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Amerikansk kalkunimport til Rusland afhænger af 
inspektionsresultatet
Rusland vil kun genoptage importen af amerikanske 
kalkuner, hvis resultaterne af inspektioner af lan-
dets producenter viser, at de holdt op med at bruge 
ractopamin .

Samtidig vil veterinære specialister fra de rus-
siske veterinære myndigheder Rosselkhoznadzor 
foretage inspektioner på amerikanske fjerkræbe-
sætninger tidligst i slutningen af oktober, rapporte-
rer Rosselkhoznadzor. Afhængigt af resultaterne af 
inspektionerne, kan forbuddet mod import af kalkun 
fra USA blive annulleret i begyndelsen af november.

"Vi har modtaget et forslag fra vores amerikanske 
kolleger om at foretage inspektioner i oktober, men 
ingen datoer er endnu ikke fastsat, så vi er nødt til 
at tjekke vores tidsplaner, men det vil sandsynligvis 
ske ved udgangen af måneden" siger embedsmanden 
og tilføjer, at der helt sikkert vil blive inspektioner.

Rusland stoppede importen af kalkunkød fra USA 
i februar 2013 som følge af brugen af ractopamin i 
produktionen. Chef for Rosselkhoznadzor, Sergei 
Dankvert, sagde tidligere, at forhandlingerne havde 
til formål at forsikre Toldunionens lande om, at 
USAs veterinære tjeneste gør nok for at kontrollere 
brugen af ractopamin, rapportede Rosselhoznadzors 
presseafdeling.

The Federal Custom Union rapporterede, at fjer-
kræimport til toldunionen er af stor betydning for 
USA. I 2012 udgjorde eksporten 406.700 tons til en 
værdi af 2,5 mia. kr. Rusland fik 74,4 % af eksporten 
(i værdi) og Kasakhstan fik 25,6 %.
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Cargill indvier fjerkræprojekt i Kina
Cargill har indviet sit nye integrerede fjerkræprojekt 
i Lai'an Anhui, Kina.

Gary Locke, USA’s ambassadør i Kina; Chris 
Langholz, formand for Cargill Animal Protein 
China; Stan Ryan, corporate vice president hos 
Cargill, samt repræsentanter fra den kinesiske rege-
ring deltog i ceremonien.

Det fuldt integrerede projekt dækker alle led i 
kæden, fra foderproduktion og rugeægsproduktion 
over rugeri og slagtekyllingeproduktion til slagt-
ning og forarbejdning. Cargill har indarbejdet sine 
hypermoderne teknologier og innovationer inden 
for fødevaresikkerhed, fjerkræavl, foderstoffer, syg-
domsforebyggelse, miljøbeskyttelse og energibespa-
relse i projektet.

Anlægget har kapacitet til at behandle omkring 65 
mio. slagtekyllinger og 176.000 tons fjerkrækød om 

året. De samlede investeringer i projektet løber op til 
ca. 250 mio. $ (knap 1,4 mia. kr.).

Projektet, der blev indledt i 2009, er en del af 
Cargills fortsatte indsats for at støtte moderniserin-
gen af landbruget og fødevaresikkerheden i Kina. I 
dette projekt udnytter Cargill sin globale ekspertise 
til at opbygge en integreret forsyningskæde og et 
managementsystem med fokus på fødevaresikker-
hed. 

Baseret på Codex Alimentarius og ISO 22.000 
principper omfatter fødevaresikkerhedssystemet vel-
beskrevne og implementerede Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) programmer, der 
støttes af stærke fundamentale programmer såsom 
rengøringsprocedurer for udstyr, ordentlig personlig 
hygiejne, skadedyrsbekæmpelse, vedligeholdelse, 
produktmærkning, sporbarhed og andre vigtige pro-
grammer implementeret overalt i hele virksomhe-
den. 

Cargill vil desuden anvende innovative manage-
ment systemer til miljø og energieffektivitet, der 
opfylder alle gældende miljøregler omkring spilde-
vandsrensning, bortskaffelse af affald og kontrol af 
udledninger.

Gary Locke sagde: "Cargills investering her i 
Anhui-provinsen er et lysende eksempel på, hvordan 
et USA-Kina landbrugssamarbejde kan hjælpe Kina 
med at sikre, at landets forbrugere har en sikker og 
pålidelig kilde til fjerkrækød, og samtidig styrke 
vores bilaterale økonomiske og landbrugsmæssige 
bånd. Jeg er overbevist om, at når vores to lande 
er i stand til at uddybe vores kommercielle partner-
skaber, kan vi give positive, langsigtede fordele til 
forbrugerne i begge vore lande."
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Indonesiske Sierad fastholder sine investerings-
planer trods en svækket rupiah
Fjerkræ- og foderproducent Sierad Produce vil 
investere 350 mia. IDR (170 mio. kr.) i år, og planen 
er at etablere en foderfabrik og fem kommercielle 
farme for at imødekomme den stigende efterspørgsel 
i Indonesien.

På trods af en svækket valuta vil de gå videre med 
opbygningen af foderfabrik i Sulawesi, der vil have 
en produktionskapacitet på 20 tons fjerkræfoder i 
timen. Sulawesi blev valgt, siger virksomheden, på 
grund af billige råvarer

Investeringerne i foderstoffabrikken anslås at 
løbe op i 30 mia. IDR (14,5 mio. kr.), og er en del 
af virksomhedens toårige program til 3,9 bio. IDR 
(1,9 mia. kr.), hvor virksomheden vil udvide pro-
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duktionskapaciteten og produktionen af daggamle 
slagtekyllinger.

Der er stigende efterspørgsel på fjerkrækød i 
Indonesien, fordi stigende indkomster har givet 
indoneserne mere frit valg i deres spisevaner og fået 
dem til at vende sig mod kødprodukter. 

Virksomheden er for nylig været tvunget til at 
hæve priserne med op til 15 % på grund af devalu-
ering af den indonesiske rupiah. Devalueringen har 
været en reaktion på faldet i rupiahen mod den ame-
rikanske dollar i de sidste par måneder. Selskabet 
købte omkring 70 % af sine råvarer fra USA, 
Brasilien, Argentina og Indien, hvilket gør Sierad 
sårbar over for udsving i valutakurserne.

Hidtil i år er den indonesiske rupiah faldet med 18 
% i forhold til den amerikanske dollar, hvilket gør 
importen dyrere for indonesiske selskaber.
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Nordirske slagtekyllingeproducenter får 
låneordning på 10 mio. £ 
Den nordirske regering har bebudet en lånepakke 
designet til at hjælpe slagtekyllingeproducenter med 
at investere i nye huse. Ordningen vil åbne i novem-
ber i år.

Fødevaresektorens låneordning, som også vil 
blive rullet ud til ægproducenter og andre animalske 
sektorer, vil tilbyde 10 mio. £ (næsten 90 mio. kr.) 
i indeværende regnskabsår for landmændene til at 
investere i nye stalde "nødvendigt at øge udbuddet 
af råvarer til forarbejdning".

Regeringen vil tilbyde op til 40 % det samlede 
lån, mens en bank vil låne resten. Bankens gæld vil 
blive afdraget inden staten bidrag.

En talsmand siger, at det vil betyde en låneramme 
på omkring 25 mio. £ (ca. 220 mio. kr.), som i første 
omgang skal gå til slagtekyllingeproducenter, men 
ordning vil bliveåbnet for andre husdyrsektorer 
inden marts 2014.

Erhvervsminister Arlene Foster siger, at super-
markeder beslutning om kun at sælge britiskprodu-
ceret fjerkrækød giver "store muligheder".

"Det er derfor, vi har arbejdet med bankerne for at 
undersøge mulighederne for en Agri-Food låneord-
ning, hvilket ville gøre det muligt for virksomheder 
at drage fordel af de muligheder, der findes."

Finansminister Simon Hamilton siger: "10 mio. 
£ er allokeret til Invest Northern Ireland for at lette 
den første fase af ordningen i år, og regeringen har 
indvilget i at afsætte yderligere midler til ordningen, 
hvis der er efterspørgsel efter det."

Det er underforstået, at landmænd, der ønsker at 

investere, skal gøre det gennem en af de seks banker, 
der her tilmeldt sig til ordningen, når den åbnes i 
november , Bank of Ireland, Barclays Bank , Danske 
Bank, First Trust Bank, Santander og Ulster Bank.

Farmers Weekly / jnl

Effekten af fodring med hel hvede til kalkuner
Forskere i Polen har undersøgt effekten af at fodre 
hel hvede til voksende kalkuner, med fokus på mave-
tarmkanalens udvikling og kalkunernes produktivitet.

Formålet med undersøgelsen, som blev udført på 350 
fire uger gamle hane-kalkuner af den tunge type Hybrid 
Converter, var at vurdere effekten af stigende niveauer 
af hel hvede (W) i foderet i stedet for malet-pelleteret 
hvede (GW) på fordøjelsessystemets udvikling og mor-
fologiske indekser, coecum mikroflora, og kalkunernes 
tilvækst. Den basale diæt var sammensat af malet-pel-
leteret hvede og pelleteret protein-fedt-mineral-vitamin 
koncentrat blandet ved andelen af 50:50 og 60:40 (w/w) 
i perioderne 5.-8. og 9.-12. uge (W0 foder). I foderet 
betegnet som W25, W50, W75 og W100 blev hel hvede 
tilsat hhv. på bekostning af 25, 50, 75 og 100 % af det 
totale indhold af hvede i foderet. I 9.-12. fodringsuge, 
havde det daglige foderindtag en tendens til at falde 
med en stigning af W indholdet i foderet (lineær kon-
trast, P = 0,073). Generelt for forsøget blev en stigning 
i W tilsætning efterfulgt af et lineært fald i tilvæksten og 
foderforbruget hos kalkunerne (P < 0,001 i begge tilfæl-
de). Viskositeten i tyndtarmen samt den relative vægt 
af kråsen og det fordøjede i coecum steg lineært med 
forhøjede niveauer af hel hvede i foderet. Samtidig faldt 
pH i fordøjelsessystemet, ammoniak-koncentrationen 
og den totale koncentration af kortkædede fedtsyrer i 
coecum lineært i behandlingerne med øgede mængder 
af hel hvede. En stigning i foderet W-niveauer blev led-
saget af en tendens mod en lineær stigning i tykkelsen 
af muscularis externa og et fald i kryptdybde i duode-
num (henholdsvis P = 0,096 og P = 0,097), og et lineært 
fald i villihøjden i coecum (P = 0,030). Stigende W 
niveauer i foderet havde ikke nogen indflydelse på de 
samlede kimtal pr. g i det fordøjede i coecum, herunder 
Bacteria, Lactobacillus, Enterococcus, Bifidobacterium, 
Salmonella og Bacteroides, mens et lineært fald blev 
observeret i tællinger af Escherichia coli (P = 0,001), 
Clostridiaceae (P = 0,023) og Clostridium perfringens 
(P = 0,001).

Udskiftningen af GW med højere niveauer af W 
øgede tørstofkoncentrationen i gødninen lineært (P = 
0,003) og lindrede symptomerne på trædepudesvidnin-
ger hos kalkuner (P = 0,011).

Animal Feed Science and Technology / jnl / mst
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EU stemmer ja til mykotoksin produkter
Biomin annoncerer en positiv afgørelse fra EU 
Standing Committee on the Food Chain and Animal 
Health (SCFCAH) om godkendelse af to Biomin 
produkter som "stoffer til reduktion af forurening af 
foder med mykotoksiner."

To produkter fra den veletablerede Mycofix pro-
duktserie af Biomin, Mycofix Secure (bentonit/ 
dioctahedral montmorillonit) og Biomin BBSH 797 
(Gen. nov. sp. nov., tidligere Eubacterium), vil blive 
de første nogensinde, der får EU-godkendt stoffer 
med dokumenterede mycotoxinmodvirkende egen-
skaber.

Efter den positive SCFCAH afstemning vil 
offentliggørelsen af de respektive EU-regler være 
den næste og sidste etape i retning af at bekræfte den 
videnskabelige effekt af Mycofix Secure og Biomin 
BBSH 797 som mykotoksindeaktiverende produkter.

Biomin BBSH 797 er det første produkt nogen-
sinde til at modtage denne positive godkendelse, og 
dermed bekræftes evnen til biologisk nedbrydning 
af trichothecener. Den patenterede aktive bakterie 
i Biomin BBSH 797 ændrer strukturen af disse 
mykotoksiner, en biotransformationsproces, der gør 
trichothecener, som for eksempel deoxynivalenol 
(DON), harmløse. Det gør det til et værdifuldt tilsæt-
ningsstof til foder til grise, der anses for en af de arter 
der er mest modtagelig for DON forurening i foderet.

Ifølge European Union Reference Laboratory 
(EURL) er Mycofix Secure en bentonit (dioctahedral 
montmorillonit), der opfylder de strenge krav til 
aflatoxinbindingsevner. I samarbejde med EURL har 
Biomin udviklet en analytisk metode til at karakteri-
sere den AFB1-bindende kapacitet i bentonit, som nu 
er blevet en afgørende del af godkendelsesprocessen 
for aflatoksinbindemidler. Disse bestræbelser, anført 
af Biomin, har banet vejen for at legalisere "afla-
toxinbindende" som en officiel egenskab.

Processen frem mod godkendelsen af Mycofix 
Secure og Biomin BBSH 797 i EU begyndte da, the 
EU Association of Specialty Feed Ingredients and 
their Mixtures, or FEFANA, på initiativ af Biomin, 
etablerede Task Force "Mykotoksiner" i 2005. I 2009 
lykkedes det task forcen at få godkendt en ny gruppe 
til mycotoxinmodvirkende produkter, hvilket blev en 
milepæl i udviklingen af den officielle godkendelse 
af mykotoksindeaktiveringsprodukter inden for EU. 

Dette førte senere til offentliggørelsen af en streng 
vejledning fra European Food Safety Authority til 
registrering af anti-mycotoxin produkter, inklusive 
beviser for mykotoksin- og artsspecificitet, effekt 
og sikkerhed, som generelt har afskrækket branchen 
at indsende ansøgninger til EU om godkendelse af 
fodertilsætningsstoffer med anti-mycotoxin effekt.

I 2010 blev Biomin dog den første fodertilsæt-
ningsstofvirksomhed til at fremlægge en ansøgning 
at legalisere produktet, idet de påberåbte egenskaben 
"aflatoxin-bindende" (Mycofix Secure). Dette blev 
fulgt op i 2012 med indsendelse af en ansøgning 
om "bionedbrydning af trichothecener" (Biomin 
BBSH 797) til EU-godkendelse. Efter en grundig 
videnskabelig evaluering blev Biomin, det første 
fodertilsætningsstoffirma til at få positive udtalelser 
fra EFSA om disse teknologiske fodertilsætnings-
stoffer, der kan mindske de negative virkninger af 
mykotoksiner i dyr.
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HKScan åbner centraliseret Baltisk fjerkræanlæg
HKScan Corporation er ved at centralisere deres 
baltiske fjerkræproduktion på deres renoverede 
Tabasalu-anlæg, som blev officielt indviet i slutnin-
gen af september.

Fra begyndelsen af 2014 vil Tabasalu-anlægget 
være ansvarlig for slagtning, opskæring, udbening og 
forarbejdning af fjerkrækød for hele Østersøregionen 
i HKScan-koncernen. Anlægget vil overtage pro-
duktionen af fjerkræprodukter, der tidligere blev 
fremstillet på Loo-anlægget nær Tallinn.

Tabasalu-anlægget er blevet moderniseret og 
udvidet i etaper i løbet af de seneste par år. De sidste 
nye produktionslinjer skal installeres i slutningen 
af året. Investeringen på over 100 mio. kr. vil gøre 
Tallegg i stand til at fordoble sin baltiske produkti-
onskapacitet og reagere på den stigende efterspørgsel 
efter fjerkræprodukter i Estland og på eksportmar-
kederne. Tabasalu-anlægget producerer en række 
produkter, der primært sælges i de baltiske lande, 
herunder Talleggs friske kyllingeprodukter, røgede 
fjerkræprodukter samt marinerede- og ovnprodukter.

"Ved at skabe øget kapacitet, forbedrer denne 
investering også vores teknologiske kapacitet, støtter 
udviklingen af brandet Tallegg og forbedrer kvalite-
ten og holdbarheden af vores produkter. De moder-
niserede faciliteter tilbyder bedre arbejdsvilkår for 
vores medarbejdere, da procesautomation har fjernet 
behovet for tung manuel håndtering" siger Teet 
Soorm, direktør for HKScan Baltikum. Udvidelsen 
af Tabasalu-anlægget har øget det samlede etage-
areal med 5.000 m2, så det nu samlet kommer op på 
13.000 m2.

Visse primære enheder vil forblive operationelle 
på Loo-anlægget, herunder foderfabrik, rugeri, slag-
tekyllingeproduktion og ægproduktion.

World Poultry / jnl / mst
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Indtjeningen var markant højere hos Sanderson 
Farms i 3. kvartal
Overskuddet hos Sanderson Farms Inc. i 3. kvar-
tal skyldes bl.a. højere priser på fjerkrækød. For 
3. kvartal, der sluttede den 31. juli, meddelte 
Sanderson om et overskud på 67,9 mio. $ (ca. 374 
mio. kr.), sammenlignet med et overskud på 28,7 
mio. $ (ca. 158 mio. kr.) året før.  Omsætningen var 
på 739 mio. $ (ca. 4 mia. kr.), sammenlignet med 
625 mio. $ (3,4 mia. kr.) i samme periode sidste år. 

