de antibiotika-
fri kyllingeprodukter.

MeatPoultry.com / jnl / mst

Ænder er værter for en bred vifte 
af fugleinfluenzavirus
Forskere har fundet ud af, at tamænder synes at fungere 
som midlertidig værter for en række fuglevira, fordi de 
er i kontakt med trækfugle.

Ænder, der samlede fugleinfluenza op fra trækfugle, 
videreførte virusset til høns og kyllinger, og mennesker 
blev sandsynligvis senere inficeret med H7N9 fuglein-
fluenza efter kontakt med kyllinger på markeder med 
levende fjerkræ i Kina. Dette er resultatet af en ny 
undersøgelse offentliggjort i det videnskabelige tids-
skrift, Nature.

Et hold af forskere satte sig for at spore roden af 
udbruddet, der har inficeret 130 mennesker og resul-
teret i 40 dødsfald. Mere end 1.300 prøver blev taget 
fra ænder, gæs og andre fugle oven i gødnings -og 

vandprøver fra markeder med levende fjerkræ. Ifølge 
Nature fandt forskerne ud af, at virusset er udvik-
let parallelt med H7N7, som kan smitte mennesker. 
Konstateringen styrker den idé, at H7 virus konstant 
blandes og udveksler genetisk materiale. Denne blan-
ding udvider trussel for, at H7N7 vil være i stand til at 
sprede sig til mennesker. "Opdagelsen af et beslægtet 
H7N7 influenzavirus i kyllinger, der har evnen til at 
inficere pattedyr eksperimentelt, tyder på, at H7 virus 
kan udgøre en trussel ud over det nuværende udbrud" 
siger forskerne. "Den fortsatte forekomst af H7-vira hos 
fjerkræ kan føre til dannelse af højpatogene varianter og 
yderligere sporadiske infektioner hos mennesker med 
en fortsat risiko for, at virus erhverver evnen til at smitte 
fra menneske til menneske." H7N9 fugleinfluenzaen 
var så dødbringende, fordi virus syntes at sprede sig via 
fjerkræflokke og ikke forårsage synlige tegn på sygdom 
i fugle. Derfor ville alle, der håndterer levende fjerkræ, 
ikke være klar over, at fuglene er smittet.

MeatPoultry.com / jnl / mst

Ægproduktionen i USA steg med 3 % i juli
Ægproduktionen i USA i juli udgjorde 7,97 mia., en 
stigning på 3 % i forhold til juli 2012, siger USDA’s 
National Agricultural Statistics Service (NASS).

NASS rapporterer, at produktionen omfattede 6,88 
mia. konsumæg og 1,09 mia. rugeæg, hvoraf 1,01 mia. 
var af slagtekyllingetype, og 77 mio. var af æg-type. 
Antallet af æglæggere var i juli på 344 mio., en stigning 
på 2 % i forhold til juli 2012. Ægproduktionen i juli pr. 
100 æglæggere steg en anelse til 2.313 æg.

Antallet af æglæggere var den 1. august 2013 på 345 
mio., en stigning på 3 % i forhold til 1. august 2012. 
Tallet kan opdeles i 289 mio. æglæggere der produce-
rer konsumæg, 52,6 mio. æglæggere, der producerer 
rugeæg slagtekyllinger, og 3,15 mio. æglæggere, der 
producerer rugeæg til æglæggere. Læggeprocenten 
opgjort den 1. august. faldt en smule til et gennemsnit 
på 74,5 æg pr 100 æglæggere.

Der blev i juli udklækket 38,5 mio. kyllinger af 
æglæggertypen, en stigning på 8 % fra juli 2012, og der 
var 35,4 mio. æg i rugemaskinerne, et faldt på 8 % i 
forhold til 1. august 2012.

Der blev i juli indsat 272.000 hønniker til rugeægs-
produktion til konsumæg en svag stigning i forhold til 
juli 2012, sagde NASS. 

Der blev i juli udklækket 782 mio. daggamle slagte-
kyllinger, en stigning på 2 %, og der var 626 mio. æg 
i rugemaskinerne den 1. august, en stigning på 2 % i 
forhold til året før. Der blev i juli indsat 6,57 mio. høn-
nike til rugeægsproduktion til slagtekyllinger, en svag 
stigning i forhold til fra juli 2012, rapporterede NASS

MeatPoultry.com / jnl / mst
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Stigning i salg af kvæg og fjerkræ og fald i salg af 
korn, mælk og æg i Rusland
Rusland har oplevet en stigning i salg af kvæg og 
fjerkræ i første halvår 2013, mens salget af korn, 
mælk og æg faldt, rapporterer Rosstat. Salget af 
kvæg steg med 10,7 % til 4 mio. ton (levende vægt 
til slagtning). Salget af korn gik 36,2 % ned til 7,8 
mio. ton, mens salget af mælk gik 6,1 % ned til 6,7 
mio. ton, og salget af æg faldt med 0,4 % til 14,5 
mia. styk. 

