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Mexico og USA fejrer succes med handel af fjerkræ 
Den nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA), 
som har ydet en betydelig økonomisk løft til fjer-
krækød- og ægbrancherne i USA og Mexico, fejrer 
20 års jubilæum.

I de to årtier med NAFTA har Mexico steget til i 
2013 at blive det vigtigste eksportmarked for ameri-
kansk kylling, kalkun, and og æg, med et årligt salg 
på mere end 1,3 mia. $ (ca. 7,1 mia. kr.) i henhold til 
amerikanske handelsdata.

I denne periode er den samlede amerikanske 
eksport af fjerkræ til Mexico vokset med 358 % i 
volumen og 415 % i værdi. Eksport på kyllingekød 
er steget femfold, mens værdien er steget mere end 
otte gange.

For kalkunkød er eksportmængde og værdi til 
Mexico i løbet af de 20 år af NAFTA steget med 
henholdsvis 135 % og 198 %.

For USA og Mexico har NAFTA bidraget til en 
hidtil uset vækst i fjerkræproduktionen. Siden gen-
nemførelsen af NAFTA i 1994 er den amerikanske 
fjerkrækødproduktion vokset med mere end fire-
enhalv gange, mens ægproduktionen er mere end 
fordoblet. Mexicos fjerkrækød- og ægproduktionen 
er i samme periode steget med en gennemsnitlig årlig 
vækstrate på henholdsvis 4,3 % og 2,8 %.

I perioden er Mexicos forbrug pr indbygger af 
kylling steget med næsten 285 %, mens forbruget af 
æg er steget med 120 %, hvilket fastholder Mexicos 
position som globalt førende i forbruget af æg.

Efter den indledende 10-årige indfasningsperiode, 
hvor importafgifter blev reduceret trinvist til nul, 
har amerikansk fjerkrækød og æg toldfri adgang til 
det mexicanske marked. Selvom Mexico fortsætter 
arbejdet med at få adgang til USA for sine rå fjer-
kræprodukter, har Mexicos fjerkræbranche uhindret 
adgang til amerikansk foderkorn, fjerkræ afstamnin-
ger og andre input, hvilket har medvirket til at gøre 
den mexicanske fjerkræbranche meget mere effektiv.

En stor del af det amerikanske fjerkrækød sendes 
til Mexico fersk i form af maskinsepareret kyl-
linge- og kalkunkød. Disse produkter anvendes i 
udstrakt grad af den mexicanske kødindustri i frem-
stillingen af en lang række yderligere forarbejdede 
produkter såsom pølser, skinker og kødpålæg, ofte 
som et mere omkostningseffektivt alternativ til svi-
nekød. Amerikanske producenter eksporterer også 
en betydelig mængde af andre ferske kyllinge- og 
kalkunparteringer til detailsalg, hovedsagelig til byer 
beliggende langs grænsen mellem USA og Mexico.

"USA er det eneste land, der producerer til-
strækkelige mængder af maskinsepareret fjerkrækød 
(MSP), der lever op til kravene fra de mexican-
ske forarbejdningsvirksomheder" siger Jim Sumner, 

præsident for US Poultry & Egg Export Council.
Import af amerikansk fjerkrækød har været til 

gavn for de mexicanske forarbejdningsvirksom-
heder, som har hjulpet til at bidrage til Mexicos 
stigende forbrug af fjerkræ. Over de seneste 20 år er 
Mexicos forbrug pr indbygger af fjerkrækød steget 
med gennemsnitligt næsten 3 % årligt.

Mexico importerer også en betydelig mængde af 
forarbejdede amerikanske ægprodukter, der er i høj 
efterspørgsel fra kommercielle bagerier, konditorer 
og producenter af forarbejdede fødevarer. Og i køl-
vandet på et alvorligt udbrud af højpatogen fuglein-
fluenza i landets vigtigste æg-producerende region i 
staten Jalisco i 2012, begyndte Mexico at importere 
konsumæg fra USA for at øge de svindende forsy-
ninger, der blev reduceret under udbruddet.
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Salmonellavaccine lever op til FDA antibiotika 
udfasning politik
Salmogenics, Global Green patenterede salmonel-
lavaccine til fjerkræ, lever op til US’s Food and 
Drug Administration’s (FDA) politik om at udfase 
antibiotika på bedrifterne.

FDA fremlagde 11. december en plan om at 
begrænse brugen af antibiotika til behandling af syge 
dyr og afskaffelsen af antibiotika som vækstfremme-
re. FDA foretrækker en frivillig ordning og ønsker 
at høre fra virksomheder inden for tre måneder om 
deres planer om at ændre etiketter og vil give dem tre 
år til at gennemføre det.

Undersøgelser har vist, at Salmogenics hjælper 
kyllinger med at tage på i vægt uden brug af anti-
biotika. Vaccinen sprøjtes ind i ægget, før kyllinen 
bliver klækket, forbedrer immunforsvaret samt øger 
sundhed og velfærd for kyllingen fra daggammel, 
og det er en omkostningseffektivt måde at give en 
sundere kilde til protein for mennesker.

"En af grundene til overforbruget af antibiotika 
skyldes, at de også virker som vækstfremmere. I 
vores undersøgelser viste vi, at det gør Salmogenics 
også" sagde Dr. Mehran Ghazvini, DC, NMD, besty-
relsesformand og adm. direktør for Global Green.

EFSA har også udfaset og i sidste ende forbudt 
markedsføring og anvendelse af antibiotika som 
vækstfremmere i foder siden 2006. Denne beslut-
ning var baseret på udtalelser fra den videnskabelige 
styregruppe, der anbefales en gradvis udfasning af 
antibiotika anvendt til vækst stimulering og samtidig 
bevare dyrs sundhed.
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Fænomenet ’sølvryg’ 
i frilandshøner
Af Mingan Choct, University of New England, Armidale, NSW 2351, 
Australien og Michael Sommerlad, Poultry Works Consultancy, 
Deepwater, NSW 2371, Australien

Artiklen blev først publiceret på PoultryHub.org

Indenfor fjerkræbranchen i Australien er fri-
landssektoren i stærk vækst, og den repræsente-
rer cirka 40 % af de æglæggende høner og 15 % af 
slagtekyllingerne. Det opfattes ofte i offentlighe-
den, at frilandsfugle har en bedre velfærdsstatus, 
og dette synspunkt er stærkt fremmet af dyrevel-
færdsorganisationer og supermarkeder.

Frilandsproduktion
Den hurtige udvidelse af frilandsproduktionen har 
rejst en række spørgsmål indenfor den kommercielle 
produktion. 

For det første har frilandsproduktionen ikke været 
i Australien i mange år, og mange af de færdigheder, 
der kræves for at opretholde bæredygtige produkti-
onsniveauer er gået tabt, og meget få fagfolk inden-
for fjerkræbranchen besidder den nødvendige viden 
og erfaring til at hjælpe denne sektor. Branchen 
bliver nødt til at genopfinde sig selv, og grave de 
gamle produktionsmetoder frem igen for at opnå de 
færdigheder, der gik tabt for omkring 50 år siden. 
Undervejs vil der være udfordringer for produktio-
nen på grund af fald i produktiviteten, spørgsmål om 
de nødvendige foranstaltninger for biosikkerheden 
og miljøproblemer.

For det andet er de afstamninger, der benyt-
tes i den frilandssystemer i dag, specifikt avlet til 
indendørs produktionssystemer, hvilket ofte fører 

til mindre end optimal ydeevne, når de placeres 
i en frilandssystem. Professor Geoff Hinch fra 
University of New England brugte Radio Frequency 
Identification (RFID) teknologi til at afsløre, at kun 
omkring 15 % af hønerne gå udenfor hver dag, og 
10,6 % af hønerne kommer aldrig ud i hønsegår-
den. Det er interessant, at 89,4 % af hønerne brugte 
hønsegården mindst én dag i løbet af en 51-dages 
forsøgsperiode. Den afstand, som hønerne bevæger 
sig rundt u hønsegården varierer også voldsomt.

For det tredje ønsker offentligheden sikre, bil-
lige og friske fødevarer, der produceres bæredygtigt 
og etisk. Det er ikke svært at se de iboende mod-
sætninger i denne tankegang. Udfordringerne for 
fjerkræbranchen ved at uddanne offentligheden, 
politikerne og interessegrupper ville være enorme, 
hvis fjerkræbranchen skulle leve op til alle de krav, 
som nogle grupper i samfundet har, for her er der en 
komplet modsætning mellem landbrug og fødevare-
produktion.

Dyrevelfærd
I denne artikel vil vi gerne ind på et udfordrende 
område, nemlig dyrevelfærd. Faktisk er dyrevelfærd 
nok det mest krævende emne, fordi kannibalisme er 
meget udbredt i frilandsflokke, og i ekstreme tilfæl-
de kan næsten hele flokken blive påvirket (Sherwin 
et al. 2010). I denne artikel vil vi ikke tale om kan-

Michael SommerladMingan Choct

24 uger gamle høner. 40 uger gamle høner.
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nibalisme som sådan. I stedet vil vi se på 
fænomenet ’sølvrygge’.

Sølvryg
Sølvryg er et fænomen, hvor frilandshø-
ner ser hvide ud langs ryggen og ned 
mod halen. Ændringen i fjerfarver 
kan starte når som helst fra starten 
til midt i produktionsperioden, og 
det bliver gradvist mere alvorligt 
(se billede 1 og 2), og det sker i 
selv de bedste frilandsbesætnin-
ger. Sølvfarvningen skyldes, at 
de små, bløde fjer på ryggen 
af   hønerne har fået hakket den 
brune spids af (se billeder 3) af 
ved en specifik hakkehandling, 
så kun den hvide base af fjer 
er tilbage (se billede 4). Det 
er ikke ligesom den klassiske 
aggressive kloak hakning, som 
man tidlige så i flokke med høner, 
der ikke var næbtrimmede. Sølvryg 
opstår, når hønerne udvikler en adfærd, der er mål-
rettet de små fjer uden, at der hakkes i selve krop-
pen. Den samme form for adfærd ses under støv-
badning, hvor andre høner tager små bløde fjer fra 
lårene. Men disse fjer synes at være lettere fjernes 
fra huden, så i stedet for at lade den hvide fjerbase 
blive siddende tilbege, fjernes hele fjeren.

