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Skal man spise kylling?
Af Mark Bittman i New York Times den 15. oktober 2013

Jeg fortæller en ven om de nyeste salmonellaudbrud, og 
hun spørger mig: ”Skal jeg stoppe med at spise kylling?” 

Det er et godt spørgsmål. I de seneste uger har salmo-
nella fra kylling officielt gjort mere end 300 menne-
sker syge (Centers for Disease Control (CDC) siger, 
at der er 25 syge for hver én rapporteret, så måske 
7.500), og 40 % af tilfældene har ført til indlæggelse, 
delvist fordi antibiotika ikke virker. Branchens reak-
tion har været forudsigeligt skuffende: kylling fra 
den mistænkte leverandør - Foster Farms - bliver sta-
dig sendt ind på markedet. Tilsynsmyndighedernes 
reaktioner har været begrænset: De pågældende kyl-
linger bliver stadig solgt. 

Indtil the Food Safety and Inspection Service 
(FSIS) under Department of Agriculture (USDA) 
kan tage sig sammen og begynde at forsikre os om, 
at kylling er sikker, vil jeg være på vagt.

Dette er ikke et spørgsmål om at lukke nogle slag-
terier, men nærmere et ”Vi bekymrer os mere om 
industrien, end om forbrugerne”- spørgsmål. Tror 
du, det er en overdrivelse? Læs denne hovedmålsæt-
ning: ”FSIS er det offentlige sundhedsmyndighed 
i USDA, og er ansvarlig for at sikre, at nationens 
kommercielle udbud af kød, fjerkræ og ægpro-
dukter er sikkert og sundt samt korrekt mærket og 
emballeret.” Hvilken del af ”sikker”, har jeg mon 
misforstået?

Vi bør alle i det mindste styre uden om kyllinger fra 
Foster Farms og ethvert af   de andre mærker, der pro-
duceres på dette selskabs californiske anlæg, selvom 
de ikke alle er mærket sådan. Costco trak næsten 
9.000 rotisserie kyllinger tilbage fra en butik syd for 
San Francisco i sidste uge efter at have fundet dem 
forurenet - efter kogning, vel at mærke - med en 
stamme af salmonella Heidelberg, som er virulent, 

giver voldsomme sygdomsudbrud og er resistent 
over for nogle almindeligt anvendte antibiotika.

For at summe op: 
1. Der er salmonella på kyllinger (hvoraf nogle for-

resten er mærket som ”økologiske”). 
2. Det gør mange mennesker syge, og nogle typer 

antibiotika virker ikke. 
3. Produktionen fortsætter i anlæggene, der er knyt-

tet til udbruddet. 
4. På trods af advarsler fra mange føderale organer 

(herunder sig selv!), har USDA intet gjort for at 
få disse kyllinger ud af markedet. 

5. Selv Costco kan ikke synes at gøre disse kyllinger 
sikre at spise.

I årtier har vi fået at vide, hvordan man håndterer 
kylling. Men jeg kan fortælle dig, at på trods af mine 
bedste bestræbelser på at holde rå kylling og dens 
saft for sig, er jeg ikke sikker på, at disse bestræbel-
ser er tilstrækkelige. Hvad hvis der kommer kyllin-
geblod på min salat i en indkøbspose? Hvad hvis en 
andens kylling forurener mine æbler på kassebåndet 
i et supermarked? Hvad hvis min kone eller en gæst 
griber et skærebræt eller en kniv, før det er blevet 
vasket? Disse er ikke paranoide spørgsmål.

Mark Bittman
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Hvad hvis - som det skete for en klient hos Bill 
Marler i Florida, advokatfirmaet specialiseret i føde-
varesikkerhed fra Seattle - jeg går til en grillfest, og 
jeg spiser et stykke kylling, og jeg bliver syg? Og jeg 
ikke reagerer på antibiotika? Og jeg ender på hospi-
talet med blodforgiftning og stopper med at trække 
vejret, og måske får en permanent hjerneskade på 
grund af manglende ilt? ”Bare for at gå til en nabos 
barbecue” som Marler sagde.

Hvem bærer skylden her? Offeret, for at spise kyl-
ling tilberedt af en nabo? Naboen, for ikke at være 
uddannet i offentlig fødevaresikkerhed? Eller pro-
ducenten, der ikke vil sænke slagtehastigheden for 
at garantere sikkerheden? Eller den kontrolinstans, 
som er ”ansvarlig for at garantere” sikkerheden?

Vi er nødt til at antage at Costco har et temmelig 
strengt fødevaresikkerhedsprogram. Og sikre kyllin-
ger, som vi har fået at vide igen og igen, er kyllinger, 
der er tilberedt ved 165o Fahrenheit (73,8o C), ved 
hvilken temperatur al salmonella burde være dødt.

Men, gæt engang? Costco tilbereder deres kyllinger 
til 180o Fahrenheit (82,2o C), en fejlmargin, som 
selskabet mener, gør kyllingerne helt sikker. Men 
det fungerede ikke her. Hvilket betyder en af   fire 
ting, som jeg kan komme i tanke om: Kyllingen blev 
ikke tilberedt til 180o Fahrenheit; eller der var noget 
krydskontaminering; eller der var så meget salmo-
nella på de kyllinger, at selv den ”rigtige” tilbered-
ning ikke kunne dræbe det hele (dette kan ske, 165o 
Fahrenheit er ikke et magisk tal); eller ... Måske er 
der endnu en stamme af salmonella, der ikke bliver 
dræbt ved 165o Fahrenheit.

Jeg spurgte kongresmedlem Louise Slaughter, 
demokrat fra New York, der har en universitetsgrad 
i mikrobiologi, om det sidste var muligt. Hendes 
svar var øjeblikkeligt og utvetydig: ”Selvfølgelig 
er det det” Daniel Englejohn, vicedirektør hos FSIS 
sagde, at der ”ingen beviser er for, at disse stammer 
er mere resistente over for varme, end andre.”  Da 
jeg spurgte, om myndighederne muligvis vælger at 
nedtone risikoen, når det drejer sig om advarsler, 
sagde han: ”Vi gjorde en indsats for at advare offent-
ligheden og opfordre dem til at håndtere og tilberede 
deres produkter sikkert.” Sådan.
 
Til deres forsvar tog Costco rotisseriekyllingerne af 
hylderne, ligeså gjorde et par andre detailhandlere. 
(Dog efterlod Costco ferske Foster Farms kyllinger 
på hylderne, og overlod endnu engang ansvaret for 
sikkerheden til forbrugeren, selvom butikken må 
have vidst, at den ikke kunne garantere, at tilbe-
redning af kyllingen ville gøre dem sikre.) Foster 
Farms har ikke tilbagekaldt et eneste stykke kylling, 

selv om man kan argumentere for, at denne samme 
forurening har stået på i flere måneder. Og FSIS har 
officielt ingen magt til at gøre det.
 
Myndighederne kan dog fjerne deres inspektører 
fra de tre mistænkte slagterier, hvilket ville føre til 
en lukning, og i sidste uge truede man med at gøre 
netop dette. Tre dage senere havde Foster Farms 
”fremlagt og iværksat øjeblikkelige og omfattende 
ændringer i deres procedurer omkring slagtning og 
forarbejdning for at muliggøre fortsat drift.” Hvad 
betyder det? ”Vi kan ikke fortælle dig, hvad deres 
ændringer går ud på, fordi det er en forretningshem-
melighed” siger Englejohn og tilføjer, at ændringerne 
omfatter; ”yderligere sundhedsforanstaltninger, der 
reducerer forureningen.” Jamen, det håber vi så på. 

I mellemtiden fortsætter handelen med kyllinger 
derude. Vil de blive taget af markedet efter 800 
mennesker bliver syge? Eller 1.200? Eller når nogen 
dør? Eller som FSIS ville foretrække, dør sagen så 
bare hen indtil næste gang?
 
Vi bør ikke være nødt til at håndtere kylling, som om 
det var en ladt pistol, og vi bør heller ikke være dem, 
der får skylden, når forurenet kylling gør os syge. 

USDA står ikke alene. Selv om Food and Drug 
Administration (FDA) ved, at nogle producenter 
producerer dyr under forhold, der næsten med 
garanti fremavler sygdom, så tillader FDA, at pro-
ducenterne forsøger at afværge risikoen for sygdom 
ved at fodre dyrene med antibiotika fra fødsel til 
død. (Til trods for den erklærede hensigt i FDA 
om at ændre dette og en retskendelse, der kræver 
det). Dette omsiggribende medicinforbrug har ført 
til nye stammer af bakterier, der er resistente over 
for mange antibiotika. Og situationen forværres. 

Tro det eller ej, forekomsten af salmonella på kyllin-
ger er både almindelig og acceptabel. (Omkring en 
fjerdedel af alt kyllingekød er forurenet, et faktum 
som FSIS er fuldt ud klar over, og som det er ved at 
evaluere.) Fra CDC lyder det: ”Det er ikke usædvan-
ligt, at fersk fjerkrækød fra alle slagterier er forure-
net med salmonellabakterier. CDC og USDA-FSIS 
anbefaler, at forbrugerne følger fødevaresikkerheds-
anbefalingerne for at forhindre salmonellasmitte fra 
råt fjerkrækød produceret af Foster Farms eller et 
hvilket som helst andet mærke.”