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva / jnl

Priser på fødevarer i Rusland stiger kraftigt
Fødevarepriserne i Rusland steg med 4,1 % i perio-
den januar-juli 2013. I samme periode var prisstig-
ningen i EU på 1,6 %. Den højeste inflation på 36,5 
% ses på grøntsager (2 % i EU), korn og bagerpro-
dukter 4,8 % mod 0,7 % i EU, og på frugter 4,5 % 
mod 10 % i EU.

Priser for sukker, marmelade, honning, choko-
lade og slik voksede med 3,4 % mod 0,7 % i EU, 
mens fisk og skaldyr, samt smør og svinefedt steg 
i pris med 2,3 %, henholdsvis 1,1 % og 2,4 % i 
EU. Mejeriprodukter, ost og æg steg i pris med 1,1 
% sammenlignet med 0,4 % i EU. Priserne på kød 
og kødprodukter i Rusland faldt med 0,9 % i de 
syv måneder, mens priserne i EU steg med 0,7 %. 
Ruslands overordnede inflation i første halvår 2013 
var 4,4 %, mens inflation for samme periode ligger 
på 0,3 % i EU.

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva / jnl

Rusland vil inspicere kød fra Brasilien
Rosselkhoznadzor vil i slutningen af oktober gen-
nemføre en inspektionsrejse til Brasilien for at 
inspicere de lokale kødproducenter for brug af 
ractopamin og fjerkræproducenter for brug af klor 
under desinficeringer. Brasilien har tidligere fremlagt 
en handlingsplan for at udelukke brug af ractopa-
min under produktion af kød beregnet til eksport til 
Rusland. Rosselkhoznadzor gennemfører desuden 
inspektionsbesøg i Spanien fra den 9. september og i 
USA efter den 20. september. 

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva

Rottekød solgt som lam i Shanghai
Hvis du har bestilt lam eller fårekød for hotpot i 
Shanghai i løbet af de sidste fire år, har du måske fået 

serveret rotte, ræv eller mink, fortalte Ministeriet 
for Offentlig Sikkerhed i slutningen af sugust. 
”Siden 2009 har den mistænkte, Wei, købt 
ræve, mink, rotter og andre ukontrollere-
de kødprodukter i Shandong” sagde ministe-
riet i en pressemeddelelse på sin hjemmeside. 
”Efter tilsætning af gelatine, carmin, nitrat og andre 
stoffer, solgte han kødet som falske lammeruller, der 
anvendes til hot pot, på markeder i Jiangsu og Shanghai.” 
Wei’s organisation blev afsløret i Jiangsu og Shanghai 
i februar, og det førte til anholdelsen af   63 mistænkte 
og beslaglæggelse af 10 tons kød og tilsætningsstoffer. 
Politiet anslår, at Wei’s salg over de seneste fire år 
har nået en værdi på 10 mio. yuan (ca. 9 mio. kr.). 
I marts stoppede politiet i Baotou, en by i den 
selvstyrende region Indre Mongoliet, en bil til-
hørende en virksomhed, der siden 2010 har 
produceret tørret oksekød fra andekød og solgt 
det i 15 kinesiske provinser. Næsten 15 tons af 
den falske tørrede oksekød blev konfiskeret. 
Det er 2 af 10 alvorlige sager, som ministeriet 
har givet som eksempler på afsløringer af føde-
varebedrageri - kød fra syge dyr, kød fra dyr 
behandlet med steroider og spildolie - der star-
tede to uger før det kinesiske nytår, den 25. januar. 
I de sidste tre måneder har myndighederne i hele Kina 
beslaglagt omkring 20.000 tons falsk kød og anholdt 
3.576 mistænkte under operationerne, der har givet ”et 
hårdt slag til arrogance kriminelle” sagde ministeriet. 
Kampagnen kommer midt i en voksende man-
gel på landbrugsprodukter, og en generel 
følelse af angst over fødevaresikkerheden. 
Opgaven med at sikre et tilstrækkeligt udbud af sikre 
fødevarer vil være ”meget hård” sagde landbrugsmi-
nister Han Changfu på et møde i december.