Forskellige faktorer spiller ind
Årsagerne til dette fænomen kendes ikke, og der 
er en vifte af teorier om de forskellige faktorer, der 
fører til fjerpilningsadfærd (Rodenburg et al. 2013). 
Det menes, at på trods af et relativt stort område til 
rådighed, kan nogle fugle kede sig og være konstant 
på jagt efter noget aktivitet i et miljø, hvor lysinten-
siteten er høj. Det er også muligt, at hønerne kan 
energi energi og næringsstoffer, som nogle af de 
essentielle aminosyrer og vigtige mineraler. Dette 

kan meget vel være tilfældet, for det 
første fordi nogle høner tilbringer 

betydelig tid udendørs, hvor de søger 
efter insekter eller frø. Konsekvensen af   

dette kunne være, at hønen bruger mere 
energi på grund af fysisk aktivitet og æder 

mindre af den afbalancerede foder, der tildeles 
inde i stalden.
For det andet, når sæsonen er god, og området 

er grønt og frodigt, så æder nogle høner en stor 
mængde græs (se billede 5). I modsætning til drøv-
tyggere har høner og kyllinger ikke de nødvendige 
enzymer og mikroflora til at fordøje lignocellulosen, 
der udgør hovedparten af tørstoffet i græs. I stedet 
findes græsset ofte sammenrullet i kråsen uden at 
være blevet formalet (se billede 6). Der er en række 
mulige konsekvenser af dette: 
• det kan virke som en negativ feedback-mekanis-

me, der reducerer indtaget af korrekt afbalanceret 
foder,

• det fører til forstoppelse i kråse, som kan forår-
sage nedsat foderoptagelse, og i ekstreme tilfælde 
død af sult; og 

• dette reducerede foderforbrug kan føre 
til, at hønerne søger fødeemner med højere 
næringsstoftæthed til specifikke næringsstoffer 

Indholdet af kråsen på en frilandshøne. Klat fra høne, der har ædt masser af græs.

En typisk fjer fra ryggen af en 
høne med den brune spids 
og den hvide base.

Den samme slags fjer hvor den brune 
spids er blevet hakket væk, så kun den 
hvide base er tilbage.
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såsom fjer eller kød. Det vides 
ikke, om stressede høner er mere 
tilbøjelige til hakke på andre 
fugle eller andre genstande.
En faktor, der synes at være 

konstant med fænomenet sølvryg 
er, at adfærden kan være direkte 
forbundet med det yderligere pres, 
som hønerne er under, når høner-
ne begynder æglægningen, fordi  
sølvryg normalt ikke observeres i 
hønniker. Denne observation tyder 
på, at ernæringsmæssige faktorer 
i det mindste er en medvirkende 
faktor til fænomenet.

Konklusion
Da fjerkræprodukter er blevet en stabil proteinkilde 
for australiere, kan en bæredygtig forsyning af disse 
produkter ikke være produceret som for 50 år siden, 
altså med et par høns løbende frit rundt i hønsegården 
til at forsyne familien med nogle æg og lejlighedsvis 
en stegt kylling. En evt. manglende evne til at levere 
tilstrækkelige mængder af fjerkræprodukter til at 
opfylde landets voksende efterspørgsel, vil direkte 
påvirke forsyningssikkerheden. Fremtidens fjerkræ-
produktion vil være baseret på veldokumenteret evi-
densbaseret forskning om dyrehold, genetik, ernæring, 
velfærd og miljøpåvirkning. Kun på denne måde kan 
vi tage udfordringen op om at etablere en fjerkræin-
dustri, der producerer kvalitetsprotein til en overkom-
melig pris og på en etisk og bæredygtig måde.
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En flok frilandshøner med sølvryg.

Moderne slagtekyllinger drikke mere vand
Vand er afgørende for mange livsbevarende og meta-
boliske processer i kyllinger, og samtidig udgør vand 
en stor del af muskelmassen og -vægten.

Gennem årene har den genetiske fremgang for 
øget tilvækst, foderoptagelse og foderudnyttelse ført 
til de nuværende kommercielle slagtekyllinger, som 
opnår en højere vægt på kortere tid med større udbyt-
ter. Det anslås, at k indtager omkring 1,7 kg vand for 
hvert kilo foder. Derfor mangler der stadig meget 
viden om, hvordan disse genetiske fremskridt har 
påvirket kommercielle slagtekyllingers vandindtag.

Formålet med denne undersøgelse var at finde ud 
af, om der var forskel i det daglige vandforbrug og 
daglige vand-til-foder forhold i nuværende flokke 
(januar 2010 - november 2011), og flokke opdrættet 
for 10 år siden (januar 2000 - december 2001).

Alle flokke blev opdrættet under kommercielle 
forhold i fire slagtekyllingehuse på 40 x 400 fod 
(ca. 12 x 120 m) på University of Arkansas Applied 
Broiler Research Farm. Vandforbruget og foderop-

tagelsen blev registreret dagligt for hver flok. Det 
daglige vandforbrug og det daglige vand -til-foder 
forhold blev justeret til 1000 kylling med hensyn til 
den daglige dødelighed for at standardisere data på 
tværs af alle flokke.

De indsamlede data blev inddelt efter dag og 
evalueret for forskelle mellem dag og gruppe ved 
hjælp af SAS GLM. Resultaterne viste en signifikant 
stigning i den daglige vandforbrug per 1000 fugle 
fra dag 7-42 i nuværende flokke sammenlignet med 
flokke opdrættet for 10 år siden, med en daglig pro-
centvis stigning så høj som 26,7 %.

Desuden blev der fundet en signifikant reduktion 
i det daglige vand-til-foder forhold for de nuværende 
flokke sammenlignet med flokke for 10 år siden på 
dag 14, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 41 
og 42. Disse resultater tyder på, at vandindtaget er 
steget over tid for de kommercielle slagtekyllinger, 
og det afspejler forbedringerne i foderoptagelse og 
fodereffektivitet.
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Aktuelle tendenser
i den amerikanske ægbranche
Af Dr. Simon Mark Shane, Durham, NC, USA

Den amerikanske ægbranche bevæger sig støt 
fremad. I 2013 ventes den samlede produktion at 
stige svagt i forhold til 2012. Foderomkostninger 
forbliver en afgørende faktor. Ny lovgivning er 
også på vej. En oversigt med fakta og tal.

I løbet af 2013 vil den amerikanske ægbran-
che sandsynligvis have produceret 79 mia. æg, 
hvilket repræsenterer en 1,1 % stigning siden 
2010. Høneantallet i USA har været underlagt 
begrænsninger for at undgå overproduktion. 
USDA’s National Agriculture Statistics registrerede 
et gennemsnit på 285,1 mio. høns i 2012, som var 
ca. 4,8 mio. mere end i 2011. Det anslås af USDA, 
at 284 mio. høner gik i flokke på over 30.000, 
hvilket repræsenterer 98,5 % af det samlede antal 
høner i USA. De seks stater der lå øverst på listen 
over høneantal havde en kombineret hønebestand på 
162,7 mio. i september som angivet i Tabel 1. 

Tabel 1: De seks amerikanske delstater med flest høner

I en fremskrivning forudsiger en model fra University 
of California, at antallet af høner i en 12-måneders 
periode vil spænde fra et sæsonbestemt højdepunkt 

på 296 mio. høner i december 2013 til et lavpunkt på 
290 millioner høns i løbet af september. Den natio-
nale hønebestand vil toppe i december 2014 ved 
292 mio. høns. Det forventes, at det amerikanske 
forbrug af æg pr. indbygger år vil nå 250,7 æg. De ti 
største ægproducenter udgør 50,0 % af den samlede 
produktion. Se tabel 2 opgjort efter antal af høner 
afrundet til nærmeste million. 

Tabel 2: De 10 største ægproducenter i USA

Omkostninger og indtjening
Den amerikanske ægbranche har oplevet en moderat 
indtjening i de første ni måneder af 2013 og har 
opnået en kumulativ ab-gård dækningsbidrag på 
2,84 kr. pr. dusin (24 øre pr. æg) eller et måned-
ligt gennemsnit dækningsbidrag på 2,5 øre pr. æg. 
Faktorer der er afgørende for indtjeningen i   den 
amerikanske ægbranche er omkostningerne til foder 
og forbrugernes efterspørgsel, der bestemmer prisen 
og mængden af   æg til forarbejdning og eksport. De 
gennemsnitlige antal høner og den gennemsnitlige 
engrospris opstillet af en national analysevirksom-
hed er vist i tabel 3.

Tabel 3: Antal høner og detailpris pr dusin fra 2009 til 2013

 ➝

Dr. Simon Mark Shane

Tabel 1

Antal høner Andel af høner i USA
Stat  (mio.) (%)
Iowa 51,8 18,1
Ohio 28,0 9,8
Indiana 25,7 9,0
Pennsylvania 23,7 8,3
Californien 18,9 6,6
Texas 14,6 5,1
Top 6 162,7 56,9

Tabel 2

Firma Antal høner (mio.)
Cal-Maine Foods 33
Rose Acre Farms 22
Moark LLC 13
Daybreak Foods 13
Rembrandt Enterprises 13
Hillandale Farm 11
Michael Foods 11
Trillium Holdings 9
Center Fresh Group 8
Midwest Poultry Services 8
Top-10 141
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Tabel 3

Antal høner Detailpris
År (mio.) (kr. pr dusin)

2009 281 6,15
2010 282 6,38
2011 282 6,90
2012 286 7,05

2013 (første halvår) 289 7,05

Indhusning
Andet
Total
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Produktionsomkostningerne er specificeret i tabel 
4. Producenterne genererede en fortjeneste på 7 øre 
pr. æg på bedriftsniveau svarende til et overskud på 
1,60 kr. pr. høne pr måned, eller på tværs af branchen 
en fortjeneste på 708 mio. kr. om måneden. For de 
første ni måneder af 2013 blev den lå den gennem-
snitlige salgspris ab-gård på 31,25 øre pr. æg.

