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Økologisk ægproduktion 
– hvordan ernæringseksperter
og avlsfirmaer kan hjælpe
primærproducenterne til at
opnå bedre resultater
Af R. Pottgüter og M. Schmutz, Lohmann Tierzucht GmbH, Cuxhaven, Tyskland

Indledning
De europæiske forbrugere er i stigende grad villige 
til at betale mere for fødevarer med forskellige kva-
liteter, hvis de oplever, at fødevaren smager bedre, er 
sundere eller er produceret på steder, som følger pro-
duktionsprocedurer, der forbedrer dyrenes velfærd 
og/eller beskytter miljøet. F.eks. anvender tyske 
gennemsnitsforbrugere mindre end 11 % af deres 
indkomst på fødevarer og discountkæderne prøver 
at forøge deres fortjeneste ved at tilbyde økologiske 
fødevarer med forskellige ”Bio” mærker.

Andelen af økologisk producerede æg i Tyskland 
er løbende vokset i de seneste år og nåede mere end 
7 % i 2011. Væksten i produktionen af økologiske 
æg er ikke forbigået avlsfirmaerne, som leverer yde-
dygtige æglæggende høner til alle produktionstyper. 
Der hersker ikke tvivl om, at de kendte hvidskal-
lede og brunskallede kommercielle afstamninger 
fra Lohmann har vist fornemme resultater under 
forskellige forhold, men resultaterne på de økologi-
ske bedrifter viser en tendens til at være mere svin-
gende, og der har aktuelt været behov for at hjælpe 

de økologiske producenter med vejledninger og råd 
i forhold til at sammensætte foderblandingerne for at 
overkomme de begrænsninger, som kan forekomme 
ved sammensætning af økologiske foderblandinger. 
Det har dog ikke altid været muligt helt at løse dette 
problem.

Kontakt mellem DEMETER, en af de leden-
de organisationer i Tyskland, som fremmer pro-
duktionen af økologiske fødevarer, og avlsfirmaet 
Lohmann Tierzucht GmbH som udbyder effektive 
og moderne æglæggere, indledte i 2008 en drøftelse, 
om det var muligt og i givet fald hvordan, økolo-
gisk ægproduktion kunne realiseres med de kom-
mercielle afstamninger, som er udviklet til effektiv 
ægproduktion i de konventionelle systemer. Selv om 
diskussionen var meget fokuseret på at få fremstillet 
en brugbar foderblanding, gjorde DEMENTER det 
klart, at de var interesseret i at tilbyde deres med-
lemmer (og andre økologiske foreninger indenfor 
landbruget) kommercielle kyllinger produceret af 
forældredyr, hvor produktionsmetoden fulgte de 
strikte økologiske regler for ægproduktion.   

M. SchmutzR. Pootgüter
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Generelle overvejelser fra en ernæringsspecialists 
synspunkt
Hvis det antages, at de velhavende forbrugere fore-
trækker økologiske æg og er indstillet på at betale den 
højere pris, er fjerkræernæringseksperten udfordret 
til at lave den bedst mulige foderblanding til lavest 
mulige pris med de restrektioner, som er gældende 
krav i den økologiske produktion, det vil sige ingen 
brug af syntetisk methionin, som ellers er en normal 
proteinressource, og ingen ekstrakt fra olieproduktion 
(soja, raps, eller solsikke), som normalt bruges som 
proteinkilder. Desværre er det næsten umuligt at 
lave en velafbalanceret og optimeret foderblanding 
til æglæggere uden brug af essentielle svovlholdige 
aminosyrer (SAA), fordi fjerkræet har behov for SAA 
til at opbygge og vedligeholde deres fjerdragt. Det 
naturlige indhold af SAA i konventionelle råvarer 
er aldrig tilstrækkeligt til at dække det fysiologiske 
behov hos æglæggende høner, hverken ved opdræt 
eller i æglægningsperioden.

Alternative kilder til essentielle aminosyrer
I stedet for ekstrakt må der bruges oliekager, altså 
resten fra råvarer, hvor olien er presset fra. Disse råva-
rer stammer fra koldpressede olieholdige råvarer, som 
har et varierende indhold af restolie, men altid højere 
end i ekstrakten. Oliekager og ekspellers bidrager 
altid med cellebunden olie og ekstra energi i færdig-
foderet. Lineær foderoptimeringsprogrammering vil 
altid kun tillade lidt eller ingen tilsætning af olie eller 
fedt. Det resulterer i, at foderblandingen får en løs og 
støvet struktur, som igen betyder, at hønerne optager 
mindre foder. Nogle gange tilsættes f.eks. melasse 
for at løse dette problem, det vil sige for at binde de 
fine foderpartikler og på den måde gøre foderet mere 
acceptabelt og egnet.

I mange tilfælde kompenseres der for manglen 
af aminosyrerer i de økologiske foderblandinger 
ved at tilsætte mere råprotein, hvilket betyder, at de 
økologiske høner er nødt til at æde mere foder for at 
få dækket deres behov for SAA. På samme tid over-
skrider det økologiske foder let det anbefalede ener-

giindhold (11,5 ME MJ/kg) på grund af tilsætningen 
af oliekagerne. Da det høje energiindhold samtidig 
virker begrænsende for den daglige foderoptagelse, 
er hønerne ikke i stand til at få dækket deres behov 
for SAA, hvilket er den almindelige årsag til dårlig 
produktivitet og for høj dødelighed, fjerpilning og 
kannibalisme. For at mindske disse problemer, fore-
slår vi, at der tilsættes en mindre mængde af oliekager 
til blandingen for at holde energiniveauet lavere end 
i standardanbefalinger til konventionelle skrabeægs- 
og lignende systemer (11,6 – 11,4 ME MJ/kg) for på 
den måde at stimulere hønerne til at optage en større 
mængde foder. Vi ser nogle gange overraskende 
resultater med selv mindre end 11,0 ME MJ/kg i 
økologiske foderblandinger til æglæggere, men dette 
må ikke opfattes som et generelt niveau, der skal nås.

En yderligere fordel ved foderblandinger til øko-
logiske høner med lavt energiindhold er det højere 
indhold af træstof sammenlignet med blandinger med 
et højt energiindhold. Vi har set flokke, der fik en øko-
logisk æglæggerblanding med et lavt energiindhold, 
men med et træstofindhold på 7 %, som har haft en 
meget bedre fjerdragt end de økologiske flokke, som 
har fået foderblandinger med et højere energiindhold. 
Lignocellulose kan også bruges som en kilde til træ-
stof, hvis andre foderråvarer har et lille indhold af 
træstof. Efterspørgslen efter gode økologiske foder-
råvarer kan ikke dækkes af den aktuelle produktion, 
og kvaliteten af det økologiske foder varierer ofte, 
særligt på grund af mangel på solsikkekager. På grund 
af solsikkekagernes lave energiindhold er denne 
råvare mere velegnet til økologisk æglægningsfoder 
end sojakager og fuldfede sojabønner, som ellers 
godt kan bruges som proteinkilde, men som tilsynela-
dende skaber problemer, hvis de bruges til økologiske 
æglæggere.

Økologisk foder og ægvægt
De fleste æglægningsflokke starter med at producere 
flere små æg og slutter med at producere flere store 
æg, end der kan sælges med en fornuftig fortjeneste. 
For at øge den samlede indkomst fra æg over den 
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samlede udgift til foder for flokkens hele produktions-
periode, må de økologiske ægproducenter prøve at nå 
den ”mest salgbare” ægvægt så tidligt som muligt og 
herefter søge, at dæmpe yderligere vægtstigning mest 
muligt. Hvis kyllinger til økologisk ægproduktion 
opdrættes omhyggeligt, vil de fleste hønniker have 
nogle ”reserver” i kropsvægten og samtidig appetit til 
at udvikle ægvægten hurtigt fra ”pee-wee” til ”små” 
til ”medium”. Et mere almindeligt problem er, at 
hos høner på økologisk foder vil den gennemsnitlige 
ægvægt stige samtidig med, at forbrugerne ikke er 
villige til at betale en højere pris for store og ekstra 
store økologiske æg.

Af grunde forklaret foranstående æder de økolo-
giske høner 130 g foder eller mere pr. høne pr. dag, 
særlig hvis fjerdragten er dårlig og/eller de bruger 
udendørsarealet på tidspunkter, hvor temperaturen 
er lav. I sådanne situationer vil ægvægten vokse til 
mere end til den ideelle markeds vægt, og man får 
ingen ekstra pris for disse æg til at dække de øgede 
foderomkostninger. Ved brug af oliekager og fuldfede 
sojabønner i økologisk foder vil indholdet af linolsyre 
øges med den velkendte effekt, at ægvægten stiger. 
Økologiske ægproducenter foretrækker derfor høner 
med lavere genetisk potentiale for ægvægt, det vil 
sige Lohmann Brown ”Lite” i stedet for ”Classic”, og 
introduktion af Lohmann Brown PLUS er det næste 
skridt, hvor økologiske ægproducenter tilbydes en 
kombination af genetisk potentiale og rådgivning om 
hvordan foderblandingen skal sammensættes, for at 
maksimere det, der er tilovers, når foderomkostnin-
gerne er fratrukket ægindtægten.

Lohmann Brown PLUS: genetisk tilpasning til brug 
for den økologiske ægproduktion
En lang historie om reciprok tilbagekrydsning har 
resulteret i linier med høje, effektive og ønskede ydel-
sesprofiler til de fleste formål og stadig med masser 
af variation til at forfølge nye avlsmål ved specielle 
behov. Konceptet med at udvikle sub-linier blev alle-
rede brugt i 1960’erne til at selektere for resistens 

mod Marek Disease (Flock, 1974) og er gentagne 
gange blevet brugt siden. Da Lohmann Tierzucht 
GmbH besluttede at samarbejde med DEMETER, 
blev der etableret sub-linier fra de bedste hanelinier 
og hønelinier af LB Classic og LB Lite, i det der blev 
brugt et særligt indeks til at forøge foderoptagelsen 
og kropsvægten. De første forældredyr af denne nye 
liniekrydsning blev sat i produktion i slutningen af 
2009 på gården hos hr. Schubert nær Erlangen i det 
sydlige Tyskland. Indtil videre er dette sted det eneste 
sted i EU, som har Lohmann Brown PLUS foræld-
redyr, der holdes under økologiske forhold og som 
kan supplere salget af de kommercielle hønniker, der 
bruges til den økologiske produktion.

Den første generation af kommercielle LB PLUS 
æglæggere blev der ikke forventet, at de ville adskille 
sig væsentligt fra LB Classic æglæggere i de fleste 
egenskaber bortset fra, at de havde en lidt højere 
kropsvægt. Rugeæg fra denne første forældredyrsflok 
blev leveret til to tyske Random Sample Test stationer 
(kontrolstationer) under benævnelsen ”Experimental” 
æglæggere. Resultaterne er vist i den følgende artikel 
af Damme et al. (2012) i denne udgave af Lohmann 
Information. Selektionen for øget kropsvægt er fort-
sat, og forskellene til LB Classic og LB Lite forventes 
at blive mere tydelige i de kommende år.

DEMETER ønsker også, at hanerne fra denne linie 
skal bruges til produktion af ”etisk” fjerkrækød, men 
forskellen i tilvækst og foderforbrug pr kg kylling 
sammenlignet med langsomtvoksende slagtekyllin-
gelinier er for stor til, at der kan forventes en reel og 
signifikant efterspørgsel efter dette produkt.

Originalmanuskriptet er publice-
ret i Lohmann Information Vol. 
47 (2) Oct. 2012, siderne 6 – 8, 
hvor litteraturlisten også findes.

Oversat af Thorkil Ambrosen,
TA POULTRY ADVICE Thorkil Ambrosen

Optagelser med skjult kamera på kalkunfarm
i Minnesota 
En dyrevelfærdsgruppe hævder, at en video optaget 
med skjult kamera på en kalkunfarm i Minnesota før 
Thanksgiving viser kalkuner, der produceres under 
beskidte og umenneskelige forhold.

Videoen blev optaget på Hargin Inc., en kalkun-
farm i Pope County i det vestlige Minnesota. 

