
Grækenland og Italien skal for EF-domstolen for 
at bryde burforbuddet
Ikke alle EU-landene følger direktivet om beskyttelse af 
æglæggende høner. Nu rejser Europa-Kommissionen 
sag ved EF-Domstolen mod Grækenland og Italien.

Sveriges Landsbygdsminster Eskil Erlandsson 
(C) skriver i et brev til Kommissionen, ar alle 
EU-lande ikke følger direktivets krav om stop for 
brugen af traditionelle æglægningsbure. Dette fører 
både til ringere dyresundhed og ulige konkurren-
cevilkår, siger han. Sent torsdag den 9. januar fik 
Erlandsson besvar, hvor EU-Kommissionen siger, 
at det tager problemet alvorligt og vil anlægge sag 
mod Grækenland og Italien, som ikke opfylder 
EU-kravene for burhøner. ”Jeg synes, det er godt, 
at EU- Kommissionen skrider ind overfor lande, 
der ikke opfylder kravene til burhøner. Det er hel-
ler ikke rigtigt set fra dyrebeskyttelsesperspektivet 
eller mod de producenter, der følger reglerne” siger 
Landsbygdsminster Eskil Erlandsson, i en presse-
meddelelse. Nu vil EF-domstolen rejse en sag mod 
Italien og Grækenland.

Land Farm & Forest Land

Projekt om dyresundhed i svin og fjerkræ får 
rekordtilskud fra EU
Et konsortium bestående af 22 forskningspartnere har 
fået et rekordstort tilskud på 10,6 mio. £ (ca. 95 mio. 
kr.) fra EU til at forbedre svine- og fjerkræproduktio-
nen. Det er det største tilskud nogensinde til dyresund-
hed fra EU. Projektet vil blive koordineret af Newcastle 
University og vil fokusere på at udforske metoder til at 
øge produktionskvaliteten, begrænse miljøbelastningen 
og bevare lønsomheden for landmænd i hele Europa. 

Projektet med titlen Prohealth blev lanceret i Newcastle 
upon Tyne den 17. december. Det består af en gruppe 
på 10 akademiske partnere samt en række private 
virksomheder, heriblandt Aviagen og Zoetis. En række 
mindre virksomheder med ekspertise i epidemiologi, 
veterinærvidenskab og en række andre fag vil deltage i 
projektet. ”Det overordnede formål med dette femårige 
Prohealth-projekt er at forbedre konkurrenceevnen og 
bæredygtigheden i intensiv svine- og fjerkræprodukti-
on i Europa” siger professor Steve Homans, pro-rektor 
for Newcastle University. ”Det centrale punkt er en 
holistisk tilgang med fokus på forståelse af den mul-
tifaktuelle dimension af dyresygdomme i forbindelse 
med intensiv   produktionen, og bruge denne viden til 
at udvikle, evaluere og udbrede effektive strategier for 
kontrol- og forbedringsprojekter til reduktion af miljø-
påvirkningen set bredt i hele EU” tilføjede han.

Farmers Weekly

BRI udvikler nyt enzym til fjerkræ
Bioresource International (BRI) har udviklet et nyt 
enzym, Xylamax™’ til brug i fjerkræfoder .

Det er et termostabilt rent xylanaseenzym, der har 
vist sig at kunne forbedre energioptagelsen fra både 
hvede- og majs/soja-baseret fjerkræfoder, hvilket 
resulterer i lavere foderomkostninger og forbedret 
indtjening.

Flere forsøg under praktiske forhold har kon-
sekvent vist forbedrede niveauer for tilgængeligt 
omsætteligt energi i kcal/kg i forhold til de nuvæ-
rende industrinormer. De seneste forsøg er foretaget 
af Texas A & M University i et forsøg med fodring 
af slagtekyllinger indtil dag 42. Her blev der konklu-
deret, at enzymet gav øget ileal fordøjelig energi på 
dag 28 og 42, og fFoderudnyttelsen blev forbedret.

Flere detaljer om dette forsøg og produktet vil 
blive præsenteret på International Poultry Scientific 
Forum (IPSF) den 27. januar 2014 under International 
Production and Processing Expo (IPPE) i Atlanta 
Georgia.

I 2008 indgik BRI en global aftale med Novus 
International. I den underskrevne aftale hedder det, 
at Novus vil have global eksklusivitet på BRI’s 
patenterede enzymteknologier.

All About Feed 

Armenien importerede rekordmange æg i 2013
Armeniens import æg steg voldsomt i november 2013, 
hvor der blev importeret over 7 mio. æg, ifølge den 
seneste rapport fra Landbrugsministeriet i Armenien.
I alt importerede Armenien 15 mio. æg i 2013, hvilket 
er det højeste i 15 år. I 2012 blev der kun importeret 
350.000 æg. Sådan en dramatisk stigning i importen 
kommer som følge af faldet i den lokale produktion.

Rapporten fra Landbrugsministeriet siger, at i 
løbet af andet og tredje kvartal 2013 faldt den inden-
landske ægproduktion med omkring 20 %   i en sam-
menligning med året før.

Ifølge rapporterne importeres de fleste æg til 
Armenien fra Ukraine og i mindre omfang fra 
Georgien og Holland. Producenterne siger, at stig-
ningen i importen sker, fordi de udenlandske æg 
er billigere, og for armenske ægproducenter er det 
svært at konkurrere med de dumpingpriser, som 
importerede æg sælges til. Salgsprisen for ukrainske 
æg er 51 AMD (ca. 69 øre) pr stk., og armenske 
producenter siger, at det er for lavt til, at de kan øge 
produktionen. Armenske producenter har stadig den 
største andel af markedet, for Armenien forbruger 
40-45 mio. æg per måned, men eksperter er bange 
for, at importen af æg vil fortsætte med at stige i 
2014.

World Poultry
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I Bolivia stiger produktion af kyllingekød 
Produktionen af   fjerkrækød i Bolivia steg 7,5 % i 
2013 i forhold til 2012 ifølge data frigivet af vicemi-
nister for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: 
Victor Hugo Vasquez Mamani.

Disse foreløbige tal, som blev beskrevet i mini-
steriets årsrapport, viser, at mens produktionen af 
kyllingekød i 2012 nåede 373.898 tons, så nåede den 
op på 401.997 tons i 2013. Dette tal giver en stigning 
på 28.099 tons eller 7,5 %. Viceministeren tilføjede, 
at forbruget af fjerkrækød var på 310.000 tons.

”Der er et overskud, men det svinger, fordi det 
afhænger af antallet af kyllinger, der bliver produ-
ceret hver måned” skriver ministeriet i årsrapporten.

Willy Soria, formand for Asociación de 
Avicultores i Cochabamba, Bolivia, sagde, at hver 
uge leveres der 1,6 mio. kyllinger til La Paz fra 
Cochabamba. ”Indbyggerne i La Paz og El Alto er 
de største forbrugere af kyllingekød i landet, efter-
fulgt af Santa Cruz og Cochabamba” forklarede han.

Han bemærkede, at forbruget af kyllingekød er 
det mest udbredte i Bolivia på grund af kødets høje 
næringsværdi og lave pris. 

En lokal avis ”La Razon” rapporterede, at prisen 
på et kilo kylling på de fem markeder i La Paz og El 
Alto var mellem 15-16 BOB (ca. 11,65-12,45 kr.). 
En nylig undersøgelse viste, at forbruget af kyllinge-
kød i landet når op på omkring 30 kilo pr indbygger, 
mens oksekød ligger på 20 kilo pr indbygger.

World Poultry

Den amerikanske fjerkræbranche stiller spørgs-
mål til en udvidelse af handelsaftalen med Afrika
Bill Roenigk fra National Chicken Council (NCC) 
har skrevet til US International Trade Commission 
med bekymringer vedrørende handelsaftaler, der 
er imod handel med amerikanske fjerkræprodukter 
i Afrika. I 2000, samme år som USA udvidede de 
særlige præferencer til mange af Sydafrikas eksport-
varer under African Growth and Opportunity Act, 
(AGOA), indførte Sydafrika antidumpingtold på 
amerikansk fjerkrækød. Før 2000 havde den ame-
rikanske fjerkrækødeksport en pæn men beskeden 
kvote på 55.000 tons årligt. Siden 2000 har den ame-
rikanske fjerkrækødeksport været lukket helt ude af 
det sydafrikanske marked.

Den dumping teori, som anvendes af Sydafrika i 
dette tilfælde, er det såkaldte ”vægtede gennemsnit-
lig produktion”, og den er både økonomisk irrationel 
og uforenelig med de internationale handelsregler. 
For nylig dømte et WTO-panel i en tvist mellem 
Kina og USA i næsten identisk sag om, til fordel 
for USA.

”Vores branche mener, at USA bør, når det er 
praktisk og fornuftig, hjælpe de mindre udviklede 
lande i verden med at forbedre deres økonomi og 
levestandard for deres borgere” sagde Bill Roenigk 
på vegne af NCC og USA Poultry & Egg Export 
Council (USAPEEC) i et indlæg før en høring i 
US International Trade Commission om AGOA. 
Kongressen skal godkende AGOA i deres nuvæ-
rende samling.

Roenigk fortsatte: ” Vi tror på, at udviklingslande, 
der modtager støtte eller særlige præferencer, også 
har deres ansvar at leve op til. Den vigtigste er 
deres forpligtelser til at behandle alle deres borgere 
retfærdigt og, at handelspræferencer til fordel for de 
mange og ikke kun de bedst stillede og, at de som 
gode verdensborgere agerer i overensstemmelse 
med principperne i en retsstat.”

”Vi er her i dag for at sige, at medmindre Sydafrika 
ændrer sine politikker, ophæver   antidumpingtolden 
fra vores produkter og tillader handel på retfærdige 
og fair betingelser, så vil NCC, USAPEEC og andre 
medlemmer af den amerikanske fjerkræbranche 
være stærkt imod enhver yderligere udvidelse af 
AGOA præferencer til Sydafrika. Vi vil også være 
imod udvidelsen af   AGOA til andre afrikanske 
lande, der stiller tilsvarende urimelige og ubegrun-
dede restriktioner for vores eksport. Vi er helt ærligt 
på udkig efter en grund til at støtte AGOA udvidel-
sen, og vi håber, at Sydafrika vil tage de nødvendige 
skridt til at retfærdiggøre vores fortsatte støtte.”

World Poultry

Genomiske teknikker vil hjælpe med at
imødekomme fremtidens fødevarebehov
Mere end to tredjedele af den ekstra mad, der er 
nødvendig for at brødføde verdens voksende befolk-
ning, bliver nødt til at komme gennem teknologiske 
fremskridt, fortalte Jerry Moye, formand for Cobb-
Vantress Inc, lederne for britisk landbrug.

I en tale ved Oxford Farming Conference sagde 
han, at for at kunne klare den fordobling af fødeva-
reproduktionen, som der skønnes at være behov for 
i 2050, vil forbedret effektivitet skulle bidrage med 
omkring 70 % sammen med dyrkningen af mere 
landbrugsjord og bedre udbytter.

Fjerkræindustrien har en vigtig rolle at spille 
ved at øge effektiviteten i   slagtekyllingeproduktion. 
”Slagtekyllingers genetik har gjort store fremskridt 
og har stadig stort potentiale for forbedringer” 
sagde han. Som eksempel brugte han det lavere 
foderforbrug. Gennem de 10 år frem til 2010 betød 
en forbedring af foderforbruget på 0,145, at der nu 
bruges 17,4 mio. tons mindre foder til at producere 
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de 60 milliarder slagtekyllinger, som produceres i 
hele verden hvert år.

Da majs udgør 55 % af foderet, er der behov for 
9,57 mio. tons mindre om året - svarende til udbyttet 
af majs fra 2,66 mio. acres (1,08 mio. ha).

”Alle i landbruget har et ansvar for at produ-
cere sikre fødevarer ” sagde Moye. ”Avlsselskaberne 
skal udvikle dyr, der er egnet til brug i landbruget. 
Genetik og landbrug skal udvikle produkter, der 
opfylder behovene hos alle forbrugere. Og forbru-
gergrupper skal være tolerante og vidende nok til 
at forstå deres potentielle indvirkning på markeder 
uden for deres egne respektive hjemmemarkeder.”

Moye sagde, at brugen af   en genomisk strategi 
fortsat vil give fremskridt i avlen af fjerkræ, og det 
vil hjælpe til en bæredygtig intensiv produktion 
ved at give en øget fødevareproduktion ud fra den 
eksisterende landbrugsjord og samtidig minimere 
presset på miljøet.

 ”Vi hjælper vores kunder gennem brug af inno-
vativ forskning og teknologi til at gøre proteinrige 
fødevarer sunde og det til en overkommelig pris for 
alle.”