Tabel 4: Omkostninger pr dusin æg

Udgifterne til foder har været en væsentlig faktor 
for Indtjeningen. Den gennemsnitlige foderpris over 
fem adspurgte USDA regioner beløb sig til 1.860 
kr. pr. ton i løbet af september. Dette tal omfatter 
råvarer, produktion (57,5 kr. pr. ton) og levering (ca. 
17 kr. pr. ton). Til sammenligning var de gennem-
snitlige foderomkostninger i løbet af 2012 på 1.994 
kr. pr. ton. Hver gang der er 75 kroners prisforskel 
pr. ton i foderomkostninger repræsenterer det 0,5 øre 
pr. æg i USA, efter gennemsnitlige produktionsom-
kostningsparametre.

Forventet udbytte
Fremtidig indtjening vil være påvirket af både 
efterspørgslen og omkostningerne til råvarer, og 
begge dele er bestemmende for indtjeningen i fjerde 
kvartal af 2013. Både priserne på majs og sojaskrå 
er faldet siden de høje niveauer, der var i første 
halvdel af 2013, som skyldtes den alvorlige tørke 
i 2012. USDA har udstedt en langsigtet prognose 
for majshøsten i 2013s på næsten 348,0 mio. tons i 
September World Agriculture Supply and Demand 
Estimate Report. Denne var baseret på et forventet 
udbytte på ca. 9,7 ton pr. hektar. Den endelige stør-
relse og værdi af majshøsten i 2013, kvaliteten af 
næringsstofer i afgrøden, muligheden for forure-
ninger med mycotoxiner, efterspørgslen til eksport, 
videreforarbejdning til ethanol og hedgefund hand-
ler ville alle være faktorer, der kan ændre prisen.

Salg af specialæg
Cal-Maine Foods, den største virksomhed i USA 
og verden, med en markedsværdi på 6,7 mia. kr. er 
den eneste producent, der offentliggør sine finan-
sielle resultater, da den er opbygget som et offentligt 
handlet selskab. For 1. kvartal af finansåret 2014 
offentliggjorde Cal-Maine Foods en nettoomsæt-
ning på 1,8 mia. kr. og et overskud på 50 mio. kr.. 
Kvartalsrapporten fra Cal-Maine Foods viser den 
gavnlige effekt af salget af ”specialæg” til at opveje 
stigninger i prisen på råvarer til foder. Hos Cal-

Maine Foods har salget af ”specialæg” stået for 16 
% af volumen og 25 % af salgsværdien i det seneste 
kvartal. Den gennemsnitlige salgspris for skalæg 
for kvartalet var 60 øre pr. æg, mens ”special”, som 
det koster mere at producere, havde en gennem-
snitlig salgspris på 95 øre pr æg, hvilket repræsen-
terer en merpris på 59 % i forhold til standardæg. 
Afhængig af prisen på udskiftning af hønniker og 
markedsvilkår, foretrækker producenterne i visse 
områder af USA at fælde flokkene for at opnå endnu 
en cyklus. Andelen af fældede høner nåede 19 % i 
august, og det spænder fra et max på 33% i de vest-
lige stater til et minimum på 7 % i den nordøstlige 
region.

Produkter og eksport
Ca. 31 % af skalæggene bliver forarbejdet yder-
ligere til flydende æg med hovedparten af denne 
mængde stammende fra anlæg med in-line produkt-
fabrik. Eksporten af både skalæg og æg i flydende 
form udgjorde 4,8 % af den nationale produktion 
i juli 2013, med skalægeksport svarende til 2,4 
% af den samlede produktion. Mexico har været 
en betydelig importør af æg, og de aftager 73 % 
af de eksporterede skalæg. Efterspørgslen efter 
æg i Mexico er et resultat af tab, som følge af et 
igangværende udbrud af højpatogen fugleinfluenza. 

Stående udfordringer
Den største udfordring hos den amerikanske 
ægbranche er behovet for at konvertere fra tradi-
tionelle bure til berigede kolonibure. Proposition 
# 2 vedtaget af vælgerne i Californien i novem-
ber 2008 gav mandat til et ufuldstændigt defi-
neret sæt af krav til opstaldning, der skal efter-
leves i Californien inden 1. januar 2015. 
Skiftende retssager har forsøgt at vælte Proposition 
# 2 enten på grundlag af vage formuleringer eller 
fordi, der er i strids med forfatningen. Domstolene 
har fastholdt, at Proposition # 2 er en juridisk statut, 
og følgeligt skal industrien tilpasse sig de nye krav. 
En række producenter i Californien har valgt at 
indstille produktionen i 2015. Andre har, hvor det 
er hensigtsmæssigt, konverteret husene til etagesy-
stemer eller til en kombination af slats og strøelse, 
selvom det giver en lavere belægning i forhold til 
burene.

Nogle store producenter er i færd med at konver-
tere til berigede bure, som er baseret på de europæi-
ske standarder. Andre har som alternativ besluttet 
ud fra spørgsmål om enten praktiske hensyn eller 
overlevelse til at fjerne skillevæggene i eksisterende 
anlæg for at give en belægningsgrad svarende til 
arealet i berigede bure.

For at beskytte de producenter, der fortsat vil 
producere efter 2015, mod konkurrence fra stater 
i Midtvesten, der bruger traditionelle bure, har 

Tabel 4

Omkostning pr dusin æg Beløb (kr.)
Foder 2,75
Afskrivning på hønniken 0,58
Arbejdsløn 0,23
Indhusning 0,31
Andet 0,40
Total 4,27
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den californiske lovgivning dekreteret, at alle æg, 
der importeres til Californien, skal være produce-
ret under betingelser, der opfylder Proposition # 
2. Denne bestemmelse er blevet løst fortolket af 
California Department of Food and Agriculture, som 
et krav til belægningen (cm2/høne), uden nogen krav 
om berigelse. 

Dette krav, at producenter, der ekspor-
terer æg til Californien, skal overholde belæg-
ningsgraden, betragtes som værende i overens-
stemmelse med Proposition # 2, men det vil 
sandsynligvis blive prøvet i retssystemet. 
Kravet er baseret på den åbenbart besnærende 
begrundelse at fremme fødevaresikkerheden. 
Enkelte stater kan ikke skabe hindringer for mel-
lemstatslig handel, medmindre de understøttes af 
videnskabeligt gyldige og påviselige kontrolkrav 
angående sundhed eller sygdom. 

Mere plads i burene 
I 2002 gik United Egg Producers, der repræsenterer 
90 % af ægbranchen, i gang med et projekt for at 
skabe forbrugerstøtte til et certificeret velfærdspro-
gram. Det blev besluttet at øge pladsen i burene til 
hvidfjerede høner med ca. 125 cm2 pr høne det første 
år og med ca. 170 cm2 pr. høne efter fire år. Der var 
en overgangsperiode, hvor producenter kunne udvi-
de for at kompensere for en nedgang i kapaciteten i 
de eksisterende stalde.

Et konsortium af købere fra institutionelle og 
restaurationsvirksomheder fastholdt, at velfærds-
initiativet repræsenterede aftalt spil om at reducere 
produktionen, og dermed øge prisen på æg. Følgelig 
blev et gruppesøgsmål indsendt til retssystemet, og 
denne proces er fortsat i gang i dag. To store pro-
ducenter valgte at indgå forlig med sagsøgerne, i et 
enkelt tilfælde for et ukendt beløb og det andet til 
knap 165 mio. kr.  At opnå en eventuel belægnings-
grad, der overstiger 300 cm2 pr. høne vil kræve 40 
% ekstra i staldkapacitet for at opretholde den nuvæ-
rende produktion af æg.

Nye regler
Siden starten på   Food and Drug Administration 
Salmonella Prevention Programmet i juli 2011, har 
den amerikanske ægbranche arbejdet hårdt for at 
producere i overensstemmelse med de nye regler, 

der kræver biosikkerhed, gnaverbekæmpelse og 
overvågning af flokke for miljøforskyldt smitte med 
Salmonella Enteritidis (SE). Æg holdes nu ved 7° C 
fra tidspunktet for pakning gennem hele distributi-
onskæden.

Ifølge data frigivet af Food and Drug 
Administration, er prævalensraten for SE på under 2 
% af flokkene, og det skulle falde yderligere i løbet 
af det kommende år. På nuværende tidspunkt er alle 
flokke på over 30.000 blevet inspiceret, og udvalgte 
gårde er analyseret af FDA, der nu vil nu rette opmærk-
somheden mod flokke på 3.000 til 30.000 høner. 
Der er ingen bemærkelsesværdige problemer med 
sygdom i branchen. Dette skyldes fraværet af verti-
kalt overførte infektioner. De store rugerier deltager 
i National Poultry Improvement Program vedrø-
rende Salmonella Enteritidis, mycoplasma og fugle-
influenza. Sygdomme kontrolleres effektivt med en 
kombination af vaccination og biosikkerhed selvom 
begge dele kræver konstant opgradering.

Opkøb er forventeligt 
Der har ikke været nævneværdige opkøb i 2013, 
men det er uundgåeligt, at nogle af de større virk-
somheder vil købe aktiver og produktionsfaciliteter 
af mindre effektive selskaber. Mindre producenter 
står med behovet for kapital til at konvertere stalde-
ne til enten gulvsystemer eller berigede bure. Dette 
er resultatet af en aftale mellem the Humane Society 
of the United States, den førende dyrevelfærdsorga-
nisation og United Egg Producers.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.net den 14. 
januar 2014: http://www.worldpoultry.net/Layers/
Markets-Trade/2014/1/Current-
trends-in-the-US-egg-industry-
1422034W/?cmpid=NLC|wo
rldpoultry_themed|2014-01-
14|Current_trends_in_the_US_
egg_industry

Oversat af Mikkeline Sofie 
Thomsen, 

Landbrug & Fødevarer

Specialæg
I et forsøg på at imødekomme forbrugernes 
efterspørgsel, er ægproducenter begyndt at 
markedsføre vegetariske, økologiske, skrabe-, 
frilands-, i-skal-pasteuriserede og næringsstof-
berigede specialæg. Disse æg tilbyder et alter-
nativt valg til forbrugere med særlige behov og 
præferencer. På grund af højere produktionsom-
kostninger er ”specialæg” normalt dyrere end 
almindelige skalæg.