"Sanderson Farms finansielle resultat for 3. kvar-
tal afspejler forbedrede markedsvilkår i forhold 
til sidste år" sagde Joe Sanderson, Jr., bestyrelses-
formand og adm. direktør for Sanderson Farms. 
"Markedspriserne for fjerkrækødprodukter var høje-
re end i 3. kvartal af regnskabsåret 2012, fordi prisen 
på hele kyllinger ab Georgia forblev historisk høj 
i kvartalet. Prisenab Georgia afspejler en konstant 
efterspørgsel fra detailhandelen. Desuden er mar-
kedspriserne for vinger, der har været under sidste 
års niveauer for 3. kvartal, forbedret i løbet af kvar-
talet. Priserne på udbenet brystkød forblev et godt 
stykke over sidste års priser og toppede i maj, idet 
flere Fastfoodrestauranter og andre fødevareservice-
virksomheder fik kylling på deres menuer."

Selskabet bemærkede, at priserne på fjerkrækød 
i kvartalet var højere i forhold til samme kvartal i 
regnskabsåret 2012. Prisen for hele kyllinger steg 
11,6 € sammenlignet med for et år siden, mens 
udbenet brystkød steg med 32,3 % i gennemsnit. 
Jumbo-vinger faldt med 19,3 % til gennemsnitligt 
1,28 dollar (7,07 kr.) pr. lbs (0,45 kg) i forhold til 
gennemsnittet på 1,59 dollar (8,78 kr.) pr. lbs (0,45 
kg) et år siden. Den gennemsnitlige pris på bagkvar-
ter var stabil i kvartalet, ifølge virksomheden.

Sanderson tilføjede, at mens priserne på fjerkræk-
ød var steget, så fortsatte kornpriserne med at stige i 
forhold til samme kvartal for et år siden. Sanderson 
Farms betalte 8,1 % mere for majs sammenlignet 
med 3. kvartal for et år siden, mens prisen for soja-
skrå steg 10,3 %, ifølge virksomheden. 

For de første ni måneder, der sluttende 31. juli 
2013, steg selskabets pris for majs med 13,2 % og 
sojaskrå steg 29,3 % i forhold til de første ni måne-
der i regnskabsåret 2012.

"Priserne for korn er forblevet høje gennem det 
meste af august, men gunstige vækstbetingelser 
denne sommer har givet næring til betydelig opti-
misme for dette års majs- og sojabønnehøst " udtalte 
Sanderson. ”Selvom den tilgængelige kornmængde 
og prisen i løbet af de kommende måneder i sidste 
ende vil afhænge af årets høst, har prisen for nylig 
været faldende. Hvis vi prissatte alle vores omkost-
ninger i resten af regnskabsåret efter gårsdagens 

markedspriser ville udgiften til foderkorn være ca. 
79 mio. $ (ca. 436 mia. kr.) højere i regnskabsåret 
2013 i forhold til regnskabsåret 2012.

"Dog ville 4. kvartals priser være 65 mio. $ 
(ca. 359 mio. kr.) lavere end sidste års 4. kvartal" 
tilføjede han. "Vi har afdækket vores kornbehov 
for august, men vi vil være på markedet igen i sep-
tember."

MeatPoultry.com / jnl / mst

Efter den falske burger, kommer her det kunstige 
æg
Verden er måske for nylig blevet introduceret til den 
første laboratoriedyrkede burger, men fjerkræsekto-
ren er foran, og plantebaserede ægprodukter vil snart 
ramme hylderne i amerikanske supermarkeder.

Det er heller ingen nyhed, ifølge grundlæggeren 
af Hampton Creek foods, Josh Tetrick, hvis mis-
sion om at erstatte æg og andre landbrugsprodukter 
med plantebaserede alternativer har vundet finansiel 
opbakning fra Facebook milliardær Peter Thiel og 
Microsofts Bill Gates.

"Vi ønsker at skabe en helt ny model, der gør 
systemet (ægproduktion) forældet" fortalte Tetrick 
i et TEDx foredrag omhandlende, hvordan man 
brødføder en voksende befolkning på begrænsede 
ressourcer. Ved produktion af emulgerende plante-
produkter nedskærer man behovet for korn, der skal 
transporteres og fodres til høner for, at de derefter 
kan producere æg, og derved reduceres kulstof og 
affald, siger han.

Tetrick tilføjede, at 92 % af verdens plantearters 
egenskaber endnu er ved at blive udforsket, og at 
mange kan efterligne smag, konsistens og nærings-
værdi af kød eller æg - og kombineret skabe tilsva-
rende produkter.

Det kunstige æg er en blanding af forskellige 
planter, herunder raps, ærter og solsikke leicithin, 
og dets skaber siger, at det vil koste 18 % mindre at 
producere end rigtige æg.

To linjer - en æggefri mayonnaise og et ægge-
pulverprodukt til bagning - sælges i første omgang 
gennem Wholefoods butikker i USA, men supermar-
kedet kunne ikke bekræfte, om de inden længe vil 
dukke op i England.

Firmaet udvikler også en erstatning til scrambled 
eggs, og selvom den ikke er klar til kommerciel pro-
duktion, er den næsten umulig at skelne fra virkelige 
æg i både smag og konsistens, mener testpersoner.

Farmers Weekly / jnl / mst

KORT NYT FRA UDLANDET



580

Rapport fra IEC - Golden Egg Award
og Crystal Egg Award
Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer 

Hvert efterår uddeler den internationale æg 
organisation IEC priser til årets bedste marke-
ting kampagne (Golden Egg Award) og årets 
bedste CSR initiativ (Crystal Egg Award).

Golden Egg Award 
I år dystede Sydafrika, USA, Australien og Colombia 
om Golden Egg Award. 

Sydafrika præsenterede deres aktiviteter, som især 
havde fokus på kvinder og børn. Aktiviteterne var 
opdelt i fire dele: en kampagne med en superhelt 
som frontfigur. Denne tog rundt på skoler og optråd-
te med shows om æg og ernæring. Derudover var der 
udviklet undervisningsmateriale om æg, som blev 
uddelt til skolebørnene.

Den anden del af Sydafrikas aktiviteter, handlede 
om undervisning og uddeling af materiale om æg til 
gravide og syge kvinder på hospitaler og sundheds-
klinikker. Den tredje del rettede sig mod den brede 
befolkning med radiokampagner og madlavnings-
demo’er. Sidste del havde fokus på madskribenter. 
Disse havde mulighed for at deltage i en konkur-
rence, og få tildelt en pris for bedste æggeopskrift 
eller bedste æggebillede.

I USA havde man i forbindelse med påsken sat 
ekstra fokus på æg. Der var udviklet inspirationsma-
teriale til aktiviteter med æg, heriblandt et tv-indslag 
om æg dekoration, en radiokampagne om æg, en app 
med inspiration til både æg dekoration og tilbered-
ning af forskellige æggeretter, en film til You Tube 
og ideer på de sociale medier Facebook, Pinterest 
og Twitter. På den mere seriøse side blev der også 
givet mulighed for, at skoleklasser kunne komme på 

Anina Kjær
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virtuelle gårdbesøg. Her kunne en skoleklasse på en 
skærm, følge en ægproducent rundt på gården i real 
tid. Dette gav skoleklasser i byen, langt fra landbrug, 
mulighed for at se, hvor maden kommer fra.

Australien havde, ligesom Danske Æg, et projekt 
med fokus på ægget som sund fødevare. Aktiviteterne 
heri bestod primært i løbende at have kontakt til og 
holde de personer opdateret, som har indflydelse på 
de kostråd, der gives til den australske befolkning. 
Der blev afholdt konferencer for sundhedsprofes-
sionelle og udviklet et online undervisningsprogram 
til dem.

Colombia havde i deres marketing fokus på ægget 
som en vigtig bestanddel af alle dagens måltider. 
Til dette blev brugt tv-reklamer, billboards mv. Den 
colombianske organisation FENAVI havde desuden 
udviklet en lang række opskrifter med æg til både 
morgen, middag og aften.  

For deres succes med at øge opmærksomheden 
på og salget af æg i påsken løb USA med prisen for 
bedste marketing kampagne i ægbranchen i 2013.

Crystal Egg Award
Til CSR prisen – Crystal Egg Award, deltog 
El-Azaar Poultry Farm fra Sydafrika, DQY fra 
Kina, The Australian Egg Cooperation og NOVUS 
International fra USA.

DQY blev CSR prisens klare vinder, med et 
omfattende CSR program ”Eggs Power the World”, 
der inkluderede opbygning af flere energianlæg, der 
kan omdanne restprodukter fra ægproduktionen, 
samt madrester fra Beijings restaurationer til energi 
til de nærmeste byer.

Høj non-fytatfosfor i startfoderet 
til slagtekyllinger
Forskere fra Department of Animal Science i Iran 
har gennemført et forsøg for at undersøge effekten af 
forskellige koncentrationer af non-fytatfosfor (nPP) i 
start og voksefoderet (med fytase tilsat) på kødkvali-
tet, vægten af indre organer og ugentlige variationer 
i tilvæksten under produktionen.

720 daggamle hanekyllinger blev randomiseret 
til 12 behandlinger i et helt randomiseret design. 
Kyllinger fik to forskellige slags foder (4,5 g/kg og 6 
g/kg nPP) i startfoderet (0-21 dage) og 6 forskellige 
slags foder (4 g/kg, 3,1 g/kg, 2,3 g/kg og 2,3 g/kg + 
1000 FTU/kg foder fytase, 1,5 g/kg, 1,5 g/kg nPP 
+ 1000 FTU/kg foder fytase) i voksefoderet (22-42 
dage).

Resultaterne viste, at fytase tilsætning i anden og 
tredje uge med voksefoder kan øge foderoptagelse 
betydeligt. Også et fald i koncentrationen af nPP til 
1,5 g/kg fik tilvæksten til at falde markant. Desuden 
er der en betydelig forskel mellem 4,5 g/kg og 6 + 
4 g/kg nPP (start- og voksefoder) og 1,5 g/kg nPP. 
Tilsætning af fytase øger kødudbyttet og giver et 
betydeligt fald i vægten af leveren. Foder med 4,5 
+ 1,5 g/kg nPP gav en markant højere hjerte- og 
levervægt. Det konkluderes, at startfoder med øget 
koncentration af nPP (6 g/kg nPP) ingen gavnlig 
effekt havde på den samlede tilvækst i perioden 
(0-42 dage). Det er også muligt at nedsætte nPP kon-
centration i voksefoderet til 1,5 og 2,3 g/kg med og 
uden tilsætning af fytase.
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USPOULTRY annoncerer nyt forskningsprogram
Bestyrelserne i USPOULTRY og USPOULTRY 
Foundation har skabt et nyt forskningsprogram for at 
løse de aktuelle problemer i fjerkræbranchen.

USPOULTRY Board Research Initiative vil 
fungere sideløbende det nuværende USPOULTRY 
forskningsprogram og vil øge det eksisterende pro-
gram store succes ved at fokusere yderligere res-
sourcer mod specifikke forskningsområder.

Bestyrelserne har valgt to forskningsområder, 
der vil modtage finansiering i år. Det første fokus-
område er forskning i systemisk salmonellainfek-
tion hos kyllinger og kalkuner og bestemmelse af 
sam¬menhængen med salmonellaforurening af hak-
kede fjerkræprodukter. Det andet emne vil omhandle 
dyrenes trivsel og vil forske i emner, som vil føre til 
fremskridt på dette område.

Det første år er der afsat ca. 250.000 $ (1,4 mio. 
kr.) til dette nye initiativ. Detaljerede krav til ansø-
gere vil blive oplyst senere på året, og fristerne for 
indsendelse af ansøgning vil blive i foråret 2014.

"Vores forening anerkender behovet for at finan-
siere forskning, der er rettidig og behandler specifik-
ke behov i branchen. The Board Research Initiative 
program opfylder dette behov" siger USPOULTRY 
præsident, John Starkey.

World Poultry / jnl / mst

Effekten af antimikrobielt peptid
på slagtekyllinger produktivitet
I et sydkoreansk forsøg med slagtekyllinger under-
søgte man effekten af tilsætning af det antimikro-
biellepeptid-P5 (AMP-P5) på tilvæksten, nærings-
stofoptagelsen, gødningen samt mikrofloraen i tar-
men og tarmens morfologi.

320 daggamle kyllinger (Ross 308) blev tilfæl-
digt tildelt 4 foderbehandlinger hver bestående 
af 4 gentagelser med 20 kyllinger i hver boks. 
Foderbehandlingerne var: NC (negativ kontrol, stan-
dard foder ), PC (positiv kontrol, standard foder 
tilsat 15 mg avilamycin/kg foder), og AMP-P5 (stan-
dard foder tilsat 40 og 60 mg AMP-P5/kg foder).

Forsøgsblandingerne blev givet i 2 faser, startfoder 
(0-21 dage), og slutfoder (22-35 dage). Slutvægten 
(0-35 dage) (BW) og tørstof- (DM) og kvælstofind-
holdet (N) i gødningen (ved dag 20-21 og dag 34-35) 
var højere (P <0,05) hos kyllinger fodret med PC og 
60 mg AMP-P5/kg i foderet end hos kyllinger fodret 
med NC. Desuden gav stigende niveau af AMP-P5 
(P <0,05) en højere slutvægt (startfoder, slutfoder og 
samlet), bedre foderudnyttelse (FCR, startfoder) og 
højere DM og N (ved dag 20-21 og dag 34-35).

I gødningen var antallet af total anaerobe bakte-
rier (TAB, dag 35) og coliforme bakterier (dag 21 
og dag 35) og ileal og cecale fordøjede colibakterier 
(dag 35) færre (P <0,05) hos kyllinger fodret PC 
og 60 mg AMP-P5/kg i foderet sammenlignet med 
kyllinger fodret med NC. Villihøjden i duodenum 
og jejunum og villihøjde i forhold til kryptdybde, 
(VH:CD) i duodenum, jejunum og ileum blev større 
(P <0,05) hos kyllingerne fodret PC og 60 mg AMP-
P5/kg end hos kyllinger fodret med NC. Stigende 
niveauer i foderet af AMP-P5 reducerede (P <0,05) 
gødningens indhold af TAB (dag 35), coliforme 
(dag 21 og dag 35) og coliforme bakterier i ileal- og 
caecal (dag 35). Desuden gav stigende niveauer af 
AMP-P5 forøget (P <0,05) villihøjde (i duodenum 
og jejunum) og VH:CD (i duodenum, jejunum og 
ileum), og en reduktion (P <0,05) i kryptdybde i 
jejunum.

Disse resultater indikerer, at foder tilsat 60 mg 
AMP-P5/kg har potentiale til at forbedre tilvæksten, 
næringsstofoptagelsen, tarmens morfologi og redu-
cere tarmens og gødningens indhold af coliforme 
bakterier i slagtekyllinger.

Animal Feed Science and Technology / jnl

Ukrainske Ovostar Union annoncerer store
moderniseringsplaner
Ovostar Union, en af de største ægproducenter i 
Ukraine, vil investere 495 mio. kr. i moderniseringen 
af sine produktionsfaciliteter i de kommende tre år. 
Investeringen vil øge ægproduktionen væsentligt, 
meddeler selskabet.

Genopbygningen af én farm vil være afsluttet 
ved udgangen af 2013 og vil stille 5,4 millioner 
høne-pladser til rådighed. Et lignende anlæg er ved 
at blive bygget i Kiev-regionen og vil øge antallet af 
hønepladser fra 1 mio. til 4,6 mio. Ved udgangen af 
investeringsprogrammet i 2018, sigter selskabet mod 
at have fordoblet sit antal af hønepladser.

Ægproduktionen forventes at nå 2,1 milliarder 
æg, og produktionen af flydende ægprodukter for-
ventes at nå 14.000 tons, og produktionen af tørrede 
ægprodukter forventes at komme op på 2.200 tons.

Selskabet rapporterede stærke driftsresultater i 
første halvdel af året, hvor salget af æg er steget 
14 % målt i volumen sammenlignet med sidste år. 
Samtidig betød stigende priser på foder, at produkti-
onsomkostningerne omkostningerne pr æg steg med 
35 % i forhold til begyndelsen af året.
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Lantmännen sælger aktier i Kronfågel
til medlemmerne
Invest 50 000 skr. (ca. 42.500 kr.) og bliv aktio-
nærer i Kronfågel. Tilbuddet er til medlemmer hos 
Lantmännen. De låser deres penge på ubestemt tid.
Den mindste indsats er 50 000 skr., og håbet er, at 
den største ejer, den britiske kapitalfond Cap Vest, 
inden for et par år effektivisere virksomheden og 
derefter børsnotere virksomheden og sikre sig et 
betragteligt overskud.

Men der er mange risici: Konkurrencen fra 
Thailand og andre lavomkostningslande samt pris-
pres fra detailhandlernes egne mærker. Hvor kom-
petent ledelsen er i det nye selskab er endnu uvist. 
Men frem for alt er den store usikkerhed, at pengene 
bliver fastlåst i Kronfågels ejerselskab Scandinavia 
AB standard på ubestemt tid. Cap Vest bestemmer, 
hvornår det er tid til at sælge og score et eventu-
elt overskud. I andre virksomheder har Cap Vest 
beholdt sin ejerandel i lang tid. Investeringen giver 
ikke, i modsætning til en investering i aktiemarke-
det, chancen for et årligt udbytte.

”Vi er klart over, at kapitalen vil blive låst, og 
vi kan ikke sige, hvad prisen vil være, når aktierne 
sælges” siger Bengt- Olov Gunnarson, formand for 
Lantmännen.”Vi lægger ikke skjul på det faktum, 
at der er risici, men vi ser også et potentiale for 
udvikling, og der er én af forklaringerne på, at 
Lantmännen er gået ind i dette.