Cobb / jnl

Rusland skal for første gang eksportere æg til Iran
JSC Poultry Farm Aksayskay har for nylig ind-
gået en kontrakt om at levere æg til Iran med planer 
om, at første levering sandsynligvis vil nå til den 
Islamiske Republik i februar 2014. Ifølge eksperter 
er dette nye eksportmarked både sjældent og eksklu-
sivt for russiske fjerkræ- og ægproducenter.

Nyheden om kontrakten mellem Poultry Farm 
Aksayska og Den Islamiske Republik Iran kom for 
dagens lys medio december på et møde med den 
regionale lovgivende forsamling, da Vyacheslav 
Vasilenko, stedfortrædende guvernør i Rostov-
regionen, fremsatte en erklæring.

Eksperter fra the Institute for Agricultural Market 
Studies (IKAR) har udtalt, at en kontrakt om at 
Rusland skal forsyne Iran med æg er ”meget eks-
klusiv”.

”Denne retning; at eksportere æg fra vores virk-
somheder er ikke typisk. Faktisk eksporterer Rusland 
i øjeblikket meget få æg udenfor SNG-landene” 
siger senior ekspert i IKAR Victoria Berland. Ifølge 
hende udgjorde eksporten af konsumæg i 2012 i 
alt 929,8 mio. stk., hvoraf 726 mio. æg blev sendt 
til Tadsjikistan og størstedelen af de resterende æg 
til andre SNG-lande. Samlet set har russiske gårde 
produceret 39,300 mia. konsumæg i 2013.

World Poultry / jnl / mst

Kornmangel tvinger priserne på kyllingekød 
i vejret i Bolivia 
Fjerkræproducenter i Bolivia forventer en stigning i 
prisen på kyllingekød i årets sidste uger. Branchen 
mener, at dette er resultatet af bosættelser på arealer, 
hvor der hidtil er dyrket bønner.

Ricardo Alandia, formand for Asociación 
Nacional de Avicultores Bolivia, har advaret om, at 
udtagning af jord forårsager mangel på råvarer, der 
anvendes i fjerkræfoder.

Alandia bekræftede, at over de sidste par uger 
har prisen på majs haft en alarmerende stigning 
og gået fra 9,84 dollars (53,78 kr.) til 13.02 dollars 
(71,16 kr.) pr 100 kg. En lignende situation ses med 
sorghum, der steg fra 5,5 dollar (30,06 kr.) til 7,52 
dollars (41,1 kr.). ”Dette scenarie kan forværres i de 
kommende uger, fordi kornet ikke kommer fra mar-
kerne.” Desuden bemærkede han, at et kilo kylling i 
øjeblikket bliver leveret til forhandlere for 1,88 dol-
lars (10,30 kr.), og til den endelige forbruger for 1,95 
dollars (10,68 kr.). ”Kornproducenterne er alvorligt 
berørt af bosættelser på landbrugsarealer, og dette 
har ført til vilkårlige prisstigninger, som påvirker 
fjerkræbedrifter, da korn er det vigtigste råmateriale 
til foder” understreger Alandia.

World Poultry / jnl / mst

Chiles forbrug af kyllingekød steg med 6 % i 2013
I 2013 steg Chiles forbrug af kyllingekød per person 
med 6 % i forhold til året før, så forbruget nu ligger 
på 30 kilo per indbygger, ifølge den årlige rapport 
udgivet af Asociación de Productores Avícolas de 
Chile (APA). Prisen sammen med de ernæringsmæs-
sige egenskaber har fået forbruget af kyllingekød til 
at vokse støt i de seneste år.

Med et forbrug på 30 kg per indbygger pas-
seredes en milepæl i løbet af 2013 siger APA, for 
kyllingekød er nu den foretrukne proteinkilde blandt 
chilenerne. Importeret kylling tegnede sig for 14 % 
af chilenske forbrug i 2013, og importen kommer 
hovedsageligt fra Argentina, USA og Brasilien.

Med hensyn til eksporten siger APA, at Chile i 
2013 solgte for mere end 234 mio. $ (ca. 1,7 mia. 
kr.) til forskellige lande, men USA er den vigtigste 
destination med en eksport på mere end 70 mio. $ 
(ca. 522 mio. kr.).

Chile eksporterer bestemte høj-værdi udskærin-
ger til det amerikanske marked, mens Chile impor-
terer lavere-værdi udskæringer fra USA, Brasilien 
og Argentina. Alle disse lande eksporterer nu til 
Chile med ingen told på grund af de eksisterende 
frihandelsaftaler.

World Poultry / jnl
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Ruslands landbrugsproduktion voksede med 5 % 
i 2013 
Rusland vil øge sin landbrugsproduktion med næsten 
5 % i 2013 ifølge vicelandbrugsminister Dmitry 
Yuryevs prognose. Yuryev bekræftede en tidligere 
høstprognose på over 90 mio. ton (mod 70,9 mio. 
ton i 2012). Kvæg, svin og fjerkræ til slagtning i 
levende vægt forventes at nå 12,2 mio. ton, hvil-
ket er næsten 5 % mere end i 2012. Stigningen 
skyldes hovedsageligt en stigning i produktionen 
af svinekød med 10,3 %, mens produktionen af 
fjerkræ vil stige med 5,2 %. Ifølge Yuryev er en 
reduktion i foderproduktion en væsentlig faktor i 
reduktionen i antallet af malkekvæg på 1,5 %, som 
har medført et fald på 4 % i mælkeproduktionen. 
Landbrugsministeriet har sammensat en task force, 
der skal fremkomme med forslag til en målrettet 
støtte til mælkesektoren. Premierminister Dmitrij 
Medvedev har udstedt instrukser om forlængelser af 
investeringslån i mejeriindustrien fra 8 til 15 år og 
øgning af kompensation for renter fra 80 % til 100 
% med føderale budgetmidler.

Mælkeydelsen per ko faldt i år med ca. 36 kg 
ned til 4568 kg. Produktion af æg faldt med 2,3 % i 
forhold til sidste år og var på 37,9 mia. stk. i starten 
af december. Udbytte - æg pr høne - faldt marginalt 
til 279 stk.

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva 
og Anja Rank Jensen

Britiske kalkunproducenter nød godt af en stærk 
julehandel
En næsten optimal produktion af kalkuner og næsten 
udsolgt op til julen betød, at de fleste kalkunprodu-
center havde et bedre 2013 på trods af den fortsatte 
tendens til sen bestilling og hårdere konkurrence fra 
import.

Ved årsmødet i Anglian Turkey Association i 
Essex sagde den lokale producent David Barron, 
at julehandlen havde fået en speciel langsom start. 
Ud af 2.200 bronze og hvide kalkuner havde han 
stadig 400 usolgte, da slagtningen var færdig den 
11. december.

”Afsætningen til slagterbutikker var meget lang-
som, fordi de kun bestilte, hvad de havde solgt og 
ikke tog nogen ekstra” sagde han. ”Men de blev ved 
at komme tilbage efter mere, og i sidste ende solgte 
vi hver eneste kalkun.”

Samlet set gik afsætningen til slagterbutikker 
tilbage omkring 5-10 %, sagde Barron. Han bebrej-
dede delvis importen af flere billige ”sommerkal-
kuner” fra Italien. ”Disse er lettere at håndtere for 

husmoderen, giver mindre spild og giver slagteren 
en højere fortjeneste.”

Men med lavere foderomkostninger i 2013 og en 
lille prisstigning på 2-3 % til forbrugerne, forventes 
han et år med lidt bedre indtjening til producenterne, 
også selv om der var betydelige stigninger i arbejds- 
og brændstofomkostninger. ”Det kompenserer for 
det foregående år, hvor vi undlod at hæve priserne 
for at dække de øgede foderomkostninger.”

Tom Copas Jnr, en traditionel kalkunproducent 
fra Berkshire, var enige i, at handelen med slagter-
butikkerne havde været ”tricky”, med manglende 
forståelse for producenternes situation og meget 
sene ordrer.

Antallet af slagterbutikker er faldende, tilføjede 
han, mens konkurrencen fra supermarkeder blev 
intensiveret.

Hvad det direkte salg angik, rapporterede Copas 
om et lille fald i stalddørssalget, hvilket han tilskrev 
en meget våd 23. december, som ikke faldt på en 
weekend, som den havde i 2012.

Samlet set var Copas enig i, at 2013 havde været 
et bedre for den traditionelle kalkunproducent. Godt 
vejr betød, at kalkunerne tog hurtigt på i vægt, døde-
ligheden var lav, og investeringer i kølelager havde 
betalt sig.

Farmers Weekly / jnl

Russiske Cherkizovo vil investere over 165 mio. € 
i 2014
Cherkzovo Group, Ruslands største kødproducent, 
vil bruge over 165 mio. € (1,23 mia. kr. kr.) på 
investeringer i 2014. Mere end 110 mio. € (820 mio. 
kr.) af dette beløb vil blive investeret i udvikling 
af fjerkræproduktionen. Meddelelsen blev givet af 
Sergey Mikhailov, adm. direktør for Cherkizovo 
Group, under et møde med analytikere fra de største 
investeringsbanker. Han sagde, at hovedparten af 
investeringens beløb vil blive dedikeret til udvikling 
af fjerkræproduktionen, af dette beløb er omkring 
81 mio. € (604 mio. kr.) øremærket til nye projekter.

Anlægsinvesteringer til udvikling af svinepro-
duktion er fremskrevet til omkring 22 mio. € (164 
mio. kr.) og ca. 15-16 mio. € (119,5 mio. kr.) vil gå 
til kødforarbejdning. Mikhailov sagde, at pengene 
vil blive brugt til støtte af produktion samt gennem-
førelsen af et nyt projekt.

Omkring 7 mio. € (52 mio. kr.) vil blive afsat til 
kornproduktion. Af dette beløb vil omkring 3 mio. 
€ (22 mio. kr.) blive brugt på køb af landbrugsjord. 
Ifølge Mikhailov beløb selskabets investeringer sig 
ved udgangen af 3. kvartal af 2013 til mere end 77,3 
mio. € (576 mio. kr.).

World Poultry / jnl / mst
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Rusland vil muligvis øge importen af amerikansk 
fjerkræ
De russiske veterinære myndigheder, Rossel-
khoznadzor, indledte i midten af december en under-
søgelse, der skal afdække, hvor meget interesse der 
er blandt kvæg- og fjerkræproducenter i USA for at 
eksportere deres produkter til lande i toldunionen.

Før den 20. december ville de kontrollere 16 fjer-
krævirksomheder, herunder flere virksomheder der 
beskæftiger sig med kalkunproduktion.

Rusland ligger på andenpladsen efter Mexico på 
listen over de største købere af amerikansk kylling. 
Men i 2013 faldt russiske import betydeligt.

Således faldt Ruslands import af fjerkræ med 
over 10 % fra januar til oktober ifølge data frigivet af 
det føderale toldvæsen, der viste, at Ruslands import 
af fjerkræ fra februar til oktober udgjorde 403.500 
tons, 10,4 % mindre end i den tilsvarende periode 
sidste år.

Tidligere blev den amerikanske kalkuneks-
port til Rusland afbrudt og pålagt forbud, fordi 
Rosselhoznadzor havde mistanke om, at amerikan-
ske producenter brugte vækstfremmeren ractopamin, 
hvilket er strengt forbudt i landene i toldunionen.

Men pressesekretær i Rosselkhoznadzor, Alexei 
Alexeenko, sagde i begyndelsen af november, at 
import af amerikansk kalkunkød sandsynligvis ville 
blive genoptaget i slutningen af 2013.

World Poultry / jnl / mst

Rusland oplever stor stigning i ægpriserne
Ægpriserne i Rusland steg i de første 9 måneder 
af 2013 i gennemsnit med 20 %, mens der i nogle 
regioner var tale om prisstigninger på så meget som 
25-30 % ifølge fra Russian Federal Static Service.
Detailhandlere siger, at prisstigningerne skyldes, 
at producenterne har forhøjet deres priser, mens de 
største ægproducenter siger, at det skyldes den hur-
tige stigning i foderomkostningerne.

Samtidig hævder producenterne, at de penge, de 
får for deres ægprodukter selv efter prisstigningerne, 
næppe er nok til at få enderne til at mødes.

"Med denne pris er vi i det mindste i stand til 
at overleve, da vi kan betale for foder og elek-
tricitet, men vi kan stadig ikke afbetale gæld til 
bankerne, og fjerkræproducenterne i Rusland har i 
øjeblikket en masse lån" sagde Yuri Trusov, besty-
relsesformand for den Poultry Producing Company 
Lenoblptitseprom. Ifølge ham er omkostningerne 
til foderkorn i indeværende år steget med 200 %, 
hvilket gør ondt på fjerkræproducenternes avancer.