Okay, men hvis det nogensinde var let at dræbe 
salmonella ved omhyggelig håndtering og tilbered-
ning, er der måske ikke længere tilfældet; måske er 
den mere virulent og sejlivet, og den er bestemt på 
nuværende tidspunkt blevet resistent overfor nogle 
antibiotika. ➝
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Den rigtige løsning ligger ikke kun i at vaske sine 
hænder, men i at forbedre produktionsmetoderne. 
Som kongresmedlem Rosa DeLauro, demokrat fra 
Connecticut, der, ligesom Slaughter, er en af   vores 
bedste (og eneste) fortalere for fødevaresikkerhed 
i Kongressen, sagde til mig: ”Vi er nødt til at refor-
mere dette system. ”

Og reformerne er temmelig ligetil. Hvis FDA og 
USDA ønsker at være på borgernes side snarere end 
på industriens, når det kommer til kødsikkerhed, er 
der to nødvendige skridt.

FDA skal forbyde brugen af   profylaktisk antibio-
tikabehandling i husdyrproduktionen. Så simpelt er 
det.

USDA skal betragte salmonella, der er blevet 
knyttet til sygdom som en uønsket forurening (som 
de gør med stammer af E.coli). Det vil betyde, at 
dens blotte tilstedeværelse på fødevarer ville være 
tilstrækkelig til at tage disse af markedet. Igen, så 
simpelt er det næsten. (Sverige producerer kyllinger 
med 0-niveauer af salmonella. Er de så meget klo-
gere end os?)

Dette forudsætter at vores myndigheder er villige 
til at sætte vores interesser, før industriens. Hvis de 
ikke er det, gætter jeg på, at spørgsmålet ”Hvilken 
side er du på?” Er blevet besvaret.
 
I mellemtiden ... bør du spise kylling? Det er op 
til dig.

Læserbrev i New York Times
Til redaktøren: 

Re: “Skal man spise kylling?” af Mark Bittman 
(læserbrev, nytimes.com, 16. oktober): 

“Det er sikkert at spise kylling”
Kyllingeproducenterne tager enhver sygdom, der 
tilskrives forbruget af kyllingeprodukter meget 
alvorligt. Men vedtagelsen af   en lov eller en forord-
ning til at bekæmpe bakterier, vil ikke på magisk vis 
få dem til at gå væk.

Det er derfor, at kyllingeproducenter er afhængige 
af den bedste videnskab, mikrobiologi og teknologi, 
selv før et eneste æg er klækket, for at reducere føde-
varebårne patogener og opfylde og overstige USDA’s 
standarder. Disse initiativer samt snesevis af millio-
ner af dollars givet til fødevaresikkerhedsforskning 
kan tage æren for det markante fald i salmonella i 
kyllinger, som vi har set i løbet af de sidste mange år. 

Mens nultolerance altid er målet, er et sådant 
niveau på ethvert råt landbrugsprodukt simpelthen 
ikke gennemførligt. Frisk frugt, landbrugsproduk-
ter, kød eller fjerkræ — økologisk eller ej, købt fra 
supermarkeder, gårdbutikker eller markeder - kan 
indeholde naturligt forekommende bakterier, der 
kan gøre nogen syge, hvis råvarerne bliver håndteret 
eller tilberedt forkert.

Det er derfor, vi alle spiller en vigtig rolle i at sikre 
fødevaresikkerheden for vores familier. Alt kyl-
lingekød er sikkert, når det håndteres og tilberedes 
korrekt, og kyllingeproducenterne arbejder utræt-
teligt på at gøre dem endnu mere sikre. Fordi vores 
familier spiser den samme kylling som dig og din 
familie.

Mike Brown 
Præsident, National Chicken Council 

Washington, 16. oktober 2013

Oversat af Mikkeline Sofie Thomsen / jnl

Rusland importerede 13,2 % mindre kød i årets 
første 10 måneder
Rusland importerede 1,25 mio. ton kød fra begyn-
delsen af 2013 til 22. oktober. Det er 13,2 % mindre 
end i samme periode sidste år, rapporterede land-
brugsministeriet. 
• Import af svinekød faldt med 15,2 % til 479.300 

ton. 
• Import af fjerkræ faldt med 5,7 % til 343.100 ton.

• Import af oksekød faldt med 16,2 % til 431.100 
ton. 

Gennemsnitlige kontraktpriser for oksekød i oktober 
var 2 % lavere end i 2012 og svarede til 140.700 
rubler (ca. 23.760 kr.) per ton, kontraktpriserne for 
svinekød steg med 4 % og var på 109.900 rubler (ca. 
18.560 kr.) per ton, mens priserne på fjerkræ steg 
med 0,5 % til 47.700 rubler (ca. 8.050 kr.) pr ton.

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva / jnl
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Landbrug & Fødevarer 
med fødevareministeren i Kina
Af chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer  
og sektorchef Birthe Steenberg, Dansk Slagtefjerkræ 

Som led i fødevareminister Karen Hækkerups 
handelsbesøg i Beijing fra den 10.-12. november 
deltog Landbrug & Fødevarer i delegationen 
med repræsentanter fra både slagtefjerkræ-, 
mejeri- og svinesektoren, ligesom en række virk-
somheder havde taget turen med. Fra Dansk 
Slagtefjerkræ deltog Jes Bjerregaard, Danpo. 
og Thomas Olander, Rose Poultry, mens L&F 
på fjerkræområdet havde deltagelse af Birgit 
Steenberg og Stig Munck Larsen. 

For fjerkræsektoren var hovedformålene med mini-
sterens besøg at få underskrevet en veterinær pro-
tokol samt at etablere relationer til relevante myn-
digheder og organisationer, der har indflydelse på 
beslutningstagningen i forhold til markedsadgang. 
Dansk Slagtefjerkræ og Landbrug & Fødevarer 
havde i den anledning arrangeret møder med de 
kinesiske myndigheders organisation for handel 
og inspektioner, AQSIQ, samt organisationen for 
Grønne Fødevarer, som er en uafhængig del af 
Landbrugsministeriet, der varetager certificering af 

fødevarer produceret efter høje standarder. Desuden 
blev der tid til et spændende besøg hos ECO Group, 
der er en af Kina’s største producenter af fjerkræ med 
en årlig slagtning af 300 mio. kyllinger. Besøget gav 
en god mulighed for at udveksle erfaringer om pro-
duktion, markedsforhold, udfordringer og eventuelle 
samarbejdsrelationer mellem Dansk Slagtefjerkræ 
og ECO Group om sporbarhedssystemer og samhan-
del. Dansk Slagtefjerkræ og Landbrug & Fødevarer 
afsluttede med at invitere ECO Group til Danmark 
ved førstkommende lejlighed for at styrke relatio-
nen.

Ingen protokol på fjerkræ
Fødevareminister Karen Hækkerups møderække 
med fire kinesiske viceministre gav overordnet set 
et tilfredsstillende resultat med underskrivelse af 
en række samarbejdsaftaler og delvis sektoriel mar-
kedsadgang til Kina. Desværre blev der heller ikke i 
denne omgang plads til at underskrive en veterinær 
protokol vedrørende fjerkræ, men der var positive 
signaler fra kinesisk side om at arbejde videre hen 

Birthe SteenbergStig Munck Larsen

Møde med Kinas 2. største fjerkrævirksomhed ECO Group, Siquan, Jiangsu provinsen. Jes Bjerregaard, Thomas Olander, Stig Munck 
Larsen og Birthe Steenberg.
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imod en protokol. Som en lille sejr skal det dog 
nævnes, at de kinesiske myndigheder i sidste måned 
ophævede forbuddet mod Danmark som følge af 
Newcastle Disease, hvilket i første omgang er en 
forudsætning for overhovedet at kunne underskrive 
en protokol.   

Dansk Slagtefjerkræ og Landbrug & Fødevarer 
er dog yderst tilfreds med fødevareministerens store 
indsats for at få fjerkræ på den politiske dagsorden 
og ser frem til at fortsætte samarbejdet om at over-
bevise de kinesiske myndigheder om at åbne op for 
dansk markedsadgang af kyllingeprodukter til det 
kinesiske marked.

Næste skridt
Næste skridt og som opfølgning på Landbrug & 
Fødevarers møde med AQSIQ er det nu aftalt at 
modtage en tre-mands delegation fra AQSIQs afde-
linger i de tre provinser i Kina, der primært modta-
ger import af fjerkræ fra udlandet. Besøget, der har 
karakter af et trænings- og erfaringsudvekslingspro-
gram finder sted i perioden 8.-15. december 2013. 
Hovedformålet med besøget er at give en bredere 
indføring i dansk/EU lovgivning samt dansk fjer-
kræproduktion med fokus på primærproduktionen, 
kontrol, inspektion, sporbarhed og laboratorietest. 
Desuden kan besøget medvirke til at give en større 
forståelse for kvaliteten i dansk fjerkræproduktion 
og derigennem forhåbentlig bane vejen for en hurtig 
veterinær protokol med efterfølgende ansøgnings-
procedure om godkendelse af dansk eksport af kyl-
lingeprodukter til Kina. 

L&F møde med kinesiske myndigheder - AQSIQ. Fødevareminister Karen Hækkerup indleder konference om 
fødevaresikkerhed.

Beijing skyline.
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Stigende tab hos den britiske kalkunproducent 
Bernard Matthews
Den ledende britiske kalkunproducent, Bernard 
Matthews, der har rapporteret et tab før skat på mere 
end 20 mio. £ (ca. 178,5 mio. kr.) i sit sidste regn-
skabsår, skyder skylden høje foderpriser og dårlig 
produktivitet i primærproduktionen.