Tilbuddet skal ifølge Bengt- Olov Gunnarson ses 
som en prøveballon for at udforske interessen hos 
enkelte medlemmer.

”Der har været forespørgsler, og dette åbnede en 
mulighed. Er der nok interesserede, gennemfører vi 
tilbuddet, ellers bliver det taget af bordet.”.

For enhver, der har 50.000 tilovers og som tror, at 
kyllinger er en god investering, er der mulighed for at 
blive en venture kapitalist gennem et af Lantmännen 
ejet holdingselskab. I alt tilbydes en vis procentdel 
af Lantmännens aktier i Scandinavian standard AB. 
Interesserede havde frist til den 4. oktober.

Land Lantbrug & Skogland  / jnl

Resistente bakterier i tre ud af fire tyske 
kyllingelår
Antibiotikaresistente bakterier er fundet i stor skala 
i tyske kyllinger. I tre ud af fire kyllingelår og 
ved hver fjerde tyske landmænd har man fundet 
antibiotikaresistente MRSA- og ESBL-bakterier. 
Landbrugsmæssig anvendelse af antibiotika menes 
at være årsagen.

Et tysk forbrugermagasin Test.de har fundet 

antibiotikaresistente MRSA- og ESBL-bakterier 
i 73 % af konventionelt opdrættede kyllinger. 
Undersøgelserne blev foretaget på pakkede kølede 
fødevarer. Resistente bakterier blev fundet navnlig 
i tyske Lidl Landjunker Frische Hähnchenschenkel.

Antibiotikaresistente bakterier kan overføres til 
mennesker, og i en tysk undersøgelse fra 2012 fandt 
man MRSA-bakterier i 24 % af tyske landmænd, 
men kun i 1-2 % af befolkningen i almindelighed.

Takket være strengere regler vedrørende anti-
biotika i den økologiske produktion fandt man ’kun’ 
resistente bakterier i 20 % af økologiske kyllingelår. 
I stedet var den mikrobiologiske kvalitet lav på 
grund af store mængder af forrådnelses- og patogene 
bakterier.

Land Lantbruk & Skogland / jnl

Engelske politikere blev serveret traditionel gås 
til Mikkelsdag
I år blev der serveret Michaelmas gås til Conservative 
Party’s årsmøde i Manchester, England, og det er et 
tegn på, at genoplivningen af denne tradition vinder 
momentum.

Søndag 29. september, som er Mikkelsdag i det 
meste af Storbritannien, vil gåsen blive serveret 
ved en middag arrangeret af det British Poultry 
Council (BCP) for udvalgte parlamentsmedlemmer 
og MEP'ere, herunder Defra Secretary of State, 
Owen Paterson.

Middagen vil fremhæve, hvor vigtig fjerkræpro-
duktionen er for England, med gåsestegen på bedste 
vis viser den rolle, som fjerkræproducenterne spiller 
i at brødføde nationen.

Ifølge traditionen skulle forpagtere, når huslejen 
skulle betales på Mikkelsdag, ofte give deres udlejer 
med en gås, der blev et symbol på beskyttelse mod 
økonomiske problemer. Folkesagnene siger: "Spis 
en gås på Mikkelsdag, og slip for at ønske dig penge 
resten af året."

Flere restauranter er begyndt at se potentialet i at 
sætte gås på menuen til Mikkelsdags. "Efterhånden 
som traditionelle, sæsonbetonede fødevarer vinder 
popularitet, giver mikkelsdag en fantastisk mulighed 
for at sætte gås på menuen i starten af efteråret, når 
de bliver tilgængelige for første gang" siger John 
Franklin, formand for de britiske gåseproducenter, 
en gruppe under BPC.

"Gåsen er virkelig en sæsonbestemt fugl, og med 
de nye måder at servere kødet på, som er udviklet 
på cateringskoler som City College i Norwich, 
giver gåsen en bred vifte af muligheder for moderne 
kokke. "
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Den britiske fjerkræbranche går sammen for at 
vinde forbrugernes støtte
National Farmers Union (NFU), British Poultry 
Council (BPC), Red Tractor og nogle af Storbritanniens 
største forhandlere og foodservicevirksomheder er 
gået sammen for at markedsføre kyllingebranchen og 
bidrage til at markedsføre Red Tractor brandet.

Alle har bakket op om den nydesignede Love 
Chicken opskrifthjemmeside på www.greatbritis-
hchicken.co.uk, som opfordrer forbrugerne til at se 
efter britisk fjerkrækød, når de køber ind.

Opskrifterne er blevet doneret af detailhandlerne 
Tesco og Waitrose, stjernekokken Cyrus Todiwala, 
foodservicevirksomhederne Brakes og Compass 
samt den Red Tractor-certificerede rapsolieprodu-
cent Hillfarm Oils.

Caroline Leroux, kommunikationschef i BPC 
siger: "Britiske forbrugere ved, at fjerkrækød er 
nærende, sundt og prismæssigt overkommeligt, og 
de har konsekvent gjort fjerkræ til deres foretrukne 
kød - et ud af to kødmåltider i Storbritannien er fjer-
kræ. Vi er glade for at arbejde sammen med NFU og 
Red Tractor for at fremme vores fantastiske britiske 
kylling med masser af opskrifter, hygiejnetips og 
spændende nyheder."

NFUs fjerkræ rådgiver Chris Dickinson siger: 
"Vi er meget stolte over, at så mange organisationer 
og enkeltpersoner har bakket op om Love Chicken 
kampagnen. Det er kun rimeligt, at vi fremhæver de 
høje standarder og den høje velfærd, som branchen 
efterlever i Storbritannien for at producere et pro-
dukt i verdensklasse."

World Poultry / jnl / mst

Copacol vælger Petersime til sit brasilianske 
rugeri
Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata) har 
valgt Petersime til at levere rugemaskinerne til deres 
nye rugeri i staten Paraná, Brasilien.

Efter den seneste indvielse af deres nye kyllinge-
slagteri besluttede Copacol at øge deres rugerikapa-
citet. Til dette projekt har selskabet valgt Petersimes 
single-stage Embryo-Response Incubation udstyr. 
Den første fase af projektet omfatter en rugerikapa-
citet på cirka 2 mio. æg om ugen. En kombination af 
BioStreamer 24S og  BioStreamer 12S rugemaskiner 
blev valgt til at opnå denne kapacitet. Den anden 
fase af projektet vil øge den samlede kapacitet med 
mere end 50 % af denne oprindelige kapacitet.

I 2013, hvor firmaet havde 50 års jubilæum, 
er Copacol, med hovedsæde i Cafêlandia, PR, 
Brasilien, en stadigt voksende organisation. Copacol 
eksporterer produkter, der overholder de strengeste 
kvalitetskrav til mere end 40 lande - et glimrende 

eksempel på Brasiliens voksende betydning som 
fødevareproducerende nation.

Francismar Sanches, bestyrer af rugeri og foræld-
redyr hos Copacol, siger: "Vi har besøgt andre ruge-
rier og set potentialet i teknologien, som Petersime 
tilbyder. Vi ser frem til at anvende single-stage tek-
nologien i vores rugerier og mærke fordelen i hele 
vores fjerkræoperation.

World Poultry / jnl / mst

Produktionen af fjerkrækød i EU sætter okse- 
og svinekød i skyggen
EU’s fjerkrækødproduktion har endnu et år med stærk 
vækst i 2013 – for fjerde år i træk – og det bidrager 
til at kompensere for fald i både okse- og svinekøds-
produktionen.

Ifølge EU-Kommissionens seneste Short Term 
Outlook rapport vil produktionen af fjerkrækød i 
år nå 12,5 mio. tons, en stigning på 0,8 % i forhold 
til 2012. Blandt de store producenter af fjerkrækøs 
har Storbritannien ført an med en 3,6 % stigning, 
efterfulgt af Tyskland og i mindre omfang Frankrig.

Eksporten af fjerkrækød i hele 2013 forventes 
også at stige efter at være steget 2 % i de første 6 
måneder. Den seneste udfasning af eksportrestitu-
tioner for frosne kyllinger synes at have haft ringe 
effekt. På importsiden har EU set lavere mængder 
(-10 %) fra Brasilien på grund af produktions-
begrænsninger blive opvejet af højere import fra 
Thailand (+50 %). Thailand fik i juli 2012 lov til at 
starte eksporten af ikke-varmebehandlet fjerkrækød 
igen efter udbruddet af fugleinfluenza.

Denne vækst i importen er blevet støttet af et 
stabilt forbrug i EU, hedder det i rapporten, med 
rekordhøje priser for fjerkrækød i løbet af de sidste 8 
måneder. Priserne har bevæget sig i et snævert bånd 
på 1,9-2,0 €/kg (14,20-14,90 kr./kg) slagtet vægt.

Fremadrettet ser rapporten et andet billede for 
fjerkrækød i 2014, hvor produktion af oksekød vil 
stige på grund af stigende notering og en stigning i 
udbuddet af kalve.

"Desuden bør tilpasningen til de nye dyrevel-
færdsregler i svinesektoren blive afsluttet, og det bør 
stoppe faldet i antallet af søer og medføre en stigning 
i antallet af svineslagtninger."

Derfor forventes væksten i produktionen af fjer-
krækød at aftage, så væksten vil nok ligge på 0,7 % 
i 2014 i forhold til 0,8 % i år, 2 % i 2012 og 3,9 % i 
2010. Priserne på fjerkrækød forventes også at falde 
i det kommende år som følge af faldende foderom-
kostninger, hedder det i rapporten, der peger på den 
større høst af korn, oliefrø og proteinafgrøder i år.
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FDA trækker godkendelsen af arsenbaseret
medicin tilbage
Det amerikanske Food and Drug Administration 
(FDA) har bebudet, at den vil trække godkendelserne 
tilbage for tre af de fire arsen-baserede lægemidler, der 
i øjeblikket er godkendt til brug i husdyrproduktionen. 

Det fjerde arsen-baseret lægemiddel, der bruges 
som vækstfremmer til kalkuner og kyllinger, vil for-
blive på markedet.

FDA’s udspil følger en undersøgelse ledet af Johns 
Hopkins Center for a livable Future (CLF), som blev 
offentliggjort i maj 2013. Undersøgelsen fandt klare 
beviser for, at brugen af disse stoffer i kyllingepro-
duktionen gav forhøjede niveauer af uorganisk arsen, 
et kendt kræftfremkaldende stof, i kyllingebrystkød.

Tidligere i år sagsøgte Center for Food Safety 
(CFS) og Institute for Agriculture and Trade Policy 
(IATP) FDA efter, at agenturet ikke reagerede på en 
begæring fra 2009, hvor de blev bedt om at tilbage-
trække godkendelserne af alle fire stoffer. Retssagen 
tvang FDA til at reagere.

Keeve Nachman, medlem af fakultetet for Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health og 
ledende forfatter af CLF undersøgelsen, udsendte føl-
gende erklæring:

"Vores forskning har fundet klare beviser for, at 
brugen af arsen-baserede lægemidler i fjerkræproduk-
tionen øger folks eksponering for et potent kræftfrem-
kaldende stof. Resultaterne har gjort det klart, at det at 
fortsætte med at bruge disse stoffer vil øge risikoen for 
kræft og muligvis også andre sygdomme. Vi er glade 
for, at FDA og medicinalvirksomhederne har bøjet 
sig for bekymringer for den offentlige sundhed, når 
det kommer til brugen af arsenik til at producere kyl-
linger og kalkuner, men agenturet har stadig arbejde 
at gøre. FDA skal også tilbagetrække godkendelsen af 
nitarson, så arsen ikke længere bruges til at producere 
mad, som folk spiser."

Som reaktion på meddelelsen udsendte Ashley 
Peterson, National Chicken Council’s Vice President 
of Scientific and Regulatory Affairs, følgende erklæ-
ring:

»Det eneste arsenholdige stof brugt som tilsæt-
ningsstof til foder i produktionen af slagtekyllinger 
i de sidste ti år, Roxarsone, blev suspenderet i 2011, 
og produktet fremstilles eller anvendes ikke længere. 
Ingen andre fodertilsætningsstoffer, der i øjeblikket 
anvendes i kyllingekødproduktionen i USA, indehol-
der arsen."

Med hensyn til den eneste tilbageværende god-
kendte arsen-baserede medicin, siger FDA, at det 
afviste anmodningen, fordi agenturet er i færd med 
at færdiggøre en række videnskabelige undersøgelser 
samt gennemgå og vurdere nogle oplysninger, der skal 

hjælpe agenturet til fuldt ud at evaluere eventuelle 
betænkeligheder med hensyn til sikkerheden af arsen-
baseret medicin til dyr. Stoffet nitarson anvendes ikke 
i amerikanske slagtekyllinger.

All About Feed / jnl / mst

Effekt fra fiberrig fodertilsætning på produktivi-
teten, omsættelig energi og fiberfordøjelighed
hos slagtekyllinger og æglæggere
Forskere ved Iowa State University, USA, har gen-
nemført et forsøg for at evaluere effekten af fodring 
med forskellige fiberindhold på produktiviteten hos 
kyllinger opdrættet til æg- eller kødproduktion i alde-
ren 1-21 dage.

Foderet med lavt fiberindhold var baseret på et 
traditionelt majs-sojaskrå (SBM) foder, og foderet 
med højt fiberindhold blev blandet ved tilsætning (til 
SBM) af 60 g/kg af både dried distillers grains with 
solubles (DDGS) (affald fra bioethanolproduktionen) 
og hvedeklid i startfoderet og 80 g/kg af både DDGS 
og hvedeklid i voksefoderet.

De to blandinger var isokaloriske (havde samme 
energiindhold) og blev formuleret til at opfylde eller 
overstige Nutrient Requirements of Chickens (NRC) 
krav.

To linjer af hanekyllinger, Ross 308 slagtekyllinger 
og Hy-Line W36 æglæggere, blev tilfældigt indsat i 
bure med 11 gentagelser med hver 8 kyllinger for hver 
af de 4 behandlinger. Evalueringskriterierne bestod af 
den gennemsnitlige daglige tilvækst (ADG), gennem-
snitlig daglig foderoptagelse (ADFI), fodereffektivitet 
(FE), kvælstof korrigeret tilsyneladende omsættelig 
energi (AMEn) og fordøjelighed af neutralt opløselige 
fibre (aNDF).

Foderet med mange kostfibre reducerede signifi-
kant slagtekyllingernes ADG (P ≤ 0,01) for perioderne 
1-12 dage og 1-21 dage, men havde ingen effekt på 
æglæggernes ADG resulterende i en signifikant inter-
aktion. Større mængde kostfibre havde ikke betydelige 
virkninger på ADFI for perioderne 1-12 dage og 1-21 
dage. Fordøjeligheden for neutralt opløselige fibre var 
højere i æglæggere end i slagtekyllinger uanset foderet 
(P ≤ 0,01) og højere kostfiber koncentration resulte-
rede i større ileal (P ≤ 0,01) og total (P ≤ 0,02) aNDF 
fordøjelighed tværs af begge linjer. Omsættelig energi 
var tilsyneladende ikke forskellig (P = 0,96) mellem 
linjer eller mellem foderblandinger. Disse resultater 
antyder, at æglæggere er i stand til bedre at udnytte 
foderingredienser, som er rige på fibre, end slagtekyl-
linger, muligvis på grund af nedsat ADFI og øget fiber 
udnyttelse.

Animal Feed Science and Technology / jnl / mst
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Happy Egg annoncerer annoncekampagne for 
sekscifret beløb
Noble Foods mest genkendelige mærke, The Happy 
Egg Co, har lanceret sin største TV reklamekam-
pagne til dato med prime-time sendetid. Kampagnen 
fremhæver rækken af tiltag på dyrevelfærdsområdet, 
som Happy Eggs høner har fået.

Annoncen på 30 sekunder (og en kortere 10 
-sekunders version) blev filmet hos frilandsproducent 
Jean-Paul Michalskis gård i Hereford og er indspillet 
til 80'er hittet "Girls Just Wanna Have Fun", der er 
genindspillet til Happy Egg af popstjernen Alexandra 
Burke.

Den vil få premiere den 5. oktober under X-Factor 
- et af de mest populære shows på tv – og vil blive 
vist i reklamepauser mellem Downton Abbey og 
Coronation Street.

Steve Horton, marketing direktør i Happy Egg Co, 
sagde, at virksomheden satsede på gennemsigtighed 
ved at bruge sin egen gård og egne høner.

"Kampagnen giver en stor indsigt i livet for vores 
høner og de områder, hvor vi gør mere end standar-
derne for at kunne levere æg med den bedste smag til 
vores kunder" tilføjede han.

En talsmand sagde, at serien af reklamer koster en 
"sekscifret sum i £", og følger Happy Eggs største 
æggebakkekampagne ’Find Freda’, en konkurrence, 
der blev lanceret i august, som ifølge selskabet har 
haft mere end 100.000 deltagere til dato

Farmers Weekly / jnl / mst

Moy Park får ros for bæredygtighedsinitiativer
Den nordirske fjerkræintegration Moy Park har fået 
to priser ved dette års Waitrose Way awards for deres 
bestræbelser på at reducere virksomhedens miljø-
mæssige påvirkninger.

Moy Park vandt to priser fra supermarkedskæden 
for at reducere CO2 udslippet med 11.300 ton og 
ved at spare 2 mio. £ (17,6 mio. kr.) på energiom-
kostningerne i 2012, samt for at omdirigere over 96 
% af deres affald fra deponering til genbrug eller 
energiproduktion.