"Siden august 2012 er kornpriserne steget dra-

matisk, og prisen for æg forblev på 20-22 RUB (ca. 
3,30-3,60 kr.) pr kg æg, mens produktionsomkost-
ningerne var på 33 RUB (ca. 5,40 kr.) pr kg æg. Hvis 
regeringen kræver en prisnedsættelse, vil alle fjer-
kræbesætninger simpelthen lukke deres produktion" 
sagde Trusov. "I øjeblikket har ægproducenterne 
ikke en overskudsgrad på 3 %."

World Poultry / jnl

I de første dage er temperaturen afgørende for 
kyllingerne 
De første par dage i slagtekyllingers liv er afgø-
rende for resten af deres produktionsperiode. Især 
er kyllingernes temperature vigtig, som det frem-
går af data indsamlet af den hollandske dyrlæge 
Sible Westendorp og rapporteret i magasinet 'GD 
Pluimvee'.

Sammen med sine kunder har Westendorp udvik-
let et ankomstcheck for slagtekyllinger. Ved ankom-
sten i slagtekyllingehuset tjekkes 30 kyllinger. Efter 
yderligere 4, 8 og 24 timer kontrolleres 15 tilfældige 
kyllinger. Deres temperatur kontrolleres ligesom 
gulvtemperatur på tværs af bygningen. Efter dag ét 
følges op med en daglig kontrol af 15 kyllinger indtil 
slutningen af rotationen.

Westendorp ved, at temperaturen i de første to 
dage er mere end afgørende. "Kyllinger med en lav 
kropstemperatur er tilbøjelige til at blive syge. De 
optager foder, men deres tarme fungerer ikke hen-
sigtsmæssigt'' 

De ideelle temperaturer er: 40,5° C for den dag-
gamle kylling, 29° C på gulvet og 35° C for lufttem-
peratur. Hvis kyllingernes temepratur er for lav, kan 
lufttemperaturen hæves til 38° C for at kompensere. 
Registreringer af bl.a. temperaturen hver dag giver 
et godt indblik i flokken. I bakspejlet kan man se, 
om og hvor tingene gik galt og lære af disse fejl til 
den næste flok.

World Poultry / jnl

Effekt af gentagen tildeling af strøelse til slagte
kyllinger
Ammoniak (NH3) produktion fra strøelsen i fjerkræ-
stalde er et tilbagevendende managementproblem 
for producenterne. Overdreven NH3 eksponering 
har en negativ indvirkning på øjnene og luftvejssyg-
domme samt produktiviteten.

Gentagen tildeling af strøelse er en almindelig 
anvendt praksis for at mindske NH3-koncentration 
i fjerkræstalde i løbet af en rotation. Men en enkelt 
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tildeling før indsætning giver typisk kun en NH3 
reduktion i en begrænset tid.

Målet med dette amerikanske forsøg var at 
bestemme NH3-koncentrationen og produktiviteten 
hos slagtekyllingerne ved gentagne tildelinger af et 
syrebaseret strøelsesmateriale i en rotation.

Der blev udført tre forsøg med cirka 14 dage 
mellem flokkene for at efterligne kommercielle 
forhold. Hvert forsøg bestod af fire boks og fem 
behandlinger. Hver boks havde 42 slagtekyllinger 
og var udstyret med et fodersystem og vandnip-
ler. Behandlingerne inkluderede en negativ kontrol 
(ingen ændring), en tildeling inden indsætning (-1 
d), to tildelinger (-1 og 28 d), sen tildeling (-1, 28, 
og 43 d), og tildeling hver anden uge (-1, 14, 28 og 
43 d). Strøelsen blev tildelt med to ugers intervaller 
op til 43 d med slagtning ved 56 dage, og doseringen 
fulgte producentens anbefaling på 100 pounds/1000 
ft2 (ca. 45 kg/25 m2).

Resultaterne viste, at behandlingen med tildeling 
hver anden uge var den mest effektive til at reducere 
NH3-koncentrationer i strøelsen, efterfulgt af sen til-
deling. NH3-koncentrationen i strøelsen blev redu-
ceret med 56,6 % og 21,8 % ved 42 og 57 dage ved 
tildeling hver anden uge. Kyllingerne produktivitet 
blev ikke påvirket af gentagne tildelinger af strøelse.

World Poultry / jnl

Faktorer, som er værd at overveje, når man skal 
vælge lys til fjerkræstalden
Energibesparelser er vigtigere nogensinde, for pro-
ducenterne betale energiregninger ud af deres ind-
tjening, og jo mere de betaler for energi, jo mindre 
nettoafkast på flokken.

Alle bestræbelser på at installere motorer, ven-
tilatorer og lys, de komponenter, der bruger mest 
strøm i fjerkræstalde, overvejes nøje af producen-
terne. Men det er ikke så simpelt som at udskifte en 
gammel 60 watt glødepære med en nyere energief-
fektiv pære. Faktorer såsom lysintensitet på gulvni-
veau, ensartet lysdistribution, levetiden af pæren og 
nem vedligeholdelse bør overvejes. En amerikansk 
feltundersøgelse evaluerede glødelamper, kompakt 
lysstofrør (CFL), koldkatoderør og LED pærer i 
fjerkræstalde. Lysintensiteten blev målt ved gulvni-
veau ved begyndelsen af undersøgelsen og 6 og 12 
måneder inde i undersøgelsen.

Pærer blev renset forud for målinger af lysintensi-
teten. Den gennemsnitlige lysintensitet blev målt i et 
gitter på 1, 10 og 20 fod (ca. 30, 300 og 600 cm) fra 
af væggen og for hver 5 fod (ca. 150 cm) på langs af 
huset på et stykke på 20 fod (ca. 600 cm). 

Lysdæmpningsmetoder for pærerne blev afprøvet 
og pæretab i hvert hus blev registreret i slutningen 
af hver flok. Dataloggere blev installeret til at over-

våge husets totale energiforbrug og energi brugt af 
lysystemet. Dæmpning af lysintensiteten til under 
5 lux resulterede i højere CFL pæretab. Da husets 
lysdæmper blev markeret for at vise producenten, 
hvordan man kan begrænse dæmpning af lyset, blev 
pæretabene reduceret fra 50 % til mindre end 4 %.

Dæmpningskurven for glødepærer var den mest 
lineære, efterfulgt af koldkatoderør, LED og CFL. 
Alle pærer udviste et tab af lysintensitet, der vari-
erede fra 25 % til 50 % afhængig af typen. Den gen-
nemsnitlige lysintensitet på gulvniveau var 6,8, 10,9, 
10,4 og 20,3 for hhv. LED, koldkatoderør, LED og 
CFL. På en anden farm blev målinger af lysintensi-
tet påvirket af pæreafstand og højde fra gulvet samt 
refleksion på loftet, strøelsen og væggene.

Dataene tyder på, at ikke alle pærer kan bru-
ges ved den nuværende afstand for glødepærer. 
Fjerkræproducenter bør vurdere intensiteten af 
pæren i gulvhøjde, før de investerer i nye lyssyste-
mer til alle huse på farmen.

World Poultry / jnl / mst

• Bedre dyrevelfærd, mindre 
 medicin og bedre foderoptag
• Bakterier og biofilm i vand-
 systemer elimineres
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Den brasilianske slagtekyllinge-
produktion vil vokse kraftigt i 2014

Produktionen af   slagtekyllinger i Brasilien for-
ventes at vokse med hele 3 % i 2014 til 13.155.000 
tons som et resultat af lavere foderomkostninger 
og højere eksport som følge af nedskrivningen af   
den brasilianske valuta, står der i en rapport fra 
USDA Foreign Agricultural Service.

Den eneste begrænsning, som synes at kunne påvir-
ke næste års prognose, er afmatningen i væksten i 
det indenlandske forbrug på grund af den høje gæld-
sætning hos de brasilianske forbrugere og højere 
konkurrence fra okse- og svinekød. Udsigterne for 
kalkunproduktionen og -eksporten viser en moderat 
vækst næste år.

For 2013 er prognosen for slagtekyllingeproduk-
tionen blevet revideret til 12,7 millioner tons, et fald 
på næsten 2 % fra prognosen i begyndelsen af   året, 
hvilket afspejler de problemer med høje foderom-
kostninger, som de brasilianske producenter havde 
i første kvartal af året og deres beslutning om at 
reducere produktionen med 5-10 %.

Omkostningerne ved produktionen af   slagtekyl-
linger i 2013 skønnes at falde med 15 % sammenlig-
net med 2012, mens producentprisen sandsynligvis 
vil stige med omkring 12 % i den samme periode. 
Hvis det sker, vil disse priser bidrage til at forbedre 
indtjeningen næste år. Disse referencepriser gælder 
for delstaten Parana, der er den største slagtekyllin-
geproducerende delstat i Brasilien med næsten 28 % 
af den samlede slagtekyllingeproduktion.

Eksporten af kyllingekød forventes at stige med 
5 % i 2014. Væksten i eksporten forventes at blive 
drevet af en devaluering af den brasilianske valuta 
og højere salg af hele slagtekyllinger i alminde-

lighed og kyllingeparteringer til Kina og Hong 
Kong i særdeleshed. Eksporten til nye markeder 
som Mexico (brasilianske og mexicanske embeds-
mænd har for nylig afsluttet en veterinær aftale, der 
muliggør eksport) vil sandsynligvis begynde i løbet 
af andet halvår af 2013. Handelskilder forventer 

Tabel 1: Brasiliansk slagtekyllingeproduktion

 2012 2013* 2014**
Lager (1.000 tons) 53 54 55
Kyllinger slagtet (mio.) 6.325 6.495 6.525
Produktion (1.000 tons) 12.645 12.770 13.155
Import (1.000 tons) 2 1 1
Total til forbrug (1.000 tons) 12.647 12.771 13.156
Indenlandsk forbrug (1.000 tons) 9.139 9.191 9.396

Eksport (1.000 tons) 3.508 3.580 3.760
* = forventet, ** = prognose

Losning af amerikansk kyllingekød på havnen i Luanda i 
Angola.
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Tabel 2: Vigtigste eksportmarkeder for brasiliansk kyllingekød i første halvår af 2012 og 2013

Land Januar-juni 2012 Januar-juni 2013
Saudi-Arabien 294.278 343.047
Japan 189.113 198.176
Hong Kong 171.668 155.775
Forenede arabiske emirater 116.815 123.714
EU 140.796 119.030
Kina 118.463 92.252
Sydafrika 98.503 89.842
Venezuela 55.998 66.138
Kuwait 56.827 61.749
Irak 60.818 50.118
Yeman 38.313 38.760
Egypten 73.441 37.672
Angola 37.621 35.166
Singapore 41.195 35.140
Qatar 26.013 32.707
Oman 23.578 32.562
Jordan 21.720 25.949
Sydkorea 38.724 23.159
Rusland 36.986 20.240
USA 0 0
Andre 259.597 224.770

I alt 1.902.479 1.805.966

også større eksport af kyllingekød til EU, Egypten, 
Nigeria og Irak.

Brasilianske eksportører fortsat er bekymrede 
over specifikke handelsspørgsmål med vigtige han-

delspartnere som f.eks. Rusland (langsom godken-
delse af brasilianske fjerkræslagterier), Venezuela 
(manglende betalinger) og Sydafrika (anvendelse af 
antidumping told på 62,92 % på hele slagtekyllinger 
og 46,59 % på parteringer), som stadig påvirker 
eksporten negativt. Brasilianske eksportører er også 
i den afsluttende fase med at udarbejde data til de 
brasilianske myndigheder, så de kan rejse en sag i 
WTO mod for Indonesien, der nægter at åbne deres 
marked for brasilianske slagtekyllinger.

Fra januar til juli 2013 nåede eksporten af slag-
tekyllinger op på i alt 2,2 mio. tons, hvilket er 3 % 
lavere end i samme periode i 2012. Men værdien af   
slagtekyllingeeksporten steg med 9,5 % til 4,5 mia. 
$ (ca. 24,5 mia. kr.), hvilket er ny rekord for perio-
den. Den gennemsnitlige eksportpris steg med 13 % 
sammenlignet med samme periode i 2012 og nåede 
2.110 $ (ca. 11.450 kr.) per ton.

Vigtigste eksportmarkeder for brasilianske slag-
tekyllinger i 2013 forbliver de samme som sidste år: 
Saudi-Arabien, Japan og EU-28.

USDA Foreign Agricultural Services 
Grain Report / jnlBrasilianske kyllingevinger pakket til eksport.
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Prognoserne for den russiske
fjerkræproduktion opjusteres
Ifølge prognoserne fra USDA Foreign Agricultural 
Service, Moscow (FAS/Moskva) forventes den 
russiske produktion af   slagtekyllinger at nå 3,3 
mio. tons i 2014, hvilket er 3,4 % mere end FAS/
Moskva’s skøn for 2013. Det nye statslige pro-
gram til udvikling af fjerkræproduktionen fra 
2013-2015 (2013-2015 Fjerkræprogrammet) for-
udser konservativt, at fjerkræproduktionen vil 
vokse til 4,0 mio. tons i 2015, sammenlignet med 
3,55 mio. tons i 2012, og programmet vil bidrage 
til yderligere et skub til den russiske slagtekyl-
lingeproduktion næste år.