Compassion Over Killing har taget ansvaret for 
videoen, der blev optaget af en ansat med et skjult 
kamera. Gruppen hævdede, at anslået 25.000 kalku-

ner blev holdt under trange og beskidte forhold.
I et interview med Star Tribune siger Randy 

Hagen, ejeren af Hargin, at virksomheden arbej-
der på at overholde dyrepleje retningslinjerne for 
dyrevelfærd, som de er fastsat af National Turkey 
Federation, herunder retningslinjer for aflivning af 
syge eller tilskadekomne kalkuner. Hagen tilføjede, 
at selskabet vil gribe ind, hvis forsætlige overtrædel-
ser af retningslinjerne har fundet.

MeatPoultry.com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Ernærings relaterede muligheder
og udfordringer i alternative fjerkræ-
produktionssystemer

Af Murdo MacLeod, Edinburgh University, Scotland

Indledning
I de senere år er der blevet udviklet flere alternative 
produktionssystemer til fjerkræ. Dette er især sket i 
sammenhæng med et ønske om at forbedre fjerkræ-
ets velfærd (Fröhlich et al., 2012). Alle disse syste-
mer har forhold, der relaterer til ernæringsmæssige 
problematikker og i særdeleshed, hvis systemerne 
er opbygget som og kombineret med krav om øko-
logisk produktion. For dem, som er mindre kendt 
med disse krav, indeholder begrebet økologisk pro-
duktion bl.a. krav om lav belægningstæthed, adgang 
til udendørsarealer, højere slagtealder (lavere daglig 
vækst), lokale foderråvarer, som er avlet uden brug 
af kemikalier, ingen brug af syntetiske aminosyrer, 
ingen brug af GMO foder, begrænset brug af læge-
midler m.v. Den økologiske produktion er lovgivet i 
EU direktiver f.eks. EC 889/2008. Et sammendrag af 
lovgivningen vedrørende økologisk foder er præsen-
teret af MacLeod og Bentley (2012).

Man skal være opmærksom på, at der er mulighed 
for, at nogle af de alternative systemer ikke nød-
vendigvis er de bedste til at skabe bæredygtighed. 
I en tid hvor interessen for klimaforandringerne og 
den globale befolkningstilvækst er stor, kan man 
dog stadig være optimistisk, når der ses på, hvad 
fjerkræ har at tilbyde. Det at fremholde fjerkræets 
fordele er en god modvægt mod nogle af de negative 
forhold, som ofte er blevet antaget og accepteret 
af den almindelige offentlige mening. Objektive 
videnskabelige analyser (Livscyklus undersøgel-
ser) af kulstofs, kvælstofs, og energis forhold ved 
produktion af fjerkrækød og æg, viser netop, at fjer-
krækød og æg er de mest bæredygtige produktioner 
i landbruget. Fjerkræet har nogle genetisk forank-
rede biologiske fordele i form af deres reproduktion, 
opdrætnings- og vedligeholdelsesomkostninger, som 
følge at deres tidlige kønsmodenhed, store antal 
afkom pr. forældredyr og korte levetid indtil æglæg-
ning og slagtevægt. Disse evner og forhold resulterer 
i lave biologiske, miljømæssige og økonomiske 
omkostninger sammenlignet med andre landbrugs-
dyr. Forandringerne i genetiske evner, optimering af 
foderblandinger i forhold til ernæringsbehov samt 

pasning og pleje, som er opnået gennem årene af 
fjerkrævidenskaben og den praktiske produktion, har 
yderligere forstærket disse medfødte fordele.

Men det er et dilemma for fortalerne for de alter-
native systemer, at avl og fodring for lavere vækst-
rater eller mindre miljøpåvirkning og hensyn til 
dyrevelfærd, rent faktisk modarbejder disse fordele. 
De fleste udfordringer og muligheder, som relaterer 
sig til de alternative systemer, vedrører ofte mang-
lende implementering af eksisterende viden og ikke 
så meget behovet for at udvikle ny grundviden om 
fodring og ernæring. Mange af de ernæringsmæs-
sige udfordringer opstår på grund af den vedtagne 
lovgivning og de regelsæt, som ikke er baseret på 
videnskabelige principper. De økologiske krav er 
de mest krævende i forhold til foder og ernæring, 
men der er også en række andre krav, inkluderet 
certifikationskrav, som bliver stillet af detailhandlen. 
F.eks. er det muligt at sammensætte en økologisk 
foderblanding uden brug af animalsk protein, GMO 
råvarer og syntetiske aminosyrer, men det er svært 
at lave en blanding, der er ernæringsmæssig/fysiolo-
gisk optimal. Når det forholder sig således, fører det 
til ikke-optimale ydelser, fordi forholdene er sub-
optimale, og disse forhold kan også i nogle tilfælde 
kompromittere dyrenes sundhed og velfærd (Hadorn 
et al., 2000). Endvidere vil en foderblanding, der er i 
ubalance i proteindelen, betyde en større aflejring af 
kvælstof i gødningen og højere miljøbelastning, da 
dyrene alt andet lige vil prøve at optage mere foder 
for at kompensere for deres fysiologiske behov.

Forbrug af foder og næringsstoffer i alternative 
systemer
En stor del af den energi, som fjerkræ optager, bru-
ges til vedligeholdelse, det vil sige til at opretholde 
de processer, som holder dyret i en stabil biologisk 
og fysiologisk tilstand. Ethvert alternativt system 
påvirker på en eller anden måde niveauet af fjerkræ-
ets ernæringsmæssige vedligeholdesbehov, især når 
det drejer sig om aktivitetsudfoldelse, eller hvis tem-
peraturen i produktionsomgivelserne ændres, som 
følge af systemet, driftsmetoden, eller hvis foderet 

Murdo MacLeod
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og næringsstoffernes optimering ikke er i balance 
med fjerkræets behov og fysiologi. Selv i snævre 
forhold i et klimakammer kunne det konstateres, at 
ca. 12 % af energiforbruget til en let æglæggerlinie 
gik til bevægelsesaktivitet sammenlignet med 5 %, 
når det drejede sig om slagtekyllinger (MacLeod et 
al., 1982). Energibehovet og indtagelse af foder i 
alternative systemer er relateret til aktivitetsniveauet 
i de forskellige driftssystemer. For æglægningsad-
færd og aktivitet forøger varmeproduktionen med 
omkring 60 % i forhold til varmeproduktionen ved 
hvile (MacLeod and Jewit, 1985), eller til det der 
sker i en trædemølle. Adfærd omkring foderopta-
gelse, vandoptagelse og fjerpudsning har hver vist, 
at varmeproduktionen øges med ca. 25 % (MacLeod 
and Jewitt, 1985). Omgivelsestemperaturen og fjer-
dragtens tilstand bør der også lægges mærke til 
i de alternative systemer. En reduktion af 
temperaturen på 1o C, øger energi-
behovet med ca. 20 kJ/dag, 
svarende til 1-1,5 % mere 
foder til høner, der har 
en god fjerdragt i tem-
pererede omgivelser. 
Denne effekt kan 
blive dobbelt så stor, 
hvis hønernes fjerdragt 
er dårlig (Tullet et al., 
1980). Med øget aktivi-
tet og øget foderoptagelse 
ved faldende temperatur kan 
foderoptagelsen i de udendørs 
systemer let blive 10-20 % højere end i de inden-
dørs. Forskellene i de indendørs systemer er ikke 
altid så store, da indendørs fjerkræ normalt ikke 
er specielt aktivt. I en nylig afsluttet livscyklus 
undersøgelse af konventionelle og mindre intensive 
indendørssystemer blev der kun fundet en lille ind-
flydelse af klimaet, især når der blev brugt en varme-
veksler i forbindelse med ventilationen (Leinonen et 
al., 2013). Det var imidlertid et lille og begrænset 
studie, også med forfatterens egne ord, hvorfor yder-
ligere undersøgelser af dette forhold er påkrævet.

Kvalitetskontrol af foder- og næringsstof-
optagelse
For fugle, der lever under naturlige forhold gælder, 
at de naturligt vælger mellem forskellige foderem-
ner for at få en så optimal blanding af livsvigtige 
næringsmidler som muligt. Denne evne er en fun-
damental og evolutionsmæssig fordel, som ikke er 
forsvundet fra det domesticerede fjerkræ selv efter 
mange generationers avl, hvor fjerkræet har fået 
foderblandinger, der har været optimalt sammen-
sat i forhold til deres fysiologiske behov. Denne 
grundlæggende og vedvarende evne er blevet testet 
mange gange hos fjerkræ med forskellige resultater 

(Rose og Kyriazakis, 1991; Henuk og Dingle, 2002). 
Fodring, hvor man gav fjerkræet mulighed for selv 
at vælge mellem flere foderemner, var almindelig 
praksis, før man havde et detaljeret kendskab til og 
veldefinerede behovsnormer, som det kendes i dag, 
og hvor der derfor kan sammensættes en foderblan-
ding, der fuldt ud dækker fjerkræets fysiologiske 
behov. Men genindførslen af de gamle produktions-
systemer, hvor fjerkræet er fritgående på udendørs 
arealer, giver mulighed for, at fjerkræet kan få et 
tilskud til deres foder ved at opsamle næringsmæs-
sige ting fra det areal, de går på.

Supplerings foder fra udendørs arealer
Det er velkendt, at der er både håb, ønske og tro 
på, at adgang til udendørs arealer vil give fjerkræet 
mulighed for at supplere foderet med animalske 

og vegetabilske emner samt med mineraler. 
Men denne mulighed kan være svær 

at kvantificere, da det afhæn-
ger af forskellige biologiske 

faktorer, som f.eks. kvali-
teten af biodiversiteten 
af udendørs arealet, 
belægningstætheden, 
men også af adfærds-
mæssige faktorer som 

fjerkræets umiddelbare 
villighed og evne til at 

bevæge sig rundt på arealet 
og opsamle de ting, der måtte være 

at opsamle. Men med den velkendte viden om, at 
optagelse af stoffer fra udendørs arealet giver mulig-
hed for at fintune fuldfoderet, selv om der er en bred 
variation mellem og indenfor produktionsstederne, 
er det ikke altid muligt at måle nogen økonomisk 
fordel ved det.

Hvis der ønskes en vurdering af, hvilken betyd-
ning optagelse af næringsstoffer fra udendørs area-
lerne har, kan man undersøge indholdet i kroen 
(Antell og Ciszuk, 2006). Horsted et al. (2007) 
brugte denne teknik til at vurdere optagelsen af 
forskellige næringsstoffer fra et udendørs areal, 
når hønerne enten var fodret med en typisk økolo-
gisk æglæggerblanding (184 g råprotein/kg tørstof) 
eller et ikke optimal foder bestående af hel hvede 
(120 g råprotein/kg tørstof) og knuste østersskal-
ler. Hvedefodringen var forventet at ville forstærke 
hønernes trang til at opsamle næringsemner fra 
udendørs arealet, hvilket også var tilfældet, da der 
var et større indhold af plantemateriale, østersskal-
ler, uopløselige sten og jord i kroen. Derimod var 
der ingen forskel i optagelse af animalske emner 
som f.eks. regnorme, larver, insekter og snegle, som 
det ellers ville have været forventet, hvis hønerne 
ville justere deres optagelse af næringsstoffer. Den 
ansvarlige for denne undersøgelse fremfører da 

Knuste østersskaller.
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også, at udendørsarealet var ”tømt” for sådanne 
emner før målingerne blev iværksat og indikerer 
derved, at der reelt ville have været en forskel, hvis 
udendørs arealet havde været af en anden kvalitet.

Resultater fra en undersøgelse, hvor der var et 
udendørs areal med mange hvirvelløse dyr (orme, 
snegle, larver, insekter) er beskrevet af Sun et al. 
(2013). Et velpasset udendørs areal kan ses som en 
generel god ressource mere end et sted, hvor der kan 
opsamles makronæringsstoffer. Ponte et al. (2008) 
undersøgte nogle af de generelle positive effekter, 
som et udendørsareal, der er rigt på bælgplanter 
(kløver o.s.v.), har på en produktion af slagtekyl-
linger og kødkvaliten af disse. Positive effekter 
på ægkvalitet ved at optage planter er beskrevet 
af (Hammershøj og Steenfeldt, 2012). Dog er det 
sådan, at dårligt anlagte og dårligt passede uden-
dørs arealer kan føre til, at arealet bliver tilført for 
meget kvælstof og fosfor og dermed forøge tab af og 
udvaskning af kvælstof og fosfor til omgivelserne og 
afvandingen (Dekker et al., 2012).