Moy Park sagde, at affald som engang blev sendt 
til deponering nu enten genanvendes eller bruges til 
energi, og at en række projekter er blevet foreslået til 
næste år med fokus på genbrug af vand, opgradering 
af køleanlæg og genbrug på slagterierne.

Quentin Clark, leder af bæredygtighed og etiske 
indkøb hos Waitrose sagde: "Disse priser er en fanta-
stisk måde at fejre det hårde arbejde, vores leveran-
dører har gjort for at forbedre bæredygtigheden af 
deres virksomheder og i sidste ende Waitrose.

"Det var svært at vælge vinderne ud fra en sådan 

en høj standard hos ansøgerne, og vi er glade for, at 
så mange leverandører deler de samme mål som os. "

Farmers Weekly / jnl / mst

Afrika er fuld af muligheder for fjerkræindustrien
Lidt over 1 milliard mennesker bor på det afrikanske 
kontinent med lidt mere end et gennemsnitligt brut-
tonationalprodukt på 1.500 $ (8.200 kr.) per person, 
sammenlignet med et globalt gennemsnitligt brut-
tonationalprodukt på lige over 10.000 $ (54.500 kr.) 
per person.

Potentialet for fjerkræ er enormt i Afrika med 
et forbrug pr indbygger, som i øjeblikket ligger på 
lige over 3,0 kg, og mens væksten i bruttonational-
produktet er omkring 9 % årligt, forventes kyllinge-
forbruget at stige omkring et halvt kilo i løbet af de 
næste 10 år. Til sammenligning er det globale forbrug 
anslået til 12,5 kg per indbygger og forventes at 
stige til 14 kg over de næste 10 år, hvilket yderligere 
understreger det fremtidige uudnyttede potentiale i 
Afrika. Unge mennesker opfordres til at søge tilbage 
til landbruget på grund af gode jobmuligheder, og i 
nogle lande ydes små lån, så de kan starte lokale fjer-
krækød- og ægproduktionsvirksomheder for at skabe 
indtægter og mad. Nogle lande har også indset vig-
tigheden af at skabe jobs for at få en sund økonomi 
og et sundt landbrug, og en stærk indsats her giver 
mulighed for at opnå begge mål.

Arbor Acres er kendt i den afrikanske fjerkræb-
ranche og har på flere markeder etableret sig som 
”integratorernes valg” til produktionen af en sund 
og billig proteinkilde på mange vigtige markeder. Et 
netværk af seks distributører af bedsteforældredyr 
med erfaring, der spænder fra 5 til 26 år, leverer for-
ældredyr til de lokale producenter og er godt positio-
neret til fremtidig vækst i Afrika. Arbor Acres sælger 
også direkte til vest- og centralafrikanske lande via 
et dedikeret kommercielt team, som forstår regionen 
og arbejder tæt sammen med distributørnettet for at 
maksimere salg og markedsandele.

Det regionale Arbor Acres team assisterer og råd-
giver kunderne om management af flokkene, og de 
har også et stærkt engagement i overførsel af teknisk 
information og uddannelse til kundernes ansatte på 
regionale seminarer og skoler. Behovet blev først 
erkendt af Arbor Acres, der påbegyndte et Production 
Management Course i 1963, og som nu har uddannet 
over 1.500 branchefolk på dette velansete fire-ugers 
kursus. Arbor Acres har fortsat fokus på opgaven, 
og det er blevet en stor regional støtteaktivitet for at 
forbedre viden og management hos kunderne.

World Poultry / jnl / mst
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Rapport fra IEC- konferencen
i Cape Town i september 2013
Over 400 delegerede fra 31 lande deltog 
i International Egg Commission’s årlige 
Marketing & Produktion konference i Cape 
Town, Sydafrika, i slutningen af september. Det 
er en af de vigtigste begivenheder i ægbran-
chens kalender med fokus på at løse de pro-
blemer, der påvirker ægbranchen globalt. 

Muligheder i Afrika
Første indlægsholder var Ben 
Kruger, adm. direktør i Standard 
Bank Group, der er en af 
Sydafrikas største banker.

Han fortalte, at der er god 
økonomisk vækst i mange afri-
kanske lande syd for Sahara med 
en gennemsnitlig vækst på 5 % 
om året i de sidste 10 år.

Han forudsagde, at Sydafrikas rolle vil mindskes 
efterhånden som lande som Nigeria og Angola mm 
tager over. Specielt i Nigeria, der er Afrikas folkeri-
geste land, vil økonomien vokse voldsomt.

Der er stadig problemer med demokrati, fri øko-
nomi, korruption i mange lande, og korruptionen er 
desværre stigende.

Når man ser på den internationale handel med de 
afrikanske lande syd for Sahara, så er kun 10 % af 
handelen inter-Afrika, og meget af eksporten består 
af råvarer.

I 2050 vil 25 % af verdens befolkning være i 
Afrika, og 2/3 vil bo i byerne. Det vil kræve en 
voldsom omlægning af fødevareproduktionen, for 
i dag producerer mange afrikanere deres egen mad, 
og de vil i 2050 i stedet skulle købe deres fødevarer.   

Kina har en meget stor rolle og har stor indfly-
delse i Afrika, fordi Afrika tilsyneladende er blevet 
glemt af den øvrige verden, der i stedet har og har 
haft stor fokus på Asien.

Udbredelsen af mobiltelefoner og hurtigt internet 
har været kraftig stigende i de seneste år i store dele 
af Afrika, så den del af infrastrukturen ligger på et 
rimeligt niveau, mens anden infrastruktur som toge, 
veje og havne trænger til et ordentligt løft.

Manglende uddannelsesniveau er sammen med 
arbejdsløshed og specielt ungdomsarbejdsløshed en 
stor udfordring i mange lande.

Forskellige forbrugertyper
Carsten Sandau fra Hartmann fortalte om en 
undersøgelse om æg i fem lande: Storbritannien, 

Frankrig, Tyskland, Italien og 
Californien og Pennsylvania i 
USA. I hver af disse regioner 
blev 1.000 mennesker stillet en 
række spørgsmål vedrørende 
deres købsadfærd vedrørende 
æg. Undersøgelsen gav tilbunds-
gående data om forskellige typer 
forbrugere, og hvad der påvir-
ker deres købsadfærd. Han fortalte, at så detalje-
rede oplysninger om deres holdninger og meninger 
gav gode muligheder for målrettet markedsføring. 
Han fortsatte med at forklare, at segmenteringen 
i undersøgelsen også viste nogle en meget over-
raskende statistik, fordi hele 86 % af de adspurgte 
sagde, at de har købt æg som impulskøb. Han 
opfordrede til at se dette som en enorm mulighed 
for ægbranchen til at påvirke kunderne, når de 
er kommet ind i butikken. Lige så overraskende 
viste undersøgelsen også, at 60 % af befolkningen 
har forladt en butik uden at købe æg, selvom ind 
med den hensigt at købe, da de gik ind i butikken. 
Carsten Sandau afsluttede sin præsentation med at 
fortælle, at hvis man forstår de værdier, der er vig-
tige for kunderne, kan virksomheder kapitalisere på 
branchens høje vækstpotentiale, både i mængder og 
i værdi.

Stor gennemslagskraft med et lille budget
Sydafrikanske Masanda Peter 
fortalte om, hvordan man med 
et lille budget kan skabe en stor 
påvirkning. 

For 23 år siden skabte South 
African Poultry Association 
Galliova Awards, som gives 
til de allerbedste sydafrikan-
ske madskribenter i anerken-
delse af fremragende arbejde, og i bedømmelsen 
indgår kvaliteten af   deres skrivning, præsentatio-
nen af deres artikler samt de oplysninger, der stil-
les til rådighed for deres læsere. Det har udviklet 
sig til en meget prestigefyldt pris, som giver vin-
deren stor anerkendelse. Prisen er sponsoreret af 
Sydafrikas ægproducenter, og den omtale, de mod-
tager i forbindelse hermed, er vurderet til at være 12 
gange mere værd end værdien af   deres investering. 
Hun fortalte, at Galliova Awards har aktiveret ægpro-
ducenter og fødevareskribenter til at skabe stærke 
samarbejdsrelationer og opmærksomhed omkring æg. 

Ben Kruger

Carsten Sandau

Masanda Peter
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Pier Passerini, ægprodu-
cent i Sydafrika, supplerede 
og sagde, at Galliova Awards 
giver Sydafrikas ægproducenter 
adgang til det højeste niveau af 
madskribenter på landets føre-
nde magasiner.

Vicky de Beer, der har vundet 
Galliova Award 2 gange, fortalte 
om, hvordan det at vinde prisen havde været en rig-
tig god oplevelse.

Det globale æg atlas
Barbara Grabkowsky præsen-
terede Professor Hans-Wilhelm 
Windhorsts og hendes nyeste 
æg atlas, der viser mønstre af 
ægproduktion og -handel i hele 
verden. 

Siden 1991 har Asien spil-
let en stadig mere fremtræden-
de rolle i ægproduktionen, Dr. 
Grabkowsky forklarede, at i 2011 blev næsten to 
tredjedele af æggene produceret i Asien. 

Professor Windhorst og Dr. Grabkowsky 
tror,   at niveauet for ægproduktionen vil blive 
dikteret af efterspørgslen, og at vi skal for-
vente at se en yderligere stigning i produktio-
nen i Afrika og Asien efterhånden som befolk-
ningen i disse områder fortsætter med at vokse. 
Hun forklarede, at befolkningen i Afrika syd for 

Sahara forventes at stige med 128 % indtil 2050. Det 
giver mange muligheder for ægbranchen til at levere 
protein af høj kvalitet og til en overkommelig pris 
og dermed hjælpe med til at brødføde den voksende 
befolkning.

Erfaringer med omlægningen til berigede bure
i Storbritannien
Andrew Joret fra Storbritannien 
fortalte omlægningen til berige-
de bure i EU. En omlægning, der 
nok har kostet omkring 35-40 
mia. kr.

Hans erfaringer var, at mange 
producenter er stoppet, og at de 
resterende farme er blevet meget 
større. Det har givet en overpro-
duktion i EU, som forventes at vare nogle år, for 
hvem skal lukke, når der lige er investeret i nye stal-
de? Han fortalte endvidere, at der i Storbritannien 
kun en kæde sælger skrabeæg, og det gør de til 
burægspriser, samt at det er mærkevareproducenter, 
som bruger frilandsæg i deres ægprodukter.

3. generation af berigede bure er kolonibure med 
plads til 60-80 høner. Burene er blevet bredere, og 
man har placeret foderet i midten. Det betyder færre 
gange og mindre udstyr, og dermed et billigere 
anlæg, og hønerne er ikke så interesserede i menne-
sker på besøg i stalden. Denne slags anlæg forventes 
at kunne afskrives i løbet af 5-7 år.

 ➝

Barbara Grabkowsky

Vicky de Beer

Andrew Joret

IEC - 3. generations berigede bure.
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Ægbranchen godt rustet til at klare fremtidens 
udfordringer
Nan-Dirk Mulder fra Rabobank 
fortalte om de udfordringer, som 
ægbranchen i øjeblikket står 
over for som følge af ændrin-
ger i foderpriserne, økonomiske 
markeder, politiske situationer 
ja selv vejret. Han sagde, at 
selv om udsvingene på alle disse 
områder vil fortsætte med at give 
store udfordringer, så er det vigtigt at huske, at 
ægbranchen er meget godt placeret som en over-
kommelig og effektiv form for animalsk protein. 
Den globale befolkning fortsætter med at stige, og 
efterspørgslen efter animalske proteiner fortsætter 
med at stige. Tallene viser, at på globalt plan er æg 
og fjerkrækød de hurtigst voksende kilder til protein. 
Men han gentog også det vigtigste budskab, at der 
er behov for at producere flere fødevarer med færre 
ressourcer. Han sluttede med at slå fast, at en af   de 
største udfordringer, vi står med globalt, er behovet 
for at sikre et bedre udbytte og højere effektivitet i 
fødevareproduktionen selv om de tilgængelige area-
ler med landbrugsjord er faldende.

F.W. de Klerk lukkede IEC-konferencen i Cape 
Town med et fremragende indlæg om lederskab
IEC Cape Town konferencen  
sluttede med et virkeligt 
inspirerende indlæg med tit-
len ’Håndtering af forandrin-
ger: Erfaringer fra omdan-
nelsen af   Sydafrika’ om 
lederskab fra nobelpristage-
ren og tidligere præsident 
Frederik Willem de Klerk.. 
Han startede med at sige, at vi alle kommer fra 
Afrika for måske 100.000 år siden, og at vi som 
mennesker har 96 % af vores DNA tilfælles med 
chimpanser, og han spurgte, hvad er så hemmelighe-
den i de sidste 4 %, der har sikret den fænomenale 
succes, som den menneskelige race har.

De Klerk sagde, at han troede, at hemmeligheden 
er evnen til at håndtere forandringer. Han fortsatte 
med at sige: ”Jeg tror, at vores evne til at håndtere 
forandringer fortsætter med at være nøglen til succes 
i dag for enkeltpersoner, for virksomheder, for bran-
cher og for lande.”  Og han fortsatte ”Mennesker har 
også evnen til at ændre det miljø, de lever i. Det kan 
ingen andre.”

De Klerk opfordrede til, at hvis vi kun tog et hoved-
budskab med hjem om lederskab og forandring, så 
skulle det være: ”Succes tilhører dem, der kan fore-
stille sig noget nyt og bedre.” Han sagde, at succes til-
hører dem, der vil tilpasse sig de skiftende markeder 
og forhold, der påvirker deres industri eller branche. 

De Klerk fortalte, at forandring er både uundgåelig 
og uforudsigelig, og det i dag sker med en hidtil uset 
hastighed. For at blive en succes skal en leder lære 
at håndtere disse ændringer effektivt. 

Han delte nogle af de væsentligste erfaringer, 
han lærte i processen med at bringe forandring til 
Sydafrika.

Ifølge de Klerk er det første skridt i styringen af   
forandring at acceptere, at forandringen er nødven-
digt. 

Det andet skridt er at undgå fristelsen til blot at 
foregive, at du har ændret noget. De Klerk sagde: 
”Alle er imod forandringer og er bange for det 
ukendte. Man kan og skal ikke bluffe sig til, at man 
laver ændringer, når man kun reparerer på et umuligt 
system. Lande og virksomheder vil af sentimentale 
grunde klamrer sig til industrier, der ikke længere er 
relevante.” 

Så efter at man har accepteret behovet for for-
andring og undgået pseudoforandringer, skal man 
ifølge de Klerk som udgangspunktet formulere en 
klar og realistisk vision om, hvor man ønsker at 
komme hen: ” En vision giver retning og formål 
for vores handlinger, og den giver en måde at måle 
fremskridt. Uden en vision, har vi har ingen idé 
om, hvor vi skal hen, eller hvor langt vi er kom-
met, så visioner skal følges op af handleplaner.” 
Timingen er også en kritisk faktor for at kunne hånd-
tere forandringer effektivt. De Klerk sagde: ”I en 
forandringssituation skal lederen kunne kommuni-
kere godt og sige det rigtige på det rigtige tidspunkt. 
De fleste kan håndtere ændringer, men de kan ikke 
lide usikkerhed. Lederen må ikke komme så langt 
foran i den rigtige retning, at tilhængerne ikke læn-
gere kan høre eller se ham.” 

De Klerk understregede, at selv om det nogle 
gange kan føles som om, at ændringerne forløber 
pinefuldt langsomt og på andre tidspunkter sker med 
utrolig fart, så skal en god leder holde omhyggeligt 
øje med begivenhederne og afstemme sine handlin-
ger i overensstemmelse hermed, og han skal turde 
tage kalkulerede risici.

De Klerk afsluttede sit indlæg med at gentage, at 
forandring er uundgåelig og uforudsigelig, og han 
sagde: ”Accepter, at forandringsprocessen aldrig 
ender - så snart du har nået dit mål, skal du begynde 
at tage fat på de næste udfordringer, som forandrin-
gerne uundgåeligt vil føre med sig.”

På et spørgsmål frasalen om han ville have gjort 
det samme i dag, svarede de Klerck: ” Jeg fortryder 
ikke noget, men mange ting kunne have været gjort 
anderledes og bedre, og der skete også uventede 
ting. Udfordringen var at få vælgerne (de hvide) 
med, så derfor afholdt jeg en folkeafstemning, selv-
om mange frarådede det. Ved afstemningen var der 
68 % for at fortsætte forandringsprocessen.

Nelson Mandela måtte gøre det samme med sit 

Nan-Dirk Mulder

F.W. de Klerk
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bagland. Det var i bund og grund en top-down pro-
ces, som der skulle skabes fælles ejerskab til. Men 
det var det moralsk rigtige at gøre.”

På et andet spørgsmål, hvor de Klerk blev bedt 
om at beskrive den dygtige leder, svarede han: ”Alle 
er en leder på en eller anden måde. En god leder må 
kunne lytte og skal omgive sig med stærke rådgi-
vere, der ikke bare snakker ham efter munden. Og så 
skal han lede med værdighed, integritet og ærlighed, 
og beslutninger skal tages på baggrund af grundige 
analyser.”

Afslutning
Som afslutning på IEC mødet i 
Cape Town blev Cesar de Anda 
fra Mexico valgt som ny for-
mand. 

Ben Dellaert fra Holland er 
fortsat næstformand, og Tim 
Lambert fra Canada blev valgt 
til ny næstformand.