South China Morning Post / jnl

Amerikanske FDA er blevet anmodet om at trække 
medicinholdigt fjerkræfoder tilbage
Phibro Animal Health Corporation har bedt den 
amerikanske Food and Drug Administration 
(FDA) om at tilbagekalde godkendelsen til 3 
fodertilsætningsstoffer til brug i slagtekyllinger. 
Selskabet anmodede om, at FDA tilbagekalder god-
kendelsen af   New Animal Drug Application (NADA) 
098-371 pga. brugen af nicarbazin, penicillin og 
roxarsone i trevejskombineret foderlægemidel medi-
cin Type C til slagtekyllinger og NADA 098-374 for 
brug af nicarbazin og penicillin i to-vejs, kombineret 
type C foderlægemiddel til slagtekyllinger. Disse 
stoffer har været godkendt til brug i foder i over 40 år. 
Selvom Phibro Animal Health Corporation trak 
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sin godkendelse af NADA frivilligt, fordi disse 
produkter ikke længere fremstilles eller markeds-
føres, understøtter beslutningen om at fjerne disse 
antibiotikaholdige foderprodukter fra marke-
det FDAs ”frivillige strategi for fornuftig anven-
delse af antibiotika i fødevareproducerende dyr”. 
Tilbagetrækningen vil være effektiv fra den 3. sep-
tember, 2013

World Poultry / jnl / mst

Ghanesisk minister opfordrer til regulering af 
import af fjerkrækød
Med en stadigt stigende import af fjerkræprodukter 
til Ghana, er Ministeriet for Fødevarer og Landbrug 
(MOFA) nu i gang med at finde måder at regu-
lere denne, samt håndtere høje foderomkostninger. 
 ”Regeringen er opmærksom på de udfordringer som 
fjerkræbranchen står overfor” siger Clement Kofi 
Humado, minister for Fødevarer og Landbrug. Han 
beskrev det høje niveau af import af fjerkrækød til 
landet og høje priser på fjerkræfoder som de vig-
tigste udfordringer for den lokale fjerkræbranche. 
For at løse denne udfordring, sagde ministeren, 
har ½MOFA siden februar 2013 været aktiv i 
Ghana Poultry Farmers Association for at finde 
på måder at løse overdreven import af kød ved at 
overvåge kvaliteten og mængden af det impor-
terede fjerkrækød, der kommer ind i landet. 
En ny rapport fra USDA, som har kigget på Ghanas 
fjerkræbranche i 2013, viste, at landets fjerkræ-
sektor havde været i tilbagegang og nu kun kunne 
håndtere omkring 10 % af den samlede efterspørgsel 
på fjerkrækød i landet. Rapporten siger, at Ghanas 
fjerkræimport steg med 5 % fra 157.000 ton i 2012 
til 165.000 ton i 2013. Rapporten fastslog også, 
at importen var mere end firedoblet siden 2002. 
Rapporten giver de høje produktionsomkostninger, 
ineffektive produktionsmetoder, begrænset kend-
skab til moderne fjerkræmanagement, mangel på 
faciliteter til forarbejdning og høje omkostninger 
til energi skylden for den nuværende situation i 
Ghana. Blandt andet lægger rapporten vægt på 
fraværet af en lovgivning, der sikrer indførslen 
af sygdomsfri rugeæg i god kvalitet til landet, og 
samtidig overvåger produktionen daggamle kyl-
linger af høj kvalitets på de indenlandske rugerier. 
”Vi har taget tyren ved hornene og udtænkt mekanis-
mer til at regulere mængden af   fjerkræ, der kommer 
ind i landet” sagde ministeren, da han blev spurgt om 
manglen på love, der regulerer branchen. Han sagde, 
at den eksisterende lov forudsætter, at fjerkræ med 
højt niveau af fedt ikke kan importeres ind i landet. 
Ministeriet, udtalte han, er i færd med at frem-
skynde dannelsen af   et Fjerkræraad, der kan regulere 
aktiviteterne hos de erhvervsdrivende i branchen. 

Angående spørgsmålet om høje foderpriser, sagde 
Humado, at ministeriet var ved at fremme produk-
tionen af   sojabønner, der sammen med den over-
skydende majs, som bliver produceret i landet, skal 
bruges til at reducere produktionsomkostningerne. 
”Endvidere har the Poultry Farmers Association 
erhvervet sig deres egen foderfabrik og med hjælp 
fra MOFA vil sojabønner og majs fra the National 
Food Buffer Stock Company blive indkøbt på 
aftalte vilkår. Dr. Ahmed Alhassan, viceminister 
med ansvar for afgrøder, men i øjeblikket ansvarlig 
for sektoren for husdyrbrug forsikrede fjerkræfor-
brugerne om, at MOFA ville sikre at de højeste 
standarder blev håndhævet for at garantere sik-
kerhed for forbrugerne. Han sagde, at i samarbejde 
med Food and Drugs Authority vil importørerne 
skulle certificeres, og ”hvis køleforholdene ikke 
opfylder kravene, vil man miste sin certificering.” 

World Poultry / jnl / mst

Cobb fortsætter med at udvide i Oman
Oman er det seneste land i Mellemøsten, hvor 
Cobb500 slagtekyllingeopdrættere hastigt vinder 
frem og styrker vejen mod selvforsyning. 