Blommefarve
Blommefarve er et aspekt af produktkvalitet, som 
kan forventes at blive forbedret, når hønerne har 
adgang til et passende udendørs areal med græs-
bevoksning. Dette gælder især i forhold til de 
konventionelle systemer, hvor foderblandingerne 
hovedsagelig er baseret på hvede eller byg, og når 
der hertil tilsættes syntetisk eller koncentreret xan-
thophyll for at få den ønskede blommefarve (Nys, 
2000). Plantepigmenterne er naturlige derivater af 
Beta-caroten. De er til stede i en høj koncentration 
i plantemateriale som f.eks. i morgenfruer og nogle 
arter af alger, men er også almindelige i mange 
foderplanter.

Fodring med hele kerner
Fodring med hele kerner kan være en del af fod-
ringsstrategien i et alternativt system. Denne måde 
at fodre fjerkræet på har mange fordele: det giver 

en form for miljømæssig berigelse for fjerkræets 
(Picard et al., 2002). Det udvikler kråsen og dens 
muskler og det reducerer omkostningerne til at 
formale foderet. Hele kerner (f.eks. hvede, byg, 
havre) kan tildeles separat i et fodringsprogram med 
valgmuligheder, det kan også blandes med formalet 
foder, eller det kan blive udfodret på alternative 
tidspunkter i forhold til udfordringen af en fuldfo-
derblanding (adskilt udfordring; Rose et al., 1995). 
Ved fodring med hele hvedekerner forbedres fordø-
jelsen af stivelsen (Hetland et al., 2002). Kråsen har 
en veludviklet egenskab til at formale større foder-
partikler, som f.eks. hele hvedekerner, og når kråsen 
bruges på den måde udvikles kråsen og bliver større, 
som igen positivt påvirker enzymproduktionen og 
den enzymatiske fordøjelse. Det er dog ikke i alle 
sammenhænge, der er fundet lige positive resultater 
Bennett og Classen, 2003). Det skal dog bemærkes, 
at der ved fodring med hele kerner til en fuldfo-
derblanding vil ske en fortynding af foderet mange 
komponenter. Dette vil være en fordel, hvis energien 
til vedligeholdelse er steget (f.eks. i mere ekstensive 
produktionssystemer), da optagelsen af energi vil 
stige uden tilsvarende ekstra optagelse af de dyrere 
ingredienser i blandingen. Umar Faruk et al. (2010) 
fandt, at ekstra tildeling af hele kerner iblandet den 
optimerede foderblanding, ikke havde nogen effekt 
på energi (ME) optagelsen. Derimod var der ved 
denne type fodring med hele kerner en lavere opta-
gelse af færdigfoder og protein, som resulterede i 
en lavere ægproduktion og lavere kropsvægt, end 
ved fodring med hele kerner adskilt fra fuldfoder-
blandingen. Ved fodring med hele kerner adskilt fra 
fuldfoderblandingen, opnås en æglægning, som sva-
rer til den, der opnås ved konventionelle fodring, og 
derfor kan dette fodringssystem med fordel bruges 
de steder, hvor det er praktisk muligt.

Særlig appetit for særlige næringsstoffer 
Det vil være muligt at tildele særlige næringsstoffer, 
som fjerkræet har særlig appetit for, i de alternative 

Foder til fjerkræ. Hvedekerner.
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systemer. Det er kendt, at der findes en særlig appe-
tit for calcium hos æglæggende høner (Mongin og 
Sauveur, 1979), og adskilt fodring med en calcium 
kilde er en form for frit valg fodring, som er sikker 
og succesfuld. Denne form for fodring er bedre og 
har en fordel frem for at tildele hele calciummæng-
den via den optimerede foderblanding, hvor calcium 
tildelingen ikke er adskilt fra energi- og proteinop-
tagelsen. Endvidere har denne fodring med calcium 
den fordel, at optagelsen kan ske på det tidspunkt, 
hvor hønen har det maksimale fysiologiske behov 
for at optage calcium (f.eks. i forbindelse med skal-
dannelsen).

Adfærdens påvirkning af næringsstoffer
Fra tid til anden har det været hævdet, at mangel på 
animalsk protein i foderblandingen kunne forårsage 
hakkeskader. Denne påstand har ikke været mulig at 
dokumentere i kontrollerede forsøg (McKeegan et 
al., 2001). Derimod kan en foderblanding, som ikke 
er optimal og ikke i balance med proteinindholdet 
(uafhængigt af om det er animalsk protein), frem-
bringe sådanne adfærdsmæssige ytringer (Elwinger 
et al., 2008).

Fodringsprogrammer i alternative systemer
Sammensætning af en foderblanding sker alminde-
ligvis ud fra tabeller over fjerkræets næringsstof-
behov og foderstoffernes indhold af næringsstoffer. 
Sådanne tabeller passer godt til de konventionelle 
systemer, fordi disse reflekterer til standardiserede 
omgivelsesforhold, kendte liniekrydsninger, ens-
artede måder at lave foderet på med vel defineret 
indhold af råvarer og næringsstoffer, hvilket ikke 
altid kan garanteres for foderblandinger til alterna-
tive produktionssystemer, hvor der er ofte er behov 

for mere fleksible løsninger, og som også bør inde-
holde pålidelige tilbagemeldinger fra producent til 
foderfremstiler/ernæringseksperter om bl.a. ydelse 
(MacLeod og Bentley, 2012). En sådan praksis vil 
give mulighed for, at der kan fremstilles en speciel 
foderblanding til en given flok, men dette vil dog 
afhænge af hvilken størrelse den aktuelle produktion 
har, og hvilke muligheder fodermøllen har. Hvis 
en foderblanding skræddersyes til en bestem flok, 
indebærer det ofte, at sammensætningen af en kom-
merciel standard foderblanding må tilpasses.

Miljøomgivelsernes betydning for fodringen i 
alternative systemer
Dette emne er behandlet i en mere udførlig form i 
MacLoed og Bentley (2002). Ved produktion af øko-
logisk fjerkrækød og æg medgår der henholdsvis 30 
% og 15 % mere ”brændstof” energi sammenlignet 
med de konventionelle systemer (Williams et al., 
2006; Bokkers og de Boer, 2009; Leinonen et al., 
2012). Dette skyldes, at den lavere energiomkost-
ning ved at producere økologisk foder skal holdes 
op imod en dårligere foderudnyttelse hos dyrene, og 
dette medfører et højere foderforbrug. For at opnå 
optimale foderblandinger, der er i balance i protein-
delen, er det almindelig praksis at tilsætte syntetisk 
fremstillede aminosyrer, men dette er ikke tilladt i 
de økologiske blandinger. Et velafbalanceret prote-
inindhold er en velkendt forudsætning for at kunne 
mindske kvælstof (N) tabet. (se Kim og MacLeod 
2001; Tabel 1):

Denne undersøgelse af, at effektiviteten af kvæl-
stofoptagelsen (kvælstof som forbliver i kroppen/
kvælstof optagelsen) faldt fra 0,66 ved en optimal 
foderblanding til 0,42 ved en foderblanding, der ikke 
var optimalt sammensat. Kvælstof optagelsen blev 

Tabel 1: Kvælstofudnyttelse og tab ved hos slagtekyllinger som fodres med en foderblanding med samme lysin indhold, men med 
forskelligt indhold af råprotein

Foderblanding 1 2 3 4 5
Omsættelig 
energi MJ/kg 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

Råprotein g/kg 180 210 240 270 300
Lysin g/kg   11   11   11   11   11
Lysin: råprotein 
forhold 0,061 0,052 0,046 0,041 0,037

N optagelse (g/
kyll./dag) 4,10 4,18 5,29 5,90 6,18

N optagelse (g/
kyll./dag) 2,68 2,43 2,60 2,61 2,60

N tab (g/kyll./
dag/) 1,41 1,75 2,68 3,29 3,59

Effektivitet af 
N optagelsen 0,66 0,58 0,49 0,44 0,42
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holdt konstant, som følge af en konstant og begræn-
sende lysin koncentration, men der var en stigning i 
kvælstofoptagelsen på i alt 2,5 gange.

Der er flere mulige miljømæssige konsekven-
ser ved at begrænse brugen af ”ikke økologiske” 
råvarer. IFEU (2002) viste f.eks. at 1 kg syntetisk 
DL-methionin ved fremstillingen kun kræver 16 
% af den energi, som der kræves for at skaffe den 
samme mængde methionin fra sojabønner eller raps-
frø. I hvilken grad, der laves en velafbalanceret og 
optimal foderblanding i forhold til protein mængde 
og kvalitet, er et økonomisk eller lovgivningsmæs-
sigt spørgsmål. Den videnskabeligt baserede viden 
er til stede. Såvel som en velafbalanceret og optimal 
foderblanding i forhold til proteinindholdet resul-
terer i et mindre kvælstofudledning til omgivelses-
miljøet, vil det samme forhold også medvirke til 
en forbedring af kyllingernes velfærd ved at give 
en bedre og mere tør strøelse, som også vil betyde 
en mindre koncentration af ammoniak i huset og i 
omgivelserne.

Konklusion
Alle de klassiske regler vedrørende fodring gælder 
også for de alternative systemer, men der er forskel 
på, hvordan de tilpasses i de givne miljøer. Der er 
i høj grad brug for gode kommunikationskanaler 
mellem primærproducenten og foderspecialisten. 
På grund af de mange og forskellige påvirkninger, 
der kan være i de alternative systemer, som f.eks. 
klima, miljø, bevægelsesaktivitet, kræver det over-
vågning og optegnelser af produktionsdata, hvis 
der skal laves en optimal foderblanding, der passer 
til den konkrete situation. Der er ernæringsmæs-
sige fordele og muligheder, som bør afprøves i 
alternative systemer. Disse muligheder kunne f.eks. 
være: tilskudsfoder af planter og hvirvelløse dyr 
(insekter, orme, snegle) i systemer med adgang til 

et udendørs areal, tilførsel af tilskudsfoder for at 
påvirke produktkvaliteten, fodring, hvor fjerkræet 
selv kan vælge mellem foderemner eller fodring, 
der tidsmæssigt er opdelt forskellige faser for at 
imødekomme fjerkræet særlige fysiologiske behov, 
og fodring med hele kerner. Fodring med økologisk 
fremstillet foderråvarer, der har den grundlæggende 
fordel at være produceret uden brug af sprøjtemid-
ler, men det har også en omkostning. Der er en 
yderligere miljømæssig påvirkning, som følge af 
et højere foderforbrug pr kg produkt og en lavere 
ydelse generelt. Den gældende lovgivning omkring 
brug af syntetisk fremstillet aminosyrer resulterer i 
en højere udskillelse af kvælstof og med forurening 
og andre ulemper til følge. Strategien med at selek-
tere for en fortsat forbedring af foderudnyttelsen vil 
gavne alle produktionssystemer, men den genetiske 
selektion vil være mere langsigtet end tilpasning 
af fodringsmetoder, men til gengæld har selektion 
fordelen af at være en vedvarende egenskab, som vil 
være uafhængig af foderblandingens sammensæt-
ning. Dette forhold kan være af særlig betydning, 
når der måtte være forhindringer/begrænsninger 
for at fremstille en velafbalanceret og optimal 
foderblanding, sådan som det ofte er tilfældet, når 
der skal laves økologiske foderblandinger, eller hvis 
der bruges biprodukter fra biogasproduktionen, hvor 
proteindelen i disse råvarer ikke altid er i balance.

Originalmanuskriptet er publi-
ceret i Lohmann Information Vol. 
48 (2) Oct. 2013, side 22-28, 
hvor litteraturlisten også findes. 