Ud over at forudsige en stigning i den indenland-
ske produktion i 2014, på grund af statsstøtte til 
fjerkræbranchen i 2013 (f.eks. salg af korn fra 
interventionslagrene som kompensation for høje 
foderomkostninger), samt en stigning i den inden-
landske kornproduktion i 2013, har FAS/Moskva 
hævet deres estimat for den russiske slagtekyllin-
geproduktion i 2013 med 3 % til 3,05 mio. tons. 
På grund af den forventede stigning i konkurrence-
dygtige indenlandske produkter forventes importen 
af kyllingekød at falde en smule i 2014 til 530.000 
tons. Desuden viser handelsstatistikkerne, at den 
russiske import af kyllingekød faldt med næsten 6 
% til 191.255 tons i løbet af de første fem måne-
der af 2013 i forhold til samme periode i 2012. 
Denne reduktion i samhandelen, kombineret med 
FAS/Moskva’s forventning om, at den russiske 
produktionen af   slagtekyllinger vil vokse i et hur-
tigere tempo i anden halvdel af 2013, har medført, 
at FAS/Moskva nu reducerer deres estimat for 
importen i 2013 med knap 7 % til 540.000 tons. 

Toldunion
Toldunionen mellem Rusland, Kasakhstan og 
Hviderusland fortsætter med at fremme den toldfrie 
handel med landbrugsvarer indenfor unionen. FAS/
Moskva forventer, at Ruslands eksport af slagtekyl-
linger i 2014 vil stige til 65.000 tons eller med 8 
% over det reviderede 2013-niveauet som følge af 
øget indenlandsk produktion med lavere produk-
tionsomkostninger og de gunstige handelsvilkår 
mellem de to andre medlemsstater i Toldunionen. 
FAS/Moskva’s eksportprognose for 2013 er blevet 
reduceret med næsten 30 % til 60.000 tons på grund 
af flere faktorer. For det første viser Toldunionen 
handelsstatistikker et markant fald i år-til-år han-
delen. Selvom mange erhvervsdrivende mener, at 
disse data er underrapporteret, de forventer også, at 
den russiske eksport af kyllingekød vil være lavere 
end prognoserne i starten af 2013. Derudover har 
Kasakhstan øget sin egen hjemlige produktionen af   
slagtekyllinger og øget kontrollen med importerede 
produkter.

Kalkunkød
Med rettidig frigivelse af finansiel støtte øremærket 
i 2013-2015 Fjerkræprogrammet, forventer FAS/
Moskva en 5 % stigning til 105.000 tons i produk-
tionen af kalkunkød i 2014. I betragtning af stig-
ningen i den indenlandske produktion af kalkunkød 
forventes det, at importen vil forblive stabil i 2014 
svarende til Ruslands importkvote for kalkunkød. 
FAS/Moskva’s skøn over kalkunproduktionen i 2013 
er blevet reduceret med næsten 5 % til 100.000 tons, 
fordi regeringens tidligere godkendte støtteprogram 

Figur 1: Den månedlige produktion af kyllingekød i Rusland (i 1.000 tons).
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Tabel 1: Russisk slagtekyllingeproduktion (i 1.000 tons)

 2012 2013* 2014**
Produktion 2.830 3.050 3.300
Import 560 540 530
Total til forbrug 3.390 3.590 3.830
Eksport 69 60 65

Indenlandsk forbrug 3.321 3.530 3.765
Kilde: USDA Foreign Agricultural Services Grain Report;  * = forventet, ** = prognose

øremærket for 2013 ikke blev gennemført i løbet af 
første halvdel af året på grund af manglende finan-
siering. Import af kalkunkød i de første fem måneder 
af 2013 faldt med 33 % til 4.485 tons sammenlignet 
med samme periode i 2012. I betragtning af denne 
betydelige nedgang i handelen, har FAS/Moskva 
reduceres deres skøn for importen i 2013 betydeligt 
til 14.000 tons.

Tilskud
Ifølge det russiske landbrugsministerium begynd-
te støtten at blive fordelt blandt de største rus-
siske fjerkræproducenter fra august 2013. Dette 
kombineret med stigninger i kornproduktionen, 

som burde give producenterne kvalitetsfoder til 
lavere priser, bidrager til at øge fjerkræproduk-
tionen i anden halvdel af 2013 og ind i 2014. 
Desuden har den Russiske Union of 
Fjerkræproducenter (kendt som Rosptitsesoyuz) 
udtalt, at de mener, at andre fjerkræproduktioner 
som f.eks. kalkuner, gæs, ænder, perlehøns og 
vagtler viser lovende økonomisk levedygtighed, og 
yderligere udvikling af disse sektorer vil kunne give 
et yderligere løft til russisk fjerkræproduktion i 2014 
og årene derefter.

USDA Foreign Agricultural Services
Grain Report / jnl

Britiske kyllinger forsvares mod beskyldninger
om tilsat vand
British Poultry Council (BPC) insisterer på, at britiske 
kyllinger ikke er underlagt nogen unødvendig behand-
ling, som f.eks. "tumbling" for at øge vandindholdet 
efter avisartikler, der antyder, at denne praksis er 
almindeligt brugt. En artikel i ’The Guardian’ under 
overskriften "Kyllinger tumbles for at tilsætte vand - 
en udbredt industriel praksis" beskriver, hvordan det 
stadig er lovligt i henhold til EU-reglerne at blande 
vand med animalsk protein og derefter tilsætte det til 
kyllingebrystfileter, så længe det er tydeligt mærket.

Artiklen hævder, at recessionen har givet ny 
impuls til forfalskning af kyllingekød og beskriver, 
hvordan frosne brasilianske varer, der importeres 
til Storbritannien, er blandet med vand og et binde-
middel, og sælges som frosne kyllingebrystfileter i 
ledende supermarkeder. Avisen ’The Sunday Times’ 
beregnede derefter udgifterne til vand i kyllinger til 
1.54 £ pr liter (ca. 14 kr.) baseret på et indhold på 15 
% vand. Beregningerne blev gentaget i avisen ’Daily 
Mail’. Food Standards Agency (FSA) har bekræftet, 
at det er lovligt at tilsætte vand til fjerkrækød, så 
længe det er tydeligt angivet på etiketten. FSA har 
også iværksat en undersøgelse af den konkrete sag, 
som er fremhævet i The Guardian.

"Vi har bedt om yderligere oplysninger om den 
præcise karakter af de processer, som kød fra 
Brasilien har gennemgået i Storbritannien. Først når 
vi har disse oplysninger, kan vi rådgive yderligere 
om dets status under EU’s hygiejneforordninger" 
sagde en talsmand fra FSA.

"FSA undersøger påstandene med hensyn til 
mærkning af disse kyllingeprodukter, og vi arbejder 
med de lokale myndigheder for at besøge de pågæl-
dende Virksomheder i Storbritannien for at indhente 
yderligere oplysninger." I mellemtiden har BCPuncil 
anbefalet, at forbrugerne køber britiske kyllinger.

"Det er vigtigt, at forbrugerne ved, hvor deres 
kyllinger kommer fra, hvordan de er blevet opdræt-
tet, og hvad slags forarbejdning, der har fundet sted, 
inden den når supermarkedernes hylder" skriver 
BPC i en erklæring.

"Britiske producenter arbejder tæt sammen med 
detailhandelen for at sikre høje standarder på tværs 
af en kort forsyningskæde. Forbrugerne kan være 
forvisset om, at britiske kyllinger er blevet opdrættet 
med velfærd som en prioritet. De er af høj kvalitet, 
nærende og til overkommelige priser, og de har ikke 
undergået nogen unødvendig forarbejdning."

Farmers Weekly / jnl
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Det tyske marked for fjerkrækød
under konsolidering

Flere års udvidelse af   produktionen af   fjerkræk-
ød i Tyskland fortsatte ikke i 2013. 

Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) har beregnet, 
at den totale produktion af fjerkrækød i Tyskland i 
2013 lå på 1,68 mio. tons, hvilket svarer til niveauet 
for de foregående to år. Mellem 2006 og 2011 vok-
sede produktionen i gennemsnit 7,3 %. Forbruget af 
fjerkrækød, der i 2012 faldt med 2,7 %, steg igen i 
2013. Med et forbrug på 1,555 mio. tons nåede man 
næsten op på rekordhøje niveau på 1,558 mio. tons 
i 2011. Det var igen i 2013 flere varer til rådighed 
også på grund af en svag stigning i importen. Fra 
2014 forventes en stigning i forbruget i fjerkrækød, 
og det vil primært være kyllingekød, mens forbruget 
af kalkunkød i bedste fald er stagnerende.

Ud fra de foreliggende data er der for 2013 
beregnet en selvforsyningsgrad på 108 %. Med dette 
falder selvforsyningsgraden tilbage til niveauet for 
2011, mens der i 2012 var en selvforsyningsgrad 
på 111 %. Selvforsyningsgraden beregnes ud fra 
forholdet mellem den indenlandske produktion og 
forbruget. De europæiske naboer har også gavn af 
den tyske produktion, hvorfra en del kyllinger eks-
porteres til Holland. Derfor er de tyske slagtninger, 
der forventes at nå 1,442 mio. tons i 2013, ikke til-
strækkelige til at dække forbruget. 

Indbyggertal og forbrug per indbygger
Regner man det samlede forbrug om til forbrug per 
indbygger, og anvender man det gamle befolknings-
tal på 81,8 mio. indbyggere, er resultatet for 2013 et 
forbrug på 19,0 kg per indbygger. Det er 500 g mere 
end i 2012, hvor forbruget faldt med 600 g. 

Under hensyntagen til det lavere indbyggertal, 
som folketællingen i 2011 viste, kan forbruget pr 
indbygger beregnes til 19,3 kg.  ➝

Figur 1: Udviklingen i produktionen, eksporten og importen 
samt selvforsyningsgraden med fjerkrækød i Tyskland fra 2008 
til 2013.

Kyllingelår fra slagteriet Emsland.
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Man må gå ud fra, at forskellen på omkring 1,5 
mio. indbyggere ikke er sket inden for et par år, men 
at forskellen snarere er sket gradvis siden folketæl-
lingen i 1986. 

Denne situation har MEG forsøgt at skitsere i 
figur 2.

Prognose for 2014 
For 2014 forventer den tyske fjerkræbranche en sta-
bil produktion af fjerkrækød.

Der forventes kun at blive sat et par nye stalde i 
produktion, og det er blevet meget tidskrævende og 
vanskeligt at opnå tilladelser til sådanne nye stalde. 
Desuden vil man i løbet af 2014 skulle begynde med 
implementeringen af ”Initiative Tierwohl” (Initiativ 
dyrevelfærd), der bl.a. vil betyde lavere belægninger 
i slagtekyllinge- og kalkunproduktionen. De ekstra 
omkostninger skulle gerne kunne kompenseres af 
dagligvarehandelen (forbrugerne). DGS / jnl

Tabel 1: Tysk produktion af fjerkrækød

i 1.000 tons 2011 2012* 2013**
Produktion i alt 1.681 1.676 1.680
Produktion af slagtekyllinger 854 863 897
Produktion af kalkuner 467 464 460
Forbrug af fjerkrækød 1.558 1.515 1.555
Forbrug pr indbygger*** 19 19 19
- heraf slagtekyllinger og høns 12,1 11,8 12,4
- heraf kalkuner 6,1 5,8 5,8

Selvforsyningsgrad i % 108 111 108
* = foreløbige tal, ** = forventet, *** = på baggrund af befolkningstallet fra 2011 

Figur 2: Udviklingen i forbruget pr indbygger med forskellige 
befolkningstal fra 2000 til 2013. 

Landbrugsministeriet i Rusland mener, at landet 
kan miste sin status som væsentlig kød-importør
Rusland har i de første ni måneder af 2013 importeret 
1,25 mio. ton kød, hvilket er en nedgang på 13,2 % 
sammenlignet med samme periode sidste år. Import 
af oksekød faldt med 16,2 % sammenlignet med 
året før ned til 431.100 ton. Import af svinekød faldt 
med 15,2 % ned til 479.300 ton og import af fjerkræ 
faldt med 5,7 % ned til 343.100 ton. Ifølge Ruslands 
landbrugsministerium hænger nedgangen sammen 
med de tiltag, der er truffet for at øge produktionen 
med henblik på at nærme sig selvforsyning i 2020. 
Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil kødim-
porten ifølge ministeriet i 2020 være reduceret til 
450.000 ton - hvoraf 80 % vil være oksekød. Lavere 
rentabilitet, femårlige implementerings-perioder for 
oksekødsprojekter og tilbagebetalingstid på over et 

årti vil hæmme Ruslands bestræbelser på at blive 
selvforsynende med oksekød.