”Traditionelt har Oman været en stor importør af 
rugeæg til slagtekyllinger, og omkring en fjerdedel af 
Indiens rugeægeksport er gået til Oman” agde Euan 
Meldrum, marketing manager hos Cobb Europa. 
”Dette er nu ved at ændre sig, fordi branchen har 
kastet sig ud i en ambitiøs ekspansion, og Cobb500 
repræsenterende nu 100 % af deres forældredyr. 
”Landets 3,1 Mio. indbyggere spiser i gennem-
snit omkring 20 kg fjerkrækød om året, og med 
en produktion på vej til at firdoble om ti år, vil 
de være mere end 50 % selvforsynende i 2015.” 
Salgsvæksten i Oman er et led i en plan fra Al 
Watania Poultry, den største kyllingeproducent 
i Mellemøsten, om at etablere en Cobb bedste-
forældedyrsproduktion i Saudi-Arabien, der i år 
vil begynde at producere sine egne forældredyr. 
”Cobb500 er velegnet til Mellemøsten, fordi de 
klarer godt i varmere klimaer med faktorer som bl.a. 
racens effektivitet gennem hele produktionskæden 
fra høje klækkeprocent i rugeriet til et godt udbytte 
på slagteriet” tilføjede Euan Meldrum.

World Poultry / jnl / mst



528

Den danske slagtekyllingesektor giver muligheder 
og problemer – Dansk slagtekyllingeproduktion 
set udefra

Ægte dyrevelfærd, ingen brug af antibiotika, 
ingen trædepudesvidninger. Den danske 
slagtekyllingebranche ses som et lysende eksem-
pel for hele Nordvesteuropa. Der er meget, som 
andre kan lære, og det omfatter også problemerne.

I Europa, men også på verdensplan, bliver der i 
dag ordineret relativt store mængder af antibiotika. 
Anvendelsen af   antibiotika fører til øget antibiotika-
resistens, og det er ikke det eneste problem i slagte-
kyllingebranchen. For eksempel er det velkendt, at 
dyrevelfærden er suboptimal på grund af trædepude-
svidninger, og salmonella er også et kendt problem. 
Danmark synes at være det lysende eksempel, 
fordi man her har løst mange af disse proble-
mer. Især det gule kort for forkert brug af anti-
biotika og adskillelse af ordinering og salg af 
antibiotika har potentiale til at blive kopieret i 
andre lande for at reducere brugen af   antibiotika. 
Det faktum, at Danmark har udpeget antibiotikaresi-
stens som en topprioritet under sit formandskab for 
EU i første halvdel af 2012, har yderligere styrket 
landets rolle som forbillede.

Ti års erfaring
”Vi satte os det mål at produ-
cere de bedste slagtekyllinger 
i verden, eller i det mindste de 
bedst dokumenterede kyllinger, 
for over ti år siden” siger Jacob 
Roland Pedersen. Han er for-
mand for og en af initiativta-
gerne til KIK kvalitetssystemet, 
og han er også chefdyrlæge hos 
Danpo, Danmark største fjerkræslagteri, og han 
fortsætter: ”Desuden har vi i næsten ti år forsøgt at 
reducere trædepudesvidninger ved hjælp af omfat-
tende regler på området for management, foder og 
vandkvalitet, hygiejne og strøelseskvalitet. Og sank-
tioner anvendes, hvis kvaliteten af trædepuderne 
viser sig at være utilstrækkelige.”

Slagtekyllingeproducent Mads Nielsen fortæller: 
”Jeg kan stadig huske, da standarder for trædepu-
derne blev indført for adskillige år siden. En score 
fra 0 til 2 point blev givet til et hundrede fødder: 0 
til sunde fødder, 1 til fødder med små skader og 2 til 
fødder med betydelige trædepudeproblemer.” 

80 point var det maksimale antal tilladte points. 
Nedsættelsen af   den maksimale belægningsgrad til 
40 kg i stedet for 45 kg pr kvadratmeter i 2005, var 
en kæmpe øjenåbner for danskerne. ”Den lavere 
belægning kombineret med ændret management gav 
tilfredsstillende resultater” siger Mads Nielsen.

KIK ved det hele
Styrken i den danske slagtekyllingebranche ligger 
især i den håndterbare størrelse med kun 190 produ-
center, 5 foderstofleverandører, 2 slagterier, 1 rugeri, 
1 dyrlægepraksis specialiseret i fjerkræ og det fak-
tum, at disse parter trækker i samme retning. Alle 
parter har derfor for længe siden indrettet sig med 
KIK-systemet. KIK har ikke kun regler om kvalitet, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd i produktionen af   
kyllingekød, det tager også et par ekstra trin, når det 
kommer til dataregistrering og -integration.

Hvor mange forskellige kvalitets- og kontrolsy-
stemer eksisterer mere eller mindre adskilt i mange 
nordeuropæiske lande, indeholder KIK det hele i én 
database og kan linke datasæt sammen. 