Koncernens omsætning for regnskabsåret, der 
sluttede den 30. juni 2013, var faktisk marginalt 
højere med £ 346,4 mio. £ (ca. 3,1 mia. kr.). Men 
virksomheden har haft et driftstab på 11,7 mio. £ 
(ca. 104,5 mio. kr.) og et underskud før skat på 
20,4 mio. £ (ca. 182,1 mio. kr.) efter ekstraordinære 
omkostninger.

Dette sammenlignet med et lille overskud på 2 
mio. £ (ca. 17,9 mio. kr.) i 2012, efter endnu en tabs-
givende periode i 2011.

"Det er klart skuffende resultater" siger bestyrel-
sesformand David Joll. "Virksomheden har afholdt 
disse tab af en kombination af årsager, som omfat-
ter betydelige stigninger i de globale kornpriser 
og dårlig hvede kvalitet, der har påvirket fuglene 
produktivitet."

Engangsomkostninger på 4.3 mio. £ (ca. 38,4 
mio. kr.) forbundet med omstruktureringen af dat-
terselskabet SáGa Foods i Ungarn også ramt indtje-
ningen.

Men Joll insisterede på, at siden årets udgang har 
Bernard Matthews taget hånd om mange af disse 
spørgsmål, og de har også fået kapitalfonden Rutland 
Partners med i ejerkredsen, efter at de havde betalt 
mere end 20 mio. £ (ca. 178,5 mio. kr.) og fået to 
pladser i bestyrelsen.

"Med forbedrede handelsbetingelser samt den 
nye tilførsel af kapital til selskabet har vi en større 
grad af stabilitet og finansielt råderum til at nå vores 
mål om at vende tilbage til lønsom vækst i 2013-14" 
sagde Joll.

Farmers Weekly

Joret opfordrer fjerkræbranchen til nytænkning 
Andrew Joret, formand for British Egg Industry 
Council, har opfordret til et skift i forholdet mellem 
supermarkeder og deres købere for at styre stigende 
udsving i råvareomkostningerne.

Joret talte ved dette års Egg and Poultry Industry 
Conference (EPIC) på Forest of Arden Hotel i 
Birmingham, og han gav sit bud på, hvordan pro-
duktion og salg af fjerkrækød og æg vil udvikle sig 
i de næste 25 år.

Han sagde, at høje omkostninger kunne håndte-
res, fordi markedet efterhånden ville øge priserne 
for at matche omkostningerne, men store udsving i 

råvarepriserne var noget "vi kan ikke håndtere med 
succes", og han pegede på de to store stigninger i 
foderomkostningerne i de seneste fem år.

"Du kan have en fantastisk virksomhed, men hvis 
du køber på det forkerte tidspunkt, går du fallit. Og 
det er vanvittigt" tilføjede han. "Jeg tror, hvad vi har 
brug for her, er en revolution eller evolution af pris-
fastsættelsen. Jeg tror, vi er nødt til at genoverveje 
den måde, vi samhandler på. Glem ikke, at vores 
detailkunder har brug for leverandører, og jeg tror, 
de også erkender det."

Joret forudsagde en "meget succesrig fremtid" for 
æg og kyllinger, og sammenlignede de fremskridt, 
som genetik, foderformulering og ernæring for fjer-
kræ har gennemgået i de sidste 25 år , og så på for-
udsigelserne for de næste 25 år.

"For æg er prognosen, vi vil nå op på 550 æg ved 
100 uger med en foderudnyttelse (FCR), der nærmer 
sig 1,1" sagde han. "Hvad med slagtekyllinger? 
Prognosen siger 19 dage til 2,2 kg, yderligere 10 
dages reduktion af slagtealderen og med en FCR på 
omkring 1,0. Det er absolut fænomenalt."

Indførelsen af fytase og enzymer i foderet havde 
også gjort en stor forskel på effektiviteten, ligesom 
nye teknologier i staldene, tilføjede han.

Farmers Weekly

Ukraine sender det første fjerkrækød til EU
Ukraine er startet med at eksportere fjerkrækød til 
EU i starten af november, fortalte Vitaly Bashynski, 
der er næstformand i den statlige veterinære tjeneste, 
på en pressekonference.

MHP, landets største producent af fjerkrækød, har 
gennemført deres første leverancer af omkring 60 
tons fjerkrækød til Frankrig og 20 tons fjerkrækød 
til Holland. Den næststørste fjerkræproducent i 
Ukraine, Agromars, forbereder også at starte deres 
første leverancer til Europa, som kan finde sted alle-
rede i de kommende dage.

Ukrainske eksperter siger, at foderet, som er den 
væsentligste omkostning i produktionen af kyllinge-
kød, er meget billigere i Ukraine. Derfor vil de stør-
ste indenlandske producenter, MHP og Agromars, 
som er næsten selvforsynende med foder, ikke få reel 
priskonkurrence på det europæiske marked.

I 2013 vil den ukrainske eksport af fjerkræk-
ød, ifølge branchens prognoser, nå 120.000 tons, 
men der forventes kun at gå 3.000-4.000 tons til 
EU-markedet. Men allerede i 2014 har Ministeriet 
for Akvakultur og Fødevarer i Ukraine planer om at 
øge dette tal til 20.000 tons.

World Poultry / jnl
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Pilgrims Pride rapporterer om et stærkt 3. kvartal
Pilgrims Pride Corporation har rapporteret de finan-
sielle resultater for tredje kvartal 2013, og de har haft 
en nettoomsætning på 2,14 mia.$ (ca. 11,8 mia. kr.) 
eller 74 mio. $ (ca. 409 mio. kr.) højere end de 2,07 
mia. $ (11,4 mia. kr.) i tredje kvartal af 2012.

EBITDA på 222,5 mio. $ (ca. 1,23 mia. kr.) var 
en stigning på 116 % i forhold til de 103 mio. $ (ca. 
569 mio. kr.) sidste år. Indtjeningen var på 160,9 
mio.$ (ca. 889 mio. kr.) afspejlede en forbedring på 
275 % i forhold til de 42,9 mio. $ (ca. 237 mio. kr.) 
rapporteret i samme periode i 2012.

"Vi er glade for at se en fortsat forbedring afspej-
les i vores resultater, der er baseret på en konsekvent 
gennemførelse af vores strategi. Vores tætte samar-
bejde med nøglekunder fortsætter med at afspejle 
den værdi, de forventer fra Pilgrims og driver vækst 
og succes for vores kunder. Vi har også set forbed-
ringer i vores marginer som følge af de processer, vi 
har gennemført med vores fokus på optimal drift. Vi 
er tæt på at nå vores operationelle mål for året, og vi 
forventer endnu større effektivitet i 2014. Vores eks-
portmodel har gjort det muligt for os at nå vores mål 
om at få 30 % vækst i værditilvæksten år til dato" 
udtalte Bill Lovette, adm. direktør i Pilgrims.

"Mens vi så visse udsving i det mexicanske mar-
ked i dette kvartal, mener vi, at de grundlæggende 
elementer i virksomheden og vækstmuligheder for-
bliver intakte. Markedspriserne i regionen faldt 
lidt i løbet af kvartalet, men vi fortsætter med at se 
Mexico som en fantastisk mulighed for indtjening 
og vækst."

World Poultry / jnl

Jamie Oliver vinder dyrevelfærdspris
Jamie Oliver var den store vinder ved dette års 
Compassion in World Farming (CIWF) prisuddeling 
for dyrevelfærd for hans støtte til ansvarligt valg af 
leverandører af æg, kyllinger og svinekød.

Tv-kokken modtog en pris for Good Egg, Good 
Chicken og Good Pork (accepteret på hans vegne af 
en repræsentant) for at bruge kød og æg fra dyr, der 
er opdrættet til en høj velfærdstandard, samt "at rette 
offentlighedens fokus på emner som dyrevelfærd."

Andre engelske virksomheder, der modtog skul-
derklap ved prisuddelingen, var bl.a. Noble-ejede 
GU puddings, for en forpligtelse til kun at bruge æg 
fra fritgående høner før 2014.

En række europæiske fødevarevirksomheder blev 
også vindere i løbet af aftenen. Iglo Foods Group, 
bag Birds Eye og Findus, blev tildelt et Golden Egg 
for at bruge burfri (skrab eller frilands) æg i alle sine 
produkter i hele Europa.

Good Chicken Awards gik til den hollandske 

restauratør Johma Foodservice og polske fjerkræ 
producent SPA Food, begge for at opdrætte kyllinger 
med bedre velfærd.

Dette år havde velgørenhedsorganisationen bredt 
sig til det europæiske kontinent, hvor de havde åbnet 
nye kontorer i Italien og Polen, ligesom de kombi-
nerede deres europæiske og britiske prisuddelinger 
for første gang.

Dr. Tracey Jones, direktør for food business hos 
CIWF, siger: "Vi har været imponeret over kaliberen 
af deltagelse til årets priser, og vi har været tilfredse 
med den række af virksomheder fra hele Europa, 
som er blevet anerkendt for deres arbejde. "

Farmers Weekly / jnl / mst

Ny fugleinfluenza stamme fundet i Taiwan kan 
inficere mennesker
En vild fugleinfluenza A H6N1-virus er blevet 
bekræftet i en 20-årig taiwanesisk kvinde, den første 
sag af sin art i verden.