Som tidligere beskrevet er importnedgangen reelt 
et resultat af tekniske handelsrestriktioner kombi-
neret med en midlertidig produktionsfremgang som 
følge af implementeringen af en række større inve-
steringer i fjerkræ- og svinesektorerne. Imidlertid er 
investeringerne især i svinesektoren nu stagneret på 
grund af konjunkturerne og vanskelighederne med 
husdyrsygdomme. Da samtidig kødforbruget fortsat 
er stigende, er selvforsyning i 2020 ikke et tilnær-
melsesvis realistisk scenarie. 

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva
og Anja Rank Jensen / jnl
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I Tyskland fortsatte ægproduktionen 
med at stige i 2013 

Den samlede ægproduktion i Tyskland i 2013 vil 
ifølge den aktuelle beregning fra Marktinfo Eier 
& Geflügel (MEG) nå op på 13,6 mia. æg. 

Den tyske ægproduktion er således steget med 1,4 
% i forhold til 2012. I de seneste to år voksede pro-
duktionen i gennemsnit med 12,2 % om året efter 
en voldsom nedgang i årene 2009 og 2010, der kom 
samtidig med forbuddet med de   konventionelle bure, 
der kom 2 år tidligere end i de fleste andre EU-lande. 
Produktionsstigningen skyldes, at der er kommet en 

række nye producenter til. Siden marts 2010 er der 
blevet oprettet ca. 8,0 mio. hønepladser i de tyske 
delstater. Hvis man antager en gennemsnitlig pris pr 
høneplads på omkring 30 € (ca. 225 kr.), så er der 
investeret 240 mio. € (ca. 1,8 mia. kr.) i nye æglæg-
gerstalde.

Tyskland er fortsat den største nettoimportør
Med stigende tysk ægproduktion er efterspørgsel på 
importerede æg faldet. Importen af æg i 2013 for-
ventes at falde med omkring 6 % i forhold til 2012, 
og der var igen flere æg til eksport, som forventes at 
stige med over 3 %. 

Beregnet ud fra de nuværende data så 
falder forbruget med 1,3 % i forhold til 2012, 
men ligger stadig over forbruget i 2011. 
Selvforsyningsgraden steg i 2013 til 70,5 
%, efter at selvforsyningsgraden i omlæg-
ningsfasen var faldet til bare 55,1 % i 2010. 
Ikke desto mindre er Tyskland stadig EU’s største 
nettoimportør af æg, og det vil landet også være i de 
kommende mange år. Siden årtusindskiftet har den 
tyske selvforsyningsgrad for konsumæg aldrig været 
over 75 %.

Indbyggertal og forbrug per indbygger
Regner man det samlede forbrug om til forbrug per 
indbygger, og anvender man det gamle befolknings-
tal på 81,8 mio. indbyggere, er resultatet for 2013 et 
forbrug på 214 æg per indbygger. Det er 3 æg min-

Figur 1: Udviklingen i produktionen, eksporten og importen 
samt selvforsyningsgraden med konsumæg i Tyskland fra 2008 
til 2014.

Figur 2: Udviklingen i forbruget af æg pr indbygger med forskel-
lige befolkningstal fra 2000 til 2013.
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Tabel 1: Data for det tyske ægmarked

I mio. stk. 2011 2012* 2013**
Produktion i alt 12.618 13.419 13.600
Import af æg i skal 6.667 6.500 6.100
Eksport af æg i skal 2.097 2.224 2.300
Forbrug af æg 17.374 17.739 17.500
Forbrug pr indbygger*** 216 220 217

Selvforsyningsgrad i % 65,5 68,3 70,7
* = foreløbige tal, ** = forventet, *** = på baggrund af befolkningstallet fra 2011 

dre end i 2012, hvor forbruget steg 
med 5 æg til 217 æg pr indbygger.  

Under hensyntagen til det lavere 
indbyggertal, som folketællingen i 
2011 viste, kan forbruget pr indbyg-
ger beregnes til 3 æg mere. 

Man må gå ud fra, at forskellen 
på omkring 1,5 mio. indbyggere 
ikke er sket inden for et par år, men 
at forskellen snarere er sket gradvis 
siden folketællingen i 1986.

Denne situation har MEG forsøgt 
at skitsere i figur 2.

Uændret produktion i 2014
En yderligere udvidelse af den tyske 
ægproduktion forventes ikke at ske 
i 2014. Også i EU set under ét for-
ventes bestande ag æglæggende høner at falde lidt.  
Det er til dels en reaktion på, at markedet for æg 
i EU har været overforsynet i 2013, og at noterin-
gen har været utilfredsstillende for de europæiske 

ægproducenter.  Om lønsomheden forbedres i 2014, 
afhænger også af udviklingen i foderpriserne.

DGS / jnl

Rusland diskuterer gensidige kødleverancer med 
Japan og indfører flere importforbud fra andre 
lande
Rusland og Japan har på et møde mellem chefveteri-
nærerne Nikolai Vlasov og Tosiro Kawashima drøftet 
muligheden for gensidige leverancer af kød og kødpro-
dukter. Japan har udtrykt interesse i, at levere oksekød 
til Toldunionen, og Rusland er interesseret i ophævelsen 
af japanske restriktioner på russisk fjerkrækød, færdige 
fjerkrækødprodukter, varmebehandlet svinekød, okse-
kød og lammekød.  Samtidig har Rosselkhoznadzor 
fundet trenbolon, et steroid, der anvendes til at øge 
muskelvækst, i forsendelser af oksekød fra Australien. 
Restriktioner på import af kød og kødprodukter fra 
Australiens Kilcoy Pastoral Company er trådt i kræft 
den 16. december. Yderligere fire australske producen-
ter - John Dee Warwich, JBC Australia, Teys Australia 

Southern og Nothern Cooperative Meat er sat under 
skærpet kontrol. Australien er en af de største leveran-
dører af oksekød til Rusland. Listen over oksekødseks-
portører omfatter 47 leverandører, hvoraf otte er blevet 
forbudt af forskellige årsager. Rusland har i december 
endvidere forbudt import af oksekød og kødprodukter 
fra to paraguayanske selskaber Frigorifico Guarani 
SACA og Frigorifico Mercantil Unica De Servicios 
SA. Listen over Paraguays oksekødsleverandører til 
Rusland omfatter 17 virksomheder, hvoraf 7 nu er 
afskåret fra eksport til Rusland. 

Rosselkhoznadzor meddeler endelig, at en begræns-
ning på import af fisk fra en række virksomheder i 
Kina, Chile, Island og Indien vil træde i kraft den 25. 
december. 

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva
og Anja Rank Jensen / jnl
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Holistisk landbrug er nøglen til bæredygtighed, 
siger Rabobank
Ifølge en ny rapport fra Rabobank kan en holistisk 
langsigtet strategi være nøglen til at indføre bære-
dygtighed i fødevarer- og landbrugsligningen.

Denne nye tilgang vil kræve et skift i landmæn-
denes fokus væk fra udbytte maksimering og mod 
input optimering. Men der er ingen løsning tilpasset 
alle, og teknologiske nyskabelser skræddersyet til de 
specifikke problemstillinger inden for en landbrugs-
sektor er afgørende for udarbejdelse af den bedste 
praksis og for at påvirke den måde virksomheder, 
der producerer løsninger til gårdene, ser på deres 
forretningsmodeller.

”Uden en holistisk tilgang til at forsyne ver-
den med mad, vil det globale landbrugsindustris 
evne til at holde trit med efterspørgslen strækkes 
på bekostning af miljøet” siger Dirk Jan Kennes, 
Rabobank analytiker. ”En strategi, der omfatter løs-
ning af strukturelle ressourceubalancer, optimerer 
forsyningskædens effektivitet og reducerer affaldet i 
det globale landbrugsindustri, ville lette presset for 
udbytteoptimering i landbruget og øge interessen fra 
de forskellige investorer.”

Rabobank har identificeret overforbrug af gød-
ning og ineffektivt vandforbrug som afgørende for 
en gradvis ændring i landmændenes opfattelse af 
bedste praksis. Landbruget tegner sig for 70 % af 
den globale efterspørgsel på vand, og teknologier 
til at optimere vandingssystemer vil være nøglen til 
fremtidige vandbesparelser. Ligeledes er der behov 
for en integreret tilgang til at optimere landbrugets 
input, så landmændene kan anvende disse på det 
rigtige tidspunkt, sted og i det rigtige omfang og 
dermed reducere miljøbelastningen og startomkost-
ningerne. Teknologiske nyskabelser på begge områ-
der er ved at blive udviklet, fordi højere inputpriser 
giver incitament til, at virksomheder, der producerer 
inputstoffer, bruger flere penge på forskning og 
udvikling.

Det bliver anslået, at der hvert år spildes 1 mil-
liard tons fødevarer i den globale forsyningskæde. 
Ud over at reducere spildet, er det afgørende, at 
alle led i forsyningskæden arbejder sammen om at 
løse fødevareforsyningsproblematikken. Men der er 
ingen one-size-fits-all løsninger. 

Rabobank har identificeret fire forskellige land-
brugsgrupper: agro-virksomheder, familielandbrug, 
deltidsbrug og landbrugseventyrer, som hver kræver 
en unik fremgangsmåde til optimering af praksis. 
Sådanne fremgangsmåder omfatter:

Jordpleje for de bedrifter, der opererer med et lille 
sædskifte

Højteknologiske innovationer, herunder præcise 

jord/vand-sensorer og GPS-teknologi for variabel 
plantetæthed

Forskning, uddannelse og landbrugsvejledning 
gennem mindre intensive informations- og kommu-
nikationsteknologier

Ændret brug af dyrkbare arealer og infrastruktur 
gennem samarbejde med finansieringskilder, land-
brugskonsulenter og kontraktlandmænd.

”Evnen til at samle en bred vifte af data om kli-
maforhold, jordbundsforhold og dyrkningsforhold, 
omdanner landbrug til mere at være en videnskab” 
fortsætter Kennes. ”At omdanne disse data til land-
brugspraksis kræver intenst samarbejde mellem alle 
parter i produktionskæden, hvis produktudformning, 
anvendt teknologi og landbrugsdrift skal hænge helt 
sammen.”

Rabobank / jnl / mst

Brasiliens indtægter fra eksporteret kyllingekød 
er steget med 5,2 %
Brasiliens samlede eksport af kyllingekød udgjorde 
3,567 mio. tons fra januar til november 2013. Det 
er et lille fald på 0,3 % i forhold til samme periode 
sidste år. Men omsætningen er ifølge en rapport fra 
União Brasileira de Avicultura (UBABEF) steget 
med 5,2 % til 7,349 mia. dollars (40,2 mia. kr.).

Hvis man kigger udelukkende på november, 
nåede eksporten af fjerkrækød op på 347,7 tons, 
en stigning på 11,4 % i forhold til november 2012. 
Værdien af eksporten steg også med 3,9 % til 678,7 
mio. dollars (3,7 mia. kr.).

”Dette resultat var påvirket af den traditionelle 
stigning i eksporten i andet halvår, samt de kompli-
kationer, som brasiliansk eksport var udsat for for to 
måneder siden, da eksporter blev udskudt på grund 
af vejrproblemer, som også ramte brasilianske havne 
og hæmmede eksporten, understregede UBABEF’s 
præsident, Francisco Turra. UBABEF forudsiger, 
ifølge Turra, at under det gældende scenarie vil 
resultatet for eksporteret kyllingekød i 2013 svare 
til den samlede mængde eksporteret i 2012, i alt 3,9 
mio. tons. Omsætningen forventes at stige med 4 % 
til 8 mia. dollars (43,7 mia. kr.)

Produktionen af   fjerkrækød bør nå et resultat på 
omkring 12,3 mio. tons, et fald på omkring 3 % sam-
menlignet med produktionen i 2012.

Hvad angår 2014, vurderer UBABEF, at den 
samlede af brasilianske produktion af kyllingekød 
vil stige med 4 % i forhold til 2013. Med hensyn til 
eksporten forventer man en vækst på mellem 2 % og 
2,5 % på eksporterede mængder i forhold til 2013.

World Poultry / jnl / mst
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Irske fjerkræslagterier øge eksporten
Den irske fjerkræbranche havde et år med stigende 
produktion og en stærk eksport, der kompenserede 
for et fald i detailsalget på det irske marked.

Ifølge den seneste Export Performance and 
Prospects rapport fra den Irish Food Board (Bord 
Bia) voksede eksporten af fjerkrækød med 4 % sid-
ste år til 230 mio. € (ca. 1,7 mia. kr.).