Jacob Roland Pedersen siger: ”Alle parter regi-
strerer alt. Rugeriet registrerer en sted i systemet alle 
oplysninger om forældredyrsflokkene, fjerkræpro-
ducenten registrerer dødelighed, medicinforbruget 
og begrundelsen herfor, samt både vand og foderfor-
brug, men også produktivitet og driftsøkonomiske 
data, og slagterierne registrerer data på trædepu-
derne, notering og samlet afregning.

Derudover giver foderstofvirksomhederne data 
om fodersammensætning pr levering. Der er fuld-
stændig sporbarhed for foder og kyllingerne: Vi ved, 
hvilken lastbilchauffør, som transporterer hvilken 
foder på hvilken lastbil, herunder ruten. Alt opdate-
res dagligt online.

KIK -systemet genererer normalt 60 forskellige 
rapporter med alle former for krydshenvisninger, 
som gør det muligt for slagtekyllingeproducenten at 
sammenligne sine resultater med de gennemsnitlige 
resultater i Danmark. I sidste ende eksisterer syste-
met til gavn for branchen selv.”

”Hver fjerkræproducent kan finde specifikke 
oplysninger om for eksempel trædepude problemer 
eller foderudnyttelse pr foderleverandør. Jeg ved 
af erfaring, at det har ført til diskussioner mel-
lem fjerkræproducenter og foderleverandører, hvor 

Jacob Roland Pedersen
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resultatet blev en forbedring af foderet eller et skift 
til en konkurrent. En sådan åbenhed holder hvert 
led i produktionskæden på tæerne” erkender Jacob 
Roland Pedersen.

Ved udbrud af smitsomme sygdomme og zoono-
ser kan KIK-systemet bruges til at finde forbindelser 
mellem de enkelte udbrud..

”Dette gør databasen unikt. For eksempel, hvis vi 
finder en salmonella, vil vi inden for én dag vide alt 
om, hvem og hvad flokken har været i kontakt med” 
siger Jacob Roland Pedersen.

Reelle resultater
Danmark har ikke kunnet nå 
det høje niveau for fødevare-
sikkerhed gennem fornuftig 
registrering alene. De reel-
le resultater bliver nået af de 
enkelte slagtekyllingeprodu-
center ude i kyllingestaldene. 
”Slagtekyllingeproducenterne er 
blevet yngre siden de strengere 
regler blev gennemført for ti år siden. Med bankerne 
pustende os i nakken har vi virkelig brug for at leve-
re et perfekt produkt” siger Mads Nielsen. ”I nogle 
lande tror man, at fjerkræproduktion i Danmark er 
nemmere, fordi der er mindre konkurrence, mindre 
sygdomspres, mindre økonomisk pres og mindre 
pres på produktionen.”

Mads Nielsen præciserer: ”Jeg leverer slagtekyl-
linger, som vejer 2,2 kg, til slagteriet på dag 35. 
Vi tømmer huset om torsdagen og får de nye dag-
gamle kyllinger den følgende mandag, og dermed 
har vi 8,5 rotationer om året, og det er ikke kun os. 
Øjeblikkelig og grundig rengøring forhindrer øget 
skadedyrspres. Det gjorde vi også for ti år siden, og 
dengang havde vi også vores problemer med persi-
sterende coli og salmonella.

KIK vejleder slagtekyllingeproducenterne om 

betydningen af   hygiejne. Mads Nielsen siger: 
”Adgang til slagtekyllingehusene er holdt på et 
minimum. Vi går ikke fra det ene hus til det andet 
uden at skifte tøj, vaske vores hænder og tage nye 
handsker på. Disse rutiner forhindrer indførsel af 
sygdomme udefra og overførsel af sygdomme fra 
hus til hus.”

Willem og Marieke Dekker, 
som stammer fra Holland til 
Danmark, genkender hans histo-
rie. Deres stalde er kun åbne 
for dem selv, og selv da er de 
iført særskilt overtrækstøj til det 
enkelte hus. Marieke Dekker 
siger: ”Selv dyrlægen kan ikke 
komme ind. Han får de kyllin-
ger, han har brug for at obducere, uden for huset.” 
Den meget høje hygiejnestatus holder sygdomme 
som Gumboro, IB og Newcastle Disease i skak, og 
det betyder, at kyllingerne kun undtagelsesvis og 
efter behov vaccineres før eller efter de er indsat i 
danske slagtekyllingehuse. Men de daggamle kyl-
linger er ikke billigere end andre steder i Europa, ja 
de koster endda lidt mere. Denne ekstra omkostning 
betyder, at Danmarks eneste slagtekyllingerugeri, 
DanHatch, kan kompensere fjerkræproducenterne, 
hvis noget er gået galt med de daggamle kyllinger.