Forskere, der analyserede virusset, fandt, at det 
har en genetisk mutation, som gør det muligt at 
komme ind i menneskelige celler og forårsage 
infektion. Tests af prøver taget i svælget afslø-
rede en uklassificeret undertype af influenza A virus. 
Yderligere genomsekventering afslørede, at virusset 
var en ny H6N1 fugleinfluenzavirus.

Dr. Ho-Sheng Wu fra Centers for Disease Control 
i Taiwan siger, at efter at have kørt en genetisk ana-
lyse, fandt de, at virusset "har udviklet evnen til at 
målrette at inficere en receptor kaldet SAα-2,6 findes 
i de øvre luftveje hos mennesker, og muliggør poten-
tielt tilpasning af virusset til humane celler."

Den kvinde, som blev behandlet på hospitalet i 
maj, arbejdede i en delikatesseforretning, men havde 
ikke været i umiddelbar nærhed af fjerkræ eller 
vilde fugle før infektionen. Prøver indsamlet fra to 
ynglesteder for fugle nær kvindens hjem indeholdt 
ikke H6N1-virus, så kilden til infektionen er stadig 
ukendt.

H6N1 er almindeligt forekommende i vilde og 
tamme fugle i mange lande, siger Dr. Wu og tilføjer, 
at deres resultater "tyder på, at en unik gruppe af 
H6N1 virus med den menneskelige adaptionsmarkør 
G228S er blevet endemiske og fremherskende hos 
fjerkræ i Taiwan."

H6N1 er den seneste fugleinfluenzavirus til at 
krydse over til mennesker. Tidligere i år blev de 
første humane infektioner med H7N9 fugleinfluen-
zavirus rapporteret i mennesker i Kina, hvilket indtil 
nu har resulteret i 45 dødsfald.

World Poultry / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



669

Røde blodmider og utrimmede næb er en dødelig 
kombination – i Storbritannien
Høje niveauer af røde blodmider kan være en udlø-
sende faktor for udbrud af aggressiv fjerpilning, en 
situation der kan blive stærkt forværret, hvis regerin-
gen går videre med sit planlagte forbud mod næbtrim-
ning i 2016.

I en tale ved en international workshop om blod 
mider, arrangeret af British Egg Marketing Board 
Trust, beskrev Jeff Vergerson, frilandsproducent og 
formand for British Egg Association, de sandsynlige 
konsekvenser af de to ting i tandem.

"Hønerne kan blive meget irriterede, hvis de er 
befængt med blodmider. Den kan fungere som en 
udløser til aggressiv hakning. Hvis hønerne har næb 
som en grib, så har de redskaberne til at gøre en masse 
skader."

Vergerson sagde, at 9 flokke ud af 10 kan være uden 
problemer, men hvis det tiende flok får et problem, 
vil konsekvenserne være ødelæggende. "Der er intet 
værre syn end en høne, der har indvoldene hængende 
ud, og som bliver hakket til døde af en anden høne."

Hvis akut næbtrimning er påkrævet, vil det inde-
bære næbtrimning med en varm metalplade af høner i 
fuld æglægning. Og da den praksis rutinemæssigt var 
blevet forbudt i Storbritannien, vil der være en svin-
dende pulje af mennesker, der ville være kvalificeret 
til at udføre næbtrimningen.

Vergerson kommentarer var en gentagelse af syns-
punkter fra British Egg Industry Council’s formand 
Andrew Joret fra den seneste Egg and Poultry Industry 
Conference, der sagde, at ægbranchen havde brug for 
yderligere 10 år, før det ville være sikkert at stoppe 
infrarød næbtrimning af daggamle kyllinger.

"Al erfaring viser, efter min mening, at vi ikke er 
klar til dette. Det betyder ikke, at manglende næbt-
rimning altid vil være et problem. Men de gange, hvor 
man løber ind i problemer, kan det være en absolut og 
fuldkommen katastrofe.

"Hvis det kommer i pressen, så må guderne vide, 
hvad folk vil tænke om os. Hvis folk siger, det er godt 
for dyrevelfærden, så er de er gale, ja fuldstændig 
skøre."

I mellemtiden har brancheeksperterne i Beak 
Trimming Action Group mødtes i London den 13. 
november for bag lukkede døre at drøfte den seneste 
udvikling i de igangværende næbtrimningsforsøg, der 
køres af Bristol University (på friland) og Scotland’s 
Rural College (i kolonibure).

Mødet omfattede en drøftelse af det seneste udbrud 
af kannibalisme i en af de større frilandsflokke i forsø-
get, hvilket resulterede i over 20 % dødelighed og en 
nødvendig næbtrimning af de overlevende høner.

Forsøgene vil indgå i en rapport om regeringens 

politik vedrørende næbtrimning i 2015, forud for det 
planlagte forbud mod denne praksis i 2016.

Farmers Weekly / jnl

ILT udbrud giver problemer for nordirske
fjerkræproducenter
Et udbrud af infectious laryngotracheitis (ILT) har 
skabt problemer for fjerkræproducenter i Nordirland, 
fordi sygdommen har spredt sig fra en enkelt til 23 
farm indtil videre.

Nordirland har haft "omkring en halv snes" udbrud 
af ILT tidligere, ifølge dyrlæge Mike Alcorn fra St 
David’s Poultry Team, som har arbejdet meget med 
dette udbrud.

"Når vi tidligere har haft sygdommen, har den 
spredt sig langsomt og været begrænset til en farm, og 
vi har været i stand til at stoppe sygdommen ved at slå 
flokken ned" sagde han.

"Tidligere har det været en vaccinevirus, der er 
blevet virulent, men denne gang er det en ny vildtype 
virus, som opfører sig helt anderledes til, end hvad vi 
har oplevet indtil nu."

Virusset blev først opdaget på en farm med frilands 
æglæggere i nærheden af Ballymoney, North Antrim, 
i august. Alcorn sagde, at et forsøg på at stoppe spred-
ningen ved at slå flokken ned blev anset for at have 
været en succes, indtil en stor slagtekyllingebesætning 
omkring to miles væk udviklede klassiske tegn på ILT.

 "Besætningen blev slået ned så hurtigt som muligt, 
men desværre er vi begyndt at se en række nye 
udbrud" sagde han.

En klynge af farme i det omkringliggende område 
er siden blevet smittet, og der er både besætninger med 
rugeæg til slagtekyllingeproduktionen, slagtekyllinger 
og æglæggere.

Virusset har også ifølge Alcorn medført store øko-
nomiske omkostninger. "Med hensyn til æglæggere er 
det mindste, vi har oplevet, et fald i produktiviteten på 
15 %, og nogle ældre flokke er helt holdt op med at 
lægge æg.

"Dødeligheden er varierede fra ingen ændring 
udover det normale til næsten 100 %" tilføjede han.

Alcorn sagde, at problemet sandsynligvis ville blive 
løst ved rutinemæssig vaccination, men dem med 
besætninger med flere forskellige aldre står over for en 
"serie af ubehagelige valg."

"ILT vaccinen har en tilbøjelighed til at vende tilba-
ge til en virulent form. Du kan vaccinere hønnikerne, 
når de ankommer og alligevel se en vis spredning, 
eller du kan lade være med at vaccinere og håbe på det 
bedste. Eller du kan vaccinere i æglægningsperioden" 
tilføjede han.

Farmers Weekly / jnl
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Blodmider hos æglæggere er en kæmpe
udfordring i EU – derfor arbejdes på nyt 
stort fællesprojekt
Af landbrugschef Charlotte Frantzen Bjerg, HEDEGAARD Foods 

Den 12. november 2013 havde BEMB inviteret 
til workshop om blodmider. BEMB står for 
British Egg Marketing Board og er en pendant til 
Danske Æg. Formålet med mødet var at få samlet 
al relevant viden om blodmider og finde ressour-
cer og løsninger på de udfordringer, infektion 
med blodmider fører med sig! 

Hver deltager fik undervejs mulighed for at give 
en kort status over problemstillingen i deres land, 
ligesom eksisterende viden og fremtidige behov for 
forskning og forsøg blev drøftet.

Der var omkring 30 deltagere fra det meste af 
EU – heriblandt et par engelske ægproducenter (den 
ene havde 3 mil. Høner og 3 pakkerier). Ellers var 
det primært personer fra forskningsinstitutioner i 
England, Skotland, Holland, Tyskland, Italien og 
Spanien. Og så et par ”praktikere” fra Sverige og 
mig fra Danmark. 

Vi kan konstatere, at problemet med blodmider 
også er enormt stort i alle landene omkring os, og 
der findes ingen medikamenter eller strategier, der 
på nuværende tidspunkt kan løse problemet (produ-
centerne er efterhånden så desperate, at de næsten 
er parate til at bruge hvad som helst i forsøg på at 
bekæmpe miderne). En af producenterne mente, at 
de årlige omkostninger som følge af blodmider i 
2004 var opgjort til omkring 130 mio. € for EU’s 
ægproducenter (primær drift og industri), og det var 
nok højere i dag.

Der foregår p.t. en del forskning i bl.a. England 
med vacciner, forskellige former for planteudtræk, 
essentielle olier, rovbiller og andre medikamenter, 
men ingen har endnu fundet afgørende midler/
metoder til bekæmpelse af blodmider (flere af de 
beskrevne produkter/metoder synes dog lovende).