Mikkeline Sofie  
Thomsen
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Opdræt af hanekyllinger
fra ægproduktionen
Af Ferry Leenstra, Wageningen UR

Publiseret i LowlnputBreeds Technical note 4.6

På verdensplan bliver lagt de fleste hanekyllinger 
af æglæggertypen aflivet umiddelbart efter klæk-
ningen. Alligevel siger de ægproducenter, der 
deltog i EU’s LowlnputBreeds projekt, at de tog 
afstand fra denne praksis, og at de kiggede efter 
muligheder for at opdrætte disse hanekyllinger, 
f.eks. ved at bruge kombinationsafstamninger.

Denne artikel beskriver den bedste løsning med hen-
syn til effektivt ressourceforbrug og produktionsom-
kostninger ved at opdrætte og markedsføre hanekyl-
linger fra specialiserede afstamninger til æglægning. 

Opdræt af hanekyllinger:
Historie og aktuelle problemstillinger
Tidligere var det ikke muligt at kønssor-
tere daggamle kyllinger, så alle kyllinger blev 
opdrættet til seks eller otte uger, for først da 
kunne hanekyllinger og hønniker adskilles. 
Hanekyllingerne ville så blive slagtet som ”gio-
vanni galli ’eller ’hahnchen’ på omkring 16 
uger, og hønniker beholdt man til ægproduktion. 
Da kønssortering af daggamle kyllinger gjorde 
det muligt at adskille hane- og hønekyllinger 
som daggamle, var det ikke længere nødvendigt 
at opdrætte alle kyllingerne, fjerkræproduktionen 
begyndte at specialisere sig i ægproduktion og 
slagtekyllinger til kødproduktion. Færre og færre 
hanekyllinger af æglæggertypen blev opdræt-
tet til kød. I øjeblikket bliver de fleste hanekyl-
linger af æglæggertypen aflivet som daggamle. 
I visse asiatiske lande bliver daggamle kyllinger spist 
som en snack, og i flere europæiske lande bliver disse 
kyllinger forarbejdet til foder til kæledyr eller til 
zoo, og nogle gange bliver de simpelthen destrueret. 
I mange europæiske lande bliver denne praksis 
udfordret: at aflive kyllinger umiddelbart efter klæk-
ningen anses som etisk uacceptabel. Etiske indven-
dinger er generelt stærkere blandt forbrugere af frit-
gående og økologiske æg, der stiller spørgsmål ved, 
hvorfor disse hanekyllinger ikke opdrættes til kød. 
Men hvad er muligt, og hvor ligger udfordringerne?

Opdræt af hanekyllinger
For en standard familie på fire passer en kylling 
med en ovnklar vægt på 1.000-1.500 gram fint, 

hvilket indebærer en levende vægt ved slagtningen 
på 1.500-2.000 gram. Hanekyllinger er 25 til 30 % 
tungere end hønekyllinger med samme alder, så de 
fleste hanekyllinger af æglæggertypen vil kunne nå 
denne vægt på mellem 14 og 18 ugers. Slagtning før 
seksuel modenhed på omkring 18 uger er en fordel 
at forhindre overdrevne slåskampe blandt hanekyl-
lingerne.

Hanekyllinger kan opstaldes separat eller opdræt-
tes sammen med hønekyllinger især i de første uger, 
hvor kyllingerne har brug for et varmt og beskyttet 
miljø. Fælles opstaldning sparer energi og penge, 
men høj belægning hæmmer udviklingen af   både 
hane- og hønekyllinger. Når kyllingerne bliver ældre 
er opvarmning ikke længere er nødvendig, og hane-
kyllingerne kan flyttes til andre stalde, helst med 
adgang til udearealer. Der kan hanekyllingerne få 
foder med højere energi, som passer bedst til vokse- 
og slutfoder, men ikke til hønekyllingerne, der skal 
blive æglæggende høner.

Produktionsomkostninger
Opdræt af hanekyllinger er ikke særligt komplice-
ret, men produktionsomkostningerne er høje, både 
ved konventionelle og økologiske hanekyllinger af 
æglæggertypen, i forhold til produktion af kyllinge-
kød fra specialiserede slagtekyllingeafstamninger. 
Dette skyldes den temmelig langsomme vækst hos 
hanekyllinger af æglæggertypen. Mens standard 
slagtekyllinger når 2.000 gram på omkring 5 uger, 
og økologiske slagtekyllinger når 2.400 gram på 
omkring 12 uger, så er hanekyllinger af æglæggerty-
pen omkring 18 uger om at nå 2.000 gram. 

Hanekyllinger af æglæggertypen bruger mere 
foder end standard slagtekyllinger. Foderforbruget 
hos konventionelle slagtekyllinger foderet ligger på 
omkring 1,7 og hos økologiske slagtekyllinger på 
omkring 2,1, mens hanekyllinger af æglæggertypen 
kræver mindst 3 kg foder til 1 kg levende vægt. 
På grund af denne ugunstige foderudnyttelse og 
den lange opdrætsperiode er produktionsomkost-
ningerne for hanekyllinger af æglæggertypen for 
høje. Slagtningen giver også øgede produktions-
omkostninger, fordi disse kyllinger ikke passer til 
de moderne automatiserede anlæg på slagterierne, 
og de skal derfor slagtes manuelt, hvis flokkene er 

Ferry Leenstra
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så små er, at det ikke kan betale sig at omstille et 
bestående anlæg.

I forsøg i Tyskland og Holland viste produktions-
omkostningerne for en ovnklar hel kylling opdrættet 
på konventionelt foder at være mindst 10 € (75 kr.) pr 
kilo og mere sandsynligt 15 € (112 kr.) per kilogram, 
i forhold til 5 € (37 kr.) for konventionelle slagte-
kyllinger og 10 € (75 kr.) for økologiske slagtekyl-
linger. Disse forsøg konkluderede, at produktions-
omkostningerne er for høje til et vellykket produkt.  
Hanekyllinger med højere vækstrater kunne godt 
have lavere produktionsomkostninger, men deres 
søstre vil også være større og have brug for mere 
foder for at opretholde deres større krop. Simple 
beregninger viser, at sådanne høner har brug for så 
meget ekstra foder til ægproduktion, at den forbed-
rede fodereffektivitet hos hanekyllingerne ikke vil 
kompensere det ekstra foderforbrug hos hønerne.

Leenstra et al. (2010) beregnede de ekstra pro-
duktionsomkostninger for forskellige muligheder for 
en kombination af æg- og kødproduktion fra samme 
genotype. Baseret på data fra ægproduktionen, 
foderforbrug for æg og kyllingekød, væksthastighed 
og slagteudbytte (tabel 1) blev det beregnet, hvor 
mange høner der skal til for at producere en milliard 

æg, hvad de ekstra omkostninger til ægproduktion er 
i forhold til en standard æglægger, og hvad de ekstra 
omkostninger ved opdræt af brødrene til de æglæg-
gende høner er i forhold til standard slagtekyllinger 
(Tabel 2).

Beregningerne viste, at det bedste ressourcefor-
brug og de lavest omkostninger fås ved at opdrætte 
og markedsføre hanekyllinger fra specialiserede 
æglæggerafstamninger, som f.eks. de nuværende 
brune æglæggere. 

Når æggene er produceret af en tungere afstam-
ning (som f.eks. sorte æglæggende høner eller høner 
fra en krydsning mellem æglæggere og slagtekyl-
linger), har hønerne brug for ekstra foder på grund 
af deres højere kropsvægt. Deres brødre har en bedre 
foderudnyttelse og højere slagteudbytte end hane-
kyllinger fra standard æglæggerafstamninger, men 
det kan ikke kompensere for det ekstra foder, som 
de tungere høner kræver. Udvikling af kombinati-
onsafstamning (tungere end en standard æglægger 
og større ægproduktion end en standard slagtekyl-
lingetype) kan se attraktiv ud, men når man ser på 
produktionseffektivitet, er dette ikke en forbedring.

 ➝

Æglægger Æglægger Æglægger x Dværg
brun sort  slagtekylling slagtekylling Slagtekylling

Slutvæg høne (g) 2.000 2.100 2.500 2.800 3.500
Antal æg/produktionsperiode (dage) 351 342 260 200 264
Foderforbrug (kg foder/kg æg) 1,99 2,14 2,97 3,86 5,22
Slagtevægt hanekyllinger (g) 1.800 1.800 2.000 2.200 2.200
Slagtealder hanekyllinger (dage) 98 94 84 56 40
Foderforbrug (kg foder/kg kød) 3,8 3,6 2,7 1,9 1,7

Æglægger Æglægger Æglægger x Dværg
brun sort  slagtekylling slagtekylling Slagtekylling

. Antal høner (mio.) 3,26 3,35 4,09 4,58 4,86
Eksta omkostninger æg (mio. €) 0 2 30,1 58,5 83,3
Eksta omkostninger slagtekyllinger (mio. €) 3 3 2 1 0
Eksta omkostninger total (mio. €) 3 4,7 32,3 59,5 83,3

Tabel 1: Standard data for æg- og slagtekyllingeproduktionen for forskellige afstamninger (Leenstra et al 2010)

I dag aflives næsten alle hanekyllinger af æglæggertype umid-
delbart efter klækningen. Foto: Livestock Research WUR.

Hanekyllinger i hønsegården. Foto: Livestock Research WUR.

Tabel 2: Ekstra produktionsomkostninger for æg og kyllingekød for forskellige afstamninger ved en produktion på 1 mia. æg 
(Leenstra et al 2010)
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Spisekvalitet og markedsforhold
I flere dele af Europa har man opdrættet hanekyllinger 
for deres kulinariske egenskaber: ægte kyllingesmag 
og fast, men mørt kød. De er en vigtig ingrediens i 
paella, coq au vin og i den flamske ret ’waterzooi’.  
Også i Afrika og Asien er der mange retter, hvor man 
bruger/brugte en hanekylling i stedet for en standard 
slagtekylling. Men mange mennesker er nu vant til 
lave priser, beskeden smag, mørhed og nem tilbe-
redning af kyllingekød, så salget af hanekyllinger 
er derfor faldet betydeligt siden 1980’erne, og er 
næsten ubetydelig i dag.