Willem Dekker siger: ”Al dødelighed over 1 % 
i den første uge, som skyldes en coli eller fejl ved 
klækningen, er på rugeriets regning. Vi kompenseres 
for omkostningerne til dyrlægebesøg, undersøgelser, 
medicin, prisen på den daggamle kylling og tab på 
foderudnyttelsen pr kylling i tilfælde af forhøjet 
dødelighed. Dette lægger pres på rugeriet for at 
levere de bedst mulige kyllinger.”

Trædepudemanagement
Det at kunne levere sunde slagtekyllinger og frem 
for alt slagtekyllinger uden trædepudeproblemer til 

Mads Nielsen

Marieke Dekker

En af styrkerne i den danske slagtekyllingeproduktion er den begrænsede størrelse.



530

slagteriet kræver mere end blot strenge hygiejnepro-
cedurer. ”At holde fødderne sunde er muligt, men 
det kræver en meget præcis styring” siger Willem 
Dekker. En del af dette management kan trækkes fra 
KIK-systemet. Detaljer om temperaturforløb, vand-
tryk, forholdet vand-foder og lysprogrammer er alle 
blevet optimeret og testet. 

Slagtekyllingeproducent Mads Nielsen siger: 
”Kvaliteten af trædepuderne handler i sidste ende om 
at holde en tør strøelse. Først og fremmest gør vi alt, 
hvad vi kan for at stimulere kyllingerne til at være 
aktive. Vi giver en masse lys - 20 til 40 lux, med 2 
x 4 timers mørke - og et godt klima i huset. Ved at 
holde vandtrykket og dermed forbruget lavt i de før-
ste 20 dage holder vi gødningen tør.” Willem Dekker 

tilføjer: ”Gødningen skal være hård og tør. Hvis vi 
ser våd strøelse som et resultat af ændret konsistens 
i gødningen, forsøger vi at berolige kyllingernes 
tarme ved at tilsætte mere hvede til foderet, ikke 
ved hjælp af medicin. Producenterne fjerner aktivt 
våde pletter under drikkeniplerne og tildeler ny strø-
else. Det sker dog ikke ske så ofte, fordi reglerne i 
KIK kræver, at vandniplerne udskiftes hvert 5 til 7 
år, så de er rene og frem for alt tætte. Spildbakker 
og en god nippelhøjde tager sig af resten.” 

”At bruge eller ikke at bruge”
Mange mennesker uden for 
Danmark betragter sparsom 
vandforsyning til kyllingerne op 
til dag 28 for at forhindre træde-
pudeproblemer som dårligt for 
dyrevelfærden.

Man mener, at det er i strid 
med en af   de fem friheder ved-
rørende dyrevelfærd, som er for-
muleret af professor Brambell, nemlig at dyrene 
skal være fri for tørst, sult og fejlernæring. ”Jo, vi 
er omhyggelige, når det handler om vandforsyning, 
men uden at kyllingerne lider tørst” mener fjerkræ-
dyrlæge Søren Astrup. Kyllinger følger vækstkurven 
og vokser nøjagtigt til deres maksimale potentiale 
uden at drikke for meget vand. Dyrlægen har dog set 
overdreven brug af vandkontrol: ”Hvis der er store 
problemer i en flok, reducerer producenten underti-
den vandforsyningen, men sjældent ret længe, for 
man taber hurtigt mange kg i tilvækst, og det koster 
meget mere end et hold med dårlige ben.”

Problemer som dysbacteriosis, persisterende coli 
eller coccidiose er ikke ualmindelige i den danske 

Søren Astrup
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slagtekyllingeproduktion. Den store forskel i forhold 
til andre lande er imidlertid, at de danske slagtekyl-
lingeproducenter er meget tilbageholdende med at 
anvende antibiotika til behandling. Fjerkræklinikken 
ordinerede kun 338 kg af det aktive stof på 97 recep-
ter til 80 af de i alt 190 bedrifter i hele 2010. Det 
svarer til 0,15 daglige doser pr dyr hvert år. Desuden 
er en recept kun gyldig til at behandle en sygdom i et 
hold i et hus på bedriften, og reglerne håndhæves af 
skrappe sanktioner ved overtrædelse. Søren Astrup 
siger: ”Jeg er sommetider nødt til at bruge alle mine 
overtalelsesevner for at overbevise landmanden om, 
at det i virkeligheden er bedre for dyrevelfærden at 
beslutte at behandle kyllingerne med antibiotika. 
Mange slagtekyllingeproducenter har ikke brugt 
antibiotika i mere end 10 år, og hvis de pludselig 
bliver konfronteret med dette valg, er de mere tilbø-
jelige til at lade de syge kyllinger dø og acceptere et 
noget mindre indbringende hold end at bruge anti-
biotika. At bruge eller ikke at bruge antibiotika er 
ifølge dyrlægen resultatet af en bestemt tankegang, 
og det kan til dels skyldes den omhu, hvormed det 
bliver tildelt. Hvis et hold er syge, er producenten 
nødt til først at tilkalde en dyrlæge til hans gård. 
Dyrlægen kigger på dyrene, og derefter obduceres 
nogle kyllinger, og der udarbejdes et antibiogram for 
at bestemme, hvad det bedste aktive stof vil være.