Projekterne bliver altid begrænset af økonomien 
– og det var da også en af grundene til, at vi – hver 
i sær - skulle byde ind med erfaringer og forslag 
til de områder, der mangler at blive belyst/under-
søgt. Derfor kom denne workshop i stand. Dagen 
skulle gerne ende op med et sammenskrevet fælles 
EU-projekt. 

David George – forsker fra England – blev tov-
holder på opgaven og har sammenskrevet alle vores 
idéer og input i forhold til eksisterende viden, men 
især i forhold til områder, hvor vi mangler viden (der 
er mange områder). 

Der er en stor pengepulje på 11 mio. € i Anihwa. 
Anihwa står for: Animal Health and Welfare REA-
net – og er en organisation, der står for koordinering 
af europæisk forskning indenfor dyresundhed og 
velfærd. Danmark er også ”medlem”.

Der er ansøgningsfrist den 19. december 2013, 
og David George har påtaget sig opgaven at lave 
en fælles ansøgning for de deltagende EU-lande i 
samarbejde med kolleger på universitetet, hvor han 
arbejder.

 ➝

Anja Brinch Riber

Høner med alvorlige angreb af blodmider.
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Antallet af konsumægshøner i udvalgte EU-lande (2012) og andelen som er inficeret med blodmider.
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Antallet af konsumægshøner i udvalgte EU-lande (2012) og andelen som er inficeret med blodmider.
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Effekten af blodmider i en æglæggerbesætning.
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Hvad blev der konkret snakket om på denne 
workshop?
Vacciner mod blodmider var et af de store – og 
interessante – emner. Der er flere forskningsinstan-
ser i England, der forsøger at udvikle en vaccine 
mod blodmider. Men iflg. eksperterne er det uhyre 
svært at finde molekyler, der vil svække/udrydde 
miderne og som stadig er økonomisk rentabelt. Man 
laver forskellige miks af mideantigener og injicerer 
høner. Processen er langvarig.

Et andet interessant aspekt omkring bekæmpelsen 
er at anvende viden om cyklus og ”bryde” ind i 
midens biologiske cyklus, så miderne ikke længere 
kan reproducere. Også en langsommelig proces.

En af ”de gamle” forskere havde opdaget at 
”intermittent lightning program” – det vil sige 
skift mellem lys og mørke (4 timers skift) også var 
særdeles effektivt mod forekomst af mider. Vores 
”udfordring” i EU er jo, at vi skal have en hvilepe-
riode på min. 8 sammenhængende timer (ikke altid, 
at teori og praksis hænger sammen)

Noget af det mere lovende i forhold til midebe-
kæmpelse er brugen af essentielle olier – udvundet 
af forskellige planter og krydderurter. Der har indtil 
videre været lavet laboratorieforsøg (in vitro) med 
ca. 50 forskellige planteolie og nogle af dem, har 
man også afprøvet i staldforsøg. Olien er blevet 
tilsat drikkevandet. Der er tilsyneladende nogle af 
olierne, der synes at være effektive?! En del af dem 
har også haft alvorlige bivirkninger, idet hønerne 
stoppede med at drikke og æde ved tilsætningen. Vi 

får tilbagemelding, efter endt forsøg (der var også 
kommerciel interesse i nogen af afprøvningerne).

Rovmider/naturlige fjender i forhold til bekæm-
pelse blev nævnt. Umiddelbart meget svært at få 
rovmider til at overleve i anlæg med gødningsud-
mugning. Der arbejdes stadig på emnet.

Opvarmning blev også nævnt som en mulig-
hed!? Den løsning er dog meget dyr og udsædvanlig 
hårdt for inventaret i stalden.

Hollænderne arbejder meget med at udforme 
elektroniske monitoreringsfælder til brug i 
bekæmpelsen. Der var stor enighed om, at midebe-
kæmpelse – med de midler og medikamenter vi har 
til rådighed – kræver præcision og systematik. Det 
er vigtigt at komme i gang med bekæmpelse, mens 
midebelastningen stadig ligger på et forholdsvis lavt 
niveau. Derfor kan man bruge de elektroniske fælder 
til at styre efter. Ved systematisk tælling og behand-
ling kan man sandsynligvis holde miderne på et lavt 
niveau. Det er også, hvad vi har erfaret i Danmark.

Opsummering 
Der er blevet og bliver stadig lagt mange timer 
og ressourcer i søgen efter midler og metoder til 
bekæmpelse af blodmider! Det vidner workshoppen 
da også om – utroligt meget viden, mange informa-
tioner og idéer, vi blev beriget med på de 8 timer 
workshoppen varede.

De fleste af de ovenfor beskrevne metoder er 
langvarige processer, som vi må vente med at få 
resultatet på. Indtil da, må vi selv være systematiske 
og omhyggelige i bekæmpelsesprocessen og bruge 
den viden vi har for nuværende (1. Se efter/tjek for 
blodmider hver 8. uge, 2. fjern støv og organisk 
materiale inden behandling, 3. brug masser af vand 
ved udsprøjtning, 4. brug systematisk udsprøjtning, 
som sikrer ensartet fordeling af middel, 5. behandl 
gerne om natten, hvor miderne er aktive, og 6. 
behandl gerne 2 gange med 7 dages mellemrum)

Men med udbyttet af workshoppen og såfremt 
ansøgningen bliver bevilliget, tror jeg, der er håb for 
nye og effektive bekæmpelsesmetoder mod blodmi-
der hos æglæggende høner. 

Systematisk bekæmpelse af blodmider i burægsstald. Fælde med blodmider.
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Peter Kendall ser en lys fremtid for 
fjerkræbranchen
Fjerkræsektoren skal uddanne forbrugerne om moder-
ne intensiv produktion af æg og fjerkrækød, hvis man 
skal kunne udnytte de muligheder, der ligger forude.
Tekniske fremskridt betød, at det i 2050 vil det være 
muligt at producere en kylling på 2 kg på blot 19 dage, 
mens æglæggende høner vil kunne producere 500 æg 
på 100 uger, fortalte Peter Kendall , præsident for 
National Farmers Union, på Egg and Poultry Industry 
Conference i oktober.

Men at forklare behovet for denne udvikling til 
forbrugere vil være den virkelige udfordring.

Branchen er allerede belastet af overdreven regu-
lering og yderligere omkostninger til dyrevelfærd 
sammenlignet med de oversøiske producenter, for-
klarede Kendall. Og at disse regler eksisterede fordi 
politikere, der skiftede job med overraskende regel-
mæssighed, lod sig påvirke uforholdsmæssigt meget 
af forbrugergrupper.

"Politikere laver ofte regler efter, hvad folk siger, 
at de ønsker, snarere end hvad de rent faktisk gør - og 
du (fjerkræsektoren) er nødt til at betale regningen."

Kendall gav som eksempel direktivet til beskyttel-
se af æglæggende høner, som havde kostet ægbran-
chen 400 mio. £ (ca. 3,6 mia. kr.) i investeringer i 
berigede bure. Alligevel har den britiske regering 
stadig baseret sin politik for offentlige indkøb på 
at opnå minimale omkostninger, noget han beskrev 
som "stupidt hykleri".

Så når det kommer til spørgsmål om at få bygge-
tilladelse til nye stalde, adgang til GMO-foder eller 
brugen af oversøisk arbejdskraft, vil fjerkræsektoren 
have en bedre chance for succes, hvis den kan for-
klare forbrugerne, hvorfor disse ting var nødvendige.

Hvis dette kan opnås, så mente Kendall, at æg- og 
fjerkrækødsektoren havde en meget positiv fremtid, 
drevet af en hastigt voksende global befolkning og 
en præference for fjerkræ over alle andre typer af 
kød.

Hestekødsskandalen tidligere på året havde også 
fremlagt en "fantastisk mulighed", fordi supermar-
kederne forsøgte at forkorte deres forsyningskæder 
og sælge flere britiske produkter.

Men Kendall advarede mod overdreven ekspan-
sion i fjerkrækød - som var sket med æg fra frilands-
høner. Der var et behov for at udbygge kapaciteten 
men uden at overfylde forsyningskæden.

Udvikling eksportmarkeder og sikring af, at 
supermarkederne holdt fast ved deres tilsagn om at 
købe britisk, var også en del af helheden.

Derek Lawlor, kommerciel direktør i Tesco, var 
enig i, at producenterne nødvendigvis skal blive-
bedre til at kommunikere med forbrugerne. Han 

foreslog at bruge QR-koder mere, så kunderne kunne 
scanne en pakke og finde ud af noget om produktet. 
"Det burde tage dig direkte til gården, hvor produktet 
kom fra med en to minutters historie, der beskriver 
den omhu og opmærksomhed, som er gået ind i pro-
duktionen dette produkt."

Farmers Weekly

Toldunionen godkender kød-importkvoter for 2014 
– russisk fokus på indirekte eksport
Toldunionen har den 29. oktober 2013 godkendt nye 
importkvoter for 2014. Ruslands importkvoter er 
uændrede i forhold til 2013: 570.000 ton oksekød, 
430.000 ton svinekød og 364.000 ton fjerkrækød, 
heraf 14.000 ton kalkunkød. Kvoterne for Kasakhstan 
er marginalt ændrede: Kvoten for oksekød er steget 
til 15.400 og for fjerkræ til 110.000 ton. Kvoten 
for svinekød er uændret 9.700 ton. Hvideruslands 
kvote på svinekød er væsentligt nedsat til 20.000 ton 
(fra 47.200 ton), dog med mulighed for forøgelse 
til 40.000 ton, hvis Hviderusland importerer mere 
end 14.000 ton svinekød i første halvdel af 2014. 
Hvideruslands importkvote på fjerkræ er uændret 
- 10.900 ton. Der blev ikke fastsat importkvote på 
oksekød. Der gælder ingen kvoter på kød importeret 
fra SNG lande. Desuden har Toldunionen planer om 
at afskaffe kødkvoterne med udgangen af 2016.