Mens mere end 80 % af eksporten gik til 
Storbritannien, siger rapporten, at det store vækst-
område var i salget af frosne kyllinger til det konti-
nentale Europa, især Frankrig. Denne eksport blev 
vurderet til 30 mio. € (ca. 225 mio. kr.), delvist grun-
det en mindre eksport fra Brasilien til EU i 2013.

Eksporten til Storbritannien var mere statisk, hvor 
et stærkt salg af forarbejdede produkter opvejede et 
lavere salg af ferske og frosne produkter.

Hjemmemarkedet for irsk fjerkrækød var ligele-
des svagt, med et fald i detailsalget på 3 % på trods 
af, at priserne på kyllingekød lå på mindre end 80 % 
af den gennemsnitlige kødpris.

Ser man på det kommende år, forudser Bord Bia 
en betydelig vækst på 3 % i den globale produk-
tion af fjerkrækød, ledet af Brasilien, Kina, Indien, 
Rusland og USA.

”Men det globale forbrug også vil stige, og udsig-
terne for EU-eksporten forbliver rimeligt gode, og 
der forventes øget eksport til Afrika og Asien. Denne 
udvikling tyder på, at EU-priserne på slagtekyllinger 
kan vise en beskeden vækst i 2014” står der i rap-
porten.

For det irske marked for fødevarer som helhed 
steg den samlede værdi af eksporten med 9 % i 
2013 til et rekordhøjt 10 mia. € (ca. 75 mia. kr.). 
Eksporten var domineret af mejeriprodukter og 
oksekød. ”Denne imponerende vækst i eksporten 
fra vores største indenlandske industri afspejler dens 
vedholdende fokus på innovation og differentiering, 
da det, med succes, søger at øge sin position på tværs 
af de vigtigste markeder” sagde Michael Carey, 
bestyrelsesformand i Bord Bia.

Farmers Weekly / jnl

2 Sisters vil udvide skotsk fjerkræanlæg
2 Sisters Food Group har annonceret en udvidelses-
plan til flere millioner pund på deres forarbejdnings-
anlæg for kyllinger i Cambuslang nær Glasgow, og 
den vil skabe op til 180 nye arbejdspladser.

Flytningen følger en aftale med alle medarbejdere 
på fabrikken om at ændre skifteholdsmønstre og i 
stedet arbejde 24 timer om dagen 7 dage om ugen 
fra midten af   februar.

Som et resultat heraf har 2 Sisters afsløret detaljer 
om sin plan om at bygge en ny 1.000 m² udvidelse til 
deres fabrik, som blev erhvervet som en del af Vion-
overtagelsen sidste år, som skal huse 2 store ovne, 
spiralkølere og frysere plus en generel renovering af 
den nuværende fabrik.

Fabrikken i Cambuslang håndterer forædlede 
produkter til 2 Sisters - nemlig stegte, panerede og 
marinerede kyllingeprodukter. Den nye udvidelse vil 
øge kapaciteten med op til 50 %.

”Vi er glade for at have nået til enighed med fag-
foreningerne og udvidet vores arbejdstid på fabrik-
ken” siger Olivier Goudineau, adm. direktør for 2 
Sisters’ forædlingsdivision. ”Det har fået udbyg-
ningsplanen på skinner, og det betyder også, at vi 
kan ansætte op til 180 ekstra kolleger.

”En masse hårdt arbejde er gået ind i at realisere 
denne mulighed, og det er et godt eksempel på, at vi 
skal arbejde sammen for at nå vores mål. Jeg håber, 
at denne ekspansion signalerer begyndelsen af yder-
ligere investeringer i den skotske fjerkræindustri.”

James Kelly, medlem af det skotske parlament 
(MSP) valgt i Rutherglen og Cambuslang, sagde, 
at han glædede sig over skabelsen af   nye job i hans 
valgkreds. ”Anlægget i Cambuslang er allerede en 
af   de største arbejdsgivere i området, og jeg vil fort-
sætte med at arbejde sammen med 2 Sisters Food 
Group og andre på dette meget spændende projekt 
for lokalområdet.”

I juni sidste år aftalte den skotske regering at yde 
finansiel bistand til 2 Sisters, selv om dette var betin-
get af opretholdelse af beskæftigelsen på anlægget 
i Cambuslang, der i dag beskæftiger omkring 400 
personer.

Udviklingen er gode nyheder for den skotske fjer-
kræsektor, som stadig er rystet efter 2 Sisters’ med-
delelse i november sidste år, om at firmaet vil sælge 
deres slagteri i Letham og reducere beskæftigelsen 
på slagteriet i Coupar Angus med en tredjedel, hvil-
ket førte til afskedigelse af personale og opsigelse 
af kontrakter med nogle slagtekyllingeproducenter.

Men virksomheden har siden afsløret, at det vil 
fastholde produktionen af fritgående og økologiske 
slagtekyllinger til Coupar Angus, og de har allerede 
underskrevet nye kontrakter med en række slagte-
kyllingeproducenter.

Farmers Weekly / jnl
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Slagtekyllingevelfærd:
Fokus på bæredygtighed og robusthed
Af Dr. Kate Barger, Cobb-Vantress, Inc.

Når vi ved, at vi skal producere 70 % mere mad i 
år 2050 for at være i stand til at brødføde verdens 
voksende befolkning, bør fokus i produktionen 
af slagtekyllinger være på bæredygtighed og 
robusthed.

Dyrevelfærdsdiskussioner fokuserer ofte på det bio-
logiske resultat af dyret i sit miljø, evnen til at 
udtrykke naturlig adfærd, og den pleje og de meto-
der, der anvendes til at sørge for dyrenes behov. 
Dette kan så føre til lokale eller regionale 
beslutninger vedrørende specifikke manage-
ment praksis eller opstaldningssystemer, der kan 
udvikles til gavn for dyrets generelle trivsel. 
Men når vi diskuterer dyrevelfærd på globalt plan, 
er det imidlertid også hensigtsmæssigt at overveje 
bæredygtighed og robusthed. Specifikt for fjerkræ, 
refererer robusthed til evnen hos arten til at præstere 
under en lang række betingelser, mens bæredygtig-
hed indebærer mangfoldigheden og produktiviteten 
hos arten og de   sociale og miljømæssige konsekven-
ser af produktionssystemerne.

70 % mere mad
I 2009 udstedte Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO) en opsigtsvækkende 
rapport om, at det ville være nødvendigt at produ-
cere 70 % mere mad i år 2050 for at tage højde for 
den voksende globale befolkning, der forventes at 
nå ni milliarder mennesker. Ud over at levere sikre 
fødevarer til denne enorme globale befolkning, 
vil den øgede produktionskapacitet være nødt til 
at kunne håndtere udfordringer som fattigdom og 
sult, tilpasning til klimaændringerne og samtidig 
bruge knappe naturressourcer (vand, agerjord, osv.). 
Naturligvis er planlægning og søgen efter at opnå 
fremskridt i produktivitet og bæredygtighed kritisk 
vigtigt for succes i en virksomhed. For at en avls-
virksomhed kan levere afstamninger og i sidste 
ende slagtekyllinger til den globale fjerkræindustri, 
er udviklingen og den bæredygtige forsyning af en 
robust kylling et primært fokus hos forsknings- og 
udviklingsafdelingerne samt et integreret fokus for 
den tekniske støtte til landmænd i hele verden. 
For slagtekyllingeindustrien er forbedring af effekti-
viteten med de disponible ressourcer og minimering 
af omkostninger det primære fokus. Men med FAO’s 

prognose om øget produktion og forbedringer i land-
brugets effektivitet er det klart, at fjerkræbranchen 
også skal leve op til følgende krav:
• Øget effektivitet i udnyttelse af de tilgængelige 

ressourcer og miljøet.
• Maksimering af markedsudbytte og udnyttelse af 

det endelige produkt.
• Fremme af bæredygtig intensivering af landbruget.
• Minimering af negative konsekvenser forbundet 

med fødevareproduktion fra levende dyr.
• Optimering af dyrs evne til at opnå et højt produk-

tionsniveau i en bred vifte af klimatiske forhold.
• Opnåelse af et højt niveau for dyrevelfærd og sam-

tidig minimering af sygdomsrisici.
• Produktion af en sikker og billig proteinforsyning 

for at imødekomme den stigende globale befolk-
ningstilvækst og stigende indkomster.

Hvad vil det fra et praktisk synspunkt betyder for en 
kylling i dag, og for kyllingen i fremtiden? 
For at forstå dette, er det vigtigt at se de hidtidige 
fremskridt og værdsætte mangfoldigheden inden for 
den globale branche.

Produktion af nutidens moderne kylling
F.eks. er Cobb 500 en kyllingeafstamning, der i 
årtier er blevet forædlet til god ydeevne inden-
for reproduktion og slagt plus velfærdsegenskaber. 
Produktionsegenskaber indbefatter foderudnyttel-
se, vækstrate, kødudbytte og levedygtighed, mens 
velfærdsegenskaber indbefatter hjerte-karsystemet, 
skeletstruktur, benstyrke, fjerdækning og gangart. 
Cobb-Vantress har nøje selekteret efter balancen 
mellem sundhed, velfærd og resultater i de geneti-
ske linjer, som indgår i Cobb 500, men det faktiske 
resultat på gården afhænger også af de dyreforhold 
og det miljø, landmanden skaber for at optime-
re trivsel og biologisk resultater hos kyllingerne. 
Ved hjælp af et eksempel fra slagtekyllingeproduk-
tionen i USA over det seneste årti, kan man let se, 
at mens den gennemsnitlige slagtekyllingevægt ved 
slagtning har været stigende, er både levedygtighe-
den og effektiviteten hos   slagtekyllinger forbedret 
(Figur 1 og 2). Disse resultater viser, at de afstam-
ninger og de   landmænd, der er involveret i fjerkræ-
industrien, kan øge deres fødevareproduktionskapa-
citet på en bæredygtig måde og bidrage til at opfylde 
de forudsagte globale fødevarekrav.

Dr. Kate Barger
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Varierende produktionsforhold
Logisk set varierer staldindretning og management 
praksis, der anvendes af landmænd for at få succes 
med produktionen af slagtekyllinger, afhængigt af 
klima, geografi og tilgængelige ressourcer. Staldkrav 
og produktionsmetoder kan også være betinget af 
nationale regler, kundebehov eller strategier for mar-
kedsdifferentiering for at producere slagtekyllinger 
med en særlig certificering.

Men i næsten alle globale eksempler, bliver 
moderne slagtekyllinger produceret i lukkede huse 
med adgang til kvalitetsfoder og rent vand, og med 
en passende temperatur i hver fase af produktio-
nen. Lukkede hus er ikke kun gode til at beskytte 
slagtekyllingers sundhed og velvære mod sygdom, 
rovdyr og eksterne klimatiske forhold men fremmer 
også produktiviteten hos kyllingerne og giver en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne. Disse eksempler 
på forskellige staldsystemer og produktionsmetoder 
illustrerer mangfoldigheden af   moderne systemer, 
der kan give et højt niveau af dyrevelfærd, maksi-
mere produktiviteten og udbyttet, og gøre det med 

mindre påvirkning af miljøet og med mindre forbrug 
af ressourcer end i ekstensive produktionssystemer. 
I hvert af disse eksempler fra hele verden, hvor 
staldsystemer og managementprogrammer kan vari-
ere efter geografisk placering, tilgængelige res-
sourcer og infrastruktur på gården, er mulighederne 
for slagtekyllingernes vækst, sundhed, trivsel og 
ydeevne rigtig gode. 

Så når den globale fjerkræbranche er ”udfordret” 
på at forbedre bæredygtigheden ved hjælp af robuste 
kyllingeafstamninger, reduceret miljøbelastningen 
og forbedret dyrevelfærd, er det vigtigt at huske på, 
at mens produktionsmetoderne kan variere vold-
somt, fortsætter moderne afstamninger af slagtekyl-
linger med at præstere særdeles godt, når man ser på 
de velfærdsmæssige, miljømæssige og økonomiske 
resultater. Endvidere adskiller stalde og produktions-
metoder i dag sig meget fra, hvordan det så ud for ti 
år siden, og vil sandsynligvis være meget forskellige 
fra dem, vi vil anvende i de næste ti år.

 ➝

Figur 1: Udviklingen i slagtekyllingers levedygtighed og levende 
vægt ved slagtning i USA fra 2001 til 2012.

Figur 2: Udviklingen i slagtekyllingers foderforbrug og levende 
vægt ved slagtning i USA fra 1988 til 2012.

Et eksempel på moderne slagtekyllinger, hvor kyllingerne er 
opdrættet på strøelse i lukkede, miljømæssigt kontrolleret 
stalde. Fordelene er blandt andet, at kyllingerne sjældent 
udsættes for ekstreme temperaturer og klimavariationer. I dette 
eksempel har kyllingerne både kunstigt lys og naturligt lys fra 
vinduer, så specifikke markedsmæssige behov kan opfyldes.