Oversat af Thorkil Ambrosen,
TA POULTRY ADVICE Thorkil Ambrosen
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EU-lovgivningen skal tilpasses for at tillade 
insekter i husdyrproduktionen
Der er en stigende global interesse for brugen af 
insekter som en alternativ kilde til protein i dyrefo-
der. PROteINSECT, der er et EU-finansieret projekt, 
som koordineres i Storbritannien af   FERA (The 
Food and Environment Research Agency), arbejder 
hårdt på at foretage ændringer i den nuværende 
lovgivning.Nuværende EU-lovgivning dog udgør en 
hindring for udviklingen af store produktionsproces-
ser.Forsyningssikkerhedsmæssige bekymringer har 
fremhævet et behov for at finde mere bæredygtige 
kilder til protein til brug i dyrefoder. Insekter bliver i 
stigende grad anerkendt som et glimrende alternativ. 
Mange arter er meget nærende, og produktionen af   
insekter har mindre indvirkning på miljøet i forhold 
til traditionelle kilder til dyrefoderprotein.Yderligere 
store fordele ved insekter som proteinkilde er, at de 
kan opdrættes med succes og hurtigt på en række 
økologiske affaldsmaterialer såsom grøntsager, hus-
hodnings- og organisk affald, hvilket vil reducere 
mængden af   affald i processen med op til 60 %. 
Resten kan genbruges som gødning.På nuværende 
tidspunkt forbyder EU-lovgivningen brug af protei-
ner fra insekter i dyrefoder, med undtagelse af foder 
til fisk eller skaldyr. I takt med at dokumentation 
for effekten og sikkerheden af   insektprotein stiger 
gennem forskning leveret af det EU-finansierede 
PROteINSECT og andre forskningsprojekter, er det 
håbet, at insektprotein også vil være tilladt i svine-og 
fjerkræfoder i fremtiden, især da disse dyr allerede 
indtager insekter som en del af deres naturlige kost.
Elaine Fitches, koordinator af PROteINSECT pro-
jektet på FERA siger: ”For at muliggøre at protein 
fra insekter bliver en væsentlig del af dyrefoder, og 
hvis vi ønsker at gøre det muligt, at det bliver fodret 
til svin og fjerkræ ligesom til fisk, skal EU -lovgiv-
ningen ændres. Vores arbejde i PROteINSECT etab-
lerer evidensgrundlaget for, at dette er en bæredyg-
tig, sikker og økonomisk kilde til protein, der leverer 
mad af høj kvalitet til forbrugeren samt har betyde-
lige miljømæssige fordele.”Opmærksomheden skal 
også rettes mod lovgivning, der dækker sikker brug 
af substrater, såsom vegetabilsk og husholdningsaf-
fald samt gylle, hvor insekter kan opdrættes mest 
økonomisk.Elaine Fitches fortsætter: ”Den offent-
lige holdning til produktion og anvendelse af insekt-
protein til dyrefoder er af stor interesse for vores 
projekt, og en kort undersøgelse er nu tilgængelig på 
vores hjemmeside, og jeg vil opfordre alle kraftigt til 
at svare på den.”

World Poultry / jnl / mst

Nyt fjerkræslagteri åbner i Kasakhstan
Aitas-MP har åbnet et nyt fjerkræslagteri i Ust-
Kamengorsk i Kasakhstan, rapporterer det kasakhiske 
landbrugsministerium, ifølge det lokale medie Kaz 
Inform.Dette skridt er et led i planen om gennem-
førelsen af et program for langsigtet udvikling af 
fjerkræslagteribranchen i Kasakhstan frem til 2020.
Omkring 1,8 mia. tenge (61 mio. kr.) blev investeret i 
bygning af anlægget, herunder 609 mio. tenge (21 mio. 
kr.) af Aitas’ egne midler, og 1,2 mia. tenge (40 mio. 
kr.) lånt fra kommercielle banker.Slagteriet er designet 
til en kapacitet på op til 12.000 tons om året. Ifølge 
pressemeddelelsen vil slagteriet producere mere end 
150 forskellige produkter.Kasakhiske virksomheder 
forarbejdede 264.000 tons kød i 2012, hvilket er 24 
% højere i forhold til niveauet i 2011. Dog oplever 
Kasakhstan stadig en alvorlig mangel på slagteri- og 
forarbejdningskapacitet, hvilket hæmmer udviklingen 
af fjerkræproduktionen i landet.På grund af dette vil 
der blive afsat 29,7 mia. tenge (1 mia. kr.) til udvikling 
af kødforarbejdning i Kasakhstan frem til 2020, I hen-
hold til programmet for langsigtet udvikling af fjerkræ-
forarbejdning vedtaget af landbrugsministeriet i landet.

World Poultry / jnl / mst

Forskere opdager sygdom, der plager russisk 
fjerkræ
En hidtil ukendt sygdom blandt fjerkræ i Rusland er 
endeligt identificeret og har fået det foreløbige navn 
”bakteriel hjertebetændelse hos kyllinger”.Opdagelsen 
blev gjort af forskere fra Institute of Chemical 
Biology and Fundemental Medicine fra Det Russiske 
Videnskabsakademi og Institute of Experimental 
Veterinary Medicine of Siberia and the Far East (SB 
RAS).Udbredelsen af   denne infektion, som har skadet 
russisk fjerkræopdræt de seneste to år, anslås til 2 mia. 
rubler (331 mio. kr.) om året, siger en rapport.SB RAS 
rapporterer, at forskerne var i stand til at dechifrere 
genomet af de patogene bakterier, der forårsager syg-
dommen, reproducere det i laboratoriet og begynde at 
teste det.Fjerkræ, der dør af denne sygdom, lider af 
skader på hjertet, især har de ofte betændelse i hjertet 
samt skader på lunger og knogler.Forskerne mener, at 
sygdomsbæreren, mekanismen for infektion, som der 
endnu ikke er identificeret, er en parasit i blodkarrene, 
der kunne føre til beskadigelse af forskellige organer. 
Der er foreløbige beviser, som peger på, at sygdommen 
kan overføres fra forældre til afkom, hvilket kan for-
årsage omfattende skader blandt fjerkræbesætninger.

World Poultry / jnl / mst

KORT NYT FRA UDLANDET
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2 Sisters planlægger at øge produktionen 
af fjerkræ i Skotland
2 Sisters Food Group, der er en af Storbritanniens og 
Europas største fjerkræslagterikoncerner, siger, at de 
planlægger at øge forarbejdning i Skotland med 40 
% og skabe hundredvis af nye job i de kommende år. 
Meddelelsen følger en periode, hvor selskabet har været 
bittert kritiseret af slagtekyllingeproducenter og deres 
repræsentanter efter deres beslutning om at sælge et af 
deres to skotske slagterier (Letham) og reducere produk-
tionen på det andet (Coupar Angus) med en tredjedel. 
I midten af   november opsagde virksomheden næsten 30 
kontraktproducenter med to rotationers varsel og ind-
førte en noteringssænkning på 2 p/kg (ca. 18 øre/kg) og 
åbenbart helt ville stoppe produktion og forarbejdning 
af frilands og økologiske slagtekyllinger i Skotland. 
Men 2 Sisters har nu tilkendegivet, at omstruk-
tureringen vil blive efterfulgt af vækst - ”to 
skridt tilbage, tre skridt frem” siger en talsmand 
- og nogle avlere vil blive tilbudt nye kontrakter. 
»Vores redningsplan, hvis den bakkes op af alle 
interessenter i vores forsyningskæde, har potentiale 
til at øge slagtningen og forarbejdningen af fjerkræ 
i Skotland med 40 % og skabe flere hundrede nye 
arbejdspladser” hedder det i en erklæring fra selskabet. 
”Denne situation kan ikke løses umiddelbart. Disse 
tiltag vil ikke kunne gennemføres uden at lave de 
nødvendige ændringer på vores slagterier og forar-
bejdningsanlæg og hos vores producenter, plus et stort 
engagement hos alle berørte parter.

 ”Vore diskussioner med kollegaer på Letham og 
Coupar Angus fortsætter, og vi vil have ført drøftelser 
med alle vores producenter i begyndelsen af   næste uge 
(uge 51) - både partnervirksomheder og kontraktpro-
ducenter.

”Der vil uundgåeligt være en indledende reduktion i 
antallet af producenter, vi behøver, men dette vil blive 
spredt ud over den voksende base. Farmene vil blive 
valgt baseret på investeringer, kvalitet, produktivitet 
og afstand, og vi kan bekræfte, at de nye kontrakter vil 
blive tilbudt til nogle kontraktproducenter i de kom-
mende uger.”

”Vores redningsplan forenkler, hvad der har været 
en historisk kompleks og ineffektiv drift, og den under-
støtter fremtidig skotsk salgsvækst og lægger et stærkt 
fundament for potentielle fremtidige investeringer.”

NFU Scotland har opfordret til en hurtig møde 
med 2 Sisters Food Group for yderligere afklaring. 
”Ufuldstændig information kaster stadig en skygge 
over sektoren i Skotland” sagde Nigel Miller præsi-
dent for NFU Scotland. ”Opsigelserne har tydeligvis 
ændret relationerne, og hvis der ikke tages hånd 
om dette, vil det gå ud over de fremtidige planer. 
”En producentsammenslutning, der dækker hele 

Skotland, er nu på plads med støtte fra den skot-
ske regering og NFU Scotland. Det ville være af 
værdi, hvis både 2 Sisters og 2 Agriculture anerkendte 
den nye forening, og ville mødes og samarbejdede 
med den. Jeg vil med glæde støtte denne proces.” 

Farmers Weekly / jnl

2 Agriculture vil levere alle skotske kyllinger
2 Sister Food Group har meddelt, at alle slagtekyllinger, 
der leveres til slagterierne i Letham og Coupar Angus i 
Skotland, i fremtiden vil blive leveret af 2 Agriculture. 
I øjeblikket leveres kyllingerne til Letham af Hook 2 
Sisters, og de kommer fra en kombination af kontraktpro-
ducenter og lejede gårde. De daggamle kyllinger til disse 
farme leveres fra PD Hooks rugeri i Dalton i Yorkshire. 
Det større slagteri i Coupar Angus får kyllin-
gerne leveret fra en kombination af kontrakt-
producenter og farme ejet af 2 Agriculture. 
I en udtalelse siger 2 Sisters Food Group, at de fortsæt-
ter drøftelser med alle interessenter, der er blevet ramt 
af deres beslutning om at afhænde slagteriet i Letham 
og reducere produktionen på slagteriet i Coupar Angus.

”Vi kan bekræfte spørgsmål i relation til vores 
primærproduktion” hedder det i en erklæring. ”Vores 
søsterselskab 2 Agriculture er nu blevet udpeget 
som landbrugspartner for Skotland. Det betyder, 2 
Agriculture vil have ansvaret for alle igangværende 
og kommende kontraktforhandlinger med alle pro-
ducenter - både partnervirksomheder og kontrakt-
producenter. Der vil uundgåeligt være en indledende 
reduktion i antallet af producenter, vi behøver, men 
dette vil blive spredt ud over den voksende base. 
Farmene vil blive valgt baseret på investeringer, kva-
litet, produktivitet og afstand, og vi kan bekræfte, at 
de nye kontrakter vil blive tilbudt til nogle kontrakt-
producenter i de kommende uger.2 Agriculture vil 
også få det overordnede ansvar for levering af kyl-
linger til slagterierne i Letham og Coupar Angus.” 
Selskabet sagde sin meddelelse, at den ville fjerne 
usikkerhed omkring 2 Agriculture i Skotland og sikre 
mere end 400 arbejdspladser i hele forsyningskæden. 
Men hvor, det efterlader Hook 2 Sisters, er mindre klart, 
selv om forventningen er, at selskabet vil ophøre med at 
operere i Skotland, når de daggamle kyllinger til de sidste 
to rotationer på kontrakt til Letham er leveret i februar. 
Det forventes, at daggamle kyllinger til de skotske 
farme vil blive leveret fra 2 Agriculture’s rugerier i 
Inverurie og Duns. 2 Sisters anslår det samlede skotske 
marked til omkring 500.000 daggamle kyllinger om 
ugen, og disse to rugerier har næsten dobbelt så stor 
kapacitet.

Farmers Weekly / jnl
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Strudseproduktion i Sydafrika

I forbindelse med IEC’s konference i Cape Town 
i september lykkedes det at lave en aftale med 
South African Ostrich Business Chamber om 
et besøg i Oudtshoorn, hvor den sydafrikanske 
strudseproduktion er koncentreret.