Det er tredje år i træk Hvideruslands importkvote 
på svinekød bliver nedsat. Hvideruslands partnere i 
Toldunionen har tidligere beskyldt Hviderusland for 
at videreeksportere importeret svinekød fra EU og 
andre lande. Blandt andet har de russiske myndig-
heder fundet rester af ractopamine i pølser, ekspor-
teret til Rusland fra Hviderusland, som ikke bruger 
ractopamine. Efterhånden som Ruslands selekte-
ringsproces inden for import af kød og plantepro-
dukter udelukker flere og flere producenter, er de 
russiske myndigheder i stigende grad blevet foku-
seret på indirekte eksport. Under et kontrolbesøg i 
Polen i denne uge har de russiske myndigheder rettet 
søgelyset mod polske forarbejdningsvirksomheders 
påståede brug af tysk svinekød (som er underlagt 
importforbud i Rusland). Sergey Dankvert: ”Tyske 
grise slagtet i Polen bliver ikke til polsk svine-
kød.” Ifølge Rosselkhoznadzors chef viste et nyligt 
inspektionsbesøg i Estland, at estiske fiskeforarbejd-
ningsvirksomheder og mejerier anvender råvarer fra 
ikke-godkendte virksomheder, hvilket kan forventes 
at føre til en udvidelse af listen over spærrede estiske 
virksomheder. 

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva
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Rapport fra IPC mødet i Geneve

International Poultry Council (IPC) holdt deres 
andet årlige møde i Gene i Swhweiz i dagene 
10. og 11. oktober. 65 deltagere fra 21 lande var 
samlet for at drøfte emner af fælles interesse og 
høre oplæg om antibiotika og fødevaresikkerhed, 
økonomi samt miljøpåvirkning.

Repræsentanterne for branchen 
diskuterede også en række cen-
trale spørgsmål og finde fælles 
fodslag om procedurer for elek-
triske bedøvelse.”Dette var en af   
de bedste møder organisationen 
nogensinde har haft” sagde Jim 
Sumner, præsident for IPC. ”Vi 
havde et fantastisk tværsnit af 
medlemmer, en fremragende række af indlægsholde-
re og nogle gode drøftelse af spørgsmål, som vores 
medlemmer anser for at være vigtige.”Jim Sumner, 
der har ledet IPC siden starten for otte år siden, 
sagde, at IPC er ved at blive voksen. ”Vores med-
lemmer virkelig tager IPC alvorligt og er begyndt at 
udvikle nogle solidaritet på nogle af vores centrale 
spørgsmål” sagde han.Medlemmer af IPC, som er 
bekymret over, at forbrugerne i nogle lande tror, at 
kyllinger og kalkuner gives hormoner til at fremme 
vækst, er tilhængere af at igangsætte en global kam-
pagne for at aflive denne myte.

Fugleinfluenza
Nogle medlemmer (især fra lande, der har haft 
udbrud af fugleinfluenza) mener også, at fortsat 

brug af den ordet ”fugleinfluenza” i medierne og af 
offentlige myndigheder ved udbrud af aviær influ-
enza skaber frygt blandt forbrugerne for at spise æg 
og fjerkrækød. Der blev opfordret til, at IPC skulle 
skulle starte en kampagne for en officiel ændring i 
terminologien fra ”aviær influenza” til blot ”influ-
enza”.

Bedøvelsesprocedurer
I en paneldiskussion blev de elektriske bedøvelsespro-
cedurer, som de forskrives af Verdensorganisationen 
for Dyresundhed (OIE) og praktiseres i EU, disku-
teret. 

Et udvalg IPC-udvalg under 
ledelse af Dr. Vivien Kite fra 
Australian Chicken Meat 
Federation opfordrer OIE til 
at vedtage retningslinjer for 
elektrisk bedøvelse, som er 
resultatbaseret, snarere end de 
procedurer, der anvendes af 
EU.I paneldiskussionen sam-
men med Vivien Kite deltog Dr. Shelly McKee, 
USAPEEC (USA); Ricardo 
Santin, UBABEF (Brazil); Cees 
Vermeeren, a.v.e.c. (EU).

Ricardo Santin påpegede, at 
der var et stort spild med de nye 
strømstyrker med op til 25 % 
stigning i kassationer af brystkød 
mens andet må nedklassificeres, 
fordi mange kyllinger får blod-

Nogle af deltagerne i IPC mødet i Geneve i oktober.

Jim Sumner

Vivien Kite

Ricardo Santin
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sprængninger i brystkødet. Ricardo Santin påpegede 
også, at der er forskel på frekvensen på strømmen i 
de enkelte lande/regioner, og det har stor indflydelse 
på, om kyllingerne bliver bedøvet tilstrækkeligt.

På ét af de 53 EU-godkendte brasilianske slagte-
rier, som slagter 220.000 kyllinger om dagen i 264 
dage om året vil det betyde, at små 100 tons bryst-
kød ekstra om året vil blive kasseret, mens andre ca. 
600 tons brystkød vil blive nedklassificeres. For at 
opretholde produktionen skal der derfor opdrættes 
og slagtes ca. 1 mio. kyllinger mere.

De små 100 tons brystkød svarer til forbruget hos 
ca. 2.120 brasilianere (47 kg/indb./år), eller 4.690 
europæere (21,3 kg/indb./år) eller 25.000 afrikanere 
(4 kg/indb./år).

UBABEF har beregnet, at der vil skulle produce-
res ekstra 53. mio. kyllinger, for at brasilianerne kan 
opretholde deres eksport til EU.

Amerikanerne har de samme erfaringer med EU’s 
krav, nemlig at høs strømstyrke (100+ mA i 4-6 
sekunder) giver brodsprængninger i bryst- og lårkød 
samt brækkede vinger.

I USA bruger 1 kyllinge- og 8 kalkunslagterier 
gas til bedøvelse, mens resten bruger elektricitet til 
bedøvelse (12-15 mA i 10-12 sekunder). Og erfa-
ringerne er, at bedøvelse med gas mindsker/hindrer 
stressen ved ophængningen. Amerikanerne har ikke 
samme problemer med EFSA’a krav, fordi de ikke 
eksporterer til EU.

WTO
David Shark, vicegeneralse-
kretær WTO, talte om udfor-
dringerne ved mødet i Bali i 
begyndelsen af december. Man 
arbejder på at finde løsninger på 
nogle af alle de problemer med 
handel, som mange arbejder med 
til daglig. Sikring af forsynings-
sikkerheden (statslige opkøb til 
lager) er en udfordring.
Man arbejder også på at reducere eksportsubsidier, 
og her har specielt EU og USA gjort noget.

Shark sagde, at mødet på bali i december er afgø-
rende for, at WTO får succes og når sine mål. 

”Bali er kritisk, og en masse lande er bekymrede” 
sagde Shark og fortsatte, at pakken op til forhandling 
i Bali ”har enormt potentiale til at hjælpe virksom-
heder i udviklede lande og udviklingslande”, og den 
”vil beskæftige sig med det kostbare bureaukrati, 
der hæmmer effektiv international handel.”Shark 
blev spurgt, hvad de mange multilaterale frihandels-
aftaler, der i øjeblikket er under forhandling, såsom 
Trans-Pacific Partnership og den transatlantiske han-
del og investering partnerskab betyde for fremtiden 
for WTO.”De er helt sikkert to store aftaler, men det 
samme var det fælles marked for EU, men det gjorde 

ikke WTO overflødig” sagde Shark. ”Jeg tror ikke 
bi- og multilaterale frihandelsaftaler overflødiggør 
WTO, fordi de omfatter ikke ting, som indenlandsk 
støtte i de regionale aftaler.”

Antibiotika
Tidligere viceminister i USDA 
Dr. Richard Raymond om 
anvendelsen af   antibiotika i pro-
duktionsdyr. 

Raymond sagde, at brugen af 
antibiotika bør baseres på viden-
skabelige fakta og ikke på politi-
ske holdninger og fornemmelser.

I USA er der sket et fald på 29 
% i humane tilfælde af fødevarebårne sygdomme, 
men til gengæld er omtalen steget med 250 %, fordi 
sagerne kan kobles på enkeltfirmaer, som derefter 
kan sagsøges.

I produktionsdyr i USA bruges antibiotika til 
behandling, kontrol, forebyggelse og vækstfrem-
mere.

Man bruger nu antibiotika på samme måde til 
mennesker og dyr i USA.

Raymond opfordrede til at bruge antibiotika på 
samme måde i alle lande, for i nogle lande kan man 
købe mange antibiotika, der kræver recepter mange 
andre steder.

Raymond henviste også til studier fra Skotland, 
som viser, at reservoirs af salmonella er forskellige i 
mennesker og dyr.

Han mente, at man skulle koncentrere diskus-
sionerne om de antibiotika, som kan bruges til både 
mennesker og dyr, og her er macrolides det største 
problem, fordi det bruges til både mennesker og dyr.