Andrew Joret fra Storbritannien 
fortsætter i bestyrelsen, og mens 
James Kellaway fra Australien, blev nyvalgt til 
bestyrelsen.

jnl

Cesar de Anda

Kina anerkender WTO’s afgørelse i sag om fjerkræ
Verdenshandelsorganisationen (WTO) har givet USA 
medhold i en større handelsstrid med Kina, hvor Kinas 
indførelse af told på amerikanske slagtekyllingepro-
dukter overtræder de internationale handelsregler. Da 
afgørelsen nu formelt er vedtaget af WTO tvistbilæg-
gelsesorgan, skal Kina bringe reglerne i overensstem-
melse med deres WTO-forpligtelser.
I 2009 - året før Kina indførte tolden - eksporterede 
USA mere end 613.000 tons kyllingekød til Kina. 
Eksporten faldt næsten 90 % efter indførelsen af tol-
den.

"Denne beslutning udgør en betydelig sejr for de 
amerikanske kyllingeproducenter, og den viser, at 
USA ikke vil stå og se på, at vores handelspartnere 
uretfærdigt skader amerikansk eksport og amerikan-
ske arbejdspladser" sagde USAs handelsrepræsentant, 
Michael Froman. "I betragtning af de omfattende 
krænkelser, som WTO har fundet, håber jeg, at Kinas 
accept af WTO’s beslutning uden appel signalerer en 
anerkendelse fra Kina af, at de er nødt til at tage et 
alvorligt kig på deres handelsregler og bringe deres 
regler, procedurer og praksisser i overensstemmelse 
med deres WTO-forpligtelser."

"Vore fjerkræproducenter og alle vores virksom-
heder og arbejdstagere forventer og fortjener et fair, 
regelbaseret handelssystem. Denne afgørelse er en 
gevinst for dem" sagde handelsminister Penny Pritzker. 
"I handelsministeriet arbejder vi hårdt på at sikre, at vi 
i Amerika overholder vores WTO-forpligtelser, og at 
vores undersøgelser er gennemsigtige og procedure-
mæssigt retfærdige for alle parter. Vi vil fortsætte med 
at arbejde på tværs af den amerikanske regering for at 
sikre, at Kina erkender, at det at udøve antidumping 
eller udligningstold er urimelig eller baseret på poli-
tiske overvejelser, og at det er en taberstrategi. Mere 
bredt vil min afdeling fortsat støtte USAs iværksættere 
og virksomheder, når de konkurrerer i den globale 
økonomi og skaber gode jobs herhjemme."

"USDA’s mangeårige partnerskab med the Office of 
the US Trade Representative har været medvirkende 
til at afhjælpe hindringerne for den amerikanske land-
brugseksport, og dagens gode nyhed markerer endnu 
en sejr vundet på vegne af de amerikanske produ-
center" sagde landbrugsminister Tom Vilsack. "Kinas 
uoverkommelige toldsatser forårsagede en kraftig 
tilbagegang i eksporten af amerikanske slagtekyllin-
geprodukter af høj kvalitet til Kina, og med dagens 
nyheder fra WTO ser vi frem til at se Kinas marked 
for slagtekyllingeprodukter blive genåbnet for ameri-
kanske slagtekyllingeproducenter."

World Poultry / jnl / mst

Steak-ummm tilføjer kylling til deres produktserie
Kyllingebrystsandwichbøffer er den nyeste tilføjelse 
til Steak-ummm Company LLCs produktserie.

Det frosne, ovnklare kylling sælges for 4,99- 5,99 
dollar (27,60-33,12 kr.) i detail for en 9-oz. (255 g) 
kasse med 6 stk. Kyllingen kommer i papirtynde 
skiver, der kan gå fra fryser til pande på to minutter, 
og som kan bruges i supper, salater, gryderetter og en 
række andre måltider, ifølge Steak-ummm Company.
"Som et Steak-Umm produkt vil dette nye produkt 
ikke kun opnå øjeblikkelig genkendelse pga. vores 
brand, der vil hjælpe med at drive salget, men det vil 
også udfylde et tomrum på convenience-markedet 
for forbrugere, der ikke spiser oksekød og ønsker at 
variere deres forbrug af bøf i skiver med en anden 
kødtype, eller som har brug for at imødekomme et 
mix af spisevaner i familien" siger Sergei Szortyka, 
formand for Steak-umm Company. "Produktet har 
et lavt kalorieindhold, lavt fedtindhold, er ikke aller-
gifremkaldende og alsidigheden bør også bidrage til, 
at det vinder markedsandele svarende til eller måske 
endda overstigende vores oksekødssandwichbøffer."

MeatPoultry.com / jnl / mst
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National plan for antimikrobiel kontrol lanceret i 
Storbritannien
Den britiske regering har lanceret en femårig natio-
nal strategi, der sigter mod at begrænse stigningen 
af antibiotikaresistente bakterier - men anerkender, 
at human medicin er den vigtigste drivkraft i resi-
stensen.

Strategien opfordrer til bedre overvågning af 
antibiotikabruget og forekomsten af resistens for 
at forbedre undervisningen omkring receptpligt og 
forbrug samt fremme udviklingen af nye antimikro-
bielle lægemidler til både mennesker og dyr.

Den siger, at "stadig flere videnskabelige bevi-
ser" tyder på, at forbruget af medicin er den vig-
tigste årsag til resistens i mennesker, men at brug 
i husdyr er "en vigtig faktor, der bidrager til den 
bredere pulje af resistens".

Den femårige strategi går i tråd med en "One 
Health"-tilgang, der spænder over menneskers og 
dyrs medicin, samt over landbruget, men Soil 
Association har klaget over, at der er en "mangel på 
konkrete anbefalinger til reduktion af antimikrobi-
elle stoffer i landbruget".

Soil Associations politiske rådgiver Richard 
Young sagde, at den overordnede tilgang var "svag 
og ineffektiv " og pegede på lovgivningsmæssige 
tiltag fra andre europæiske lande til at skære anti-
mikrobielle stoffer, såsom den franske regeringens 
handlingsplan for at reducere antibiotika i landbru-
get med 25 % over fem år.

Denne påstand blev ikke støttet af branchens 
organer, herunder DEFRA, NFU og RUMA 
(Responsible Use of Medicines in Agriculture), 
som udsendte en fælles erklæring, der sagde: "Der 
er allerede klare retningslinjer på plads for dyrlæ-
ger og landmænd, og vi vil fortsætte med at fremme 
og styrke disse centrale budskaber - og give dyrlæ-
ger, landmænd og ejere af kæledyr de oplysninger 
og værktøjer, de har brug for, for at kunne træffe de 
rigtige beslutninger."

British Poultry Council's landbrugspolitiske 
talsmand, Máire Burnett, sagde, at strategien aner-
kendte, at der var blevet gjort en fælles indsats i 
fjerkræbranchen, og pegede på de frivillige forbud 
mod visse antibiotika i daggamle kyllinger, der 
regnes som kritisk vigtige for menneskers sundhed 
som et "mønstereksempel på en ansvarlig koordi-
nation i den veterinære sektor."

"Foruden RUMA ser vi frem til at arbejde sam-
men med Chief Medical Officer og Chief Veterinary 
Officer og spille en aktiv rolle i strategien."

Farmers Weekly / jnl / mst

I den britiske æg-uge vil fokus være på 
tilberedning af retter med æg
Offentlighedens uvidenhed om æg og madlavning 
er blevet fremhævet i en ny undersøgelse fra British 
Egg Information Service, der blev udgivet på samme 
tid som British Egg Week (30. september – 4. okto-
ber).

Undersøgelsen viser, at mens 95 % af de voksne 
kan tilberede mindst én æggeret fra bunden, kan kun 
halvdelen af børn i dag det samme.

Derudover skal mere end halvdelen af den briti-
ske befolkning kigge i en opskrift før kogning af et 
æg, mens mere end en fjerdedel af børnene tror, at 
det er madlavning, når de laver en sandwich.

Og mens de fleste adspurgte voksne stadig kunne 
huske sloganet "Gå på arbejde på et æg", svarede de 
7- til 9–årige populært "flyvemaskine" og "æble" når 
de blev bedt om at færdiggøre sætningen.

"Vi er virkelig bekymrede over disse resultater" 
siger Andrew Joret fra britiske Lion Eggs. "Tony 
Hancock havde ret - alle kan nyde godt af at ”gå på 
arbejde på et æg.”

"Men folk har brug for at vide, hvordan man til-
bereder dem, og hvis vores børn ikke kan lave mad, 
kommer deres kost til at være mangelfuld i takt med, 
at de bliver ældre. "

Som svar er en national kampagne blevet lanceret 
under den britiske æg-uge. Kampagnen skal under-
vise skolebørn i hvordan man laver mad.

Britiske Lion Eggs er gået sammen med velgø-
renhedsorganisationen Kid’s Cookery School for at 
starte en Eggspress Tour rundt på skolerne ledet af 
verdens hurtigste omelet kok Howard Helmer.

Turen går til skoler i Glasgow, Manchester, 
Birmingham, Cardiff og Southampton, og man til-
byder gratis madlavningskurser, der dækker enkle 
retter som f.eks. æggekage, til eleverne.

Andre initiativer i Britisk Egg Week omfatter en 
timelang "fest" i partnerskab med blog-netværket @
Britmums for via de sociale medier at fremme enga-
gementet. Fra tirsdag den 2. oktober kl. 13:00 vil 
deltagerne bytte opskrifter, tips og chatte om æg på 
Twitter ved hjælp af hashtagget # britishegg-week.

Førende forbruger magasiner som ”Hello” og 
”Chat” udkommer med nye 10-minutters æggeop-
skrifter udviklet til British Egg Week.

Farmers Weekly /
jnl / mst
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Fødevareproducenter i Storbritannien løber en 
risiko ved tvivlsomme importerede æg
Ægproduktfabrikker har beskrevet det som en "alar-
merende tendens", at nye tal viser, at importen af æg 
til Storbritannien er steget med næsten 8 % i de før-
ste fem måneder af 2013 sammenlignet med samme 
periode i 2012.

DEFRA UK ægstatistik fra januar til maj 2013 
viser, at der er importeret 1,3 mio. kasser, svarende 
til 468 mio. æg, en stigning fra 1,2 mio. kasser året 
før, svarende til en stigning på 7,6 %.

Ian Jones, formand for British Lion Egg 
Processors, sagde, at selv om det britiske marked var 
blevet forstyrret i 2012 på grund af forbuddet mod 
konventionelle bur, er "forsyningen af topkvalitets 
British Lion ægprodukter nu er blevet genoprettet, 
så dette er en alarmerende tendens".

Jones advarede mod brugen af importerede æg 
og pegede på skandaler med salmonellaudbrud og 
dioxinforurening på kontinentet.

"Det er bydende nødvendigt, at fødevarepro-
ducenter, detailhandlere og cateringvirksomheder 
forstår de potentielle risici, der kan være involveret, 
når de bruger æg og ægprodukter, der ikke har den 
garanterede fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, som 
ligger i det britiske Lion mærke" sagde han og tilfø-
jede, at da Italien og Grækenland stadig ikke lever 
op til forbuddet mod konventionelle bure, er der "et 
element af risiko" med import af ægprodukter.

"Brug britiske Lion æg og ægprodukter i fødeva-
rer, og Lion logoet på emballagen er en nem måde 
at berolige forbrugerne, og det garanterer ansvarlig 
produktion og fremhæver kvaliteten af fødevarerne" 
sagde han.

Farmers Weekly / jnl

Cherry Valley relancerer sig selv i forsøg på at 
opnå større markedsandele
Andeproducenten Cherry Valley relancerer sit brand 
i Storbritannien og Europa, da det søger at genvinde 
tabte markedsandele inden for restaurationsbranchen 
og forberede sig på et fremstød i detailhandelen.

Det nye udseende på pakkerne er rettet mod de 
kinesiske restauranter og engroshandelen ikke kun 
i Storbritannien, men også i Tyskland, Danmark og 
Spanien, med sproget tilpasset for hver destination.

Relanceringen er støttet af et integreret salgs- og 
marketingsfremstød herunder reklamer i aviser på 
kinesisk og på den kinesiske-talende Phoenix CNE 
tv-kanal.

Et salgsfremstød på priser er også på vej og vil 
køre til slutningen af november.

"Vi relancerede sidst i 2005 og ville have gjort 
det igen for tre år siden, men så ramte recessionen" 
sagde direktør for salg og marketing, Eric Jagger. 
"Derudover var markedet under pres fra billig 
import fra Østeuropa, og EU begyndte at lovliggøre 
kogt, udbenet andekød fra Kina."

Markedsvolumen faldt i takt med, at Cherry 
Valley produktionen faldt fra ca. 8 mio. ænder om 
året til 7 mio. ænder om året, og firmaets markeds-
andel i den kinesiske sektor faldt fra 75 % til 63 %.

"Vi var nødt til at holde vores omkostninger i 
stram snor og udskød derfor relanceringen" forkla-
rede Jagger. "Men nu ser vi gode tegn på bedring og 
med den stigende efterspørgsel og julen, der nærmer 
sig, besluttede vi os for at udnytte det. Det er tid til 
at rejse sig og kæmpe for markedsandelene."

Jagger sagde, at selskabet også var på udkig efter 
at styrke sin tilstedeværelse i detailsektoren, og man 
har fået frosne ænder ind i Tesco og Lidl og for før-
ste gang også i Aldi.

Farmers Weekly / jnl / mst

USDA vil opkøbe mørkt kyllingekød
Et væsentligt overskud af mørkt kyllingekød på køl 
har fået USDA’s Agriculture Marketing Service til at 
annoncere en særlig købsplan for kyllingeprodukter.
Lageret af kyllingelår var den 30. juni 2013 nået 
op på 138,7 mio. lbs (62,9 mio. kg), en stigning 
på 157 % i forhold til sidste år, ifølge National 
Agricultural Statistics Service. Mike Brown, præ-
sident for National Chicken Council, skrev et brev 
til den amerikanske landbrugsminister Tom Vilsack, 
hvori han anmoder om udfærdigelsen af et særligt 
opkøbsprogram for mørkt kyllingekød før den 12. 
september, der er slutningen af regnskabsåret.

"Mens overudbud af mørkt kød er en byrde for 
producenter og forarbejdningsvirksomheder, er det 
samtidig en glimrende mulighed for at levere høj 
kvalitet og sundt protein til modtagere, der måske 
ikke er økonomisk i stand til at drage fordel af dette 
produkt” sagde Brown. "Et rettidigt opkøbsprogram 
vil vise sig at være en af de mest værdifulde foran-
staltninger til at afbalancere forholdet i situationen 
for hvidt kød vs. mørkt kød på markedet."

USDA sagde, at opfordringen vil blive taget op 
med leverancer fra 1. november 2013 til slutningen 
af februar 2014.

MeatPoultry.com / jnl / mst
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Ægproduktionen verden rundt
På IEC’s (International Egg Commission) års-
møde i Cape Town i midten af september gav 
mange af de deltagende lande et kort status over 
ægproduktionen hos dem som et supplement til 
det statistiske materiale som IEC har offentlig-
gjort. Nedenfor kommer de væsentligste oplys-
ninger fra de enkelte lande. Tabellerne er fra 
IEC’s statistikker, mens de efterfølgende kom-
mentarer er fra statusrapporterne eller oplysnin-
ger fra personlige kontakter til de enkelte landes 
repræsentanter.

Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og 
koloni bure, mens friland omfatter både frilands og 
økologisk.

Verdens ægproduktion
Verdens ægproduktion steg fra 51,0 mio. tons i 2000 
til 65,0 mio. tons i 2011 svarende til en stigning på 
27,4 %.

Asien dominerer den globale ægproduktion med 
hele 58,8 % af produktionen, men den største pro-
centvise stigning ses i Afrika, der have 3,8 % af 
verdensproduktionen i 2000 og 4,1 % i 2011.

Figur 1: Ændring i fordelingen af ægproduktionen mellem de 
forskellige verdensdele fra 2000 til 2011

Tabel 1: Udviklingen i den globale ægproduktion mellem 2000 
og 2011 fordelt på kontinent. 
Data i 1.000 tons (Kilde: FAO)

Udvikling af ægproduktionen i de enkelte regioner 
i Afrika mellem 2000 og 2011 
Mellem 2000 og 2011 steg ægproduktion i Afrika 
fra 1,9 mio. tons til 2,6 mio. tons eller med 38,2 
%. Denne vækst skyldes primært udviklingen i det 
vestlige, nordlige og sydlige som kan ses i tabel 2. 

Tabel 2: Udviklingen i ægproduktionen i de enkelte regioner i 
Afrika fra 2000 til 2011

I det vestlige Afrika steg produktionen med 308.000 
tons eller 53,4 % til 885.000 tons, hvoraf Nigeria 
alene stod for 636.000 tons og Bukino Faso på 
andenpladsen med 52.000 tons.

I det nordlige Afrika steg produktionen med 
180.000 tons eller 26,3 % til 884.000 tons, hvor 
Egypten producerede 306.000 tons og Marokko 
230.000 tons.

I det sydlige Afrika steg produktionen med 
175.000 tons eller 54,2 % til 501.000 tons, heraf 
490.000 fra Sydafrika og 5.000 tons fra Botswana. 

I de to andre regioner var både de absolutte og de 
relative vækstrater meget lavere. I det østlige Afrika, 
hvor der blev produceret 340.000 tons, var Kenya den 
største producent med 86.000 tons, og i det centrale 
Afrika, hvor der blev produceret 39.000 tons, var 
Cameroon den største producent med 15.000 tons,  
Bidraget fra de enkelte regioner til den sam-
lede ægproduktion var meget forskellig. 
Det viser den dominerende rolle i de nord-
lige og vestafrikanske lande. Hver af dem har 
henholdsvis 33,4 % af den afrikanske produkti-
on. De sydlige afrikanske lande bidrog med 18,9 
%, mens de øst- og centralafrikanske lande til-
sammen bidrog med 14,3 % af produktionen. 