Den sydafrikanske strudseproduktion er koncentre-
ret omkring Oudtshoorn i western Cape provinsen.
Der blev sidst i 1990’erne slagtet mellem 3-400.000 
strudse om året, med flere udbrud af højpatogen fug-
leinfluenza H5N2 omkring 2004-2006 medførte, at 
80.000 avlsdyr blev slået ned, og antallet af strudse 
er faldet til ca. 150.000 i 2013, hvor man forventer 
at slagte omkring 80-100.000 dyr.

Eksporten af kød er gået helt i stå, og forventes 
ikke at komme i gang igen de næste par år. Der er en 
meget lille eksport af varmebehandlet kød, men hvor 
priserne på fersk kød ligger på 40 ZAR (ca. 21 kg.) 
pr kg, så er prisen på varmebehandlet kød kun 33-35 
ZAR (ca. 17,50-18,50 kr.) pr kg.

Udbruddet af fugleinfluenza har medført mange 
regler omkring registrering af slagtedyr, og man er 
begyndt at bruge karantæner i stedet for at slå infice-
rede besætninger ned.

Da generationstiden for strudse er betydeligt 
længere end for andre typer fjerkræ (4-5 år), tager 
det lang tid, før produktionen igen når det tidligere 
niveau, og i år er der meget gode priser på strudse-
kyllinger i Sydafrika – ca. 400 ZAR (ca. 210 kr.) for 
en daggammel kylling.

Highgate Farm
Jeg besøgte Highgate Farm lidt 
uden for Oudtshoorn. Farmen 
ejes af Johan Keller, der købte 
farmen for et par år siden, da de 
tidligere ejere gik fallit. 

De har en besætning på 8.000 
strudse, og i dag bidrager kødet 
med 70 % af indtægterne, hvor 
det tidligere var med omkring 
35 %. Priserne på strudsefjer er steget med 300 % 
og har nok nået toppen, mens priserne på skind er 
steget til det dobbelt, og her fortsætter priserne opad.

De bruger African Black og African Blue i stedet 
for Kenyan Red, der er større, fordi disse afstamnin-
ger har tættere fjer, og dermed giver et større udbyt-
te, når fjerene plukkes af de levende fugle, og fordi 
fjerfolliklerne er en kvalitetsparameter for skindet.

Rugeri
Highgate Farm har eget rugeri med en kapacitet på 
9 x 1.000 æg.  
De udruger ca. 16.000 kyllinger om året, og de har 
en klækkeprocent på 90-95 %.

Æggene ligger 35 dage i forrugeren og 7 dage i 
klækkeren.

Strudsekyllinger
Den første uge er kritisk, for der er strudsekyllinger 
meget ømfindtlige.

Kyllingerne for et foder bestående af knust lucerne 
og majs, og de går udenfor i små indhegninger, men 
de bliver gennet ind om batten.

Slagtestrudse
Strudsene slagtes, når de er 10-12 måneder gamle og 
har nået en vægt på godt 90 kg, men ved 7 måneders 
alderen indfanges de, og nogle af fjerene plukkes af.

Avlsdyrene
Avlsdyrene indfanges hver niende måned, hvor nogle 
af fjerene på siderne plukkes af. Hunnernes hvide fjer 
er de mest værdifulde.

På Highgate Farm har man både avlsflokke med en 
halv snes hunner og 4-5 hanner, og alvspar, hvor en 
høne og en kok går sammen på ca. 1 ha. 

Driftlederen Ben van der Merwe foretrækker flok-
ke med en høne og en kok, fordi han på baggrund af 
30 års erfaring mener, at i større gruppe foretrækker 
kokken én hun, mens de andre kun bliver parret spo-
radisk med dårligere befrugtning som resultat.

Johan Keller

Strudsemenu bestående af fanefilet og steak som den blev 
serveret i Oudtshoorn.
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Ben van der Merwe med akaciegrenen, der var eneste beskyt-
telse, da vi gik ind til alvsparret.

En flot strudsekok.

Læskuret, hvor æggene er blevet placeret. Når de første æg er 
flyttet derhen, fortsætter de med at lægge æggene der.

Strudseæg er hårdføre.
 ➝
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Sulkyen, der skulle trækkes af 4 strudse. Det virkede ikke!

Ældre rugemaskiner til strudseæg.

Foderet består af en blanding af malet majs og knust lucerne.

Strudseæg dekoreret med portræt af Nelson Mandela.

Strudseæg dekoreres.

5 dage gamle strudsekyllinger, Bemærk nogle er helt sorte.

3, 4, 5 og 6 ugers gamle strudsekyllinger. De lukkes ind om 
aftenen.

Støvkoste fremstilles af strudsefjer.
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Strudsene får lov at udruge en del af æggene selv, 
og det giver gode resultater. Hønen ruger om dagen 
og kokken om natten.

Når han går ind til avlsflokkene har han en lang 
akaciegren med om eneste beskyttelse.  Han siger, at 
strudsene har meget stor respekt for de lange torne 
og er bange for at få dem i øjnene, men han er dog 
5-6 gennem årene blevet løbet over ende af en kok, 
der ville forsvare sit territorie.

Han forklarer meget nøje, at hvis det skulle ske 
for os, så gælder det om at lægge sig fladt på jorden, 
for så kan kokken ikke flå mig med de lange kløer/
negle på fødderne – kun jokke og stampe på mig.

Besøget i avlsindhegningen forløber dog ganske 
fredeligt.

Turister
Highgate Farm er også en 
besøgsfarm, hvor turister kan 
komme og se en strudsepro-
duktion, farvning af strudsefjer, 
udsmykning af strudseæg lige-
som der er mulighed for at få en 
ridetur på en struds. 

Strudseæggene påføres et bil-
lede, hvorefter toppen og bun-
den males i hånden, Derefter 
får æggene omkring 20 x klar 
lak, hvilket gør dem temmelig 
robuste.

De har også forsøgt at bruge strudse som trækdyr 
foran en sulky, og det gik vist nogenlunde, men da 
de prøvede med et firspand, mislykkedes det, fordi 
de 4 strudse løb i hver sin retning.

På farmen er der også en restaurant, hvor de bl.a. 
serverer retter med strudsekød og en velassorteret 

butik med alle tænkelige produkter fra strudsepro-
duktionen.

Fugleinfluenza
I de sidste 20 år har der været en række udbrud af 
højpatogen fugleinfluenza plus en række tilfælde 
med lavpatogen fugleinfluenza på strudsefarmene 
i Sydafrika. Der har været tale om flere forskel-
lige typer fugleinfluenza, H9N2, H6N8, H10N1, 
HP H5N2, LP H5N2, H6N1, H9N2, H1N2, H6N2 
og H7N1.  Kun én af disse (HP H5N2) har været 
højpatogen.

I 2006 var der en række udbrud af højpatogen 
fugleinfluenza H5N2 på strudsefarmene i Western 
Cape provinsen. I 2011 var der igen en række udbrud 
af højpatogen fugleinfluenza H5N2 på strudsefar-
mene omkring Oudtshoorn, hvor dyrene blev slået 
ned og landmændene kompenseret. I 2012 har det 
været H7N1, man har fundet hos strudsene.

I dag er der god biosikkerhed på alle strudsefar-
mene, og der må ikke være andet fjerkræ på farmene.

Alle farme testes ved blodprøver 2 gange om året, 
samt hvis dyrene flyttes eller sendes til slagtning.

Hvis PCR-testen er positiv, kommer dyrene i 
karantæne, indtil en ny PCR-test er negativ.  

Strudsene har som oftest ingen symptomer, hvis 
de er smittet med lavpatogen fugleinfluenza, og efter 
ca. 3 uger, tester de ikke positivt mere, og derfor 
har South African Ostrich Business Chamber fået 
udarbejdet en rapport ’Managing and controlling 
the threats of avian influenza viruses (AIV) to the 
ostrich industry of South Africa’ af Bruce Simpson 
fra New Zealand og peer reviewed af Stuart C 
MacDiarmid fra Massey University, New Zealand 
og Vice President, OIE Terrestrial Animal Health 
Standards Commission. ➝

Figur 1: Antal strudsefarme testet positiv for H5 antigenet i Western Cape provinsen.

Ben van der Merwe, 
som viste mig rundt på 

Highgate Farm.
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Sulkyen, der skulle trækkes af 4 strudse. Det virkede ikke!

 Indfarvning af strudsefjer

Frokost med strudsekød serveret på Highgate Farm.

Med hjælp fra de ansatte kunne turister prøve at ride på en 
struds

I indhegningen sammen med strudsene.

Strudsefjer i mange foskellige farver lægges til tørre i solen.

Der var også arrangeret strudsevæddeløb med nogle af de 
ansatte som jockeys
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Figur 2: Fordelingen af kyllinge- og strudsefarme i Sydafrika i 2012.

I rapporten argumenteres for, at der i kontrolstra-
tegien for lavpatogen fugleinfluenza i strudse bør 
tages hensyn til de sporadiske udbrud, som strudsene 
ikke bliver syge af og tilsyneladende kan rense sig 
selv for, og for den lange generationstid i strudsepro-
duktionen.

I rapporten skriver Bruce Simpson:
”Strudse opdrættes ikke i stalde adskilt fra en 

eventuel smittekilde. De deler græsgange og foder 
med vilde vandfugle, som er kendt verden rundt som 
kilde til fugleinfluenzainfektioner indenfor den kon-
ventionelle fjerkræproduktion. Strudse og vandfugle 
deler samme økosystem, mens kyllinger kan siges 
at være opdrættet som en monokultur. Mens belæg-
ningen i den kommercielle slagtekyllingeproduktion 
kan være mere end 20 kyllinger per kvadratmeter, 
skal belægningen hos strudse måles i f strudse per 
hektar eller hektar pr struds. Lavere belægning 
resulterer grundlæggende i, at reproduktionen af 
fugleinfluenzavirus er væsentligt lavere, og i forhold 
til slagtekyllinger vil opformeringen af fugleinfluen-
zavirus hos strudse være i størrelsesordenen 16 %, 
hvis slagtekyllinger sættes til 100 %.”

”Da hundredvis af flokke, som har været infice-
ret med fugleinfluenza, ikke viser tegn på klinisk 
sygdom, og kun kan findes serologisk, giver ned-

slagning af strudse inficeret med lavpatogen fugle-
influenza ingen mening. Den positiv PCR er blot et 
resultat af timingen af   prøven i løbet af en smitsom 
proces, der har ramt alle seropositive flokke.”

Hele rapporten på 43 side kan fås ved henven-
delse til sekretariatet.

South African Ostrich Business Chamber
Efter besøget på Highgate 
Farm besøgte jeg South African 
Ostrich Business Chamber i 
Oudtshoorn, hvor deres adm. 
direktør Piet Kleyn tog imod og 
fortalte om udfordringerne for 
den sydafrikanske strudsepro-
duktion.

Ifølge Piet Kleyn er der sket 
en betydelig omfordeling af ind-
tægterne i strudsebranchen på 
grund af udbruddene af fuglein-
fluenza i 2011 og 2012.

Hvor skindet i 201 stod for 35 
% af indtægterne i strudsepro-
duktionen var det i 2013 steget til 48 %.

Fjerene stod for 3 % af indtægterne i 2011 men 
hele 16 % i 2013. Kødet stod for hele 62 % af ind-

Piet Kleyn, adm. direk-
tør i South African 

Ostrich Business 
Chamber tog imod på 
kontoret i Oudtshoorn 

og fortalte om den 
sydafrikanske struds-
eproduktion og deres 

udfordringer
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tægterne i 2011, men det er nu faldet til 36 % i år.
EU var det store marked for fersk frossent 

sydafrikansk strudsekød med Tyskland, Frankrig, 
Belgien og Schweiz som de største aftagere. Der var 
især afsætning for steaks og fanefilet.

Fjernøsten var til gengæld den store aftager af 
strudsemaver.

Oudtshoorn 
Oudtshoorn ligger på højsletten på nordsiden af 
kystbjergene. Klimaet er temmelig tørt, og om som-
meren ligger temperaturen på 32-38o C, men der 

kan være perioder på 42-45o C. Om vinteren kan 
temperaturen falde ned til frysepunktet. I september, 
der er starten på det sydafrikanske forår, besøgte jeg 
området, og dagtemperaturen var på omkring 20-22o 
C, mens det var ned til en 6-8o C om natten. 