Et eksempel på produktion i lukkede, miljømæssigt kontrol-
leret etagesystemer med spaltegulv. Fordelene omfatter opti-
mal luftkvalitet og ventilationskontrol i hele flokkens levetid, 
begrænsning af eksponering for gødning og mindre forbrug af 
ressourcerne og mindre miljøpåvirkning, da   strøelsen ikke er 
en begrænsende faktor for landmanden. I dette eksempel kan 
kyllingerne udtrykker en bred vifte af naturlig adfærd, og de er 
mindre udsat for sygdom, og produktiviteten er i top.
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Fremtiden kyllingeproduktion
Den anslåede tid fra en ny afstamning udvikles til 
den kommer i produktion i kommerciel skala er tre 
til fem år. Avlsselskaberne skal derfor forudsige, 
hvilke egenskaber hos slagtekyllinger, der bliver 
nødvendige i fremtiden, samt mængden af kyllin-
ger, som skal produceres for at brødføde den vok-
sende globale befolkning. Derfor vil de fremtidige 
produktionsmetoder og den anvendte teknologi til 
produktionen og styringen heraf være kritisk vigtig 
for, at den globale fjerkræbranche kan drage fuld 
fordel af det genetiske potentiale hos forældredyr og 
slagtekyllinger. 

Automatiseret teknologi vil fortsætte med at 
blive udviklet med henblik på at sørge for kyl-
lingernes behov, så de ideelle miljøforhold kan 

opnås uanset tiden på døgnet, og uanset de ydre 
klimatiske forhold. Anden teknologi er ved at 
blive udviklet til at forudsige sygdom og slag-
tekyllingernes trivsel, således at indgreb og 
ændringer kan forekomme proaktivt for at hjælpe 
med at forbedre floksundhed og produktiviteten. 
Management i alle produktionssystemer vil fortsat 
blive forfinet for at hjælpe landmændene med at 
optimere kyllingernes fysiologi, biologi og adfærd, 
så landmændene kan reagere hensigtsmæssigt på 
behovene hos kyllingerne. Så når de overvejer frem-
tiden og diskuterer dyrevelfærd, er det at tænke ud 
af boksen et centralt element for at hjælpe med at 
beslutte hvilke staldsystemer, produktionsmetoder 
og teknologier, der er bedst for kyllingerne, hvilke 
der er mest bæredygtige, og hvilke der er mest pro-
duktive, så fjerkræbranchen være med til at opfylde 
behovene hos den globale befolkning i 2050.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.net den 
17. december 2013: http://www.worldpoultry.net/
Broilers/Health/2013/12/Broiler-welfare-Focus-on-
sustainability-and-robustness-
1415669W/

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Et eksempel på moderne slagtekyllingeproduktion i Chile, hvor kyllingerne opdrættes i stalde med gardinsider med ekstra ventila-
tions- og klimakontrol. Fordele omfatter en reduktion omkostninger til bygninger og inventar, fordi landmanden kan drage fordel af 
en stabil naturlig dagslængde, stabile udendørstemperaturer og et stabilt klima. I dette eksempel er kyllingerne meget afhængige 
af landmands pasning og generelle management, for der er mindre automatisering i dette system. Foto: Jørgen Nyberg Larsen.

Et eksempel fra Holland, som er meget lig det ovenfor, men 
her går kyllingerne på strøelse, så de lever op til kravene i EU.
Foto: Jørgen Nyberg Larsen.

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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Konsolideringen i kødindustrien

fortsætter
Af Jan Cees Bron, Boerderij, Reed Business Media

Mens Vion bliver delvist lukket, laver kinesiske 
Shuanghui og   brasilianske JBS store opkøb. 
Storskala produktion synes igen at være på mode 
i kødindustrien. Omkring 10 % af fjerkræforar-
bejdningen er i hænderne på de største spillere i 
branchen.

I lang tid var kødvirksomhederne fokuseret på 
at øge kapaciteten. Denne strategi mistede sin 
glans i løbet af de sidste par år, fordi virksom-
hederne stod med skuffende overskud efter en 
bølge af overtagelser. De tilkøbte afdelinger var 
ofte ustabile og da stort set alle store konkur-
renter voksede betydeligt, var konkurrencefor-
dele og øget magt på markedet ikke garanteret. 
Bølgen af overtagelser førte til en stærk koncentra-
tion af aktiviteterne. Ifølge Rabobank, er 22 % af 
verdensmarkedet for oksekød i hænderne på tre af 
de største producenter, og i fjerkræ ligger 10 % af 
produktionen ved de største spillere. Svinekød er 
forholdsvis fragmenteret; kun 7 % er i hænderne på 
de største spillere. I tilknyttede industrier, som æg 
og foderindustrien, er der mindre koncentration af 
aktiviteterne

To megaopkøb kan indikere, at storskala produk-
tion stadig har nogle tilhængere: JBS’s køb af fjer-
krævirksomheden Seara og Shuanghui’s (også kendt 
som Shineway) køb af det amerikanske svineslagte-
riselskab Smithfield. Shuanghui og Smithfield pro-
ducerer tilsammen 4,6 mio. tons svinekød. Købet ser 
ud til at være foranlediget af ønsket om at få kinesisk 
fødevaresikkerhed under kontrol og samtidig lære at 

producere effektivt. Samtidig vil Smithfield Foods 
drage fordel af at komme ind på markedet i Beijing. 
Det er vigtigt, fordi det enorme marked vokser hur-
tigt, fastslår Rabobank.

Kina har flere store slagtevirksomheder, der søger 
til udlandet, såsom Yurun og Zhongpin. Yurun er 
delvist ejet af investeringsbanken Goldman Sachs, 
og Zhongpin har indgået et strategisk partnerskab 
med Vion i december sidste år. Statsejede banker 
leverer ofte penge til kinesiske overtagelser. Kina 
har efter sigende 3.400 mia. € (25.400 mia. kr.) i 
valutareserver - tre og en halv gange mere end euro-
zonen - og ønsker at bruge disse reserver strategisk, 
for eksempel til investeringer i minedrift, landbrug 
og bæredygtig energi.

Forskel i omkostningsstruktur
Europæiske kødselskaber som Vion er mindre 
attraktive, fordi de ofte producerer med højere 
omkostninger end amerikanske virksomheder. 
Rabobank-tal underbygger dette. For eksempel 
koster det næsten 30 % mere at producere fjer-
krækød eller æg i EU, end det gør i USA. Desuden er 
amerikanske og brasilianske kødproducenter oftere 
noteret på børsen, og er i det mindste delvist verti-
kalt integreret, hvilket giver mere kontrol over den 
samlede produktionskæde. Dette er præcis, hvad 
kineserne, der plages af fødevareskandaler, ønsker.
Erfaringer med at lave store opkøb har ikke kun 
været positiv for de brasilianske kødgiganter JBS 
og Brasil Foods. JBS investerede milliarder i opkøb 
i USA (herunder Swift & Co og Pilgrims Pride), 
Sydamerika og Australien. Mellem 2005 og 2012 
voksede omsætningen fra næsten 1,3 mia. € (ca. 
9,7 mia. kr.) til 22 mia. € (ca. 164 mia. kr.). For 
at rejse de nødvendige midler, blev virksomheden 
børsnoteret i 2007. Ikke desto mindre startede de 
høje renteudgifter med at veje ned på resultaterne i 
virksomheden.

Hurtig vækst var ikke alt, det det blev gjort til at 
være, for Vion Food. Virksomheden voksede, støttet 
af den hollandske landmandsorganisation ZLTO, 
og man samlede kræfterne i Holland og købte op i 
Tyskland og Storbritannien. Det gav en omsætning 
på 9,5 mia. € (ca. 71 mia. kr.) i 2011. På trods af 
dette volumen, var fortjenesterne fortsat lave eller 

Jan Cees Bron



2 Sisters fik en solid start på året
Ranjit Singh, adm. direktør i 2 Sisters Food Group, 
siger, at hans firma har lavet en "solid" start på 
regnskabsåret 2013-2014, på trods af den fortsatte 
økonomiske pres på forbrugerne.

De finansielle resultater for de 13 uger til slutnin-
gen af oktober 2013 viser, at i alt steg salget i forhold 
til året før med 8,7 % til 670 mio. £ (ca. 6 mia. kr.), 
mens driftsresultatet voksede en anelse til 31,3 mio. 
£ (ca. 282 mio. kr.), og her er tallene fra Vion, der 
blev købt tidligere på året, ikke medregnet.

Men lægges tallene fra Vion til, så steg det fak-
tiske salg med 43 % til 885 mio. £ (ca. 8 mia. kr.), 
mens resultatet af primærdriften faldt med 13 % til 
26,5 mio. £ (ca. 240 mio. kr.).

I en kommentar til første kvartal pegede selskabet 
på en kraftig vækst i Protein-divisionen, hvor salget 

steg 20 % drevet af forretningsmæssige gevin-
ster og omkostningsdækning. "Vi fortsætter med at 
have fokus på vores omkostninger, og de tidligere 
udmeldte forslag om konsolidering af vores skotske 
fjerkræproduktion ved at lukke anlægget i Letham 
og forbedre effektiviteten og produktiviteten på 
anlægget i Coupar Angus bidrager til dette."

Chilled Foods divisionen fortsatte med at "have 
modvind", men 2 Sisters forventer, at produktiviteten 
vil stige i andet kvartal, når nye produkter lanceres 
og nye juleserier begynder at slå igennem på mar-
kedet.

Lukningen af anlægget i Haughley Park vil også 
pynte i regnskabet.

Farmers Weekly / jnl
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endda negative, og nu er de britiske aktiviteter alle-
rede blevet solgt igen, mens den rentable ingrediens-
division bliver løsrevet fra slagterierne. 

Statsstøtte
Det faktum, at JBS er på udkig efter opkøb, og at den 
relativt ukendte Shuanghui kan købe et amerikansk 
ikon, er kun muligt på grund af statslige interven-
tioner. Kødgiganter er klassificeret som ’nationale 
mestre’ og får dermed lavt forrentede lån fra statslige 
banker. I 2011, hvor rygter om akut nød hos JBS 
dukkede op, konverterede BNDES banken gælden 
til aktier. BNDES ejer nu 20 % af JBS, og beder 
som aktionær om en langsigtet vision snarere end en 
stræben efter maksimalt udbytte på kort sigt.

Shuanghui modtog, ifølge kinesiske medier, 4 
mia. dollars (22 mia. kr.) på rimelige betingelser fra 
Bank of China ved overtagelsen af   Smithfield Foods. 
Banken ejer mere end 60 % af en investeringsafde-
ling i den kinesiske stat, og mindst 5 % af aktierne 
ligger i en statlig pensionskasse. De resterende mid-
ler kommer fra den amerikanske investeringsbank 
Morgan Stanley.

JBS erklærer, at opkøb i udlandet er af strate-
gisk betydning, og at de derfor fortjener støtte fra 
staten. Omdømmet hos det engang underudviklede 
Brasilien er i bedring. JBS henviser også til den bra-
silianske kapitalfond 3G Capital’s overtagelse af   den 
amerikanske ketchup gigant HJ Heinz. Nu er brasili-
anske selskaber de største arbejdsgivere i USA. Hvis 
brasilianske selskaber lider under en dyr valuta eller 
begrænset tilgængelighed af mad, er risikoen spredt.
Wan Lang, adm. direktør for Shuanghui, forventer 
flere overtagelser indenfor landbruget, og de foku-
serer på virksomheder, der leverer til Kina. I et 
interview med nyhedsbureauet Bloomberg siger han, 

at han tror på fælles interesser hos vestlige og øst-
lige selskaber. At Shuanghui var ”åbne for vestlige 
investeringer, herunder Goldman Sachs, viser, at 
Kina ikke kun tænker på sig selv» siger Long. 

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.net den 18. 
december 2013: 
http://www.worldpoultry.net/
Broilers/Processing/2013/12/
Consolidation-in-meat-industry-
continues-1292098W/

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

JBS er størst, når det kommer til kød
 
JBS er den største producent af kød på verdens-
plan. Den brasilianske virksomhed producerer 
næsten 4,8 mio. tons oksekød om året. Som 
nummer to følger Cargill med 3 mio. tons. 

Med en produktion på 1,1 mio. tons svinekød, 
befinder JBS sig lige efter de største producenter 
af svinekød. Til sammenligning producerede 
Vion 2 mio. tons i 2011. 

Udover Vion er JBS også store på fjerkræk-
ød. Selskabet købte det største amerikanske fjer-
kræslagterikoncern, Pilgrims Pride, i september 
2009 og nåede en fjerkrækødproduktion på 3,5 
mio. tons årligt. Dette gør JBS til nummer to 
efter Tyson Foods, når det kommer til kyllin-
gekød.