Staldsystemer globalt
Der er mange forskellige staldsystemer til æglæg-
gende høner. Alle systemer kan opdeles i tre grupper: 
bursystemer (konventionelle men også berigede bure 
og kolonibure), skrabeægssystemer (gulv- og etage-
systemer) og frilandssystemer (med hønsegårde her-
under økologiske). I EU har alle konventionelle bure 
været forbudt siden januar 2012. Som et resultat af 
denne lovgivning har landmænd i EU måtte omlægge 
deres æglæggerstalde til berigede bure eller alterna-
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Figur 2: Andelen af de forskellige staldsystemer i udvalgte lande i Europa.

Figur 3: Andelen af de forskellige staldsystemer i udvalgte lande udenfor Europa

Figur 4: Udviklingen i forbruget af æg pr indbygger i udvalgte lande i Europa.

Figur 5: Udviklingen i forbruget af æg pr indbygger i udvalgte lande udenfor Europa.
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tive systemer. På samme tid har ægmarkedet i mange 
EU-lande ændret sig, og på grund af efterspørgslen 
på alternative æg har en del landmænd valgt skrabe- 
eller frilandssystemer. Figur 2 giver et overblik over 
situationen i 2012 i Europa. I Europa har Schweiz 
ikke bursystemer overhovedet. I EU er andelen af   
bursystemer kun 3 % i Østrig, og Østrig vil forbyde 
alle bure, herunder berigede bure, inden 2020, og det 
forklarer den meget lave andel af bursystemer. Også 
i Tyskland og i Holland har efterspørgslen på ægmar-
kedet forskudt produktionen mod æg fra alternative 
systemer. På grund af denne ændring i markedet er 
andelen af   bursystemer relativt lav i Tyskland (13 %) 
og Holland (17 %). Andre lande i EU med en andel 
af bursystemer på under 50 % er Sverige (30 %) 
og Storbritannien (49 %). Lande med hovedsagelig 
burproduktion (mere end 80 %) er Ungarn, Polen, 
Slovakiet, Spanien og Portugal. De lande med en høj 
andel af alternative staldsystemer er alle beliggende 
i den nordvestlige del af Europa. I det sydlige og 
den østlige del af Europa er bursystemer stadig det 
vigtigste staldsystem. 

Figur 3 viser andelen af   de forskellige staldsyste-
mer i udvalgte lande uden for Europa. I alle lande 
er bursystemer dominerende, men i Australien og 
New Zealand er andelen af   alternative systemer 
stigende. I Australien i 2012 var andelen af alter-
native systemer 32 % (sammenlignet med 23 % i 
2009), og i New Zealand var andelen af alterna-
tive systemer 17 % i 2012 (mod 12 % i 2009). Der 
er også nogle skrabe- eller frilandsproduktioner i 
Sydafrika (14 %), USA (6 %), Canada (4 %), Japan 
(4 %) og Argentina (2 %). I andre lande såsom 
Indien, Mexico, Rusland, Tyrkiet og Iran foregår 
99-100 % af den kommercielle produktion i bure. 

Forbruget af æg
IEC -databasen giver nu historiske data for forbruget 
af æg pr indbygger mere end 10 år tilbage. Det er 
interessant at tage et kig på udviklingen i forbruget 
af æg per person per år i hvert land. Figur 4 giver et 
overblik over udviklingen i forbruget af æg mellem 
2008 og 2012 i nogle europæiske lande. Landene 
er sorteret efter deres forbrug begyndende med de 
lande med det højeste forbrug af æg per person per 
år. Af alle lande præsenteret i figur 3 havde Spanien 
det højeste forbrug per indbygger i 2012. Ifølge disse 
data var stigningen i forbruget i Spanien impone-
rende. Forbruget steg fra 189 æg i 2008 til 239 æg i 
2012. I de øvrige lande er udviklingen meget forskel-
ligartet. Forbruget faldt betydeligt i Ungarn, Italien 
og Schweiz. Forbruget steg langsomt men konti-
nuerligt i Tyskland, Sverige, Holland og Finland. 
Forbruget af æg er relativt højt i Spanien, Ungarn 
og Østrig og forholdsvis lav i Schweiz, Finland, 
Storbritannien og Holland.

I figur 5 vises udviklingen i forbruget af æg fra 

2008 til 2012 for nogle lande uden for Europa. 
Forbruget af æg er højt i Mexico og Japan (mere 
end 325 æg per person per år) og forholdsvis lav 
i Sydafrika og Brasilien (mindre end 150 æg per 
person per år). Forbruget i Indien er, sammenlignet 
med de andre lande, fortsat på et meget lavt niveau. 
Men forbruget af æg i Indien steg fra 48 æg i 2008 til 
62 æg om året pr i 2012. I Mexico ser forbruget ud til 
at falde i 2011 og 2012, men det kan nok tilskrives de 
voldsomt stigende priser på æg på grund af udbrud-
dene af fugleinfluenza. I andre lande, herunder Japan 
og USA, er forbruget stabilt eller stigende. Argentina, 
Canada og Sydafrika har vist en fortsat vækst hvert 
år siden 2009.

Landestatistik
De høje foderpriser har givet udfordringer i næsten 
alle lande, og er derfor ikke nævnt under hvert enkelt 
land.

Lande i EU
 Belgien: 10,7 mio. indb., 3,4 mio. ha
dyrkbart land: 1,5 mio. ha 
agerjord: 0,6 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 9.000.000

Forholdet brune/hvide  70:30

Antal hønniker 6.063.000

Bure i % 62

Skrab i % 28

Friland i % 10

Produktion i tons 173.250

Selvforsyningsgrad i % 114

Forbrug, æg/indb./år 235

Cypern: 0,86 mio. indb., 925.000 ha  
dyrkbart land: 133.000 ha
agerjord: 92.000 ha

 2011 2012

Antal høner 383.950 356.100

Forholdet brune/hvide 99,3:0,7 99:5:0,5

Antal hønniker 449.830 538.470

Bure i % 76 68,4

Skrab i % 13 19,1

Friland i % 11 12,5

Produktion i tons 8.274 8.471

Selvforsyningsgrad i % 91,3 92,4

Forbrug, æg/indb./år 152 163,2
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Danmark: 5,5 mio. indb., 4,3 mio. ha  
dyrkbart land: 2,7 mio. ha
agerjord: 2,7 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 3.000.000 3.000.000

Forholdet brune/hvide 30:70 30:70

Antal hønniker 2.800.000 2.800.000

Bure i % 58 56

Skrab i % 17 20

Friland i % 25 24

Produktion i tons 66.000 67.000

Selvforsyningsgrad i %  100 95

Forbrug, æg/indb./år  239,5

Efterspørgslen efter økologiske æg er fortsat sti-
gende, og der importeres økologiske æg, fordi egen-
produktionen ikke er stor nok.

Meget lav forekomst af salmonella, hvilket er 
opnået uden brug af vaccination.

Meget lavt forbrug af antibiotika i produktionen 
grundet høj biosikkerhed i hele kæden. 

Finland: 5,5 mio. indb., 39,1 mio. ha  
dyrkbart land: 6,5 mio. ha
agerjord: 2,2 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 3.400.000 3.700.000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 3.008.000 3.184.000

Bure i % 65 63

Skrab i % 31 33

Friland i % 4 4

Produktion i tons 62.000 62.700

Selvforsyningsgrad i %  

Forbrug, æg/indb./år 172 181

Frankrig: 65,7 mio. indb., 54,9 mio. ha  
dyrkbart land: 29,5 mio. ha
agerjord: 18,3 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 44.517.000 45.945.000

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 38.329.000 51.586.000

Bure i % 73 70

Skrab i % 5 6

Friland i % 22 24

Produktion i tons 783.657 721.290

Selvforsyningsgrad i %  

Forbrug, æg/indb./år  222 205

I forbindelse med omlægningen har mange produ-
center udvidet deres produktion, og det har ført til 
overproduktion, selv om nogle producenter også 
stoppede.

Dyrevelfærdsorganisationer og vegetarorganisa-
tioner presser på for at få stoppet salget af buræg.

Dem, der smadrede æg i Bretagne, havde valgt 
ikke at producere på kontrakt, hvilket ellers er det 
mest almindelige i Frankrig.

Holland: 16,74 mio. indb., 4,2 mio. ha  
dyrkbart land: 2,3 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 32.700.000 29.600.000

Forholdet brune/hvide 64:36 60:40

Antal hønniker 31.700.000 34.100.000

Bure i % 31 17

Skrab i % 51 63

Friland i % 18 20

Produktion i tons 660.000 636.000

Selvforsyningsgrad i % 328 307

Forbrug, æg/indb./år 188 192

Produktionen fordeler sig med 16,2 % buræg, 62,4 
% skrabeæg, 16,4 % frilands og 5,0 % øko.

Salget i Holland fordeler sig med 8,0 % buræg, 
80,5 % skrabeæg, 9,7 % frilands og 4,3 % øko.

Det tyske marked betyder meget.
Forbruget stiger for 3-4 år i træk, men indtjenin-

gen har været lav.
Det er vedtaget et forbud mod næbtrimning fra 

2018. ➝
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Det hollandske product board vil blive nedlagt, så 
der bliver en klar skelnen mellem offentlig og privat, 
og der vil blive skabt en ny brancheorganisation for 
både fjerkrækød og æg. 

En ny undersøgelse viser, at risikoen for fuglein-
fluenza er 11 x højere ved udegående fjerkræ.

Irland: 4,5 mio. indb., 6,9 mio. ha  
dyrkbart land: 4,4 mio. ha
agerjord: 396.000 ha

 2011 2012

Antal høner 2.434.000 2.776.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 2.600.000 2.290.121

Bure i % 59 69

Skrab i % 1 1

Friland i % 40 30

Produktion i tons 44.116 50.315

Selvforsyningsgrad i % 85

Forbrug, æg/indb./år 165 165

Italien: 60,7 mio. indb., 30,1 mio. ha  
dyrkbart land: 13,1 mio. ha
agerjord: 7,2 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 48.500.000

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker 45.432.000

Bure i % 57,5

Skrab i % 39,6

Friland i % 2,9

Produktion i tons 804.891

Selvforsyningsgrad i % 102,3

Forbrug, æg/indb./år 206

Det forlyder fra Italien, at omlægningen til berigede 
bure var gennemført 1. juli 2013.

Polen: 38,2 mio. indb., 31,2 mio. ha  
dyrkbart land: 16,1 mio. ha
agerjord: 12,5 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 37.000.000 32.700.000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 27.424.000 29.318.000

Bure i % 92 84

Skrab i % 7 14

Friland i % 1 2

Produktion i tons 637.000

Selvforsyningsgrad i % 127 120

Forbrug, æg/indb./år 181

Portugal: 10,6 mio. indb.  
9,24 mio. ha  

 2011 2012

Antal høner 5.370.000 5.880.000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3.150.000 5.140.000

Bure i % 97 97

Skrab i % 1 1

Friland i % 2 2

Produktion i tons 99.635 96.845

Selvforsyningsgrad i % 104

Forbrug, æg/indb./år 147 140,2

Slovakiet: 5,4 mio. indb., 4,9 mio. ha  
dyrkbart land: 1,9 mio. ha
agerjord: 1,3 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 6.183.000 6.232.000

Forholdet brune/hvide 95:5 95:5

Antal hønniker  

Bure i % 80 85

Skrab i % 20 15

Friland i % 0

Produktion i tons 75.790 69.051

Forbrug, æg/indb./år 207 207
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Spanien: 46,12 mio. indb., 50,5 mio. ha, 
dyrkbart land: 29,05 mio. ha 
agerjord: 11,97 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 44.200.000 42.120.000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 34.378.000 32.875.000

Bure i % 97 94

Skrab i % 1 3

Friland i % 2 3

Produktion i tons 811.000 775.800

Selvforsyningsgrad i % 114 109,5

Forbrug, æg/indb./år 233 239,1

Storbritannien: 63,2 mio. indb. 
24,36 mio. ha 
 dyrkbart land: 17,7 mio. ha 
agerjord: 5 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 32.870.221 34.010.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 32.190.000 34.750.000

Bure i % 48,8 48,6

Skrab i % 4,0 3,6

Friland i % 47,2 47,8

Produktion i tons 592.154 570,180

Selvforsyningsgrad i % 82 82

Forbrug, æg/indb./år 189 182

Med omlægningen til berigede bure er der kommet 
en overproduktion på nye farme, fordi nogle har 
udvidet produktionen, mens andre er stoppet. Hvem 
skal lukke, så produktionen kommer i balance med 
efterspørgslen?

Der er vedtaget et forbud mod næbtrimning fra 
2016, men beslutningen skal revideres i 2015. Der 
er igangsat forsøg i nogle store flokke frilandshøner, 
der ikke e blevet næbtrimmet, og det er gået rigtigt 
galt med kannibalisme.

Der er også kommet fokus på skader på bryst-
benet.

Man er begyndt at opfordre mødre til at give 
babyer æg tidligere, fordi det skulle forhindre allergi.

Økologiske æg er næsten ude af butikkerne efter 
et fald i salget på 12,2 % det sidste år.

Salget af frilandsæg stiger pænt (3,7 %), mens 

salget af skrabeæg falder 4,5 %, og salget af buræg 
falder 1,4 %.

Parlamentet har omgjort beslutningen om ikke at 
bruge britiske skalæg, og det blev vendt til en positiv 
historie.

Sverige: 9,52 mio. indb., 41 mio. ha  
dyrkbart land: 3,1 mio. ha 
agerjord: 2,7 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 6.575.000 7.100.00

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker

Bure i % 33,9 29,7

Skrab i % 54,1 58,3

Friland i % 12,0 12,0

Produktion i tons 116.054 122.230

Selvforsyningsgrad i % 92 91

Forbrug, æg/indb./år 207 213

Tyskland: 81,8 mio. indb., 34,9 mio. ha  
dyrkbart land: 16,9 mio. ha 
agerjord: 11,9 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 39.200.000 41.000.000

Forholdet brune/hvide   85:15

Antal hønniker 39.431.000 47.300.000

Bure i % 14,0 13.2

Skrab i % 64,2 64

Friland i % 21,8 22,8

Produktion i tons 710.000 751.000

Selvforsyningsgrad i % 66,1 68,3

Forbrug, æg/indb./år 212 217

Næbtrimning vil blive forbudt, og i Niedersachsen 
fra 2016.

Man forventer en faldende produktion i 2014, 
bl.a. fordi tendensen efter politisk pres går mod 
mindre besætninger, så Tyskland vil få brug for at 
importere æg fra andre lande.

95 % af hønerne er i alternative system, mens 5 
% i kolonibure, hvor æggene afsættes til ægprodukt-
fabrikker.

Der har været en del sager om overbelægning, og 
bare 1 høne for meget betyder politianmeldelse.

 ➝
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Ungarn: 10 mio. indb. , 9,3 mio. ha  
dyrkbart land: 5,3 mio. ha 
agerjord: 4,3 mio. ha

 2011 2012

Antal høner   

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3.674.763 3.615.896

Bure i % 72,8 81,83

Skrab i % 25,7 16,99

Friland i % 1,5 1,18

Produktion i tons 60.306*

Selvforsyningsgrad i % 92,8 88,65

Forbrug, æg/indb./år 247 235

*Kun kommerciel

Østrig: 8,4 mio. indb., 8,4 mio. ha  
dyrkbart land: 3,4 mio. ha
agerjord: 0,9 mio. ha 

 2011 2012

Antal høner 5.700.000 5.800.000

Forholdet brune/hvide 92:8 92:8

Antal hønniker 6.300.000 6.200.000

Bure i % 3 3

Skrab i % 67 67

Friland i % 30 30

Produktion i tons 96.000 96.000

Selvforsyningsgrad i % 77 82

Forbrug, æg/indb./år 234 232

I Østrig har der siden 2009 været et forbud mod 
produktion i bure, så der er kun nogle få bedrifter 
med berigede bure tilbage, men overgangsperioden 
slutter i 2020.

Detailhandelen sælger ikke buræg.
Producenterne tvinges til at skifte fra non-GMO 

soja fra Sydamerika til europæisk soja.

Lande udenfor EU
Argentina: 41,6 mio. indb., 376 mio. ha  
dyrkbart land: 185 mio. ha, 
agerjord: 110 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 41.500.000 42.500.000

Forholdet brune/hvide 42:58 45:55

Antal hønniker 13.770.000 13.215.000

Bure i % 97,82 98,2

Skrab i % 1,7 1,3

Friland i % 0,5 0,5

Produktion i tons 721.393 732.972

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 242 244

2012 var et dårligt år for ægproducenterne i 
Argentina, og der var mange førtidsslagtninger.

Nu er priserne blevet bedre, men der er mindre 
eksport af æggepulver pga. valutakursudviklingen.

Der mangler pakkerier i Argentina, og de arbejder 
på at skabe en stabil eksport og ikke kun af over-
skudsæg.

Der er en skat på 5 % på eksport af æg og 30 % 
på korn.

Australien: 22,86 mio. indb., 769 mio. ha  
dyrkbart land: 443 mio. ha, 
agerjord: 24 mio. ha.