Efterfølgende får producenten en recept på 
antibiotika, som kan købes på det lokale (human) 
apotek. Ordinering og salg af antibiotika er adskilt. 
”Jeg kan dispensere ved en endags behandling i 
tilfælde af akutte problemer, men det sker ikke ofte. 
Det er mere almindeligt, at hvis noget er ordineret, 
så er problemerne allerede reduceret før lægemidler 
er hentet på det lokale apotek. Når producenten 
har oplevet det et par gange, lærer de naturligvis at 
vente, før de ringer til dyrlægen” siger Søren Astrup.

Håndtering af dødelighed
Ifølge lovens bogstav står danske slagtekyllingepro-
ducenter over for samme dilemma som deres euro-
pæiske kolleger, når det kommer til de europæiske 
kriterier for dødelighed og maksimal belægnings-
grad på den ene side, og begrænsning af dødelig-
heden ved brug af medicin på den anden. Skalaen 
tipper dog mod ikke at behandle og håndtering af 
en højere dødelighed. ”Det er en mulighed, fordi 
den højere dødelighed er accepteret, og den straffes 
ikke af myndighederne” forklarer Marieke Dekker. 
”Normalt ligger dødeligheden på omkring tre pro-
cent. I tilfælde af coli i et hold bliver du nødt til at 
acceptere en dødelighed på 5 til 7 %. Hvis du er i 
stand til at dokumentere dette og i samråd med en 
dyrlæge har besluttet ikke at behandle, er myndig-
hederne imødekommende og din maksimale belæg-
ningsgrad vil ikke blive reduceret. Selvom dette 
ikke passer med den stive europæiske lovgivning.” 

Dyrlæge Søren Astrup fortsætter: ”Det samme gæl-
der for øget dødelighed i tilfælde af aflivning. 
Myndighederne accepterer en forhøjet dødelighed, 
hvis du for eksempel afliver dyr med knogleproble-
mer på et tidligt tidspunkt ud fra et dyrevelfærds-
synspunkt. Forudsat naturligvis, at resten af   den 
daglige management er i orden.”

Brug dansk ekspertise
De danske erfaringer med sparsom brug af antibio-
tika, faldende trædepudelæsioner ved management-
tiltag og øget hygiejnestatus kan sikkert tjene som 
inspiration for udenlandske slagtekyllingeprodu-
center. Både slagtekyllingeproducenter og myndig-
heder i Danmark mener, uafhængigt af hinanden, 
at den geografiske placering arbejder i deres favør. 
Desuden kan de prale af ti års erfaringer med at 
blive bevidste om og få erfaring i at gennemføre 
forskellige systemer og taktikker. KIK-systemet er et 
centralt omdrejningspunkt i alt dette. Dyrlæge Jacob 
Roland Pedersen siger: ”Vi ville ikke have været tæt 
på, hvor vi er nu, uden KIK, og systemet er blevet 
fuldt integreret i alle grene af branchen.”

Intet utopia
Danmark kan bryste sig af bedre dyrevelfærd, hvis 
trædepuder er normen, men i form af f.eks. reduce-
ret vandforsyning eller øget dødelighed som følge 
af modvilje mod at behandle med antibiotika er 
Danmark ikke utopia. Trods et årti med ubetydelig 
anvendelse af antibiotika er de frygtede resistente 
ESBL-bakterier alligevel tilstede i landet. Den nøj-
agtige oprindelse og løsning af dette problem giver 
stadig den danske slagtekyllingebranchen grå hår i 
hovedet. Under alle omstændigheder peger yderli-
gere reduktion i brugen af antibiotika, i betragtning 
af det nuværende minimale forbrug, ikke i retning 
af en løsning.

Oversat artikel skrevet af Fabian Brockötter i 
Pluimveehouderij (det hollandske fjerkræblad).

jnl
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Biacton til skotske æglæggere

BIACTON, praktiske erfaringer med tilsætning 
til foderet til æglæggende høner.
 
BIACTON er et probiotisk foderadditiv, som er 
EU-godkendt til anvendelse hos æglæggende høner, 
slagtekyllinger, kalkuner og grise.

Den aktive del af BIACTON består af en specifik 
stamme af Lactobacillus farciminis, som virker ved 
at forbedre tarmsundheden hos dyrene og derved 
forbedres produktiviteten.

Hos æglæggende høner forbedres typisk æglæg-
ningsprocenten, og tilligemed forbedres foderfor-
bruget, og dødelighed falder. Derudover ses en 
forbedret skalkvalitet, færre beskidte æg og en mere 
tør strøelse.

Forsøg i Skotland 
Med baggrund i disse kvaliteter besluttede James 
Baxter fra Dumfries, Scotland at anvende produktet 
i sin ægproduktion.