De antibiotika, som salmonella er resistent over-
for, bruges ikke til mennesker, og derfor mente 
Raymond ikke, at det var noget problem.
Raymond erkendt, at man kan producere slagtekyl-
linger uden antibiotika, men han understregede, at 
det er mindre effektivt og dyrere. Det samme kunne 
siges om anvendelsen af hormoner i andre dyrearter.

Jura i international handel
Gary Horlick, jurist med specia-
le i international handel fortalte 
lidt om de sager, han har ført 
for USAPEEC og hans arbejde 
med WTO sager. Han har vundet 
flere anti-dumping sager efter 
WTO’s regler. I hans udlægning 
er dumping forskellige priser på 
forskellige markeder, og der er, 
hvad man lærer på alle handelshøjskoler. 

Til gengæld mener han, at subsidier er skadelige.
I øjeblikket går trenden i de godt 200 frihandels-

aftaler, som der forhandles verden rund, mod, at 

David Shark

Dr. Richard Raymond

Gary Horlick
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toldsatserne reduceres i mange lande og regioner, og 
multinationale firmaer erkender, at love og regler, 
der ikke er baseret på økonomiske regler, er skade-
lige for dem.

Det store billede
Nan-Dirk Mulder fra Rabobank 
fartalte, at man bør forvente 
store udsving i korn- og foder-
priserne i de næste 5 år, for ver-
dens kornlagre er næsten tomme, 
og selv om produktionen stiger, 
så stiger efterspørgslen endnu 
mere, og det er svært af på pri-
serne på kyllingekød med op, 
når foderet stiger.

Efterspørgslen på kylling stiger 3 %, hvilket er 
højere end forventet, og 90 % af væksten kommer 
fra de nye markeder, men stigningen i den globale 
handel med fødevare er faldende, nok pga. større 
lokal produktion.

Når forbruget af benzin falder i USA, fordi biler-
ne bliver mindre og har en bedre brændstoføkonomi, 
så falder efterspørgslen på ethanol, fordi der kun kan 
bruges en vis mængde i benzinen, og loftet synes at 
være nået. 94 % af stigningen i Østen kommer fra 
egenproduktion og kun 6 % fra import.

De amerikanske eksportører af majs skal finde 
nye markeder eller konkurrere med de lande, der har 
taget deres markeder, da mere amerikanske majs gik 
til ethanol.

Efterspørgslen efter majs vil stige meget i de nye 
markeder, men Rabobank forudser lidt lavere priser 
på majs, men stadig store udsving.

Nu er asiatiske firmaer også begyndt at investere 
i lande med overskud af korn, og et kinesisk firma 
har investeret 2,6 mia. $ (godt 14 mia. kr.) i et joint 
venture i Ukraine.

De bedste og mest effektive producenter tjener 
mere, når foderpriserne er højere.

Fødevaresikkerhed er kommet højt på dagsorde-
nen i Fjernøsten, nærmere bestemt Kina.

Mulder forudså, at der vil ske en konsolidering af 
slagtekyllingebranchen i Europa. 

Globale indkøb
Gary Johnson, Senior Director, 
Worldwide Supply Chain, 
McDonald’s Corporation, fortal-
te, at de prøver at finde leveran-
dører lokalt. De ønsker, at deres 
leverandører tjener penge, så de 
vil investere i deres produktions-
apparat til gavn for McDonalds 
på lang sigt.

I Europa får de også råvarer fra både Brasilien 
og Thailand, og kvalitet og fødevaresikkerhed er 
vigtige i dag, og forbrugerne kræver, at du har styr 
på i hele kæden.

Dyrevelfærd og sundhed er lig med kvalitet for 
nogle kunder, og bæredygtighed defineres forskelligt 
fra land til land. 

Nan-Dirk Mulder

Gary Johnson

IPC – bedøvelse
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Johnson sluttede med at sige, at en dårlig sag på 
de sociale medier kan få en virksomhed i problemer 
over night.

Landerapport Chile
Juan Miguel Ovalle fra 
Asociacion de Productores 
Avicolas (APA) fortalte, at de 
havde god vækst og lav inflation, 
og at Chile har reduceret import-
tolden fra 35 til 6 %. Chile har 
23 bi- og multilaterale aftaler 
med 63 lande.

Slagtekyllingeproduktionen 
foregår i fuld vertikal integration – fra forældredyr 
og foder til distribution og forbruger. Af produktio-
nen er kun 20-25 % er hele kyllinger, og 25 % af 
produktionen er til eksport.

I Chile har man nu fokus på internationale mar-
keder, og landet har adgang til det kinesiske marked.

Man arbejder meget tæt sammen med naboerne 
til farmene, fordi det giver problemer hver gang, der 
skal udvises.

APA er blevet anklaget af de chilenske kon-
kurrencemyndigheder for at have medvirket til 
markedsdeling. Anklagerne, som benægtes kraftigt, 
skyldes, at APA har udarbejdet statistikker og forud-
sigelser af produktionen ud fra ilagte rugeæg i ruge-
maskinerne på de chilenske rugerier. Det er intet i 
forhold til det, som både amerikanske og europæiske 
brancheorganisationer udarbejder, og EU har også 
sådanne tal i deres månedlige præsentationer i det 
rådgivende udvalg for æg og fjerkrækød.

Landerapport Tyrkiet
Omer Gorener fortalte, at de har 
stort set de samme regler som 
EU.

Der er 11 mio. forældredyr i 
Tyrkiet fordelt med 87 % Ross, 9 
% Cobb og 4 % Hubbard.

Målvægten er 2,25-2,4 kg 
levende, og produktionen er 
fuldt integreret.

Produktionen af fjerkrækød er steget fra 705.206 
tons i 2002 til 1.830.000 ton i 2012 og den forventes 
at blive 1.905.800 tons i 2013. Langt størstedelen er 
kyllingekød, der er steget fra 1.180.000 tons i 2009 
til 1.707.000 ton i 2012, og i 2013 forventes en pro-
duktion på 1.777.000 tons.

Ca. 18-20 % af produktionen eksporteres, og over 
50 % af eksporten går til Irak.

Der er en mindre produktion af kalkunkød på 
43.000 tons i 2012, men tyrkerne spiser ikke selv 
kalkunkød, så det eksporteres.

Markedet i Tyrkiet består af 50 % er hele fugle og 
50 % parterede. 65 % sælges fersk og 35 % frossen. 

40 % af salget af fjerkrækød i Tyrkiet sker gennem 
landsdækkende og regionale supermarkedskæder, 
mens 60 % sker gennem mindre kæder og små selv-
stændige butikker.

Landerapport New Zealand
Michael Brooks fortalte, at New 
Zealand var det første land, der 
lavede en frihandelsaftale med 
Kina.
Hollandske indvandrere står for 
størstedelen af fjerkræproduk-
tionen.

Selv om mange tror, at man 
spiser meget lam i New Zealand, 
så har man fra 2001 spist mere fjerkræ end lam.

I 2006 var der stor mediebevågenhed om campy-
lobacter og mange humane tilfælde med over 400 pr. 
100.000 indbyggere.

Hver uge skal der indrapporteres omfanget af 
campylobacter positive kyllinger, og hvis visse 
niveauer overskrides, skal der ske noget, og hvis der 
ikke sker en reduktion, kan slagteriet blive lukket. 
Det er på slagteriet, man kan gøre noget. De må 
bruge klor på slagteriet. Nu er antallet af humane 
tilfælde faldt til under 10 pr 100.000 indbyggere.

I dag er der ikke de store problemer med salmo-
nella – under 0,2 % positive flokke - og det skyldes 
en stor indsats på farmene.

Disse tiltag virker ikke på campylobacter.
New Zealand har eksport til staterne i Stillehavet, 

men de har kig på Mellemøsten.
Landet er fri for Newcastle Disease, AI og 

Gumboro (sidste udbrud var for 13 år siden, og det 
skyldtes nok en forkert vaccine), og det er vigtigt, 
for da de første mennesker kom til øerne var der 
ingen pattedyr – kun fugle. 

Man vaccinerer kun mod Marek. 

Landerapport Australien
Vivien Kite fortalte, at den 
australske produktion af kyllin-
gekød var på 1.046.000 tons i 
2012, og forbruget lå på 44,6 
kg kyllingekød pr indbygger pr 
år, og på 46,8 kg fjerkrækød pr 
indbygger pr år.

15 % af produktionen er fri-
lands og det forventes at stige til 
20 % i løbet af et par år og 25 % i løbet af 5 år.

En dyrevelfærdsorganisation har klaget over falsk 
markedsføring hos et par producenter og branche-
organisationen Australien Poultry Meat Federation 
(APMF), fordi de på hjemmesider og i pjecer har 
skrevet, at kyllingerne går frit omkring i staldene.

Sagen har været for retten, og i  sin kendelse skri-
ver dommeren:  ➝

Juan Miguel Ovalle

Michael Brooks

Omer Gorener

Vivien Kite
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”Efter min mening er en almindelig og naturlig 
betydning af udtrykket ”gå frit omkring (free to 
roam)”, når kyllingerne overvejende uhindret kan 
bevæge sig rundt afegen fri vilje på en formålsløs 
måde.”