Der dyrkes meget lucerne i området, for det udgør 
en væsentlig del af strudsenes foder.

Jordpriserne ligger på omkring 100.000 ZAR 
(ca. 52.500 kr.) pr ha, der kan vandes, og mellem 
15-50.000 ZAR (ca. 8-26.000 kr.) pr ha, der ikke 
kan vandes.

jnl
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Salmonellaforekomsten i amerikansk fjerkræ 
falder med 34 %
Forekomsten af   Salmonella på slagtekroppe af kyl-
linger i USA er faldet med 34 % i løbet af første 
kvartal af 2013, siger en rapport fra USDA.

USDA’s Food Safety and Inspection Service’s 
(FSIS) rapport: “Quarterly Progress Reports on 
Salmonella and Campylobacter Testing of Selected 
Raw Meat and Poultry Products”, indeholdt prøve-
svar fra 1. april til og med 30. juni 2013.

Specielt for slagtekyllingekroppe, hvor der blev 
indsamlet og analyseret 2.955 prøver med en positiv 
rate på kun 2,6 % for Salmonella, hvilket er en brøk-
del af USDAs FSIS standard på 7,5 % for slagtekyl-
lingekroppe. De samme prøver blev også analyseret 
for Campylobacter, og mens andelen var uændret 
fra første kvartal af 2013, repræsenterer det et fald 
på næsten 50 % siden FSIS begyndte at teste for 
Campylobacter på nedkølede slagtekyllingekroppe 
i 2011.

Antallet af virksomheder i kategori 1, eller de 
virksomheder, der klarer sig bedre end halvdelen af 
standardniveauerne for Salmonella, gik op fra det 
foregående kvartal. I andet kvartal af 2013, var 70,1 
% af kyllingeslagterierne i kategori 1 sammenlignet 
med 67,6 % i første kvartal af 2013. Derudover er 
antallet af slagterier i kategori 3 faldet med næsten 
35 %, hvilket indikerer en forbedring hos disse virk-
somheder.

”Samlet set viser resultaterne, der præsenteres 
i denne kvartalsrapport, at vi fortsætter med at 
opleve forbedringer i hyppigheden af Salmonella 
og Campylobacter på slagtekyllingkroppe” sagde 
Ashley Peterson, vice præsident for videnskabelige 
og lovgivningsmæssige anliggender i The National 
Chicken Council”. Virksomhederne fortsætter med 
at præsentere fremskridt, hvilket er tydeligt ved det 
øgede antal af virksomheder i kategori 1 og det fal-
dende antal af virksomheder i kategori 3.”

FSIS standarderne skal være opfyldt eller over-
skredet af kyllingeslagterierne. For slagtekyllinge-
kroppe, der lige er taget af køl, er standarden 7,5 
% for Salmonella og 10,4 % for Campylobacter. 
Disse prøver er taget både af FSIS for verifikation 
og af slagteriet selv, før slagtekroppene skæres op, 
udbenes eller emballeres hele. Selv om der er i 
øjeblikket ikke er nogen fastlagt standard for kyl-
lingeudskæringer, har FSIS afsluttet baseline test i 
foråret 2013 og forventer at udgive en ny standard 
for kyllingeudskæringer i 2014.

World Poultry / jnl / mst

USA’s National Chicken Council har tvivl omkring 
handelsaftale med EU
I et vidneudsagn givet i november på det ameri-
kanske senats finansudvalgs høring vedrørende det 
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab 
med EU, sagde Bill Roenigk, Senior Vice President i 
The National Chicken Council (NCC), at man havde 
”alvorlig tvivl” om potentialet i den nye aftale.

Roenigk sagde: ”Vi har alvorlige bekymringer 
- også alvorlig tvivl om, hvorvidt enhver ny handels-
aftale med EU vil resultere i en reel og meningsfuld 
adgang for amerikansk eksport af fjerkræ til det euro-
pæiske marked.”

Ifølge NCC website indførte EU i 1997 en række 
ikke-videnskabelige og ubegrundede ikke-toldmæssi-
ge barrierer, der har udelukket amerikansk fjerkræ fra 
det europæiske marked i de sidste 17 år.

I dag, hvis amerikansk fjerkræ kunne eksporteres 
til EU, ville salget være på over 600 mio. $ (3,25 
mia. kr.) på årsbasis, hvilket gør EU til et af   de højest 
prioriterede eksportmarkeder. Disse indtægter vil 
generere betydelig økonomisk aktivitet i mange dele 
af landområderne i Amerika, stimulere beskæftigel-
sen i mere end 30 vigtige fjerkræstater direkte og 
indirekte, og give en mere stabil strøm af indtægter til 
hundredvis af familielandbrug, der opdrætter kyllin-
ger. Dengang var USA og EU i gang med de såkaldte 
”Ækvivalens Forhandlinger”, som forsøgte at gen-
nemføre mange af bestemmelserne i WTO-aftalen om 
sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foran-
staltninger med hensyn til handel med kød- og fjer-
kræprodukter. Det sværeste spørgsmål at løse, ja det 
sidste spørgsmål, der skal løses i disse forhandlinger, 
var spørgsmålet om vilkår og betingelser for adgang 
for amerikanske fjerkræ. Trods USA’s insisteren på, 
at USDA garanterer et sikkert og sundt produkt og 
EU’s manglende beviser for, at brugen af klorvand i 
fjerkræforarbejdning har nogen negative sundheds-
mæssige virkninger eller skader miljøet, har EU ikke 
desto mindre, meget vilkårligt indført sit forbud mod 
amerikansk fjerkræ.

”Vores erfaringer angående EU’s indsats for at blo-
kere for import af fjerkræ fra USA, også i strid med 
rådgivningen fra sine egne forskere, fortæller os, at 
Europa er uvillig til at tillade import, der kan konkur-
rere med europæiske produkter, og at EU ikke vil leve 
med de forpligtelser, man laver i denne henseende” 
fortsatte Roenigk. ”Vi er også bekymrede, grundet 
manglende fremskridt i WTO-sagen, der blev indledt 
for flere år siden, angående dette, at den amerikanske 
regering ikke vil insistere på at gennemførelsen af de   
betingelser for markedsadgang, der blev forhandlet.”

World Poultry / jnl / mst
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Lukning af markeder med levende fjerkræ hjælper 
på kontrol af fugleinfluenza i Kina
En undersøgelse foretaget af forskere fra det kinesi-
ske Center for Disease Control viser, at lukningen af 
markeder med levende fjerkræ resulterede i et fald 
på 97-99 % i infektioner hos mennesker i området.
Undersøgelsen analyserede H7N9 udbrud i fire kine-
siske byer tidligere på året. Forskerne indsamlede 
alder, køn, placering, bopæl og dato for sygdom-
mens begyndelse fra ethvert laboratorie-bekræftet 
tilfælde af H7N9-infektion. Dette tillod dem at 
bestemme forskellen og dermed effekten af lukning 
af markeder med levende fjerkræ.

Rapporten anbefaler ”vedvarende” lukning af 
markeder med levende fjerkræ i områder med høj 
risiko for sygdomsspredning og deres øjeblikkelige 
lukning i områder berørt af infektionen. 

En separat undersøgelse foretaget af Royal 
Veterinary College tidligere på året viste, at fug-
lemarkeder kunne blive en ”permanent” kilde til 
infektion hos mennesker, og anbefalede indgreb 
såsom daglig desinfektion af handelsområder, køre-
tøjer og udstyr.

H7N9 udbruddet i begyndelsen af   april i år, 
resulterede i lukning af 780 markeder med levende 
fjerkræ i byerne Shanghai, Hangzhou, Huzuo og 
Nanjing, samt suspension af handel med stuefugle.

Det anslås, at lukningen af   fuglemarkeder i år 
kostede den kinesiske fjerkræbranche op mod 5,9 
mia. € (44 mia. kr.).

World Poultry/jnl/mst

Undersøgelse af amerikansk ægproduktion 
afslører reduktion i miljøbelastningen
Mens ægproduktionen i USA er steget i de seneste 
50 år, har branchen også været i stand til sænke sine 
miljømæssige påvirkninger, viser en skelsættende 
undersøgelse fra Egg Industry Center.

Forskerne gennemførte en livscyklusanalyse af 
amerikansk ægproduktion 1960-2010 for at vurdere 
miljømæssige påvirkninger for hele æggets livscyk-
lus fra afgrøder, til høner, til ægget forlader gården. 
Undersøgelsesresultaterne viser, at den miljømæssi-
ge effektivitet er resultatet af en lang række faktorer, 
herunder reduktion af anvendelsen af   naturressour-
cer, forbedret hønefoder, bedre sygdomsbekæmpelse 
og fremskridt i hønernes staldsystemer.

”USA’s ægbranche har udviklet sig markant i 
løbet af de sidste fem årtier ved at inddrage nye 
teknologier til at beskytte naturressourcer” sagde 
Hongwei Xin, professor i landbrugs- og biosy-
stemteknologi og dyrevidenskab ved Iowa State 

University, direktør for Egg Industry Center og 
undersøgelsens ledende forsker. ”Ægproducenter 
har forbedret deres produktionsmetoder, og det giver 
dem mulighed for at producere en prisoverkommelig 
kilde til protein af høj kvalitet, mens man bruger 
færre ressourcer og producerer mindre affald.”

De vigtigste resultater af undersøgelsen viste, at i 
forhold til 1960 frigiver ægproduktionen betydeligt 
mindre forurenende emissioner, herunder 71 % min-
dre udslip af drivhusgasser, hønerne bruger nu 32 % 
mindre vand pr. dusin æg produceret, nutidens høner 
bruger lidt over halvdelen af   mængden af foder til 
at producere et dusin æg, mens nutidens høner på 
samme tid producerer 27 % flere æg om dagen og 
lever længere.

Som følge af bedre foderudnyttelse, fremskridt i 
staldsystemer og gødningshåndtering, bruger ægpro-
ducenter nu mindre vand og energi på daglig basis, 
og de har sænket niveauet for udslip af forurenende 
emissioner. Alle aspekter af produktionsprocessen 
for æg, fra dyrkning af foder til opdræt af de æglæg-
gende høner har ført til en reduceret miljøpåvirk-
ning.

Med den voksende amerikanske befolkning og 
stigende efterspørgsel efter æg, spiller landmændene 
en vigtig rolle i at producere en rigelig og billig kilde 
af højkvalitetsprotein.

”Den amerikanske befolkning er steget med 72 
% i løbet af de sidste 50 år, men effektivitetsgevin-
ster i ægproduktionen har gjort det muligt for os at 
imødekomme kravene fra den voksende befolkning 
med blot 18 % flere høner, der samtidig giver færre 
miljøpåvirkninger” sagde Bob Krouse, en ægpro-
ducent hos Midwest Poultry Services i Indiana. 
Ægproducenter er nu i stand til at hjælpe med at 
opfylde det stigende behov for en prisoverkomme-
lig og nærende kilde til protein på en miljømæssigt 
ansvarlig måde.”

Bestræbelser på at forbedre foderudnyttel-
sen, staldinventaret og gødningshåndteringen vil 
medføre endnu større reduktioner i miljøpåvirk-
ningerne i fremtiden. Undersøgelsen blev finan-
sieret af American Egg Board, US Poultry and 
Egg Association, United Egg Association og Egg 
Industry Center.

For at indhente data for 2010 gennemførte for-
skerne anonyme undersøgelser af ægproducenter og 
indsamlede data om 57,1 mio. hønniker og 92,5 mio. 
æglæggende høner. For mere information, besøg 
www.incredibleegg.org eller www.eggindustrycen-
ter.org.

World Poultry / jnl / mst

KORT NYT FRA UDLANDET



759

Forskning i bestemmelse af køn hos 
kyllingeembryoer
En ny metode til at bestemme kønnet på kyl-
lingefostre er blevet fastsat ved et forskningspro-
jekt finansieret af USPOULTRY og USPOULTRY 
Foundation.