Med baggrund i James Baxters resultater, samt 
hans udvikling af en simpel doseringsmetode for 
tildeling af BIACTON besøgte ledelsen fra Chemvet 
James Baxter i efteråret 2012.

James Baxter ejer og driver en produktion med 
48.000 høner i et etagesystem i Skotland og er 
kontraktproducent for et af Storbritanniens største 
ægpakkerier. Herudover er han også direktør for 
organisationen ”HAPPY EGG COMPANY” som 
er det ledende varemærke indenfor frilandsæg i 
Storbritannien. ➝
 

Data over produktiviteten £/Høne

Største fordele 2011 2012 £300/t

Gennemsnitlig dagligt foderforbrug 131 116 -15 392 dage 5,88 kg 1,76£             

Foderbesparelse i  £ pr høne 1,76£             

Biacton Cost

Omkostninger til Biacton (£ 9.00/Tons foder) 116 g 392 dage 45,472 kg 0,41£             

Øget indtjening grundet foder pr høne 1,35£         

Andre fordele 2011 2012 MED BIACTON £/Høne

Antal æg produceret 301 320 19 1,74£             
Frasorterede (gennemsnit pr hold) 7,15% 2,78% -4,37% 1,05£             
Ormebehandling (hvis nødvendigt) 1.890,00£      -£               1.890,00-£      0,06£             

Antibiotikabehandling (hvis nødvendigt) 14.500,00£    2.500,00£      12.000,00-£    0,25£             

3,10£             

Hvad der virkelig interesserer mig £/Høne

SAMLET FORBEDRING I FORHOLD TIL 2011 4,45£         

Sammenligning med holdet fra sidste år (uden Biacton)

Skotske høner i etagesystem. Hønsehuset med udgangshuller..
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Skotske erfaringer
Før tilsætningen af BIACTON var James Baxters 
farm allerede blandt de bedste 10 % af alle frilands 
producenter i Storbritannien, men da han altid er på 
udkig efter måder at optimere sin produktion, beslut-
tede han at starte med BIACTON i foderet i begyn-
delsen af 2012. God sundhed og dyrevelfærd er et 
nøgleområde for James Baxter, da han af erfaring 
ved, at god sundhed og dyrevelfærd er alfa omega 
for, at hønerne kan præstere optimale produktions-
resultater.

Produktiviteten, dyrevelfærden og det økono-
miske resultat af hans hold i 2011 var glimrende, 
men resultatet for 2012 var simpelthen enestående, 
hvilket alt tyder på 2013 også vil blive, ikke mindst 

på grund af hans opmærksomhed på alle detaljerne 
i produktionen, men også pga. den store forbedring 
af tarmsundheden efter tilsætningen af BIACTON. 
Nedenstående økonomiske resultat taler for sig selv.

Direkte spurgt om hans tilfredshed med 
tilsætning af BIACTON, sagde James Baxter:
”Jeg er særdeles tilfreds med hønernes produktivitet 
i 2012, i særdeleshed sammenlignet med vores fine 
resultat 2011. Hønerne åd mindre foder, producerede 
flere og renere æg, og gødningen var mere tør i vores 
etagesystem. De producerede stabilt uden problemer 
gennem hele året, og jeg vil gerne fortsætte sådan 
her!”

Chemvet / jnl

Hønsegården med flytbare gemmesteder.

Kasakhstan opgraderer kontrollen med importeret 
fjerkræ
Kasakhstan vil forbedre statens veterinære kontrol 
af importeret fjerkræ, da potentielt farlige produkter 
stadig trænger ind i på markedet, siger repræsentan-
ter for Landbrugsministeriet.

Næstformand i det veterinære kontrol- og tilsyns-
udvalg, Serik Sapargaliyev, meddelte, at 52 tons 
underlødig fjerkrækød for nyligt blev destrueret som 
følge af veterinærkontrollen i Kasakhstan.

"Inspektionerne fandt, at det importerede fjer-
krækød ofte ikke opfyldte kravene i de tekniske 
forskrifter, havde ukorrekt mærkning med ingen 
eller ukorrekte oplysninger på kasakhisk, og kødets 

fremstillings- og udløbsdato var ikke angivet" sagde 
Sapargaliyev.

Ifølge Sapargaliyev, er der en mangel på inspek-
tører og mangel på akkrediterede laboratorier i 
Kasakhstan. Dette medfører ineffektiv implemente-
ring af tekniske regulativer fra komiteen for teknisk 
regulering.

Ifølge de gældende regler i toldunionen, kan 
Kasakhstan importere fjerkrækød fra 30 virksomhe-
der i tredjelande, men det er ukendt fra hvilket land, 
det farlige fjerkræ blev importeret fra.

World Poultry / jnl / mst

KORT NYT FRA UDLANDET
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