Hanekyllinger kræver større færdighe-
der indenfor madlavning og kan være temme-
lig knoklede. Markedsføring af hanekyllinger er 
ikke let, selv om der med den nuværende trend 
mod autentisk mad og madlavning kan være 
muligheder for at udvikle et (niche) marked. 
Forbrugerne kan lide ideen med at opdrætte hane-
kyllinger, men ikke mange forbrugere er villige til 
at betale den nødvendige merpris, og nye måder for 
at opbygge en stærk markedsposition skal udvikles. 
I Tyskland markedsføres et begrænset antal 
hane kyllinger som et spiseklart produkt af 
Geflugelhof Schubert (www.gefluegelhof-schu-
bert.de), og Bruderhahn Initiative (www.bruder-
hahn.de) er en anden mulighed. Forbrugerne bli-
ver bedt om at betale 4 eurocent (30 øre) eks-
tra for et æg, og det giver omkring 10 € (75 
kr.) pr høne pr år, som bruges til at markedsføre 
hanekyllingerne som en ’Junghahn’ (unghane).. 
En mulighed kunne være specialisering af fjer-
kræproducenter, der kombinerer ægproduktion og 
opdræt af hanekyllinger, og det kan passes ind i 
biodynamisk landbrug. Sådanne landmænd kunne 
arbejde med en langsigtet kontakt/kontrakt med 
deres forbrugere i en slags abonnementssystem for 
æg og lejlighedsvis en hane eller en udsætterhøne. 

Forbrugerne kan derefter tage ansvaret for deres 
egne etiske overvejelser.
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Hanekyllinger under frugttræer i hønsegården. Foto: Livestock 
Research WUR.

Hong Kong slår 20.000 kyllinger ned af frygt for 
fugleinfluenza 
Hong Kong har aflivet omkring 20.000 kyllinger efter 
opdagelsen af H7N9 hos fjerkræ importeret fra Kina.
Alle kyllinger på markedet, hvor positive test fandt 
sted, er blevet slået ned, siger regeringen. Der er også 
indført er forbud mod import af levende kyllinger 
fra fastlandet i tre uger. Ko Wing-man, Hongkongs 
Minister for Fødevarer og Sundhed, sagde i en 
erklæring, at Cheung Sha Wan markedet - det eneste 
marked med levende fjerkræ i territoriet - ville blive 
lukket i 21 dage for desinfektion. Lokale gårde er 
også blevet bedt om at stoppe med at sende kyllinger 
til markedet. Embedsmænd vil "inspicere alle de 
lokale kyllingefarme og indsamle flere prøver til test 

for at sikre, at de lokale farme ikke er smittet med H7 
fugleinfluenza" sagde han. Dette er første store ned-
slagning af fjerkræ i tre år i Hong Kong, der sidste 
aflivede kyllinger og forbød import i december 2011 
på grund af H5N1 fugleinfluenza virus. I Kina, hvor 
de fleste af de seneste tilfælde af H7N9 er blevet rap-
porteret blandt mennesker, sagde de statslige medier, 
at handelen med levende fjerkræ blevet standset i 
tre byer i Zhejiang-provinsen. 12 personer er døde 
af H7N9 i januar, efter at virusset er sprunget fra 
inficerede kyllinger og ænder til mennesker siden 
begyndelsen af 2013. Shanghai vil også standse han-
delen med levende fjerkræ i 3 måneder fra den 31. 
januar, sagde de statslige medier.

World Poultry / jnl
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Sunny side up
Derfor er æg en af de bedste fødevarer for løbere.

Har du en bakke æg ved hånden? Som løber burde 
du have det. Ved rutinemæssigt at spise æg får du en 
række helbredsfordele. Her er fem grunde til at slå 
hul på skallen.

Ønske om at tabe sig
I en undersøgelse med folk, der ville tabe sig, opnå-
ede gruppen, der fik æg til morgenmad et 60 % større 
vægttab sammenlignet med gruppen, der begyndte 
dagen med et rundstykke med samme kalorieind-
hold. Forskere teoretiserede, at kvalitetsproteinet i 
hele æg (13 % af daglig anbefalet mængde) hjælper 
med at kontrollere appetitten. Hvad mere er, protein 
fra æg er nemt at optage for kroppen, hvilket gør det 
til en god muskel-restitution-fødevare efter en lang 
løbetur eller tempotræning.

Kolesterol fra æg giver ikke hjerteproblemer
Talrige undersøgelser har afvist sammenhængen 
mellem æg og hjertesygdomme. Faktisk viser forsk-

ningen, at man uden problemer kan spise 7 æg om 
ugen, hvis man er sund og rask.

Beskytte mod betændelse 
Hele æg er en af   de bedste kilder til næringsstoffet 
cholin (et stort æg har 30 % af dit daglige behov, 
og det meste er i æggeblommen). Udover at spille 
en central rolle i hjernens sundhed, hjælper cholin 
med at holde kroppens kredsløbssygdomme fri for 
forbindelser, der ellers ville forårsage betændelse, 
hvilket kan føre til lidelser - lige fra muskelhævel-
ser efter en hård træning til diabetes og Alzheimers 
sygdom.

Bevare knoglestyrke 
Æg er en af   de få naturlige kilder til det knogleop-
byggende vitamin D. Ét æg forsyner kroppen med 
10 % af det daglige behov. Nogle høner fodres med 
et foder, så æggene får fordoblet deres indhold af 
vitamin D.

Opretholde et godt syn 
Æggeblommer indeholder pigment lutein, som hjæl-
per med at forhindre aldersrelateret synssvækkeæse. 
Og mens spinat og andre grønsager indeholder større 
mængder af lutein, er biooptageligheden større for 
lutein i æg.

Runner’s World / jnl
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Et styk sojakage, tak
Af Dr. Aline Veauthier, Wissenschafts- und Informationszentrum 
Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING). Artiklen er fra DGS 49/13.

Soja er en af   de vigtigste ingredienser i fjerkræ-
foder. Millioner af tons importeres og eksporteres 
til hele verden. Kunne det tyske forbrug af soja 
dækkes af lokalt dyrket soja? Her er de vigtigste 
resultater af en ny undersøgelse.

I dyrehold, især i fjerkræ, udgør soja i kraft af sit 
høje indhold af protein en væsentlig bestanddel i 
foderet. I Tyskland bliver soja hovedsagelig impor-
teret fra Sydamerika, men i stigende grad diskuteres, 
om importen af sojabønner kunne erstattes af en for-
bedret indenlandsk dyrkning, og om hvorvidt dette 
ville være mere bæredygtigt. I et nylig offentliggjort 
studie fra Wissenschafts- und Informationszentrums 
Nachhaltige Geflügelwirtschaft (WING) ved 
Universität Vechta undersøgte man kravene til en 
tysk sojabønnedyrkning og de mulige påvirkninger 

og effekter. I det følgende er de vigtigste resultater 
af undersøgelsen sammenfattet.

De vigtigste krav til dyrkning sojabønner
Sojaproduktionen er begrænset af jordbundsforhold 
og klima. De vigtigste faktorer er: 
• god veldrænet jord
• tilstrækkelig vandforsyning
• høj temperatur i vækstperioden og
• helst ingen frost. 
Så i Tyskland er det især markerne i dalene ved 
Donau, Rhinen og Main, der er velegnede, og 
derfor er dyrkningen af soja også koncentreret her. 
Globalt betragtet dyrkes de største mængder af 
soja i Amerika. I dyrkningssæsonen 2012/13 kom 
omkring 81 % af verdensproduktionen på 269 mio. 
ton fra Argentina, Brasilien og USA, mens produk-

Dr. Aline Veauthier

Tabel 1: Sojadyrkning og –udbytte i Europa og Amerika

Land Areal med soja  Gennemsnitsudbytte Indeks
 (1.000 ha) tons/ha (1,95* = 100)
  Europa  
Rusland 1.187 1,48 75
Ukraine 1.110 2,04 104
Italien 166 3,40 174
Serbien 165 2,67 137
Rumænien 72 1,98 102
Kroatien 59 2,50 128
Moldova 58 1,37 70
Frankrig 42 2,95 151
Ungarn 41 2,32 119
Østrig 38 2,87 147
10 lande 2.938 -  
Europa 2.973 1,95 100
  Nord- og Sydamerika  
Argentina 18.765 2,60 133
Brasilien 23.969 3,12 160
USA 29.856 2,82 145
3 lande 72.590 2,86 147
* = Det europæiske gennemsnitsudbytte = 1,95 tons/ha = 100 %
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tionen i Europa kun nåede op på 2 %. De nyeste 
tilgængelige data for Europa som helhed er fra 2011, 
hvor der blev dyrket soja på næsten 3 mio. ha og pro-
duceret 5,7 mio. tons sojabønner, hvoraf de 2,3 mio. 
ha eller 77 % var i Rusland og Ukraine. Tyskland 
var med 5.000 ha ikke én af Europas førende soja-
producenter, selvom der i de seneste år er sket en 
betydelig udvidelse af produktionen, for i 2003 blev 
der i Tyskland kun dyrket sojabønner på 1.000 ha. 
De gennemsnitlige udbytter varierede meget. 
Generelt opnås der i Nord-og Sydamerika udbyt-
ter på omkring 3 t/ha, hvilket er højere end i 
Europa, men Italien, Serbien, Frankrig og Østrig 
har også rapporteret høje gennemsnitlige udbyt-
ter, mens Moldova, Rusland, Rumænien og 
Ukraine kun høster mellem 1,37 og 2,04 t/ha. 

Global handel med sojabønner og spørgsmålet om 
GMO
Til produktion af animalske fødevarer, og især 
for fjerkræbranchen, spiller handelen med soja-
skrå en vigtig rolle, fordi soja bruges i fode-
ret. EU-27 importerede i produktionsåret 2012/13 
næsten 22 mio. tons sojaskrå, og det tegnede 
sig for 23,4 % af den globale import. Tyskland 
importerede cirka 3,3 mio. tons sojabønner og 
3,5 mio. tons sojaskrå i produktionsåret 2010/11. 
Omkring halvdelen af importen til Tyskland kom 
fra Brasilien, omkring 20 %   fra Argentina og 26 
% blev tilskrevet Holland, men disse mængder 
kom hovedsageligt fra USA. Det blev primært 
importeret til EU gennem havnen i Rotterdam 
og derefter behandlet i hollandske foderfabrikker. 
Efterspørgslen efter non-GMO soja stiger i Tyskland. 
På grund af tendensen til øget forbrug af 
sojaprodukter, for eksempel i form af tofu, men også 

på grund af en stigende efterspørgsel efter økologi-
ske æg og økologisk kød, hvor der skal anvendes 
non-GMO soja til foderet, spiller tysk dyrket soja en 
stadig vigtigere rolle. 