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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Det store puslespil om fødevaresikkerhed
og forbrugerkrav
Af Wiebe van der Sluis 

Fødevaresikkerhed og forbrugerkrav, dominerer 
det videnskabelige samfund, hvor der forskes i 
kvaliteten af   fjerkrækød, æg og ægprodukter. 
At møde disse krav viser sig dog at være mere 
kompliceret end som så. Det kan konkluderes 
ud fra præsentationer og plakater præsente-
ret på et WPSA symposium, der blev afholdt i 
Bergamo, Italien den 15.-19. september 2013. 
  
Fødevaresikkerhed er et simpelt krav, men den bar-
ske virkelighed fortæller os, at det at imødekomme 
disse krav er langt mere kompliceret, end man 
kunne forvente. Forskellige NGO’er proklamerer, 
at ”industrielle produktionsmetoder”, som de kalder 
det, er ansvarlige for en stor del af de problemer, 
der opstår med fødevaresikkerheden, og at ekstensiv 
produktion og udendørs produktion bør fremmes. 
Men måske er det netop det modsatte, der er tilfæl-
det. Den franske forsker Dr. C. Jondreville gjorde 
det klart, at udendørs miljøer kan indeholde en stor 
mængde af persisterende organiske forureninger, 
der kan forringe forbrugernes sundhed. Alligevel 
viser de foreliggende data, at den samlede status på 
kemiske forureninger i fjerkræprodukter er tilfreds-
stillende, men i nogle tilfælde kan unormalt høje 
koncentrationer af forurenende stoffer registreres. 
Jondreville gav udtryk for, at indtagelse af jord, 
selv moderat forurenet, bør begrænses. Risikoen 
for kontaminering af et produkt vil stige endnu 
mere, når producenterne vælger langsomtvoksende 
afstamninger i produktionssystemer på friland på 

grund af den kombinerede effekt af øget indtag 
af jord og lavere produktivitet. Ikke desto mindre 
ser Dr. E. N. Sossidou fra Grækenland fordele ved 
frilandsproduktioner. Kød fra fjerkræ opdrættet på 
græsningsarealer kan have nogle ekstra ernærings-
mæssige fordele gennem lavere fedtindhold, samt 
højere indhold af vitaminer og mineraler. Samtidig, 
ved godt management af græsningsarealer, kan der 
opnås god dyresundhed og -velfærd.

Forbud mod konventionelle bure og støvgener
Forbuddet mod konventionelle bure haft en drama-
tisk indvirkning på ægmarkedet i Europa såvel som 
andre lande rundt om i verden. Udover ændringer i 
handelsstrømmene har det også skabt en masse pro-
blemer grundet ændringen i produktionssystemerne. 
Udover nye management metoder er producenterne 
nu nødt til at tage sig af støvproblemer, der forringer 
deres egen sundhed såvel som hønernes. Dette er en 
stor ulempe, der kommer som følge af gennemfø-
relsen af   det europæiske direktiv om æglæggende 
høners velfærd, sagde den franske forsker Dr. A. 
Huneau. Hun erklærede, at høje niveauer af respi-
ratorisk støv (partikler mindre end 10 mikrometer) 
kan forekomme i luften i hønsehuse, især i gulv- og 
etagesystemer, i forhold til i bygninger med bure. 
Støvbyrden har også en tendens til at være højere 
i fjerkræstalde med berigede bure end i dem med 
konventionelle bure. Selvom de gennemsnitlige eks-
poneringer målt under hendes undersøgelse forblev 
under den erhvervsmæssige tærskel, kan dette, over 
tid, være en årsag til bekymring for en arbejders 
respiratoriske sundhed.

Støv er også stadig en bekymring for fjerkræ- og 
folkesundheden, da det er et perfekt medie til at bære 
sygdomsfremkaldende mikroorganismer. En anden 
ulempe ved burforbuddet er et fald i skalkvalitet og 
farve. Dr. Julia Roberts fra Australien var vidne til et 
tab af skalfarve hos høner, der holdes i frilandspro-
duktion. Hun kunne ikke finde årsagen, men kon-
kluderede, at D-vitamin ikke spillede en rolle, og at 
flytningen af   disse høner til bure resulterede i hurtig 
forbedring af skallens farve og farvens ensartethed.

Salmonella og Campylobacter
Det såkaldte ”Poultry meat and Egg Quality sympo-
sium” ville ikke have været fuldstændigt uden flere 

Wiebe van der Sluis
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præsentationer om salmonella og campylobacter. 
Begge er fortsat højt på listen over mikroorganis-
mer, der skal kontrolleres. I kød er salmonella, tak-
ket være omhyggelige foranstaltninger, et mindre 
problem end campylobacter. Campylobacter synes 
at være uhåndgribeligt og kræver flere undersø-
gelser af, hvor bakterien kommer fra, og hvordan 
forekomsten kan minimeres. Imens giver en række 
undersøgelser en lille snert af en strategi til at styre 
patogenet. Der kan træffes forskellige foranstaltnin-
ger på bedriftsniveau for at minimere forekomsten af 
campylobacter, men under forarbejdning kan forure-
ningsniveauet pludselig stige igen. Ewa Pacholewicz 
fra Holland undersøgte hvilke foranstaltninger, der 
kan træffes på forarbejdningsanlægget for at redu-
cere campylobacterkoncentrationen i slagtekroppe. 
Hun besøgte forskellige forarbejdningsanlæg og 
opdagede, at der er store forskelle i reduktion af 
campylobacter kontaminering mellem anlæggene 
og i forarbejdningstrinnene inden for disse anlæg. 
Yderligere undersøgelser vil føre til mere konkrete 
foranstaltninger, som slagterierne kan tage for yder-
ligere at reducere campylobactertallene.

Tilgang om integreret forebyggelse
Salmonella er fortsat et vigtigt emne i ægproduktio-
nen. Mange salmonellaserotyper kan findes i miljøet 
hos æglæggende høner, men Salmonella Enteritidis 
(S.e.) er langt den vigtigste serovar, der kan findes i 
ægproduktionen, siger Prof. Dr. F. van Immerseel, 
Belgien. Æg bliver sandsynligvis kontamineret med 

bakterier under deres dannelse i reproduktionssyste-
met. S.e. bakterier kan integreres i æggehvidne og er 
i stand til at overleve de antimikrobielle mekanismer 
i denne i flere timer. Overlevelse i dette fjendtlige 
og stressende miljø kræver unikke mekanismer, som 
fortsat skal defineres. Men man er ved at finde bevi-
ser på, at stressinducerede overlevelsesreaktioner, 
antimikrobielle resistensmekanismer mod værtspep-
tider og karakteristiske egenskaber ved cellevæggen 
er afgørende elementer, og de kræver unikke sæt af 
gener og proteiner. Derfor råder Van Immerseel til at 
bruge en integreret forebyggelsestilgang, hvori vac-
cination bør spille en central rolle i bekæmpelse af 
salmonellainfektioner i æglæggere for at forhindre 
salmonellainficerede æg.

Fødevaresikkerhed forsikring
Vel vidende, at det er umuligt at producere føde-
varer uden nogen form for forurening, er spørgs-
målet stadig, hvornår maden kan erklæres sik-
ker. Dr. L. Ellerbroek fra det tyske institut for 
Risikovurdering forsøgt at give et svar. I sin præsen-
tation ”Implementation of indicators for biological 
hazards by meat inspection of poultry” sagde han, 
at for enhver smitte er der maksimale tolerance-
tærskler, og at hovedansvaret for fødevarehygi-
ejne ligger hos producenten (food business operator 
(FBO)). For at levere sikre produkter bør disse 
FBO’er være omfattet af et integreret fødevarekva-
litetssikringssystem. En forudsætning for et sådant 
effektivt kvalitetssikringssystem er fastsættelsen af   

Dr. A. Huneau: ”Bur-frie indhusningssystemer giver luftvejspro-
blemer for dem, der arbejder i fjerkræstaldene.”.

Dr. F. Van Immerseel: “Salmonella enteritidis er meget effektiv 
til at koloniserer æggelederne sammenlignet med andre sal-
monella serotypes.”



Skotsk minister opfordrer supermarkederne til at 
købe skotske kyllinger
Førende supermarkeder, cateringvirksomheder 
og fastfood-kæder bliver spurgt af den skotske 
regering, hvor de køber deres kyllinger, og hvad 
deres fremtidige hensigter er. Landdistriktsminister 
Richard Lochhead har skrevet til virksomheder, her-
under Morrisons, ASDA, Tesco, Marks & Spencer, 
Lidl, Aldi, Waitrose, The Co-operative Group, 
McDonalds, Burger King, KFC, Pizza Hut, Nandos, 
Dominos, Sodexo, Brakes og Compass for at få 
denne information. Afklaring af efterspørgslen efter 
skotske kyllinger er en af de første handlinger i 
den skotske regerings nye ’Plan Fjerkræ’, der blev 
offentliggjort lige før jul, og den søger at minimere 
påvirkningen af 2 Sisters Food Group’s beslutning 
om at rationalisere deres skotske fjerkræ aktiviteter.

Derudover bliver der arbejdet videre med at under-
søge mulighederne for at skabe et premium brand for 
skotske kyllinger, og på at identificere mulighederne 
for fjerkræproducenterne for at arbejde sammen for 
at reducere omkostningerne, samt at støtte den nyligt 
etablerede Scottish Chicken Growers Association.

"I kølvandet på hestekødsskandalen ønsker folk at 
vide, hvad de køber, og skotske råvarer har upåkla-
gelig kvalitet og herkomst" sagde Lochhead. "Jo før 

vi flytter til en position, hvor fjerkræ, der forbruges 
i Skotland, også er produceret i Skotland, jo bedre 
for os alle.” "Jeg er overbevist om, at der er en stærk 
efterspørgsel i Skotland for det fantastiske fjerkræ, 
som bliver produceret her. Det er derfor, jeg skriver 
til store supermarkeder, foodservice-virksomheder 
og fastfood-kæder for at spørge, hvor de i øjeblikket 
købe deres kyllinger, herunder hele kyllinger, par-
teringer og kogte ingredienser.” fortsatte Lochhead.

"Tidligere i år har Tesco forpligtet sig til kun at 
sælge 100 % ferske skotske kyllinger i deres forret-
ninger, og jeg vil gerne se dette andre steder."

James Withers, adm. direktør i Scotland Food and 
Drink er enig i, at en række supermarkeder har en 
stærk tradition for at købe deres kyllinger i Skotland.

"Når det kommer til catering-branchen, kan bil-
ledet være langt mere blandet" tilføjede han. "Det vil 
være enormt nyttigt at undersøge yderligere, hvordan 
de store cateringselskaber vil købe deres kyllinger i 
fremtiden. Jeg har selv talt med kokkene på nogle 
hoteller, og de vil være interesseret i at skifte fra 
import til skotsk fjerkræ af høj kvalitet. Det er den 
slags muligheder, vi nu har brug for at forstå, og på 
samme tid at udvikle en mere bæredygtig forarbejd-
ningsindustri."
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målbare mål på slagtekrop- og primærproduktions-
niveau, sagde Ellerbroek. Han foreslår at følge the 
Food Safety Objective and Appropriate Level of 
Protection-strategien (FSO/ALOP), som beskriver 
det beskyttelsesniveau, der skønnes nødvendigt for 
hele befolkningen. Systemet omfatter, ud over de 
flok-specifikke markører, en risikokategorisering af 
disse flokke baseret på anvendelsen af oplysninger 
fra tidligere i produktionskæden, som understøttes 

af historiske data. Højrisiko-flokke kan derefter 
kanaliseres til slagterier eller specifikke forarbejd-
ningslinjer med høj proceshygiejne. Selvom ansva-
ret er placeret hos FBO’erne, skal overholdelse af 
grænseværdierne kontrolleres af den kompetente 
myndighed, der opererer på baggrund af risikoanaly-
seprocedurer, som er fastsat af Codex Alimentarius. 
Deres målinger linker fødevaresikkerhedsaktiviteter 
til folkesundheden via risikovurdering, og det bør 
være en god base for produktion af sikre fødevarer 
af høj kvalitet.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.net den 16. 
december 2013: http://www.worldpoultry.net/Home/
General/2013/12/The-food-safety-and-consumer-
demand-puzzle-1396940W/?cmpid=NLC|worldpou
ltry|2013-12-16|The_food_safety_and_%20consu-
mer_demand_puzzle

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,

Landbrug & Fødevarer 

Der er behov for en integreret tilgang, der starter på primær-
produktionsniveau for at forhindre forurening af slagtekroppe, 
siger Dr. L. Ellerbroek.

Mikkeline Sofie 
Thomsen