 2011 2012

Antal høner 16.508.105 16.859.755

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 14.359.899 13.985.432

Bure i % 68 68

Skrab i % 7 7

Friland i % 25 25

Produktion i tons 286.855 290.421

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb./år 216 214

Man har en stabil høj produktion, men der bruges 
færre hønniker pga. længere produktionsperiode og 
fældning.

Et par udbrud af lavpatogen fugleinfluenza har 
medført eksportrestriktioner.

Ny forskning (se Dansk Erhvervsfjerkræ i august 
side 433) kan øge andelen af hønekyllinger, og 
dermed mindske antallet af hanekyllinger, som skal 
aflives.
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Brasilien: 195 mio. indb., 851 mio. ha 
dyrkbart land: 133 mio. ha 
agerjord: 63 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 87.472.471

Forholdet brune/hvide 25:75

Antal hønniker 79.549.312

Bure i % 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 1.364.256

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb./år 134

Canada: 34,9 mio. indb., 902 mio. ha 
dyrkbart land: 65 mio. ha 
agerjord: 37 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 22.167.911 22.238.494

Forholdet brune/hvide 10:90 10:90

Antal hønniker 23.649.000 24.236.000

Bure i % 96 96

Skrab i % 2 2

Friland i % 2 2

Produktion i tons 431.079 443.507

Selvforsyningsgrad i % 98 97

Forbrug, æg/indb./år 202 208

Salget steg med godt 2 % i 2012, og det er 6. år i 
træk med stigende salg.

Branchens sporbarhedsprogrammer udvides, og 
der investeres mere i forskning og forsøg.

Der stilles spørgsmål ved supply-management 
systemet.

I Canada kigger man til USA i spørgsmål om 
dyrevelfærd, men der kommer mere og mere pres fra 
dyrevelfærdsgrupper, så udviklingen går nok mod 
berigede bure.

Columbia: 45,5 mio. indb., 114 mio. ha 
dyrkbart land: 51 mio. ha 
agerjord: 43 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 40.400.193 40.158,731

Forholdet brune/hvide 91:9 91:9

Antal hønniker 30.013.284 32.628.184

Bure i % 30 30

Skrab i % 70 70

Friland i % 0 0

Produktion i tons 639.726 636.343

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 234 228

Senere på efteråret kommer der en diskussion om 
dyrevelfærd, og det er første gang.

Velfærd for mennesker er vigtigere end dyrevel-
færd, og 40 % af børnene er underernærede.

Forbruget og produktionen er stigende.
Der bruges 6 avlsliner i Columbia, og der er 

400.000 ansatte i ægbranchen.
Foderet importeres.

Forenede arabiske emirater:  
8 mio. indb., 8,4 mio. ha
 dyrkbart land: 0,7 mio. ha  
agerjord: 0,7 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 2.500.000 2.500.000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 2.000.000 1.600.000

Bure i % 95 100

Skrab i % 3 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 38.880 47.000

Selvforsyningsgrad i % 50 60

Forbrug, æg/indb./år 100 190
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Indien: 1.220 mio. indb., 329 mio. ha. 
dyrkbart land: 166 mio. ha  

 2011 2012

Antal høner 188.550.000 206.590.000

Forholdet brune/hvide 8:92 8:92

Antal hønniker 194.380.000 217.460.000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 3.821.400 4.158.00

Selvforsyningsgrad i % 98 98

Forbrug, æg/indb./år 57 62

Iran: 76 mio. indb., 165 mio. ha
dyrkbart land: 55 mio. ha 
agerjord: 18 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 45.000.000 69.071.376

Forholdet brune/hvide 5:95 2:98

Antal hønniker 42.000.000 32.270.866

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 700.000 912.000

Selvforsyningsgrad i % 96,4 100

Forbrug, æg/indb./år 155 191

Japan: 127 mio. indb., 38 mio. ha 
dyrkbart land: 6 mio. ha 
agerjord: 5 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 137.352.000 135.477.000

Forholdet brune/hvide 39:61 39:61

Antal hønniker 99.417.000 96.615.000

Bure i % 93 96,2

Skrab i % 6 3,1

Friland i % 1 0,7

Produktion i tons 2.515.000 2.506.768

Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb./år 329 328

Der har som sædvanligt været et stort fald i ægprisen 
omkring nytår, hvor priserne faldt fra 240 til 170 
yen/kg (13,50 kr. til 9,50 kr.), men priserne har som 
sædvanligt rettet lig i løbet af januar, hvor deres pris-
stabiliseringssystem kom i brug.

Kina: 1.350 mio. indb., 960 mio. ha 
dyrkbart land: 552 mio. ha 
agerjord: 182 mio. ha

 2011 2011

Antal høner 1.400.000.000 1.300.000.000

Forholdet brune/hvide 70:30 70:30

Antal hønniker 1.600.000.000 1.400.000.000

Bure i % 90 90

Skrab i % 1 1

Friland i % 9 9

Produktion i tons 24.000.000 23.000.000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 295 274,2

Der er nok mere end 500.000 ægproducenter i Kina.
Udbruddene af fugleinfluenza H7N9 har givet 133 
humane tilfælde, hvoraf 43 er døde, og mere end 
110.000 fugle er blevet slået ned.

Det har gjort forbrugerne bange for alle fjer-
kræprodukter, både æg og kød, og forbruget faldt 
dramatisk. Alene i den første måned (april 2013) 
blev fjerkræbranchens tab opgjort til 6,4 mia. $ (35 
mia. kr.).

På grund af manglende afsætning og lave priser 
(et fald på op til 80 % i prisen på den daggamle 
kylling) blev også forældredyrsflokke slået ned, og 
rugeæg blev solgt til konsum, og daggamle kyllinger 
til slangefarme. Fra august 2013 er tingene gået den 
rigtige vej, og priserne er steget pænt, med i den 
kommende vinter kan virusset komme tilbage.
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Mexico: 116,9 mio. indb., 194 mio. ha 
dyrkbart land: 30,2 mio. ha 
agerjord: 24,4 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 145.702.478 137.002.043

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 89.525.731

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 2.538.137 2.386.576

Selvforsyningsgrad i % 100 99.5

Forbrug, æg/indb./år 358 335

Udbruddet af fugleinfluenza i eftersommeren 2012 
har ramt hård, og officielt er 30 mio. døde/slået ned, 
men det uofficielle tal siger 40 mio.

Både æglæggere, slagtekyllinger og forældredyr 
til slagtekylling er blevet ramt.

Det har ført til kraftigt stigende priser, så nu er 
prisen 2 € (15 kr.) pr kg mod tidligere 1 € pr. kg 
(7,50 kr.), og en stor import af æg fra USA. Importen 
forventes at blive på 200 mio. æg i 2013.

Officielt forventer Mexico at igen blive selvfor-
synende med æg inden nytår, men næsten samme 
melding blev givet sidste år.

New Zealand: 4,44 mio. indb.
27 mio. ha
 dyrkbart land: 12,3 mio. ha   
agerjord: 8,7 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 3.275.711 3.200.000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 2.811.048 2.990.000

Bure i % 86 83

Skrab i % 2 3

Friland i % 12 14

Produktion i tons 64.990 61.001

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 227 223

Nigeria: 170 mio. indb., 91,1 mio. ha  
dyrkbart land: 77,5 mio. ha  
agerjord: 30,05 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 65.000.000 50.000.000

Forholdet brune/hvide 99:1 98:2

Antal hønniker 57.500.000 55.000.000

Bure i % 72 70

Skrab i % 28 30

Friland i % 0 0

Produktion i tons 1.252.406 690.120

Selvforsyningsgrad i %   100

Forbrug, æg/indb./år 62 71

Forbruget ligger kun på 71 æg pr år, heraf 4 i ægpro-
dukter, og kolesterolmyten lever fortsat.

Der er rigtigt mange baggårdsflokke, som løber 
frit omkring.

Alt sælges som skalæg, og der er ingen ægpro-
duktfabrikker i Nigeria.

Man vaccinerer med Newcastle Disease hver 3-4 
uge.

Renten er på op til 24 % for farmere, hvilket ikke 
er holdbart, og en statslig bank ville hjælpe.

Foderpriserne har været meget høje, men større 
arealer med majs og soja er blevet sået.

Ægpriserne er steget 100 % over de sidste 10 år, 
men foderpriserne er steget 220 % i samme periode.

Peru: 30,2 mio. indb., 128 mio. ha  
dyrkbart land: 21,5 mio. ha 
agerjord: 3,7 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 17.000.000 18.300.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 16.200.000 19.400.000

Bure i % 85 85

Skrab i % 10 10

Friland i % 5 5

Produktion i tons 307.000 314.024

Selvforsyningsgrad i % 99 100

Forbrug, æg/indb./år 165 165,5
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Rusland: 143 mio. indb., 1.700 mio. ha  
dyrkbart land: 219 mio. ha 
agerjord: 122 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 140.000.000 145.000.000

Forholdet brune/hvide 50:50 50:50

Antal hønniker

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 2.535.420

Selvforsyningsgrad i % 106 103

Forbrug, æg/indb./år 260 260

Schweiz: 8,14 mio. indb., 4,3 mio. ha  
dyrkbart land: 1,06 mio. ha  
agerjord: 0,3 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 2.304.993 2.300.000

Forholdet brune/hvide 30:70 30:70

Antal hønniker 2.515.852 2.748.608

Bure i % 0 0

Skrab i % 30 30

Friland i % 70 70

Produktion i tons 45.658 46.136

Selvforsyningsgrad i % 52 54

Forbrug, æg/indb./år 181 174,5

Der er et stabilt marked med stabile priser og stabile 
omkostninger.

Producenterne er ikke ramt af de høje foderpriser 
på verdensmarkedet på grund af nationale toldregler.

Forbruget er stigende pga. stigende befolkning.
Den kraftigst stigende del af ægforbruget sker 

indenfor økologi, der nu udgør 15 % af markedet.

Sydafrika: 52,37 mio. indb., 122 mio. ha 
 dyrkbart land: 80 mio. ha   
agerjord: 15 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 24.160.000 25.037.000

Forholdet brune/hvide 30:70 29:71

Antal hønniker 25.657.922 25.432.192

Bure i % 86 86

Skrab i % 0 0

Friland i % 14 14

Produktion i tons 404.490 439.263

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 137 153

Diverse dyrevelfærdsorganisationer er kommet til 
Sydafrika, og det kan betyde, at dyrevelfærd kom-
mer på dagsordenen.

I 2012 var produktionen svagt faldende.
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse ligger på 

mellem 100-200.000 høner i konventionelle bure.
I Sydafrika bruger man 4 avlslinjer, og  både 

brune og hvide høner.
88 % af produktionen er erhvervsmæssig og fore-

går i fuldt vertikale integrationer.
Stalddørssælgere står for 8 % af produktionen, 

mens de sidste 4 % er tusindvis af små flokke til 
eget forbrug.

En stadig større del af salget, 43 % i 2012, sker 
gennem supermarkeder, mens mindre butikker og 
lokale handlende står for 54 % af salget.

Ægprodukter udgør 2 % af markedet og eksporten 
1 %.

Tyrkiet: 75,6 mio. indb., 78 mio. ha  
dyrkbart land: 24,4 mio. ha 
agerjord: 14,6 mio. ha

 2011 2011

Antal høner 70.000.000 70.000.000

Forholdet brune/hvide 34:66 25:75

Antal hønniker 55.000.000 52.600.000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 873.776 1.085.000

Selvforsyningsgrad i % 125 125

Forbrug, æg/indb./år 168 185
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Det største problem er mangelen på produktions-
planlægning, og dernæst kommer nye bursystemer 
og høje foderpriser.

Tyrkiet eksporterer æg til andre lande i 
Mellemøsten og i Nordafrika

Ukraine: 45,8 mio. indb., 57,93 mio. ha  
dyrkbart land: 42,8 mio. ha  
agerjord: 32 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 40.349.000 40.347.000

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker 40.349.000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 1.079.347 1.104.007

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 305 314

USA: 312,6 mio. indb., 916 mio. ha  
dyrkbart land: 400 mio. ha 
agerjord: 149 mio. ha

 2011 2012

Antal høner 282.000.000 285.500.000

Forholdet brune/hvide 7:93 7:93

Antal hønniker 239.400.000 235.300.000

Bure i % 94 94

Skrab i % 5 5

Friland i % 1 1

Produktion i tons 4.760.000 4.820.000

Selvforsyningsgrad i % 103 103,7

Forbrug, æg/indb./år 247 248,2

Der blev i juli 2011 indgået en aftale. 
Den meget omtalte aftale mellem United Egg 

Producers (UEP) og Humane Society of the United 
States (HSUS) om at omlægge til berigede bure med 
800 cm2/hvid høne eller 929 cm2/brun høne inden 
udgangen af 2029 bliver ikke til noget, fordi andre 
brancher indenfor landbruget var meget imod og har 
blokeret for, at forslaget blev fremsat i kongressen.

Mange afventer nu, hvad der vil ske, og bekym-
ringen for forskellige regelsæt i de enkelte delstater 
er stor.

Californien importerer nu en stor del af deres 
æg, og ingen ved, hvad der vil ske, når alle æg, der 
sælges i Californien, skal leve op til kravene om 
produktion i berigede bure fra 2015.

McDonald’s er begyndt at servere æggehvi-
desandwich, og det har betydet en fordobling af 
priserne på æggehvideprodukter.

I USA har man lavet en opgørelse over produk-
tivitetsfremgangen I ægproduktionen fra 1960 til 
2010, og den viser, at hønerne æder 26 % mindre og 
lægger 27 % flere æg. Foderforbruget er blevet 42 % 
bedre, dødeligheden 57 % lavere og vandforbruget 
er faldet med 32 %. 

Hvis amerikanerne i dag skulle producere den 
samme mængde æg med 1960 høner, så skulle de 
have 27 % (78 mio.) flere høner bruge 72 % større 
areal med majs (530.000 ha) og bruge 72 % større 
areal med soja (730.000 ha).

IEC / jnl
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Produktionen af amerikansk fjerkrækød steg med 
5 % i juli
Den grydeklare vægt af amerikansk fjerkrækød 
nåede i juli 2013 op på 3,85 mia. lbs (1,75 mia. 
kg), en stigning på 5 % i forhold til juli 2012, siger 
nye tal fra USDA’s National Agricultural Statistics 
Service (NASS).

Det reviderede tal for juni 2013 viste et fald på 
4 % til 3,53 mia. lbs (1,6 mia. kg) i forhold til juni 
2012, men var alligevel en stigning på 894.000 lbs 
(405.000 kg) over det foreløbige tal for juni, rap-
porterede NASS

Den levende vægt af alt føderalt inspiceret fjer-
kræ i juli 2013 steg også med 5 % til 5,10 mia. lbs 
(2,3 mia. kg), En stigning fra 4,87 mia. lbs (2,2 mia. 
kg) i juli 2012. Slagtekyllinger udgjorde 4,37 mia. 
lbs (1,98 mia. kg), en stigning på 5 % i forhold til 
juli 2012. Udsætterhøner faldt 1 % til 68,3 mio. lbs 
(31 mio. kg), mens kalkuner udgjorde 643 mio. lbs 
(291 mio. kg) en stigning på 3 % i forhold til juli 
2012. Ænder steg 15 % til14,3 mio. lbs (6,48 mio. 
kg), ifølge NASS.

Slagtekyllinger slagtet i juli 2013 vejede i gen-
nemsnit 5,84 lbs (2,65 kg). En stigning på 1 % i for-
hold til juli 2012. Den gennemsnitlige levende vægt 
af udsætterhøner faldt med 4 % til 5,86 lbs (2,66 kg). 
Kalkuner slagtet i juli 2013 i vejede i gennemsnit 
29,7 lbs (13,47 kg), en stigning på 2 % fra juli 2012.

Kassering før slagtning i juli 2013 udgjorde 10,8 
mio. lbs (4,9 mio. kg). Kasseringen var 0,21 % af 
den levende vægt sammenlignet med 0,24 % et år 
tidligere. Kasseringer post-mortem var på 33,9 mio. 
lbs (15,37 mio. kg.), 0,87 % af de inspicerede mæng-
der, sammenlignet med 0,88 % for et år siden.

MeatPoultry.com / jnl / mst

Tescos ’kun-britisk’ fjerkræ er "forvridende" for 
det irske marked
Tesco er blevet stemplet "hyklerisk" af irske fjer-
kræproducenter for deres beslutning om at hente 
alt britisksolgt fersk fjerkrækød fra Storbritannien, 
mens de ikke gør det samme i den irske republik.

En række supermarkeder, såsom Aldi, SuperValu 
og Superquinn, har forpligtet sig til kun at anvende 
irsk produceret fersk fjerkrækød, men Tesco har 
altså ikke.

Det lægger pres på priserne i Irland og oven i 
det, bliver fjerkrækød fra England dumpet på mar-
kedet, siger Alo Mohan, formand for Irish Farmers’ 
Associations fjerkræafdeling.

Han sagde, at supermarkeder i Storbritannien 
generelt bør roses for deres løfter om at forkorte 

forsyningskæden og forpligte sig til deres hjemme-
marked - især at Tesco kun bruger skotsk produceret 
fjerkrækød i Skotland.

Men at Tesco ikke gør det samme i Irland, er "en 
lille smule hyklerisk" sagde hr. Mohan, og tilføjer: 
"Alt, hvad vi ønsker, er konsistens."

Poultry World spurgte Tesco, om de havde nogen 
planer om at kopiere deres engelske politik i Irland. 
Virksomheden svarede ikke specifikt men udsendte i 
stedet følgende erklæring 

"Gennem arbejdet med over 11.000 irske land-
mænd, er Tesco stolte over at være den største støtte 
af irsk landbrug på hjemme- og eksportmarkedet. Al 
frisk oksekød, svinekød, lammekød og frisk mælk, 
der sælges i Tesco butikker, er fra irske gårde.”