På verdensplan er de disponible mængder af non-
GMO soja blevet mere knappe. Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) skønnede allerede i 2011, at omkring 75 
% af sojabønnearealet blev dyrket med GM-sorter - 
med en opadgående tendens. 

Argentina og Uruguay kan kun levere kun GMO-
soja, og også i Brasilien, USA, Canada, Paraguay og 
Bolivia udgør andelen af GMO-sorter i nogle tilfæl-
de meget mere end 90 % af arealet. Så hvor skal de 
nødvendige mængder af non-GMO soja komme fra? 
Et skift til non-GMO-sorter i disse lande er under 
alle omstændigheder usandsynligt.

Øget dyrkning af sojabønner i Tyskland og Europa
Ved første øjekast synes en udvidelse af dyrkningen 
af soja i Tyskland eller i Europa at være en passende 
løsning på problemet, for så vil brugen af non-GMO 
og oprindelsessted være sikret, og afhængigheden af   
import og de lange transportveje vil være elimineret. 
Men den tyske fjerkræbranche skal bruge 1,2 mio. 
tons sojaskrå om året, hvilket ville svare til dyrkning 
af et areal på 444.000 ha eller 34 % af den samlede 
tyske areal med korn. Markedseksperter forudser en 
stigning i dyrkningen af sojabønner i Tyskland fra de 
nuværende 5.000 ha, og inden for de næste to til tre 
år vil 10.000 ha være realistisk. Selv om en endnu 
større udvidelse ville være muligt, hvor skal de ekstra 
marker til den indenlandske sojaproduktion findes? 
Der er ikke ubegrænset plads til rådighed, som kan 
anvendes til landbrugsformål, og i EU som helhed 
vil der snarere være et politisk pres for mere brak-

Tabel 2: Dækningsbidrag i Tyskland for hestebønne, foderærter, sojabønne og vinterhvede

 Hestebønner Foderærter Sojabønner Vintervede
Udbytte (100 kg/ha) 45 45 27 85
Pris (€/100 kg) 15,28 17,77 40,22 18,00
Værdi af N til efterfølgende afgrøde (€/ha) 65,00 65,00 65,00 0,00
Indkomst (€/ha) 752,60 864,70 1.150,90 1.530,00
Udsæd (€/ha) 195,80 128,70 207,60 76,30
Gødning (€/ha) 137,10 130,90 106,20 409,30
Plantebeskyttelse (€/ha) 76,50 78,70 52,20 127,40
Variable maskinomkostninger (€/ha) 258,10 257,10 258,30 269,10
Forberedelse og rengøring (€/ha) 59,00 59,00 35,40 0,00
Tørring (€/ha) 44,30 44,30 53,10 62,90
Haglforsikring (€/ha) 19,30 33,60 32,20 26,80
Sum af variable omkostninger (€/ha) 790,10 732,30 745,00 972,50
Dækningsbidrag (€//ha) -37,50 132,40 405,90 557,50
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lægning end dyrkning af hvede, majs, raps og soja-
bønner. Det er dog ikke bæredygtigt - hverken øko-
logisk eller økonomisk. De lokale forhold i Tyskland 
og mange andre europæiske regioner er fremra-
gende til at dyrke hvede, mens klima og jordbund 
begunstiger dyrkningen af sojabønner i Amerika. 
Der kan opnås markant højere udbytter i hvede i 
Europa end i Amerika, hvorimod der kan opnås 
meget bedre udbytter i sojabønner i Amerika. Hvis 
man ser på eksemplet med hvede, så ville Brasilien 
skulle bruge mere end tre gange så stort et areal 
til at producere den samme mængde hvede, som 
der produceres i Tyskland. Effektivt og bæredyg-
tigt er det derimod, hvis Europa specialiserer sig 
i hvede og andre kornsorter, og Amerika spe-
cialiserer sig i soja, og at man handler mellem 
kontinenterne - til trods for lange transportveje. 
Dertil kommer, at tyske landmænd kan opnå højere 
avancer og indtjening med hvede, end det ville være 
muligt med soja, og derfor forventes ingen større 
udvidelse af sojaproduktionen i Tyskland. Det vil 
være nødvendigt med incitamentssystemer, f.eks. i 
form af præmier, men disse er med EU’s nuværende 
landbrugspolitik mere tilbøjelige til at blive reduceret. 
De klimatiske risici for dyrkning af sojabønner i 
Tyskland og i mange andre europæiske regioner 
vil give kraftige udsving i indtjeningen. Dertil 
kommer problemer med et stærkt ukrudtstryk og 
manglende erfaring og viden hos mange euro-
pæiske landmænd i dyrkning af sojabønner. Soja 
er en eksotisk afgrøde på vores breddegrader. 
Hvordan man end vender det, så vil en udvidelse 
af den indenlandske sojabønnedyrkning føre til 
omkostningsstigninger. De højere produktionsom-
kostninger vil i sidste ende blive afspejlet i prisfor-
højelser på fjerkrækød og æg i supermarkederne.

Donau-soja som et alternativ til nicheprodukter
I januar 2012 blev foreningen Donau-soja grund-
lagt. Formålet med foreningen bestående af både   
producentforeninger og virksomheder samt politiske 
og sociale repræsentanter er at fremme dyrkningen 
af   soja i landene omkring Donau for at mindske 
den oversøiske import. Under navnet ”Donau-soja” 
markedsføres certificerede sojaprodukter i henhold 
til foreningens specifikationer. Der er fokus på 
sporbarhed, kvalitet, bæredygtighed og regionen, 
hvor sojaen er dyrket. I 2012/13 blev der produceret 
mindre end 1 mio. tons soja i Donau-landene, men 
foreningen forventer en stigning i produktionen til 
4 mio. tons i de kommende år. Men vækstbetingel-
serne i Donau-landene er meget forskellige, og det 
kræver en tilpasning af sortsvalget til regionale for-
hold for at opnå en stabil indtjening. Her er der brug 
for noget forsknings- og forsøgsarbejde. I Tyskland 
hører kun Baden-Württemberg og Bayern med til 
foreningen. Donau-soja skal sælges til betydeligt 
højere priser sammenlignet med importeret soja, 
hvis der skal være økonomi i produktionen. Således 
er det i øjeblikket mere sandsynligt at bruge Donau-
soja til forarbejdning til dyre nicheprodukter end til 
foder i konventionelle fjerkræbesætninger. Man kan 
læse mere om ”Donau-soja” på www.donausoja.org.

Protein alternativ: bælgplanter i stedet for 
sojabønner 
Et andet alternativ for at mindske den over-
søiske import af soja vil være brugen af   bælg-
planter til foder, og øget dyrkning af disse 
afgrøder i Tyskland og det øvrige Europa. 
Dette kunne bl.a. omfatte hestebønner, ærter og 
lupiner, fordi de har et relativt højt indhold af 
råprotein og aminosyrer, selvom sojabønner inde-

holder betydeligt mere. 
I 2012 blev der dyrket 
82.000 ha med bælg-
planter i Tyskland, og 
det udgjorde 0,5 % af 
Tysklands samlede 
landbrugsareal med en 
nedadgående tendens 
i forhold til de foregå-
ende år. Dette er pri-
mært på grund af den 
relativt lave indtjening 
på bælgplanter og fal-
dende forbrug til foder. 
Begge dele svækker 
k o n k u r r e n c e e v n e n . 
Desuden er antal-
let af sorter begræn-
set i sojabønner, og 
avlsarbejdet har hal-
tet bagefter i årevis. Her dyrkes verdens soja.
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Her er støtte fra andre forskningsprogrammer 
nødvendig for at opnå en tiltrængt avlsfremgang. 
Desuden er afgrøder af hjemlige bælgplanter, 
ligesom sojabønner, udsat for et højt ukrudtstryk 
og også ganske følsomme overfor sygdomme. 
Udbytterne er heller ikke stabile, men derimod med 
store udsving fra år til år. Dette udgør også en risi-
kofaktor.

Andre alternativer: Der er næppe nogen
Hvis man i Tyskland skulle erstatte importen af soja 
fra den indenlandske dyrkning af bælgplanter, ville 
en udvidelse af arealet fra de nuværende 0,5 % til 
20 til 25 % af den samlede agerjord i Tyskland være 
nødvendigt. Af denne grund er brugen af   bælgplanter 
til foder af fjerkræ meget begrænset, og desuden er 
bælgplanter meget dyrere end den importerede soja. 
Den nemmeste måde at skære ned på importen 
af soja vil være en begrænsning af forbruget af 
kød og æg. Men da fjerkrækød i årevis er blevet 
mere populært, ses der ikke en nedadgående ten-
dens. For æg er selvforsyningsgraden i Tyskland i 
øjeblikket på ca. 70 %, så er det ikke sandsynligt 
med en reduktion i produktionen. En reduktion i 
den indenlandske produktion af æg og fjerkrækød 
vil ikke nødvendigvis føre til lavere efterspørgsel. 
Importen af sojabønner ville falde, men i stedet 
ville der blive importeret store mængder af kød og 
æg for at imødekomme efterspørgslen fra de tyske 
forbrugere, og soja vil også blive brugt til foder 
i produktionen af   kød og æg af soja i udlandet. 
Desuden kunne man forsøge at reducere brugen af 
soja i foderet ved gennem forbedret effektivitet og 
anvendelsen af nye fodringsstrategier, og man kunne 
også se på potentialet i brugen af syntetiske amino-
syrer eller enzymer med henblik på at erstatte noget 
af sojaproteinet.

Også mikrobielle proteiner, animalske proteiner 

eller biprodukter, der opstår i forarbejdning af føde-
varer, kunne i stigende grad anvendes til dyrefoder. I 
fagkredse er der også kommet en ny dynamik i dis-
kussionerne om igen at bruge slagteaffald i foderet. 
Her spiller forbrugernes accept en afgørende rolle.