Projektet er en del af foreningens omfattende 
forskningsprogram, der omfatter alle faser af fjer-
kræ- og ægproduktionen samt forarbejdning. I det 
netop afsluttet forskningsprojekt har forskere ved 
University of Delaware, ledet af Dr. S. Golovan, 
med succes udviklet en 1. generations-prototype 
af et billedbehandlingssystem, der kan bestemme 
befrugtning og køn hos kyllingeembryoer.

Systemet anvender maskinel vision hardware og 
algoritmer i et lyst miljø til at scanne æggene i løbet 
af de første 30 timer af rugningen. Maskinen viste 
sig at være 89 % nøjagtig til befrugtning og 76 % 
nøjagtig til kønsbestemmelse i disse tidlige studier.

Denne proces er potentielt meget nyttig for fjer-
kræindustrien, til fjernelse af ubefrugtede æg fra 
rugningen og adskillelse af æg i henhold til køn hos 
embryoerne. Fremtidige studier vil fokusere på at 
forbedre nøjagtigheden og bestemmelse af det ide-
elle tidspunkt for scanningen. 

World Poultry / jnl / mst

Chile vil gennemføre national salmonellakontrol 
i sin ægproduktion
Ægbranchen i Chile har planer om at indføre et 
salmonellabekæmpelsesprogram i 2014, hvilket vil 
gøre dem det første latinamerikanske land, der ind-
fører et sådant program på landsplan.

Ifølge Patricio Kurte, General Manager for den 
chilenske Egg Producers Association (Asohuevo), 
vil alle ægproducenter i Chile fra 2014 blive nødt 
til at overholde de regler, der er fastsat i kontrolpro-
grammet, som vil blive overvåget af Agriculture and 
Livestock Service of Chile (SAG).

”Chile vil være det første land i Latinamerika 
til at gennemføre et nationalt salmonellaprogram i 
2014. Formålet med initiativet er at garantere sik-
kerheden i æg på en bedre måde” sagde Kurte.

Planen begyndte oprindeligt som et frivilligt 
initiativ fra Asohuevo og blev siden støttet af SAG, 
hvilket gør det til et krav for alle bedrifter med 
æglæggende høne,r der når op over en vis tærskel 
for flokstørrelse.

Kurte understregede, at ”der er intet land i verden, 
der har udryddet salmonella fuldstændigt, så vi taler 
om en kontrolplan og ikke om sygdommens afskaf-
felse. Dette er en bakterie, som man lever med, og 
som er karakteristisk for det miljø, vi opererer i fra 
dag til dag. ”
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Vencomatic Group: Når 3 bliver 1
Vencomatic Group er det nye navn, der repræsen-
terer tre mærker i fjerkræsektoren: Vencomatic, 
Prinzen og Agro Supply.

Den nye identitet hos Vencomatic Group kombi-
nerer farverne fra de tre mærker. ’Tænk fremad med 
fjerkræfolk’ er det nye slogan, der fremhæver den 
innovative karakter af gruppen og udtrykker, hvor-
dan det værdsætter sine kunder og partnere.

Koncernen præsenterer sin nye identitet på www.
vencomaticgroup.com. Hjemmesiden viser en opde-
ling af aktiviteterne i gruppen og vil snart præsentere 
dens fulde profil og produkter.

Vencomatic koncernen ejes af Van de Ven fami-
lien fra Eersel, Holland. Den startede for over 30 år 
siden med en banebrydende nyskabelse i rugeægs-
stalde; den første automatiske rede. 

World Poultry / jnl / mst

Columbia anbefaler at spise mindst et æg om 
dagen
Myndighederne i Columbia anbefaler i deres nye 
guidelines, som blev offentliggjort i midten af 
december, at man spiser mindst et æg om dagen.
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Oplevelser fra Nordic Poultry 
Conference 2013
Af Mie Nielsen Blom og Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer

Dette års Nordic Poultry Conference blev afholdt 
i Finland i Helsinki. Konferencen er en nordisk 
konference, som afholdes hvert år i november 
måned på skift af de nordiske lande. Konferencen 
er åben for alle, også for deltagere uden for de 
nordiske lande. Konferencen blev sidst afholdt i 
Danmark i 2011. 

I 2014 vil der ikke blive afholdt nogen nordisk kon-
ference, da der i juni måned 2014 bliver afholdt en 
stor europæisk WPSA konference i Stavanger. Se 
mere om denne begivenhed på www.epc2014.org

Konferencen i Finland i år var i stor grad præget 
af travlhed i alle de nordiske lande. Der var ikke 
mange deltagere fra hverken Danmark, Sverige eller 
Norge tilstede. I alt deltog ca. 100 personer i konfe-
rencen, med meget stor repræsentation fra Finland 
ikke mindst og med kun 6 deltagere fra Danmark. 
Konferencens deltagere var primært veterinærer, 
konsulenter og firmafolk fra hele fjerkræbranchen 
i de forskellige repræsenterede lande. Til trods for 
denne beskedne repræsentation fra en række lande 
var det lykkedes det finske formandsskab at finde 
en række gode foredragsholdere, der stillede op på 
konferencen for at dele deres store engagement og 
lærerige præsentationer. 

Konferencen startede med en fælles middag den 
første dag, hvor repræsentanterne fra alle de for-
skellige lande blev rystet godt sammen. Der blev 
udvekslet erfaringer og ny viden og ikke mindst 
var der stor interesse i at høre om Finlands omlæg-
ning inden for slagtekyllingeproduktionen, hvor der 
inden længe skiftes til produktion med anvendelse af 
Hubbard kyllinger i stedet for Ross. 

Den anden dag på konferencen var en fælles 
session med fokus på ny forskning, dyrevelfærd, 
forbrugertendenser og afsætningsmuligheder med 
tilhørende vurdering af fremtidens produktion. 

Den anden dag på konferencen var der mange 
forskellige ting på det fælles program, blandt andet 
status på Kommissionens arbejde, produktion af 
kalkuner, afrapportering af en række forsøg kørt i 
de enkelte lande samt en række foredrag henholdt 
til helt specifikke sessioner for henholdsvis æg, slagt 
og veterinærdelen. Dagen blev som vanligt afsluttet 
med en gennemgang af sygdomssituationen i alle 

de nordiske lande. Fra dansk side var der i denne 
sammenhæng selvfølgelig fokus på udbruddet af 
Gumboro, der har kørt siden november 2012.

Besøg fra EU-kommissionen
Sædvanen tro var der også i år indbudt en repræ-
sentant fra Kommissionen til at fortælle om seneste 
nyt inden for velfærdsområdet og ikke mindst, hvad 
der rører sig i fremtiden, denne gang repræsente-
ret ved Paolo Felice Dalla Villa. Repræsentanten 
fra EU-kommissionens dyrevelfærdskontor gav en 
overordnet status om kommissionens tiltag inden for 
hele fjerkræområdet de seneste mange år. Det dre-
jede sig blandt om håndhævelse af forbuddet mod 
traditionelle bursystemer, hvor der var taget initiativ 
til at indbringe de lande, der ikke har efterfulgt for-
buddet, for EF-domstolen. Samtidig blev det nævnt, 
at der var en markedsmæssig tendens i EU imod æg, 
der ikke kommer fra høner i bursystemer.   

Når det gælder slagtekyllingedirektivet, der trådte 
i kraft i 2010, så er der planlagt en rapport, der skal 
se nærmere på implementering af slagtekyllingedi-
rektivet, og dens indflydelse på kyllingernes velfærd 
samt mulighederne for udvikling af velfærdsindika-
torer. Denne rapport skal baseres på erfaring blandt 
medlemsstaterne i EU og er planlagt til udgangen 
af   2015.

Endelig blev det nævnt, at EU-kommissionen 
var optaget af dyrevelfærd i global sammenhæng. 
Europæiske landmænd møder konkurrence fra 
mange lande, hvoraf nogle har lavere standarder for 
dyrevelfærd, end dem, der anvendes i EU. Det var 
derfor vigtig at etablere lige vilkår og fair konkur-
rence for de europæiske producenter. Når EU- mini-
mumsregler blev lavet, så skal de vurderes i forhold 
til omkostninger og fordele herunder, om de vil 
bidrage til at harmonisere det indre marked.

Fremtiden?
Philip Wilkinson, 2 Sisters Food Group, UK holdt et 
fantastisk indlæg om, hvordan fremtiden ser ud for 
fjerkræproduktionen. Hvad skal vi satse på og hvad 
skal vi ikke? Kyllingekødet vil være en fremtidsva-
re, som der vil være rift om, ikke mindst takket være 
den vækst, der ses overalt i verden og de muligheder, 
der åbnes med øget populationer og større samhan-
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del. Philip Wilkinson kommenterede i høj grad på 
behovet for, at alle i hele verden skal blive mætte og 
det behov, der i så fald er nødvendigt, for at dette kan 
lade sig gøre. Bekæmper vi med vores produktion 
og produktionsvilkår i dag muligheden for dette? 
Og bør vi i det hele taget tænke anderledes? Den 
massive vækst i befolkningspopulationen vil være 
et issue, som man bør forholde sig til i fremtiden. 
Alene i Kina vil befolkningen i 2050 være vokset til 
1.800 mio. kontra 1.300 mio. i dag.

Mange spørgsmål blev rejst og en del holdninger 

blev skubbet undervejs – ikke mindst fra tilhørernes 
side. 

Philip Wilkinson er inviteret og har accepteret at 
komme og holde indlæg på den kommende fjerkræ-
kongres 2014, og jeg vil opfordre alle til at komme 
og opleve ham.  

Udfordringer og muligheder for ægsektoren i EU
Jan Lähde, adm. direktør for Munukunta og formand 
for EEPTA holdt et indlæg om, hvordan de fra finsk 
og europæisk side ser fremtidens ægproduktion. Der 

Udfordringer og muligheder for ægsektoren i EU 
Jan Lähde, adm. direktør for Munukunta og formand for EEPTA holdt et indlæg om, hvordan de fra finsk og europæisk 
side ser fremtidens ægproduktion. Der blev i denne præsentation lagt stor vægt på, hvordan billedet formentligt vil 
tegne sig i 2010. Kina vil ekspandere voldsomt i deres ægproduktion og forventes at producere op til 4 gange så meget 
som dag, og vil dermed være langt foran nr. to, som vil være USA. Af nye spillere på markedet ses Indien og Rusland.  
 
 

 
 
 
Udfordringer i disse lande, der bliver fremtidens storproducenter, er dog meget forskellige. To ting er dog karakteri-
stiske. Dyresundheden er vigtig, men dyrevelfærds diskussionen ligger meget lavt på ranglisten over udfordringer.  
 
 

 
 
 
 
 
Baggårdsfjerkræ i Finland – en risiko overfor mennesker og andet fjerkræ? 
Leena Pohjola, Universitetet i Helsinki holdt et indlæg om baggårdsfjerkræ i Finland. Som i alle andre lande findes der 
også i Finland småflokke med diverse fjerkræ, men som det første land nogensinde har Finland påkrævet, at alle disse 
flokke skal være registreret, og der har været kørt et større forsøg, hvor der har været udtaget en række stikprøver fra 
rigtig mange af disse flokke. Disse stikprøver er undersøgt for både salmonella, Newcastle Disease, Fugleinfluenza, 
Mycoplasma, Campylobacter, IB samt en række andre sygdomme. Det må siges, at der blev fundet forekomst af en del 
sygdomme i disse flokke, dog blev der ikke fundet forekomst af hverken Newcastle disease eller fugleinfluenza. Men 
rigtig mange af flokkene var smittet med flere af de øvrige sygdomme/bakterier. Dette har betydet, at man nu overvejer 
at lave en løbende overvågning af disse flokke for at sikre den kommercielle produktion mod overførsel af diverse syg-
domme. Der var til dette foredrag, rigtig mange spørgsmål fra de øvrige nordiske lande, da alle blev meget bekymrede 
over dette voldsomme sygdomsbillede og den risiko, disse flokke kan udgøre.  
 