"Alle vores friske kyllinger er produceret på øen 
Irland, og Bord Bia kvalitetsgodkendt. Mere end 
halvdelen af dette stammer fra producenter i den 
irske republik og forsyningsgraden voksede med 
over 30 % i det sidste år. Vi har forpligtet os til at øge 
salget af kylling produceret i Irland."

Farmers Weekly / jnl / mst

”Mighty Wings” kom på markedet i september
McDonalds vil begynde at sælge et kyllingevinge-
produkt på det amerikanske marked i en begrænset 
periode med start den 9. september. Det nye menu-
punkt er en kyllingevinge med knogle, der kommer 
i to varianter, en "drummette" eller en "wingette," 
der er let paneret og krydret med cayennepeber eller 
chili for at give et krydret kick. Mighty Wings sæl-
ges i portioner af 3, 5 og 10 stykker og starter ved en 
pris på 2,99 $ (16,50 kr.).

McDonalds testmarkedsførte produktet i Atlanta 
i efteråret 2012, og efter en positiv reaktion på prø-
ven, tilføjede man produktet på menuen hos næsten 
280 restauranter i et større område omkring Atlanta.

Mighty Wings kommer med et udvalg af ni sau-
cer, herunder chipotle barbeque, cremet ranch, hon-
ning sennep, stærk sennep, krydret buffalo, sød chili, 
sur/sød, honning og tangy barbeque.

MeatPoultry.com / jnl / mst
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Priserne på fjerkrækød stiger og foder-
omkostninger falder
Udsigterne for den globale fjerkræindustri er i 
bedring i de fleste regioner i verden, grundet større 
ligevægt på markedet, høje konkurrencedygtige 
priser på protein og lavere priser på korn. Ifølge de 
hollandske analytikere i Rabobank er den vigtigste 
faktor en forventet yderligere reduktion i priserne på 
korn og olieholdige frø, som skulle mindske omkost-
ningspresset hos fjerkræbranchen.

Værdien på fjerkrækød bør også stige med støtte 
fra vedvarende høje oksekødspriser - fjerkrækødets 
vigtigste konkurrent - mens priserne på svinekød 
også forventes at forblive stabile.

"Den globale industri nyder godt af forbed-
rede globale markedsvilkår, men der er væsentlige 
regionale forskelle" forklarede Rabobank analytiker, 
Nan-Dirk Mulder.

"Virksomheder, der opererer på markeder med et 
velafbalanceret udbud/efterspørgsel, såsom USA, 
forventes at drage fordel af disse positive tenden-
ser. Mens f.eks. Rusland og Sydafrika stadig lider 
af overforsyning, drevet af strukturelle ændringer 
i markedsbetingelserne". EU forventes at følge 
opsvinget på bedriftsniveau.

"EU's fjerkræindustri fortsætter med at drage 
fordel af forbedrede markedsforhold, med svagt fal-
dende foderpriser og svagt stigende slagtekyllinger 
priser" siger rapporten.

Rapporten peger især på sommerefterspørgsel på 
kylling som følge af det varme vejr, og et opsving på 
det tyske marked efter, at dette er kommet sig over 
en række dyrevelfærdsorganisationers skrækhisto-
rier i 2012, som særlige årsager til de gunstige for-
hold. Rabobank forudser også en ekstra prisstigning 
på grund af reduktioner i svineproduktion senere på 
året som følge af velfærdsændringer i EU.

Rabobank har dog nogle bekymringer om poten-
tiel svaghed på det franske marked på grund af 
EU-Kommissionens beslutning om at stoppe eks-
portstøtten til kyllingekød.

Rabobank mener også, at de mængder, der hand-
les internationalt, vil forblive relativt lave resten 
af året, fordi de forsat bliver negativt påvirket af 
økonomisk afmatning i centrale vækstøkonomier, 
nedskrivningen af den japanske yen og svingende 
efterspørgsel i Kina og Hong Kong.

Og mens forholdene i USA forventes at forblive 
positive, vil den hurtige genopretning af den mexi-
canske indenlandske produktion kombineret med 
Mexicos beslutning om at give Brasilien adgang til 
deres markeder, være af en vis bekymring for de 
amerikanske eksportører.

"På denne baggrund forventer vi, at branche-

konsolideringen fortsætter" siger Mulder. "Mange 
producenter er i øjeblikket i bedre form end i de 
seneste år, og en yderligere konsolidering kan hjælpe 
lokale industrier til en bedre balance på de lokale 
markeder."

Farmers Weekly / jnl / mst

Debat om campylobacter i BBC’s
morgenmadsshow 
Campylobacter kom igen i rampelyset i september, 
da British Poultry Council’s adm. direktør Andrew 
Large kom på skærmen i BBC’s Breakfast program 
med adm. direktør i Food Standards Agency (FSA), 
Catherine Brown.

BBC’s interviews kom forud for et FSA besty-
relsesmøde den 11. september, hvor den reviderede 
strategi for reduktion af campylobacter i fjerkrækød 
blev godkendt.

Der er opstillet mål for at skære i de mest alvor-
lige niveauer af campylobacter på slagtekroppene 
fra 35 % til 15 % i 2015. Campylobacter er den mest 
almindelige årsag til madforgiftning i Storbritannien 
og betragtes som ansvarlige for op til 22.000 indlæg-
gelser og 110 dødsfald hvert år.

Brown talte også til BBC’s Radio 4’s program 
Today, hvor hun skitserer strategiens målsætninger, 
og sagde, at hele forsyningskæden bliver nødt til at 
trække et fælles læs for at reducere forureningen.

"Ja, landmændene bliver nødt til at arbejde vir-
kelig hårdt på at forbedre biosikkerheden, men lige 
så meget vil jeg sige, at producenter, slagterier og 
detailhandlere har en virkelig vigtig rolle at spille" 
fortalte hun i udsendelsen.

Til BBC Breakfast understregede Large, at fjer-
kræbranchen gjorde bestræbelser for at minimere 
risikoen for smitte til mennesker.

"Vi anerkender fuldt ud vores ansvar for at levere 
sikre fødevarer til forbrugerne, og vi arbejder sam-
men med FSA, detailhandlere og alle medlemmerne 
af den fælles arbejdsgruppe indenfor campylobacter 
for at reducere risici forbundet med kylling. Siden 
2009 har den fælles arbejdsgruppe stået i spidsen 
for forskningen og gennemført 70 projekter med 
lovende resultater."

Både Large og Brown understregede behovet for 
forbrugerundervisning, fordi man ved at tage pas-
sende forholdsregler i køkkenet, når man forbereder 
kylling, kan minimere risikoen for smitte til men-
nesker.

Farmers Weekly / jnl / mst
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Bernard Matthews sikrer nye investorer
Den største britiske kalkunproducent, Bernard 
Matthews, har sikret sig en kapitaltilførsel på over 
20 mio. £ (177 mio. kr.) fra business turnaround spe-
cialist Rutland Partners, som, man håber, vil forbedre 
de finansielle resultater.

Sidste forår afslørede selskabet at det var på udkig 
efter en ekstern investor til at indskyde tiltrængt 
kapital for at understøtte vækst og udvikling.

Selvom det ikke fremgår af de konkrete vilkår for 
aftalen, der nu er indgået med Rutland, har Bernard 
Matthews afsløret, at deres nye London partnerne 
vil få to pladser i bestyrelsen og bidrage med ”over 
20 mio. pund (177 mio. kr.)”. Bestyrelsesformand 
David Joll, der genindtrådte i virksomheden tilbage 
i maj efter en bølge af afgange blandt ledere, sidder 
på posten, mens søgningen fortsætter efter en ny, 
permanent adm. direktør.

"Vi er meget glade for det nye partnerskab og 
byder Rutland Partners hjerteligt velkommen til 
virksomheden" sagde han. "Det har været velkendt, 
at vi har været på udkig efter en række finansierings-
muligheder for at hjælpe med at udvikle forretnin-
gen. Vi ønskede en partner, der forstod selskabet og 
ville forpligte sig til at hjælpe os med at vokse.”

"Med Rutlands investering, omstruktureringskva-
lifikationer og støtte, vil virksomheden være i en 
stærk position til at investere i sit landbrug og ope-
rationelle aktiver. Derudover vil vi fortsat fokusere 
på forretningsforbedring kombineret med produktin-
novation og investering i vores brand."

David Wingfield, partner i Rutland, sagde, at han 
var spændt på at investere i den førende kalkunpro-
ducent i Storbritannien, og så frem til at arbejde med 
sit energiske og passionerede ledelsesteam.

Bernard Matthews er markedets førende produ-
cent af kalkuner i Storbritannien og har 50 farme og 
fire slagterier og forarbejdningsanlæg. Virksomheden 
fremavler, opdrætter og forarbejder omkring 7 mio. 
kalkuner om året og forsyner markedet med 1,5 mio. 
ferske kalkuner op til jul.

Selvom Bernard Matthews har en vigtig position 
på markedet, har firmaet haft nogle udfordringer i 
de seneste år, og de havde betydelige tab i 2010-11.

Men sidste år vendte virksomheden tilbage til 
sorte tal på bundlinjen med et overskud på 5,3 mio. 
£ (47 mio. kr.) fra en omsætning på 341 mio. £ (3 
mia. kr.).

Bernard Matthews er den tiende investering fra 
Rutland Fund II, som er god for 320 mio. £ (2,8 mia. 
kr.). I de seneste 12 måneder har gruppen også inve-
steret i AFI Group, Buy As You View og Pizza Hut.

Farmers Weekly / jnl / mst

Flere parringer giver stærkere fjerkræ
Ny forskning fra University of East Anglia viser, 
at flere parringer af forældredyrshøner kan resul-
tere i flere sygdomsresistente kyllinger end enkelt-
parringer.

Forskerne studerede red junglefowl - den vilde 
forfader til vores tamme høner - i et samarbejds-
projekt med universiteterne i Oxford, Stockholm og 
Linköping.

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet 
Proceedings of the Royal Society B og viser altså, 
at parring med forskellige hanner hjælper hunner til 
at producere afkom, der er mere modstandsdygtige 
over for sygdomme.

Dette skyldes "cryptic female choice" - hvor en 
intern mekanisme i deres reproduktive kanal favori-
serer sæd fra hammer, der er mest genetisk anderle-
des fra dem selv.

Professor David S Richardson fra UEA School of 
Biological Sciences sagde: "Vores forskning har vist, 
at hunnerne ikke behøver at vælge mellem hanner 
for at producere det mest sunde afkom. Ved at parre 
sig med flere hanner favoriserer deres indre valgme-
kanisme nemlig de sædceller, der er mest genetisk 
forskellig."

Generne, der er tale om (Major Histocompatibility 
Complex (MHC)) (vævstypesystem), spiller en cen-
tral rolle i at opdage og bekæmpe infektioner. Ved at 
påvirke befrugtning til fordel for en MHC-forskelligt 
han, øger hunnen mangfoldigheden af MHC inden 
for deres afkom og, giver dem en bedre sygdoms-
resistens.

Resultaterne kan være vigtige for avlsselskaber, 
samt bevarringsprojekter, selvom forskningen også 
konstaterede, at effekten observeret i naturlige par-
ringer gik tabt ved kunstig befrugtning.

"Det er fordi virkningen synes at kræve hunnens 
underbevidste vurdering af hannens udgangspunkt 
under selve parringen" siger professor Richardson. 
"Så at have korrekte signaler under parring, måske 
lugten af den mandlighed, kan påvirke hunners 
chance for at blive befrugtet. Og signalerne fra for-
skellige hanner virker ikke lige godt på de forskellige 
hunner."

Forskningen er i tråd med lignende arbejde ved 
Universiteterne i Oxford og Stockholm i 2011, som 
viste, at hønerne havde evnen til at skubbe sæd fra 
underordnede hanner ud til fordel for bedre hanner.
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Den kinesiske fjerkræindustri bliver spået en 
lysende fremtid
Mark Lyons, vicepræsident for Corporate Affairs 
hos Alltech, præsenterede sin vision for Kinas fjer-
kræindustri på det seneste 2013 International Poultry 
Forum i Beijing.

Nutidens kinesiske kunder bliver mere bevidste 
om, hvad de spiser: højere kvalitet, sikre, spor-
bare og velsmagende kødprodukter er vigtigere end 
nogensinde før for forbrugerne i Riget i Midten. Men 
hvem er disse forbrugere? Som Mark Lyons beskrev, 
er de unge, veluddannede kinesere i gang med at 
bygge en stærk middelklasse i det enorme land, og 
de er villige til at betale mere for kvalitet. Og denne 
nye generation er intensive brugere af sociale medi-
er, som de bruger til at udtrykke deres bekymring 
over den kinesiske fødevaresikkerhed.

De seneste kinesiske fødevareskandaler ligger et 
fortsat pres på virksomhederne i kødbranchen for 
at ændre den måde, de ser på animalsk produktion. 
Firmaer som KFC har haft store tab efter sporbar-
hedsskandalen, der eksploderede for mindre end et år 
siden, da den kinesiske statsejede CCTV en rapport 
sagde, at Yum! Brands (ejer af KFC) kyllinger blev 
fodret med kemikalier og behandlet med antibiotika. 
Ligesom episoden begyndte at falde til jorden blev 
den kinesiske fjerkræbranche ramt af fugleinfluenza 
og andre sundhedsmæssige udfordringer på bedrifts-
niveau. De økonomiske tab, som H7N9 forårsagede 
dette år skønnes at være noget over 40 mia. RMB 
(knap 36 mia. kr.). Forbrugerne reducerede deres 
forbrug af fjerkræprodukter, markeder med levende 
fugle lukkede i mange områder, og priserne på dag-
gamle kyllinger og levende dyr faldt dramatisk.

Som David Byrne, tidligere EU- kommissær for 
sundhed og fødevaresikkerhed, sagde, så er der to 
typer virksomheder: Dem, der allerede havde en 
krise, og dem, der vil få det. Flere eksempler fra det 
seneste årti har vist, at de fleste af de kinesiske sel-
skaber ikke er forberedt på at håndtere kriser. Lyons 
opfordrede aktører i branchen til at have krisesty-
ringsplaner. Som han beskrev, skal hver organisation 
have en person eller vælge en krisestyringsgruppe, 
der er ansvarlig for at træffe hurtige beslutninger og 
kommunikere effektivt både internt i organisationen 
og udadtil.

Udover de seneste fødevareskandaler har kine-
siske sociale medier også spillet en afgørende rolle 
i det skiftende forbrugerlandskab. Sina Weibo, 
QQ, Qzone, WeChat og yokou er populære sociale 
mediewebsteder, der forbinder tæt på en milliard 
mennesker i Kina. Indflydelsen af kinesiske sociale 
medier er så kraftig, at ifølge en nylig undersøgelse, 
vil næsten 40 % af den kinesiske befolkning i alderen 

18-34 se efter oplysninger på sociale medier, før de 
træffer beslutninger om køb af produkter. I sagen om 
KFC’s problemer sidste år spredtes negative historier 
straks gennem sociale medier, hvilket resulterede i 
en øjeblikkelig nedgang i KFC’s salg i landet hvilket 
tvang selskabet til at tage affære.

Kinesiske kunder lægger stigende pres på rege-
ringen for at gribe ind og indføre strengere lovgiv-
ning på fødevaresikkerhedsområdet. Den kinesiske 
regering har f.eks. iværksat en national plan for 
standarden af kvalitetskontrollen med kinesiske virk-
somheder i 2012, og den understregede vigtigheden 
af at opbygge et stærkt land med høj produktkvalitet 
i 2020.

Lyons ser fremtiden som lys for fjerkræbranchen 
i Kina. Han forudser, at kødpriserne vil rette sig, 
når sygdommen er overstået, og en større andel af 
salget vil flytte fra markeder med levende fugle til 
supermarkedernes kølede og frosne produkter. På 
kort sigt forventes Kinas økonomiske vækst at nå 
op i nærheden af 8 % i 2013, hvilket i høj grad vil 
gavne forbruget af fjerkræprodukter, fordi de institu-
tionelle købere vil øge deres køb af fjerkræ, og salget 
i fastfood restauranterne vil forbedres. Samlet set vil 
Kinas marked for fjerkræprodukter forblive stabil i 
de kommende år, siger Lyons.
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Bøf og æg på McDonalds i USA
Angus steak er på morgenmadsmenuen hos 
McDonalds.

I en begrænset periode, tilbyder McDonalds Corp 
et anderledes bøfvalg med alle sine morgenmad-
ssandwiches. Så kunder, der også ønsker at få 
lidt oksekød til deres Egg McMuffin eller Egg & 
Cheese Bagel, kan nu betale ekstra for en Angus 
bøf. Derudover kan kunderne også erstatte bøf med 
pølser på enhver morgenmads tallerken, såsom Big 
Breakfast med Hotcakes, som omfatter pandekager, 
røræg, kartoffelpandekager og en kærnemælkssmå-
kage. Virksomheden indførte bøf-tilvalget i august.

McDonalds har lavet flere strategiske tiltag for 
at forbedre salget, som er kommet under pres fra 
den generelle tendens med faldende trafik hos food-
service virksomheder. McDonalds har forsøgt at 
differentiere sig fra konkurrenterne ved produktin-
novationer, kampagner og dens værdimenuer.

Selskabet rapporterede om en 0,2 % stigning i sal-
get i USA i august 2013 sammenlignet med august 
2012.
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