Konklusion: Hjemmelavet dyrkning kan ikke 
erstatte import
Inden for en overskuelig fremtid vil det ikke være 
muligt at kompensere for import af soja fra udlandet 
med en udvidelse af den indenlandske dyrkning. Den 
tyske produktion af fjerkrækød og æg kræver store 
mængder soja, og der er ingen ekstra jord til rådig-
hed for produktionen af   disse afgrøder. Da soja er en 
vigtig proteinkomponent i fodersammensætningen 
og dermed vigtig for en sund udvikling af dyrene, 
kan sojaen kun udskiftes i begrænset omfang. En 
mulighed ville være en stærkere blanding af bælg-
planter, men dyrkning af bælgplanter i Tyskland er 
endnu mindre rentabelt end de nuværende afgrøder, 
og det vil også lægge beslag på en stor del af de 
nuværende landbrugsarealer, hvor andre kornsorter, 
der kan dyrkes mere effektivt her, vil blive fortrængt. 
Så hverken en udvidelse af indenlandske produk-
tion af sojabønner eller bælgplanter er bæredygtigt. 
I stedet bør der arbejdes for en kontrolleret og 
bæredygtig sojaproduktion i Sydamerika, så dyrk-
ningen foregår i henhold til europæiske normer 
og sociale kvalitetsstandarder, så forsynings-
sikkerhed og sporbarhed forbedres for de tyske 
og europæiske foder- og fjerkræproducenter. 
Tysk og europæisk dyrket soja er ganske velegnet til 
nicheprodukter, økologiske fødevarer og regionale 
mærker, fordi de højere produktionsomkostninger 
modsvares af højere salgspriser, men til foder i kon-
ventionelt landbrug og fjerkræproduktion er det ikke 
økonomisk bæredygtigt.

jnl

Brasiliansk sojaproducent tjekker kvaliteten af høsten.
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Berigelse af æg af hensyn til sundhed
og markedsføring
Af Dr. Simon M. Shane, Durham, NC USA

Berigelse er en strategi møntet på de industrialiserede 
lande, hvor der er en befolkning, som er villige til 
at betale mere for et produkt med merværdi. I 
udviklingslandene kan det at berige æg for at 
kompensere for mangel på næringsstoffer være en 
bæredygtig strategi, hvis det understøttes af det 
nationale sundhedsvæsen.

Undersøgelser så langt tilbage som til 1934 viste, at 
det er muligt at modificere næringsstofindholdet i ska-
læg. Rækken af   bestanddele, der kan øges ved mani-
pulation af eller tilskud til foderet til æglæggende 
høner er vist i tabel 1. Der er to primære motivationer 
for at justere indholdet af næringsstoffer i æg ved at 
inkorporere specifikke ingredienser eller tilsætnings-
stoffer i hønernes foder. Den første er at øge bidraget 
af disse næringsstoffer fra æg til kosten, især hvor 
mangel på næringsstoffer forekommer. Den anden og 
mere omfattende anvendelse er produktion af ernæ-
ringsmæssigt berigede mærkevare-æg, der sælges 
som premium æg i forhold til standard æg.

Det er blevet påvist, at i områder af Østeuropa, 
hvor der i de naturlige fødevarer er mangel på selen, 
kan det daglige behov tilfredsstilles ved indtagelse 
af et selen-beriget æg. Denne tilførsel af nærings-
stof er analog med at tilføje jod til salt eller folin-
syre og niacin til hvede for at forhindre mangel på 
næringsstoffer. Denne fremgangsmåde er passende 

for udviklingslandene og er normalt forbundet med 
et regeringsprogram, der kompenserer producen-
terne for de ekstra omkostninger, som det koster. 
Den største motivation for berigelse er at differentiere 
berigede æg fra standard æg. Producenterne vælger 
blandt de næringsstoffer, der er anført i tabel 1, og 
kan matche den ernæringsmæssige sammensætning 
af foderet til efterspørgslen på markedet.

Dette er generelt drevet af diæti-
ster og sundhedspersonale, der vil frem-
me fordelene ved bestemte næringsstoffer. 
Berigelse kan bidrage væsentligt til indtjeningen for   
en producent. Et godt eksempel er Cal-Maine Foods 
Inc., den største æg producent i verden med over 32 
mio. høner. I løbet af tredje kvartal af regnskabsåret 
2013 udgjorde salget af ”specialæg”, herunder beri-
gede produkter, 16,7 % af deres salg, men 23,6 % 
af salgsværdien. Den gennemsnitlige enhedsværdi 
af mærkevareæg blev beregnet til 0,90 øre pr. æg i 
forhold til standardæg, der blev beregnet til 0,58 øre 
pr. æg. Selv om omkostningerne ved at producere 
berigede mærkevare-æg er højere end konventionelle 
æg, bør strategien for berigelse resultere i en gradvist 
stigende indtjening.

Behovet for branding
Det er indlysende, at når man beriger æg, så får man 
nogle ekstraomkostninger til foder, som skal dækkes 
af en højere salgspris. Branding er afgørende for at 
udvikle et program for at øge forbruget af berigede 
æg. Et brand definerer og identificerer et produkt 
og giver differentiering fra standard-produkter og 
konkurrenternes produkter. Branding er et gammelt 
begreb. Vinflakoner udgravet i Pompeji fra det første 

Dr. Simon M. Shane

Tabel 1 Tabel 2

Jod
Selen

Mangan Næringsstof Berigede æg Konventionelle æg Anbefalet daglig dosis
Vitamin A Mættet fedt 1,0 g 1,5 g -

Vitamin B5 (Pantoten syre) Omega-3 fedtsyrer 120-250 mg 45 mg -
Vitamin B12 Vitamin D3 100-120 iu 30 iu 400 iu
Vitamin D3 Vitamin E 7,5 iu 0,8 iu 30 iu
Vitamin E Thiamin 250-270 mcg 200 mcg 1,5 mg
Vitamin K Riboflavin 220-250 mg 200 mg 1,7 mg
Thiamin B5 (Pantoten syre) 1,0-1,1 mg 0,8 mg 10 mg

Riboflavin Vitamin B12 1,3 mcg 0,5 mcg 6 mcg
Folin syre Lutein 200-220 mcg 150 mcg 5 mg

Biotin
Omega-3 fedtsyrer

ALA (Alfa-linolen syre)
DHA (Docosahexaensyre )

EPA (Icosapentaensyre)
Lutein

Zeaxanthin

Tabel 1: 
Næringsstoffer som 
man via foderet kan 
øge indholdet af 
i æg.

I U-lande er berigede æg en mulighed for at kompensere for 
manglende næringsstoffer i maden .
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århundrede bar Vesurinum Brand for at identificere 
vinhandleren. De elementer, der kan anvendes til at 
identificere skalæg, omfatter et mærkenavn, et logo 
for klar identifikation, et ørehængende motto/slogan, 
der omfatter marketingstrategien, grafik der under-
støtter navn og logo og en liste over egenskaber, som 
generelt omfatter berigelse. Forbrugerinteraktion gen-
nem reklamer, hjemmesider og sociale medier er en 
støtte til brandingprogrammer.

I USA blev der produceret 80,4 mia. æg i 2012. 
Af disse blev 69 % markedsført i skalæg form, og 
1,5 % blev eksporteret. Det anslås, at 86 % af de ca. 
56,4 mia. skalæg der blev markedsført i USA hører 
til standard æg uden brand. I øjeblikket er 11 % af 
æggene mærkevarer, men ikke nødvendigvis beri-
get af en producent, og 3 % af mærkevare-æggene 
repræsenterer butiksmærker fremhævet af en bestemt 
supermarkedskæde. Disse store brands også kaldet 
private label bliver normalt solgt til en lavere pris 
sammenlignet med nationale mærker.
Berigelse af æg i USA og Canada er baseret på kosttil-
skud og etiketteringskrav, der er omfattet af godken-
delser fra   USDA’s Agricultural Marketing Services og 
den tilsvarende myndighed i Canada. I USA vedrører 
kravene det anbefalede daglige indtag (ADT), som er 
udstedt af the Food and Drug Administration (FDA). 
Det understreges, at sundhedsanprisninger er strengt 

kontrolleret og falder under FDA, USDA og Federal 
Trade Commission. Tabel 2 viser de ernæringsmæs-
sige egenskaber af produkter, der er tilgængelige som 
konventionelle hvide skalæg og alternative brune 
produkter. USDA certificerede økologiske æg er pro-
duceret i overensstemmelse med reglerne i National 
Organic Program og vil måske/måske ikke være 
beriget.

Berigelsens tekniske aspekter
Det er muligt at ændre fedtsyresammensætningen 
af æg ved at inkorporere specifikke ingredienser i 
foderet. Sammenlignet med konventionelle æg med 
cirka 40 mg omega-3 fedtsyrer, hovedsagelig i form 
af ALA, indeholder amerikanske berigede æg 100 til 
250 mg omega-3 fedtsyrer, hvoraf ca. 25 % omfat-
ter DHA og EPA, mens resten er ALA. Indholdet af 

Tabel 1 Tabel 2

Jod
Selen

Mangan Næringsstof Berigede æg Konventionelle æg Anbefalet daglig dosis
Vitamin A Mættet fedt 1,0 g 1,5 g -

Vitamin B5 (Pantoten syre) Omega-3 fedtsyrer 120-250 mg 45 mg -
Vitamin B12 Vitamin D3 100-120 iu 30 iu 400 iu
Vitamin D3 Vitamin E 7,5 iu 0,8 iu 30 iu
Vitamin E Thiamin 250-270 mcg 200 mcg 1,5 mg
Vitamin K Riboflavin 220-250 mg 200 mg 1,7 mg
Thiamin Vitamin B5 (Pantoten syre) 1,0-1,1 mg 0,8 mg 10 mg

Riboflavin Vitamin B12 1,3 mcg 0,5 mcg 6 mcg
Folin syre Lutein 200-220 mcg 150 mcg 5 mg

Biotin
Omega-3 fedtsyrer

ALA (Alfa-linolen syre)
DHA (Docosahexaensyre )

EPA (Icosapentaensyre)
Lutein

Zeaxanthin

Tabel 2: Sammenligning mellem berigede og konventionelle æg i USA samt det anbefalede daglige indtag i USA

Selvom omkostningerne er højere ved produktion af berigede 
æg, skulle strategien for berigelsen resultere i stigende fortje-
neste hos producenten.