Økologisk kalkunproduktion i Finland 
I Finland ønsker regeringen at fremme den økologiske kalkunproduktion. Derfor har de økonomisk støttet tilblivelsen af 
en omfattende strategi for lancering-og udvikling for den økologiske kalkunproduktion. Målsætningen er at starte en 
produktion, der er omkostningseffektiv og har klarlagt de risici, der er i forbindelse med en økologisk kalkunprodukti-
on. Det første skridt har været et biosikkerhedsprojekt, der har til formål at identificere og vurdere den økonomiske 
betydning af 1) risici, der påvirker sundhed og biosikkerhed af økologiske kalkuner, 2) risiko konsekvenser og 3) risiko 
styringsværktøjer. Disse er nu beskrevet men mangler de økonomiske konsekvenser, så der er derfor ikke draget endelig 
konklusioner på nuværende tidspunkt om en videre satsning af økologisk kalkunproduktion i Finland.   
 
Præsentation af Aviagen og Hubbard 
På slagtefjerkræsektion fortalte Technical managager Glenn Bushell fra Avigen om vigtigheden af at sikre en god start 
for kyllingerne. Der var ikke tale om ny viden eller erfaringer men god opsummering og præcisering af have det rette 
fokus i denne periode, der kan have kritisk betydning for produktionsresultatet. Derudover var der en præsentation om 
Hubbard og deres visioner, der meget handler om at øge fodereffektiviteten og dermed sikre lavere input med henblik 
på at få en større tilvækst på mindre input.    
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blev i denne præsentation lagt stor vægt på, hvor-
dan billedet formentligt vil tegne sig i 2010. Kina 
vil ekspandere voldsomt i deres ægproduktion og 
forventes at producere op til 4 gange så meget som 
dag, og vil dermed være langt foran nr. to, som vil 
være USA. Af nye spillere på markedet ses Indien 
og Rusland. 

Udfordringer i disse lande, der bliver fremtidens 
storproducenter, er dog meget forskellige. To ting 
er dog karakteristiske. Dyresundheden er vigtig, 
men dyrevelfærds diskussionen ligger meget lavt på 
ranglisten over udfordringer. 

Baggårdsfjerkræ i Finland – en risiko overfor 
mennesker og andet fjerkræ?
Leena Pohjola, Universitetet i Helsinki holdt et 
indlæg om baggårdsfjerkræ i Finland. Som i alle 
andre lande findes der også i Finland småflokke med 
diverse fjerkræ, men som det første land nogensinde 
har Finland påkrævet, at alle disse flokke skal være 
registreret, og der har været kørt et større forsøg, 
hvor der har været udtaget en række stikprøver fra 
rigtig mange af disse flokke. Disse stikprøver er 
undersøgt for både salmonella, Newcastle Disease, 
Fugleinfluenza, Mycoplasma, Campylobacter, IB 
samt en række andre sygdomme. Det må siges, at 
der blev fundet forekomst af en del sygdomme i 
disse flokke, dog blev der ikke fundet forekomst 
af hverken Newcastle disease eller fugleinfluenza. 
Men rigtig mange af flokkene var smittet med flere 
af de øvrige sygdomme/bakterier. Dette har betydet, 
at man nu overvejer at lave en løbende overvågning 
af disse flokke for at sikre den kommercielle pro-
duktion mod overførsel af diverse sygdomme. Der 
var til dette foredrag, rigtig mange spørgsmål fra de 

øvrige nordiske lande, da alle blev meget bekymrede 
over dette voldsomme sygdomsbillede og den risiko, 
disse flokke kan udgøre. 

Økologisk kalkunproduktion i Finland
I Finland ønsker regeringen at fremme den økolo-
giske kalkunproduktion. Derfor har de økonomisk 
støttet tilblivelsen af en omfattende strategi for 
lancering-og udvikling for den økologiske kalkun-
produktion. Målsætningen er at starte en produktion, 
der er omkostningseffektiv og har klarlagt de risici, 
der er i forbindelse med en økologisk kalkunproduk-
tion. Det første skridt har været et biosikkerheds-
projekt, der har til formål at identificere og vurdere 
den økonomiske betydning af 1) risici, der påvirker 
sundhed og biosikkerhed af økologiske kalkuner, 2) 
risiko konsekvenser og 3) risiko styringsværktøjer. 
Disse er nu beskrevet men mangler de økonomiske 
konsekvenser, så der er derfor ikke draget endelig 
konklusioner på nuværende tidspunkt om en videre 
satsning af økologisk kalkunproduktion i Finland.  

Præsentation af Aviagen og Hubbard
På slagtefjerkræsektion fortalte Technical managa-
ger Glenn Bushell fra Avigen om vigtigheden af at 
sikre en god start for kyllingerne. Der var ikke tale 
om ny viden eller erfaringer men god opsumme-
ring og præcisering af have det rette fokus i denne 
periode, der kan have kritisk betydning for produkti-
onsresultatet. Derudover var der en præsentation om 
Hubbard og deres visioner, der meget handler om at 
øge fodereffektiviteten og dermed sikre lavere input 
med henblik på at få en større tilvækst på mindre 
input.

Nigerianske fjerkræproducenter lover sunde æg 
Lagos State Chapter’s medlemmer af Poultry 
Association of Nigeria (PAN), har lovet at tilbage-
kalde alle forurenede æg fra det lokale marked.

Formanden for foreningen i delstaten Lagos, 
Agbojo Adedotun, meddelte dette i en chat med 
journalister forud for den berømte World Egg Day i 
Agege, der fandt sted den 11. oktober.

Agbojo, der reagerede på spørgsmålet om sikker-
hed i forhold til forbruget af æg i staten, sagde, at der 
ikke bør være nogen frygt, eftersom æg produceret af 
medlemmerne er sunde.

Han sagde, at en af årsagerne til fejringen af 
”Æggets dag” er at skabe opmærksomhed om forde-
len ved konsumering af æg eftersom over en milliard 
mennesker i øjeblikket sulter og er underernærede i 
verden i dag.

"I løbet af de næste 40 år, forventes befolkningen 

at stige med yderligere tre milliarder mennesker, og 
hvordan kan vi så producere mere for mindre?"

Han sagde, at verdens ernæringsmæssige behov 
kan opfyldes med forbrug af æg, der er bæredygtige, 
økonomisk overkommelige og meget nærende.

Agbojo bemærkede, at dette at lave mad af høj 
kvalitet til de sultne er en prioritet for ægbranchen 
rundt om i verden, "æg er en kilde til animalsk pro-
tein af høj kvalitet."

I sin videre snak om fordelene ved forbruget af 
æg, sagde han, at kvaliteten af proteiner fra æg er så 
høj, at forskerne ofte bruger æg som den standard, ud 
fra hvilken proteinkvaliteten i andre fødevarer måles. 
Alle de vigtige aminosyrer, byggestenene i kroppens 
proteiner, findes i et æg i den rigtige proportion til 
kroppens behov.
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University of California Davis skal stå i spidsen 
for et nyt USAID program, der vil udvikle sygdoms -
resistente og varmetolerante kyllinger til Afrika
Et nyt program, som vil identificere gener, der er afgø-
rende for at fremavle kyllinger, der kan tåle varme 
klimaer og modstå infektionssygdomme, specielt den 
ødelæggende Newcastle Disease, er blevet lanceret 
under ledelse af University of California, Davis. De 
globale økonomiske konsekvenser af den smitsomme 
Newcastle Disease er enorme. Projektet er især vigtigt 
for Afrika, hvor infektionssygdomme årligt forårsager 
omkring 750 mio. dødsfald hos fjerkræ. Newcastle 
Disease, en global trussel mod forsyningssikkerheden, 
dukkede først op i 1950 i USA. I 2002 resulterede den 
i 4 mio. fugles død fordelt på mere end 2.600 steder i 
Californien og kostede 160 mio. $ dollars (knap 874 
mio. kr.) at udrydde.

Den nye indsats, kaldet Feed the Future Innovation 
Lab for Genomics to Improve Poultry, har til formål 
markant at øge kyllingeproduktionen i husholdninger 
og på små farme i Afrikas landdistrikter, fremme for-
syningssikkerheden, den humane ernæring og skabe 
en levevej for mange af menneskerne på landet. 
Innovation lab blev for nylig etableret med et tilskud 
på 6 mio. $ (ca. 32,5 mio. ke.) fra det amerikanske 
Agency for International Development, som er en del 
af Feed the Future, den amerikanske regerings globale 
sult- og forsyningssikkerhedsinitiativ.

Huaijun Zhou, ledende forsker i programmet og 
lektor i husdyrvidenskab på institut for Landbrugs-
og miljøvidenskab på UC Davis, bemærkede, at 
sygdomsresistens er en af de økonomisk vigtigste 
udfordringer for fjerkræproduktion, men også svært 
at opnå gennem genetisk selektion og traditionel for-
ædling alene.

"Vi er begejstrede over muligheden for at anvende 
avanceret teknologi og avancerede genomforskning til 
at løse dette problem i fattige udviklingslande" sagde 
Zhou, hvis forskning fokuserer på forholdet mellem 
genetik og immunforsvar.

"Udviklingen af en kylling, der kan overleve et 
Newcastle Disease udbrud er afgørende for at øge 
fjerkræproduktionen, både kød og æg, i Afrika og 
andre regioner i verden" sagde David Bunn, direktør 
for New Innovation Lab. "En stigende produktion af 
kyllinger og æg kan have en dramatisk indflydelse på 
indtjeningsmulighederne for fattige landdistrikter." 

Gårde og små fjerkræproduktioner anses for at 
have et enormt potentiale i forhold til at mindske 
underernæring og fattigdom i Afrikas landdistrikter. 
Forbedringen af produktiviteten i sådanne fjerkræope-
rationer vil også forbedre indkomst og ernæring for 
kvinder og børn, som typisk er dem, der i Afrika står 
for fjerkræproduktionen til både indkomst og mad.

I samarbejde med Zhou og Bunn på UC Davis 
er Rodrigo Gallardo, en assisterende professor fra 
School of Veterinary Medicine, og Ermias Kebreab, 
professor på Institut for Husdyrvidenskab. Forskerne 
fra UC Davis vil samarbejde med professorer i 
husdyravl Sue Lamont og Jack Dekkers, begge 
fra Iowa State University, Boniface Kayang, leder 
af Institut for Husdyrvidenskab ved University of 
Ghana, ekspert i fjerkræsundhed Peter Msoffe fra 
Sokoine University of Agriculture i Tanzania og Carl 
Schmidt, professor i husdyrvidenskab på University 
of Delaware.
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'Lohmann Dual ' den multifunktionelle afstamning
Det store avlsselskab for æglæggende høner, 
Lohmann Tierzucht, der har hovedkvarter i Cuxhaven 
i den nordlige tyske delstat Niedersachsen, har 
udviklet en afstamning, der kan levere både æg og 
kød kaldet "Lohmann Dual.”

Lohmann har fremavlet den multifunktionelle 
afstamning som reaktion på voksende kritik af 
konventionelle metoder i moderne ægproduktion. 
Millioner af hanekyllinger destrueres hvert år, fordi 
de ikke kan lægge æg, og samtidig ikke kan produ-
cerer meget kød på grund af deres race.

Lohmann Dual producerer høns, der kan produ-
cere 250 æg om året, mens hanerne er egnet til pro-
duktion af slagtekyllinger ved en alder på omkring 
70 dage.

I årevis har dyrevelfærdsaktivister og forbru-
gerorganisationer fordømt dette ”massemord” på 
rugerierne, som en af de ’perverse udskejelser, der 
er ved profitdrevent fabrikslandbrug’. Lovligheden 
af denne destruktion er også genstand for betydelig 
debat, for Tysklands love om beskyttelse af dyr for-
byder drab på hvirveldyr uden "rimelig grund". Indtil 
nu har de lokale myndigheder tolereret denne prak-
sis, i hvert fald når de døde kyllinger markedsføres 
som dyrefoder.

Men mens den multifunktionelle kylling virker 
lovende, har Lohmann Tierzucht oplevet ulem-
per ved markedsføring af disse kyllinger og æg. 
Lohmann Dual hønsene lægger færre og mindre æg 
i forhold til konventionelle høner, og de hanekyllin-
gerne kræver mere foder end konventionelle slagte-
kyllinger, før de er klar til slagtning.

Derudover har fuglene været et turn-off for for-
brugerne. De høje omkostninger ved at fodre fuglene 
betyder, at æg og kød er dyrere end konventionelle 
æg og kyllinger.
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