”En person eller et dyr, der for eksempel, kan 
vandre rundt i landet er nødt til at ændre retning for 
at undgå sten eller træer. En væsentlig grad af fysisk 
obstruktion kan dog forhindre eller begrænse bevæ-
gelsen i en sådan grad, at personen ikke kan siges 
at kunne gå frit omkring. En bushwalker, der møder 
stejle klipper, kan være nødt til at gå samme vej til-
bage, og så går han/hun ikke frit omkring.”

”Hvis der i en stor stald var så få kyllinger, at 
de kunne, hvis de ønskede det, forbliver meter fra 
hinanden, kan de siges at være i stand til at gå frit 
omkring, selvom de valgte at bevæge sig rundt 
enkeltvis eller i grupper. Hvis forholdene på den 
anden sideer sådan, at enhver bevægelse ikke kan 
foretages uden en kylling er i konstant kontakt med 
en eller flere andre fugle kan kyllingen ikke siges 
at kunne bevæge sig på en stort set uhindret eller 
formålsløs måde.”

”Indtil belægningen faldt på et tidspunkt mellem 
33. og 42. dage (ved udtynding) kan kyllingerne 
efter min mening ikke siges at være i stand til at 
bevæge sig frit omkring i staldene af egen frivilje og 
med en tilstrækkelig grad af uhindret bevægelse til 
at retfærdiggøre den påstand, at de går frit omkring 
(free to roam). De kunne ikke bevæge sig mere end 

en meter eller så (højst) uden, at deres yderligere 
bevægelse hindres af en barriere af klynger fugle, og 
fortsat bevægelse kan kun forekomme, hvis en fugl 
skubber sig ind i gruppen eller finder et lille mel-
lemrum mellem andre fugle.”

APMF blev idømt en bøde på 10-50.000 AUS$ 
(ca. 50-250.000 kr.) samt at skulle dække en del 
af klagerens omkostninger, en producent indgik et 
forlig på 100.000 AUS$ (ca. 500.000 kr.), mens en 
anden producent blev idømt en bøde på 350-500.000 
AUS$ (ca. 1,8-2,6 mio. kr.) plus indrykning af en 
række annoncer samt at skulle dække størstedelen af 
klagerens omkostninger.

Vivien Kite foreslog derfor halv i spøg, at man 
måske skulle ændre ’free to roam’ til ’jostle’, som 
vel bedst kan oversættes til ’møve’.
  
Afslutning
Ved afslutningen af møder opfor-
drede Cesar de Anda fra Mexico, 
kraftigt til et samarbejde med 
International Egg Commission 
(IEC) om kontakterne til OIE, 
FAO, WHO, Codex mm. 

Cesar de Anda var en af 
stifterne af IPC og mangeårigt 
bestyrelsesmedlem i IPC indtil 
2012, og nu er han nyvalgt formand for IEC.

jnl

Cesar de Anda

Manager fra 2 Agriculture vinder Nuffield 
stipendium
Regional manager hos 2 Agriculture, Werner 
Strydom, har fået tildelt et Nuffield Poultry Meat 
stipendium til at finansiere en international undersø-
gelse om campylobacter.

Med titlen " Hvordan kan vi reducere campylo-
bacter i Storbritanniens fødevarekæde?" er dette det 
andet Poultry Meat stipendium, der tildeles, siden 
programmet blev lanceret på the Pig and Poultry 
Fair i 2012.

I sin ansøgning pegede Strydom på det voksende 
problem, at campylobacter forårsager madforgift-
ning hos mennesker og den stærke forbindelse med 
det at spise kylling.

"Øget biosikkerhed er blevet foreslået som et 
middel til at mindske spredningen på farmene, men 
foreløbige forsøgsresultater tyder på, at dette alene 
ikke vil reducere omfanget af forureningen tilstræk-
keligt" sagde han. "Der er behov for mere arbejde 
for at gennemføre andre kontroltiltag på bedrifterne 
såsom fodertilsætningsstoffer, vand behandlinger, 

bakteriofager og konkurrencedygtige udelukkelses-
teknikker.”

"Forskellige lande har forskellige måder at kon-
trollere campylobacter i deres industrier. I USA og 
New Zealand anvendes afvaskning af slagtekrop-
pene med klor på slagterierne - en proces, der er 
forbudt i EU .

"Sverige og Island slagter deres slagtekyllinger 
i en meget yngre alder end i Storbritannien, mens 
Danmark ikke anvender udtynding (Dette er ikke 
korrekt. Red.). Ved at analysere praksis i andre lande, 
håber jeg at kunne udvikle praktiske kontroltiltag, 
der virker for landbruget i Storbritannien."

Stipendiet på £ 10.000 (88.850 kr.), der er sponso-
reret af Aviagen, Cobb og Hubbard, blev oprindelig 
beregnet til at skulle uddeles hver andet år, med den 
næste planlagte uddeling til 2015. Men Nuffields 
bestyrelse og avlsselskaberne indenfor slagtekyl-
linger anså dette emne som værende så vigtig, at de 
oprettede en ekstraordinær pris til næste år. 

Farmers Weekly / jnl / mst
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Landbrugsministerium lukker 80 % af saudiske 
fjerkræprojekter
Landbrugsministeriet har, ifølge saudiske fjerkræ-
producenter, lukket mindst 80 % af fjerkræbesætnin-
ger i Madinah, rapporterer Arab News.

Mange saudiske fjerkræproducenter hævdede, 
at ministeriet var ansvarlig for lukningen af disse 
bedrifter under påskud af, at de ikke at opfyldte 
kravene. Ministeriet bør stå til ansvar for de tab, som 
investorerne har lidt, sagde de i forbindelse med en 
landbrugsudstilling i Riyadh.

Flere deltagere hævdede, at ikke alle avlslinjer 
importeret fra Europa kunne tilpasse sig til det 
saudiske miljø. Der er dog racer fra Indien, der kan 
tilpasse sig det saudiske klima, sagde de.

Myndigheder har foreslået, at fjerkræavlere, der 
lider tab på mere end 30 %, bør lukke ned for at 
undgå yderligere tab.

Fjerkræavlere på mødet krævede oprettelse af 
en forening for fjerkræproducenter og pointerede, 
at fjerkræprojekter stiller høje krav med hensyn til 
kvalitet. De har også anmodet om, at staten hæver 
tolden på importeret fjerkræ for at beskytte lokale 
produkter, og de forklarer, at omkostningerne til 
fjerkræfoder tegnede sig for 70 % af driftsomkost-
ningerne. "Det største problem, vi står overfor, er 
den hyppige stigning i priserne på foder, hvilket også 
er, hvad der førte til en katastrofe i fjerkræsektoren" 
hævder en farmer.

Al- Hamoudi opfordrede General Organization 
for Grain Silos and Flour Mills til at spille en større 
rolle i at tilbyde fjerkræfoder til landmændene i bety-
delige mængder og til rimelige priser for at fjerne 
monopolet og fremme konkurrencen. Han opfor-
drede også Agricultural Development Fund til at yde 
langfristede lån til farnere, der ejer fabrikker, for at 
hjælpe dem med deres virksomheder.

Han understregede det manglende samarbejde 
mellem ministerierne for landbrug og arbejdsmini-
sterium i forhold til at skaffe arbejdsvisum til fjer-
kræproducenter.

I mellemtiden, sagde Mohammed Al-Rashid, 
næstformand i Committee of Agricultural and Food 
Security ved Chamber of Commerce and Industry i 
Riyadh, at lukningen af mere end 80 % af fabrikker 

og fjerkræbedrifter i Madinah af landbrugsministe-
riet, var forventet.

"Lukningen var forventet på grund af byernes hur-
tige ekspansion. Landbrugsministeriet tillader etab-
lering af fjerkræproduktioner i visse områder, men 
når byernes ekspansion kommer tæt på disse anlæg, 
bliver lukning afgørende. Dette er et stort problem, 
som jeg håber, vil blive behandlet og elimineret af 
Landbrugsministeriet og de lokale myndigheder i 
fremtiden" sagde han.
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Værdien af fytase i europæisk fjerkræproduktion
I en præsentation ved under dette års Union of 
Poultry Breeders of Ukraine årlige konference, der 
fandt sted i Sudak, Ukraine, mellem 23. og 26. sep-
tember fortalte Rob ten Doeschate, teknisk direktør 
i AB Vista EMEA om betydningen af fytase for de 
europæiske fjerkræproducenter.

"Phytase foderenzymer bruges af de fleste fjer-
kræproducenter over hele verden" sagde han. "Siden 
deres introduktion til forbedring af fosfortilgænge-
ligheden i foderet i begyndelsen af 1990'erne, har 
kommercielle fytaseprodukter ændret sig væsentligt, 
og nu er de i stand til både at give højere niveauer af 
frigivelse af fosfor pr enhed og ødelægge en højere 
procentdel af fytatet i foderet, og det giver en bedre 
foderudnyttelse.

"Superdosering er tilføjelsen af ekstra fytase, der 
er i stand til at ødelægge fytatet hurtigt og fuldstæn-
digt, og det er måske den mest spændende udvikling 
i de seneste år. Da fytat er et antinæringsstof, vil 
superdosering give produktivitetsforbedringer, der 
er større end dem, der forventes ved den enkle fri-
givelse af næringsstoffer på grund af ekstra fytase" 
tilføjer Doeschate.

"Typiske reaktioner på superdosering omfatter 
forbedret tilvækst og foderoptagelse, der giver en 
betydelig forbedring i foderudnyttelsen, og disse 
resultater er bekræftet af uafhængige universiter og i 
kommercielle forsøg over hele verden."
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