Den store motivation for berigelse af æg er at differentiere disse 
fra standard æg.

Der er begrænsninger, hvad angår niveauet af specifikke 
næringsstoffer, der må indarbejdes i æg.
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omega-3 fedtsyrer kan øges ved at tilsætte rapsolie, 
hørfrø, algeekstrakter eller lugtfri fiskeolie til foderet. 
Niveauer af omega-3 fedtsyrer på op til 600 mg pr. 
æg kan opnås, men i visse tilfælde er smagen negativt 
påvirket af høje niveauer af fiskeolie eller hørfrøolie. 
Fedtsyresammensætningen i æg kan også ændres ved 
at reducere mættet fedt i foderet. Fjernelse af animalsk 
fedt i foderet vil sænke indholdet af mættet fedt. Det er 
muligt at reducere mættet fedt i standard æg med 25 %. 
Trods hyppige påstande om det modsatte, har det 
ikke været muligt at reducere kolesterolindhold af æg 
under kommercielle vilkår i længere perioder. Under 
eksperimentelle betingelser kan kolesterol i æg sæn-
kes ved tilsætning af statiner, men ægproduktionen 
blev markant reduceret. Medicinske kosttilskud er 
ikke tilladt, og denne fremgangsmåde ville derud-
over være uoverkommeligt dyr. Forsøg med urter og 
”hemmelige tilsætningsstoffer” har vist sig at være 
forgæves, og påstande om, at æg indeholder mindre 
end de accepterede 175 mg kolesterol er ikke blevet 
dokumenteret ved analyse i velrenommerede labora-
torier, der anvender standardprocedurer for ekstrak-
tion og kromatografi.

Der er begrænsninger med hensyn til niveauet af 
specifikke næringsstoffer, der må indarbejdes i æg. 
Generelle fedtopløselige vitaminer kan øges, men der 
er et max-niveau for ægget indhold af det specifikke 
næringsstof, som man ikke kommer over, selv om 
der tilsættes mere til foderet. For at opnå meget høje 
niveauer af næringsstoffer, er det nødvendigt at tilføje 
nærringsstoffet direkte til ægproduktet, fordi de natur-
lige biologiske processer forbundet med foderudnyt-
telse og transport til ægget er begrænsede.

Etablering og vedligeholdelse af et brand
Opbygning af et brand kræver både produktions-
teknologi, salg og distribution. Det er nødvendigt 
at udvikle et effektivt markedsføringsprogram, der 
omfatter prissætning, markedsføring, produktets 
egenskaber og distribution. Kvalitetssikring er kri-
tisk, især når produktet stammer fra flokke placeret 
over et bredt geografisk område. For eksempel er det 
førende amerikanske mærke produceret i 20 stater 
med så mange som 40 større produktionsenheder 

og talrige enkelte bedrifter for at sikre friskhed og 
en stabil forsyning. Kvalitetssikring er indarbejdet i 
en omfattende driftshåndbog, som skitserer obliga-
toriske indhusningssystemer, velfærd, foder og stan-
darder for emballage. Disse specifikationer oversti-
ger generelt branchens standarder, herunder kravene 
fra the FDA’s Salmonella Egg Safety Programme. 
Kvaliteten af næringsstoffer i æg er underlagt labo-
ratorieanalyse af både foderstoffer og produkter, 
og virksomhedens laboratorium udfører 40.000 
analyser af indhold af næringsstoffer og fysisk og 
organoleptisk kvalitet hvert år. Optimal skal og 
indvendig kvalitet tjekkes ved kontrolbesøg hos 
producenterne, butiksbesøg og laboratorieana-
lyser for både sundhed og kvalitet af flokkene. 
Funktioner i programmet omfatter sporbarhed tilbage 
til oprindelsesflokken, individuel identifikation af æg, 
som stemples med mærkets logo. Lagerbeholdningen 
roteres for at sikre friskhed og overholdelse af reg-
lerne om, at æg holdes på en temperatur på 7º C fra 
pakning og hele vejen til salgsstedet. Velassorterede 
hylder er en nødvendighed for at opretholde salgs-
mængder og opfylde kravene fra loyale forbrugere. 
Etablering af et brand medfører dog også sårbarhed 
over for omtale på baggrund af fejl og mangler. 
En krise kan opstå som følge af sygdomme som 
fugleinfluenza, Salmonellainfektion eller utilsigtet 
forurening af fødekæden, som man har set i EU med 
dioxiner og PCB. Følgelig er passende kriseforebyg-
gende indsatsprogrammer nødvendige for at reagere 
på eventuelle hændelser.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.net den 14. 
januar 2014: http://www.worldpoultry.net/Layers/
Markets-Trade/2014/1/Egg-
enrichment-for-health-and-
marketing-1435620W/?cmpid=N
LC|worldpoultry_themed|2014-
01-14|Egg_enrichment_for_
health_and_marketing

Oversat af Mikkeline Sofie 
Thomsen, Landbrug & 
Fødevarer 
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Under sloganet ’Høj kvalitet er friskhed’ markedsfører Seng 
Choon fra Singapore, deres æg til befolkningen i Singapore.

Mange steder i U-landene sorteres æggene med håndkraft.
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FDA tager vigtige skridt i retning af at tage 
fat på antimikrobiel resistens
Amerikanske Food and Drug Administration 
(FDA) har fremlagt en plan, der skal hjælpe med 
udfasningen af brugen af vigtige humanmedi-
cinske antimikrobielle stoffer i produktionsdyr. 
De bruges bl.a. til at øge væksten eller forbedre 
foderudnyttelsen. FDA har fremlagt planen for 
at sikre fornuftig anvendelse af antibiotika i dyr.

Visse antimikrobielle stoffer har historisk været 
anvendt i foder eller drikkevand til kvæg, fjerkræ, 
svin og andre produktionsdyr med f.eks. der for-
mal at reducere foderforbruget. Nogle af disse 
antimikrobielle midler er vigtige lægemidler, der 
anvendes til behandling af infektioner hos men-
nesker, hvilket skabte bekymringer om, hvorvidt 
industriens praksis bidrager til at øge evnen hos 
bakterier og andre mikrober til at modstå effek-
terne af lægemidlerne. Når antimikrobiel resistens 
opstår, kan et lægemiddel ikke længere være 
effektivt til behandling af forskellige sygdomme 
eller infektioner.

Fordi det antimikrobielle forbrug til både men-
nesker og dyr kan bidrage til udviklingen af anti-
biotikaresistens, er det vigtigt kun at bruge disse 
stoffer, når det er medicinsk nødvendigt. Planen, 
der blev offentliggjort i midten af december, foku-
serer på de antimikrobielle stoffer, der anses for 
medicinsk vigtige (dvs. er vigtige til behandling af 
infektioner hos mennesker ), og som er godkendt 
til brug i foder og vand til produktionsdyr.

I en afsluttende vejledning, udstikker FDA en 
køreplan for veterinærfarmaceutiske virksomhe-
der til frivilligt at revidere de FDA-godkendte 
anvendelsesbetingelser på etiketterne på disse 
produkter for at fjerne produktionsindikationer. 
Planen opfordrer også til at ændre den nuværende 
ikke receptpligtige (over-the-counter (OTC)) sta-
tus til at bringe de resterende terapeutiske anven-
delser under veterinært tilsyn (= receptpligtige). 
Når en producent frivilligt foretager disse ændrin-
ger, kan dennes medicinsk vigtige antimikrobielle 
stoffer ikke længere anvendes til produktionsfor-
mål, og deres anvendelse til behandling, kontrol 
eller forebyggelse af sygdomme hos dyr vil kræve 
veterinært tilsyn.

FDA beder veterinærfarmaceutiske virksomhe-
der om at underrette agenturet om deres hensigt 
om at underskrive strategien inden for de næste 
tre måneder. Disse virksomheder vil så have en 
treårig implementeringsperiode.

"Implementeringen af denne strategi er et 
vigtigt skridt fremad i håndteringen af anti-
biotikaresistens. FDA udnytter samarbejdet med 
medicinalindustrien til frivilligt at foretage disse 
ændringer, fordi vi mener, at denne tilgang er den 
hurtigste måde til at nå vores mål" siger Michael 
Taylor, stedfortrædende FDAs kommissær for 
Foods og Veterinary Medicine. "Grundet vores 
opsøgende arbejde har vi al mulig grund til at tro, 
at veterinærfarmaceutiske virksomheder vil støtte 
os i denne indsats."

For at hjælpe med at oprette et veterinært tilsyn 
med de lægemidler, der er omfattet af den vejled-
ning, der er udarbejdet til medicinske anvendel-
sesmuligheder i foder, har FDA også forslået en 
regel om at ajourføre de gældende bestemmel-
ser vedrørende Veterinary Feed Directive (VFD) 
medicin. Brugen af VFD medicin kræver særlig 
tilladelse fra en autoriseret dyrlæge og kan kun 
opnås gennem et forløb, der er skitseret i agen-
turets VFD regler. Den foreslåede VFDs regel 
er at opdatere den eksisterende VFD og lette 
det udvidede veterinære tilsyn ved at klarlægge 
og øge fleksibiliteten af de administrative krav 
til distribution og anvendelse af VFD medicin. 
Sådanne opdateringer til VFD forløbet vil med-
virke til overgangen af OTC produkter til deres 
nye VFD status.

"Denne handling fremmer fornuftig anvendelse 
af vigtige antimikrobielle stoffer for at beskytte 
folkesundheden og samtidig sikre, at syge og 
udsatte dyr får den behandling, de har brug for" 
siger Bernadette Dunham, DVM, Ph.D., direktør 
for FDAs Center for Veterinary Medicine. "Vi er 
klar over, at disse trin repræsenterer ændringer 
for dyrlæger og animalske producenter, og vi har 
arbejdet på - og vil fortsætte med at arbejde på, at 
gøre denne overgang så problemfri som muligt."
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